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 حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست د د عوایدو

 

 د جواز نوي کولو په موخه د مالیاتي عدم مسؤلیت د تصدیق لیک طرزالعمل 

 

 :موخه

او د مالیاتي چارو د ادارې قانون د د عایداتو  مالیاتو رپمادې د حکم مطابق ،  26  دغه طرزالعمل د مالیاتو د چارو د ادارې قانون د 
عدم مسؤلیت د  یاو د مالیه ورکوونکي د فعالیت جواز نوې کولو لپاره د مالیات پلی کیدو ښه  قانون په اړه د الزیاتو توضیحاتو او

 . په موخه وضع شوی دی راوړلولو په بهیر کې د آسانتیاوو وصادر لیکتصدیق 

 :کلفیتونو ورکړه او د جواز نوي کولو په موخه عدم مسؤلیت تصدیق کولمد بشپړو مالیاتي 

د شوي دي،  جوړپر بنسټ سیستم  د ارزونې سنجش او  ځانيد  ی مکلفیتونو اداینه د د مالیاتي قوانینو د حکمونو مطابق، د مالیات
سره سم په خپله د ذمت مالیه د قانون د حکمونو  مالیه ورکوونکي پورې اړه لري ترڅو خپل پهځاني مالیې ټاکلو په سیستم کې دا 

که چیرې مؤدي خپل مالیاتي اظهارلیک د حکم ته په کتو سره فقرې  3 مادې د  78د د مالیاتو قانون  پر عایداتو ،کړيورتعیین او 
دې قانون د حکمونو مطابق تسلیم او د ذمت مالیه یې پکې درج وي، دغه اظهارلیک د ورکړې وړ مالیې او د هغه د مالیې د ټاکنې د 

د صدور پر مهال دغه یاددښت باید په  لیکد جواز نوي کولو په موخه د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق .  دښت په توګه ګڼل کیږيیا
مالیه ورکوونکی په خپله مالیه ټاکي او ټاکل شوې مالیه ورکوي د قانون مطابق داسې ګڼل کیږي  پام کې ونیول شي چې که چیرې

په دې اړه د مالیاتو د چارو . رکړې ده او اوسمهال کوم مسؤلیت نلريچې مالیه ورکوونکي اظهارلیک وړاندې او د ذمت مالیه یې و
 .مادې لومړۍ فقره په الندې ډول صراحت لري 95 قانون د د د ادارې 

وښتنلیک له ترالسه کولو څخه وروسته د یو ویشتو ورځو په ترڅ کې غد مالیاتو اداره، د مالیې د تصفیې تصدیق لیک د شخص د 
پدې شرط چې دغوښتنلیک په وخت کې مالیاتي اظهارلیک وړاندې او خپل مالیاتي ذمت یې د مالیاتي قوانینو مطابق ادا صادروي، 
 . کړې وي

 : ماده کې داسې وئیل شوي دي (95) ون د تعلیماتنامې په چارو د ادارې قان  یمالیاتهمدا راز د  

 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 د مالیې وزارت

 د ګمرکونو او عوایدو معینیت

 د عوایدو لوی ریاست

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت مالیه

 گمرکاتمعینیت عواید و 

 ریاست عمومی عواید
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د  د مالیاتو له ادارې څخه د مالیې دیادارې ته په رجوع کولو سره چې پکې ثبت  هغې مالیاتي مالیه ورکوونکي کولې شي: ۹۵.۲
ترالسه  له چې د غوښتنلیک باسید نهه پنځوسمې مادې لومړۍ فقره د مالیاتو اداره اړ . تصفیې تصدیق لیک په لیکلې بڼه وغواړي

 ې شرط چې شخص خپل مالیاتي اظهارلیکونکولو څخه وروسته د یوویشتو ورځو په ترڅ کې تصدیق لیک صادر کړي مګر په د
دغه امر د مالیاتو اداره مکلفوي ترڅو د خپلو داخلي اسنادو ارزونه په بیړه ترسره . وي کړی وروړاندې او خپل د ذمت مالیات یې 

 . صادر کړي یا د درخواست ردولو پریکړه وکړي کړي او د یوویشتو ورځو مودې په ترڅ کې تصدیق لیک

