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تشریح اولویت 1
افزایش عواید ،پروسه

 .1تکمیل نمودن بررسی تمام شرکت های مخابراتی الی سال مالی
.1396
افزایش سطح میزان عواید از افزایش سطح میزان عواید از
1

 .2آغازوتکمیل بررسی نهاد های بزرگ در سکتور امنیتی،

های اسان و شفاف
تشویق کارمندان توسط

ریاست حقوقی و

برای جمع آوری

طریق اصالحات ،بلند بردن

طریق اصالحات ،بلند بردن

ساختمانی ،خدماتی و تجارتی که بررسی انها الی سال مالی 1396

معاشات امتیازی و موتر ها

پالیسی و ریاست

مالیات و در اخیر

شفافیت ،ارزیابی پروسه

شفافیت ،ارزیابی پروسه

تا فعآل تکمیل نگردیده است.

جهت استفاده کارمندان
بررسی به دفاتر مالیه دهندگان

بررسی و دریافت منابع جدید بررسی و دریافت منابع جدید
عایداتی.

عایداتی.

جمع آوری عواید به وقت

 .1تکمیل تحقق ابتدایی تمام  .2تعقیب و حصول باقیداری سال های گذشته درجریان سال مالی
نهاد هایکه اظهارنامه مالیاتی .1398
تشویق کارمندان توسط
 .3تعقیب شرکتهای که اسناد معافیت مالیاتی خویش را آرایه نه معاشات امتیازی و موتر ها
سال  1397خویش را ارآیه

میزان عواید سال مالی و رضایت از
پروسه ها و سیستم ها.

01/10/1397

30/09/1398

ریاست مالیه
دهندگان بزرگ

 .3آغاز بررسی تصدی های دولتی در سال مالی  1398و پیگری

سمع شکایات ،د

30/09/1398

20%

25%

30%

25%

تشویق مالیه دهنده

افغانستان بانک و

گان به اطاعت

سایر ادارات مرتبط

پذیری بیشتر در
حین ارایه اسناد و

دوسیه های مذکور.

پرداخت مالیات.
 .1تکمیل تحقق ابتدایی تمام نهاد هایکه اظهارنامه مالیاتی سال

سرعت کار در

 1397خویش را ارآیه نموده اند.

2

معین و حصول باقیات

نموده اند.

نموده اند و چک نمودن دقیق اسناد شان نظر به نوع فعالیت و نوع

سالهای گذشته

 .2تعقیب و حصول باقیداری

معافیت شان.

سال های گذشته درجریان

 .4تعقیب شرکت های الدرک که از سالهای متمادی اظهارنامه

سال مالی .1398

جهت استفاده کارمندان

تحصیل و جمع
آوری مالیاتی،
ریاست حقوقی و

میزان اطاعت پذیری مالیه دهندگان
بزرگ و جمع آوری مالیه در زمان

01/10/1397

30/09/1398

تعین شده

ریاست مالیه

پالیسی عواید،

دهندگان بزرگ ارگانهای امنیتی و

رضایت از اطاعت
30/09/1398

10%

30%

50%

10%

کشفی

پذیری الزمه و
کاهش فرصت های
فساد.
انجام تمام پروسه

مالیاتی خویش را آرایه نه نموده اند و تشویق آن به اطاعت پذیری و

اداری مالیه دهنده

ارایه اظهارنامه و تصفیه باقیات شان

گان در مرکز واحد

 -1تطبیق معیارات اداره واحد مالیه دهنده گان بزرگ  SLTOو
انتقال دوسیه های کالن از دیگر دفاتر مالیه دهنده گان

3

تنظیم امور ایجاد اداره واحد
مالیه دهندگان بزرگ

تعقیب و حصول باقیداری
سال های گذشته درجریان
سال مالی .1398

( MTO,STOو مستوفیت های  5والیات بزرگ) به ریاست مالیه

حمایت قاطع معینیت محترم
عواید و گمرکات ،ریاست

دهنده گان بزرگ و انتقال دوسیه های کوجک که در درجه بندی محترم عمومی عواید و ریاست تقسیم و انتقال نمودن دوسیه ها به
اساس معیار های تعین شده
مالیه دهنده گان بزرگ شامل نمیباشد به دیگر دفاتر مالیه دهنده های مربوطه در تطبیق
گان.

ریاست مالیه

طرزالعمل و انتقال دوسیه های
جدید.

