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:مبنی  

 ۶۲قانون د د  ېچارو د ادار  یاو د مالیات ې( فقر ۲) ېماد ۱۰۸ د باندی د مالیاتو قانون پرعایداتو طرزالعمل دا
ی وضع شو موخه په  ترالسه کولود ټاکلواو  یېمال ېد ثابت(و)اصنافتشبثاتو وید کوچن پربنسټ ې د حکمونوماد
 .دی

مه نیټه په  ۲۵کال د حمل په  ۱۳۹۵) چې د  د مالیاتو قانون ېباند پرعایداتوترڅو  دی  یمکلف ېادار  مالیايت
ت اآ په اړه خپل اجر د تطبیق و حکمونو یمادو د تعدیل شو ۷۵ او  ۷۴د  ګڼه رسمي جریده کې خپور شوې(  ۱۲۰۹
 .عیارکړيپربنسټ  الرښونوطرزالعمل د  ېد د

:د تثبیت هیئت یېمالد  

کی فعالیت لری، مکلف کولو  راټولولو او ترالسه وپهیمال ودثابت( و)اصنافتشبثاتو یود کوچنچې  ېادار  هغه مالیايت
د تثبیت  یېد مال .يپه کار وګامر  یمونهټ ټاکلو د تثبیت او مالیېلپاره د  ېساح يپالن مطابق د کار  دچې  دي
د قانون  په پام کی نیول شویدی او  کی په دغه طرزالعمل یچو الر  ههغ د او ۍر په همکا يد مالیه ورکونک ونهیمټ

 عمل وکړي. باید ټاکلو اوتثبیت کی په و تشبثاتود ثابتومالی ود کوچنيد حکمونو په رعایتولو رسه 

بنسټ نو ته د پالن پر محلو  د کار ثابت لخوا مالیايت ادارېیا  د مستوفیتچې شوی هیئت  موظف ټاکلود  یېد مال
، توکی هټیو کې شتهپه هټۍ  یلټو د هغه سیمی هیئت  باید دغه ئي لومړ ورکول کیږ دنده د تثبیت لپاره یېد مال
د تعلیامت قانون د  مالیاتوښت له لحاظه اوپرعایداتو باندی د ز کرایوي ار د نوعیت، اجناس، د دوکان  مالونود 
هټۍ وکړي او د عاید له لحاظه مشابه  ېرسو  مقدماتی پر بنسټشاخصونو ( مادې کې ذکر شویو ۷۵په ) ېنام

 کړي.  یوله بل رسه ردیف بندي

ارزونه )مقدماتی( لومړنۍهیئت په ، شتون لري يکو  یډوله شیان وړاند څو یچ هټۍسل  واټ کې: په یوه بیلګه
اود دغه طرزالعمل د لومړنۍ ارزونې سته د و ور  ،ارزوي رسه سم ونوار معی د هټۍی ټولد یو الروی په شان  کې

اوتثبیت  شترڅو مالیه سنجهرې هټۍ داوسط خرڅالو په اړه کره ارزونه پيلوي د معیارونوپه نظرکی نیولو رسه 
د له الرې یو ښه معیاردی. د دغه میتود  ،ويمشابه ه یو له بل رس چې ه لپار ټاکلو د  یېمالهټیود هغو  ، دا ديکړ 

 خونديعدالت  مالیايت خوا یاو له بل کیږیمخنیوی  کیدووخت د ضایع  او د او اسانه کیږيهیئت کار ساده 
 .يکیږ
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 :الره د تثبیت یېمال ید ثابت

طریقې پر ې د د  .تررسه يش بنسټ رپ دځاين ارزونېباید  اوتثبیت شد مالیاتو سنج ،ۍ رسه سمپالیس اوسنۍ
 بنسټ

د چې عواید  واوسط خرڅال  د خپل ته ریاست د کوچنیو مالیه ورکونکو مکلف دی ترڅو همالیه ورکونکی په خپل
 مګر ي.او تحویل کړ  شمالیه سنج یې اساسپر  او تثبیت مطابقحکمونو د مالیاتی قوانینو د  يتابع د لیېما

نشتون له امله  ظرفیت د يد مسلک او يد مرصوف کې وونفعالیت په کوچنیو اقتصادي چې اشخاص يقحقیهغه 
 هغو تر څو د ه دهمکلف هادار  مالیايت اړونده، ټاکلېنشی حقیقي مالیه او  ينلر  توان شاو سنج ټاکلود مالیاتو د

د  راغيل دي، کی دغه طرزالعمل په او تعلیامتنامېد انینو ، د مالیاتی قو مالیاتی قانوندغه په چې الرو رسه سم 
تثبیت او مالیه  د دریو کلونو حقیقياو د دغو اشخاصو کې مرسته وکړي  مالیاتو په تثبیت وتشبثاتو د ثابتکوچنیو 

