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 د مالیاتی چارو اداری د قانون طرزلعمل

 

 مړی ماده:ول

 مبنی:

 .ید ع شویدرج شوی حکمونو پر بنسټ وضمادو کی د  ۶۲او  ۵۲دغه طرزالعمل د مالیاتی چارو اداره کولو د قانون په 

 دوهمه ماده:

 اعتراضونه:

 .مومیفورمی کی صورت  ځانګړیضمیمه  په د دغه طرزالعمل سره  اعتراض. پر مالیاتی پریکړی باندی ۱

 کیږی. وړاندیاداری ته  رسیدنیشکایتونو ته د  اعتراض. پر مالیاتی پریکړی باندی ۲

 دریمه ماده:

 د تخصیص ترتیب: ورکړید 

ری، که ل اړه هغه شخص چی دا ورکړه ورپوری ، د حصول په وخت کیهر کله چی د مالیاتی اداری له خوا د ورکړی . ۱

ی مالیه عوالیه، موضم اضافی ارزښتپر ، ، د انتفاعی معاملو مالیهمالیات)پر عایداتو باندی یی مالیاتی ذمت د یوه څخه ډیر 

 .د شخص د غوښتنی پر بنسټ تخصیصیږی ورکړه ( وی،او یا اضافی مالیه

د مبلغ  ذکر شوی اماظهار نه کړی، لری ا اړه وپه هغه پوری  ورکړه یشخص، مالیاتی ذمت چورکونکی  . هر کله که ۲

 مالیاتی غههماد  ورکړه ېمطابقت و لری، ذکر شووی ابالغ شوی  دمخههغه مالیاتی ذمت سره چه د مالیاتو اداری لخوا 

 ذمت لپاره اختصاصیږی.

 اختصاصیږی: سره سمقواعدو  لرونکوتوب لومړید الندی  ورکړهمواردو کی،  وپه ډیر. ۳

 پهالیه مموضوعی  مالیه یااضافی ارزښت ، د انتفاعی معاملو مالیه، پر مالیاتمړی ګام کی، پر عایداتو باندی وپه ل 

خه څتو له ډلی د پورته ذکر شوی مالیاکیږی. که چیری  ترسرهد انقضاء نیټی ته په کتلو سره ورکړی ترتیب سره د 

لوړ  ټولو لهوی، د ذمت مالیات په ترتیب سره د تر ورکړی انقضاء د عین نیټی درلودونکیتر یوه ډیر مالیات د 

 مبلغ څخه تر ټولو ټیټ مبلغ ته ترسره کیږی.

 

  ږی، که چیریپه ترتیب سره ترسره کینیټی د د انقضاء  ورکړید هغوی د  مبالغتر هغه وروسته د اضافی مالیاتو 

ړ مبلغ ولو لووی، ذکر شوی مبالغ د تر ټ د تر یوه ډیر اضافی مالیات د ورکړی د انقضاء د عین نیټی درلودونکی

 په ترتیب ترسره کیږیته نه تر ټولو ټیټ مبلغ 

 څلورمه ماده:

 :د مالیه ورکونکی د تشخیصیه نمبر غوښتنلیک

رزالعمل طد دغه  او یترتیب شوید موخهتشخصیه نمبر غوښتنلیک په ځانګړی فورم کی چی په دی . د مالیه ورکونکی د ۱

 کیږی. سره یوځای وړاندی غوښتنلیکد  شواهدسره کیږی، همدارنګه د غوښتونکی هویت او د اثبات ده تر ضمیمهسره 

 :دی ډولپه الندی  شواهدد هویت د اثبات  لپاره د غوښتونکی نمبر تشخیصیه. د مالیه ورکونکی د ۲

 ځان سره و لری: لهیو څخه  شواهدو نیوالندی لهالف. انفرادی شخص باید  
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 تذکرهد تابعیت . ۱

 (بهرنی/کورنید اعتبار وړ پاسپورت ).۲

 کورنی اعتبار لرونکی جوازد موټر چلولو . ۳

 وی. لرونکی انځورجواز چه د غوښتونکی شخص  بهرنید موټر چلولو معتبر . ۴

ص په تصدیقلیک د پورته ذکر شوی انفرادی شخ یا ثبت د تاسیس ، د شرکتد شرکت لپاره په ځانګړی ډول ب.

