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 مقدمه:
می گردد. هدف از  صادر، ----قانون اداره امور مالیات  62این تعلیماتنامه  طبق صالحیت اعطاء شده به وزارت مالیه، مطابق  ماده 

صدور این سند ارائه رهنمودهای بیشتر به ریاست عمومی عواید و سایر نهادها پیرامون تفسیر و تطبیق قانون اداره امور مالیات می 

 باشد. 

که به اداره مالیاتی در قانون و این سند صورت بگیرد باید به معنی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه باشد. اصطالح  عاتارجاهرگاه 

 مذکور باید به حیث مفهوم خوانده شده و شامل دفاتر عواید در مستوفیتها نیز گردد.  

 

ور در قانون اداره امور مالیات استفاده گردد معنی آن در بعضی مواقع اصطالح وزارت مالیه استفاده می گردد. هرگاه اصطالح مذک

در تناسب با اداره مالیات وسیعتر است. در سایر قوانین مالیاتی )قانون مالیات برعایدات و قانون مالیه برارزش افزوده( مفهوم وابسته 

 به متن آن قانون می باشد. 

ه متن طور دیگر ایجاب نماید و ارجاع به  نماینده مالیه دهنده طوری اصطالح مالیه دهنده در این سند استفاده می شود. مگر اینک

 تعریف گردیده، نیز صورت گیرد.  قانون اداره مالیاتسوم که در ماده 

 

نه تفسیر مالیات باید بگوامور در صورت بروز هرگونه تضاد بالقوه بین قانون اداره امور مالیات و سایر قوانین مالیاتی، قانون اداره 

 د که با سایر قوانین وفق داشته باشد. گرد

 

 در صورت بروز هرگونه تضاد بین این تعلیماتنامه و قانون اداره امور مالیات، قانون ارجحیت داده می شود. 
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 اول فصل

 عمومی احکام
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 یمبن

   اول: ۀماد

 این قانون به تأسی از حکم ماده چهل و دوم قانون اساسی افغانستان، وضع گردیده است. 

 

 بمنظور تنظیم امور مالیات وضع و قانون اداره امور مالیات به تأسی از حکم ماده چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان  1.1

  گردیده است. نافذ

 

 ( طور ذیل صراحت دارد: 1382قانون اساسی افغانستان ) 42ماده 

  هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند؛ 

 هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی شود؛ 

 عیین می گردد؛اندازه مالیه و محصول و طرز تأدیه آن، با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون ت 

  این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می شود؛ 

 ،به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود. هرنوع مالیه، محصول و عواید تأدیه شده 

 

 :اهداف

 :دوم ماده

 

 :عبارتنداز قانون نیا اهداف

 .اتیامورمال اداره میتنظ 1.

 .یاتیمال نیقوان احکام مطابق اتیمال لیوتحص یآور طرزجمع 2.

 .اتیمال اداره و دهندگان هیمال یتهایومکلف حقوق میتنظ  .3

 

 

اهداف را  نیبه ا دنیرس اتیجزئ 2بعد از ماده  یصراحت دارد. ماده ها یاتیقانون اداره امور مال یدر مورد اهداف عموم 2 ماده 1.2

 . دینما یمشخص م

 

و واحد دومی آن  عبارت از ریاست عمومی عواید منحیث اداره مرکزین آمالیات نام برده میشود مفهوم  هرگاه دراین قانون از اداره 2.2

  در مرکز ریاست های مالیه دهندگان بزرگ، متوسط، کوچک و دروالیات آمریت های عواید در چوکات مستوفیت ها میباشد.
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 اصطالحات

  :سومۀماد 
 

 :دینما یم افاده را لیذ میمفاه قانون نیدرا یآت اصطالحات (1) 

 

 .باشدیم یاتیمال تیمکلف یادا تابع ،یاتیمال نیقوان احکام مطابق که است شخص: دهنده هیمال -1

 یم اتیمال به مربوط نیقوان ریسا و قانون نیا افزوده، ارزش بر هیمال قانون دات،یبرعا اتیمال قانون شامل: یاتیمال نیقوان-2

 .گرددینم فیتعر نیا شامل گمرکات قانون.باشد

 .باشدیم است، دهیگرد ینیشبیپ یاتیمال نیدرقوان که یاتیمال تیمکلف هرنوع یادا ارتباط به که است نیمع مدت: یاتیمال ۀدور -3

 هیتاد نآ اساس به و دهیگرد تیتثب و سنجش یاتیمال ذمت آن در که  است اتیمال ۀادار  شده منظور فورم: یاتیمال ۀاظهارنام-4

 .ردیگیم صورت

 یاشن یها مهیجر. گرددیم اخذ یو از قانون احکام مطابق دهنده، هیمال تیمکلف یادا عدم بنابر که است یۀمال:یاضاف هیمال -5

 .گرددینم فیتعر نیا شامل محکمه توسط تیازمحکوم

 ایابد،یم ادامه یشمس یهجر یبعد سال قوس ماه ریاخ یال و آغاز یشمس یهجر سال یجد ماه اول از که است یمدت: یمال سال-6

 .گرددیمنظورم اتیمال ۀادار ازطرف دهنده هیمال خواست در اساس به که ست ا ۀدور

 پانزدهم ۀماد( 6 و3)یهاۀفقر ، ازدهمۀیماد(3) ۀفقر هفتم، ۀماد احکام مطابق که است میوتصام یاتیمال سنجش: یاتیمال میتصم-7

  دوم، و ستیب کم،ی و ستیب ، ستمیب مواد نزدهم، ماده( 3 و2) یها فقره هفدهم، ماده( 3) ۀفقر شانزدهم، ۀماد( 1) ۀفقر ،

 بر هیمال انونق مندرج ثبت درخواست رد میتصم و این قانون و ماده شصتم ماده پنجاونهم    ونهم، ستیب, هشتمسوم ,بیست  ستیب 

 .گرددیم اتخاذ هیمال وزارت طرف از افزوده ارزش

رهن  یا یشخص درحالت ورشکستگ ینام یاکننده ؛ مسؤل  یهتصف یثکننده : شخص که مطابق احکام قانون به ح تصفیه -8

 وی مالی های ومکلفیتحسابات  تصفیه، اجراکننده  متوفی دارایی موجودیتدرصورت  ویاتصرف  صالحیت یدارا یریندهگ

 شده باشد. تعیین

 : سوم شخص -9

 :باشدیم لیذ اشخاص شامل

 .گردد ندهیآ در ای بوده دهنده هیمال مقروض -

 .ردیقرارگ ای بوده ارشیدراخت دهنده هیمال پول   -

 . باشد داشته اریاخت در دهنده هیمال به  آن هیتأد رابمنظور یگرید شخص  پول   -

 .  باشد داشته دهنده هیمال به را پول پرداخت تیصالح   -

 :باشدیم لیذ اشخاص شامل ندهینما -10

 .شودیم نییتع دهنده هیمال ازطرف قانون احکام مطابق که کهیشخص   -

 .رعاملیمد ها، شرکت در  -    

 .ازشرکا کی ،هریتضامن یها شرکت در -

 .کننده هیتصف شخص، یدارائ هیتصف در -
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 . دارد عهده به درافغانستان را یو امور شبردیپ تیمسؤل که یشخص م،یمق ریغ شخص  مورد در -

 ازادارات یندگینما به وجوه هیتأد ای افتیدر مسئول ،شخصیاسیس یها یندگینما ای یخارج دول ،یدولت ادارات مورد در -

 .مذکور

 .نهاآ از یندگینما به وجوه هیاتأدی افتیدر مسئول امده،شخصین بعمل تذکر ازآن درفوق کهیاشخاص ریسا درمجتمع  -     

لیات لیت را از اداره ماماده سی و سوم این قانون ، جواز فعااست که بعد از تکمیل شرایط فقره اول  شخصی  :. محاسب مالیاتی11

 ورد. بدست می آ

 را مفهوم نیزعین قانون نیدرا باشد، شده فیتعر یاتیمال نیقوان در کهیصورت در و دهینگرد فیتعر قانون نیدرا که یاصطالحات( 2)

 .دینما یم افاده

 

  "مالیه دهنده"

 

 مالیه دهنده صرف محدود به شخص باشد.می وجایب مالیاتی ای ادمالیه دهنده شخصی است که طبق قوانین مالیاتی مکلف به  1.3

یا وضع مبلغ  ت،ارائه فورمه، تادیه مالیه  ذم شامل مکلفیت اخذ نمبر تشخیصیه، مالیاتی وجایبپرداخت کننده مالیات نمی باشد بلکه 

 می باشد. نیز یگراز پرداخت به اشخاص د

 

قط می باشد. تعریف مندرج مالیه برارزش افزوده ف "مالیه دهنده"که قانون مالیه برارزش افزوده نیز حاوی تعریف  قابل یاد آوریست 2.3

 فهومم مالیه دهنده در قانون مالیه برارزش افزوده استفاده گردد اصطالحبه منظور مالیه برارزش افزوده قابل تطبیق می باشد. هرگاه 

 را از تعریف مندرج قانون مالیه برارزش افزوده می گیرد.  نآ

 متذکره در آن قانون استفاده گردد.  اصطالحتعریف مندرج قانون اداره امور مالیات در صورتی تطبیق می گردد که  3.3

بنآ د.برارزش افزوده وسایرقوانین مالیاتی می باشقانون مالیه ، قانون مالیات برعایداتقانون اداره امورمالیات،قوانین مالیاتی بمعنی   4.3

ور جداگانه در ط مربوطه .تطبیق قانون گمرکات و طرزالعملهایشامل نمی باشد. در تعریف قوانین مالیاتقوانین گمرکات مشخصاً 

 قانون گمرکات پیشبینی گردیده است. 

. قانون اداره امور مالیات فقط تا اندازه که در آن احکام امده استتذکر بعمل  ریاست گمرکات از در بعضی از احکام قوانین مالیاتی 5.3

قانون مالیه برارزش  26ماده  ،عمده که گمرکات را متأثر می سازد احکامپیشبینی گردیده، باالی ریاست گمرکات تطبیق می گردد. 

ماده  ه توسط آن قانون را تحصیل نماید.افزوده می باشد که به ریاست گمرکات صالحیت می دهد تا مالیه برارزش افزوده وضع شد

اید. پیشبینی شده در قانون گمرکات استفاده نم نفیذیمتذکره همچنان ریاست گمرکات را صالحیت می دهد تا از صالحیتهای ت

    .ضروری باشداداره و تطبیق مالیه برارزش افزوده بر واردات برای  محدود می گردد که  ریاست گمرکات  به موارداقدامات 

 گردد، توسط مسؤولین مالیاتی مطابق قوانین مطرحهرگونه موضوعات مالیه برارزش افزوده که بعد از ورود اجناس به افغانستان  63

 . میگرد مالیاتی مورد رسیدگی

مراجعه نمونه دیگر از مکلفیت مشخص گمرکات اداره امور مالیات قانون  20به ماده جهت اجرای حکم قانون مالیات همچنان  7.3

 نماید. 
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  "دوره مالیاتی"
 

های مالیاتی حساب ده باشد. محاسبه مکلفیت خوددوره مالیاتی عبارت از مدت زمانی است که مالیه دهنده باید برای مکلفیتهای مالیاتی  8.3

 مالیه دهنده عموماً با ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد. دوره تحت پوشش اظهارنامه عبارت از دوره ای است که در احکام

 مالیاتی مربوطه پیشبینی گردیده است.   قوانین 

ماه برای اظهارنامه های مالیاتی ساالنه می باشد، به استثنای سال انتقالی  12این دوره  ،به صورت عموم به منظور مالیات برعایدات 9.3

که مالیه دهنده سال مالیاتی خود را تبدیل می نماید )به ضمیمه الف جهت مباحثه سال مالیاتی و درخواستها برای سال مالیاتی مختلف 

 مراجعه نمایید(. 

 ی در قانون مالیات برعایدات ربع )سه ماه( می باشد. دوره مالیاتی به منظور مالیه معامالت انتفاع 10.3

بعوار دوره مالیاتی ر ،دارد. به منظور مالیه برارزش افزوده "دوره مالیه برارزش افزوده"قانون مالیه برارزش افزوده تعریف خاصی از  11.3

رد استفاده مالیه دهندگان در مقرره های مالیه قانون مالیه برارزش افزوده می باشد. دوره حقیقی مو 2)سه ماه( یا ماهانه طبق ماده 

برارزش افزوده مشخص می گردد. در آغاز قانون مالیه برارزش افزوده دوره مشخص شده سه ماه برای تمام مالیه دهندگان ثبت شده 

 . ییر دهداین دوره را تغر، می باشد. مقررات ممکن در آینده با توجه به مقدار مجموعی عرضه های تابع مالیه یا استفاده از معیار دیگ

  "اظهارنامه مالیاتی"

اظهارنامه مالیاتی عبارت از فورمه منظور شده توسط اداره مالیاتی است که به منظور سنجش، تعیین و ادای مکلفیتهای مالیاتی استفاده  12.3

 می گردد. 

  

 

 برآورده شود: دو شرط ذیل باید قبل از اینکه یک فورمه واجد شرایط تعریف اظهارنامه مالیاتی گردد،   13.3

 .فورمه توسط اداره مالیات منظور گردیده باشد (1

 باید به منظور سنجش، تعیین یا ادای وجایب مالیاتی استفاده گردد.  (2

 

  1مثال 

. مالیات برعایدات می باشندبا اظهارنامه  تیش نون مالیات برعایدات مکلف به ارائه بیالنسقا 87مالیه دهندگان مشخص طبق ماده               

 عیینتنماید. این موضوع باید توسط معیارها و اصولهای محاسبه عمومی نمی  مشخصرا منظور یا  شیت مالیات شکل بیالنساداره 

گردد. حتی اگر فورمه متذکره شرط دوم مطروحه فوق را برآورده نماید )به منظور سنجش، تعیین یا ادای وجایب مالیاتی استفاده 

گردد( شرط اول را برآورده ننموده است، لذا بیالنس یک اظهارنامه و همچنان قسمت از اظهارنامه نمی باشد، ولو اینکه باید در عین 

 رائه گردد.  زمان مثل اظهارنامه ا

 

  2مثال 

دگی نماین آناداره مالیاتی ممکن در آینده فورمه ای را برای مالیه دهندگان منظور نماید که به شخص دیگر صالحیت دهد تا آز               

نماید. در صورتی چنین فورمه ای منظور گردد، فورمه متذکره یک اظهارنامه نخواهد بود. چون شرط اول فوق را برآورده نموده، 

 اما شرط دوم را برآورده ننموده است زیرا فورمه به منظور سنجش، تعیین یا ادای وجایب مالیاتی نمی باشد. 

 

 . می باشد فورمه های منظورشده قرار ذیل 14.3
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  اظهارنامه های مالیات برعایدات ساالنه)برای تمام نهادها(؛ 

  اظهارنامه های مالیه معامالت انتفاعی؛ 

  راپور ساالنه شرکتهای تضامنی که مطابق به قانون مالیات برعایدات مکلف به ارائه آن می باشد؛ 

 همان  60اپور مالیه موضوعی ماهانه که مطابق ماده راپور ماهانه مالیه موضوعی که مطابق قانون مالیات برعایدات و ر

  قانون مکلف به ارائه می باشد؛

  صورت حساب ساالنه مالیه موضوعی و راپور که مطابق قانون مالیات برعایدات  استخدام کنندگان مکلف به ارائه

 آن می باشند؛  

 مکلف به ارائه آن می باشند؛  صورت حسابات معاش و مالیه که کارکنان مطابق قانون مالیات برعایدات 

  .اظهارنامه های مالیه برارزش افزوده مطابق قانون مالیه برارزش افزوده 

 اداره مالیات میتواند حسب لوزوم دید فورمه های دیگر را در فهرست فوق الذکر اضافه نماید.

 الکترنیکی(.  چاپی یا اپی،یک اظهارنامه می تواند به صورت چاپی یا الکترونیکی باشند )ک 15.3

 

  "مالیه اضافی"

از  پذیری  اطاعتتوسط اداره مالیاتی مطابق قوانین مالیاتی برای عدم  رسمی مالیه اضافی به مبلغی اطالق می شود که به صورت  16.3

قانون اداره امور مالیات وضع گردد، شرایط تعریف مالیه  43تا  34وجایب مالیاتی وضع می گردد. هرگونه مبلغی که مطابق ماده 

 اضافی را برآورده می نماید. 

 45جرایم که با محکومیت توسط محکمه وضع می گردد مالیه اضافی نمی باشند. هرگونه مبلغی که توسط محکمه مطابق ماده های  17.3

 فی مستثنی است. مالیه اضاتعریف قانون اداره امور مالیات وضع می گردد از  48تا 

ورت نمی صتوسط اداره مالیاتی تحصیل یا تطبیق آن مبالغ از آنجایی که جرایم وضع شده توسط محکمه مالیه اضافی نمی باشد،  18.3

 را وضع می نماید، می باشد. پولی محکمه موضوع خود محکمه که جریمه پولی . تحصیل و تطبیق جریمه گیرد

 "یمال سال"
19.3  

: عبارت از مدتی است که از اول ماه جدی سال هجری شمسی آغاز و الی اخیر ماه قوس سال بعدی هجری شمسی سال مالی  

 ادامه می یابد. هرگاه حکمی از احکام سایر قوانین با این حکم در مغایرت واقع گردد، این حکم قابل رعایت می باشد. 

 دسامبر خاتمه می یابد، تغییر نمود.  20مالیات برعایدات به دوره که در اعتبار از از زمان تعدیل متذکره، سال مالیاتی به منظور 

همچنان به منظور مالیه برارزش افزوده نیز مهم است. اشخاص ثبت شده مالیه برارزش افزوده باید اظهارنامه های مالیه   سال مالی 20.3

ه مالیه برارزش افزوده ممکن ماهانه یا ربعوار باشد. اینکه ماه یا برارزش افزوده را برای دوره مالیه برارزش افزوده، ارائه نمایند. دور

ربع به منظور مالیه برارزش افزوده چه است در قانون مالیه برارزش افزوده با ارجاع به سال مالیاتی تعریف گردیده است. اصطالح 

ون اداره امور در قانمذکور زوده بر مفهوم اصطالح سال مالیاتی در قانون مالیه برارزش افزوده تعریف نگردیده است )مالیه برارزش اف

 (. می نمایدمالیات تکیه 

استفاده از دوره مختلف توسط مالیه دهنده را به شرطی اجازه می دهد که درخواست آنها از  3ماده  1در فقره   تعریف سال مالی 21.3

 طرف اداره مالیاتی منظور گردیده باشد. توضیحات بیشتر پروسه در ضمیمه الف درج می باشد.  
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  "تصمیم مالیاتی"

اعتراض قرار گرفته میتواند  مورد 11میم اداره مالیاتی طبق ماده تعریف تصمیم مالیاتی جهت تشخیص این امر که کدام تصا 22.3

 و از آنجا به مالیاتی  منازعات به بورد حل منازعات حل جهتمراحل بیشتر ممکن تعقیب اعتراض  برای. .می باشد ضروری

. تصامیم که در تعریف تصمیم مالیاتی گنجانده نشده است قابل منازعه در رسیدگی به شکایات یا ارجاع گردد مربوطه  محکمه

 بورد حل منازعات مالیاتی یا محکمه نمی باشد. 

تمام سنجشهای مالیاتی تصامیم مالیاتی است و به همین خاطر تابع اعتراض توسط مالیه دهنده می باشد. هرگونه تعیین، محاسبه،  23.3

قانون یا سایر تصامیم که منجر به سنجش مالیاتی گردد موضوع است که می تواند تابع اعتراض باشد. هرگونه مبلغ که شامل  تفسیر

 سنجش مالیاتی گردد نیز واجد شرایط اعتراض می باشد )به شمول مالیه اضافی وضع شده(.  

 

 1مثال 

سال   رایبرا بررسی می نماید. بعد از تکمیل بررسی یک سنجش تعدیل شده مالیات برعایدات منصور  یسالون عروس اداره مالیاتی                

. ادعا مایدندر عواید تابع مالیه اساساً به این خاطر که بررس با ادعای استهالک موافق نبوده، صادر می  یریتغ یک وردنآ با 1397

بررس به این باور است که نورمهای نادرست  قسماً کاهش می یابد زیرا هیچ شواهد از مصارف بعضی از داراییها موجود نبوده و قسماً 

 استهالک برای داراییهای دیگر استفاده گردیده است. 

از  موضوع هردو، نورم استهالک برای بعضی داراییها  تصمیم غیر مجاز قراردادن استهالک به خاطر کمبود شواهد و تصمیم تغییر               

   میتواند مورد اعتراض مالیه دهنده قرارگیرد.آنجایی که مربوط به سنجش مالیاتی می گردد.

 

ط توس تصامیم مالیاتی تعریف می گردد و به همین خاطر می تواند نیزعالوه بر سنجشهای مالیاتی، بعضی تصامیم دیگر اداره مالیاتی  24.3

 مالیه دهنده مورد اعتراض قرار گیرد. این تصامیم عبارتند از: 

  (؛ 7ماده  6تصمیم در مورد درخواست تمدید زمان ارائه اظهارنامه )مطابق فقره 

  (؛ 11ماده  3تصمیم در مورد درخواست تمدید زمان ارائه اعتراض )مطابق فقره 

 (؛ 15ماده  3ا پرداخت مالیه به اقساط )فقره تصمیم در مورد درخواست تمدید زمان جهت پرداخت مالیه ی 

  (؛  15ماده  6)فقره  پرداخت مالیه قبل از میعاد معینه تادیه ان تصمیم در مورد 

  تصمیم در مورد صدور اطالعیه و مکلف ساختن شخص سوم جهت پرداخت مبلغ در ارتباط با مالیه پرداخت ناشده

 (؛ 16ماده  1مالیه دهنده )فقره 

  (؛ 17ماده  3)مطابق فقره  16تصمیم در پاسخ به درخواست شخص سوم جهت ارزیابی یادداشت ماده 

  این قانون؛  19ماده  2مطابق فقره  درمورد صدور اطالعیه به تصفیه کننده تصمیم  

  ه به ک یا رد ترک برای تصفیه کننده جهت از کنترول خارج نمودن دارایی مورد کنترول ویاعدم کنترول تصمیم در

 در اختیار دارد؛  19ماده  3حیث تصفیه کننده مطابق فقره 

  ؛ 20تصمیم در مورد توقف معامالت مالی مطابق ماده 

  ؛21تصمیم در مورد صدور اطالعیه و گرفتن حق دریافت کرایه مالک جایداد مطابق ماده 

  ه تصمیم جهت عدم لغو چنین جهت صدور حکم مسدود نمودن موقت تشبث، به شمول هرگون 22تصمیم مطابق ماده

 حکم یا اقدام لغو طبق چنین حکم؛

  ؛ 23تصمیم در مورد صدور حکم ممنوع الخروج طبق ماده 

  (؛ 28تصمیم در مورد رد درخواست نمبر تشخیصیه مالیه دهنده )مطابق ماده 
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  (؛ 29تصمیم در مورد لغو نمبر تشخیصیه مالیه دهنده)مطابق ماده 

  به شمول عدم صدور تصدیق در زمان مقتضی(؛ و  59تصدیق تصفیه مالیاتی مطابق ماده تصمیم در مورد رد صدور( 

  به شمول تشخیص اینکه هیچ مستحق پس پرداخت نیست(. .. 61تعیین مبلغ پس پرداخت مطابق ماده( 

 

ند نهایی است و طبق باشن "تصامیم مالیاتی"تصامیم که باشند می تواند مورد منازعه قرار گیرد.  "تصامیم مالیاتی"فقط تصامیم که  25.3

 قانون اداره امور مالیات به هیچ صورت نمی توانند مورد منازعه قرار گیرند. 

 

 "تصفیه کننده"
 

مالکیت  شخصی که مسؤولیت گرفتنعهده دارد باشد، تصفیه کننده نامیده می شود.  شخصی که مسؤولیت انحالل یک شرکت را 26.3

ای شخص را به نمایندگی از دائنین شخص و فروش یا معامله آن داراییها را جهت بازپرداخت قروض به عهده داشته باشد نیز داراییه

 به منظور قانون اداره امور مالیات تصفیه کننده خوانده می شود. )چنین شخصی بعضاً دریافت کننده خوانده می شود(.  

اه این داراییها به مثال، هرگ طوراین تعریف عمل می نماید می تواند مسؤولیت بعضی داراییها )بتصفیه کننده که به جای دائنین طبق  27.3

( را به عهده یگفالس/ ورشکستحیث ضمانت برای قرضه گرو گذاشته شده باشد( یا مسؤولیت تمام داراییهای شخص )در صورت ا

 بگیرد.  

 مفهوم تصفیه کننده همچنان به شخص اطالق می شود که مسؤولیت اداره، تقسیم یا انتقال داراییهای شخص متوفی را داشته باشد.  28.3

تصفیه کننده که در این قانون تعریف گردیده می تواند شخصی باشد که از طرف محکمه، یا دائنین یا طوری که در قانون پیشبینی  29.3

 باشد.  رفتهگبا قانون مربوطه  مطابقصفیه کننده می تواند همچنان شخصی باشد که این مسؤولیتها را تعیین گردد. ت ،گردیده

 در یک زمان برای مالیه دهنده وجود داشته باشد. کننده قانون مربوطه، ممکن بیش از یک تصفیه  درنظرداشت با 30.3

 "شخص سوم"

 دهنده داشته باشد: مالیهرا با  ذیلاز ارتباطات  یکیاست که  شخصیشخص سوم  31.3

 باشد.  ه دهنده بودهیمقروض مال .1

 دهنده گردد. یهنده مقروض مالیممکن در آ  .2

 رد.یا قرار گیارش بوده یه دهنده در اختیپول مال  .3

 ار داشته باشد.یه دهنده در اختیه آن  به مالیرا بمنظور تأد یگریپول  شخص د  .4

 .  داشته باشد ه دهندهیت پرداخت پول را به مالیصالح  .5
ه امر حتمی ک الزم نیستامامکلفیت پولی در آینده اشاره دارد.  که در قبال مالیه دهنده  به امکانات شخص سومشرایط دوم و چهارم  32.3

 . چیزی که الزم است آن است که این امکان وجود داشته باشد تا شخص در آینده احتماالً مکلف گردد،باشد

 
 
 

  1مثال 

استخدام کننده مالیه دهنده در ارتباط با مالیه دهنده حتی اگر در حال حاضر معاش یا دستمزد از مالیه دهنده مقروض نباشد، شخص                

معاش یا دستمزد کارمند خود  در آینده مدیون بابت سوم خواهد بود. به حیث استخدام کننده، امکانات روشن وجود دارد که آنها 

 د. خواهد بو
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 2مثال 

زمانی که اداره مالیاتی در می یابد که مالیه دهنده حساب جدید دارای یک حساب بانکی می باشد.  کدر کابل باندهنده یک مالیه                

شخص سوم مالیه دهنده می باشد زیرا امکان  کطبق شرط چهارم مطروحه فوق بانبانکی دارد، هیچ پولی در حساب موجود نیست. 

 . سپرده شود کیدارد در آینده وجوه به حساب بان

  3مثال 

کانش  می فرستد. آنها وعدد فرش جهت نمایش و فروش در د 20نظام تولید کننده فرش می باشد. وی به بشیر پسر کاکای خود               

میدارد و باقی آن را به نظام فیصد پول را خودش نگاه  20، رشهای نظام را به فروش برساندباهم به موافقه رسیده اند که هرگاه بشیر ف

اه ام نگپول را برای نظزمانی که زمانی که در بازدید بعدی اش به کابل می آید، می پردازد. بشیر به همین خاطر مطابق شرط سوم 

خته میدارد اما تا کنون نفرو هافرشهای نظام را برای فروش نگ. وی مطابق شرط چهارم در صورتی که میدارد، شخص سوم می باشد

 است، شخص سوم می باشد. 