 .يوخت کی تحویل کړ  حکمونو مطابق په ټاکيلمالیه د قانون د  ېترڅو خپله تثبیت شو  يکړ اړ مالیه ورکونکی 

 پام کې ونیول يش:معیارونه په الندیني ډول  لپاره باید په عمومي ټاکلواو  د تثبیت یېمال یثابت د

.وړاندې شويو اجناسویا خدمتونو ډولد د تشبث لخوا  ۱  

د کار تخمینی کمیت یا د خرڅال حجم.  ۲  

. او ظرفیت پراخوالیښت، د تشبث د موقعیت ز ار  د کرایې ۳  

دهغه اقتصادي ګټې.  د تشبث موقعیت او د نفوس په تناسب ۴  

. میزاند تقاضا  وخدمتوناجناسو یا د وړاندی کیدونکو  ۵  

. بییاو د خرڅالو  اجناسو یا خدمتونوارزښت، د تثبیتد پانګې اټکلیز  ۶  

. میزانتولیداتو  بهرين او کوريند  ۷  

. میزان اجناسو مرصيف مرصيف او غیر د ۸  

. تعین ناخالصو عوایدو اټکلیزکلني او  ، ربعوارني، میاشتد ورځني تشبث د ۹  
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هم میتوډونه  نی نههیالند ،په مراعاتولو رسه پورتنیومعیارونو دلپاره  تثبیتولود  یېثابتی مالد کوچنیو تشبثاتو د 
 .مراعات يشباید 

 وړاندی کیدونکو جنسونو او خدمتونو ډول: او د ګټه، اقتصادي ځایثابت  کار د)اصنافو( د د  ـ۱

و ا پلوه تشخیص کړيد تفکیک له ې ساح د ځایفعالیت  کی د کار د ګام لومړيهیئت باید په چې هدف دادی 
 یو ارز په داسی ډول و  رسه سمد ورځنۍ اړتیا  د ځايي خلکو بیی نوجنسو داخلی  د هټۍکی هیئت د  دویم ګامپه 

او  السته راځيډیره ګټه  څخه پلورډیر له ډول  يعیپه طبچې لږیږی یا یږی ډیریا چې خرڅالو د اړتیا رسه سم 
 د پاره له شاخصونو څخه یو وی.  مالیې د تثبیتهټۍد رسه د یو  هیئت د داباید

یاد پلورنځۍ په  دی چېڅښنت یوې پلورنځۍ خوراکی توکو د مشابه  واو نور  و، غوړ و، وریجووړ ابیلګه: حمید د 
دا مورد چې ، هزیاته دهم غوښتنه شیانو  دننه د هټۍزیات دی او د  یې نفوس ی چېد پروت ځای کېیو  داسې
 د دا اصل په دقیق ډول تشخیص او دټاکلو هیئت بای د یېد مال. ښییچې ګټه په لوړه ک حجم اوپلور  د طبعا  
 .یې په ټاکلوکې هغه په پام کې ونیيس او عميل یې کړيمال

فعالیت: واو د اصنافظرفیت او پراخوالی د کار د ثابت ځای ښت، زار  د کرایې ۲  

پراخوالی او ظرفیت  ځایښت، د کار دثابت ز ار  يکرایو  هغهد  پر مهال، د تعین اوتثبیت د مالیې ځایکارد ثابت  د 
 .د ورځني، میاشتني اوکلني فعالیت د حجم په حقایقو کې مرسته کوي ههیئت رس  لهچې ونه ديهغه مهم شاخص

 يکرایو  دوکانیا د ذکرشوی  يکرایه ورکو ( افغانۍ۱۰۰۰۰) په میاشت کېچې مالک دی  یوې هټۍ: قادر د بیلګه
لګښتونو، د دوکان ورځنۍ  ښت اونوروز ار  کرایويد دوکان د  دی. زره افغانۍ په حساب لس د نرخ بازار ارزښت د

او  د ورځې، میاشتېقادر  چې یږیثابت هپه وضاحت رس اټکلیزې ګټې او د ګټې اوسط فیصدۍ ته په کتو رسه دا 
درلوديل دي او د مالیې په ټاکلو کې کلني اټکلیز خرڅالو یو اسايس او عمده اصل ګڼل  پلورڅومره  یپه کال ک
 کیږي. 