د افغانستان مالیاتي قوانین د ځاني سنجش سیستم پر بنسټ تنظیم شوي دي له دې امله مالیه ورکوونکي خپل مالیاتي : ۹۵.۲
. اظهارلیکونه پخپله چمتو کوي او د اظهارلیک په وړاندې کولو او په ټاکل شوي وخت کې د مالیې پر ورکړې باندې مکلف دي

له دې . دا چې د مالیاتو اداره داسې اسناد په الس کې ولري چې سرغړونې یې ثابت کړيمالیاتي اظهارلیکونه سم ګڼل کیږي مګر 
د مالیه ورکوونکي لخوا د امله دغه پوښتنه چې آیا یو مالیه ورکوونکی د مالیې د تصفیې د تصدیق لیک مستحق ګرځي که نه؟ باید 

واب ورکړل ځاسنادو مطابق د ځاني سنجش پر بنسټ یې  پر مهال د مالیاتې ادارې دکولو وړاندې د غوښتنلیک د تصدیق لیک لپاره 
 . شي

د صادرول د مالیه ورکوونکي له غوښتنلیک څخه وروسته د یوویشتو ورځو په ترڅ کې د مالیې د تصفیې تصدیق لیک : ۵.۲.
هم پيل  مخکینیټې څخه که بررسي د غوښتنلیک له  آنرې کوي، ینه لد مالیاتو د ادارې مکلفیت  اجراء کولو په تړاود بررسي 

مالیاتي اظهارلیک یا د ورکړې وړ مالیې مبلغ د غوښتنلیک له نیټې څخه وروسته مګر د مالیاتي ادارې لخوا د که چیرې . شوي وي
ري یمالیې د تصفیې تصدیق لیک له صدور څخه مخکې د وړاندې کولو یا ورکولو وړ وګرځي بیا هم د مالیاتي ادارې مکلفیت نه ل

 . کیږي

 :داسې صراحت لري په دې اړهفقرې ( .-۹چارو د ادارې قانون د اتمې مادې  یمالیاتد همدا راز 

که چیرې د مالیاتو اداره، نوي معلومات ترالسه کړي چې پر بنسټ یې مالیاتي ذمت بدلون ومومي، پدې صورت کې د مالیې ( ۹)
یک د وړاندې کولو له نیټې څخه د پنځو کلونو یا د هغې مودې په ترڅ کې چې په دښت د مالیاتي اظهارلد ټاکلو د تعدیل یا

 . مالیاتي قوانینو کې اټکل شوې ده، صادروي
، خپل مالیاتي اظهارلیک وړاندې نه کړي یا غیردقیق اظهارلیک قصد که چیرې مالیه ورکوونکی له مالیې څخه د تیښتې په( ۴)

 .کوالی شي په هر وخت کې د مالیې د ټاکلو یاددښت صادر او یا تعدیل کړيوړاندې کړي، د مالیاتو اداره 
مخه دورو یا روانې دورې له  کړي چې د مالیې ورکوونکي د ذمت مالیې ترالسه کول د  ه تشخیصکه چیرې د مالیاتو ادار( .)

مالیې د ټاکلو یاددښت په لنډ وخت کې  بابته چې په راتلونکي کې د ورکړې وړ ګرځي، په خطر کې قرار لري، د مالیاتو اداره د
 . صادروي

 
 

بشپړ مالیاتي  له دې امله د بشپړ مالیاتي مسؤلیت ادا کولو او د جواز نوي کولو لپاره د عدم مسؤلیت تصدیق تر منځ توپير شتون لري،
په اوسنیو شرایطو کې د  چې ډاګه کیداې شيپه  کې بهیربررسۍ په د مالیې وزارت له ارزونې څخه وروسته د مسؤلیت ادا کول  

مګر د جواز نوي کولو لپاره د عدم مسؤلیت تصدیق یواځې د مالیه . کمښت ته په کتو سره ډير وخت نیولی شيظرفیتونو 
د په بل عبارت سره . ورکوونکي له دوسیې څخه د حقایقو پر بنسټ چې د نوموړي اوسنی عدم مسؤلیت څرګندوي، صورت مومي
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او د مالیه ورکوونکي د بشپړ مالیاتي   راوستلو لپاره دییواځې په جواز نوي کولو کې د آسانتیا  یکل عدم مسؤلیت تصدیق
 .یمکلفیتونو ادا کولو یا رفع کولو په معنا نه د

