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 رسیزه

ورکوي  ماده د مالیې وزارت ته واک ۱۰۸ماده او پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون  ۶۲د مالیاتو چارو د ادارې قانون 
 لعملونه، الیحې، تعلیامتنامې او فورمې چمتو او وضعترڅو د قانون د توضیح، ترشیح او د ښه تطبیق په موخه طرزا

 کړي.  

 د وضع شویو طرزالعملونو تطبیق پء مالیايت ادارو او مالیه ورکوونکو باندې الزامي وي. په دې معنا چې د مالیې
وزارت )د عوایدو لوی ریاست( نيش کوالی خپل موقف د هغه موقف رسه په ټکر کې راويل چې په طرزالعمل کې د 

کوالی اساس په توګه ټاکل شوی دی. خو بیا هم د مالیې وزارت د مالیې ورکولو په موخه د یو شخص ارزیايب لپاره 
  يش خپل طرزالعمل فسخ او پر ځای يې نوی طرزالعمل له قانون څخه د اصالح شوي تعبیر پر بنسټ وضع کړي. 

اضايف مالیاتو او یا بل ډول جریمې هغه شخص چې د وضع شوي طرزالعمل مطابق یې موقف ټاکل شوې وي د 
 وضع کولو تابع نه کیږي حتی که د طرزالعمل حکم د محکمې د حکم لخوا وروسته ناسم ثابت هم يش. 

 مبنی 

 ۲۷کال د لړم )عقرب( د په  ۱۳۹۴مادې د حکم پر بنسټ چې د  ۶۲دغه طرزالعمل د مالیاتو چارو د ادارې قانون د 
مادې حکم پر اساس  ۱۰۸ګڼه رسمي جریده کې خپور شوی او پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون د  ۱۱۹۸نیټه په 
 ه کې خپور شوی، وضع شوی دی. ګڼه رسمي جرید ۹۷۶نیټه په  ۲۸کال د کب )حوت( په  ۱۳۸۷چې د 

 موخه

 په الندې ډول دي: د طرزالعملونو د صدور مهمې موخې 

 رۍ د مالیايت قوانینو د حکمونو په اړه د اضايف معلوماتو ورکولو له الرې د مالیه ورکوونکو د اطاعت پذی
 کچه لوړول؛ 

  ادارو یوشان تطبیق يش؛ له دې ډاډ ترالسه کول چې د مالیايت قوانینو حکمونه په ټولو مالیايت 
  وضیحاتوتد مالیايت ادارو او مالیه ورکوونکو لخوا د مالیايت قوانینو د حکمونو په اړه د مختلفو تعبیرونو او 

 مخنیوی کول؛ 
 نو د مالیه ورکوونکي او مالیايت ادارو تر منځ د هغو موضوعاتو په اړه شخړې حل کول چې په مالیايت قوانی

 کې مبهمې وي. 
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 د طرزالعمل ډولونه 

اتو د مالیې وزارت )د عوایدو لوی ریاست( کوالی يش د هغو موضوعاتو په اړه چې په قانون کې واضح نه دي یا په الزی
ز په مدا راهتوضیحاتو ته اړتیا لري، او یا هم د مالیايت مکلفیتونو د ادا لپاره مالیه ورکوونکو ته الرښوونې په موخه او 

 د تطبیق لپاره مالیايت ادارو ته د الرښوونې لپاره، طرزالعملونه وضع او صادر کړي.   ښه ډول د قوانینو 

 د عوایدو لوی ریاست په معمول ډول طرزالعملونه په دوه بڼو چمتو او صادروي: 

 طرزالعمل:ي عموم .1
 عمومي طرزالعمل د مالیايت قوانینو د تطبیق د یو داسې موضوع په اړه د مالیې وزارت موقف په لیکيل ډول بیانوي

 چې ډیرې مالیه ورکوونکي یې تر شعاع الندې راځي.  

 طرزالعمل:خصويص  .2
ې موضوع په د غوښتنې په اساس د یوې ځانګړ خصويص طرزالعمل د مالیه ورکوونکي یا د یو تعداد مالیه ورکوونکو 

ټاکيل درخواست کوونکي اړه د مالیې وزارت )د عوایدو لوی ریاست( لخوا وضع کیږي. دا ډول طزالعملونه یواځې 
  اشخاص او ځانګړې موضوع په بر کې نیيس. 