 :پانګې د دوران اټکل دـ ۳

 نو د نورو معیارو  پانګهپیل کوي او فعالیت په  هر محلفعالیت  او اچولو رسه، د کار په کار ېپانګ یوې ټاکلې د
لپاره  اجناسوموجوده  او د يپه یوښه موقعیت کی قرار ولر  پلورنځۍچیری یوه ه ک ځکه ډیر اهمیت لري. ترڅنګ 
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 اجناسمختلف  ډیراود مشرتیانو لپاره چې  يش کوالی ي، د مشرتیانو تقاضا ته هغه وخت رسیدګډيره وي غوښتنه
 لپاره د پانګه اچونکيد  ېکتړاو لري او په نهایي تحلیل ولوپوری په کاراچ پانګی ډیرېمر د ا، البته دا شتون ولري

 .السته راوړلو باعث کیږيعاید زیات 

وضعیت د ژوند  (مشرتیانوپیرودونکو)او  واو د خلک ،فکیکت اجناسوو بهرنياو  وکورنيد ـ ۴
 :تشخیصول

ځکه  توګه منل کیدای يشیو معیار په  کی د په تثبیت یېد مال هټیود  توپیری په منځ ک بهرنیو اجناسواو  کورنیود 
او  لږ پرتلهپه  توکوخارجی  او د هغو ګټه د ويټیټ څخه توکو  وبهرنی لهله پلوه  بییکورين اجناس د چې 
د  ود خلکچیری که  خو وي.ترهغوی ګران  بهرين اجناس مګر خلک وي بې وزلهوختونه  یډير  ستونکي یېیاخ
 توکی اخلی. بهرين اکرثو به دوکاندار ته د لوړی ګټی په ورکولو  يو ه یت ښوضع ژوند

 .او ټاکلې يشتثبیت مالیه  ځای ثابت هیو او فعالیت د  کارپورتني فکتور ته په کتو رسه د  مامورین موظف

د  ېسباحمود ا ونو  درلودنکی وياسنادو او دفرت  وډاډمن د ځایثابت او فعالیت  دکار یچی ځایونو کپه هغه 
د مالیې د ټاکلو لپاره یې  الندې معیارونو باید په پام  پیر او پلور اسناد ونلريد  ي او یا همولر  مطابقت هاصولورس 

 کې ونیول يش او عميل يش. 

پلورنو د یې یپلورن دفرتونه ولري، کلنۍاسناد او وړ اطمینان  دد پلور لپاره چې د کار او فعالیت ثابت ځایونه  الف:
ټاکل د حد تخمینولو له الری ونوته په کتو رسه، د ورځني اوسط پلورنو بیلیو توزیع شو نو، روزنامچو اوو دفرت د 

 کیدای يش. 

 :بیلګه

او منلو وړ دفرتونه ډ هټیوال د حسابونو د ډا نوموړی ټاکي.مالیه  هټۍد سامل د پای کېپه  لومړۍ ربعېهیئت د 
اوسط په  د فروشاتو مجموع ربعې یلومړ د  ثبتوي.فروشات  يورځن لري، په دې دفرتونو کې

په اوسط ډول  د یوی میاشتی فروشات تقسیموي چې( ۳ذکرشوی مبلغ پر )(افغانۍ کیږي، ۵۴۰۰۰۰ډول)
 په الندې ډول محاسبه کوي.  یاو د یاد دوکان کلنۍ پلورنته رسیږی،  افغانیو (۱۸۰۰۰۰)

۱۸۰۰۰۰*۱۲=۲۱۶۰۰۰۰  



 

5 

 د سامل د هټۍ مالیه مساوي کیږير بنسټ نورم پ کی د لیکل شویمادې  ۷۵په مالیاتو قانون  د پرعایداتو باندې
 :په

څخه معاف  یېمال لهعاید  ی( کلن۱۵۰۰۰۰) -۱  

 ( افغانۍ۳۰۱۵۰=۱،۵/۱۰۰*۲۰۱۰۰۰۰) مبلغ یعنی هڅخه اضاف ۱۵۰۰۰۰له  - ۲

هغه اجناس  .لري دفرت ډاډ او منلو وړد  حسابۍ او د پیر یو منظمد چې  ته رجوع کوي یوې داسې هټۍ هیئتب: 
 کال ۱۳۸۶د  ثبت کړي دي.په دفرت کی  پريد یې  کی په عین وخت يې پريوديل دي عمده فروش څخه له چې
 ته په کتورسه دفرتباندې اقدام کوي. د پري تثبیت  په یېمالد  هټۍ یهیئت د یاد په میاشت کی چنګاښد 

په ټولیز ډول  د ورځی رس برابره ده  دودهیئت د داخلیچې وری پ مې نیټېتر اولسد رسطان دوکان له پیل څخه 
که چیرې فرض کړو چې  یشوید یپرينی پکچې  یهغه کاري ورځ ( افغانۍپرينې کړې دي.۵۵۰۰۰۰)
 بڼهپه الندی  ډولپه اوسط  ورځنۍ او کلنۍ پرينې، پورته ذکر شویو ارقامو ته په کتو رسه، (ورځې کیږي۹۶)

 کیږي: تخمین 

ورځوپراساس  ياوسط د کار  (، د کلنۍ پیرنو۵۷۲۹=۹۶/۵۵۰۰۰۰مساوی کیږی: ) ورځنۍ پرينې
افغانی  ۱۸۹۰۷۵۰=خرڅالو ټی د فیصدی په اضافه کولورسه کلنیمینی ګخت د ،(۱۷۱۸۷۰۰=۳۰۰*۵۷۲۹)