 

 :د جواز نوي کولو په موخه مالیاتي مکلفیتونه

 :مالیاتي مکلفیتونه عبارت دي له

د اظهارلیکونو وړاندې کول او په اظهارلیک کې لیکل شوې مالیه ورکول، له سرچینو څخه د مالیو وضع کولو او د هغې ورکړه 
 .مالیې ورکړهد و د انتفاعي معامالتو ا( موضوعي مالیات)

 ربعوار ال کې چې دپه کلنې ډول صورت نیسي په داسې حوړاندې کول پر عایداتو باندې د مالیاتو په موخه مالیاتي اظهارلیک 
او د  ې، د قراردادي مالیې، پر معاشونو مالید مالیې ، د جایدادونو پر کرایېوړاندی کولمالیاتي اظهارلیک انتفاعي معامالتو مالیې 
سره وړاندې کول د پيسو د ورکړې وخت ته په کتو سره د مالیاتي قوانینو د حکمونو یافورمونو اظهارلیکونود نورو موضوعي مالیاتو 

شي او په همدې  مالیات وکتل کلني عایداتو پرصادرولو پر مهال باید د مسؤلیت تصدیق لیک د مالیاتي عدم . نیسيصورت سم 
 . شي مطالعهچې په ربعواره او میاشتنۍ بڼه وي په ځیر سره  د مالیه ورکوونکي مسؤلیت وخت کې باید د مالیاتو د ارزونې په موخه

د بیلګې په ډول یو شرکت چې د مخابراتي خدمتونو وړاندې کولو په  کویتوپیر  ته په کتوبل نهاد البته د یو نهاد مالیاتي مکلفیتونه 
انتفاعي معامالتو مالیې تابع دې په داسې حال کې  ۰۱٪مادې مطابق د  22 مالیاتو قانون د  د برخه کې فعالیت لري پر عایداتو باندې

 . انتفاعي معامالتو مالیې تابع ګرځي ۴۱کوي د  هغه شرکت چې په ودانیزو برخو کې فعالیت  چې

دغه توپیري حالتونه باید د مالیه ورکوونکي د دوسیې مسؤل شخص لخوا د عدم مسؤلیت تصدیق لیک له صدور څخه وړاندې په 
   .  ځير سره وڅیړل شي

 :لومړۍ بیلګه
ه پيل کې له سوداګرۍ وزارت څخه ترالسه کړی د میاشتې پ سنبلېکال د  .۹۲٪غزنوي شرکت د خپل سوداګریز فعالیت جواز د 

په میاشت کې د غزنوي شرکت مدیر د  اسدکال د  ۹۲۸٪د . پورې اعتبار لري پیلد میاشې تر  سنبلېکال د  ۹۲۸٪او دغه جواز د 
کولو نوموړی د جواز نوي کولو غوښتنلیک وړاندې . خپل جواز نوي کولو لپاره د سوداګرۍ وزارت ته غوښتنلیک وړاندې کوي

د سوداګرۍ وزارت . مالیاتي ادارې څخه یې ترالسه کړی، وړاندې کړي لهپه وخت کې باید د مالیې د تصفیې تصدیق لیک چې 
د شرکت مدیر تصدیق لیک وړاندې نه کړي  چیرې له غوښتنلیک سره یوځای د تصدیق لیک په غوښتلو باندې ملکف دی او که

 . نوی کوالی نشي دغه وزارت د شرکت جواز 

 
 
 

 :دویمه بیلګه
 

د میاشتې په لومړې نیټه د شرکت لپاره دمالیې  اسدکال د  ۹۲۸٪، د غزنوي شرکت مدیر د په لومړۍ بیلګه کې د حقایقو په تعقیب
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. 