01/10/1397

30/09/1398

اداره واحد مالیه
دهندگان بزرگ

ایجاد اداره واحد

دهنده گان
متوسط ،کوچک و
مستوفیت های 5
والیات بزرگ

30/09/1398

40%

45%

15%

0%

مالیه دهندگان
بزرگ و ازدیاد در
جمع آوری عواید
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 .1کار باالی رهنمودها ،فورمها و طرزالعملهای مالیه بر ارزش

تشریح اولویت 1

افزوده ( )VATبا همکاری نزدیک ریاست حقوقی و پالیسی تا
بتوانیم آماده گی کامل برای تطبیق مالیه بر ارزش افزوده داشته
نهایی نمودن رهنمودها،

4

امادگی های الزم برای
تطبیق مالیه بر ارزش افزوده

باشیم.

تکمیل اماده گی

 .2برگذاری مجالس کمیته رهبری جهت افزایش همکاریها میان

های الزم جهت

فورمها و طرز العملها ،تعداد

ادارات مربوطه ،تصویب اسناد و هدایت های الزم برای تطبیق مالیه

مجالس برگزارشده کمیته

بر ارزش افزوده.

رهبری و کاری و تعداد
کارمندان استخدام شده

 .3استخدام کارمندان مورد ضرورت و منظوری تشکیل.

نهایی نمودن رهنمودها ،فورمها و طرز
منابع مالی و بشری ،دفاتر

العملها ،تعداد مجالس برگزارشده

همراه با و سایل مربوطه آن

کمیته رهبری و کاری و تعداد

01/10/1397

30/09/1398

آمریت مالیه

ریاست منابع

برارزش افزوده

بشری

تطبیق مالیه بر
30/09/1398

25%

25%

25%

25%

انجام تمام پروسه

کارمندان استخدام شده

 .4تحلیل و پیشبینی عواید ومقایسه مالیه بر ارزش افزوده با مالیه

ارزش افزوده.
اداری مالیه دهنده
گان در مرکز واحد

معامالت انتفاعی.
 .5تحلیل پالن و پیشبینی عواید با تطبیق مالیه بر ارزش افزوده
 .6آگاهی عامه برای ادارات دولتی در مرحله اول و دوم با مالیه
دهندگان در مورد مالیه بر ارزش افزوده.
اغاز و توسعه تطبیق سیستم

توسعه تطبیق سیستم الکترونیکی ( )Fast track filingارایه
5

خدمات الیکترونیکی

بلند بردن سطح شفافیت و

اظهارنامه مالیاتی و دسترسی به فورمه جات مالیات بطور انالین در

اطاعت پذیری

ریاست مالیه دهنده گان بزرگ (سکتور بانکی و مخابراتی) و بطور

ریاست سیستم

الیکترونیکی ارایه اظهارنامه و
دسترسی فورمه جات مالیات بطور

اول جدی1397

انالین در مالیه دهنده گان بزرگ و

ازمایشی اغاز تطبیق در ریاست مالیه دهنده گان متوسط

قوس ,30

ریاست سیستم

عواید ,ریاست

1398

عواید

مالیه دهنده گان

تسهیل پروسه ارایه
آغاز 1398

25%

25%

25%

25%

مالیه دهنده گان

بزرک و متوسط

متوسط

 -1ایجاد تعمیر جدید برای
حوزه های مالیاتی شهر کابل
6

بهبود عرضه خدمات برای
مالیه دهنده گان

اظهارنامه توسط

ایجاد تعمیر های
 -1ایجاد تعمیر جدید برای حوزه های مالیاتی شهر کابل

 -2انتقال ریاست عواید زون  -2انتقال ریاست عواید زون مرکز به تعمیر مستوفیت کابل و ایجاد
مرکز به تعمیر مستوفیت

مرکز عرضه خدمات عصری

کابل و ایجاد مرکز عرضه

 -3نصب کیو متیک سیستم برای تنظیم و کنترول مالیه دهنده گان

کمپیوتر ,لوازم دفتری و تعمیر

ایجاد تعمیر های جدید برای حوزه
های مالیاتی

01/10/1397

30/09/1398

ریاست عواید
زون مرکز

استندرد برای حوزه

ریاست تدارکات,
ریاست اداری

30/09/1398

25%

25%

25%

25%

وزارت مالیه

های مالیاتی حل
مشکالت مالیه
دهنده گان و
دسترسی به معلومات

خدمات عصری
وزارت های کار و
امور اجتماعی،

7

معیاری سازی اسناد بهادار

معیاری سازی اسناد بهادار در
 6وزارت خانه ها

معیاری سازی اسناد بهادار در وزارت های کار و امور اجتماعی ،امور
داخله ،اطالعات و فرهنگ ،ترانسپورت ،تحیصالت عالی ،و معارف با
همکاری مطبعه صکوک.