 . ش کیږينورم مطابق په الندی ډول سنج د تعدیل د ېماد ۷۵سنجش یې د  یېکیږی او د مال

.افغانۍ ۲۸۳۷۵=۱،۵٪*۱۸۹۰۷۵۰   

 په اساس:ونو د دفرت  پري او پلورد .۵

د یاد ځای د  یچ يو ک درک هیئت دا يدرلودنکي و  ونودفرت  د ځای د پري او پلورثابت  او فعالیت دکار که چیرې
د حسابۍ د اصولو په رعایتولو  (رضراو پري، پلور، لګښت )معاملې ی اوحسايب دي اوټولدفرتونه قانوينپیر او پلور 

ی. دڅخه زیات  وافغانی ولیونلس م لههمدارنګه د هغوی کلنی خرڅالو  ډاډ وړ دي.د رسه په دفرتونو کې ثبت او 
-۷۴مالیاتو قانون د ) پرعایداتو باندی د نه کیږي چېتابع  یېمال ېتبثا د هغې  دا ډول ځایونهصورت کی  په دې
دی پرعایداتو بان حقیقي اشخاص وي، ونکيفعالیت کو  ې ده. که چیرې( مادی د تعدیل په حکم کی درج شو  ۷۵

هغو مالیه  . دياو بیالنس وړاندی کړ  اظهارلیکی مکلف دي چ حکم پر اساس د ( مادې۸۷د قانون )د مالیاتو 
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( ۴د ) ې( ماد۸۸او پرعایداتو باندی د مالیاتو د قانون د ) کیږيول د جدول مطابق سنج ې( فقر ۳د) مادې( ۴د)
 .تحویلويپرعوایدو باندی مالیه  ر بنسټجز پ

له عمده  واجناس( افغانی۲۰۰۰۰۰۰)یې د کی کال ه مايل یو  په مالک دی د د یوې داسې هټۍاحمد : بیلګه
لګښت رسه یاد اجناس د ( په ۲۰۰۰۰۰. احمد د )خپلې هټۍ کې وپلوري  ترڅو هغه پهيلپرييدڅخه  پلورنځئ
نورو  لهچې  یکمالیه په هغه صورت  هټۍ د د احمد پلوري. و( افغانی۳۰۰۰۰۰۰)په کال په جریان کی  مايل
 .کیږي جولډول سن الندېپه  ينلر و څخه عاید  ومنابع

(افغانۍ۲۰۰۰۰۰۰پري)  

(افغانۍ۲۰۰۰۰۰لګښت)  

(افغانۍ۲۲۰۰۰۰۰ارزښت)متام شوی   

(افغانۍ۳۰۰۰۰۰۰کې پلور )کال  مايلپه   

افغانۍ ۸۰۰۰۰۰=۲۲۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰۰ه )ګټ  

 .ش کیږيد جدول مطابق سنج ې( فقر ۳د ) ې(ماد۴د ) ند هغه مالیه پرعایداتو باندی د مالیاتو قانو 

د خوراکی توکو د د صادراتو او وارداتو تر څنګ  ېک اږدوکال په  مايل ۱۳۸۶د رشکت لیمیټډد زرلښت : بیلګه
څخه  (دامو ګزیرمتون ) له سوداګرد  ېرشکت د دوکان ټول خرڅالو یا خپل مال یا ی یاد هم لري. دوکانورلو یو پل

د پلورنځای هم لري چې د خوراکه دفرت  قانوين د پیر او پلوراو  پرييل ديبل عمده فروش څخه  یو له  ېاو یای
معاملې لکه  یټولدی او  قانوين بشپړ ډولدفرت په چې یاد موندی ي. هیئت ثبتو  ېهم په دفرت ک لګښتدوکان 

ې ک ژورنالپه  پري بیلونه یې د ي دي، درج شو  ر بنسټمعیارونو پپري، پلور، او لګښت یې د حسابۍ د منل شویو 
د په هغه وخت کې . ويبیالنس کی منعکسپای کې هغه په کال په  ي دي او د مايلساتل شو  ثبت او اسناد یې

 کتاو رش  باندې مالیه وضع شوې ندهپلورنځای  په خوراکه د یاد رشکتبنسټ پر  د تعدیل د حکم ې( ماد۷۴-۷۵)
 خپله مالیه په الندې ترتیب رسه ورکړي:  باید

( افغانۍ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ۍټوله پريودنه )پلورنځبیلګه: د رشکت او د خوراکه   



 

7 

( افغانۍ۱۰۰۰۰۰۰د رشکت قانوين لګښت =)  

( افغانۍ۲۸۱۰۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰+۰۰۰۰۰۰۲۸۰) ارزښت ېمتام شو   

انۍافغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰=پلورنې پلورنځئ د رشکت او خوراکه   

( افغانۍ۱۹۰۰۰۰۰۰=۲۸۱۰۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰۰۰۰ۍ ګټه )پلورنځد رشکت او خوراکه   

افغانۍ ۱۲۰۰۰۰۰۰=۱۰۰(/۴*۳۰۰۰۰۰۰۰۰مالیه ) د رشکت انتفاعي  

افغانۍ ۷۰۰۰۰۰۰=۱۲۰۰۰۰۰۰-۱۹۰۰۰۰۰۰وړ ګټه ) یېدمال  

ۍافغان ۱۴۰۰۰۰۰=۱۰۰(/۲۰*۷۰۰۰۰۰۰)مالیات =  باندېپرعایداتو   

افغانۍ ۱۳۴۰۰۰۰۰=۱۴۰۰۰۰۰+۱۲۰۰۰۰۰۰: ) ورکړې وړ مالیې مجموعهد   

نوکی و په تیروکل واشخاص یادوچې  ګرځيتطبیق وړ د اشخاصو باندی حکمياو  پورتنې بیلګې هغه مهال پرحقیقي
 ځای ټولد خپل کار د ثابت چې  يوکړ ژمنه   هم راتلونکي کېاو په ې وي څخه استفاده کړ  یتګالر  ۍد پورتن
چې ومومي  مالیاتی اداره یمنعکس او مالیايت اداردو ته سپاري. که چیر  ییالنس کاو ب په اظهارلیکبه  ونهفعالیت

 مهال کوالی يش چېهغه  مراعات شوي نديپه فعالیتونو کی  پلورنځۍد خوراکه  معیارونهي شو د حسابۍ منل 
 .ته مراجعه وکړي ثابتی مالیېد تعدیل  و( ماد۷۵-۷۴د )

دی، د هغو سندونه ثبت  ېک ونوپه دفرت زمونږ پري او پلور چې ي عاء وکړ اد اشخاص حکميي او حقیق که چیرې
رسه د مرستې په موخه باتو هیئت دمالیاتی شع وړاندې کوو. هم النسیاوب لیکاظهار  ېک پایاو د کال په  هم ساتو
ته دفرتونو مالیاتی  بایدڅخه پري، پلور او لګښتونو له او د تیر کال  ،نښاين کړي اسناد بایدکال  د تیرمايل
د سندونو درلودلو او د اظهارلیک چې حقایقو لپاره یو شاخص وي و ي ترڅو د هغې هټۍ د فعالیت اړوندراپورورکړ 

 د مالیې د ورکړې دعوا کوي.  یاو بیالنس له مخ

 د مالیې تثبیت:پر اساس  کلني پلورنو د اټکلیزو عوایدو او  يو، ربعوارهند ورځ .۶

پلور د اټکل لپاره باید  ياوکلنورځني هیئت د ټاکلو  یېد مال ي،ونلر  ونهدفرت د پیر او پلور چې  ځاید کار یو ثابت 
 :يڅخه استفاده وکړ له الندینيو میتودونو 
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د  ته په کتو رسه معیارونو وې کې لیکل شويو ټول( ماد۷۵) په ېمقانون د تعلیامت نا مالیاتوی د باند عایداتو پر
یا خدمتونو ځانګړتیاوو ته په کتو رسه د خدمتونو او اجناسو د د جنس په هټۍ کې ، ېکار په یو مناسب وخت ک

 ولو رسه،قیدپه عرضې د لیدو لپاره د پام وړ هټۍ ته رجوع وکړۍ او د څو شیبو لپاره د یادې هټۍ پلورنې د وخت 
د کار مناسب فصل ته په پام رسه د ځانګړتیاوو په پام کی نیولو رسه او  مناسب وختد ، د خرڅالو وکاری وختوند 

له ځانه رسه  هد متقاضیانو مراجع و توکود اړوندچې د اجناسو په عرضې او تقاضا باندې مستقیمه اغیزه لري 
 . یمحاسبه کړ 

 توپريونه په پام کې ونیول يش:  یلپاره باید الند ، د اصنافو د مالیې د تثبیتيش وخت قیدی که چېر 

 .ې ادامه ولريماښام ناوخته پور  تراو  ي پيلیی سهاروخت پلورچې دوکانونه  ځایونو هغهد ـ ۱
بجو څخه پیل  څلور مازیګر لهکار دی او د هغو  سرتو  پلورنځیو  کې وياو  لویو منډي ګانوپه چې هغه دوکانونه  -۲

 .ې دوام لريترناوخته پور  شپې او د
 .کويدوام  بجو څخه پیل او د شپې ترناوخته پورې  څلورو لهر مازیګد  په عمومي ډول فعالیتونه درملتونونوـ د ۳
له  تازه میوه اوسبزیجات په عمده ډول وړاندې کوي پلورنې یې په عمومې ډولچې کیټونوپلورنې ر د هغو ما -۴

