رهنمود شماره 24
رهنمود معافیت مالیاتی تحت موافقتنامه
دوجانبه  BSAو SOFA

مقدمه

جمهوری اسالمی افغانستان موافقتنامه های دوجانبة را باا دوتاا االاامت مت امر ام ال اا و و
سازمان پیمان اتالنتیک شماتی ناتو که مم ن ب ماتیه دهی انواع بخصاو وواالام صاهااه از
منابع ق ارداد با نهادهای دوتتی تأثی ات داشته باشم ،وقم می نماالم که موافقتنامه هاای وقام
شمه ب قوانین ماتیاتی ارج یا دارد( .مادر  64قانون ادارر اماور ماتیاات  .اشخاهای ه ت اا
موافقتنامه های دوجانبه الا چنم جانبه ق ارداد وقم نموده و بااور دارنام کاه فیاتیتهاای نهاا
طبق االن موافقتنامه ها از پ داخا ماتیاات میااه هساتنم ،میتوانام جهاا اخار ط زاتیما
خصوهی مبنی ب تصمالق میافیا ماتیاتی طباق م اصا منامره رهنماود هارا باه رالاساا
خممات صقوقی وپاتیسی(رالاسا ومومی وواالم وزارت ماتیه درخواسا نماالنم.
پ وسة درخواستی

مطابق به اص ام قوانین ماتیاتی هیچ ماتیه دهنمه از پ داخا ماتیات میاه نبوده ،اما باا نها
نیمه پ وژه هاال ه ب اساس موافقتنامه های بین اتماای ومای میگا دد درهاورتی از پ داخاا
ماتیات میاه میباشم که ص میافیا ماتیاتی درموافقتناماه هاای متارک ه پینابینی شامه
باشم و موافقتنامة متارک ه مطاابق باه اص اام قاانون میاهامات و مییاای هاای باین اتمااای
وساال قوانین م تبط طی م اص شمه باشم.
میافیا ماتیاتی از ط ه خود شخص تیین شمه نمیتوانم ،مطابق به ط زاتیم هاای موجاوده
شخص م اف اسا بمنظور درالافا تصمالق میافیا ماتیااتی باه رالاساا خاممات صقاوقی و
پاتیسی(رالاسا ومومی وواالم وزارت ماتیه درخواسا نماالم.
پ وسة درخواستی مبنی ب درالافا تصمالق میافیاا ازماتیاات درهاورت موجودالاا میافیاا
ماتیاتی مطابق به موافقتنامة دوجانبه الا چنم جانبه شام م اص ذال میباشم:
م صاة اول
در هورتی که ق ارداد های شما به اسااس موافقتناماه هاای امنیتای و دفااوی ( BSAو الاا
موافقتنامة ( SOFAوقم شمه باشم ،باه درس ب قای ( http://www.ard.gov.afاالان
اداره م اجیااه نمادیاام ،بیاام از خانااه پ ا ی فااورم خالهااة میاومااات ق ا ارداد (Contractor
) Supplementary Information Formدوباره به کارمنم اداری ق ارداد ( Contract
 Officerغ ض امضاء ارسال نموده و بیم از امضاء از ط ه شخص مرکور باه ادارر صماالاا
قاطع ( RSغ ض تادیم و مه ارسال میگ دد ،که بیم از تادیم ادارر مرکور اها ن باه االان
اداره توسط شخص می فی شمه ،ارسال میگ دد و ذرالیة االمی به ش کا خب داده می شود.
همچنان نیمه ق ارداد های ف وی و اهای که با قوای نظامی االامت مت مر ام ال ا و الا
نی وهای ناتو توسط ق اردادی ها ،قب از سال  2015میالدی وقمشمه ،خت و الاه ادامه
دارد ،میتوانم ،از ط الق کارمنم اداری ق ارداد ( Contract Officerموضوع را با ادارر
صماالا قاطع ( RSش الک ساخته تا از ط ه ادارر مرکور به ش کا ق اردادی الک م توب

توصیمی ( Consolidated Letterکه بیانگ جزدیات ق ارداد باشم .به ونوان میال ،اس و
منخصات م م ق اردادی (نمب جواز و
مقممه
نمب تنخیصیه  ،شماره های ق ار داد اهای و ف وی ،تارالخ ،مباغ ق ارداد ،اص ام موافقتنامه به
ارتباط میافیا ماتیاتی ،ممت ت می پ وژه های شام ق ار داد و ساال موضووات کاه ادواای
میافیا ماتیاتی وواالم ن هورت گ فته باشم .بیم از تادیم ادارر مرکور اها ن باه االان اداره
ارسال میگ دد و ذرالیة االمی به ش کا خب داده می شود.
م صاة دوم
درخواسا رسمی از ط ه نهاد با کاپی االمی در هورتی ه از ط ه ادارر صماالا قاطع (RS
باه شاما ارساال شامه باشام ،باا کااپی فاورم خالهاة میاوماات قا ارداد ( Contractor
)Supplementary Information Formو میاوماات ذالا باه رالاساا وماومی وواالام
وزارت ماتیه ارسال گ دد:


نام م م صقوقی شخص (کاپی جواز ؛



نمب تنخیصیه؛

 نام ،وظیفه ،شماره تایفون و درس ات ت ونی ی شخص ارتباطی منتخب نهااد شاما
که درهورت ض ورت به میاومات بینت باوی تماس گ فته و الا جواب خوالش را به
وی اراده نمادی ؛
متن درخواستی باالم به ال ی از زبان های رسمی کنور باشام .نقا انگایسای درخواساتی در
تس الع رونم درخواستی ممم واقع خواهم گ دالم.
م صاة سوم
بیم ازمواهاا اسناد فوی و میاومات م بوطه ،رالاسا ومومی وواالم وزارت ماتیه طای  21روز
کاری سیی نموده تا در جواب الک ط زاتیم کتبی مطابق ص مادر  108قانون ماتیاات با
واالمات را هادر نماالم .االن ط زاتیم خصوهی واض اً بیان میمارد که کمام نوع فیاتیا هاا از

پ داخا ماتیه میا ه بوده (در هورت موجودالا و همچنان نوع ماتیات میااه را (در هاورت
موجودالا منخص مینماالم .ط زاتیم مترک ه ش االط راپوردهی موجود را با ای نهااد شاما
که بتوانم در اطاوا پرال ی از قوانین ماتیاتی باقی بمانم ،تص الح میمارد.
پاسخ وزارت ماتیه
پاسخ کتبی وزارت ماتیه طورذال ه اصا می داشته باشم:


وواالم صاهاه از درک پ وژه هابا قوای نظامی االامت مت مر ام ال ا و الا نانو ،طورال ه
در اسناد اهای ذک گ دالمه اسا ،از ماتیاات ب واالامات و ماتیاة میاامالت انتفااوی
طبق اص ام قوانین ماتیاتی موافقتنامه میان دوتا جمهاوری اساالمی افغانساتان و
دوتا االامت مت مر ام ال ا -سازمان پیمان اتالنتیک شماتی ناتو ،میاه میباشم.

میال





ش کا ساختمانی افغان م اف به وضع ماتیة موضووی ک االاه و تادالاه مبااغ وضاع
شمه مطابق به اص ام قانون ماتیات ب واالامات افغانساتان میباشام .چاون شا کا
مترک ه ه ه به نماالنمه گی مؤج ماتیة باباا تادالاة ک االاه را وضاع مینماالام ،در
االنصورت االن ام من یث ماتیه ب ش کا سااختمانی افغاان پنماشاته نمای شاود.
والوتاً ،موافقتنامة منیقمه میان دوتا جمهوری اسالمی افغانستان و دوتاا االاامت
مت مر ام ال ا -سازمان پیمان اتالنتیک شماتی ناتو ،ش کا مترک ه را از ادای االان
م افیا میاه نمی نماالم.
ش کا ساختمانی افغان م اف به وضع و تاداله ماتیة موضووی میاشات از کارمنمان
خوالش مطابق به اص ام قانون ماتیات ب واالمات افغانستان می باشم .چون ه شا کا
مترک ه ه ه به نماالنمه گی از کارمنمان خوالش ماتیة موضووی میاشاات را وضاع
مینماالم ،در االنصورت االن ام من یث ماتیه ب شا کا سااختمانی افغاان پنماشاته
نمی شود .والوتاً ،موافقتنامة منیقمه میان دوتاا جمهاوری اساالمی افغانساتان و

دوتا االامت مت مر ام ال ا -سازمان پیمان اتالنتیک شماتی ناتو،ش کا متارک ه را
از ادای االن م افیا میاه نمی نماالم.