 شخص سوم ممکن وزارت یا نهاد دولتی به شمول وزارت مالیه باشد.  33.3

  : نماینده

لفیت به مسؤولیت و مک طبق قوانین مالیاتی نماینده مالیه دهنده مسؤول اجرای وظایف و وجایب مختلف مالیه دهنده می باشد. سطح 34.3

 جهت توضیحات بیشتر مراجعه نمایید.   31آنها بستگی دارد. به ماده گی چگونگی نمایند

نماینده برگزیند. نماینده می تواند یکی از اشخاص مندرج تعریف نماینده یا شخص  ؛مالیه دهنده حق دارد به دفاع از منافع خود 35.3

 مراجعه نمایید( 5ماده  1( فقره 4دیگری که آنها انتخاب می نمایند، باشد. )به جزء )

به نماینده مالیه  حویلیتارتباط یا ی برقرارهرگاه اداره مالیاتی مکلف به مکاتبه با مالیه دهنده یا ارائه اسناد کتبی به مالیه دهنده باشد،  36.3

 می شود که با خود مالیه دهنده صورت گرفته باشد.  تلقیدهنده طوری 

  :ی مختلف نماینده قرار ذیل می باشد  کتگوریهاباتوجه به مشخصات مالیه دهنده،  37.3

 :گردد  انتخاب دهنده مالیه توسط که نماینده. 1

یاتی از طریق ارائه اطالعیه کتبی به اداره مالاتی مالی پیشبرداموردیگری را به حیث نماینده به منظورمالیه دهنده می تواند شخص  38.3

 الحیتتاریخ شروع و ختم ص کلف استصالحیت دهد. اطالعیه کتبی باید به صورت مناسب نماینده را معرفی نماید. مالیه دهنده م

  .را مشخص نماید نماینده

 مندرج ماده سی وسوم یک محاسب دارای جواز  ن شخصآ بایدپرداخت میشود به نماینده خدمات  و مشورهفیس که دربدل ارایه  39.3

 مراجعه نمایید(.  33)به ماده  . باشدقانون اداره امور مالیات                    

 ، تعیین کند. خویش وجایب مالیاتی بخش ازمالیه دهنده می تواند نماینده را برای تمام امور مالیاتی یا      40.3

 
 
 
 
 

 1مثال 

صالحیت می  قصدیبه اداره مالیاتی ارائه و  به یک اطالعیه رافرهاد مالک یک تشبث بزرگ ثبت مالیه برارزش افزوده می باشد. وی               

از این رو نماینده فرهاد برای مالیه برارزش افزوده می  صدیقدهد تا از وی فقط در موضوعات مالیه برارزش افزوده نمایندگی نماید. 

 باشد اما در امور مالیات برعایدات صالحیت ندارد. 
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  2مثال 

ی مقوس تا حوت پالن  ماه رخصتی سه ماهه را به جرمنی از خود فامیل باجهت مالقات ان پرچون است. وی کنجیب مالک یک د               

ستان وی اداره مالیاتی را کتباً مطلع نموده که یاسر پسر کاکایش صالحیت گرداندن تمام امور مالیاتی وی را قبل از ترک افغان. نماید

 حوت می باشد.  30دارد. یاسر از این رو نماینده ذیصالح نجیب از زمان که اطالعیه ارائه گردیده الی 

  به اساس موقف: صالحیت. 2
 

نماینده مالیه دهنده  کار،به صورت خود وظیفوی  مشخص که باتوجه به استخدام یا موقف تعریف نماینده همچنان شامل اشخاص 41.3

 . اینها عبارتند از: باشد، میگرددمی

 :یک شرکت ریس اجرائیوی / امورمورد در  .1

شخصی است که موقف ارشد را در تنظیم و اداره  و عبارت از این موقف بعضی اوقات مدیر عامل خوانده می شود 

فعالیتهای شرکت عهده دار می باشد. شرکتها و شرکتهای تضامنی در  قانون مالیات برعایدات تعریف گردیده اند و 

قانون اداره امور مالیات قابل تطبیق می باشد. یک شرکت یا شرکت تضامنی نهاد است  3همان مفاهیم به منظور ماده 

 محدود به سهم سرمایه شان می باشد.      دارانن مکلفیتهای سهامکه در آ

 :در مورد شراکت، یکی از شرکاء .2

قانون اداره امور مالیات  3ماده  2در  قانون مالیات برعایدات تعریف گردیده است با توجه به فقره مفهوم شراکت  

ایدات تعریف شده است و همان مفهوم را در این مفهوم یکسانی را افاده خواهد کرد. شریک نیز در  قانون مالیات برع

نیز افاده می نماید. یک شریک در شراکت در صورت نماینده خواهد بود که آنها شریک با مکلفیت نامحدود قانون 

  برای دیون شراکت باشد. 

 :، تصفیه کنندهتصفیه دارایی شخصدر  .3

همان مفهوم وسیع به شمول تمام انحالل دارای  شخص در حال، 3ماده کننده در تصفیه  جامع  در مفهوم تعریف 

 19اداره مالیاتی باید از استخدام تصفیه کننده مطلع گردد)به ماده  .، می باشددرج گردیدهدر آن تعریف  ی کهحالتها

  مراجعه نمایید(. 

، شخص  یداخل یادارات دولت نی، مسؤولیاسیس یها یندگیا نمای   یِدول خارج)بشمول ، یدر مورد ادارات دولت .4

 از ادارات مذکور.   یندگیه وجوه به نمایا تأدیافت یمسئول در

  :میر مقیه دهندگان غیمال نماینده. 3
 هیه منظور مالب میمق ریشخص غ ندهینما دارد، عهده به درافغانستان را یو امور شبردیپ تیمسؤل کهیشخص م،یمق ریدر مورد  شخص غ 42.3

 دادن تیصالح اب آنها باشد، یم اش ندهینما هیمال منظور به افغانستان در یشخص نیچن که ردیبپذ میمق ریغ شخص هرگاهباشد.  یم

 . دینما یم یجزء پنجم از هرگونه ابهام دور یبه جا ندهینما فیبه آن شخص مطابق جزء اول مندرج تعر

جزء پنجم تعریف نماینده بیشتر زمانی مدنظر گرفته می شود که مالیه دهنده به صورت مشخص شخصی را صالحیت نداده تا از آنها  43.3

اط انکار ممکن از ارتبتا نماینده را مشخص نماید. شخص غیر مقیم یا شخص محلی نمایندگی نماید و اداره مالیاتی تالش می نماید 

 . مخفی کندیا آن را 

یا  خیلدمالکان تشبثات غیر مقیم که در افغانستان فعالیت می نماید به طور عموم شخص مقیم را جهت تنظیم و اداره امورات شان  44.3

هرگاه این جریان به نهاد دولتی دیگر ابالغ شود، حتی اگر به اداره مالیاتی هم موضوع رسانده نشود، این امر می استخدام می نماید. 
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تواند منحیث سند قوی در نظرگرفته شود که شخص نماینده مالیه دهنده به شمول امور مالیاتی مالیه دهنده می باشد حتی اگر شخص 

 . اعتراض نمایداین مورد علیه 

ای شخص رمی تواند همچنان نماینده شخص غیر مقیم را از طریق استعالم، مشاهده و یکجا نمودن مدارک شخصی که باداره مالیاتی  45.3

یا غیر مقیم روزانه کار می کند، مشخص نماید. هرگاه فعالیت تجارت اجناس در افغانستان باشد یا در افغانستان کارمند داشته باشد،

در کار ساخت و ساز تعمیر یا سایر داراییهای در افغانستان فعالیت نماید، معموالً یک شخص را با مسؤولیت سرپرستی باالی این 

 گذاشته نمی شود.   بدون سرپرست موارد چنینزیرا ارکنان یا فعالیتها خواهد داشتداراییها، ک

فون یا امیل یا حضوری از شخص غیر مقیم دریافت نماید، به حیث تنظیم کننده امور ییک شخص حتی اگر رهنمودها را از طریق تل 46.3

 شخص غیر مقیم مدنظر گرفته می شود. 

 قیمرجع تطب

 م:چهار ۀماد

 نیاحکام ا قیعندالمطالبه در تطب  یدولت ریو غ یوزارت ها، ادارات دولت ریسا باشد. یقانون م نیا قیتطب یاساس مرجع هیمالوزارت 

 .ندینمایم یهمکار  هیقانون  با وزارت مال

 

 

تطبیق قوانین مالیاتی به شمول قانون اداره امور مالیات می باشد. کارمندان مشخص در داخل وزارت به  اساسیوزارت مالیه مرجع  1.4

این وظایف توظیف گردیده که در مجموع در این قانون به حیث اداره مالیاتی خوانده می شود. تشکیل و تعلیماتنامه تفویض 

 ا اجرا می نماید، مشخص می کند. ها را که طبق قوانین فعالیتها ر صالحیت آن اشخاص و بست

 هبریرشناخته می شود. ریاست متذکره توسط یک رئیس عمومی منحیث اداره مالیاتی ریاست عمومی عواید در داخل وزارت مالیه  2.4

 می گردد. 

اصطالح اداره مالیاتی چندین بار در قانون اداره امور مالیات استفاده گردیده است. هرگاه اصطالح متذکره در ارتباط با یک عمل یا  3.4

ر روشنی احکام  دتصمیم که باید گرفته شود استفاده گردد، چنین عمل یا تصمیمی در صورتی که توسط مسؤول مالیاتی ذیصالح 

 ه موقع توسط اداره مالیاتی اجراء خواهد شد. گرفته شده باشد، ب  قانون

مسؤول مالیاتی عبارت از کارمند اداره مالیاتی با مسؤولیت تطبیق قوانین مالیاتی می باشد. یک شخص فقط در صورتی مسؤول م 4.4

مالیاتی است که کارمند برحال اداره مالیاتی باشد. تمام کارکنان اداره مالیاتی مسؤولیت تطبیق قوانین مالیاتی را ندارند. برای مثال 

 محدود به پاک کاری است هیچ مسؤولیتی در قبال تطبیق قوانین مالیاتی ندارند.  کارکنان که وظیفه شان

 یک کارمند اداره مالیاتی با مسؤولیت تطبیق قوانین مالیات شخصی است که:      5.4 

 در بست مربوط به مالیه در تشکیل وزارت مالیه استخدام شده باشد؛ و 

  باشد.  وین قسمت از الیحه وظایف دارای وظیفه و مسؤولیتهای مالیاتی به عنوا 

 تفویض نماید. قرارداد یا یک مسؤول مالیاتی نمی تواند شخصاً مسؤولیت خود را به حیث مسؤول مالیاتی  6.4
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 :  باشد یم لیحقوق ذ یدهنده  دارا هی( مال1)

 و یبمنظور محاسبه، گزارش ده اتیمال ۀ( از اداریکیتخن ی)همکار گانیفورم ها وکمک را ،یاتیمال ۀاظهارنام افتیدر -1

 . یاتیمال نیمطابق احکام قوان اتیپرداخت مال

 مربوط. یاتیمال تیدر مورد وضع اتیمال ۀاز ادار یکسب معلومات کتب  -2

ادرست از ن ایمعلومات نامکمل  لیتعد ای دیتجد یو تقاضا یو اتیمال لیبه معلومات موجود در مورد سنجش و تحص یدسترس -3

 .اتیمال ۀادار

 .ندهیتوسط نما ای میبطور مستق اتیمال ۀدرادار شیدفاع از منافع خو -4

 .یاتیمال نیاضافه پرداخت، مطابق احکام قوان هیمال یمجرائ ایباز پرداخت  افتیدر -5

 شده است. یجمع آور یدر رابطه به و اتیمال ۀدر مورد اسناد که توسط ادار حیتوض افتیمطالبه ودر  -6

 . نیقوان ریوسا یاتیمال نیحقوق مندرج قوان ریاستفاده از سا -7

 :باشدیم لیذ یها تیمکلف یدهنده دارا هیدر برابر مال اتی( کارکن اداره مال2)

 .             یومسلک کیبرخوردن  -1

 دهنده. هیدر مورد مال ۀشد یمعلومات جمع آور تیحفظ محرم -2

 .یو یاتیمال تیدهنده در مورد وضع هیعندالمطالبه مال ،یمعلومات کتب هیارا -3

 ارائه معلومات . نیح یو یاستماع صحبت ها -4

 

 : رایگان می باشد کامآل اداره مالیاتیطرف خدمات از  وارایه مواد چاپی و تمام

 

مالیه دهندگان حق دارند هرگونه نشرات مربوط به امور مالیاتی به شمول رهنمودها، اظهارنامه ها و سایر فورمه ها را بدون قیمت از  1.5

نمی  رداختپاداره مالیاتی دریافت نمایند. هیچ قیمت یا فیس برای دریافت هرگونه مواد چاپی ارائه شده توسط اداره مالیاتی قابل 

 باشد. 

مالیه دهندگان حق دارند تا معلومات و کمک را در ارتباط با امور مالیاتی شان از مسؤولین مالیاتی بدون قیمت و فیس دریافت نمایند.  2.5

الیاتی م مسؤول مالیاتی که نتواند سؤال خاصی را جواب دهد مسؤولیت دارد تا معلومات مقتضی را جستجو یا مالیه دهنده را به مسؤول

 دیگر که قادر به کمک می باشد، معرفی نماید. 

 ینا  یدنما یخدمات )به شمول تحفه( م یبرا یسف یامطالبه پرداخت پول باشد، یم رایگانکه  چاپیدربدل مواد که  یاتیمسؤول مال 3.5

 مالیاتقانون اداره امور  51عالوه، آنها ممکن ناقض ماده  ر. ب. یشودنقض قانون پنداشته م یطبق احکام قانون مبارزه با فساد ادار

 د. مربوطه گزارش ده مالیاتیمسؤول   ذیصالحرا به مقامات  اعمالی چنیندهندگان حق دارند تا  مالیهباشند.  استفاده از موقف()سوء

 

 

 

  :حق دریافت جوابات کتبی سؤاالت
 

مالیه دهنده حق دارد تا جواب هرگونه سؤال خود را که کتباً پرسیده است به صورت کتبی از اداره مالیات مربوطه دریافت نماید.  4.5

این حق سؤاالت غیر رسمی در این حق به نماینده مالیه دهنده که به نمایندگی از وی سؤال می نماید، نیز تعمیم داده می شود. 
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. حقوق مربوط به درخواستهای رسمی و طرزالعمل خصوصی در احکام را نیز دخیل می نمایددهنده مورد امور مالیاتی مالیه 

که به آن موارد می پردازد، پیشبینی گردیده است. این امور همیشه متقاضی جوابات کتبی و در بعضی آنها  اتی مشخص قوانین مالی

 محدوده زمانی برای پاسخ دادن نیز مشخص گردیده است. 

توجه به وضعیت، جواب می تواند شامل ارائه نقل از رهنمودهای چاپی عمومی یا رهنماییها، یا طرزالعمل عمومی گردد به شرط  با 5.5

جواب  هرگاه این امر قابل تطبیق نباشد،اینکه هدایات کافی در متن مواد که به سؤال مالیه دهنده جواب می دهد، وجود داشته باشد. 

 خاص که به سؤال مالیه دهنده جواب ارائه نماید، باشد.  کتبی باید به شکل مکتوب

پیشبینی نگردیده است. بهرحال، اداره مالیاتی باید سعی کند در قانون هیچ محدوده زمانی برای جواب دادن به سؤاالت غیر رسمی  6.5

 جهت برآورده نمودن وجایب مالیاتی که هرچه زودتر جواب ارائه نماید. هرگاه سؤال به چیزی ارتباط بگیرد که برای مالیه دهنده

 د. نمای اطاعتاش الزم باشد، جواب باید در یک دوره زمانی ارائه گردد که به مالیه دهنده فرصت دهد تا از وجایب مالیاتی اش 

همان  نکهیبه شرط ا شخصاً یافون یتل طریقدهندگان، اوالً جواب را از  مالیهتواند به خاطر ارائه خدمات بهتر به  می مالیاتیاداره  7.5

بر هردو سؤاالت  یکتب یببا تعق یبه صورت شفاه جوابات یهارا .نمایدمکاتبه دهنده  یهبه مالگردد،  یبتعق یزن یرجواب در تحر

 . گردد یم یقتطب ی،رسم یرو غ یرسم

ونه مثال، صورتی به وقوع بپیوندد که بگنظر نماید. این امر می تواند در  یک مالیه دهنده می تواند از حق دریافت جواب کتبی صرف 8.5

 هب فون یا حضوری دریافت و در آن زمان آنها اداره مالیاتی را مطلع بسازند کهیمالیه دهندگان جواب سؤاالت خود را از طریق تل

 اداره مالیاتی باید جواب را به صورت کتبی ارائه نماید.  غیر آن. درضرورت نداردجواب کتبی 

ل مییدر صورت جواب کتبی پنداشته می شود که نمبر فکس یا آدرس ال به منظور این قانون یمییکی توسط فکس یا اجواب الکترون 9.5

 توسط مالیه دهنده فراهم گردیده باشد. 

 

 :مثال

د دار یتجارت یزاتتجه یکه بعض یابد یدر م وی. یدنما یآماده م  جدیخود را در شروع ماه  یداتبرعا یاتمقصود اظهارنامه مال               

 ی. ویدش استفاده نماا داند که چه نورم را جهت محاسبه استهالک ینم یاما و یدنما ان را سنجش  استهالک مجرای یدکه با

مکتوب مذکور را  جدی  ماه  12 یخدهد و سپس در تار یرا شرح م یتموضوع نوشته و وضع ینا یرامونسؤال پ یکمکتوب را با 

 . یدنما یارسال م یاتیبه اداره مال

الزم و  یو برای برعایدات مالیاتاظهارنامه  تهیهکه جواب جهت  آنجایی. از نمایدبه مقصود ارائه  جواب را کتباً باید مالیاتیاداره                

 تعقیب کتبیا جواب و بعداً آن را ب نماید میبه نامبرده زنگ زده و از جواب مطلع  دیج 25 تاریخدر  مالیاتیاست، اداره  ضروری

  .نماید می

 

 

 

 

 :به معلومات در مورد مالیات شان مالیه دهنده  دسترسی

 

ی که در اداره مالیاتیدر مورد سنجش و تحصیل مالیات شان و سایر معلومات در مورد آنها به معلومات مالیه دهندگان حق دارند تا  10.5

رمه های اسناد مربوطه به شمول اظهارنامه یا سایر فو )کاپی(حق دریافت نقلها این به معنینگهداری می گردد، دسترسی داشته باشند. 
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ارائه شده توسط آنها و یادداشت سنجش می باشد. حتی اگر آنها قبالً یک نقل دریافت نموده باشد، این حکم تطبیق می گردد)مالیه 

 دهنده حق دریافت نقل جدید را دارد(. 

سی به معلومات در مورد مالیه دهنده در صورتی نمی باشد که محرمیت مالیه دهنده دیگر نقض گردد. اداره مالیاتی مکلف به دستر 11.5

 معلومات موافقه داشته باشد.  افشایکه هردو مالیه دهنده در مورد  نمی گردددر صورت تطبیق متذکره محدودیت 

 : منافعدفاع از 

باط مالیه دهنده در ارت وقع عالوه بر حقفاز طریق نماینده دفاع نماید. حق دفاع از منامالیه دهنده حق دارد تا از منافع خود شخصاً یا  12.5

از همچنان شامل حق استماع قبل حقوق این  می باشد.قانون اداره مالیات نیز 4بق فصل مطا  با حق اعتراض برتصامیم اداره مالیاتی

فرصت دهد تا حقایق و دالیل را قبل از ( وی )یا نماینده منظور شده رسمی می باشد. اداره مالیاتی باید به مالیه دهنده دعویشروع 

   اتخاذ تصمیم مالیاتی ارائه نماید. 

ه با آنهم، هرگاه نماینده برای کمک به مالیه دهند است تا هر شخص دیگری را به حیث نماینده خود انتخاب نماید. مختارمالیه دهنده  13.5

 مراجعه نمایید.  34از وی فیس بگیرد، باید دارای جواز محاسب مالیاتی باشد. به تشریحات مندرج ماده 

هنده به اداره د گی خویش را از مالیه نماینده باید صالحیت نامه نمانیده ؛قبل از بحث روی موضوعاتی مالیاتی مالیه دهنده با نماینده  14.5

الیه دهنده را منظوری م؛امور مالیاتی مالیه دهنده با نماینده وی  بحثاداره مالیاتی بنا به دالیل محرمیت، قبل از  نماید. مالیاتی اراییه

ره اباید به شکل کتبی ارائه گردد. منظوری کتبی باید توسط اد عدم حضور ویدر صورتی مالیه دهنده الزم خواهد داشت. منظوری 

 مالیاتی نگهداری گردد. 

هرگاه مالیه دهنده توسط شخص دیگر همراهی گردد، می تواند به شکل شفاهی برای آن شخص منظوری دهد تا به نمایندگی از  15.5

 ، صحبت نماید. استحاضرخودش نیز  تا وقتیکهوی 

مثال، مالیه طوربحیت دهد تا از وی نمایندگی نماید. برای قسمت از امور مالیاتی خود به یک شخص صالفقط مالیه دهنده می تواند  16.5

دهنده می تواند برای امور مالیه برارزش افزوده یک شخص را تعیین نماید تا نماینده وی باشد اما نه مالیات برعایدات. یک مالیه 

 نماید،ی مبه نمایندگی از آنها صحبت  صالحیت نماینده که برایدهنده می تواند بیش از یک نماینده انتخاب نماید. آنها می تواند 

هرگاه هیچ محدوده زمانی مشخص نگردد، فرض می شود صالحیت تا زمانی که توسط مالیه دهنده لغو  تعیین کند.زمان ثابت را 

 ادامه پیدا می کند.  نگردد،

 هیندتواند شخص نما یم یدهگرد یشبینیپ  ماده این1( فقره ۴که در جزء ) طوریدهنده  مالیهحق دهنده به منظور دفاع از  مالیه نماینده 17.5

 باشد.  یده،گرد یفتعر 3که در ماده 

 3ماده  اتیفاز اشخاص مندرج تعر یکیآنها  ینکهدارد به ا یبستگ یدعمل نما یددهنده با یهاز مال یندگیکه به نما یندهنما یتهایصالح            

 یهمال یات. هدانماید یتلب صالحس یامشخص را  نمایندهتواند  یدهنده م یه)و( مال (، )ه( و1) یباشد. در مورد شخص مندرج بندها

 گردد.  ثبت یاتیباشد و توسط اداره مال یبه صورت کتب یدبا یتصالح ینا یراموندهنده پ

  :بازپرداخت یا مجرای مالیه اضافه پرداخت دریافت

 61که مطابق ماده و همچنان مستحق دریافت مبلغ قابل پس پرداخت  60مالیه دهندگان مستحق دریافت پس پرداخت مطابق ماده  18.5

روز از ارائه  45 یط یدگردند با یم یبرارزش افزوده ناش یهباشند. مبلغ قابل پس پرداخت که مطابق قانون مال یگردد، م یم تطبیق

گردد.  یناش یداتبرعا یاتبق قانون مالتواند مطا یحاالت مبلغ پس پرداخت م یمراحل گردد. در بعض یدهنده ط یهدرخواست مال

 دعااتا آن را به همان مدت زمان  نمایدتالش  باید مالیاتیمراحل تابع آن قانون نباشد، اداره  طیجل اکه تابع ضرب اال یدر صورت

  .نمایدمراحل  طیبرارزش افزوده  مالیهپس پرداخت 
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 :شده گرآوری دریافت توضیحات پیرامون اسناد 

دهندگان حق دارند تا توضیحاتی را در مورد هرگونه تصمیم اتخاذ شده توسط اداره مالیاتی که مستقیماً امور مالیاتی شان را مالیه  19.5

 دریافت نماید.  ،متأثر می سازند به شمول دالیل تصمیم

 برخورد نیک و مسلکی: 

 نمایند و مالیه دهندگان حق دارند تا این سطح از خدمات و کارکنان مالیات مکلف اند تا با مالیه دهندگان به خوبی و مسلکی رفتار 20.5

 . دنرفتار را انتظار داشته باشند. کارکنان ریاست عمومی عواید باید با مالیه دهندگان با نزاکت و احترام رفتار نمای

دولت،   منفعتکه به  یستهاداره مدرن، شا یک یثخود به ح انکشافهدف  منحیث یدبا یدعوا یعموم یاستر یاتیمال مسؤولین 21.5

   .کند  یمعرف نماید میعام و ملت خدمت مردم 

تواند نبه درخواستهای شان رسیدگی گردد. هرگاه یک مسؤول مالیاتی  فورآمالیه دهندگانی که درخواست کمک می نمایند باید  22.5

باید تمام تالشها را جهت پیدا نمودن شخص یا شعبه مناسب که بتواند  مثال، بخاطر عدم داشتن معلومات الزم( گونه)ب کمک بکند

  هرچه عاجل مشکل را حل نماید، مبذول بدارد. 

تلقی گردد مگر اینکه اسناد واضح علیه آنها وجود داشته باشد. مالیه دهندگانی که دچار اشتباه  صادقمالیه دهندگان حق دارند تا  23.5

 شده اند نیز مستحق رفتار مؤدبانه و با نزاکت می باشند. 

 : محرمیت معلومات

مالیه دهندگان حق دارند تا توقع داشته باشند که هرگونه معلومات که آنها به اداره مالیاتی ارائه می نمایند محرم نگهداشته می شود.  24.5

همان حکم باالی هرگونه معلومات دریافت شده توسط اداره مالیاتی از منابع دیگر و معلومات مربوط به مالیه دهنده که در داخل 

 یین می گردد، تطبیق می شود.  اداره مالیاتی تع

 .باشد یم افتیدر قابلاین تعلیمات نامه  54ماده  حیدر تشر یاتیمال نیمامور یوضع شده باال یتهایو مکلف تیمحرم مفهوم 25.5

 
 

 مکلفیتهای مالیه دهنده

 ششمماده 

  مالیه دهنده دارای مکلفیتهای ذیل می باشد:
 .هیصیدرخواست بمنظور اخذ نمبر تشخ یۀارا -1

 .در معلومات مندرج درخواست یبعد راتییگزارش از  تغ هیارا -2

 .دینما یمربوط مطالبه م یمقررات وطرزالعمل ها ،یاتیمال نیمطابق احکام قوان اتیمال ۀادار کهیاسناد و معلومات یۀارا  -3

 .هیمال تیحفظ دفاتر و اسناد مربوط، بمنظور تثب  -4

 .مربوط آن یمقررات وطرزالعمل ها ،یاتیمال نیمطابق احکام قوان اتیمال قیمحاسبه درست و دق  -5

 .شان یقانون  فیوظا یاجرا نیح یاتیممانعت به کارکنان مال ایعدم مزاحمت   -6

 .عندالضرورت ات،یمال ۀبه اثر درخواست ادار ای یبررس انیحضوردر جر  -7

 .یاتیمال نیا حکام قوان ریسا تیارع -8

  

لست از مکلفیتهای ابتدایی مالیه دهندگان را ارائه می نماید. لست شامل مکلفیتهای که به وضوح و تفصیل توسط سایر احکام  6ماده  1.6

می تواند ده اما نگردی بیانقوانین مالیاتی وضع گردیده می باشد. بعضی از مکلفیتها مشخصاً در جای دیگر قانون اداره امور مالیات 
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مفید از توضیح یک  6ماده به همین خاطر کام قوانین مالیاتی به صورت ضمنی یا غیر مستقیم وضع گردد. توسط مجموع از اح

 مکلفیتهای مالیه دهنده می باشد. 

  ضرورت: درخواست برای نمبر تشخیصیه مالیه دهنده عندال

قانون اداره امور مالیات پیشبینی گردیده  28در ماده جزئیات  اب آن یتطبیقی و طرزالعملها درخواست برای نمبر تشخصیه  هایمکلفیت 2.6

 است. 

 ای مالیهوزارت  یدعوا یعموم ریاسترا از  تشخیصیهفورمه درخواست نمبر  بایددهنده  مالیه دهنده، مالیه تشخیصیهجهت اخذ نمبر  3.6

 یاتمال یمعلومات نترنیتیی. صفحه ایدنما یافتباشد، دریم یتمستوف یردر تعم یصیهنمبر تشخ شعبه یکه دارامربوط  یتتر مستوفادفاز

 توان از صفحه متذکره اخذ، یدرخواست بوده که م یفورمه ها یحاو www.ard.mof.gov.af   یدعوا یعموم یاستر

 .  داده شود یلتحو یهو به وزارت مال یلتکم

 از هرگونه تغیرات: به وزارت مالیه ارایه معلومات 

منبع کامل قانونی برای این مکلفیت  6( ماده 2دیگر از قوانین مالیات مشخصاً پیشبینی نگردیده است، لذا جزء )این مکلفیت در جای  4.6

 مالیه دهنده می باشد. 