 .ې دوام لريبجوپور  ۹او ۸سهار ترڅخه د  يسهار وخت
 . مازیګرترڅلورو بجوپورې یې کار جریان لري او دپیل کوي سهار ناوخته کار چې ـ د ښار هغه مسرتیان ۵
شتون لري. هم تفاوتونه  بیا درجه بندي يشبنسټ دغه  رچېرې ټول پکه  ا  بن  

د خرڅالو نو د دوکانو  کوتو  يد خوراک یچ جوتويدوکان مالک دی، هیئت د یو توکو  د خوراکي رشیف: بیلګه
د  وي. یبجو پور ( ۶( څخه تر )۳) له سپښینسته د ماو او ور بجو پورې  (۱۱) تر( څخه ۹) لهلپاره مناسب وخت 

ورځي او د لسو د رشیف دوکان ته  وخت کې له پورتنیو وختونو څخه په یو بایدهیئت  اکلو لپاره مؤظفټمالیې 
دا ، مثأل  داښت کويد ځان رسه یاد پلورنېکان دو  د يالزم و چې وخت  مرههرڅو  یا یاهم د نیم ساعت لپارهدقیقو 

مساوی کیږی: یو ساعت خرڅالو یی  دچې  افغانۍپلور لري ۱۰۰قوکی رشیف دوکاندار په لسو دقیچې ثابته يش 
په اوسط ډول اته  ف دوکاندار د ورځېرشیچې  يدا پیداکو  یابۍ له الرېهیئت د ارز .( افغانۍ ۶۰۰=۱۰*۶۰)

اټکل کیږي. په دې ترتیب کلنۍ پلورنې یې  افغانۍ ۴۸۰۰(=۶۰۰*۸نی فروشات یی )ورځي او ت کارکو ساع
 طرزالعملمالیه د  افغانۍ کیږي او د رشیف د دوکان کلنۍ ۱۴۴۰۰۰۰=۳۰۰۹*۸۴۰۰ورځو ته په پام رسه ) کاري
 .سنجش کیږي( جزمطابق ۴د )
 :د مالیې تثبیتر بنسټ د ورځني نرخ پد شته اجناسو .۷
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ډول ډول دننه ي او د پلورنځۍ د لپاره والړ پلورڅوډوله موټرونه د ې د هغې مخې تهچ یوه پلورنځۍ لري نجیب
لپاره د  ټاکلود  یېهیئت د مال ،شتون لريتوکی دا ډول نور او  ونهماشینونه، ایرکنډیشنمینځلو  وی، دکالنهیخچالو 

پري او پلور د دفرتونو الک د ورڅخه کوي. د پلورنځۍ مښتنه و پ ونود دفرت )پري او پلور( او  يته ورځ پلورنځۍجیب ن
د نجیب له پلورنځي څخه بهر او دننه ډیر ښه او قیمتی اجناس موجود چې د دې لپاره  له شتون څخه انکار کوي.

خرڅالو هغه د ورځني او کلني  دچې توانیږي ه په دې نهیئت هم نلري،  نتواپريلو د هغوی د  دي چې عام خلک
خرڅالو  پیسو ډیروشتون ونلري کیدای يش د هیئت چې خاص وخت کی  هغهپه چې ځکه  ،يکړ  همشخصه انداز 

ر بنسټ بیه د ورځني نرخ پ توکود پلورنځۍ دننه او بهر چې  حاالتو کی هیئت اجازه لري یپه داس صورت ومومي.
تثبت لپاره د کال په بیالبیلو دورو مراجعه ا چی قیمتونه د کال په بیالبیلو وختونو کی تغیر خوری نو باید نرخونه د )د

 .او هغه د کلنۍ مالیې په توګه تعیین کړي تثبیت کړي،( وشی
الندیني بیو په درلودلو رسه شتون لري: د په یاد پلورنځي کې الندې اجناس: بیلګه  

 . ( افغانۍ۱۲۰۰۰۰۰وبیه )درو موټر  او د ( افغانۍ۴۰۰۰۰۰بیه )هریوه د  یچکروال موټر  ـ درې۱
 .( افغانۍ۱۰۰۰۰۰۰و بیه ) ر پنځه موټ او د (افغانۍ ده۲۰۰۰۰۰بیه ) هد هریو  ډوله موټر چېچې ـ پنځه رسا۲
 غانۍ( اف۳۰۰۰۰۰)بیه دواړو  او د افغانۍ ده (۱۵۰۰۰۰) بیههریوه  د چېونس موټر ـ دوه ټ۳
 افغانۍ د ورځني ارزښت( ۲۰۰۰۰۰۰بیه )او د دواړو  ده افغانۍ (۱۰۰۰۰۰۰ده هریوه قیمت ) چېـ دوه بنزموټر ۴