 ه په حیث.شواهدو سره یو ځای د لږ تر لږه د یو حقیقی شخص لپاره د شرکت د نمایندد د اثبات توګه د هویت 

شراکت د هوکړی سند د تضامنی شرکت د شریک په حیث د د تضامنی شرکت لپاره، د ج. په ځانګړی ډول 

 لږ تر لږه د یو کس د هویت د اثبات د شواهدو سره یو ځای.شریکانو له ډلی څخه 

 د ر اسنادتاسیس نو ټولنی د یا د تصدیقلیکد ثبت ، دپارهټولنو  نورو ډولد هر  د اشخاصو په ځانګړی ډول د.

یث د حخص په شاشخاصو د ټولنی د نماینده په توګه د لږ تر لږه یو حقیقی شخص لپاره د پورته ذکر شوی انفرادی 

 هویت د اثبات شواهدو سره یو ځای.

 پنځمه ماده:

 اطالعیه: د ممنوع الخروج

ریدو ی تر صادممنوع الخروجد صادر کیدای شی چه تطبیقی مراحل  وخت. د ممنوع الخروج اطالعیه یواځی په هغه ۱

 وی. ډیرافغانیو څخه  ۵۰۰۰،۰۰د  نه ورکړل شوی مالیاتی ذمتاو د مالیه ورکونکی  بشپړ مخکی 

د السلیک  زیر( پهت د مقام )معین یا وواسطه د مالیی وزاره . د ممنوع الخروج اطالعیه په لیکلی توګه د اړونده شعبی پ۲

 اداری اصولو په رعایت کولو سره صادریږی.

قیب وضوع تعهم م الرید محکمی له  سره په یو وخت کیاطالعیی د صادرولو  ي دد ممنوع الخروج باید . مالیاتی اداره۳

 کړی.

 شپږمه ماده:

 مالیی تحصیل: د شخړی الندی د تر

د  کړی وی، دیوړانته  اداريد مالیاتو  کړی نه وی او خپل اعتراض یی ادات چیری مالیه ورکونکی خپل مالیاتی ذمکه . ۱

ق خته د تعلیهغه و د ټولی مالیي یا د هغی د یوی برخی د تحصیل په برخه کی خپل تطبیقی اقدام تر شی الیمالیاتو اداره کو

 حالت ته واچوی تر څو چی د تر شخړی الندی مبلغ په اړه تصمیم نهایی او مرعی االجرا کیږی.

 پلی کیږی.وری په منظریس لوی د عوایدو  وروسته دکتنی الندی مواردو تر  فقره د (۱)د دغه طرزالعمل  .۲

 .( مخینهاطاعت منلو )اطاعت پذیریالف. د مالیه ورکونکی د  

 .مبلغمالیې ب. د اړونده  

 نه؟ کهشی  یکوال وړاندیکافی تضمین  مبلغ دپارهوړ  ورکړید ج. ایا مالیه ورکونکی  

 نه؟ کهبه مالیه ورکونکی د مالی مشکل سره مخامخ کړی  ورکړهوړ مبلغ  ورکړید. ایا د  

 شته که نه؟ درغلیپه بنسټ کی  منازعیه. ایا د  

ره سم د نینو ستر شخړی الندی مالیی په اړه د تصمیم نیولو په منظور د مالیاتو د قوا ز. ایا مالیه ورکونکی د

 غوښتل شوو معلوماتو په وړاندی کولو کی پاتی راغلی که نه؟

 اوومه ماده:



 
 

P a g e  3 | 5 

 

 مکتوب: مطالبی/د اظهارلیک د غوښتنی

 .رویصادترتیب په  لومړیتوبد الندی  د اوومی مادی سره سم د مالیاتو اداره د اظهارلیک د مطالبی یاددښت .۱

ه ن ه ترڅ کی پ اونیو ودو وروسته د یی د ټاکلی نیټی څخه  ونهخپل مالیاتی اظهارلیک یمالیه ورکونکی چ لوي .۱

 کړی. وړاندیوی 

 څ کی په تر یواون وڅلور وروسته د ی نیټی څخه لیی د ټاک ونهخپل مالیاتی اظهارلیک یمالیه ورکونکی چ منځني .۲