 د طرزالعملونو د تطبیق الزامیت:

د عوایدو لوی ریاست لخوا وړاندې کیږي د اعتبار مودې تر انقضاء پورې پر  چېهغه عمومي او خصويص طرزالعملونه 
ول د مالیايت ادارو او مالیه ورکوونکو باندې د اجراء وړ دي. که چیرې یو طرزالعمل د مالیايت قوانینو د تطبیق د ډ

ونکی د دې توضیحاتو په ( فقرې د حکم مطابق مالیايت اداره او مالیه ورکو ۲مادې د ) ۶۲توضیحاتو په اړه وي، د 
 رعایتولو باندې مکلف دي. 

 همدا راز د یادې مادې حکم د له مالیه ورکوونکي څخه د مالتړ په موخه د هغو طرزالعملونو رعایتول نادیده نیيس
 چې د مالیاتو د ادارې د غلطیو له امله یا د نورو دلیلونو له امله ناسم ثابتیږي.  
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 بیا هم د اعتبار د مودې پهکه چیرې  مالیايت کارکوونکی په طرزالعمل کې لیکل شوي اظهاراتو رسه موافق نه وي، 
اږدو کې په دې سند کې لیکل شویو اظهاراتو په رعایتولو باندې مکلف دی او د نوموړي دغه عمل قانوين ګڼل 

د کومې غلطۍ له شتون څخه خربیږي، د سمون  کیږي. مګر که چیرې دغه کارکوونکی په طرزالعمل یا الرښود کې
 د دې غلطۍ رشیکول د نوموړي یو وظیفوي مسؤلیت دی.    په موخه له مالیايت ادارې رسه

ورکوونکي حق لري ترڅو پدې تاکید وکړي چې د مالیاتو اداره دې له نافذه طرزالعمل څخه پريوي وکړي او مالیه 
 چارو د ادارې قانون د څلورم فصل مطابق خپل اعرتاض وړاندې کړي.   کوالی يش د پيګیرۍ په موخه د مالیاتو د

 د طرزالعمل په تطبیق کې د اعرتاض حق: 

  که چیرې یو مالیه ورکوونکی له خصويص صادر شوي طرزالعمل رسه چې پر اساس یې مالیايت تصمیم
نیول کیږي موافق نه وي، کوالی يش خپل اعرتاض د مالیاتو د چارو د ادارې قانون څلورم فصل مطابق 

وړاندې اړوندې ادارې ته وړاندې کړي یا خپل اظهارلیک په طرزالعمل کې د لیکل شوي تصمیم مطابق 
 کړي او وروسته بیا په څلورم فصل کې د مالیايت اظهارلیک په تړاو د نیول شوي سنجش په اړه د مالیايت

 شخړو پروسه تعقیب کړي؛   
  که چیرې مالیه ورکوونکی له هغه مالیايت تصمیم رسه موافقه ونلري چې د الرښود په اساس یې عمومي

یکړې په اړه اعرتاض وړاندې کړي. د مالیه ورکوونکی طرزالعمل صادر شوی دی، کوالی يش د یادې پر
 اعرتاض د مالیاتو چارو د ادارې قانون په څلورم فصل کې د لیکل شویو حکمونو مطابق ارزیايب کیږي. 

 د طرزالعمل خالف د مالیه ورکوونکي چلند:  

له وروسته څرګنده يش چې که چیرې یو مالیه ورکوونکی د مالیايت عمومي طرزالعمل په خالف چلند وکړي او    
قانون څخه د مالیې وزارت تعبیر سم دی، نوموړی مالیه ورکوونکی به د مالیه وزارت د طرزالعمل مطابق د مالیه 

  ورکوولو مسؤل وي.  

که چیرې یو مالیه ورکوونکی د مالیې وزارت لخوا د وضع شویو طرزالعملونو پر وړاندې متضاد موقف ونیيس، یاد 
 ضايف مالیاتو او یا هم جریمې الندې رايش.شخص ممکن د ا

 د یو عمومي طرزالعمل فسخ او بدلون: 
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د مالیاتو اداره کوالی يش هر مهال چې وغواړي طرزالعملونه لغو کړي. دغه ډول سند په هغه صورت کې لغو کیدای 
 يش چې: 

 په غلطۍ رسه صادر شوی وي؛  .1
 اړوند قانون تعدیل شوی وی؛  .2
په طرزالعمل کې د لیکل شوې موضوع په اړه د محکمې پریکړه وښایي چې د مالیاتو ادارې پریکړه ناسمه  .3

 ده؛ 
 د نورو دلیلونو له امله د مالیاتو اداره د قانون د تطبیق په اړه خپل درک تغیر کړي.  .4

یې خصويص طرزالعمل که چیرې مالیايت قوانین تغییر مومي، هغه مالیه ورکوونکی چې د پخواين قانون مطابق 
السته راوړی دی مکلف دی چې د نوي قانون مطابق خصويص طرزالعمل ترالسه کولو په موخه مالیايت ادارې ته 

 غوښتنلیک وړاندې کړي. 