مالیه دهندگان مکلف اند تا وزارت مالیه را از هرگونه تغییرات عمده در معلومات که در ابتدا حین اخذ نمبر تشخیصیه ارائه گردیده،  5.6

مالیه دهندگانی که نماینده انتخاب نموده اند باید اداره مالیاتی را هنگامی مایند. برای مثال، تغییر نام، آدرس، یا ماهیت تجارت. مطلع ن

 تغییر نماینده مطلع نمایند.

 

   :اظهارنامه تکمیل شدهبه موقع ارائه 

قانون اداره امور مالیات می  3عریف اظهارنامه مندرج ماده مکلفیت ارائه اظهارنامه ها )به شمول سایر فورمه ها که واجد شرایط ت 6.6

قانون مالیات برعایدات مراجعه نمایید.  87ماده  1باشند( در قانون مالیات برعایدات پیشبینی گردیده است. بگونه مثال به فقره 

 (. 23گردیده است )ماده  مکلفیت ارائه اظهارنامه های مالیه برارزش افزوده در قانون مالیه برارزش افزوده پیشبینی

قانون مالیه برارزش افزوده پیشبینی گردیده است. بگونه مثال به  و میعاد معین ارائه اظهارنامه ها همچنان در قانون مالیات برعایدات 7.6

قانون مالیات برعایدات مراجعه نمایید. میعاد معینه برای مالیه دهندگان مالیه برارزش افزوده )اشخاص تابع  88ماده  5و  3، 1فقره 

روز از اتمام دوره  30پیشبینی گردیده است )در خالل  قانون مالیه برارزش افزوده 23ماده  1مالیه( جهت ارائه اظهارنامه ها در فقره 

 مالیه برارزش افزوده(. 

زارت و عواید عمومی ریاست مربوط که  مالیاتیدر اداره  بایدبرارزش افزوده  مالیهو  برعایدات مالیاتتمام اظهارنامه ها به منظور  8.6

   باشد، ارائه گردد. می مالیه

 یک اظهارنامه زمانیکه توسط مسؤول با صالحیت اداره مالیاتی دریافت می گردد، ارائه شده پنداشته می شود.   9.6

 :ارائه اسناد و معلومات

ی می گردد، حکم م مطالبهقانون اداره امور مالیات در مورد مکلفیت ارائه اسناد و معلومات زمانیکه توسط اداره مالیاتی  26ماده  10.6

 باید به صورت کتبی و همچنان در ارتباط و به منظور یکی از قوانین مالیات باشد.  البهمطنماید. 

که  یدهنده را زمان یهمال یادداشتها یراسناد وسا دفاتر، دهد تا  یم یتصالح یاتیبه اداره مال یاتقانون اداره امور مال 27ماده طوریکه  11.6

ا اخذ ر یادداشتها ایندارد تا اجازه دهد وزارت  ضمنی مکلفیتدهنده  مالیه. قراردهدخود به دسترس  ید،نما یم یدبازد یو یراز تعم

   .نماید



 

 

 

19 
 

  :حفظ دفاتر و یادداشتهای الزم به منظور مالیات

تجویز می نماید. جزئیات  طبققانون اداره امور مالیات مالیه دهندگان را مکلف به حفظ حسابات، اسناد و یادداشتها  25ماده  12.6

 یادداشتهای تجویز شده در مقدمه ماده متذکره در این سند تشریح گردیده است. 

بات، در ارتباط به صورت حسابه عالوه، مالیه دهندگانی که مطابق قانون مالیه برارزش افزوده اشخاص تابع مالیه هستند همچنان  13.6

 آن قانون مشخص و وضع گردیده، مکلف می باشند.  6کریدیت نوت و دبت نوت بطوری که توسط فصل 

 :محاسبه درست مالیات

های  یستمساین مکلفیت یک مکلفیت ضمنی است که متضمن یک سلسله از مکلفیتهای وضع شده توسط قوانین مالیاتی می باشد.  14.6

به ر آن مالیه دهندگان یادداشت، محاسمالیات برعایدات و مالیه برارزش افزوده به صورت وسیع متکی به سنجش خودی است که د

 و وجایب درست را که ناشی می گردد، می پردازند. این مکلفیتها توسط یک سلسله از مالیات اضافی و جرایم برای عدم اطاعت

 پذیری تقویت می گردد. 

شان  مشخص از پرداختها به کارمنداناستخدام کنندگان مختلف را مکلف به وضع مبالغ قانون مالیات برعایدات  58مثال، ماده طورب 15.6

 نموده است. مکلفیت ضمنی واضح در زمینه محاسبه درست این مبالغ وجود دارد که توسط وضع مالیه اضافی برای عدم اطاعت

همان  45ماده  2قانون اداره امور مالیات حکم می نماید و پیگرد بالقوه آن به حیث تخطی مطابق فقره  36پذیری طوری که ماده 

 قانون، حمایت می گردد.  

 

 :پرداخت مالیه هرزمانی که الزم باشد

ماده  9و  7، 6، 5، 4، 2 های پیشبینی گردیده است. فقره مالیاتمکلفیت پرداخت و زمان مشخص برای پرداخت مالیه در قانون  16.6

پرداخت انواع وجایب مالیات برعایدات حکم می نماید و این احکام همچنان در مورد تاریخ معینه  برایقانون مالیات برعایدات  88

 پرداخت نیز صراحت دارند. 

 همان قانون  60و ماده قانون مالیات برعایدات  46ماده  2مکلفیت جهت پرداخت مالیه وضع شده از معاشات یا دستمزدها در فقره  17.6

روز از آخر ماه که در آن مالیه  10های مذکور همچنان در مورد زمان معین پرداخت نیز صراحت دارد ) تصریح گردیده است. ماده

 وضع گردیده است(. 

درج می  46ماده  1)تکتانه، مفاد سهم، حق االمتیاز و غیره که در فقره مکلفیت پرداخت مالیه وضع شده از انواع دیگر عواید  18.6

روز از  10پیشبینی گردیده است که همچنان در مورد زمان معین پرداخت  46ماده  4ایدات  در فقره مطابق قانون مالیات برعباشد(

  آخر ماه که در آن مالیه وضع گردیده است، صراحت دارد. 

روز از آخر  30صراحت دارد )زمان معین  قانون مالیه برارزش افزوده پیرامون 23و  22در مورد مالیه برارزش افزوده ماده های  19.6

 دوره مالیه برارزش افزوده(. 

ذکر مکلفیت پرداخت مالیات در قانون اداره امور مالیات به همین خاطر هیچ مکلفیت جدید دیگری ایجاد نمی نماید فقط مکلفیت  20.6

 پذیری از چنین وجایب را که در قوانین مالیات مشخص گردیده، تصریح می نماید.  اطاعت

  :مسؤولین مالیاتی برای ممانعت ایجاد عدم

 یمالیات انینواز احکام قان بعضییک مکلفیت فراگیر بوده که در  عدم ایجاد ممانعت برای مسوولین مالیاتی دروقت اجرای وظایف 21.6

 پیشبینی گردیده است.
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ات ومطابق ان اجرا حکم می کنداجرایی وظیفه یک تخطی  حین را ممانعت عمدی مسؤول مالیاتیقانون اداره امور مالیات  46ماده  22.6

 . صورت میگرد

قانون تطبق گردد  ریگام دحکامطابق  اضافی مالیه آیااول مدنظر گرفته شود که  تا درقدم  الزم افتداقدامات، یاوابسته به رفتار ممکن  23.6

 : مثال بطوری.  یرخ یا

  پذیری از اخذ مالیه از شخص ثالث؛  قانون اداره امور مالیات، عدم اطاعت 38ماده 

  قانون اداره امور مالیات، عدم ارائه معلومات.  39ماده 

مبنی  مالیات،قانون اداره امور  45ماده  6فقره  حکم  داده میشود تا یححالت ترج درچنینباشد،  عدم همکاری ممانعت  دالیلهرگاه  24.6

 . گردد تطبیق همکاریعدم  برای تخطیبر

 :در اداره مالیاتی در صورت تقاضاحاضر شدن 

ه را باالی هرگونحاضر شدن در زمان یا مکان تعیین شده توسط اداره مالیاتی قانون اداره امور مالیات مکلفیت  26ماده  1فقره  25.6

 وضع نموده است. اشخاص 

 :احکام قوانین مالیاتی سایراز اطاعت  

 انون مالیات پیشبینی گردیده است.در تعداد از احکام قبوده که در مجموع فراگیر این یک مکلفیت  26.6
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 سوم فصل

  سنجش و مالیاتی اظهارنامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیه برارزش افزوده، مالیات برعایدات ساالنه، مالیه معامالت انتفاعی و مالیه موضوعی مطابق قانون مالیات تحت سیستم ارزیابی 

کار می نماید. ارزیابی خودی بدین معنی است که مالیه دهندگان مالیه قابل پرداخت را تعیین و پرداخت می نماید. از مالیه  خودی

پذیری نمایند. در بسیاری از موارد اظهارنامه مالیاتی یا  دهندگان انتظار می رود تا از تمام وجایب مالیاتی شان طور داوطلبانه اطاعت

ست برای اداره مالیاتی امکان ندارد یا مؤثر نیوسط مالیه دهنده بدون سؤال مورد پذیرش اداره مالیاتی قرار می گیرد. فورمه ارائه شده ت
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 تا تمام جزئیات اظهارنامه یا فورمه را ارزیابی نماید. روی این دلیل فعالیتهای بررسی و تشخیص صرف روی آن عده از مالیه دهندگان

های که در باالترین سطح خطر شناسایی می گردند، تمرکز می نمایند. این امر با شیوه های معیاری استفاده ، اظهارنامه ها یا فورمه که

   مطابقت دارد.    یبین المللشده توسط ادارات مالیاتی در سطح 

 

 اتیمال  ۀاظهارنام یۀارا

  :هفتم ۀماد 

 .دیارائه نما یاتیمال نیرا مطابق احکام قوان شیخو یاتیمال ۀدهنده مکلف است، اظهار نام هی(   مال1)

دهد تا در خالل  میدهنده اطالع  هیمال یبرا یطور کتب اتیمال ۀادار د،یننما هیخود را ارا یاتیمال ۀدهنده، اظهارنام هی( هرگاه مال2)

 .دینما هیارا اتیمال ۀبه ادار را شیخو یاتیمال ۀاظهار نام ه،یاطالع افتیروز  بعد از در یس

اطالع  یدهنده طور کتب هینموده و در صورت داشتن نواقص غرض رفع آن به مال یرا بررس یاتیمال ۀاظهار نام ات،ی(     اداره مال3)

 دهد.   یم

  اتیمال ۀرا به ادار شتریمعلومات ب اینواقص را رفع  ه،یاطالع افتیدر  خیروز ازتار یدهنده مکلف است ، درخالل س هی(    مال4)

 .دیانم هیارا

ماده  نی( ا2مندرج فقره ) عادیدر خالل م ای یاتیمال نیمندرج احکام قوان عادیمؤجه نتواند در م لیدهنده، بنابر دال هی(    هر گاه مال5) 

 .دیاتقاضا نم اتیمال ۀزمان آنرا از ادار دیارائه اظهار نامه، در خواست تمد عادیتواند قبل از ختم م یم د،یارائه نما شرایخو ۀاظهار نام

اتخاذ ودر خالل  ده  میرد  آن تصم ای دینموده، درمورد تمد یابیماده را ارز نی( ا5درخواست مندرج فقره  ) ات،یمال ۀ(   ادار6)

 . دهد یدهنده اطالع م هیدرخواست، کتباً به مال افتیدر خیروز از تار

 خیتار دیتمد نیتواند و ا یازسه ماه بوده نم شتریب ،یاتیمال نیمندرج قوان نهیمع خیازختم تار یاتیمال ۀاظهارنام هیزمان ارا دی(   تمد7)

 دهد. ینم  رییتغ زیرا ن هیمال هیتاد نهیمع

 

 

  : عدم ارائه اظهارنامه

ل ارائه اظهارنامه را در خال ،اطالعیهارائه ننموده باشد، اداره مالیاتی می تواند با صدور معینه هرگاه مالیه دهنده اظهارنامه را به موقع  1.7

 صدور یادداشت مطالبه نماید.  روز از 30

 مالیه اضافی برای عدم ارائه اظهارنامه یا پرداخت هرگونه مالیه به موقع را تغییر یا به تعلیق نمی اندازد. تطبیق  اطالعیهصدور چنین  2.7

 

تغییر یا متأثر   45ماده (  1) برای عدم ارائه اظهارنامه مطابق فقره را دهندهمالیه قرارگرفتن پیگرد مورد همچنان امکان  اطالعیهصدور  3.7

 یهمال یدنما صادر اطالعیهماده  ینگرفته باشد تا مطابق ا یمتصم یاتیهرگاه اداره مال یقاعده عموم یک یث. با آن هم، به حنمی سازد

 نماید.   بعیتات اطالعیهده نتواند از دهن یهبعداً مال ینکه، مگر اگرفتقرار نخواهد  یگرددهنده مورد پ

ن می شود. ای حساببه مالیه دهنده یا نماینده وی تسلیم می گردد،  اطالعیهروز مندرج ماده متذکره از تاریخ که  30مدت زمان  4.7

و درخواست وی منظور نموده برای تمدید درخواست  7مدت زمان در صورت می تواند تمدید گردد که مالیه دهنده مطابق ماده 

 گردیده باشد. 

ه اقدامات ب آنباید اظهارنامه مالیاتی الزم به شمول دوره مالیاتی که به آن ارتباط می گیرد، مشخص گردد و همچنان در  اطالعیهدر  5.7

 نماید، اشاره گردد.  پیروینتواند از آن دهنده تطبیقی در صورتی که مالیه 
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مندرج این ماده را به مالیه دهنده ای که نتوانسته اظهارنامه خود را  اطالعیهتا ننموده مکلف را اداره مالیاتی قانون اداره امور مالیات  6.7

بق طرزالعمل ط صادر گردد و چه مدت اداره مالیاتی می تواند منتظر باشد،باید  اطالعیهصادر کند. آیا یک فوراً به موقع ارائه نماید، 

ظهارنامه اارائه در طرزالعملها این حقایق که امکان ندارد اطالعیه کتبی به همه مالیه دهندگان در روز اول تأخیر  تعیین می گردد. 

کارکنان و منابع جهت تهیه و صدور اطالعیه ها مطابق اولویتهای پیشبینی شده در طرزالعملها ، مدنظر گرفته می شود. صادر شود

  تعیین می گردد. 

یا توضیح به تأخیر ارائه نماید، یک یادداشت مطابق این ماده  هدهنده برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی را بدون توجیدر صورت مالیه  7.7

 قانونی یگردپ هصادر خواهد شد. مالیه دهنده ای که به صورت مکرر اظهارنامه های مالیاتی را به تأخیر ارائه نماید بدون اطالعیه قبلی ب

 می گردد.  مربوط محول راجعم به

رگونه هاطالعیه ارائه اظهارنامه مالیاتی ارتباط نمی گیرد.  ازپذیری  مستقیماً به عدم اطاعتپولی هیچ احکام مالیه اضافی یا جریمه  8.7

یاتی از انقضای عدم ارائه اظهارنامه مالتاریخ که باید توسط اداره مالیاتی مدنظر گرفته شود بر می گردد به پولی مالیه اضافی یا جریمه 

 35ه ماده بتاریخ معینه اصلی ارائه اظهارنامه مالیاتی، نه به تاریخ که در اطالعیه صادر شده مطابق این ماده مطالبه گردیده است. 

 مراجعه نمایید. پولی برای جریمه  45ماده  1جهت مالیه اضافی و فقره 

       :اظهارنامه مالیاتی ناقص
 

     باشد، صادر نماید. اظهارنامه در صورت  ارایه شده اداره مالیاتی می تواند اطالعیه را به مالیه دهنده زمانی که اظهارنامه ناقص       9.7

 ردد، جش گگی ها در آن موجود باشد و اداره مالیاتی را از تعیین مالیه که باید سنخورده اشتباهات یا قلم  ناقص می باشد که                 

 جلوگیری نماید؛ یا 

ها را مبنی بر استراتژی مدیریت خطر اجرا می نماید. ممکن نیست هر اظهارنامه کامالً بررسی گردد  ها و بررسی اداره مالیاتی ارزیابی

اطاعت  النپ های تخصیص داده شده که در همیشه محدود می باشند. کارکنان و منابع برای قضایا یا حالتامکانات زیرا کارکنان و 

نی برخطر حین پذیری مبت هرگاه در جریان پیروی از استراتژی اطاعتباشد.  می ،به حیث باالترین اولویت شناسایی گردیده پذیری

 را صادر نماید.    7ماده  3رونما گردد، اداره مالیاتی می تواند اطالعیه مندرج فقره اشتباهات ارائه اظهارنامه 

به مالیه دهنده اعطاء گردد، هیچ اطالعیه تا زمانی که تمدید زمان انقضاء نگردیده  7رائه اظهارنامه مطابق ماده هرگاه تمدید زمان ا 10.7

 . نمیگرددباشد، صادر 

 می شود تا:  مطالبهاز مالیه دهنده صادره در درخواست  11.7

 اظهارنامه مالیاتی جدید و تصحیح شده ارائه نماید؛  .1

 ئیات مندرج اظهارنامه را توضیح دهد، یا با ارائه معلومات بیشتر جز .2

 هردو مورد فوق  .3

 

تسلیم می گردد، وی روز از تاریخ که اطالعیه به مالیه دهنده یا نماینده  30روز می باشد.  30پذیری از اطالعیه  میعاد معینه اطاعت 12.7

 ارایه برای تمدید درخواست 7دهنده مطابق ماده این مدت زمان در صورت می تواند تمدید گردد که مالیه اندازه گیری می شود. 

 و درخواست وی منظور گردیده باشد. 

دامات مشخص گردد و همچنان در آن به اق یرد،گ یکه به آن ارتباط م یاتیبه شمول دوره مال مالیاتیاظهارنامه  نواقص یدبا یهدر اطالع 13.7

  اشاره گردد. ید،انم پیرویدهنده نتواند از آن  یهکه مال یدر صورت یقیتطب
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پذیری از اطالعیه ارائه اظهارنامه مالیاتی ارتباط نمی گیرد. با آن هم، امکان  هیچ احکام مالیه اضافی یا جریمه مستقیماً به عدم اطاعت 14.7

 دارد احکام عمومی باتوجه به حاالت تطبیق گردد. احکام که باید مدنظر گرفته شود عبارتند از: 

  قلم ا تکمیل ی ناقص ارائه شده باشد یا اظهارنامه متعاقباً بعد از مطالبه اطالعیه دارای معلومات  غلط، ناهرگاه اظهارنامه

به حیث غلط یا اظهار گمراه کننده می تواند مدنظر گرفته شود و تابع مالیه اضافی مندرج  40باشد، مطابق ماده خورده گی 

  آن ماده می گردد. 

  عدم )هرگاه مالیه دهنده نتواند اظهارنامه مالیاتی درست درخواست شده ذریعه اطالعیه را ارائه نماید، به حیث یک تخلف

 می تواند مورد پیگرد قرار گیرد.  45ماده  1طبق فقره ارائه اظهارنامه مالیاتی( 

که  النسیو هرگونه اسناد مثل ب یاصل یاتیاظهارنامه مال یبه استثنا) ید،معلومات مطالبه نما 7ماده  3طبق  فقره تواند  یم اداره مالیاتی 15.7

اقدام  28طبق ماده  یهصدور اطالعمطالبه گردد، دهنده  یهاز مال یگرطبق قانون الزم باشد همراه اظهارنامه ارائه گردد(. هرگاه اسناد د

خص  قانون ماده مش حاوی یدبا یهاطالع یک باشد، می یاتیمال ینمطابق قوان یرسم یها یهکه تمام اطالع ییاز آنجاباشد.  یمناسب م

   .باشد ید،نما یرا اعطا م یهصدور اطالع یتکه صالح یاتمال

به عنوان صالحیت صدور اطالعیه  26ماده  یا 7ماده  3در صورتی که فقط معلومات الزم باشد، اداره مالیاتی می تواند از فقره  16.7

 حاضر نمودنارجحیت داده می شود زیرا ماده متذکره از نگاه زمانی دارای انعطاف و می تواند جهت  26نماید. عموماً ماده  ستفاده ا

 (. 45ماده  8پذیری می باشد )فقره  گردیده و دارای حکم مشخص تخطی عدم اطاعتشخص مالیه دهنده استفاده 

قانون اداره امور مالیات می باشد. هرگاه هردو حکم  7ماده  3قانون مالیه برارزش افزوده حاوی حکم مشابه فقره  23ماده  2فقره  17.7

 تطبیق گردد، اداره مالیاتی می تواند انتخاب کند که کدام حکم را استفاده و در اطالعیه درج نماید. 

 :درخواست تمدید

ذیری پ برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه درخواست نماید. آنها همچنان می توانند برای تمدید زمان اطاعتیک مالیه دهنده می تواند  18.7

پیشبینی گردیده متذکره فقره  درروز  30درخواست نماید)تمدید فراتر از زمان ستندرد  7ماده  2از اطالعیه صادره مطابق فقره 

 است(. 

و دالیل متذکره باید به صورت کامل در درخواست درج  باشد قی برای درخواست تمدید باشدمالیه دهنده باید دارای دالیل منط 19.7

ارائه اسناد و شواهد  همراه با درخواست ایجاب نمی نماید، با آن هم مالیه دهندگان می تواند در صورتی که متیقین باشند که  گردد.

 ه نماید.میتوانند اسناد نیز ارای تقویت می نمایند،درخواست شان را 

 اظهار نماید. در درخواست خویش تعین و مالیه دهنده باید مدت زمان تمدید را 20.7

شند، ارائه که توجیه پذیر تمدید می با باشد، لست شود. در ذیل بعضی از مثالها الزمی  ممکن نیست تمام دالیل که برای تمدید زمان 21.7

   گردیده است: 

  مالیه دهنده، یا تشبث وی توسط حوادث طبیعی مثل آتش سوزی، سیل یا زلزله به شدت متأثر گردیده باشد؛ 

  مالیه دهنده، یا تشبث وی از آشوب یا نزاع داخلی به شدت متأثر شده باشد؛ 

  مالیه دهنده از مریضی یا زخم شدید رنج ببرد؛ 

  یک عضو فامیل نزدیک مالیه دهنده وفات نموده یا از بیماری یا زخم رنج می برد و مالیه دهنده مسؤولیت مهم فامیلی یا

 مکلفیت در زمینه دارد؛  

  سوابق مالیه دهنده بخاطر اقدامات نهادهای دولتی دیگر یا محکمه در دسترس نمی باشند؛ 

 ا مشاور وی را که مسؤولیت کمک جهت برآورده نمودن وجایب مالیه دهنده هر یکی از واقعات فوق نماینده مالیه دهنده ی

 را به نمایندگی از وی دارد، متأثر نموده باشد؛ یا 
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  اداره مالیاتی محلی که در آن مالیه دهنده اظهارنامه خود را ارائه می نماید به خاطر حوادث طبیعی، نزاع یا آشوب  بسته

 باشد. 

  :تصمیم تمدید

 

 تمدید درخواست شده میبپذیرد یا مسترد نماید. میتواند آن را  درصورت مؤجه ونموده ره مالیاتی باید درخواست را ارزیابی ادا 22.7

 . نگردد تواند طور کامل، یا به مدت کوتاه تمدید یا تمدید

ر موارد وجیه خواهد شد، در سایطول زمان پذیرش تمدید باید متناسب با حاالت باشد. در بعضی قضایا فقط تمدید کوتاه مدت ت 23.7

 تمدید طوالنی تر ممکن الزم و ضروری باشد. 

همچنان و ( ییدمراجعه نما 3)به فقره  35مطابق ماده  یاتیاظهارنامه مالارائه در  یرتأخ یاضاف مالیهشروع  یخمنظور شده تار تمدید 24.7

ن آ یاتیاظهارنامه مال ینهمع یختار یباال یدتمد یاعطا یراد، زنده می تغییررا  45ماده  1مطابق فقره  جریمهمدنظر گرفتن  ینهمع تاریخ

 یرتأخ یاضاف یه. مالنماید نمی تمدیدرا  مالیهمدت زمان پرداخت  یاتیزمان ارائه اظهارنامه مال یددارد. با آن هم، تمد یردهنده تأث یهمال

هارنامه زمان ارائه اظ تمدیداگر  حتیخواهد شد،  تطبیقپرداخت نگردد  معینه تاریخدر  مالیهکه  صورتیدر  34پرداخت مطابق ماده 

 15درخواست جداگانه را طبق ماده  یک نماید تمدیدرا  مالیهخواهد زمان پرداخت  میکه  ایدهنده  مالیهباشد.  گردیدهاعطا 

  دهد.   ترتیب

تأخیر  بهینه را بیشتر از سه ماه از تاریخ اصلی ارائه اظهارنامه تمدید زمان ارائه اظهارنامه در صورت اعطا نمی گردد که تاریخ مع 25.7

 . بیندازد

 مالیه یک. ارائه گردد یختار کدام در اراییه اظهارنامه   یدتمد درخواستکه  سازدتا مکلف  یدهنگرد یشبینیپ 7در ماده موارد خاص  26.7

 باید ارائه درخواست تأخیر. با آن هم، در مورد نماید تمدیددرخواست  مندرج قوانین مالیاتی معینهمدت  تمتواند بعد از خ میدهنده 

  .گیردصورت  توضیحاتی

اداره مالیاتی درخواست برای تمدید زمان را که بیش از سه ماه از تاریخ معینه ارائه اظهارنامه اصلی گذشته باشد، مدنظر نخواهد  27.7

 باشد.  یممکن نم مدیدتفلهذا گذشته،  تأخیرکه دوره حداکثر  زیراگرفت. 

 

 : 1مثال 

دهنده  مالیه. نمایدارائه  جدیماه  30را در  یر سال خااظهارنامه ربع در  باید خویش را ربعواربرارزش افزوده  مالیهدهنده  مالیه               

  نمود. نمی دریافتمحاسب  یااز مشاور  کمکی هیچداده و  ترتیبخودش  همیشهاظهارنامه را 

قوس سکته قلبی نمود و در شفاخانه بستری گردید. وی جهت عملیات به پاکستان سفر می کند و داکتران  ماه مالیه دهنده در جریان               

مانی دارد تا بهبود یابد. ز ضرورتاستراحت شدن به فعالیتهای تجاری حداقل دو ماه  مصروفهدایت می دهند که مالیه دهنده قبل از

 .ماً بهبود می یابد، می تواند از اعضای فامیل خود بخواهد تا او را جهت درخواست تمدید ارائه اظهارنامه کمک نمایدکه وی قس

  تمام حاالت ارائه می گردد. ات وبا جزی دلو با توضیح کامل  15درخواست به اداره مالیاتی در 

رای ب موجه حال مالیه دهنده برای تأخیر دالیل داشته است. وی همچنان دالیلدرخواست بعد از تاریخ معینه ارائه شده است، بهر               

حداکثر زمانی که بنآ .ی باشدم موجه حالتدرخواست تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیه برارزش افزوده دارد. تمدید زمان در این 

 . می اندازدحمل به تأخیر  30باشد که تاریخ معینه را تا اداره مالیاتی می تواند برای تمدید اجازه دهد سه ماه از تاریخ معینه می 

 

 : 2مثال 
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مثال قبلی می باشد، به استثنای اینکه مالیه دهنده معموالً یک محاسب را جهت تهیه اظهارنامه استخدام می نماید و تنها  شابهحقایق م               

 کار که وی انجام می دهد ارزیابی مختصر و امضاء اظهارنامه مالیاتی در هر ربع می باشد. 

د اعطا شده در مثال قبلی توجیه می گردد. مالیه دهنده به صورت غیر متوقعه در این مورد تمدید کوتاه مدت در مقایسه با تمدی                

وی همچنان دالیل برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیه برارزش مریض شده است و دلیل برای تأخیر ارائه درخواست تمدید دارد. 