 : د عدم مسؤلیت د تصدیق لیک لپاره غوښتنلیک

 . ترسره کیږيدوه الرو  له د جواز نوي کولو په موخه له مالیاتي ادارې څخه د عدم مسؤلیت تصدیق لیک اخیستلو غوښتنلیک 

اړوندې مالیاتي ادارې ته مکتوب یا استعالم استوي او په هغه کې د جواز نوي کولو په موخه د ، دجواز صادرونکې مرجع: لومړۍ
 . غواړي مالیه ورکوونکي د مالیاتي عدم مسؤلیت معلومات

ترالسه  تصدیق لیک د مالیه ورکوونکی پخپله کولی شي د جواز نوي کولو په موخه له مالیاتي ادارې څخه د عدم مسؤلیت : دویم
 . ښتنه وکړيکولو غو

ته ورسیږي الندینې  ېد عدم مسؤلیت تصدیق لیک اخیستلو غوښتنلیک مالیاتي ادارحالتونو کې له هغې وروسته چې  وپه دواړ
 . طی کیږي پړاوونه

 . هغه مکتوب یا استعالم چې د جواز ورکولو ادارې یا له مالیه ورکوونکي څخه مالیاتي ادارې ته استول کیږي باید ثبت شي .1

 . د مالیه ورکوونکي د دوسیو مسؤل شخص ته تسلیمیږي لیکورکوونکي د عدم مسؤلیت د تصدیق لیک غوښتند مالیه  .6

 :ارزوي ترڅو په ډاګه کړي چېله حسابی لحاظه  دوسیه  د دوسیو مسؤل شخص مالیه ورکوونکی .3

  مالیه یې تحویل آیا مالیه ورکوونکي تر دې دمه مالیاتي اظهارلیکونه وړاندې کړي او په اظهارلیک کې ذکر شوی
 کړې؟

  آیا د انتفاعي معامالتو مکلفیت ادا شوې دی؟ 

  او نور موضوعي مالیات ادا  یګټد آیا موضوعي مالیات لکه پر معاشاتو مالیه، د جایدادونو پر کرایې مالیه، د ونډې
 شوي دی؟

 نور مالیاتي مکلفیتونه یا جریمې شتون لري؟ 

 آیا مالیه ورکونکی د منظور شوی قسطونو پر بنسټ د مالیې د ورکړی تابع که نه؟ 

مراحل وروسته غوښتونکي او کولوطی پړاوونو تر اداري د ه پوره کړي وي باید که چیرې مالیه ورکوونکي پورتني ټول حالتون .4
 . د جواز صادرونکی مرجع ته د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق لیک صادر شي

که چیرې د مالیاتو د ادارې اسناد داسې څرګنده . مالیاتي ادارې ته رجوع کوي سیمه ییزید تصفیې تصدیق لیک غوښتلو لپاره 
. کال او د تیرو کلونو پر عایداتو باندې د مالیاتو خپل کلني اظهارلیکونه وړاندې کړي دي ۹۲۱٪موړي شرکت د کړي چې نو

د میاشتې د لومړۍ نیټې پورې اړین  اسدکال د  ۹۲۸٪نوموړي شرکت د موضوعي مالیاتو ټول اظهارلیکونه چې وړاندې کول یې د 
مالیې لپاره ثبت دی او د مالیاتي ادارې د اسنادو ارزونه داسې وایي چې  دارزښت  پر اضافیدغه شرکت . وو، وړاندې کړي دي

مالیې اظهارلیک او د تیرو ټولو  دارزښت اضافی  پرمیاشت ده  کال د غبرګولي  ۹۲۸٪چې پای یې د شرکت د هغې ربعې له بابته 
الیه یې د مالیاتي اظهارلیکونو وړاندې کولو په اظهارلیک کې ذکر شوې د ورکړې وړ م. ربعو اظهارلیکونه یې وړاندې کړي دي

 .پرمهال ورکړې او د ټولو مالیاتي حسابونو له درکه د شرکت د ورکړې وړ بیالنس تصفیه شوې دی
کال د  ۹۲۸٪دغه اداره باید تصدیق لیک د . د مالیاتو اداره مکلفه ده چې شرکت ته د مالیې د تصفیې تصدیق لیک صادر کړي

 .مه نیټه یا تر هغې وړاندې صادر کړي۹۹د میاشتې په  اسد
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 :که چیرې مالیه ورکوونکی د مالیاتي ادارې سره مسؤلیت ولري