ماشین، مینځلو و یلکه یخچال ، د کالدننه اجناس  اسبه شویدي. په همدې ترتیب هیئت د پلورنځۍپه اساس مح
ارزښت بیه د دې  د ورځني یهغو  پام رسه دپه ته و نو د او ډولتعدا اجناسومشابه  همدا راز نورایرکنډیشین او 

 .ګذاري او تثبیت کړهلس میلونه افغانۍ قیمت مطابق طرزالعمل 
هغه  او د ده ( افغانۍ۱۴۵۰۰۰۰۰بیه )ټوله  او بهر اجناسودننه  پلورنځۍ د نجیب د چې شوه  څرګندهاوس 

 :کلنۍ مالیه مساوي کیږي
۱۴۵۰۰۰۰۰*۱۲/۱۰۰=۱۷۴۰۰۰۰  

 :تثبیت د مالیې کونکو ندېد خدمتونود وړا.  ۸
هغه دوکان مالک  ، دمالونه بلکه خدمتونه وړاندې کیږيځایونو کې نه اجناس او نه هم د کار په ځینو ثابتو 

د هیئت لخواء  کلني عوایداو  ورځني نلري. پداسې حالتونو کې ،ثبت يش یپکعایداتو اندازه د  دفرتونه چې
 .کیږي ولسنجپراساس  يېمال ٪۱،۵د  د عوایدو مجموعهاو د ټول کال  ټاکل کیږي
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نوموړی هغه دفرت چې خپل عواید پکې ثبت کړي نلري. د مالیې ،  بیلګه: فریدون د سلامنۍ یو دوکان لري
)دغه مراجعه باید لږ تر لږه درې  ټاکلو هیئت باید د کار په یو مساعد وخت کې د نوموړي دوکان ته رجوع وکړي

په دوکان  ې د فریدون د سلامنۍچ هیئت ګوري .ځلې صورت ومومي ترڅو حقیقت ته نږدی عواید ترالسه يش(
 مودهپه څومره چې ندې ونیسيهیئت باید یو نفر تر نظارت ال  منتظر دي.سمولو لپاره  ره د ورښتانو دکی شپږ نف

جوتیږي ونی پر بنسټ ( افغانی ترالسه کوي او د ارز ۱۰۰دقیقو کې ) ۲۰هغه ویښتان جوړیږی، مثآل په  کی د
ورځي:  فریدون سلامن د چېږي یبتثا توګهپدی  ي.ساعتونه شپږ ساعتونه کیږ يکار  ورځني چې د یاد دوکان

 عاید لري.افغانۍ  ۱۸۰۰= ۱۰۰*۱۸
هغه کلنی  او د رسیږي ته و( افغانی۱۸۰۰اید )ع ن سلامن ورځنیو فرید د ېثابتیږی چ داسنجش له مخې  رتنيد پو 

( مادې د تعدیل د ۷۵افغانۍ.  د هغه کلنې مالیه د ) ۵۴۰۰۰۰(=۱۸۰۰*۳۰۰) يکیږ عواید مساوي
ۍافغان ۸۱۰۰= ۵۴۰۰۰۰/۱۰۰*٪۱،۵ نورم مطابق مساوي کیږي  

:شد تطبیق وړدوره اود جریموسنج یېمال ې ثابتېد تعین شو  ۹  
د متشبث په کار کی   ده او کهلپاره ونو کلې در  د کیږيتعین او مشخص  باندې ر پورتنی بنسټپ هغه مالیات چې

ې مکلف مالیه ورکونک ورکول کیږي. ارباعتلپاره )یوه مالیاتی دوره( رې کلونو د مودې د د بدلون رانيشوړ د پام 
 یرو مساو مطابق په څلو  ې( فقر ۶) ( مادې د۸۸اندی د مالیاتو قانون د )مالیه پرعایداتو ب مشخص شوېچې دی 
دولت د عوایدو  د یپور  ونکې  ربعې د لومړۍ میاشتې تر پنځلسمې نیټېراتلاو د  پیلد  ېربع ید هر  ونو کېقسط
لومړۍ میاشتې ترپنځلسمې نیټې پورې د  ېربع راتلونکېمالیه د ې ربع ېد یو  که چیرې. يتحویل کړ ته  بحسا

 ځایاو د کارد ثابت  تثبیت کړيهغه په جریان کی  یربع یادېهیئت د  په هغه صورت کی چې) تحویل نيش
اد عمی د ټاکيل د مالیې یوه برخه چې عیرب د یادېمالیه او یاهم  ېربعیادې  د ،(يو  ورکړیخرب  ته یې مالک
 د حکم مطابق ( مادې۳۴نون د )قا د ادارې چارو شوې نه وي، د مالیاتوته تحویل  بمالیاتو حسا د دولت د پورې
 د ورځني ځنډ پر وړاندې د جریمې پر ورکړه مکلف دی.  مؤدي
( افغانی مالیه ۲۰۰۰۰) دیارلسمه نیټه د هیئت لخوا پر سلواغېکال د  ۱۳۹۵د  باندې دوکان په احمد : دبیلګه