تمدید کوتاه مدت جهت ارزیابی و امضاء اظهارنامه لذا  افزوده دارد. هرچند بسیاری از کارها توسط محاسب وی صورت می گیرد،

 خواهد بود.  ضرورتوسط مالیه دهنده 

  :تصمیم اداره مالیاتی در مورد تمدید زمانعلیه منازعه 

تصمیم مالیاتی می باشد و می تواند مطابق  3تصمیم اداره مالیاتی جهت مسترد نمودن درخواست تمدید طبق تعریف مندرج ماده  28.7

مورد منازعه قرار گیرد. تصمیم اداره مالیاتی )عدم تصمیم( پیرامون اعتراض می تواند بعداً به تصمیم قابل ارزیابی مبدل  11ماده 

 درخواست نماید.  56گردد که مالیه دهنده ناراضی می تواند به بورد حل منازعات مالیاتی جهت ارزیابی مطابق ماده 

  :عدم تغییر در زمان معین پرداخت

به  اتمدید زمان برای ارائه اظهارنامه مالیاتی هیچ تأثیری باالی زمان پرداخت مالیه ندارد. از مالیه دهنده انتظار می رود تا مالیه خود ر 29.7

 موقع پرداخت نماید، حتی اگر به وی اجازه داده شود تا اظهارنامه مالیاتی را بعداً ارائه نماید.  

 

  :مثال

روز  30برارزش افزوده ماه قوس را در خالل  یهمکلف است اظهارنامه مال یبرارزش افزوده به صورت عاد یهدهنده ثبت شده مال مالیه             

برارزش افزوده ماه  یهدوره مال یخود را برا یهمال ید. آنها همچنان باید( ارائه نمایماه جد 30برارزش افزوده ) یهاز ختم دوره مال

 15 یدتمد یدهنده منظور یه. هرگاه مالید( پرداخت نمایماه جد 30برارزش افزوده ) یهختم دوره مال روز از 30قوس در خالل 

مطابق  یاضاف یهباشد. مال یقابل پرداخت م یماه جد 30آنها همچنان در  یهمال ید،نما یافتدلو در 15روز را جهت ارائه اظهارنامه تا 

  خواهد بود. تطبیقابل ق جدی 30پرداخت ناشده از  مالیه برای 34ماده 

در عین زمان  15و تمدید زمان پرداخت مطابق ماده  7یک مالیه دهنده می تواند برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه مطابق ماده  30.7

درخواست نماید. هر درخواست و تصمیم در مورد هر درخواست بستگی به حالتهای دوسیه دارد. ممکن یکی از درخواستهای مالیه 

 ن منظور گردد. دهنده یا هردو در صورت موجه بود

 نیا. داد خواهد رییتغ 35 ماده مطابق را اظهارنامه ارائه ریتأخ یاضاف هیمال محاسبه خیتار ،یاتیمال اظهارنامه ارائه جهت زمان دیتمد 31.7

  .است دهیگرد ینیشبیپ 35 ماده 3 فقره در حکم
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 هیمال ینیتخم نییوتع اظهارنامه قیدق یۀارا

 :هشتم ۀماد
 

 .دیارائه نما شیخو ندهیتوسط نما ایرا  خود  یاتیمال ۀتواند، اظهار نام یدهنده  م هی(  مال1)

نواقص را رفع  ای دیارائه نه نما شرایخو  یاتیمال ۀقانون، اظهار نام نیهفتم ا ۀ( ماد3و2) یدهنده، مطابق حکم فقره ها هیهرگاه مال (2)

 .دینمایدهنده صادر م هیرا به مال هیمال نییتع ادداشتیسنجش  و  ن،یرا به طور تخم یاتیذمت مال  اتیمال ۀنکند ، ادار

 لیعدت ادداشتیصورت  نیدرا ابد،ی رییتغ یاتیکه به اساس آن ذمت مال دینما افتیرا  در دیمعلومات جد ات،یمال ۀهرگاه ادار (3)

 .دینما یادر مص ده،یگرد ینیشبیپ یاتیمال نیمدت  که درقوان ای یاتیمال ۀاظهار نام هیارا خیرا درخالل  پنج سال ازتار هیمال نییتع

 اتیداره مالکند ، ا هیرا  ارا قیدق ریغ ۀاظهار نام ای دیارائه نه نما شرایخو یاتیمال ۀ، اظهارنام هیدهنده به قصد فرار از مال هیهرگاه مال (4)

 .دینما لیتعد ایرا صادر و  هیمال نییتع ادداشتیدرهرزمان  تواندیم

ابل ق ندهیکه در آ یدوره جار ای یقبل یدهنده بابت دوره ها هیذمت مال هیمال لیدهد که تحص صیتشخ اتیمال ۀهرگاه ادار (5)

 .دینما یصادر م یهر مقطع زمان یرا برا هیمال نییتع ادداشتی اتیدر مخاطره قرار داشته باشد، اداره مال گردد،یپرداخت م

 

 :ارائه دقیق اظهارنامه مالیاتی

اید. مگر اینکه وی بتواند عکس آن را ثبوت نم ؛تلقی می گرددقانونی اظهارنامه که توسط مالیه دهنده یا نماینده وی ارائه می گردد  1.8

اظهارنامه که امضاء شخص مالیه دهنده را نشان این شامل اظهارنامه مالیاتی ارائه شده توسط محاسب مالیاتی دارای جواز می باشد. 

 ثابت می گردد.   قانونیمی دهد فقط در صورتی که مالیه دهنده نشان دهد که امضاء غلط است، غیر 

ارائه گردیده فقط در صورتی غیر مجاز ثابت می گردد که  3( تعریف نماینده در ماده 1اظهارنامه که توسط شخص مندرج فقره ) 2.8

ط باشد یا مالیه دهنده بتواند شواهد فراهم کند که آنها اداره مالیاتی را قبل از ارائه اظهارنامه مطلع نموده که صالحیت امضاء غل

 نماینده لغو گردیده است. 

 

  :1مثال 

ت ز ماه قوس تا حوش در آلمان اا است. وی سه ماه تعطیالت را جهت بازدید پسر و فامیلفروشی نجیب مالک یک دکان پرچون                

طی  کتباً مطلع می نماید که یاسر پسر کاکایش صالحیترا برنامه ریزی می نماید. قبل از ترک افغانستان وی اداره مالیاتی  1396

دارد. یاسر اظهارنامه مالیاتی را به نام نجیب تهیه و خودش امضاء و در تاریخ  1396حوت  30مراحل تمام امور مالیاتی اش را تا 

 ارائه می نماید.  1396وزا ج 20

 گردیده توسط نجیب در زمان ارائه به رسمیت شناخته نمی شود. ارائه که توسط یاسر اظهارنامه                

 

در صورتی غیر مجاز ثابت می گردد که امضاء غلط یا شخص موقف مندرج  3اظهارنامه ارائه شده توسط شخص مندرج ماده  3.8

 ئه اظهارنامه مالیات دارا نباشد. تعریف را در زمان ارا

 

 : 2مثال 

امضاء و استخدام می گردد. هرگونه اظهارنامه ای دقیق 1396سرطان  25جی از  4بشیر به عنوان رئیس اجرایی شرکت مخابراتی                 

 کار میکند. شده از آن روز به این طرف اظهارنامه مجاز برای شرکت می باشد. تا زمانی که وی به این موقف
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 مقیم غیردهنده  مالیه اینکهخواهد شد مگر  تلقیمجاز  ارائه شده  ماده سوم  (1فقره ) 10جز  اظهارنامه که توسط شخص مندرج  4.8

را  ویامور  ورمذک کند که شخص ابتث دالیل بایددهنده  مالیه، یکهصورت در اظهارنامه غلط است. باالیبتواند نشان دهد که امضاء 

 نماید.  نمی تنظیم

هارنامه . یک اظ صورت میگیرد ارزیابی خودی سیستممالیات برعایدات و مالیه برارزش افزوده مطابق ارایه اظهار نامه و پرداخت  5.8

ی سنجش به معن سنجش مالیاتی این  باشد  ارائه شدهتوسط نماینده مالیه دهنده خانه پری و  دقیق که بصورت  مالیات برعایدات

 صدق می نماید.  نیزبرای اظهارنامه مالیه برارزش افزوده  مطلب الیه دهنده می باشد. عینتوسط شخص م

 اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیاتی ارایه شده باشد.  دران عبارت از تاریخی است کهی خود سنجش تاریخ سنجش برای اظهارنامه 6.8

  : عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه نماید، اداره مالیاتی می تواند در مورد تعیین مکلفیت مالیاتی  مالیاتی خویش را اظهارنامه دریک دوره  نتواندهرگاه مالیه دهنده  7.8

اقدام و یادداشت سنجش صادر نماید. این سنجش بعضی اوقات سنجش تخمینی خوانده می شود زیرا از مذکور برای دوره مالیاتی 

 ده در ارائه اظهارنامه خود کوتاهی نموده باشد. آن زمانی استفاده می شود که مالیه دهن

عموماً تا زمانی که مدت معینه ارائه اظهارنامه سپری نگردیده باشد سنجش تخمینی صادر نمی نماید. )با آن هم، به اداره مالیاتی  8.8

 سنجشهای مخاطره آمیز که در ذیل بحث گردیده مراجعه نمایید(.  در قسمت استثنای 

قبلی یا  بنا نماید. اظهارنامه های ،سنجش تخمینی، اداره مالیاتی باید سنجش را به معلومات مربوط به تعیین مالیه درست حین تهیه 9.8

 ناکافی بودن معلومات، الزم است بررسی مالیه دهنده را اجرا یا از اشخاص ثالثسنجشها به حیث رهنما مفید می باشد. در صورت 

 رده شود.معلومات بدست آو استعالم ذریعه

. یردست گد یدهنده رو یهارائه اظهارنامه توسط مال یرا برا یگرد یقیتواند در قدم اول اقدامات تطب یم یبه صورت عاد یاتیاداره مال 10.8

 وقت  ینیمعمول خواهد بود. سنجش تخم یوهش یک ینتواند ارسال گردد. ا یدر قدم اول م 7ماده  2مطابق فقره  یهاطالع یک

  باشد.اطاعت نکرده   یهاز اطالعدهنده  یهکه مال گیرد میصورت 

صادر نماید)هرگاه مالیه دهنده به  7در بعضی موارد اداره مالیاتی می تواند سنجش تخمینی را بدون صدور اطالعیه اولیه مطابق ماده  11.8

. (دپذیری با اطالعیه های کتبی باش م اطاعتعدیا دارای تاریخ  وده باشدصورت مکرر اظهارنامه های مالیاتی را در گذشته ارائه ننم

  رد خطر که در ذیل بحث گردیده مراجعه نمایید: اهمچنان به سنجشهای مو

قانون مالیه برارزش افزوده مراجعه نمایید که به وزارت مالیه  26( ماده 1( فقره )1به منظور مالیه برارزش افزوده همچنان به جزء ) 12.8

 (در صورتی که شخص نتواند اظهارنامه مالیه برارزش افزوده الزم را ارائه نماید)صالحیت می دهد تا سنجش مالیه برارزش افزوده را 

 صادر کند.  

 :اظهارنامه مالیاتی ناقص

ان می تواند سنجش را بعد از ارائه اظهارنامه همراه با سنجش تعیین تفاوت مکلفیت مالیاتی با آنچه که توسط مالیه اداره مالیاتی همچن 13.8

 . روی دست گیرد ،دهنده محاسبه گردیده، صادر نماید. اداره مالیاتی می تواند این اقدام را در صورتی که اظهارنامه ناقص باشد

الیات برعایدات مبتنی به سیستم ارزیابی خودی است. اظهارنامه مالیاتی ارائه شده توسط مالیه دهنده هردو مالیه برارزش افزوده و م 14.8

قانون مالیات برعایدات این  87ماده  3فقره مکلفیت مالیاتی آنها برای دوره مندرج اظهارنامه می باشد. خودی عبارت از سنجش 

مورد را برای اظهارنامه های مالیات برعایدات واضح ساخته است. قانون مالیه برارزش افزوده مستقیماً چنین صراحت ندارد. با آن هم 

 که اظهارنامه آن قانون پیشبینی شده است زیرا وزارت مالیه مکلف نیست در صورتی 26این موضوع به صورت ضمنی در ماده 

 درست مدنظر گرفته شود، یادداشت سنجش صادر نماید. 
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ی مکلف اداره مالیاتو به صورت مقتضی طی مراحل می گردد.  شده در بسا موارد اظهارنامه بدون سؤال توسط اداره مالیاتی پذیرفته 15.8

 ،نامه مالیات برعایدات ارائه گردیده باشد، صادر نمایدنیست تا یادداشت سنجش را زمانی که اظهارنامه مالیه برارزش افزوده یا اظهار

  .شود می چنین تطبیق،قابل  اضافی مالیاتو هرگونه  مالیه رسمیمعموالً جهت فراهم نمودن اسناد  گرچه

می نماید)تابع نپذیرش اظهارنامه مالیاتی بدون سؤال توسط اداره مالیاتی ممانعت از پرسیدن سؤاالت یا اجرای بررسی در فرصت دیگر  16.8

 محدودیت زمانی در قوانین مالیاتی که در ذیل بحث می گردد، می باشد(. 

یین مالیه که برای تعخورده گی  قلم ناقص؛ معلوماتمانند  ، اتکه دارای اشتباه پنداشته میشوداظهارنامه مالیاتی در صورت ناقص  17.8

 که باعث مکلفیت مالیاتی نادرست گردد.  باشد معلومات نادرست داراییا و می باشد،  یالزم

تواند توسط  می  نا بدیل  یا.بررسی عملییه اجرای طریقکشف گردد. بگونه مثال، از  مالیاتیتوسط اقدامات اداره تواند  میقص وان 18.8

 گیرد.  قرار  یمالیات( مورد توجه اداره مالیاتیاظهارنامه  تعدیل)با درخواست  دیگرشخص  یا وی نمایندهدهنده،  مالیه

 

 : 1مثال 

را با نشان دادن عواید به مبلغ  1396جمال مالک یک سالون عروسی است. وی اظهارنامه مالیات برعایدات برای سال مالی                 

و در می یابد که عواید حقیقی  کندافغانی ارائه می نماید. بعد از شش ماه اداره مالیاتی تشبث وی را بررسی می  3,125,000

افغانی است. اظهارنامه مالیاتی جمال به همین خاطر ناقص بوده و اداره مالیاتی مکلفیت مالیات برعایدات  5,282,000جمال مبلغ 

  وی را دوباره محاسبه خواهد کرد و یادداشت سنجش را با نشان دادن مکلفیت مالیاتی درست، صادر می نماید. 

  2مثال 

را با نشان دادن مجموع عواید  1396فیاض مالک یک سالون عروسی است. وی اظهارنامه مالیات برعایدات سال مالی               

افغانی ارائه می نماید. یک ماه بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی وی در می یابد که ستون دیگر یادداشتها را حین تهیه  5,125,000

فراموش افغانی را با محاسبات عواید خود  180,000وی در می یابد که وی مبلغ است.  خانه پوری ننمودهاً اظهارنامه مالیاتی اشتباه

است. اظهارنامه مالیاتی وی به همین خاطر ناقص می باشد و مالیه دهنده داوطلبانه اداره مالیاتی را از این اشتباه مطلع ساخته  نموده

ایدات را با استفاده از معلومات جدید دوباره محاسبه می نماید و یادداشت سنجش را با نشان است. اداره مالیاتی مکلفیت مالیات برع

 دادن مکلفیت مالیاتی درست، صادر می نماید. 

 

قانون مالیه برارزش افزوده مراجعه نمایید که به وزارت مالیه  26( ماده 1( فقره )1به منظور مالیه برارزش افزوده همچنان به جزء ) 19.8

ط مالیه ارائه شده توساظهارنامه مالیه برارزش افزوده  در یابد کهالحیت می دهد تا سنجش مالیه برارزش افزوده را در صورتی که ص

 ، صادر کند.  درست نمی باشددهنده 

به  صادر و یادداشتدهنده  مالیهتواند به  میناقص است  مالیاتیگردد که اظهارنامه  متیقین 7ماده  3طبق فقره  مالیاتیهرگاه اداره  20.8

د( را که در اظهارنامه موجود نباش یشترمثال، معلومات ب ی)برا بیشترمعلومات  وبا یلتکم خود را وقت دهد تا اظهارنامهروز  30 یو

 نماید. شده صادر  تعدیلرا قبل از صدور سنجش  اطالعیه اینتا  نیستمکلف  مالیاتی. اداره یدفراهم نما
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 :تعدیل سنجش

هرگاه معلومات جدید توسط اداره مالیاتی دریافت گردد که مکلفیت مالیاتی را تغییر دهد، باید یادداشت سنجش تعدیل شده جدید  21.8

صادر نماید. هیچ محدودیتی نسبت به دفعات تعدیل سنجش وجود ندارد، فقط تابع محدودیت زمانی که در ذیل مطرح گردیده می 

 باشد. 

ان همچن یدگردد. معلومات جد یاشخاص ناش یرسا یادهنده  یهخودشان، از مال یقاتممکن از تحق یاتیر اداره مالد یدمعلومات جد 22.8

اعتراض توسط بورد مستقل حل منازعات  یمتصم یابیارز یا، 11اعتراض مطابق ماده  یجهاتخاذ شده در نت یمشامل هرگونه تصم

اگر  یحت باشد، یاضاف یاتمجموع مال یا اضافی مالیاتتواند  یم یدومات جدموارد معل یتوسط محکمه باشد. در بعض یا یاتی،مال

 .  نکند ییرتغ یهمال یهاولسنجش مبلغ 

مثال، اداره  ورطمعلومات جدید همچنان می تواند به معنی مفهوم جدید از حقایق که از قبل در اختیار اداره مالیاتی قرارداشته ، باشد. ب 23.8

 مالیاتی می تواند اظهارنامه مالیاتی را بعد از یک سال ارزیابی و دریابد که اشتباهی در محاسبه صورت گرفته است. 

 تعدیل سنجش حکم می نماید. قانون مالیه برارزش افزوده همچنان در صورت ناشی شدن معلومات جدید در مورد  26ماده  4فقره  24.8

  :برای سنجش محدوده زمانی ستندرد

ی مربوط اتیمال ۀاظهار نام هیارا خیازتارسال است که  5پیرامون محدوده زمانی سنجش حکم می نماید. محدوده زمانی  8ماده  3فقره  25.8

 به دوره سنجش مالیاتی اندازه گیری می شود. 

 

 :مثال

یادداشت سنجش قابل ارائه می باشد. اداره مالیاتی می تواند  1396 جوزادر آخر ماه  1395اظهارنامه مالیات برعایدات برای سال                

 صادر نماید.  1401جوزا تا آخر ماه  1395)به شمول سنجش تعدیل شده( در هرزمان به شمول سال مالیاتی 

این حاالت در ذیل د. سال حکم نمای 5ی تر از زمان ستندرد نیک قانون مالیاتی می تواند در حاالت خاص در مورد مدت زمان طوال 26.8

 تشریح گردیده است. 

  :مدت زمانی طویل تر برای سنجش

محدوده زمانی ستندرد برای اظهارنامه های مالیاتی پیشبینی شده در قانون اداره امور مالیات می باشد اما مدت  ،سال 5محدوده زمانی  27.8

زمان طوالنی تر می تواند در هریک از قوانین مالیاتی پیشبینی گردد. در واقع خود قانون اداره امور مالیات در مورد مدت زمان 

که مالیه دهنده اظهارنامه مالیاتی حدوده زمانی طویل تر در صورت تطبیق می گردد مطوالنی تر در حاالت مشخص صراحت دارد.

د هیچ ینادرست را به قصد فرار از مالیه ارائه نموده باشد. هرگاه مالیه دهنده اظهارنامه مالیاتی نادرست را به قصد فرار از مالیه ارائه نما

 ندارد.  محدوده زمانی برای سنجش )به شمول تعدیل سنجش( وجود 

هنده قصد فرار از د مالیهنشان دهد که ، قضیه حقایقطبق  بایدتر استفاده کرده بتواند  طویلاز مدت زمان  مالیاتیاداره  اینکهبه خاطر  28.8

    باشد. می ناکافیمدت زمان نامحدود  تصریحجهت  حقایق سایررا داشته است. تنها وجود اظهارنامه نادرست بدون  مالیه

 

 : 1مثال 

 یک یان. در جریدنما یارائه م یافغان 4,200,000 یدرا با مجموع عوا یداتبرعا یاتتجار است که اظهارنامه مال یکاحمد شاه                

باشد. در  ینم درست حفظ شده توسط تشبث یادداشتهایکه مبلغ متذکره مطابق  یردپذ یاحمد شاه م یاتیتوسط اداره مال یبررس

 آورد.  یبه دست م یدعایشتراوقات ب یماه و بعضدر هر یافغان000،1000از یشدهد که تشبثش بینشان م یفروشات وواقع سوابق 

 احمد شاه قصداً نادرست بوده است.  یاتیکه اظهارنامه مال یردبگ یماست تا تصم یهقابل توج یاتیاداره مال یمورد برا یندر ا               
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  :2مثال 

 یبررس یک یان. در جرنمودهارائه  یافغان 3,500,000 یدرا با مجموع عوا یداتبرعا یاتتاجر است که اظهارنامه مال یکصبور                

 یوزهاجمع نمودن فروشات تمام ر ینفروشات روزانه صبور بوده است، اما ح یادداشتهایمبلغ  ینکه اساس ا یابد یدر م یاتیاداره مال

 رسد.  یارقام مندرج اظهارنامه درست به نظر م یرروز را محاسبه ننموده است. سا یک اشتباهاً  یو یسال مال یانتجارت درجر

صبور را توسط  یهمال از تواند قصد فرار نمی مالیاتیصورت گرفته است. اداره  قصدی غیرگردد که اشتباه  میظاهر  یقمورد، طبق حقا یندر ا

 باشد.  یم یقسال قابل تطب 5ندرد ست یخاطر فقط محدوده زمان یننشان دهد. به هم

 

 : 3مثال 

 یموده به استثنان پیرویخود  یاتیمال یبگردد. شرکت به صورت عموم از وجا یم یبررس یاتیتوسط اداره مال یشرکت مخابرات یک               

 تفسیروط به و مرب پیچیدهموضوعات کسرات است.  یدهکه به صورت نادرست ادعا گرد دهد می تشخیصکه بررس  کسرات یبعض

در زمان  یداعو یماتنامهتعل یاعامه  یدر رهنمودها، طرزالعملها یاتیبود که اداره مال یو موضوع ،قانون مشکل تفسیرگردد.  میقانون 

 .  ه استنمودشامل ننموده بود،  یهخود را ارا یاتیدهنده اظهارنامه مال یهکه مال

سال  5 زمانیرا با اقداماتش نموده باشد. محدوده  مالیهدهنده قصد فرار از  مالیهشواهد واضح وجود ندارد که  هیچمورد  ایندر                

  بود. گردیدهگردد که کسرات ادعا  می تطبیق مالیاتیسال  باالی

 

نده می تواند از طریق پروسه صادر نماید، مالیه ده تعیین شده هرگاه اداره مالیاتی یک یادداشت سنجش را بعد از انقضاء زمان  29.8

 حین  مالیهخواه قصد فرار از  ،نمایداعتراض دهنده حق دارد  . مالیهسنجش را مورد اعتراض قرار دهد 4اعتراضات مندرج فصل 

 . یانه باشد ینطور نادرست درب  اصلیارائه اظهارنامه 

  :محدوده زمانی برای اظهارنامه های مالیه برارزش افزوده

نموده  یشبینیپ یاتقانون اداره امور مال 8مندرج ماده  یزمان یتهایرا جهت محدود یبرارزش افزوده استثناآت خاص یهمالقانون  30.8

 ینم یقتطب قابل  مالیاتقانون اداره امور حاالت  درچنینباشد،  تطبیقبرارزش افزوده قابل  مالیهمطابق قانون  آهرگاه استثناست. 

  است. گردیده تصریح مالیاتقانون اداره امور  8ماده  3مقصد به وضوح در فقره  این. باشد

قانون مالیه برارزش افزوده پیرامون سنجشها صراحت دارد. حکم مربوطه هیچ محدودیتی خاص را برای سنجشها پیشبینی  26ماده  31.8

 ق می گردد. این اولین سنجش را در بر می گیرد. سال مطابق قانون اداره امور مالیات تطبی 5ننموده، لذا محدوده زمانی 

قانون مالیه برارزش افزوده  26ماده  4محدوده زمانی خاص که در فقره دارای سنجش تعدیل شده )سنجش بعد از سنجش اولیه(  32.8

 می تعین دهنده  سال می باشد که از زمان دریافت یادداشت سنجش توسط مالیه 10این محدوده زمانی . میباشدتصریح گردیده، ن

  گردد. 

قانون اداره امور مالیات  8ماده  4ده سال محدوده زمانی برای تعدیل سنجشهای مالیه برارزش افزوده در حاالت خاص مندرج فقره  33.8

 صارتباط می گیرد که در آن مالیه دهنده اظهارنامه را به قصد فرار از مالیه ارائه نموده باشد، مشخ حاالت ووضعیت هایبه 

 گردیده است. هیچ محدوده زمانی برای زمان چنین اظهارنامه قسمی که در فوق تشریح گردید، وجود ندارد. 

 

 های زمانی برای سنجشهای مالیات برعایدات و مالیه برارزش افزوده در جدول ذیل ارائه شده است:  خالصه از محدودیت 34.8

 

 آغاز میعاد حکم قانون  محدوده زمانی سنجش  نوع اظهارنامه مالیاتی 
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مالیات برعایدات 

 ()ساالنه و ربعوار 

ه، قصد یسنجش اول

 فرار وجود ندارد

قانون  8ماده  3فقره   سال 5

 اداره امور مالیات 

تاریخ معینه ارائه 

 اظهارنامه 

سنجشهای دوم و 

بعدی، بدون قصد فرار 

 از مالیه

 

قانون  8ماده  3فقره  سال 5

 اداره امور مالیات

تاریخ معینه ارائه 

 اظهارنامه

هرگونه سنجش، به 

 قصد فرار از مالیه

 

قانون  8ماده  4فقره  زمان نامحدود 

 اداره امور مالیات

هیچ محدوده زمانی 

وجود ندارد، لذا زمان 

 اندازه نمی گردد 

سنجش اولیه، بدون  مالیه برارزش افزوده 

 قصد فرار از مالیه

 

قانون  8ماده  3فقره  سال 5

 اداره امور مالیات

تاریخ معینه ارائه 

 اظهارنامه

سنجشهای دوم و 

بعدی، بدون قصد فرار 

 از مالیه

 

 

 26ماده  4فقره   سال  10

قانون مالیه برارزش 

 افزوده 

تاریخ که مالیه دهنده 

اولین سنجش را 

 دریافت می نماید

 

هرگونه سنجش، به 

 قصد فرار از مالیه

 

قانون  8ماده  4فقره  زمان نامحدود

ره امور مالیاتداا  

بدون محدوده زمانی، 

لذا زمان اندازه گیری 

 نمی گردد

 

 

  :طرزالعملهای اعتراض توسطمحدوده زمانی تمدید 

 یورتدر ص .گردد یم یدتمد یازطبق ن یاتمال قوانینبرارزش افزوده توسط  یهمال یسال برا 10سال و  5 شده  تعیین یمحدوده زمان 35.8

 .یددهنده اعطا نما یهسنجش را به مال یاحق اعتراض اظهارنامه که قانون 

در  وی اتییکه اعتراض مال یمدت تمدیدسنجش استفاده نموده باشد،  یادهنده از حق اعتراض در برابر اظهارنامه  یهکه مال یدر صورت           

 .  گیرد میدر بر ، بوده یانجر

 . گردد می نیز یداتبرعا یاتقانون مال 89ماده  1مطابق فقره  یلشامل درخواست تعد یاتیمنظور اعتراض مال ینا برای 36.8

صدور  صالحیتامر  اینشود.  میداده   عمومیت مالیاتیموضوع اعتراض  تعدیلفقط به دوره  مالیاتیاعتراض  تعدیلدوره  تمدید 37.8

  شود. نمیداده  تعمیمباشد،  نمی مالیاتیکه قسمت از اعتراض  چیزی برایسنجش  یااظهارنامه  تعدیل

 

 مثال: 

( 1396جوزا  31) به وقت معین ،ختم می گردد 1395ذوالفقار اظهارنامه مالیات برعایدات خود را برای سال مالیاتی که در ماه قوس             

 . مجاز می شمارد 1401جوزای  31ن خاطر تعدیل را تا سال برای تعدیل به همی 5محدوده زمانی ستندرد ارائه نموده است. 
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ارائه می نماید. حین ارزیابی سوابق وی  1395ذوالفقار درخواست تعدیل برای اظهارنامه مالیاتی سال  1401ماه جوزای  20در               

در می یابد که مجرایی بعضی مصارف را ادعا ننموده است، لذا وی درخواست تعدیل می نماید تا بعضی مصارف اضافی را در تعیین 

 مالیه برای دوره مالیاتی متذکره دخیل نماید. 