 مطابق به اص ام قانون ماتیات ب واالمات ،ش کا ساختمانی افغان م ااف باه وضاع
وتاداله ماتیة موضووی ق ارداد از تادالات به ق اردادی هاای ف وای خاوالش میباشام.
االن ماتیة ش کا ساختمانی نبوده با ه ماتیة قا اردادی ف وای مای باشام .والوتااً،
موافقتنامه منیقمه میان دوتا جمهوری اسالمی افغانستان و دوتا االاامت مت امر
ام ال ا -سازمان پیمان اتالنتیک شماتی ناتو،ش کا مترک ه را از ادای االن م افیاا
میاه نمی نماالم.
ساال وواالم صاهاه ش کا ساختمانی افغان از درک فیاتیا های وی در افغانستان کاه شاام
موافقتنامة منیقمه میان دوتا جمهوری اسالمی افغانستان و دوتا االاامت مت امر ام ال اا -
سازمان پیمان اتالنتیک شماتی ناتو نمیگا دد ،تاابع قاوانین ماتیااتی افغانساتان ق ارگ فتاه و
ش االط راپوردهی و ط ز تادالات درقوانین ماتیاتی موجود اسا.
تجمالم جوازتجارتی و ادای م افیا های ماتیاتی
همه از همور االن ط زاتیم خصوهی اراده میاومات در رابطه به تطبیق قاوانین ماتیااتی در
موارد بخصو به وزارت ماتیه می باشم .همچنان االن ط زاتیم تصمالق نامة تصافیة ماتیاات
مطابق به ص مادر  59قانون ادارر امور ماتیات نبوده چاون الاک ط زاتیما خصوهای االان
موضووات که الا الک نهاد تصفیة ماتیاتی نموده اسا الاخی و الا تا چه صم اطاواا پارال ی از
قوانین ماتیاتی نموده اسا ،را درب نمی گی د.
ه گاه الک نهاد ض ورت به الک م توب رسمی از رالاسا ومومی وواالام بمنظاور درخواساتی
تجمالم جواز تجارتی داشته باشم ،دراالن هورت نهاد مترک ه باالم باا ادارر ماتیااتی کاه در ن
اصصادیه ش کا موجود باشم ،تماس صاه نماالم.
م صومت گم کی وساال ماتیات

پ وسة تن الح شمه در رهنمود هرا مطابق به قوانین ماتیاتی افغانستان می باشم از االن و ،الاک
ط زاتیم م مود به موضووات م بوط به ماتیاات باوده ،رالاساا وماومی وواالام نمای توانام
درخصو موضووات ساال ماتیاتی ماننم م صومت گم کی ط زاتیم خصوهی هادر نماالام.
ه گاه الک شخص ض ورت به وضاصا درمورد میافیا از م صومت گم کی داشته باشام ،در
االن هورت باالم با رالاسا ومومی گم کات وزارت ماتیه در تماس شاود .و همچناان پی اماون
ساال موضووات غی ماتیاتی ،شخص مترک ه باالم با ادارات دوتتی م بوطه تماس ب ق ار نماالم.
اص ام تطبیقی
ومم اطاوا پرال ی از اص ام قوان ین ماتیاتی ،وزارت ماتیه الا رالاسا ومومی وواالم را وادار
نموده تا از هالصیا های اداری خوالش که در قانون پینبینی گ دالمه بمنظورصصول
اطمینان از اطاوا پرال ی استفاده نماالم .االن اص ام در قانون ادارر امور ماتیات ذک گ دالمه
اسا که شام ماتیات اضافی و ج اال میباشم .در هورتی که ومم اطاوا پرال ی به مقصم
ف ار از ماتیه باشم ،ماتیه دهنمه جها پیگ د قانونی به توی څارنواتی می فی خواهم شم
معلومات را در کجا می توان یافت؟

فورمه های ماتیاتی و رهنمودها به هورت راالگان باه شا چااپی و ات ت ونی ای از ادارات
رالاسا ومومی وواالم وزارت ماتیه ،مستوفیا های م الا درهف ه انت نتی رالاساا وماومی
وواالم الینی  http://www.ard.mof.gov.afقاب درالافا بوده و از ط الق هف ه انت نتای
میتوانیم نق قانون ماتیات ب واالمات سال  1387را نیز بمساا بیاورالام .همچناان موقییتهاا،
شماره های تماس و ساوات کاری ادارات و مستوفیتها اراده گ دالمه اسا .ماتیه دهنمگان نیاز
می تواننم ساال میاومات مفیم به شمول اطالویه های مختاف ،مقا رات ،ساوامت و پاساخها
پی امون ماتیه موضووی میاشات ،قانون ماتیات ب واالمات سال  1387و تیایماتنامه ماتیات با
واالمات قانون اداره امور ماتیات و تیایماتنامه ن درالافا نماالم .همچنان هاف ه متارک ه در
ب گی نمه تیایماتنامه قانون ماتیات ب واالمات بوده که در ن ها الاک از ماواد قاانون بصاورت
جماگانه با استفاده از میال های مفیم تن الح گ دالمه اسا.

یادداشت
صفحه جدید معلومات مالیات  www.ard.mof.gov.afروند دریافت معلومات مفید و
مورد نیاز را به مالیه دهنده ساده تر ساخته است .این صفحه حاوی قانون مالیات برعایدات سال
 ،1387اطالعیه ها و طرزالعمل ها ،فورمه ها ،رهنمود ها ،اسناد های آرشیف شده ،سواالت و
پاسخها پیرامون مالیه موضوعی معاشات و سایر منابع به شمول تعلیماتنامه مالیات بر عایدات
میباشد .همچنان صفحه متذکره در برگیرنده تعلیماتنامه قانون مالیات برعایدات بوده که در
آن هر یک از مواد قانون بصورت جداگانه با استفاده از مثال های مفید تشریح گردیده است.

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت مالیه
ریاست عمومی عواید
سال 1398