امور داخله،
همکاری وزارتها و ادارات
مربوطه

۶

01/10/1397

30/09/1398

ریاست عواید

اطالعات و

غیر مالیاتی

فرهنگ،
ترانسپورت،
تحیصالت عالی ،و
معارف

30/09/1398

25%

25%

25%

25%

جلوگیری از اتالف
عواید
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تشریح اولویت 1
وزارت های امور
داخله ،کار و امور
مطالعه و تحلیل منابع عواید غیر مالیاتی در وزارت های امور
8

به حد اکثر رساندن جمع
آوری عواید ادارات دولتی

مطالعه و تحلیل منابع عواید داخله ،کار و امور اجتماعی ،معادن و پطرولیم ،تجارت و صنایع،
غیر مالیاتی در  8وزارت و
ادارات

زراعت ،طالعات و فرهنگ ،انرژی و آب ،اداره ملی ستندرد

اجتماعی ،معادن
همکاری وزارت ها و ادارات

8

مربوطه

افغانستان و پیشنهاد افزایش در فیس ها بر اساس تخمین مصارف و

01/10/1397

30/09/1398

ریاست عواید
غیر مالیاتی

شاخص های اقتصادی.

و پطرولیم،
تجارت و صنایع،

دوامدار

25%

25%

25%

25%

زراعت ،طالعات

افزایش عواید غیر
مالیاتی

و فرهنگ ،انرژی
و آب ،اداره ملی
ستندرد افغانستان

• شفافیت در روند
بررسی شرکت ها

• تقویت کمیته اطاعت پزیری که از

• ایجاد شفافیت در

پروسه بررسی به اساس خطر نظارت
 -1اتومات سازی انتخاب
9

بلند بردن سطح اطاعت

دوسیه ها.

پذیری داوطلبانه

 -2تقویت کمیته اطاعت
پذیری به اساس خطر

• در هماهنگی با ریاست انسجام و انکشاف عواید والیات ،کمیته

نمایند.

های خطر که در  15والیت قبالً ایجاد گردیده.در راستای تقویت

• مرور طرزالعمل پبش از بررسی و

این کمیته ها کار صورت گیرد.

منابع مالی

بعد از بررسی

• اتومات سازی ( )automationپروسه انتخاب دوسیه ها برای

• مرور تعلیمات نامه اطاعت پزیری به

بررسی  300شرکت ها

اساس خطر
• تطبیق پروسه اتومات انتخاب
دوسیه ها به اساس معیار های خطر.

انتخاب دوسیه ها
ریاست پالیسی و تمام ریاست های
1/10/1397

 30/9/1398حقوقی ریاست
عمومی عواید

ریاست عمومی
عواید

اتومات سازی انتخاب دوسیه ها و
 30/09/1398تقویت کمیته های اطاعت پذیری در 15
والیات

برای بررسی
• بهبود جمع آوری
عواید از طریق
شناسایی خطر
جریان عواید با
استفاده از تخنیک
های پیشرفته تحلیل
ارقام
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نتایج متوقعه

• اگاهی مالیه دهنده
گان از حقوق و
ریاست سیستم

• تجلیل هفته مالیات در مرکز و تمام
راه اندازی برنامه اگاهی عامه بلند بردن سطح اگاهی عامه و  -1تجلیل هفته مالیات در مرکز و سرتاسر کشور.
10

به مالیه دهنده گان برای

اطاعت پذیری مالیه دهنده

اطاعت پذیری داوطلبانه

گان در مرکز و والیات

 -2تهیه اموزش برای اگاهی عامه مالیه دهنده گان.

منابع مالی

• جلوگیری از جرایم

عواید ,ریاست

والیات افغانستان.
• امروزی کردن دوامدار صفحات

مسولیت های شان

1/10/1397

30/9/1398

رسانه های اجتماعی

ریاست عمومی

انسجام عواید

عواید

والیتی ,ریاست

مالیاتی
آغاز 1398

80%

0%

0%

20%

• کاهش فساد اداری
با بلند بردن سطح

مالی ,ریاست

اگاهی مالیه دهنده

اداری و تدارکات

گان در مورد پروسه
های مالیاتی

• اگاهی مالیه دهنده
• دایر نمودن سیمینارها در 12

بلند بردن سطح اگاهی عامه و
اطاعت پذیری مالیه دهنده
راه اندازی برنامه اگاهی عامه گان در مرکز و  12والیات
 ۱۱به مالیه دهنده گان برای
اطاعت پذیری داوطلبانه

(بدخشان ,بلخ ,جوزجان,
خوست ,کندز ,قندهار ,لغمان,

گان از حقوق و

 -1نصب بلبورد ها در تمام والیات
 -2تهیه اموزش ,نشر اعالنات رادیویی برای اگاهی عامه مالیه دهنده
گان.