ی می باشد. قانوندرخواست تعدیل متذکره تعدیل ستندرد ارائه گردیده است، از آنجایی که درخواست تعدیل قبل از اختتام دوره                

زمانی تا اعطا شده  دوره تعدیلسال از  5، ساله ستندرد ارائه گردیده است 5درخواست تعدیل قانونی در خالل دوره  نظر به اینکه

ه زمانی شامل هرگونه میعاد که اعتراض مالیاتی . این محدوداستگذشته  رخواست تعدیل را طی مراحل ننماید،که اداره مالیاتی د

در صورتی می گردد که مالیه مراجعه به محکمه(  12ده ام 2مالیاتی یا مطابق فقره  منازعاتدر آینده ادامه یابد )ارجاع به بورد حل 

 . از حق اعتراض خود قانوناً استفاده نموده باشد 11دهنده مطابق ماده 

تعدیل اظهارنامه مالیاتی ذوالفقار جهت کسرات اضافی مندرج درخواست تعدیل وی برای بنا به دالیل فوق صرف ید صالحیت تمد               

. این امر به زمان تعدیل موضوع دیگر مثل سایر کسرات یا تغییرات به مبلغ عواید در اظهارنامه که درج درخواست می گردداعطا 

 نگردیده, تعمیم داده نمی شود.  

 درحالت خطر ایتالف مالیه : سنجش

در حاالت عادی اداره مالیاتی یادداشت سنجش را تا زمانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نگردد یا هرگاه مالیه دهنده نتواند در موعد  38.8

 معین اظهارنامه ارائه نماید ، صادر نمی نماید. سنجشهای مخاطره آمیز از این شیوه های عادی استثناء می باشد.

دیگر از  بستن تشبث یا انتقال دارایی یا دلیل، رک افغانستانتکه مالیه دهنده تالش دارد با  با دالیل باور کندهرگاه اداره مالیاتی  39.8 

می تواند یادداشت سنجش صادر نماید. این اداره می تواند قبل از موعد معین ارائه اظهارنامه مربوطه این عمل  ،مالیه فرار می نماید

  .  گیردصورت نیز انجام دهد. این عمل همچنان می تواند قبل از اختتام دوره مالیاتی را 

یک  ،مثال طوربه صورت عادی یک یادداشت سنجش برای دوره مالیاتی نمی تواند قبل از اختتام دوره مالیاتی صادر گردد. ب 40.8

صادر نمی گردد. به  1395قوس  30اختتام می یابد به صورت عادی تا بعد از  1395قوس  30سنجش برای سال مالی که در 

ارتباط نمی گیرد. تنها صالحیت عمومی که  ،یک سنجش به صورت عادی به دوره که کمتر از دوره مالیاتی کامل باشد ،عالوه

اشد که مستلزم درخواست مالیه دهنده قبل این قانون درج می ب 3مندرج ماده  "سال مالی"سال مالیاتی را تغییر می دهد در تعریف 

  از استفاده دوره مختلف می باشد. 

سنجش مخاطره آمیز دوره که هنوز اختتام در این مفهوم را می رساند که  8ماده  5اصطالحات استفاده شده در فقره  ،با آن هم 41.8

می رساند که اداره مالیاتی می تواند دوره ای را اصطالحات متذکره همچنان این مفهوم را نیافته است می تواند سنجش گردد. 

 سنجش نماید که به صورت عادی یک دوره مالیاتی نباشد. 

که موعد معین برای چنین مالیه در  صراحت دارد در مورد سنجش مخاطره آمیز برای مالیات برعایداتقانون مالیات برعایدات  42.8

تواند هر تاریخی را بعد از صدور سنجش به حیث موعد می  یادداشت سنجش مشخص گردیده است. به همین خاطر اداره مالیات

 معین در سنجش مخاطره آمیز مالیات برعایدات انتخاب نماید.  

رارزش قانون مالیه ب 24و  23طر اینکه موعد معین با ماده های بخا ،در مورد سنجش مخاطره آمیز برای مالیه برارزش افزوده 43.8

 ،روز بعد از اینکه دوره مالیه برارزش افزوده سنجش گردیده است 30اداره مالیاتی یک تاریخ را که  ،افزوده هماهنگی داشته باشد

   مشخص می نماید. 

در هماهنگی با  8ماده  5فقره  ،دهنده افغانستان را ترک می نمایددر مورد صدور سنجش مخاطره آمیز متیقین بودن از اینکه مالیه  44.8

عمل نموده و به اداره مالیاتی اجازه می دهد تا موعد معین زودتری را برای پرداخت مالیه در یادداشت سنجش  15ماده  6فقره 

 . نمودخواهد  عمل مشخص نماید. در سایر موارد موعد معین مطابق قواعد مندرج فوق
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ا ماده می تواند در هماهنگی ب ،دور سنجش مخاطره آمیز به دلیل متیقین بودن از اینکه مالیه دهنده افغانستان را ترک می نمایدص 45.8

 استفاده گردد )حکم ممنوع الخروج(.   23

رنامه مالیاتی یا اشد. اظهاسنجش مخاطره آمیز باید مبتنی بر معلومات شناخته شده به اداره مالیاتی و مربوط به تعیین مالیه درست ب 46.8

تی کامالً سنجش مخاطره آمیز در تعیین مکلفیت مالیاحتمی نیست سنجشهای قبلی مالیه دهنده می تواند به حیث رهنمود مفید باشد. 

د بعداً راما اداره مالیاتی طبق معلومات موجود تا حد امکان سعی کند درست باشد. هرگاه مالیه دهنده موافق نباشد حق دا ،دقیق باشد

 اظهارنامه یا درخواست تعدیل با معلومات اضافی جهت تعدیل سنجش ارائه نماید.  

  .نمایدباز  ،قانون اداره امور مالیات 5موضوع سنجش مخاطره آمیز راه را برای اقدامات تطبیق قانون مطابق سایر احکام مثل فصل  47.8

 

 1 مثال 

اداره مالیاتی در می یابد که وی داراییهای خود را به فروش رسانده و پول آن را به دوبی انتقال  ،اهللحین اجرای بررسی تشبث روح                

و آمادگی انتقال تشبث را به پسر کاکایش می گیرد. هرگاه وی این اقدامات را تکمیل نماید هیچ بودجه یا دارایی در می دهد 

آینده باقی نخواهد ماند. اداره مالیاتی می تواند سنجش مخاطره آمیز به روح افغانستان جهت پرداخت مکلفیتهای مالیاتی کنونی و 

 اهلل برای دوره مالیاتی گذشته و موجود صادر نماید.  

 اشخاص مرتبط انیاز معامله م یناش هیمال تیتثب
 

 نهم: ۀماد

 

عامله مشابه مرتبط درم ریاشخاص غ انیاشخاص مرتبط ازمبلغ توافق شده م انیمعامله م کیدر هیقابل تاد ایشده  هیهرگاه مبلغ تاد

 . شودی فته ممرتبط دربازار، درنظر گر ریاشخاص غ انیم هیقابل تاد ایشده  هیمبلغ تاد ه،یمال تیدربازار متفاوت باشد، بمنظور تثب

 

 

الحیت این صاستفاده ازبه اداره مالیاتی صالحیت می دهد تا ارزش مبالغ اظهار شده معامله بین اشخاص مرتبط را رد نماید.  9ماده  1.9

 باشند. متفاوت  مرتبطغیر)باالتر یا پایین تر( از مبلغ متوقعه بین اشخاص  ،که قیمت یا مبلغ اظهارشده معامله به وجود میایدزمانی 

 ،رتبط بعضی اوقات قیمت بازار خوانده می شود. در بازار که خریداران و فروشندگان زیادی موجود باشدغیرممبلغ بین اشخاص  2.9

 . گان می باشده خریداران و فروشند میان چانه زنیکه در آن بازار تجارت می شود انعکاس دهنده توازن قیمت اجناس یا خدمات 

 

 

 :مثال

 می فروشد. عمر می داند که وی مطابق قانون ،ی ماشین آالت را به پسر کاکایش حامد که در پاکستان زندگی می کندعمر بعض               

مالیات برعایدات تابع مالیه قرار خواهد گرفت. عمر و حامد توافق می نماید قیمت را پایین تر بیاورند تا عمر مالیات برعایدات )و 

ت تجهیزات به پاکستان را ذخیره نماید( کمتری بپردازد. قیمت اظهارشده نصف قیمت همچنان حامد محصوالت گمرکات واردا

یمت در معامالت تجاری آینده به حیث جبران قواقعی تجهیزات می باشد. آنها مخفیانه به توافق می رسند که بعضی کمکها را بعداً 

   پایین تر تجهیزات به عمر ارائه نماید. 

را درج می نماید. اداره مالیاتی می تواند مطابق ماده  (پایین تر)زمانی که عمر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه می نماید وی مبلغ غلط                

از صالحیت خود استفاده کرده و قیمت واقعی باالتر بازار را در محاسبه مالیه عمر جایگزین نماید. )در این مثال حامد یک مالیه  9
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 ،اما اگر  چنین بود اداره مالیاتی همچنان قیمت باالتری را در محاسبات مالیه افغانستان مربوط به حامد ،انی نمی باشددهنده افغ

 جایگزین می نمود(. 

یک حکم جلوگیری کننده فرار از مالیه می باشد. این حکم توسط اداره مالیاتی فقط در صورتی استفاده می گردد که مبلغ  9ماده  3.9

توسط اشخاص مرتبط استفاده شده و منتج به فرار از مالیه گردد )مالیه پایین(. تمام تأثیرات جوانب معامله باالی مالیه باید نادرست 

 مدنظر گرفته شود و فقط زمانی که کاهش خالص مالیه بین جوانب معامله موجود باشد مداخله ضروری خواهد بود. 

 

  :مثال

 میانستان افغ مقیمدهندگان  مالیه. آنها هردو نماید میارائه  دیگرش کاکایپسر  یوسفرا به  ساختمانیمات خد بعضیعمر همچنان               

 می افغانی 500000بازار خدمات  قیمتباشد.  میمصارف تجارت  یوسف یو برا عوایدعمر  یبرا ،خدمات برایباشند. پرداخت 

 یوسفو  یصدف 20سال  یعمر برا یهنورم مال یراز ،نمایدرا اظهار  افغانی 200000تر  پایین قیمتتا  نماید میباشد اما آنها موافقه 

از  یافغان x 20% = 60,000 300,000باشد. عمر مبلغ  یم یصدف 10 یهنورم مال یتشبث کمتر دارد که معموالً دارا یدعوا

  . خواهد داشت یهاز مال یافغان x 10% = 30,000 300,000تر به مبلغ  یینکسر پا یوسف یکهدر حال ،یدنما یم یرهذخ یهمال

به  9اده . مشده است میشد،  پرداخت که باید  عمر و یوسف باعث کمتر شدن مجموع مالیه ،نادرست قیمت کمتر با اظهار نمودن                

افغانی برای معامله را جایگزین و مالیه را برای هردو جانب معامله با  500000میدهد تا قیمت واقعی بازار  صالحیتاداره مالیاتی 

  استفاده از آن مبلغ تعیین نماید. 

می تواند باالی معامالت پیچیده تر به شمول انتقال قیمت در آن  9توضیحات و مثالهای فوق مبتنی بر حقایق ساده می باشد. ماده 

 رز تطبیق گردد. توضیحات مفصل در ضمیمه )ب( درج گردیده است. سوی م

 

 هیکاهش مال

 دهم: ۀماد 

 ایموافقه را رد  ایمعامله  نیچن  اتیگردد، اداره مال یو  هیشود که باعث کاهش مال یموافقه ا ایهرگاه شخص  عمداً وارد معامله 

 .   باشدیشده م نییتع هیمال هیدهنده مکلف به تاد هیصورت مال نیدر ا د،ینمایم نییرا تع دخلیاشخاص ذ یقیحق هینموده و مال لیتعد

 

 

مالیه را زمانی که مالیه دهنده وارد یک معامله یا موافقه گردد و در نتیجه  کاهشصالحیت بیشتر می دهد تا به اداره مالیاتی  10ماده  1.10

ستفاده می ااین صالحیت زمانی ازنماید. می  ، مهار کنداین معامالت یا موافقات مکلفیت مالیات بر عایدات مالیه دهنده کاهش پیدا 

  معامله یا موافقه چنین قصدی داشته باشد.  مالیه دهنده با وارد شدن به یک وکه کاهش در مالیه موجود بوده  شود 

یه شخص موافقه که همه باهم باعث کاهش مالیک یا بیشتر از یک معامله یا  موافقهیک این حکم می تواند باالی یک معامله منفرد یا  2.10

 گردد، تطبیق شود.  

 

 : 1مثال 

 یم یافغان 1000000و در مجموع  یافغان 500000ربع  یکفروشات هر کدام در  یدباشد که عوا یمجاهد مالک دو دوکان م               

 یمعامالت انتفاع یهگردد. لذا مجاهد تابع مال یباشد، م یمافغانی  750000که  یمعامالت انتفاع یهمبلغ بالغ بر حد مال ینگردد. ا

معامالت  یهکند تا از مال یم یزیبرنامه ر یلمراحل ذاست. مجاهد با استفاده از  یافغان 40000ربعوار هر دکان  فادمباشد.  یم

 . یدفرار نما یانتفاع
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 یاجازه م یشرط است که به و یکفروشد. موافقتنامه فروش شامل  یمنداشته  یقتکه حق یدخود را به حم دکانهایاز  یکیمجاهد                

 . یدنما یداریخر یمتکه بخواهد به همان ق یدهد تا دکان را هر زمان

قرضه به ل کام طور دکان. میکند ترتیبدکان  یدخر یمتق یبرا یقتدور ازحقموافقتنامه قرضه را  یکبه صورت جداگانه مجاهد               

محاسبه  یافغان 20000قرضه نصف منفعت دکان  یقسمت از قرضه را نپرداخته است. تکتانه ربعوار برا یچه یدحم داده شده است و

 گردد.  یم

 یطور مجاهد ی. موافقتنامه برایدنما یم یهته یدحم یدکان برا مدیریترا جهت  یگرموافقتنامه د یکبه صورت جداگانه مجاهد                

 گردد.  یمحاسبه م یافغان 20000ربعوار نصف منفعت دکان  یس. فیداداره نما یساست که دکان را در بدل ف

. دهد نزیلت یمعامالت انتفاع یهتر از حد مال یینتا مجموع فروشات خود را پا یدنما یم یمدو تقسشبث خود را مثال، مجاهد ت یندر ا              

)تکتانه  یافغان 20000فروخته است  یدبه حم یاداره دکان که و یدو عوا یافغان 500000فروشات دکان که خودش نگهداشته 

است  یافغان 520000 یهر ربع و یدکه مجموع عوا ییباشد( است. از آنجا یمعاف م یداتبرعا یاتقانون مال 65قرضه طبق ماده 

از  دهد و منفعت را یاجازه گرداندن دو دکان را م  ی. پالن را که طرح نموده هنوز به ویردگ یقرار نم یمعامالت انتفاع یهتابع مال

 ش داده است. را کاه یههمان منفعت است اما مال یدارا یپس و یدنما  یم یافتهردو دکان در

ه مجدد( موافقتنامه قرض خریدسلسله از موافقتنامه ها )فروش دکان )با داشتن حق  باالیرا  10تواند ماده  می مالیاتیبا آن هم، اداره                 

صورت  هیآنها به منظور کاهش مال یکایکعقد  . هرگاه موافقتنامه ها باهم مدنظر گرفته شودیدنما یقتطب و موافقتنامه اداره دکان

  گرفته است.

  

مقایسه ستلزم مالزم است اداره مالیاتی ثابت نماید که مکلفیت مالیاتی مالیه دهنده توسط معامله یا موافقه کاهش یافته است. این امر  3.10

را نشان دهد  . هرگاه مقایسه کاهش مالیهمی باشدبین نتایج واقعی مالیه در مقابل وضعیت که معامله یا موافقه صورت نگرفته باشد، 

 خوانده شود.  "کاهش مالیه"سپس می تواند 

اید که مالیه مبرای اداره مالیاتی کافی نیست تا فقط اثبات نماید که مکلفیت مالیاتی مالیه دهنده کاهش یافته است بلکه باید ثابت ن 4.10

 شته است. دهنده با عقد قرارداد یا موافقه قصد کاهش مالیه را دا

 : 2مثال 

باشد. در  یدر سراسر افغانستان م انمشتریبه  مخابراتیارائه خدمات  فعالیتاست و مصروف  افغانیشرکت  یکشرکت )الف(                

سال  یانگردد. در جر یم یافغان 50000000شرکت متحمل ضرر  گردد، یختم م 1394ماه قوس اخیرکه در  یسال مال یانجر

ستفاده ا یاتیمال یتو مکلف یهسال گذشته جهت کاهش منفعت تابع مال یافغان 500000000از ضرر شرکت متذکره  یندهآ یمال

س قو اخیر)که در یسال مال یانحاالنکه شرکت مصروف معامالت در جرگردد.  ینم یقتطب یتوضع یندر ا 10. ماده یدنما یم

عامالت شرکت م یکند، بوده است، هدف مقدمات یم یرشرکت در سال بعد تأث یاتیمال یتگردد( که بر کاهش مکلف یختم م 1394

در نبود هرگونه معامالت . بوده استان یبه مشتر یگردد ارائه خدمات مخابرات یختم م 1394که در قوس  یسال مال یاندر جر

      بوده است. مالیهکاهش  اساسیوجود ندارد تا ثابت شود که منظور  یلیدل یچه یتجارت یرغ یا یساختگ

با  یسهر مقاد یاتیکاهش مال اًاگر بعض حتیباشد  میتجارت  عادی شیوهکه  هایموافقه  یامعامالت  باالیکننده  جلوگیریحکم  5.10

 صورت گرفتهفوق، سلسله از موافقه ها که توسط مجاهد  1گردد. با درنظرداشت مثال  ینم یق، تطبحاصل گردد یلبد یموافقه ها

 .  باشد یتجارت نم معمول یوهکه باهم مدنظر گرفته شود، ش یدر صورت

 : 3مثال 

عزیز یک فرد است که نیاز به استفاده زمین و ساختمان برای تجارتش در هرات دارد. عزیز می داند که در صورتی وی زمین و               

می داند که وی نمی تواند برای زمین استهالک ادعا ساختمان بخرد می تواند استهالک برای ساختمان ادعا نماید. عزیز همچنان 
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وی زمین و ساختمان را به کرایه بگیرد می تواند برای تمام کرایه پرداخت شده ادعای مجرایی که نماید. عزیز می داند در صورتی 

 اساسیتطبیق نمی گردد. منظور  در این قضیه 10. ماده بگیردنماید. از این رو عزیز تصمیم می گیرد که ساختمان و زمین را به کرایه 

ش در هرات می باشد. تصمیم مبنی بر اینکه یک ساختمان را بخرد یا کرایه نماید یک ا عزیز از کرایه ساختمان پیشبردن تجارت

ه کاهش حقیقت به کرایه گرفتن زمین و ساختمان ک تصمیم تجارتی عام می باشد که تأثیر مالیاتی آن فقط یک قیمت می باشد.

     نمی باشد.   10مالیاتی بیشتر نسبت به خرید زمین و ساختمان ایجاد می نماید دلیل کافی برای تطبیق ماده 

ه یا موافقه عقد معامل یاساستطبیق گردد، اداره مالیاتی باید توانایی نشان دادن این امر را داشته باشد که دلیل  10قبل از اینکه ماده  6.10

خص معامله تعیین می گردد و نه شهادت ش جانبیبه قصد کاهش مالیات مالیه دهنده صورت گرفته است. قصد مالیه دهنده از حقایق 

 مالیه دهنده. 

 

 : 4مثال 

شرکت )الف( و شرکت )ب( می باشد. شرکت )الف( و شرکت )ب( هردو شرکت افغانی می باشند. شرکت سهام واحد مالک تمام               

)الف( مطابق قانون سرمایه گذاری خصوصی افغانستان ثبت و راجستر نگردیده است و به همین خاطر شرکت )الف( نمی تواند 

ات برعایدات انتقال دهد. شرکت )الف( به این باور است که قانون مالی 47ضررهای مالیاتی خود را به صورت نا محدود مطابق ماده 

ختم می گردد یکی از ضررهای مالیاتی اش انقضاء می گردد. جهت جلوگیری ضرر از  1395در سال مالیاتی که در ماه قوس 

کت )الف( می فروشد. شر 1395انقضاء استفاده ناشده، شرکت )الف( یک دارایی را به شرکت )ب( در آخرین روز ماه قوس 

شناسایی  1395مفاد که در جریان سال از ضرر مالیاتی خود جهت کاهش مبلغ  مفاد را باالی فروش مدنظر می گیرد. شرکت )الف(

به شرکت )الف( پس می فروشد. را ، شرکت )ب( همان دارایی 1395نموده بود، استفاده می نماید. در روز اول ماه جدی سال 

ه از ضرر مالیاتی خود را داشته است. شرکت )الف( همچنان توانایی افزایش بنیه استهالک دارایی به شرکت )الف( توانایی استفاد

ارزش بازار را بدون پرداخت مالیه داشته است. شرکت )الف( حاال می تواند کسرات استهالک را طور دراز مدت در مورد دارایی 

کم این معامله کاهش مکلفیت مالیاتی شرکت )الف( می باشد. هیچ ادعا نموده و مکلفیت مالیاتی خود را کاهش دهد. دلیل مح

توضیحات تجارتی دیگر برای معامالت به استثنای اینکه آنها صورت گرفته تا کاهش مالیاتی به دست آید، وجود ندارد. به همین 

 را در این وضعیت تطبیق نماید.  10خاطر مناسب است اداره مالیاتی ماده 

 

 

 : 5ل مثا

جک  ،و فروش بشقاب یدباشد. شرکت )الف( تجارت تول یم است، یشرکت افغان یک کهواحد مالک تمام گدام شرکت )الف(                

 یرپسر کاکاها ز ینکند. تمام ا یواحد را استخدام م ینفر از پسر کاکاها 20دهد. شرکت )الف(  یها را انجام م یالهو پ یآبخور

 یکند آنها ارائه م یادعا م یخدمات که و یماهانه برا یافغان 5000 یشاز پسران کاکا یکحد به هرواباشد.  یسال م 15سن 

 یینا پامبلغ پرداخت شده به هر پسر کاک یراز یرندگ یقرار نم یموضوع یهاز مبالغ پرداخت شده تابع مال یک هیچپردازد.  یم ید،نما

. نماید میگردد را ادعا  میکه به هر پسر کاکا پرداخت  افغانی 5000 مجراییشرکت )الف( باشد.  یم یموضوع یهتر از حد مال

تخدام خود را اس کاکایکه پسران  نماید میاظهار  مالیاتی. واحد به کارکنان اداره نماید می بررسیشرکت )الف( را  مالیاتیاداره 

کار  برایران کاکا پس ایناز  بسیاریکه  یابد میدر  مالیاتیکارکنان اداره  بیشتر بررسیباشند. در  میآنها کارگران خوب  زیرانموده 

در  اکایشکاز پسران  یکیتواند ثابت کند که  نمی. واحد نمایند می زندگیمختلف  والیتاز آنها در  بعضیجوان هستند و  خیلی

 پرداختهایو  نماید تطبیقرا  10مناسب است تا ماده  مالیاتیکارکنان اداره  برای. نماید میواقع به شرکت )الف( خدمات ارائه 

 .نگیردپسران کاکا را مدنظر 
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 :است متفاوت هیمال کتمان با هیمال کاهش

قدامات به ا مالیهکاهش باشد.  یمتفاوت م یهاز کتمان مال یناست و ا یهاز مالکاهش باشند،  یم 10و  9 واد حاالت که تحت پوشش م 7.10

 تشریح 41ماده  که در ی)طور یه. کتمان مالمالیهکاهش از  یریقواعد جلوگ یباشند، به استثنا یکه قانون یردگ یربط م یمعامالت یا

صارف نادرست م یادعا ید،پنهان نمودن عوا ،یهباشد. مثال کتمان مال یقانون یرکه غ یردگ یارتباط م یاست( به اقدامات یدهو درج گرد

 باشد.  یغلط م ییهایمجرا یادعا یا

شود.  ینم تطبیق 41گردد، ماده  یوضع م 10 یا 9ماده  یقکه باالثر تطب یهبابت مال یاضاف یهمدنظر گرفتن مال ینخاطر، ح ینبه هم 8.10

   مدنظر گرفته شود. 40موارد مطابق ماده  یو در بعض 34تواند مطابق ماده  یم مالیهکاهش اقدامات  یبرا یاضاف یهبا آن هم، مال
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 فصل چهارم

 یاتیمنازعات مال
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 اعتراض

 ازدهمی ۀماد

 هیطالعا افتیدر خیدر خالل چهل و پنج روز از تار تواندیقناعت نداشته باشد، م یاتیمال میدهنده به تصم هیهرگاه مال  (1)

 . دیارائه نما اتیمال  ۀآن به ادار لیدر فورم منظور شده با ذکر دال را شیاعتراض خو م،یتصم

در  تواندیم د،یماده اعتراض خود را ارائه نما نی( ا1) ۀمندرج فقر عادیمؤجه نتواند در م لیدهنده بنابر دال هیهرگاه مال  (2)

 .دیکتباً درخواست نما اتیآن به ا داره مال دیمورد تمد

ماده را منظور و به درخواست کننده کتباً  نی( ا2) ۀرا مؤجه داند، درخواست مندرج فقر لیدال اتیهرگاه اداره مال  (3)

 دهد.  یاطالع م

تواند،  یبوده نم شتریماده ب نی( ا1) ۀمندرج فقر نهیمع خیدر خواست اعتراض از پانزده روز بعد از تار هیزمان ارا دیتمد   (4)

 .دیاتخاذ نما میتصم گریطور ددر مورد تمدید زمان  اتیاداره مال نکهیمگر ا

 خیاتخاذ و  از تار میدرخواست اعتراض ، تصم  افتیدر خیمکلف است ، درخالل شصت روز ازتار اتیمال ۀادار   (5)

 اطالع دهد. یدهنده طور کتب هیروز به مال یدر خالل س میتصم

به بورد  حل  تواندیم د،ینه نما افتیرا در میدرخواست اعتراض، تصم هیارا خیدهنده درخالل نود روز از تار هی(  هرگاه  مال6)

 اطالع دهد. اتیمال ۀبه ادار یوموضوع را طور کتب هیدرخواست را ارا ،یاتیمنازعات مال

 

ا ارائه ر هرگاه تصمیم، تصمیم مالیاتی باشد، مالیه دهنده در صورتی که با تصمیم موافقت نداشته باشد، می تواند اعتراض خود 1.11

 روز از تاریخ که مالیه دهنده یادداشت تصمیم را دریافت نموده باشد، ارائه گردد. جهت توضیح 45نماید. اعتراض باید در خالل 

 دنبال نمایید.  این قانون 3در ماده  راتصمیم مالیاتی  مفهوم بیشترِ

 می ابهحسمنموده باشد،  دریافت نیست،را که با آن موافق  تصمیم کتبی اطالعیهدهنده در واقع  مالیهکه  تاریخروز از  45مدت  2.11

  گردد. نمی محاسبهرا اتخاذ نموده باشد، تصمیم مالیاتیکه اداره  تاریخگردد. مدت متذکره از 

ری که در ومی تواند در مورد تصمیم مالیاتی مربوط به امور مالیاتی خودش اعتراض نماید. شخص که نماینده )طمالیه دهنده صرف  3.11

م شامل اعتراض نماید. این حک مالیه مورد منازعهتعریف گردیده( مالیه دهنده باشد می تواند به نمایندگی از مالیه دهنده برای  3ماده 

 نیز می گردد.  19تصفیه کننده مندرج ماده 

  :شکل و دالیل اعتراض

ل اعتراض در اعتراض باید دالیمی باشد، صورت گیرد.  در دسترسارائه اعتراض باید در فورمه منظور شده که در دفاتر اداره مالیاتی  4.11

توضیحات دالیل طوالنی برای اظهار دالیل اعتراض گنجانده شده است، با آن هم هرگاه  ینیز اظهار گردد. در فورمه اعتراض جا

 . ارائه گردد رسیدگی به شکایات به اداره  بایداعتراض ه کتبی دالیل را به فورمه ضمیمه نماید. باشد، اجازه دارد اظهاری

 

مالیه دهندگان باید در اظهار دالیل اعتراض خود محتاط باشند زیرا آنها نمی تواند دالیل جدید را در مرحله بعدی پروسه منازعه  5.11

یید(. دالیل مندرج اعتراض آنها تنها دالیلی است که در جریان پروسه اعتراض یا مراجعه نما 14ماده  3معرفی نمایند )به فقره 

 ارجاعات بعدی برای ارزیابی به بورد حل منازعات مالیاتی یا محکمه مورد بحث قرار می گیرند. 