د مالیايت ادارې له ویبپاڼې څخه د سند حذف کولو، په سند کې د فسخ اظهار درج کولو یا په ویب پاڼه کې د 
 له الرې د لغو خربتیا عامه خلکو ته ورکول کیږي. طرزالعمل تعدیل خپرولو 

د کومو رشطونو الندې تعویض شوي طرزالعمل تعدیل شوی طرزالعمل به دا واضح کړي چې کوم مالیه ورکوونکی 
باندې په تکیې کولو رسه په هغه کال کې چې د طرزالعمل پکې تعویض شوی او یا په راتلونکو کلونو کې تر پوښښ 

 الندې راويل. 

 د خصويص طرزالعملونو صدور: 

کړی  د مالیې وزارت ته واک هماد ۶۲او د مالیاتو چارو دادارې قانون  هماد ۱۰۸پر عایداتو باندې د مالیاتو قانون  
 ترڅو د ځانګړي مالیه ورکوونکي په اړه د هغه اوضاع او ځانګړو احوالو پر بنسټ خاص طرزالعمل صادر کړي.   

خصويص طرزالعمل السته راوړلو په موخه مالیه ورکوونکی اړوندې مالیايت ادارې ته غوښتنلیک وړاندې کوي او د 
تصمیم نیولو لپاره ټول اړین معلومات وړاندې کوي،  مالیايت اداره د مالیه ورکوونکي غوښتنلیک ارزوي او که چیرې د 

دې صورت کې د خصويص طرزالعمل په صدور باندې خصويص طرزالعمل د صدور ټول رشطونه یې بشپړ کړي وي پ
( کاري ورځو په موده کې صادر یې کړي. پدې توګه په غوښتنلیک کې اړین معلومات پدې ۲۱باید اقدام وکړي او د )
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معنا ده چې مالیه ورکوونکي حقایق او رشطونه په بشپړ ډول ترشیح کړي او همدا راز مالیايت پوښتنې چې د مالیاتو 
 د ځوابونو غوښتنه کړې، هم مشخص شوي دي. ادارې یې 

که چیرې د تصمیم نیولو لپاره اړین معلومات د خصويص طرزالعمل پر غوښتنلیک باندې کايف نه وي، مالیايت اداره 
د طرزالعمل په صدور باندې مکلفه نه ده. دغه مالیه باید ټول نه وړاندې شوي معلومات مالیه ورکوونکي ته مشخص 

وخت ورکړي. که چیرې مالیه ورکوونکی نه وړاندې شوي معلومات وړاندې کړي، مالیايت اداره باید  کړي او هغه ته
 هغه د مالیه ورکوونکي له اولني غوښتنلیک رسه وګوري.  

که چیرې د خصويص طرزالعمل په غوښتنلیک کې مطرح شوې پوښتنې ته په عامه طرزالعمل یا د مالیايت ادارې په 
ې اندازه ځواب ورکړل شوی وي، دغه اداره کوالی يش د عامه طرزالعمل یا الرښود یوه کاپي له دالرښود کې په کايف 

دغه چاره د توضیحاتو رسه مالیه ورکوونکي ته وړاندې کړي چې د غوښتنلیک لپاره دغه مواد ځواب ورکوونکي دي.  
 وي، پوره کوي. مادې رشطونه چې خصويص طرزالعمل یې بشپړ  ۶۲مالیاتو چارو د ادارې قانون د 

 د عمومي او خصويص طرزالعملونو د تطبیق ساحه: 

عمومي او خصويص طرزالعملونه چې د مالیايت قوانینو د حکمونو په اساس او د دې طرزالعمل په رڼا کې   
 صادریږي، یواځې په مالیايت مسایلو کې د تطبیق وړ دي.  

 د انفاد نیټه: 

له   کال د مرغومي )جدي( ۱۳۹۷عمومي طرزالعمل په بدل کې صادر شوی او د  1384/ 1دغه عمومي طرزالعمل د 
    مايل کال له لومړۍ نیټې( څخه نافذ دی.   ۱۳۹۸لومړۍ نیټې )د 

 

 درانځ بیعبدالحب         ينور  عبدالويل      نرصاالله دراين  
  د عوایدو لوی رئیس    د حقوقي خدمتونو رئیس   د پالیسۍ آمر 

 
 شووکتل 

 منظور دی
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 يعبدالله رقیب
 د عوایدو او ګمرکونو معین

 