منابع مالی

والیات (بدخشان ,بلخ ,جوزجان,

ریاست سیستم

خوست ,کندز ,قندهار ,لغمان,

عواید ,ریاست

ننگرهار ,هرات ,هلمند ,پکتیا و پروان).
• پخش اعالنات رادیوی ،چاپی و

1/01/1398

30/9/1398

ریاست عمومی

انسجام عواید

عواید

والیتی ,ریاست

انالین

ننگرهار ,هرات ,هلمند ,پکتیا

مسولیت های شان
• جلوگیری از جرایم
مالیاتی
آغاز 1398

0%

25%

50%

25%

با بلند بردن سطح

مالی ,ریاست

اگاهی مالیه دهنده

اداری و تدارکات

و پروان)

• کاهش فساد اداری

گان در مورد پروسه
های مالیاتی

ریاست مالی و

تطبیق بخش های چاپ اظهارنامه،
تطبیق گردپ دوم سیستم
سگتاس در 5والیات

تطبیق گروپ دوم سیستم سیگتاس

مالی و بشری

مستوفیت های والیات (پروان ،وردک،
لغمان،خوست و فاریاب)

۱۲

معیاری سازی ادارات مالیاتی
و نظارت از جمع آوری عواید

اداری ،ریاست

درج پرداخت ،درج اظهارنامه ،تنظیم
مالیاتی موضوعی و چاپ مکاتیب در

معیاری سازی بخش

۰۱/۱۰/۱۳۹۷

۳۰/۰۹/۱۳۹۸

ریاست سیستم

انسجام وانکشاف

عواید

والیات و
مستوفیت های
مربوطه

های گروپ دوم
۳۰/۰۹/۱۳۹۸

0%

30%

40%

30%

مستوفیت های
والیات توسط تطبیق
سیستم سیگتاس

پالن وزارت /اداره به اساس نتایج
وزارت /اداره (ریاست عمومی عواید)

شماره

وزارت ها و ادارات همکار

ربع اول سال مالی

ربع دوم سال مالی

ربع سوم سال مالی

هدف اصلی

دهی

ربع چهارم سال مالی

مقدار هدف
( )Targ e t

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

تاریخ تحویل

ایجاد سیستم در

تشریح اولویت 1

۱۲

معیاری سازی ادارات مالیاتی
و نظارت از جمع آوری عواید

نتایج متوقعه

راپور جمع آوری عواید

ایجاد ,ترتیب و نشر راپور جمع آوری عواید از طریق ویب سایت
ریاست عمومی عواید

ریاست سیستم

نظارت از جمع آوری عواید و تعقیب
مالی و بشری

عواید همراه ادارات مالیاتی,

ویب سایت ریاست

01/01/1398

۳۰/۰۹/۱۳۹۸

ریاست عمومی

عواید ,ادارات

عواید

مالیاتی,

مستوفیت ها و ادارات دولتی

عمومی عواید برای
۳۰/۰۹/۱۳۹۸

100%

معلومات دونر ها و
مقامات وزارت از

مستوفیت ها

حالت جمع آوری
عواید بطور دوامدار

ریاست مالی و
نظارت از تطبیق سیستم
سگتاس در 5والیات

اداری ،ریاست

نظارت از تطبیق سیستم سیگتاس در
نظارت از تطبیق سیستم سیگتاس

مالی و بشری

مستوفیت های والیات کنر ،تخار،

۰۱/۱۰/۱۳۹۷

۳۰/۰۹/۱۳۹۸

ریاست سیستم

انسجام وانکشاف

عواید

والیات و

نیمروز ،پکتیا و جوزجان

ساده سازی ویکسان
۳۰/۰۹/۱۳۹۸

0%

40%

30%

30%

سازی پروسیجرهای
کاری ادارات مالیاتی

مستوفیت های
مربوطه

ایجاد بورد حل

پیشنهاد اعضای بورد حل منازعات مالیاتی توسط وزیر مالیه و
منظوری رئیس صاحب جمهور
مدیریت موثر منازعات
۱۳