ل اعتراض می تواند در دالیهرگاه موضوع منازعه در حیطه تعریف تصمیم مالیاتی قرار گیرد سپس هر اقدام الزم جهت تصمیم گیری  6.11

بگونه مثال، یک سنجش مالیاتی مالیات برعایدات می تواند دارای بسیاری از اجزا و عناصر باشد که به سمت تعیین گنجانده شود. 

تصامیم زیادی می تواند در مورد انواع مختلف عواید، کسرات، ضررها، مجراییها برای مالیه موضوعی، مالیه قابل تأدیه رهنمود گردد. 
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محاسبه استهالک و غیره وجود داشته باشد. یکایک این تصامیم ابتدایی در صورت می تواند در یک اعتراض مدنظر گرفته شود که 

 در محاسبه مالیه نهایی در سنجش مالیاتی دخیل باشد.  

دهندگان می تواند بحث خود را در مورد دلیل اعتراض در مرحله بعدی تجدید نماید اما نمی توانند یک دلیل جدید را ارائه مالیه  7.11

 نمایند. مثالهای ذیل اهمیت توضیح  دالیل اعتراض را نشان می دهد: 

 

 : 1مثال 

درخواست می نماید. درخواست تمدید توسط اداره  15ماده  2مطابق فقره یک مالیه دهنده برای تمدید زمان پرداخت مالیه خود               

مالیاتی مسترد می گردد. مالیه دهنده علیه این تصمیم اداره مالیاتی در خالل زمان معینه اعتراض می نماید. چنین تصمیم قسمت از 

ارد که ه دهنده به حیث دلیل اعتراض اظهار می دتعریف تصمیم مالیاتی می باشد لذا به حیث اعتراض قانونی پذیرفته می شود. مالی

ورده و ش نیاز دارد تا پول کافی به دست آان ادر حال حاضر پول در دست ندارد و به زمان بیشتر جهت گرفتن پول از بعضی مشتری

 بپردازد.  نیز مالیه  بپردازد و تمام مصارف الزم دیگرش را

عیه را مسترد نماید. بعد از دریافت اطال شا و تصمیم می گیرد تا اعتراض نمودهابق مالیاتی وی را مرور اداره مالیاتی درخواست و سو               

تصمیم می گیرد تا تصمیم را به بورد حل منازعات مالیاتی راجع نماید. وی مکتوب را به بورد در حمایه دهنده مالیه  ،کتبی تصمیم

نیاز به تمدید زمان دارد زیرا پسرش در شفاخانه در حال بهبودی از عملیات جدی  و در آن شرح می دهد که ویارسال قضیه خود از 

 می باشد و به همین خاطر وی از تجارتش فاصله گرفته است.

یل از دال زءجدالیل جدید برای تمدید در ارتباط با صحت پسرش نمی تواند مورد پذیرش بورد حل منازعات مالیاتی قرار گیرد زیرا                

 اصلی که همراه با اعتراض ارائه گردیده بود، نمی باشد.  

 

 : 2مثال 

و آن را به بورد حل منازعات  پیشبینیتجارتش  برای جدیددهنده مقدار پول  مالیه، 1اعتراض مندرج مثال  حقایقبادرنظرداشت                

عتراض دارد ا اصلی دالیلبا  مستقیمارتباط  جدیدمعلومات  این. نماید می تسلیم تصمیم، ارزیابی ادعایاز  حمایتجهت  مالیاتی

معلومات  این ایدبباشد. بورد  میهمان مباحث  تجدید یک گیه به ساد اینگردد(.  تحصیلان مشتریاست تا مبالغ از  نیاز بیشتر)زمان 

   .گیردمدنظر  وی قضیهقسمت از مالحظات خود در  حیثرا به 

 

 :تمدید زمان

اعتراض خود را ارائه نماید، می تواند جهت تمدید زمان مطابق  11ماده  1روز مطابق فقره  45نتواند در خالل دهنده هرگاه مالیه  8.11

معنی است که مالیه  ، این بدیندرخواست نماید. حکم به عدم توانایی ارائه اعتراض در زمان الزم اشاره دارد  11ماده  2فقره 

و توضیح دهد که چرا نمی تواند اعتراض خود را به موقع ارائه باشد ه دلیل را در درخواست خود داشته دهنده باید توانایی ارائ

 نماید.   

 45دوره اعتراض، ارائه گردد. از آنجایی که یک اعتراض به صورت عادی می تواند در خالل  عیندرخواست برای تمدید باید در  9.11

 از تمدید ارائه گردد. روز  45ردد، هرگونه درخواست برای تمدید باید در خالل روز از تصمیم مالیاتی متنازعه ارائه گ
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 :مثال

ماه دلو دریافت می نماید. وی به این باور است که مالیه مندرج یادداشت  10مقصود یادداشت سنجش مالیه برارزش افزوده را در                

روز جهت  45وی به صورت عادی  11ماده  1سنجش درست نمی باشد و می خواهد در مورد سنجش اعتراض نماید. مطابق فقره 

 ماه حوت خواهد بود.   25ای ارائه اعتراض ارائه اعتراض دارد، لذا آخرین مهلت بر

حوت تصادف می کند و در یک شفاخانه برای یک هفته جهت بهبود بستری می گردد. وی متوجه می شود که این  20مقصود در                

ت ه و پسرش درخواسامر ارائه اعتراض را به تأخیر خواهد انداخت لذا وی پسرش را جهت تهیه درخواست برای تمدید تعیین نمود

 ماه حوت ارائه نماید.   25را برای گرفتن امضای وی به شفاخانه می آورد. پسر مقصود باید درخواست را تا 

، پسر مقصود می تواند درخواست را خودش ارائه نماید به  شرط اینکه 3)به خاطر داشته باشد طبق تعریف نماینده مندرج ماده                

 عمل به نمایندگی از خودش را به او داده باشد(. مقصود صالحیت 

 

 :تصمیم تمدید

 اداره مالیاتی باید درخواست را برای تمدید مدنظر گیرد و درخواست دهنده را از تصمیم خود کتباً مطلع نماید.  10.11

هرگونه تصمیم اتخاذ شده توسط اداره مالیاتی که باید به مالیه دهنده ارسال شود، می تواند از طریق تلفون یا شخصاً با اطالعیه کتبی  11.11

، اداره مالیاتی (روز 15حد اکثر )به تعقیب آن به مالیه دهنده رسانده شود. بادرنظرداشت محدود بودن مدت زمان ستندرد تمدید 

باید تالش نماید تا به صورت شفاهی تصمیم تمدید را در اسرع وقت ممکن به اطالع مالیه دهنده برساند. تصمیم کتبی باید همچنان 

 .آن را اخذ نمایددر اسرع وقت ممکن مطلع نماید تا به مالیه دهنده ارسال یا وی را 

 می گردد.  تعین تراض دوره تمدید از تاریخ معینه برای ارائه اع 12.11

 

 : 1مثال 

روز را به وی  15حوت می باشد. اداره مالیاتی درخواست را بزودی مرور و تمدید  25آخرین مهلت برای ارائه اعتراض مقصود               

 حمل ارائه نماید.  11را در معتبر باشد آن اعتراض بخاطر اینکه اعطا می نماید. او حاال باید 

ین امر به امفاد خود را حفظ نماید. به بهترین وجه یه دهنده می تواند با تهیه اعتراض قبل از دریافت تصمیم در مورد تمدید یک مال 13.11

 مالیه دهنده اجازه ارائه اعتراض را خواهد داد. 

 وچیست حاالت استثنایی که  مسئلهروز تمدید اعطا نماید. این  15اداره مالیاتی در حاالت استثنایی می تواند به مدت طوالنی تر از  14.11

 بستگی به حقایق قضیه دارد. برای چه مدتی اعطاء گردد  تمدید

ر که مدت حداکث یتا زمان یاتیاما اداره مال یدادرخواست نم شده یدتمد مقتضیزمان  خاللزمان در یدتمد یدهنده برا یههرگاه مال 15.11

  شود. یمدنظر گرفته م آامر حالت استثن ینا نگردد جواب ارائه ندهد، یمنقض شده تعیینروز  15

 

 : 2مثال 

ماید. وی جهت تمدید زمان ارائه اعتراض درخواست می نحوت می باشد.  25آخرین مهلت برای مقصود جهت ارائه اعتراض                

با آن هم، بخاطر رخصتی غیر پیشبینی شده کارمند مالیاتی مسؤول مقصود دالیل خوب جهت منظوری تمدید فراهم می نماید. 

ماده  4حمل ممکن نبود. این یک وضعیت استثنایی به منظور فقره  15تصمیم گیری در مورد درخواست، ارائه جواب به مقصود تا 

را اعطا نماید. روز  15طوالنی تر از می باشد و به همین خاطر تمدید طوالنی تر توجیه میگردد. اداره مالیاتی می تواند تمدید  11

 حمل مدنظر گرفته شود.   15در طویل بودن زمان که اعطا می گردد باید زمان مناسب مورد نیاز مقصود از 
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  :منازعه تصمیم اداره مالیاتی پیرامون تمدید زمان

تعریف گردیده خود یک تصمیم  3ر ماده تصمیم اداره مالیاتی جهت مسترد نمودن درخواست تمدید زمان اعتراض  طوری که د 16.11

می تواند  مورد اعتراض قرار گیرد. تصمیم وزارت )یا عدم تصمیم( پیرامون اعتراض 11مالیاتی می باشد و می تواند مطابق ماده 

مالیاتی جهت ارزیابی آن به بورد حل منازعات  56یک تصمیم قابل بازنگری باشد که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده 

 درخواست نماید. 

  :مثال

شرکت فرش ترکمن یک سنجش مالیات برعایدات را دریافت می نماید. شرکت می خواهد سنجش را مورد اعتراض قرار دهد، اما               

ه اعتراض ئبه خاطر مشکالت متعدد در سوابق، آنها قبل از آخرین مهلت اعتراض متوجه می گردد که نیاز به زمان بیشتر جهت ارا

( ارائه می گردد. اداره مالیاتی 11ماده  2روز جهت ارائه اعتراض )مطابق فقره  10درخواست برای تمدید زمان (. 1دارند )اعتراض 

 خوانده شود.  "1تصمیم "( مسترد نماید. این می تواند 11ماده  3درخواست را ارزیابی و تصمیم می گیرد تا تمدید را )مطابق فقره 

(. اداره "2اعتراض "ارائه نماید )روز  45درخواست تمدید در خالل رد آنها سپس بر آن می شود تا اعتراض را در برابر تصمیم               

 خوانده شود.  2( مسترد می نماید. این می تواند تصمیم 11ماده  5مالیاتی اعتراض را )مطابق فقره 

اداره مالیاتی درخواست می نماید. بورد تصمیم می گیرد تا  2سپس شرکت به بورد حل منازعات مالیاتی جهت ارزیابی تصمیم               

( را به شرکت اعطا نماید. شرکت حاال 1( را لغو و تمدید زمان جهت ارائه اعتراض اصلی )اعتراض 2تصمیم اداره مالیاتی )تصمیم 

 ارائه کند. ( که اداره مالیاتی باید آن را ارزیابی نماید، 1الیات برعایدات )اعتراض می تواند اعتراض در مورد سنجش م

تصمیمی است که برای اولین بار در مورد آن اعتراض شده است، شرکت در  1از آنجایی که هرگونه تصمیم در مورد اعتراض               

 صورتی که با تصمیم موافقت نداشته باشد می تواند جهت ارزیابی به بورد حل منازعات مالیاتی راجع نماید. 

  :تصمیم در مورد اعتراض

روز از تاریخ که اعتراض توسط مالیه  60هلت دارد تا اعتراض را ارزیابی و در مورد آن تصمیم اتخاذ نماید. روز م 60اداره مالیاتی  17.11

 می شود.  محاسبهدهنده ارائه و تا تاریخ که تصمیم اعتراض توسط مسؤول مالیاتی ذیصالح امضاء می گردد،  

و   لین مالیاتی باشد، اعتراض توسط مسؤولین مالیاتی متفاوت ارزیابیهرگاه اعتراض در مورد تصمیم مالیاتی اتخاذ شده توسط مسؤو 18.11

 در مورد آن تصمیم گیری می گردد.  

روز در اختیار دارد تا مالیه دهنده را ذریعه اطالعیه کتبی از تصمیم مطلع  30وقتی تصمیم اعتراض اتخاذ می گردد، اداره مالیاتی  19.11

امضاء می گردد تا تاریخ ارسال اطالعیه کتبی مربوطه تصمیم اعتراض توسط مسؤول مالیاتی روز از روز که  30نماید. مدت زمان 

 می شود.  درنظرگرفته به مالیه دهنده، 

  :اعتراض احتمالیعدم پذیرش 

حق دارد تا به وی  روز از ارائه اعتراض دریافت ننماید، 90هرگاه مالیه دهنده اطالعیه کتبی تصمیم در مورد اعتراض را در خالل  20.11

 مالیاتی درخواست نماید. در عین زمان آنها باید اداره مالیاتی را مطلع نماید که درخواست را ارائه نموده است.  اتبورد حل منازع

 یهمال یداب یه. در اطالعیداجرا گردد، ارسال نما ینکهعمل قبل از ا ینبا اظهار کامل ا یاتیرا به اداره مال یهاطالع یک یددهنده با مالیه 21.11

را از  یاتینتواند اداره مالدهنده  یهکه مال ی. در صورتگرددمشخص  ،شده اعتراض که در مورد آن درخواست  یهدهنده و قض

نخواهد بود و بورد درخواست  11ماده  6عمل در مطابقت با فقره  ینا ید،مطلع نما یاتیدرخواست خود به بورد حل منازعات مال

  مسترد خواهد کرد. امعتبردرخواست ن یثرا به ح

 این بدیندر مورد ارائه اطالعیه کتبی توسط مالیه دهنده، وضع نگردیده است.  11ماده  6توسط فقره  هیچ محدوده زمانی مستقیماً 22.11

 طالع ندهد،روز از ارائه اعتراض ا 90معنی است که هرگاه اداره مالیاتی مالیه دهنده را از تصمیم خود در مورد اعتراض در خالل 
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شده فقط در مورد  اخذمی دهد. زمان  11ماده  6این امر زمان بیشتری به مالیه دهنده جهت ارائه درخواست مطابق فقره 

ی تر مطابق احکام سایر قوانین مالیاتی در اختیار مالیه نسال( یا طوال 5) 8ماده  3موضوعات از قبیل حد زمان تعدیل مطابق فقره 

 دهنده خواهد بود. 

 

 :مثال 

دریافت می ختم می گردد،  1395قوس  30عالم زیب یک اطالعیه سنجش برای اظهارنامه مالیات برعایدات سال مالیاتی که در                

ارائه می نماید. اداره  1396میزان  15نماید. وی با مکلفیت مالیاتی تعیین شده در سنجش موافق نبوده و اعتراض خود را در 

( جهت اتخاذ تصمیم دارد، اما به خاطر مشکالت اداری نمی تواند در مورد 1396جدی  15روزه ) 60جل مالیاتی ضرب اال

 اعتراض تصمیم اتخاذ نماید. 

 12ماده  1ع داده باشد، مطابق فقره مالیه دهنده را اطال 11هرگاه اداره مالیاتی تصمیم گرفته باشد و به صورت مناسب مطابق ماده                

تبعیت ننموده، عالم زیب می تواند  11روز خواهد بود. با آن هم، از آنجایی که اداره مالیاتی از ماده  30وی تابع محدوده زمانی 

 درخواست نماید.  12یا  11به بورد حل منازعات مالیاتی بدون محدوده زمانی مطابق ماده 

( حق ارائه درخواست 1396جدی  15روز از تاریخ که وی اعتراض خود را ارائه نموده )بعد از  90از ب به همین خاطر عالم زی               

سال از  5، 8ماده  3را دارد. وی می تواند این کار را در هر زمانی تا آخر دوره تعدیل اظهارنامه مالیاتی انجام دهد. مطابق فقره 

 6می باشد، عالم زیب می تواند مطابق فقره  139۵ حوت 29از آنجایی که تاریخ ارائه اظهارنامه تاریخ ارائه اظهارنامه می باشد. 

 ارائه نماید. درخواست  140۰حوت  29تا تاریخ  11ماده 

 

 اعتراض میتصم بر قناعت عدم

 :دوازدهم ۀماد
 

ل  روز به بورد ح    یدر خالل س تواندیبر اعتراض قناعت نداشته باشد، م یمبن اتیاداره مال میدهنده به تصم هیهرگاه مال  (1)

  .دینما هینظر را ارا دیدرخواست تجد یاتیمنازعات مال

 خیز از تاررو یدر خالل س توانندیقناعت نداشته باشد، م یاتیبورد  حل منازعات مال میمنازعه به تصم نیطرف ایهرگاه طرف   (2)

 .باشد یم قیو قابل تطب ینهائ یاتیبورد  حل منازعات مال میآن، تصم ریدر غ ندیمراجعه نما صالحیمه ذبه محک م،یتصم افتیدر

  .دینمایم قیتطب  یمحکمه را بعد از ابالغ کتب صلهیف ایو  یاتیبورد  حل منازعات مال  ینهائ میتصم ات،یمال ۀ(  ادار3)

 

تصامیم مالیاتی توسط اداره مالیاتی گرفته می شود. در صورتی که مالیه دهنده با تصمیم گرفته شده توسط اداره مالیاتی موافق نباشد،  1.12

می تواند جهت ارزیابی مستقل به مرجع دیگر مراجعه نماید. مرجع متذکره بورد حل منازعه مالیاتی می باشد. بورد جزء وزارت مالیه 

 .است و جدا از اداره مالیاتی اما مستقل بوده

 در این سند تشریح می گردد، پیشبینی شده است. که بعداً  11ایجاد و طرزالعملهای بورد مستقل حل منازعات مالیاتی در فصل   2.12

هرگاه مالیه دهنده نتواند جهت ارزیابی به بورد حل منازعات مالیاتی به خاطر اینکه بورد مناسب وجود ندارد )به خاطر عدم استخدام  3.12

 به محکمه ذیصالح درخواست نماید. )مقرره(. اعضای یا انقضای دوره استخدام اعضا( درخواست نماید، می تواند مستقیماً
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  :درخواست به محکمه

میم اتخاذ شده توسط بورد حل منازعات مالیاتی تابع مراجعه به محکمه می باشد. این تنها راهی قانونی است که منازعات پیرامون تص 4.12

تصامیم مالیاتی می تواند به محکمه راه پیدا نماید)اوالً از طریق پروسه اعتراض، به تعقیب آن از طریق بورد حل منازعات مالیاتی، 

 ت به محکمه(. سپس از طریق درخواس

منازعه فیصله شده توسط بورد حل منازعات مالیاتی می تواند به محکمه درمورد هریک از طرفین )مالیه دهنده یا اداره مالیاتی(  5.12

ستند، قسمت از تصمیم که موافق نیان موافق نباشند، می توانند پیرامون یا قسمت ازان تصمیم  درخواست نماید. هرگاه طرفین با

 ت نمایند. درخواس

بورد حل منازعات مالیاتی  58ماده  2روز از صدور تصمیم بورد صورت گیرد. طبق فقره  30درخواست به محکمه باید در خالل  6.12

روز برای  30روز از اتخاذ تصمیم ارسال نماید. مدت زمان  7باید یک نقل کتبی تصمیم را به هریک از طرفین منازعه در خالل 

 می گردد.  محاسبهاز تاریخ ارسال تصمیم بورد درخواست به محکمه 

هرگاه اطالعیه تصمیم به طرفین منازعه در روزهای متفاوت ارسال گردد، آنها در صورتی که بخواهد درخواست نماید، دارای  7.12

 زمانهای انقضای متفاوت خواهد بود. 

سایر قواعد و طرزالعملهای جهت ارائه درخواست به محکمه در قوانین مالیاتی پیشبینی نگردیده است روی این اساس از شیوه ها و  8.12

 قواعد عمومی محکمه پیروی خواهد شد.  

 

 :مثال

 خاطره با اداره مالیاتی در ارتباط با تصمیم مالیاتی در منازعه قرار داشته و قضیه توسط بورد حل منازعات مالیاتی استماع گردیده است.              

اسد به اداره مالیاتی می فرستد. بورد وقت بیشتری را در رساندن تصمیم به  7اسد تصمیم خود را می گیرد و آن را در  5بورد در 

 اسد ارسال می گردد(.  9)در  خاطره می گیرد

ارائه  سنبله 6دارد، اداره مالیاتی باید درخواست خود را تا مهلت روز جهت ارائه درخواست به محکمه  30از آنجایی که هر طرف                

 سنبله می باشد.  8نماید و آخرین مهلت برای خاطره جهت ارائه درخواست 

  :تطبیق تصمیم

 2ه فقره از آنجایی کی مکلف است تا تصمیم بورد حل منازعات مالیاتی را زمانی که نهایی می گردد، تطبیق نماید. اداره مالیات 9.12

روز برای درخواست به محکمه مهلت می دهد، تصمیم بورد فقط وقتی می تواند نهایی  30برای هریک از طرفین منازعه  12ماده 

هیچ یک از طرفین منازعه نمی تواند درخواست ارائه نماید. طوری که در  روز انقضاء گردد در آن صورت 30گردد که مدت 

 پیشبینی گردیده یک تصمیم زمانی نهایی است که طرفین درخواست ارائه ننموده باشند.  12ماده  2فقره 

 :مثال 

سنبله و مالیه  6د، هرگاه اداره مالیاتی تا که فوقاً درج می باش 12ماده  2بادرنظرداشت حقایق توضیح داده شده در مثال فقره                

 سنبله نهایی گردد.   9سنبله درخواست خود را ارائه ننموده باشند، تصمیم نمی تواند تا  8دهنده تا 

 نهاییکه  مانیزرا تا  مالیاتیبورد حل منازعات  تصمیم نبایددهنده نباشد،  مالیهکامالً به نفع  تصمیمکه  صورتیدر  مالیاتیاداره  10.12

کنون ادهنده تا  الیهمکه  بگیردارتباط  موضوعیقسمت از آن، به  یا تصمیم،که  صورتیاست در  معنیبدان  این. نماید تطبیقنگردد، 

گردد،  نمیه ارائ درخواستی هیچگردد که  قطعیکه  زمانیتا  باید مالیاتیبا ارائه درخواست به محکمه اعتراض داشته باشد، اداره 

  د.منتظر باش

م بورد را تصمیم گرفته باشد تا تصمی مذکوردر صورتی که تصمیم به صورت کامل به نفع مالیه دهنده بوده و اداره مالیاتی اداره  11.12

 بدون درخواست به محکمه بپذیرد می تواند قبل از نهایی شدن تصمیم به تطبیق آن مبادرت ورزد.  
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رخواست به محکمه استیناف در میان نباشد. هیچ محدوده زمانی برای تطبیق وضع تصمیم محکمه زمانی نهایی است که حق د 12.12

روز پیشبینی گردیده مگر اینکه حاالت  30نگردیده، با آن هم اداره مالیاتی باید تصمیم را بدون تأخیر تطبیق نماید. تطبیق در خالل 

 استثنایی مستلزم زمان بیشتر باشد. 

در صورتی که مالیه دهنده  12ماده  1ده که سرنوشت تصمیم اتخاذ شده در مورد اعتراض مطابق فقره مشخص نکر 12ماده  3فقره  13.12

 به بورد حل منازعات مالیاتی درخواست ننماید، چه خواهد شد. واضح است که اداره مالیاتی باید تصمیم خود را تطبیق نماید. 

 اسناد اعتبار

 :زدهمیس ۀماد

 اشتباه ای واقصن بخاطر یاتیمال نیقوان احکام مطابق شده اجراء ای شده صادر اسناد ریسا و میتصم یۀاطالع ،یاتیمال میتصم (1)

 .گردد ینم ساقط اعتبار از سازد، نه متأثر را هدف اصل که یجزئ

 .باشد دهش مشخص گردد،یم صادر کهیشخص به و بوده یقانون آن اسناد که باشدیم قیتطب قابل یزمان ماده نیا(  1) ۀفقر حکم( 2)

 

  :نقص یا اشتباه

با داشتن نقص یا اشتباه بی اعتبار تلقی نمی گردد. این حکم یادداشتهای سنجش، اطالعیه یک سند صادر شده مطابق قوانین مالیاتی  1.13

ها یا اسناد که در آن تصمیم مالیاتی درج می گردد و سایر اطالعیه های تصمیم را مطابق قوانین مالیاتی در بر می گیرد. این حکم  

 تی را نیز در بر می گیرد. اسناد صادره توسط اداره مالیاتی یا بورد حل منازعات مالیا

اداره مالیاتی، مالیه دهنده، بورد حل منازعات مالیاتی و محکمه باید چنین اسنادی را به حیث اسناد معتبر تا حدی که آنها جزئیات  2.13

 کافی را در بر داشته و مطابق آن عمل می گردد، بپذیرد. 

در نمی کند.  پشتیبانیچنین سندی از  13مشکل درک یا اجرا گردد، ماده  در صورتی که نقص یا اشتباه خیلی بزرگ باشد که به 3.13

 اینگونه موارد نقص یا اشتباه خیلی بزرگ است که امکان مدنظر گرفتن آنچه را که باید سند ارائه نماید از دست داده باشد.

 

  :1مثال 

ی حاوی نمبر تشخیصیه، نام مالیه دهنده، آدرس، مالیه قابل پرداخت، یادداشت سنجش مالیات برعایدات صادره توسط اداره مالیات               

 که یادداشت را تهیه می نمایداشتباه توسط مسؤول مالیاتی ارتکاب بخاطر  تاریخ صدور و سایر معلومات عمومی می باشد. با آن هم،

 تاریخ پرداخت در آن به صورت نادرست درج گردیده است. 

اشت سنجش تا کنون معتبر می باشد. مالیه دهنده نمی تواند در مورد اعتبار آن اعتراض نماید. اداره مالیاتی می تواند یادداشت این یادد               

  سنجش را تطبیق نماید، با آن هم، اداره متذکره می تواند با صدور یک مکتوب تاریخ پرداخت را تصحیح نماید. 

 

 : 2مثال 

یادداشت سنجش مالیات برعایدات صادره توسط اداره مالیاتی حاوی نمبر تشخیصیه، نام مالیه دهنده، آدرس، مالیه قابل پرداخت،                

بخاطر ارتکاب اشتباه توسط مسؤول مالیاتی در محاسبه مالیه قابل پرداخت،  تاریخ صدور و سایر معلومات عمومی می باشد. با آن هم،

 افغانی که باید اظهار می گردید، درج شده است.  2800پرداخت به جای مبلغ درست  افغانی قابل 2300مبلغ 

این یادداشت سنجش تاکنون معتبر می باشد. مالیه دهنده نمی تواند در مورد اعتبار آن اعتراض نماید. اداره مالیاتی می تواند یادداشت                

اظهار گردیده تطبیق نماید، با آن هم، اداره متذکره  2300الیه قابل پرداخت که سنجش را با گرفتن اقدامات مناسب جهت تحصیل م

 افغانی اضافی را در آن زمان اجرا نماید.  500شف می گردد، صادر و مبلغ کباید یک یادداشت تصحیح شده را زمانی که اشتباه 
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 :3مثال 

مالیاتی حاوی نمبر تشخیصیه، نام مالیه دهنده، آدرس، مالیه قابل پرداخت،  یادداشت سنجش مالیات برعایدات صادره توسط اداره              

آن  ارسال کننده یادداشت متوجهبا آن هم، بخاطر مشکل چاپی که مسوول مالیاتی تاریخ صدور و سایر معلومات عمومی می باشد. 

 دیگر می باشد.  حاوی محاسبه مالیهقابل پرداخت مشخص نگردیده یا مالیه در یادداشت هیچ  و نشده

سند که هیچ مالیه قابل پرداخت را نشان ندهد و هیچ محاسبات مالیه معلومات الزم را که مبین تصمیم مالیاتی باشد، ثبت ننماید در                

 این صورت سند صادر شده توسط اداره مالیاتی در این زمینه یک یادداشت سنجش مالیات برعایدات معتبر نمی  باشد.  