کې  چی په هغهورکړل شي  د مکتوب یا غوښتنلیک له رسیدو څخه وروسته مالیه ورکوونکي ته دې د یوویشت ورځو وخت .1
 .خپل مالیاتي مسؤلیت رفع کړي

کړی، د جز کې لیکل شوې ټاکلې موده کې خپل مالیاتي مکلفیت ادا  ٪پورته په و نشی کوالی مالیه ورکوونکی که چیرې  .6
ذیرۍ د پایلو د عدم اطاعت پ سره سم د مالیاتي قوانینو د حکمونو ته مالیه ورکوونکي غوښتنلیک مسترد او مالیه ورکوونکي 

 .خبر ورکول کیږي

د مالیاتي قوانینو د حکمونو مطابق د جواز صادرولو مراجعو  ،که چیرې مالیه ورکوونکي خپل مالیاتي مکلفیتونه ادا کړي نه وي .3
نوی نه   ترڅو د دا ډول مالیه ورکوونکي جواز د عدم مسؤلیت تصدیق لیک ترالسه کولو څخه وړاندې یږيخبر ورکول کته 

 . کړي

د مالیاتي مکلفیتونو له اداینې څخه ډاډ ترالسه کولو څخه وروسته د جواز صادرولو مرجع ته د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق  .4
 . لیک له الرې خبر ورکول کیږي چې د نوموړي مالیه ورکوونکي جواز نوی کړي

 :که چیرې مالیه ورکوونکی د مالیاتي معافیت ادعا ولري

مالیاتي معافیت ادعا ولري، د جواز نوی کولو په موخه د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق ترالسه کولو که چیرې مالیه ورکوونکی د 
 . لپاره الندینې اسناد باید وړاندې کړي

 .د مالیاتي معافیت د تصدیق طرزالعمل چې د عوایدو لوی ریاست لخوا ورته صادر شوې دی .1

ې مالیه لد اظهارلیک پر مخ  لیک یې لومړې نور عواید ولري بایده معاف پروژو پرتد که چیرې مالیه ورکوونکی له مالیې څخه  .6
 عدممالیاتي دي د جواز نوي کولو په موخه د  ه چې په دې طرزالعمل کې تشریح شوياو خپل نور مالیاتي مکلفیتونه څرنګ

 . مسؤلیت تصدیق لیک لپاره د غوښتنلیک تر نیټې پورې ادا کړي وي

د مالیاتي عدم مسؤلیت تي مکلفیتونه د دې طرزالعمل مطابق ادا شي، د جواز نوي کولو په موخه تر دی وروسته چې ټول مالیا .3
 . تصدیق لیک باید صادر شي

 

 :د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق لیک صادرولو صالحیت

د جواز نوي کولو په موخه د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق لیک صادرولو صالحیت په مرکز کې د مالیه ورکوونکو د برخو رئیسان 
 . او په والیتونو کې یې مستوفي لري

 

په د اجازې د مالیاتي عدم مسؤلیت تصدیق لیک صدور د بشپړ مالیاتي مسؤلیت د رفع په معنا نه ده بلکه د جواز توزیع کولو : نوټ
د عدم مسؤلیت سند د صدور پر مهال په مکتوب کې باید ذکر شي چې که چیرې د مالیې وزارت ډاډه شي  . منظور صورت نیسی
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شي د مالیې  یکوال سره سمفقرې  5 او 4، 3 مادې د  7 چارو د ادارې قانون د  یچې د مالیې ټاکلو یاددښت سم نه دې، د مالیات
 . تعدیل کړي یې یا په هر لنډ وخت کې لونو پوری ک وپنځتر ه یاددښت څخه ټاکلو ل

 

 . دغه طرزالعمل د منظورۍ له نیټې څخه نافذ او ټولې مالیاتي ادارې یې پر تطبیق باندې مکلفې دي

 

 

 د عوایدو لوی رئیس          دعوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ رئیس           او تحلیل آمر      د پالیسۍ د طرح

 

 

 

 

 وکتل شو

 منظور دی

 د عوایدو او ګمرکونو معین

 

 

 

 :ماخذ

 مه ماده۸۱د مالیاتو قانون  پر عایداتو

 مه ماده۲.چارو د ادارې قانون ی د مالیات

 مه ماده۸چارو د ادارې قانون ی د مالیات