مالیاتی و تحصیل مالیات به
صورت شفاف و عادالنه

رسیدگی به منازعات مالیاتی

 -استخدام کارمندان دراالنشا بورد

به صور ت مستقل از اداره

 -تدارک دفتر و وسایل مورد نیاز

مالیاتی به شکل موثر،

ریاست سمع
مالی و بشری

ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی در
مطابقت به قانون اداره امور مالیات

 20جدی1397

قوس 1398

بیطرفانه و عادالنه آن

شکایات مالیه
دهندگان و مقام
وزارت

منازعات مالیاتی،

وزارت عدلیه

حل و فصل قضایای

ستره محمکمه
(محکمه رسیدگی

قوس 1398

25%

25%

25%

25%

به قضایای

مالیاتی و ازدیاد
عواید دولت در
نتیجه رسیدگی به

مالیاتی)

موقع به قضایای
مالیاتی

تشریح اولویت 2

۱

۲

قانون تحصیل باقیات

نهائی سازی قانون تحصیل
باقیات

تعدیل تعلیمات نامه قانون

تعدیل تعلیمات نامه قانون

اداره امور مالیات

اداره امور مالیات

نهائی سازی قانون تحصیل باقیات

منابع بشری

فیصدی اجراات

1/10/1397

30/9/1398

تعقیب و پیگیری قانون تعلیمات نامه متذکره

منابع بشری

فیصدی اجراات

1/10/1397

30/9/1398

منابع بشری

فیصدی اجراات

1/10/1397

30/9/1398

ریاست خدمات

ریاست خدمات

حقوقی و پالیسی حقوقی

ریاست خدمات

ریاست خدمات

حقوقی و پالیسی حقوقی

30/09/1398

0%

0%

30%

70%

30/09/1398

0%

40%

60%

0%

30/09/1398

0%

50%

50%

0%

تشریح بهتر قوانین

حل ابهات قانون
جهت ایجاد سهولت
برای مالیه دهندگان

۳

تعدیل قانون مالیات بر
عایدات

تعدیل قانون مالیات بر عایدات مرور قانون مالیات بر عایدات

ریاست خدمات

ریاست خدمات

حقوقی و پالیسی حقوقی

حل ابهات قانون
جهت ایجاد سهولت
برای مالیه دهندگان

پالن وزارت /اداره به اساس نتایج
وزارت /اداره (ریاست عمومی عواید)

شماره

عواید غیر مالیاتی.

وزارت ها و ادارات همکار

۴

استخدام کارمندان مورد

ارتقای ظرفیت کارمندان

ضرورت و منظوری تشکیل ادارات جمع آوری کننده عواید از کشور ،و استفاده از انتقال تجارب کشورهای بازدید شده در بخش

منابع بشری

استخدام تمام بست های خالی

۰۱/۱۰/۱۳۹۷

۳۰/۰۹/۱۳۹۸

عواید

ربع اول سال مالی

ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات جمع آوری کننده عواید غیر
مالیاتی توسط فراهم نمودن پروگرام های آموزشی در داخل و خارج

ریاست عمومی

ربع دوم سال مالی

تشریح اولویت 1

ربع سوم سال مالی

( )Targ e t

دهی

ربع چهارم سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

تاریخ تحویل

نتایج متوقعه

منابع بشری,

 -1افزایش ارتقای

معنیت اداری,

ظرفیت.

کمیسیون
اصالحات اداری و

 -2استفاده از تجارب
30/09/1398

0%

25%

50%

25%

-3جلب مامورین

ریاست مرتبط

مسلکی

ریاست عمومی

 -4کاهش فساد
اداری

عواید

بلند بردن ظرفیت
کارمندان  ،تنظیم
۵

بلند بردن سطح دانش

تدویر برنامه آموزشی برای

تدویر برنامه آموزشی طرزسلوک برای کارمندان جدید و قوانین

مسلکی کارمندان

کارمندان جدید

مالیاتی (قانون مالیات برعایدات و قانون اداره امور مالیات)

قوانین مالیاتی

بلند بردن سطح دانش مسلکی
کارمندان

۰۱/۱/۱۳۹۷

۳۰/۰۹/۱۳۹۸

ریاست سیستم

ریاست خدمات

عواید

حقوقی و پالیسی

بهتر سیستم
۳۰/۰۹/۱۳۹۸

0%

0%

50%

50%

سیگتاس مطابق به
قوانین مالیاتی و ارائه
خدمات بهتر به مالیه
دهنده گان

****************************************************************************************************************************