 

 : 4مثال 

به مالیه دهنده یادداشت صادر می نماید و وی را هشدار می دهد که در صورتی که وی نتواند اظهارنامه  22اداره مالیاتی مطابق ماده                

 روز ارائه نماید، تشبث به صورت موقت مسدود خواهد شد. در واقع مالیه دهنده قبالً  7خود را در خالل  1395مالیاتی سال 

اظهارنامه مالیاتی متذکره را ارائه نموده، مسؤول مالیاتی که یادداشت را تهیه نموده می خواهد پرداخت مبلغ مالیه که تاریخ پرداخت 

 آن گذشته را مشخص نماید. 

د به یاتی نمی تواناز معتبر بودن این سند حمایت نمی نماید. اشتباه خیلی بزرگ است که امکان اجرای آن وجود ندارد. اداره مال 13ماده 

 اطالع داده نشده است. اجرای چنین مقصدی از مسدود نمودن موقت تشبث برای عدم پرداخت مالیه ادامه دهد زیرا به مالیه دهنده 

 

 :5مثال 

است که وقت آن گذشته است،  یونمد یهمبلغ از مال یک وحید. یدنما یقرارداد م یخدمات ساختمان یجهت اجرا وحیدعمران با                

و  وحیدقابل پرداخت به  یاز پرداختها یصدف 20را به وضع  یرا به عمران صادر و و یادداشتی 16مطابق ماده  یاتیلذا اداره مال

 وحید را دستمزد به یاو اشاره به پرداخت معاش  صورت گرفته اشتباه  یادداشتدر. یدنما یمکلف م یاتیپرداخت آن به اداره مال

 کند نه کارمند.   یکار م یقرارداد یثبه ح وحید حقیقت دارد، اما در

ادرست پرداختها ح ن. شریدنما ینم یرتأث یادداشتاز مقصد  پیرویعمران جهت  ییتوانا یاشتباه رو یراتاکنون معتبر است ز یادداشت               

  .نماید نمیاست، متأثر  وحیدمبالغ قابل پرداخت به  فیصد 20اقدام عمران را که عبارت از وضع  مکلفیت وحیدبه 

  :باید قانونی باشدسند 

ه در قانونی می باشد ک درحال اعتبار سند را از نقص یا اشتباه محافظت نماید، سند باید قانونی باشد. سند 13بخاطر اینکه ماده  4.13

قوانین مالیاتی پیشبینی و مطابق قانون ایجاد و صادر گردیده باشد. این شامل به رسمیت شناختن سند توسط شخص باصالحیت در 

 اداره مالیاتی می باشد. 

 :مثال

وی با مالیه دهنده ای مالقات می کند که  ف در بخش ارائه خدمات مالیه دهندگان در اداره مالیه دهندگان بزرگ کار می کند.ؤر               

مالیه  ف فکر می کند شکایتؤبه دفتر آمده و در مورد یادداشت سنجش که بعد از بررسی وی صادر گردیده، شکایت می کند. ر

فع ر دهنده موجه است، لذا وی پشت کمپیوتر رفته و یادداشت سنجش تعدیل شده را با ایجاد تغییرات که شکایت مالیه دهنده را

 نماید، تهیه می کند. 

ه ف شکایت مالیه دهنده را بؤف معتبر نمی باشد، زیرا یادداشت متذکره قانونی نمی باشد. رؤیادداشت سنجش صادره توسط ر               

 است و وی شخصاً صالحیت صدور چنین یادداشتهای را ندارد.  ارسال نکردهساحه درست اداره مالیاتی جهت مالحظه 
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  :دریافت کننده به صورت مناسب مشخص گرددباید 

اداره مالیاتی باید دریافت کننده سند را به صورت مناسب مشخص نماید. این مسئله دو جنبه دارد )جزئیات مندرج سند و سند به  5.13

 کی ارسال گردد(. 

 

 یکان به باشد. سند همچن مینام و آدرس را دارا  تشخیصیه،دهنده مشخصات نمبر  مالیهبه  مالیاتیاسناد صادره توسط اداره  بسیاری 6.13

  .خیر ،یا دیدسند به شخص مناسب صادر گر آیا اینکهاز تصمیم حینمشخصه وجود دارد که  4گردد، لذا  میشخص ارسال 

ص خبه شرط اینکه به صورت فیزیکی به ش بودهآن درست  ختخواهد شد که حد اقل دو مشخصه شنا پنداشتهمعتبر وقت سند  7.13

  فعلی یا آدرس تشبث مالیه دهنده سپرده شود.  سکونتشخص یا به  هدرست یا نمایند

 : 1مثال 

جهت ارائه اعتراض درخواست می نماید. اداره مالیاتی تصمیم می گیرد تا 11ماده  2مالیه دهنده برای تمدید زمان مطابق فقره               

درخواست را مسترد و اطالعیه کتبی به مالیه دهنده زمانی به اداره مالیاتی می آید بدهد. اطالعیه کتبی دارای نام و آدرس درست 

بعضی نمرات نمبر تشخیصیه موجود نمی باشد. یادداشت تاکنون معتبر می باشد زیرا دارای دو مشخصه مالیه دهنده می باشد اما 

 شناخت از سه می باشد و به مالیه دهنده واقعی سپرده شده است.  

 

 : 2مثال 

بر می آدرس غلط است. یادداشت تاکنون معتمبر تشخیصیه و نام درست می باشد، اما ندارای ، به استثنای اینکه این بار 1مثال  مانند               

 باشد زیرا دارای دو مشخصه شناخت از سه می باشد و به مالیه دهنده واقعی سپرده شده است.  

 

 :3مثال 

جای نام  ه، به استثنای اینکه این بار دارای نمبر تشخیصیه و آدرس درست می باشد، اما اشتباهاً نام تجارتی تشبث ب1مثال  مانند               

شخصی مالیه دهنده درج گردیده است. یادداشت به آدرس اقامت مالیه دهنده ارسال شده است. یادداشت تاکنون معتبر می باشد 

زیرا با درنظرداشت تمام حقایق یادداشت به صورت مناسب به مالیه دهنده ارسال گردیده و مشخصه شناخت کافی در یادداشت درج 

 اند که یادداشت برایشان فرستاده شده است. گردیده که آنها باید بد

 

 موارد سایر و اثبات مسؤلیت

 :چهاردهم مادۀ

 .برساند اثبات به فصل، نیا احکام مطابق منازعه مرحله هر در را یاتیمال میتصم بودن قیدق ریغ است، مکلف دهنده هیالم (1)

  .تواند ینم شده هیمال لیتحص مانع یاتیمال ۀزع منا بروز   (2)

 رمگ باشد،یم محدود اعتراض درخواست مندرج موارد به محکمه، ای یاتیمال منازعات حل بورد به دهنده هیمال درخواست  (3)

 .دینما اضافه آن بر را دیجد موارد تا دهد اجازه دهنده هیمال به محکمه ای یاتیمال منازعات حل بورد نکهیا

 

 :حقایق –مسؤلیت اثبات 

با مراجعه به بورد حل منازعات مالیاتی یا درخواست به محکمه در مورد تصمیم مالیاتی اعتراض  11هرگاه مالیه دهنده مطابق ماده  1.14

مسؤلیت ثبوت حقایق در هر سطح از منازعه به عهده  نماید، وی مسؤل است تا هرگونه حقایق متنازعه اداره مالیاتی را ثبوت نماید.

می  به عهده مالیه دهندهنیز ه به شمول ارجاع به بورد حل منازعات مالیاتی مالیه دهنده می باشد. مسؤلیت ثبوت تمام مراحل منازع

 باشد. 
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مسؤلیت ثبوت تمام حقایق مربوط به اداره مالیاتی را باالی مالیه دهنده حکم نمی نماید. آنها فقط مسؤلیت ثبوت حقایق  14ماده  2.14

 مربوط به تغییر تصمیم متنازعه را دارند. 

 :مثال 

اداره مالیاتی مالیه دهنده را بررسی و یادداشت سنجش تعدیل شده که کسرات مال التجاره را کاهش می دهد، صادر می نماید. بررس               

کمبود شواهد در مورد مبلغ و مصرف خریداریهای مال التجاره در جریان سال مالیاتی وجود داشت. هیچ تعدیل ایجاد می نماید زیرا 

 یگری ایجاد نگردیده است. تغییری د

را به عهده دارد. این امر معموالً  تعدیلهرگاه مالیه دهنده بخواهد در مقابل تصمیم اعتراض نماید، مسؤلیت ثبوت نادرست بودن                

ر هیچ شواهد دمستلزم صدور شواهد مستند خریداریها می باشد. در این مورد هیچ تغییری در مورد عواید صورت نمی گیرد، لذا 

 ارتباط با عواید مالیه دهنده الزم نمی باشد.  

  :تعبیر حقوقی –مسؤلیت اثبات 

هرگاه منازعه باالی تعبیر حقوقی باشد، مالیه دهنده مسؤلیت ارائه دالیل را در چوکات یک اعتراض و هرگونه ارجاع به بورد حل  3.14

محکمه کشانده شود، هریک از طرفین منازعه برای ارائه دالیل در قسمت از  منازعات مالیاتی را دارا می باشد. هرگاه منازعه به

 تصمیم بورد که مورد اعتراض می باشد، مسؤل است. 

 :مالیه متنازعه قابل پرداخت می باشد

 مالیه دهنده نمی تواند از پرداخت مالیه به سادگی با ارائه اعتراض فرار نماید. مبلغ مالیه مطابق قوانین مالیاتی به زمان معین مطابق 4.14

 قانون مربوطه قابل پرداخت می باشد. مالیه اضافی در صورتی که توسط قانون حکم گردد، وضع خواهد شد. 

ماند، اداره مالیاتی اجازه به تعویق انداختن اقدامات تطبیقی را تا زمانی که منازعه حل و فصل  اگرچه مالیه قابل پرداخت باقی می 5.14

ها و رهنمودها به این منظور توسط اداره مالیاتی تنظیم خواهد گردید. به حیث رهنمود عمومی، هرگاه  نگردد، خواهد داد. پالیسی

 تاقداما ،فقیت قسمی یا کلی مالیه دهنده در اعتراض وجود داشته باشدؤمثق ؤمان مالیه دهنده نصف از مالیه متنازعه را بپردازد و امک

 تطبیقی جهت تحصیل مالیه باقیمانده به تعویق خواهد افتید. 

موارد مول فتد یا خیر،اداره مالیاتی می تواند عوامل دیگری را به شاویق بعدر تصمیم اینکه آیا اقدامات تطبیقی برای مالیه متنازعه به ت 6.14

 ذیل مدنظر گیرد: 

 پذیری مالیه دهنده  تاریخچه اطاعت الف(

  مرتبطمبلغ مالیه  ب(

 آیا مالیه دهنده میتواند تضمین کافی برای پرداخت مبلغ دخیل ارائه نماید ج(

 منتج به مشکل مالی مالیه دهنده می گرددمورد بحث آیا پرداخت مبلغ   د(

   دارد آیا فریب کاری در اصل منازعه وجود ه(

آیا مالیه دهنده در ارائه معلومات مطالبه شده مطابق قوانین مالیاتی به منظور اتخاذ تصمیم مالیاتی در منازعه ناکام مانده  و(

 است. 

 

طور بثق موفقیت کامل یا قسمی مالیه دهنده در منازعه وجود دارد یا خیر مسئله ای است که اداره مالیاتی باید آن را ؤآیا امکان م 7.14

گیری که مالیه دهنده امکان پیروزی در منازعه را دارد، بدان معنی نیست که اداره مالیاتی  واقعی و بی طرفانه مدنظر گیرد. تصمیم

 انتظار عدم موفقیت مالیه دهنده را داشته باشد. 
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 :1مثال 

ت گردیده و کسرات استهالک را تعدیل می نماید. تعدیال مالیه دهنده بررسی می گردد و نتیجه بررسی منتج به سنجش تعدیل شده              

صورت گرفت زیرا مالیه دهنده هیچ شواهد از قیمت اصلی داراییها را در اختیار نداشت. مالیه دهنده طی اعتراض بعضی از شواهد را 

 دد که شواهد بیشتر زمانی که ازمالیه دهنده همچنان در اعتراض مدعی می گرکه از عرضه کنندگان دریافت نموده ارائه می نماید. 

 گدام دریافت گردید به تعقیب ارائه می گردد. 

ش بعضاً به پیروزی می رسد. پیروزی حتمی نیست اما ممکن است. ا در این مورد چنین نمایان می گردد که مالیه دهنده در اعتراض              

در این مورد توجیه می گردد تا باالی پرداخت نصف مالیه متنازعه پافشاری و اداره مالیاتی نتیجه نهایی نامعلوم است، با آن هم 

 اقدامات تطبیقی را باالی مبلغ باقیمانده به تأخیر بیندازد. 

 

 : 2مثال 

 استتیقن مید. بررس اداره مالیاتی بررسی مالیه برارزش افزوده را باالی معامالت بین مالیه دهنده و اشخاص مرتبط راه اندازی می نما              

 و تعدیالت را مبنی بر تشخیص ارزشهای بازار به وجود می آورد. که ارزش بعضی از معامالت نادرست است 

گذاری و بعضی شواهد از تشبثات غیر  قیمتمالیه دهنده در مقابل ارزشها اعتراض می نماید. اعتراض شامل بعضی دالیل در مورد                

 مورد ارزشهای معامالت مشابه می باشد. مرتبط دیگر در 

درست بازار برای معامالت وجود دارد. تحقیقات بیشتر الزم است، لذا تحصیل نصف  قیمت هادر این مورد تردید موثق در مورد                 

 باشد. از مالیه قابل پرداخت و به تعویق انداختن اقدامات تطبیقی باالی مبلغ باقی مانده توجیه پذیر می 

 
 

 : 3مثال 

لیه امالیه دهنده سه خانه بزرگ را ساخته و آنها را برای مفاد فروخته است. اداره مالیاتی در می یابد که این مفاد در اظهارنامه مالیاتی م               

دهنده طی  مالیهی نماید. دهنده گنجانده نشده و یادداشت سنجش تعدیل شده که شامل مالیه باالی مفاد متذکره می باشد را صادر م

اعتراض ادعا می نماید که چنین مفادهای به منظور مالیات برعایدات قابل سنجش نمی باشد. در اعتراض هیچ دلیل حقوقی جهت 

 درج نگردیده است.  ،حمایت ادعا

مات ابه موفقیت نمی انجامد. اداره مالیاتی باید اقد ندهقانون مالیات برعایدات، اعتراض مالیه ده 20در این مورد، با درنظرداشت ماده                

 تطبیقی را جهت پرداخت کامل مبلغ مالیه قابل پرداخت روی دست گیرد. 

  :دالیل جهت به منازعه کشاندن تصمیم اعتراض

مدنظر گیرد. هرگاه مالیه مراجعه نمایید( تسلیم می گردد،  11مالیه دهندگان باید محتاطانه دالیل که در اسناد اعتراض )به ماده  8.14

 دهنده با تصمیم اتخاذ شده توسط اداره مالیاتی در ارتباط با اعتراض خود قناعت نداشته باشد، آنها فقط می تواند همان دالیل را در

 مراجعه به اداره حل منازعات مالیاتی مطرح نماید. همان دالیل در درخواست به محکمه نیز قابل تطبیق است.  وقت

لیه دهنده می تواند دالیل خود را به بورد یا محکمه دوباره بیان نماید اما دالیل تجدید شده باید مبتنی بر دالیل اصلی اظهار شده ما 9.14

در اعتراض شان باشند. مالیه دهنده می تواند همچنان شواهد جدید را به بورد یا محکمه )مطابق قواعد محکمه( طوری که با دالیل 

 ط باشند، معرفی نماید.  مندرج اعتراض مرتب
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  :مثال

نتیجه بررسی، اداره مالیاتی بعضی مصارف ادعا شده توسط مالیه دهنده مجرا نمی نماید زیرا به این باور است که مصارف برای  در             

 تجهیزات سرمایه وی می باشد. مالیه دهنده اعتراض را ارائه و ادعا می نماید که اجناس مذکور مواد و اجناس مصرفی بوده است. 

بعد از اینکه اداره مالیاتی اعتراض را غیر مجاز دانسته مالیه دهنده به بورد حل منازعات مالیاتی جهت ارزیابی درخواست می نماید و                

می پذیرد که مصارف جزء خریداریهای تجهیزات بوده است اما ادعا می نماید که کسر مصارف به خاطر از بین رفتن تجهیزات در 

 ست. آتش سوزی صورت گرفته ا

 بورد می تواند این استدالل را که یک دلیل جدید بوده و قبالً در اعتراض درج نگردیده است، مسترد نماید.                 

 

 بورد حل منازعات مالیاتی یا محکمه می تواند جهت طرح دالیل جدید به مالیه دهنده اجازه دهد.  10.14
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  پنجم فصل

 مالیات  تحصیل
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 هیمال پرداخت

 :پانزدهم  ۀماد

 .دینما هیتأد یاتیمال نیقوان  احکام مطابق شرایخو ذمت یۀمال ، است مکلف دهنده هیمال (1)

 اتیمال اداره به شیخو ذمت هیمال پرداخت زمان دیتمد منظور به تواندیم مؤجه، لیدال تیموجود بنابر دهنده، هیمال (2)

  .دینما هیارا ،یاتیمال نیقوان  مندرج مدت خالل در را یکتب درخواست

 هیمال درخواست مهیضم اسناد و یمال تیوضع ل،یدال داشت نظر با تواندیم اتیمال اداره ماده، نیا( 2) ۀفقر مندرج حالت در (3)

 .دهد   اطالع کتباً را دهنده هیمال و  منظور اقساط به را پرداخت ای دیتمد را هیمال پرداخت زمان دهنده

 .باشدیم لیتحص قابل یو از یکبارگی طور ناشده پرداخت مبلغ مجموع د،ینما تعلل اقساط پرداخت در دهنده هیمال هرگاه (4)

 .گردد ینم  اتیمال پرداخت در  ریتأخ بابت یاضاف اتیمال وضع مانع اقساط به پرداخت ای پرداخت زمان دیتمد (5)

 را انستانافغگردد که مالیه دهنده قبل از موعد معیین تادیه مالیه ؛به اساس مدارک دست داشته، متیقن  اتیمال اداره هرگاه (6)

 دهنده هیمال هب یکتب هیاطالع ۀعیذر و نییتع را آن اتیمال اداره که باشدیم پرداخت قابل یخیتار به هیمال ؛دینمایم ترک

 .دهد یم اطالع
 

  :درخواست برای تمدید زمان پرداخت

 

می تواند جهت پرداخت مالیه درخواست تمدید نماید. درخواست می تواند به تمدید زمان برای پرداخت مبلغ کامل یا دهنده مالیه  1.15

و تمدید  7یک مالیه دهنده می تواند جهت تمدید زمان ارائه اظهارنامه مطابق ماده برای موافقه پرداخت به اقساط اشاره نماید. 

 در عین زمان درخواست نماید.  15ماده زمان پرداخت مطابق 

که چرا مالیه دهنده نمی تواند مالیه قابل پرداخت را بپردازد. اداره مالیاتی  داده شوددرخواست تمدید زمان باید با دالیل توضیح در  2.15

 و اسناد حمایوی در ارتباط به معلومات مندرج درخواست را مطالبه نماید. می تواند به این منظور فورمه مناسب را فراهم 

 مالیه دهنده باید دوره تمدید تقاضا شده را در درخواست خود اظهار نماید. 3.15

ه ک ها ذکر گردیده ممکن نیست تمام دالیل که برای تمدید زمان معقول می باشد، لست گردد. در ذیل مثالهای از بعضی حالت 4.15 

 می باشند: زمان توجیه کننده تمدید 

  مالیه دهنده یا تشبث وی به صورت جدی توسط حوادث طبیعی مثل آتش سوزی، سیل یا زلزله متأثر گردیده است؛ 

  مالیه دهنده یا تشبث وی به صورت جدی توسط آشوب مدنی یا جنگ متأثر گردیده است؛ 

 یا زخم خوردگی وی متأثر گردیده است؛  منفعت زایی تشبث مالیه دهنده به دلیل بیماری جدی 

  رنج می برد و مالیه دهنده دارای مسؤولیت یا عضو نزدیک فامیل مالیه دهنده وفات نموده یا از بیماری یا زخم خوردگی

  مکلفیت مهم فامیلی بوده تا در زمان ادای مالیه باید برآورده نماید؛

 بیعی، جنگ و آشوب مدنی بسته می باشد.  محالت موجود جهت پرداخت مالیه به دلیل حوادث ط 

 یلپو دورانصورت حساب ،  در درخواستباید می نماید درخواست هرگاه مالیه دهنده برای تمدید زمان به دلیل مشکالت مالی  5.15

تخمینی  پیشبینیباشد. این به معنی ارائه شامل مالیه دهنده برای دوره که وی درخواست تمدید یا پرداخت به اقساط نموده است، 

که چه موقع عواید به دست می آید، می باشد. همان پروسه باید در ارائه زمان بندی فعالیت و ی ها عواید به شمول جدول از تاریخ

 مصارف شخصی متوقعه توسط مالیه دهنده تعقیب گردد. 
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ده، ردد. این شامل مبالغ بیالنسهای نگهداشته شخواست شامل گدرصورت حساب مکلفیتها و داراییهای مالیه دهنده باید در  ،به عالوه 

هرگاه مالیه دهنده صورت حساب نادرست را در درخواست بیالنسهای حساب بانکی و جایدادهای منقول و غیر منقول می باشد. 

  مرتکب تخلف می گردد.  45ماده  9خود بگنجاند مطابق فقره 

ساط . در صورتی که درخواست پرداخت به اقالزم پنداشته می شود، باشده دهنده تمدید زمان که توسط مالیبیانگر درخواست باید  6.15

 باشد، مالیه دهنده باید مبالغ و زمانهای پیشنهادی اقساط را با جزئیات بیان کند.  

د. با ، ارائه گردرسمی باشد باید در تاریخ معینه مالیه که تمدید برای آن درخواست گردیده 15بخاطر اینکه درخواست مطابق ماده  7.15

ه منازعه بارائه درخواست به موقع، مالیه دهنده حق دارد تصمیم گرفته شده توسط اداره مالیاتی را که باالی درخواست صورت گرفته 

شامل می باشد و لذا می تواند مطابق طرزالعملهای  3تصمیم در توضیح تصمیم مالیاتی مطابق ماده  15ماده  3بکشاند. مطابق فقره 

 به منازعه کشانده شود.  4رج فصل مند

اداره مالیاتی باید درخواست را مدنظر گرفته و تصمیم بگیرد تا آن را مسترد یا بپذیرد. در صورت مسترد نمودن درخواست، اداره  8.15

 .توسط مالیه دهنده پیشنهاد گردیده، اجازه دهد که مالیاتی باید دوره تمدید کوتاه تر یا موافقه اقساط که مغایر با آنچه

اداره مالیاتی باید در مورد درخواست تصمیم بگیرد. طبق قانون هیچ محدوده زمانی در اتخاد تصمیم وضع نگردیده اما باید در خالل  9.15 

ه درخواست ناتکمیل یا معلومات روز گرفته شود، مگر اینک 14صورت گیرد. در بسا موارد تصمیم باید در خالل دوره زمانی معقول 

 بیشتر الزم باشد. تصمیم باید به صورت کتبی به مالیه دهنده ارائه گردد. 

  :تأخیر درخواستها

مالیه درخواست ارائه نماید اما به حیث درخواست غیر رسمی تلقی می گردد. چنین تادیه مالیه دهنده می تواند بعد از تاریخ معینه  10.15

 3نمی باشد، لذا تصمیم اتخاذ شده توسط اداره مالیاتی باالی درخواست مطابق فقره  15ماده  2درخواستی در مطابقت با فقره 

 توسط مالیه دهنده مورد منازعه قرارداده شود.  نخواهد بود. این بدان معنی است که تصمیم یک تصمیمی نخواهد بود که 15ماده 

با وجودی که تصمیم اداره مالیاتی در مورد درخواست به تأخیر ارائه شده تابع منازعه توسط مالیه دهنده نمی باشد، اداره مالیاتی  11.15

و تصمیم عادالنه مطابق به پالیسها باید به صورت دقیق طبق معلومات ارائه شده توسط مالیه دهنده آن را مورد مالحظه قرار داده 

 اتخاد نماید. 

مجاز قراردادن درخواستهای به تأخیر ارائه شده به نفع تطبیق مؤثر قوانین مالیاتی می باشد و هرگاه حاالت معقول باشد اقدام تطبیقی  12.15

الیه آن عده از مدهد تا باالی تطبیق قانون  را جهت تمدید زمان پرداخت به تأخیر انداخته شود. این امر به اداره مالیاتی اجازه می

  کند.  تمرکزدهندگانی که تبعیت نمی نمایند، 

 .نماید می تشویق 15مطابق ماده  ،دهندگان را به موافقه مالیه و گردیده پیشبینی مالیاتدر قانون اداره امور  که تطبیقیاقدامات  سایر 13.15

ادیه ت آن  طی موافقه که  یکگردد. به صورت مشخص،  میمتوقف   تطبیقیاقدام  15دهنده مطابق ماده  مالیهموافقه   صورتیدر  یا

 22ماده  4فقره و  20ماده  2 فقره ،17ماده  1به فقره  .بعمل امده میتواند بپردازد به اقساط به تاخیر انداخته شده را مالیه دهنده مالیه

  .نماییدمراجعه 

جود دارد قصد آن وشروع گردد، واضح است که  یهپرداخت مال ینتواند تا بعد از زمان مع یعموماً نم یقیکه اقدامات تطب ییاز آنجا 14.15

امر تابع منازعه توسط  این. با آن هم، نمایندتوافق  15پرداخت به اقساط مطابق ماده  باالیبتوانند  مالیاتیدهندگان و اداره  مالیهکه 

   .باشد نمیدهنده  مالیه
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  :مالیه اضافی تأخیر پرداخت

 از را پرداخت ریتأخ یاضاف هیمال تواند یم 34 ماده. گردد ینم پرداخت ریتأخ یاضاف هیمال مانع کار نیا. دارد ریتأث هیمال لیتحص  15.15

 یم ادهد اجازه یاتیمال اداره توسط دیتمد که دوره هر و شود یم گرفته مدنظر درخواست که دوره تا هیمال پرداخت نهیمع خیتار

  .دینما یم وضع شود،

ندارد که در هر  گردد، لزومینمی   34مانع وضع مالیه اضافی مطابق ماده  15تمدید زمان پرداخت مطابق ماده  از آنجایی که 16.15

که  یرداخت زمانپ یرتأخ یرا باال یاضاف یهکه مال یردبگ یمتواند تصم یم یاتیاداره مال ییاستثنا یلی. در موارد خمورد پرداخت شود

دهنده  هیتشبث مالشامل گردد که  یتواند زمان یم یاستثنا یلی. موارد خیدباشد، وضع ننما یدهاعطاء گرد 15ها مطابق ماده  یدتمد

تواند  یم 15مطابق ماده  یاتزمان جهت پرداخت مال یدمورد تمد ینباشد. در چن یدهمتأثر گرد یآفات مل یا یعیتوسط آفات طب

 میشروع به وضع شدن  34مطابق ماده  اضافی مالیهکه است  یخیزمان تار یدبعد از تمد یهمال یپرداخت بعد یخردد و تاراعطاء گ

  گردد.

  :تصمیم اداره مالیاتی در مورد تمدید زمان منازعه بر

تصمیم اتخاذ شده توسط اداره مالیاتی جهت مسترد نمود درخواست تمدید زمان برای پرداخت مالیه که در زمان معینه ارائه  17.15

می تواند علیه آن اعتراض شود. تصمیم وزارت )یا عدم  11تصمیم مالیاتی می باشد و مطابق ماده  3گردیده طبق تعریف ماده 

جهت  56در آمده که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده ورت تصمیم قابل ارزیابی تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به ص

 ارزیابی به بورد حل منازعه مالیاتی درخواست نماید. 