 کړی. وړاندینه وی 

 څ کی په ترو میاشت ودو وروسته د یی د ټاکلی نیټی څخه  ونهخپل مالیاتی اظهارلیک یکوچنی مالیه ورکونکی چ .۳

 کړی. وړاندینه وی 

و کړي،  هڅخه سرغړون د مالیاتی اظهارلیک د مطالبی( فقری سره سم هغه مالیه ورکونکی چی ۱د دغه طرزالعمل د ) .۲

 :په ترتیب ور پیژندل کیږیپه موخه د الندی لومړیتوب تعقیب  قانونیڅارنوالی ته د  لوي

 وروسته یواونپه صورت کی تر دوه  څخه د سرغړونید لویو مالیه ورکونکو لپاره د اطالعیی په ځانګړی ډول . ۱

 .پوری

 اونیو په صورت کی تر څلور مالیه ورکونکو لپاره د اطالعیی څخه د سرغړونید منځنیو په ځانګړی ډول . ۲

 وروسته پوری.

میاشتی  په صورت کی تر دوهیه ورکونکو لپاره د اطالعیی څخه  د سرغړونی د کوچنیو مالپه ځانګړی ډول . ۳

 وروسته پوری.

 ی.مانع نه ګرځ د صدور محاسبې اټکلی  لیکل شویپه قانون کی د د ادارې . دغه طرزالعمل د مالیاتی چارو ۳

 اتمه ماده:

 عامه طرزالعمل:

 ې د ادار ، هغه وخت عامه طرزالعمل کڼل کیږی چه د مالیاتی چارومل چه د مالیی وزارت لخوا صادریږیطرزالع یو. ۱

ڼي له ی پارنیټانټ دد مالیی وزارت او  وی شويد عامه طرزلعمل تر عنوان الندی صادر  سره سم قانون د دوه شپیتمی مادی

 .الری خپور شی

 پیژندل کیږی. همدې الری چه له درلودونکی وی عنواند  موضوعد او  ې. ټول عامه طرزالعملونه د شمیر۲

 پرت ی وزارنه وی ذکر شوی، د مالی نیټه . عامه طرزالعمل په طرزالعمل کی د درج شوی نیټی او که په طرزالعمل کی۳

 له نیټی څخه نافذیږی. خپریدوپاڼه د  انټرنیټ

 ملغی ریالله  وخپرولد عامه طرزالعمل ټول او یا هم د هغه یوه برخه د مالیی وزارت پر انټرنیټی پاڼه د اطالعیی د . ۴

 کیدای شی.

ټه په نی پریدوخڼه د پا انټرنیټ پر. د عامه طرزالعمل د ټولی یا یوی برخی لغوه کول په اطالعیه کی د ذکر شوی نیټی او یا ۵

 )هره نیټه چه وروستی وی( نافذیږی.

دو څخه غوه کیه د نوموړی طرزالعمل د ل. هغه عامه طرزالعمل چه ټول یا یوه برخه یی لغوه شوی وی، په هغه معاملو چ۶

 وړ ګرځی. پلی کیدودمخه پیل شوی وی د 

طرزالعمل چه ټول یا یوه برخه یی لغوه شوی وی، په هغه معاملو چه د نوموړی طرزلعمل په بشپړه توګه لغوه  عامه . هغه۷

 وړ نه ګرځی. پلی کیدوکیدو څخه وروسته پیل شوی وی د 
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 نهمه ماده:

 خصوصی طرزالعمل:

وی چه کوایی چه د مالیاتو اداری لخوا وضع او صادر شوی وی، او الرښونه خصوصی طرزالعمل هغه طرزالعمل ته  .۱

پلی  یطو باندیپیشنهادی معاملو او شراد یوه شخص په د یوه شخص پر معاملو او شرایطو او یا څرنګه د مالیاتو قوانین 

 .کیږی

په ځانګړی فورمه کی . یو شخص کوالی شی چی خصوصی طرزالعمل د مالیاتی اداري څخه په ضمیمه کی د درج ۲

 درخواست کړی.

چه  مالیاتی اداره کوالی شی چی د خصوصی طرزالعمل د غوښتونکی څخه و غواړی تر څو د هغه شرایطو په اړه. ۳

 غوښتنه په هغه پوری تړاو نیسی ال ډیر معلومات وړاندی ګړی.