 نیټه ۲۰پرکال د جوزا دمیاشتی  ۱۳۹۶د  ( افغانۍ کیږي۵۰۰۰ې اول قسط چې )ربع لومړۍاحمد دتعین شوه. 
د  کی نوحالتو  داسېپه  ي. لومړۍ نیټه تحویلو په  ېد اسد د میاشت ۱۳۹۶مالیه د  دویمې ربعې او د يتحویلو 

 .دې ډول محاسبه کیږيپه الن ځنډ جریمه
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ورځې په بر کې  ۶۷نیټې پورې چې ټولې  ۲۰ورځې څخه د جوزا تر  ۱۶نوموړی مودي د حمل د میاشتې له 
 نیيس تر جریمې الندې راځي او په الندې ډول محاسبه کیږي: 

 
۵=۰،۱۰/۱۰۰*۵۰۰۰جریمه =  هرې ورځېد  
ې د اصيل مالیې رسه یوځای د چ افغانۍ ۳۳۵(=۶۷*۵ي )کیږ ۍ مساوي( افغان۵۰۰۰( ورځو جریمه )۶۷) د 

 ترالسه کولو وړ ده.
( تحویلیږی ۍ نیټېنلومړ کال )د اسد د  ۱۳۹۶ ې دچ ( افغانۍ۵۰۰۰)جریمه  ېربع یمېدو د په همدې ترتیب

 .ندې ډول محاسبه کیږيپه ال 
لومړۍ نیټې کال ده اسد تر  ۱۳۹۶څخه د  د میاشتې له شپاړسمې نیټې کال د رسطان ۱۳۹۶د  یاد مؤدي

 .يمحاسبه کیږ ډولپه الندی  ېجریمه ی راځي او یجریمې الند تري، کیږ ( ورځې۴۶پورې چې )
۵=۰،۱/۱۰۰*۵۰۰۰جریمه=  ېورځ د هرې  
افغانۍ ۲۳۰(=۵*۴۶) ۍ مساوي کیږي( افغان۵۰۰۰( ورځوجریمه )۴۶ده )  

 
 : اداینه یېاو دماللیک ډکول د اظهار 

مالیه  ي. ټاکلېکیږ ټاکللپاره مشخص او لونو ک یودر مالیه د وتشبثات ود کوچنی پورته یادونه وشوهچې لکه څنګه 
د هغه الرښود پراساس ټاکلې مالیه چې . مالیه ورکونکی مکلف دی يشو لیکل  ید په منظورشوي اظهارلیک کېبا

 د ېر فق شپږمېد  لیاتو د قانون د اتیایمې مادېما باندی د عایداتو پر شویدی لخواء صادر ېمالیاتی ادار  دچې 
معريف شوی وي تحویل لخواء  مالیايت ادارې د ته چې حساب مالیايت ټاکيلیو  ار ډولپه ربعو  بنسټحکم پر 

 .ډاډ ورکړيته   ادارېاسنادو په درلودلو رسه مالیايت بانکي او د کړي
 

 : د تطبیق احکام
خپل مالیاتی  ي، مکلف دي چېد تابع یې د ورکړېمال دچې مطابق ټول هغه اشخاص  حکمونوقوانینو د  د مالیايت
له حکمونو څخه د  قوانینو ټاکيل وخت کی اداکړي. د مالیايتپه مراعاتولو رسه  حکمونو په قانون د وجایب د
ه ورکوونکو د اطاعت پذیر کولو په موخه په صورت کې، مالیايت اداره د مالی لود نه منو قوانیناو دمالیاتی رسغړونې 
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 حکمونو څخهتطبیقی لیکل شویو  کې له لسم فصلونو نهم او قانون په د ادارې چارو مالیاتو د مکلفه ده  ترڅو 
 اقدام وکړي.راټولولو  په ېمالي د وکړي او استفاده

 
 :نیټهد انفاذ 

.يد یمکلف مالیايت ادارې یې پر تطبیق باندې یخه نافذ او ټولڅله نیټې د منظوری  طرزالعملدغه  ـ ۱  
له نورو نافذه طرزالعملونه رسه د دې طرزالعمل د مغایرت په صورت کې، دا طرزالعمل د تطبیق وړ دی. ـ ۲  

 

 
 نصر هللا دراني

 د پالیسۍ د طرح او تحلیل آمر

 عبدالولي نوري

 رئیسد حقوقي خدمتونو           

 ڼعبدالحبیب ځدرا

 د عوایدو لوی رئیس

 وکتل شو

 منظور دی

 ډاکټر نجیب هللا وردګ

 د ګمرکونو او عوایدو معین