 .حاالتو کی رد کړینه په الندینیو خصوصی طرزالعمل غوښت کوالی شی چی داداره  د مالیاتو .۴

 کړییکړه کی د غوښتنی د موضوع په هکله پر سنجش پهمخکی تر مخکی د مالیاتو  اداري مالیاتيکه چیری  الف.

 وی.

و په د غوښتنی د وړاندی کولنوموړی موضوع ، چه اړه ولری پوریموضوع  هکه چیری غوښتنه په داسی یو ب.

 وخت کی د مالیاتی بررسی تابع اوسی.

لورم فصل څد مالیاتی چارو اداره کولو د قانون د  چی اړه ولری پوریکه چیری غوښتنه په داسی یو موضوع  ج.

 تابع اوسی. منازعید مالیاتی  سره سم

د  یچ ذکر شوی معلومات غوښتونکی شخصد الډیرو معلوماتو غوښتنه کړی وی او  که چیری مالیاتی اداري د.

 .، وړاندی کړی نه ویدی اړینطرزالعمل د چمتو کولو لپاره 

غه د العیه د هد غوښتنی د رد لیکلی اط نوموړی ادارهاداره د خصوصی طرزالعمل غوښتنه رد کړی، هر کله که مالیاتی  .۵

 .غوښتونکی ته تسلیموی یوځای دالیلو سره

رځو په ودیرشو  دوروسته معلوماتو د ترالسه کولو  اړینو. د مالیاتو اداره د خصوصی طرزالعمل د پریکړی په اړه د ټولو ۶

 .ویخصوصی طرزالعمل رد یا صادرترڅ کی 

 مشخصوی:موارد  نیتشریح او الندیوی شوی ترسره پرې حکم  چی موضوع. خصوصی طرزالعمل هغه ۷

 په طرزالعمل کی تر بحث الندی شخصالف.  

 د مالیاتو قانون هب. د طرزالعمل اړوند 

 طرزالعمل په هغه کی نافذ دی ېچ ېدورج. هغه مالیاتی  

 طرزالعمل په هغه پوری تړاو نیسی ېاو شرایط چ ېد. معامل 

 باندی مبتنی ویچه طرزالعمل د هغه  ه. هر ډول فرضیی 

العیی یکلی اطخصوصی طرزالعمل په بشپړ ډول او یا د هغه یوه برخه غوښتونکی ته د ل چی د مالیاتو اداره کوالی شی. ۸

 لغوه کړی.هر کله چی و غواړی کولو سره  وړاندیپه 

ه برخی سر کومید صادر شوی خصوصی طرزالعمل د  کهکړی  خپورد مالیی وزارت یو عامه طرزالعمل  که. هرکله ۹

 پیژندل کیږی. ملغیغه برخه و نه لری، د خصوصی طرزالعمل هما سمون
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سه یه تر النیټی یا په هغه نیټه چه شخص د لغوی اطالعه اطالعیه کی د ټاکلی د خصوصی طرزالعمل لغوه د لغوی پ. ۱۰

 کړیده )هره هغه نیټه چه وروستنی وی( نافذ کیږی.

څخه  ه کیدود نوموړی طرزالعمل د لغو ې. د مالیاتو اداره د خصوصی طرزالعمل د تطبیق پروسی ته پر هغه معامله چ۱۱

 دمخه پیل شوی وی دوام ورکوی.

و ورځ ۳۰ دد هغه د صادر کیدو څخه  ته د عمومی معلوماتو په موخه غوښتونکی. د مالیاتو اداره خصوصی طرزالعمل ۱۲

افشا  دهویت  شخص د د غوښتونکی او یا په طرزالعمل کی د ذکر شوی هر بلپه موده کی د مالیی وزارت پر انټرنیټی پاڼه 

 .ویخپرکولو پرته 

 لسمه ماده:

 د انفاذ نیټه:

 .پلی کیږید قانون د انفاذ له نیټی راپدیخوا  د ادارېکال د مالیاتی چارو  ۱۳۹۴دغه طرزالعمل د 

 

 ضمیمی:

 د اعتراض فورمه فورمه  لومړی

 د تشخصیه نمبر غوښتنلیکد مالیه ورکونکی  دوهمه فورمه 

 تنلیکغوښد خصوصی طرزالعمل  دریمه فورمه