 

  :به جلو انداختن تاریخ پرداخت

هد که مالیه دهنده ممکن به اداره مالیاتی صالحیت می دهد تا تاریخ پرداخت مالیه را در صورتی داشتن شوا 15ماده  6فقره  18.15

اندازد. به منظور مشخص نمودن تاریخ پرداخت مکلفیت مالیاتی در  جلوافغانستان را قبل از تاریخ معینه پرداخت ترک نماید، به 

 یا ایجاد شده باشد. داشته قدم اول مکلفیت مالیاتی باید وجود 

در مورد مکلفیت مالیاتی که تا کنون در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده یا یادداشت سنجش صادره درج نگردیده باشد، به منظور تطبیق  19.15

 5اداره مالیاتی باید در قدم اول یادداشت سنجش تهیه و مالیه قابل پرداخت را مشخص نماید. این امر مطابق فقره  15ماده  6فقره 

 رد. صورت می گی 8ماده 

 می تواند با موافقه یا بدون موافقه مالیه دهنده مورد استفاده قرار گیرد.  15ماده  6صالحیت پیشبینی شده در فقره  20.15

 

 :مثال

صورت قصد ترک افغانستان را با فامیلش دارد. صورت آقای که  به معلوماتی دست می یابداداره مالیاتی ، 1395سال دلو  20در                  

دارای یک تشبث که ثبت مالیه برارزش افزوده می باشد، است. وی درحال حاضرا زمالیه مقروض نمی باشد، با آن هم، تا کنون 

یا اظهارنامه مالیه برارزش افزوده را برای ربع که در همان تاریخ ختم  1395قوس  30اظهارنامه مالیاتی خود را برای سال مالیاتی 

 .می گردد، ارائه ننموده است

اداره مالیاتی می تواند فوراً یادداشت سنجش را برای مالیات برعایدات و مالیه برارزش افزوده وی تهیه نماید. در  8ماده  5طبق فقره                  

دلو  20صادر نماید، می تواند هر تاریخی را از  1395دلو  20صورتی که اداره مالیاتی یادداشت سنجش برای هر مالیه را در 

 انتخاب نماید.   1395
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  :تصمیم اداره مالیاتی مبنی بر جلو انداختن تاریخ معینهبر منازعه 

تاریخ معینه مالیه به این باور که مالیه دهنده ممکن افغانستان را ترک نماید، مطابق تعریف  انداختنتصمیم اداره مالیاتی جهت جلو  21.15

در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم وزارت )یا عدم  11یک تصمیم مالیاتی است و می تواند مطابق ماده  3مندرج ماده 

جهت  56آمده که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده  تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به صورت تصمیم قابل ارزیابی در

 مالیاتی درخواست نماید.  اتارزیابی به بورد حل منازع

  :تطبیق قانون بر مبالغ کوچک و مبالغ غیر اقتصادی

اداره مالیاتی صالحیت دارد تا برای اقدام تطبیق قانون  تمام مکلفیتهای مالیاتی مطابق قوانین مالیاتی قابل پرداخت می باشد. با آن هم، 22.15

عویق . به صورت عموم مبالغ بزرگتر در اولویت باالتر قراردارد. زمان تقایل شودبه منظور تحصیل مالیه معوق اولیت باالتر یا پایین تر 

در مقابل الیه مبه عالوه، مدنظر گرفتن هزینه تحصیل د مالحظه قرار می گیرد )قروض قدیمی تر در اولویت باالتر قرار می گیرد(. مور

مبلغ مکلفیت مالیاتی یک شیوه اداری حسنه می باشد. وزارت مالیه به شمول اداره مالیاتی مکلف است تا از منابع خود تا حد امکان 

 . مؤثریت ایجاب نماید که این منابع باید جهت افزایش عواید مالیاتی در دراز مدت مورد استفاده قرار گیرند. استفاده مؤثر نمایند

مقررات این اصول را با ارائه دو قواعد برای به تعویق یا به تأخیر انداختن تطبیق قانون جهت تحصیل مالیه معوق، کمک می نماید.  23.15

مالیاتی می تواند اقدامات تطبیقی را در برابر مالیه دهنده جای که مجموع مکلفیت مالیاتی کمتر از اولین قاعده این است که اداره 

 افغانی باشد، به تعویق یا به تأخیر بیندازد.  1000

شتر از یقاعده دومی این است که اداره مالیاتی می تواند اقدامات تطبیقی را جای که تمام هزینه های تخمینی تحصیل برای دولت ب 24.15

کنان مالیاتی رهزینه های مربوطه می تواند شامل مصارف معاش کامبلغ مجموعی مکلفیت مالیاتی گردد، به تعویق )به تأخیر( بیندازد. 

  تطبیق قانون بعالوه هزینه های اداری می باشد. مصروف 

مالیه دهنده تا کنون ز االیه مذکور تأثیر نمی نماید. تأخیر یا تعویق اقدام تطبیقی جهت تحصیل مالیه به هیچ صورت باالی مکلفیت م 25.15

در حساب حفظ شده توسط اداره مالیاتی قابل پرداخت باقی خواهد ماند. در صورت مرتبط بودن، این و  انتظار پرداخت مبلغ می رود

 ادامه خواهد داشت. نیز مالیه اضافی تأخیر پرداخت وقوع 

 

  :شناسایی مبلغ پرداخت شده

مالیه دهندگان طبق قانون مکلف است تا مکلفیتهای مالیاتی خود را بپردازند. دوچیز جهت برآورده نمودن مکلفیت الزم  می باشد.  26.15

این مکلفیت ا هاول آنها باید پول را به دولت بپردازد. دوماً آنها باید مکلفیت مالیاتی را که باید پرداخت گردد، مشخص نمایند. مقرره 

 د کرد. خواه اثباترا 

مبلغ  به صورتهرگاه مالیه دهنده بدون مشخص نمودن مکلفیت مالیاتی قابل پرداخت، پرداخت نماید، پرداخت در حساب معوق  27.15

مکلفیت  صهحثبت می گردد که وی به سود مالیه دهنده مجرایی تا زمانی مبلغ قابل مالیه دهنده یادداشت می گردد. این  قابل مجرایی

 مشخص نماید.  مالیاتی خود را

مالیه اضافی برای تأخیر در پرداخت مکلفیت مالیاتی تا زمانی ادامه پیدا می کند که پرداخت بتواند به مکلفیت مالیاتی تخصیص وضع  28.15

 یابد.  

 

 

 

 سوم ازشخص  دهنده هیمال ناشده هیتأد اتیمال لیتحص
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 :شانزدهم ۀماد

 .دینما لیتحص سوم شخص از را ناشده هیتأد هیمال ،یکتب یۀاطالع باالثر دهنده، هیمال موافقه بدون تواند، یم اتیمال اداره (1)

  به وطمرب یاضاف هیومال ناشده هیتأد هیمال از قسمت ای کل هیتأد به مکلف سوم شخص ، ماده نیا( 1)ۀفقر مندرج حالت در (2)

 به ومس شخص شدن مکلف خیتار از قبل هیاطالع مندرج پرداخت خیتار. باشدیم  هیاطالع شده ینیشبیپ عادیم در  آن

 .تواندینم بوده پرداخت،

 ایو بوده یو نزد دهنده هیمال از که مبلغ از تر اضافه مبلغ هیتأد به مکلف  سوم شخص ماده، نیا( 2) ۀفقر مندرج حالت در (3)

  .باشد ینم است، مقروض او از

 نیچن صدیف ستیب از تر اضافه تواندینم باشد،یم دستمزد ای معاش از هیاطالع مندرج مبالغ وضع به مکلف که سوم شخص (4)

  .دینما وضع ماده، نیا منظور به را اتیتأد

  . دینما یم ارسال دهنده هیمال به را  آن نقل و سوم شخص به را ماده نیا مندرج یۀاطالع اصل اتیمال ۀادار (5)
 

 

  :تحصیل مالیه از شخص سوم

تعریف گردیده است و عموماً  3از اشخاص سوم تحصیل نماید. شخص سوم در ماده را اداره مالیاتی می تواند مالیه پرداخت ناشده  1.16

ا ی بودهخواهد کرد یا از مالیه دهنده مقروض در آینده نگهداری یا ونگهداری می نماید پول شخصی است که برای مالیه دهنده 

 .   شدمقروض خواهد 

 

 :مثال

مدرک معاش یا مزد در طی زمان از مالیه دهنده  که استخدام کننده مذکور  شخص سوم می باشد، استخدام کننده مالیه دهنده                

 . گرددمقروض )معاش یا دستمزد( می 

قبل اقدامات دیگری را جهت  زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که اداره مالیاتی از عموماً  16صالحیت تحصیل مالیه مطابق ماده  2.16

ی از مبلغ قابل جهت اطالع واداره مالیاتی باید یک تذکر نامه کتبی به مالیه دهنده  حداقلتحصیل مالیه از مالیه دهنده گرفته باشد. 

 پرداخت، ارسال نموده باشد. 

د. این عیه کتبی به شخص سوم صادر نمایبه منظور تحصیل مکلفیت مالیه پرداخت ناشده از شخص سوم، اداره مالیاتی باید اطال 3.16

خوانده می شود. این اطالعیه تحصیل ارایه شده به شخص سوم باید مالیه دهنده را که یادداشت به وی تعلق دارد  "اطالعیه تحصیل"

 مشخص نماید. را نماید،  وضع و پرداخت مبلغ قابل پرداخت که شخص سوم باید برای اداره مالیاتی 

که به اداره ا رپرداخت گردد  و تاریخ  به حساب اداره مالیاتی  یا وضع که توسط شخص سوم را باید مبلغ همچنان اطالعیه تحصیل                

  را نیز مشخص نماید.   شده مالیاتی تأدیه 

یک نقل از اطالعیه تحصیل باید به مالیه دهنده داده شود. هیچ محدوده زمانی در قانون مشخص نگردیده، با آن هم باید تا حد امکان  4.16

 که اطالعیه به شخص سوم داده می شود، نزدیک باشد.  تاریخبه 
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  :تاریخ پرداخت

ل از ، باشد. در ذیل مثااشاره داردریخ که به وقوع یک واقعه باشد، یا می تواند تا مخصوصتاریخ مشخص شده می تواند تاریخ  5.16

 هرکدام ارائه گردیده است: 

  اجرا گردد؛ یا 1395سنبله  20پرداخت در تاریخ 

  روز از پرداخت معاش بعدی پرداخت گردد.   7در خالل 

د. بگونه پرداخت شخص سوم به مالیه دهنده باشتاریخ پرداخت به اداره مالیاتی توسط شخص سوم نمی تواند قبل از تاریخ مکلفیت  6.16

استخدام کننده ای که به حیث شخص سوم به وی اطالعیه داده شده مکلف به پرداخت از مبلغ معاش قابل پرداخت به کارمند  مثال،

 . گردد، مکلف نشده باشدنمی تواند برای پرداخت تا روزی که معاش قابل پرداخت  ،گردیده

ن پرداخت، اداره مالیاتی باید تعداد روزهای منطقی را برای شخص سوم با درنظرداشت مستوجبات اداری، اجازه دهد. حین تعیین زما 7.16

بگونه مثال، استخدام کننده که به عنوان شخص سوم مکلف به پرداخت از مبلغ معاش قابل پرداخت به کارمند می باشد باید حد اقل 

 ای که  مبلغ کسر شده به اداره مالیاتی پرداخت گردد، اجازه داده شود.  روز بعد از پرداخت معاش به حیث دوره 7

لفون در اختیار مالیه دهنده قرار می گیرد )بگونه مثال، بانک که وجوه را یدر مورد شخص سوم که پول نزد وی می باشد و به یک ت 8.16

 دهنده جاری مدنظر گرفته می شود. در چنین حالت شخصدر یک حساب برای مالیه دهنده نگاه می دارد( مکلفیت بین بانک و مالیه 

سوم مکلفیت دارد تا هر زمانی که مالیه دهنده درخواست نماید وجوه را پرداخت یا ارائه نماید. به همین خاطر تاریخ پرداخت در 

 . به شخص سوم می تواند در هرزمانی به شمول فوراً بعد از دریافت اطالعیه تعیین گرددصادره اطالعیه 

  :مبلغ پرداخت

 شخص سوم را نمی توان مکلف نمود تا به اداره مالیاتی بیشتر از مبلغ که به مالیه دهنده مکلف باشد، بپردازد.  9.16

 

 :مثال

به بانک  18افغانیگی دارد. هرگاه اداره مالیاتی مطابق ماده  10000مالیه دهنده در بانک وردک یک حساب بانکی با بیالنس                

 افغانی است.  10000اطالعیه صادر نماید، حداکثر مبلغ قابل اجرا که بانک مکلف به پرداخت آن می باشد، 

ی اعتبار مشخص گردد، اطالعیه ب، دهنده مبلغ بیشتر از مکلفیت شخص سوم به مالیههرگاه در اطالعیه صادره توسط اداره مالیاتی  10.16

جرا می مکلف است، قابل ادهنده مراجعه نمایید(. اطالعیه معتبر است، اما فقط تا مبلغ که شخص سوم به مالیه  14نمی باشد )به ماده 

 باشد. 

 ق مختلف مبتنی بر حاالت بیان گردد. در ذیل بعضی مثالها ارائه می گردد: مبلغ قابل پرداخت به اداره مالیاتی می تواند به طر 11.16

  افغانی از حساب بانکی مالیه دهنده؛  10000پرداخت مبلغ 

  فیصد از معاش در هر دوره پرداخت؛  20کسر 

  افغانی.  10000پرداخت عایدات فروش دارایی تا 

مکلف به پرداخت  16خاص می باشد. حداکثر مبلغ که استخدام کننده مطابق ماده  مبلغ قابل کسر از معاش یا دستمزد تابع محدودیت 12.16

این محدودیت برای هر معاش یا دستمزد قابل پرداخت فیصد از معاش یا دستمزد قابل پرداخت به کارمند می باشد.  20 ،آن می باشد

 به شمول تمام امتیازات، اضافه معاش، جایزه یا اضافهدر دوره پرداخت، تطبیق و محاسبه می گردد. در مبلغ، مبلغ ناخالص پرداخت 

باالی مبلغ ناخالص قبل از وضع مالیه یا سایر کسرات  16فیصد مطابق ماده  20مدنظر گرفته می شود. حد اکثر  یا درآمد مشابه کاری

  تطبیق می گردد. 
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د گرد پرداخت فیصدی از پرداخت هر معاش یا دستمزد بایدمبلغ که به حیث  16در اطالعیه صادره به استخدام کننده مطابق ماده  13.16

 . بگونه مثال: ارجحیت داده شود  ،)تا مبلغ حد اکثر(، مشخص شود

افغانی  10000از پرداخت ناخالص معاشات را تا زمانی که مجموع چنین پرداختها به  ٪15شما مکلف هستید تا به اداره مالیاتی " 14.16

  "برسد، پرداخت نمایید.

، اداره مالیاتی در مورد مالیه دهنده که شخص حقیقی است باید مدنظر گیرد 16حین تصمیم اخذ مبلغ از شخص سوم مطابق ماده  15.16

لغ زمانی ناشی می گردد که وضع مب دستی  قرار می دهد یا خیر. تنگدستی  وی را در تنگ نزدیکانکه آیا این امر مالیه دهنده یا 

د تا مالیه دهنده نتواند غذا و نیازهای اولیه خود و خانواده خود را بر آورده نماید. در صورتی که مبلغ یا باعث گرد 16مطابق ماده 

 مناسب کاهش داده شود.  حدگردد، باید در  دستی فیصدی قابل کسر از معاش یا دستمزد باعث تنگ

 

  :تصمیم اداره مالیاتی جهت تحصیل از شخص دیگرباالی منازعه 

می باشد  3اداره مالیاتی جهت تحصیل مالیه )مطابق این ماده( از شخص دیگر یک تصمیم مالیاتی طبق تعریف مندرج ماده  تصمیم 16.16

)یا عدم تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به  مالیه در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم وزارت 11و می تواند مطابق ماده 

جهت ارزیابی به بورد حل منازعه مالیاتی  56ه مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده صورت تصمیم قابل ارزیابی در آمده ک

 درخواست نماید. 

تصمیم مالیاتی مربوطه در این مورد می تواند تصمیم تحصیل از شخص، یا تصمیم مبتنی بر مبلغ که باید از آن شخص تحصیل گردد،  17.16

 یا هردو باشد. 

می پینداشته میشود که مالیه دهنده ذمت مالیاتی خویش قسلیاتی را مطابق این ماده مورد منازعه قرار می دهد، شخصی که تصمیم ما 18.16

  را ادا نکرده است. 

عموماً اداره متذکره از این صالحیت جهت تحصیل استفاده نماید.  16تا چه موقع از صالحیت مندرج ماده  دارد راختیااداره مالیاتی  19.16

 افغانی باشد )مقرره((.  1000ک استفاده نمی نماید)در صورتی که مبلغ مالیه پرداخت ناشده بالغ بر مبالغ کوچ
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 به شخص سوم هیمال لیتحص یۀاطالع لیتعد

 هفدهم: ۀماد 

قانون موافقه  نی( ماده پانزدهم ا3) ۀطبق حکم فقر ای دینما هیقسمت آنرا تأد ای هیدهنده، تمام مبلغ مندرج اطالع هیهرگاه مال (1)

نموده و در مورد به شخص سوم  لیتعد ایقانون را باطل  نیشانزدهم ا ۀمندرج ماد یۀاطالع اتیصورت گرفته باشد،اداره مال

 . دهدیاطالع م یطور کتب

 لیعدبه مقصد ت اتیمال ۀبه ادار تواندیم د،ینما افتیرا در هیقانون اطالع نیهرگاه شخص سوم مطابق حکم ماده شانزدهم ا (2)

 . دینما هیدرخواست ارا ه،کتباًیمندرج اطالع نهیمع خیتار لیتعد ایمبلغ 

را در مورد به شخص سوم  شیخو مینموده وتصم یابیدرخواست را ارز اتیمال ۀماده ،ادار نی( ا2) ۀدر حالت مندرج فقر (3)

 .دینمایدهنده ابالغ م هیو مال

 .شودیقانون دانسته م نیشانزدهم ا ۀمندرج ماد هیاطالع نیگزیجا گرددیماده صادر م نیکه مطابق حکم ا یۀاطالع (4)

 

 

  :لغو  یا تعدیل اطالعیه

زمان  تمدید باالی 15ماده  3مطابق فقره  مالیاتیاداره  یاپرداخت گردد  ،تحصیل اطالعیهمربوط به  مالیاتی مکلفیتهرگاه  1.17

   گردد. غبالبه شخص سوم ا باید ،لغو کتبی اطالعیهلغو گردد.  تحصیل اطالعیه نماید،پرداخت به اقساط توافق  یاپرداخت 

 1طبق اطالعیه تحصیل توسط شخص سوم به حیث پرداخت تحت صالحیت مالیه دهنده طبق فقره ،های صورت گرفته  پرداخت 2.17

نی که پرداخت صورت بگیرد، اداره مالیاتی مکلف به لغو یا تعدیل اطالعیه تحصیل در هرزما تلقی می گردد. با آن هم، 18ماده 

 . هماهنگ خواهد بودبا اطالعیه اصلی سادگی نمی باشد. هر پرداخت به 

 ورطتواند اداره مالیاتی را از لغو داوطلبانه یا تعدیل اطالعیه تحصیل بنا به دالیل دیگر، جلوگیری نماید. ب ینم 17 ماده 1 فقره احکام 3.17

 محدودیتباعث  از اطالعیه اصلی پیرویمثال، اداره مالیاتی می تواند اطالعیه تحصیل را تعدیل یا تغییر دهد در صورتی که دریابد که 

 یا وابستگان وی می گردد. دهنده به مالیه 

اتی باید در اسرع زمان ممکن هیچ محدوده زمانی جهت صدور اطالعیه لغو در این قانون درج نگردیده است، با آن هم، اداره مالی 4.17

به مالیه دهنده را مکلف ننموده، با آن هم، انجام این کار برای اداره مالیاتی یک  اطالعیه لغو نماید. قانون ارائه یک کاپی اطاعت

 می باشد.  قول عمشیوه 

  :درخواست تغییر

مالیاتی  خ پرداخت مبلغ مندرج اطالعیه درخواست نماید. ادارهشخص سوم با دریافت اطالعیه تحصیل می تواند برای تغییر مبلغ یا تاری 5.17

 باید در مورد درخواست تصمیم بگیرد و اطالعیه کتبی تصمیم را به هردو شخص سوم و مالیه دهنده ارسال نماید. 

 یم یتلق (دهد یریرا تغ یاصل یهاطالع) که یبه شرط یلتحص یهاطالع یگزینجا یثمنح یریپذ تغییردر ارتباط با  تصمیم اطالعیه 6.17

 میدر بر ا ردر آن رو نما نگردد  ییریتغ یچرا تا اندازه که ه یاصل یلتحص یههرگونه معلومات مندرج اطالع یهاطالع یمگردد. تصم

   .گیرد

 

 

 

به اداره مالیاتی ارائه نماید. در صورتی که مالیه دهنده بخواهد اطالعیه  چنین درخواستهای را مستقیماً  مالیه دهنده نمی تواند شخصاً  7.17

تحصیل تغییر نماید، می تواند از شخص سوم تقاضا نماید تا به نمایندگی از وی چنین کاری انجام دهد. مالیه دهنده می تواند 
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و با امضاء و منظوری شخص سوم ارائه نماید، و این درخواست به حیث درخواست رسمی توسط شخص سوم  درخواست را تهیه

 تلقی می گردد. 

مالیه دهنده می تواند درخواست غیر رسمی برای تغییر اطالعیه تحصیل را بدون معلومات یا منظوری شخص سوم ارائه نماید. اداره  8.17

 17ماده  2و پیرامون آن اقدام نماید. با آن هم، چنین درخواستی مطابق به فقره در نظر گرفته را مالیاتی می تواند چنین درخواستی 

 پیشبینی گردیده است.  17ماده  3تصمیمی نیست که در فقره نمی باشد و تصمیم اتخاد شده توسط اداره مالیاتی در مورد درخواست 

  :عیه تحصیلمنازعه باالی تصمیم اداره مالیاتی مبنی بر تغییر اطال

یک تصمیم مالیاتی طبق  16در ارتباط با درخواست برای تغییر اطالعیه مندرج ماده  17ماده  3تصمیم اداره مالیاتی مطابق فقره  9.17

وزارت مالیه در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم یا عدم تصمیم  11می باشد و می تواند مطابق ماده  3تعریف مندرج ماده 

جهت ارزیابی  56که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده  ،عتراض می تواند به صورت تصمیم قابل ارزیابی در آمدهدر مورد ا

 به بورد حل منازعه مالیاتی درخواست نماید. 

ی خص دیگراینکه شبا وصف شخصی که تصمیم مالیاتی را مطابق این ماده مورد منازعه قرار می دهد، مالیه دهنده می باشد،  10.17

 درخواست نموده باشد.  17ماده  2مطابق فقره  مالیه بوده که به وزارت )پرداخت کننده(

دهنده حق تطبیق می گردد. مالیه  17ماده  2حق اعتراض مالیه دهنده فقط باالی تصمیم در مورد درخواست رسمی مطابق فقره  11.17

 ندارد تا تصمیم مبنی بر درخواست غیر رسمی را مورد اعتراض قرار دهد. 

 

 هیمال لیتحص یۀاطالع تیرعا

 هجدهم: ۀماد

 یۀدرک اثباتم ثیدهنده صورت گرفته ومنح هیمال تیبه صالح شودکهیپنداشته م یتوسط شخص سوم طور هیپرداخت مال  (1)

 .گردد یدهنده محسوب م هیشخص سوم به مال نیاداء د

 .دهنده اطالع دهد هیقانون، به مال نیشانزدهم ا ۀشده مطابق حکم ماد هیشخص سوم مکلف است، که از هر مبلغ تاد (2)

 .شودیدهنده پنداشته م هیمال یاتیدربرابر ذمت مال هیتأد ثیشده توسط شخص سوم منح هیمبلغ تاد (3)

 .اشدبیشخصاً  مکلف به پرداخت  مبلغ  مندرج آن م د،یننما  تیقانون را رعا نیشانزدهم ا  ۀهرگاه شخص سوم، حکم ماد (4)

 

 پرداخت توسط شخص سوم 

پرداخت توسط شخص سوم در مطابقت با اطالعیه تحصیل دو تأثیر دارد. اوالً، مبلغ دریافت شده توسط اداره مالیاتی به حیث  1.18

شخص  ایبوجبوده و جهت رفع  قیحادای منظور  پرداخت کالً به، ثانیآپرداخت مکلفیت مالیاتی مالیه دهنده پنداشته می شود. 

  شود. یگرفته ممدنظر  ،مبلغ پرداخت شدهکه دهنده تا حد  مالیهسوم به 

 

 : 1مثال 

افغانی از مالیه مقروض  10000افغانی معاش به دست می آورد. وی مبلغ  30000عظیم کارمند بانک غزنی بوده و ماهانه مبلغ                

اطالعیه تحصیل صادر  16آن گذشته است. وی قرض مالیه خود را پرداخت نمی نماید، لذا اداره مالیاتی مطابق ماده بوده که وقت 

افغانی از پرداخت معاش ماهانه در هرماه و تسلیم مبلغ متذکره به اداره مالیاتی در  5000 وضع و استخدام کننده عظیم را مکلف به

 می نماید.    روز از پرداخت معاش به عظیم 14خالل 
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مالیاتی عظیم تلقی می گردد. بین عظیم و استخدام کننده وی،  ذمت هر پرداخت توسط بانک به اداره مالیاتی به حیث پرداخت                

 ضعوپرداخت مکلفیت بانک را جهت پرداخت معاش تا حد آن مبلغ برآورده می نماید و بانک فقط مبلغ باقیمانده معاش را بعد از 

 افغانی )و بعد از کسر مالیه و سایر مبالغ طبق معمول( به عظیم پرداخت می نماید.  5000بلغ م

 

 : 2مثال 

اطالعیه تحصیل به بانک  16افغانی دارد. اداره مالیاتی مطابق ماده  50000عظیم یک حساب در بانک غزنی با موجودی مبلغ               

انرا به حساب  می نماید. زمانی که بانکرا افغانی به اداره مالیاتی از حساب متذکره  20000فرستاده و مکلف به پرداخت مبلغ 

افغانی  (30000)مالیاتی عظیم تطبیق می گردد. مبلغ باقیمانده  ت مذباالی  مبلغ متذکره  پرداخت می نماید، وزارت مالیه 

افغانی توسط خود عظیم از بانک  20000مکلفیت کامل بانک به عظیم در مورد حسابش می باشد. چنین تلقی می شود که مبلغ 

 کشیده شده باشد.  

 :شخص سوم باید مالیه دهنده را مطلع نماید

ابق اطالعیه تحصیل صورت می گیرد، مطلع شخص سوم مسؤولیت دارد تا مالیه دهنده را هر زمانی که پرداخت به اداره مالیاتی مط 2.18

ه است. این وضع ننمود (ننماید پیرویدر صورتی که از این مکلفیت )نماید. قوانین مالیاتی هیچگونه جریمه را باالی شخص سوم 

 موضوع بین شخص سوم و مالیه دهنده می باشد تا آن را بین خود مطابق روابط و مکلفیتهای متقابل حل نماید. 

 

معلومات دهد، یا از باقیمانده مکلفیت مالیاتی آگاه نماید، اما انجام  مالیه اداره مالیاتی نیز می تواند مالیه دهنده را در مورد هر پرداخت 3.18

برای چنین معلوماتی  دهنده نمی باشد. در صورتی که مالیه یتوسط مالیه دهنده درخواست نگردد، الزم یکه شخصاً تا وقت این کار 

 حق دریافت آن را دارا می باشد.   5نماید مطابق ماده  درخواست

 حد اقل اداره مالیاتی باید مالیه دهنده را زمانی که مکلفیت مالیاتی به صورت کامل پرداخت گردد، آگاه نماید.  4.18

  :از اطالعیه تحصیل اطاعت عدم 

نماید شخصاً برای مبلغ که وی نتوانسته آن را بپردازد، مکلف می گردد. وزارت  اطاعت اطالعیه تحصیل  از نتواند که سوم شخص 5.18

 . ه راجع سازدمحکم غرض تحصیل بهقرضه دولت   به حیث میتواند موضوع را  مالیه

را از  ابل پرداختق مبلغتواند  یم یاتیماند. اداره مال یم یباق خود نیز یاتیمال تیمکلفه پرداخت مبلغ باقی ماندی ب زیدهنده ن هیمال 6.18

وی رتواند  یشخص سوم( م ایدهنده  هیزمان در برابر هردو )مال نیدر ع یقی. اقدام تطبدینما تحصیلشخص سوم  ایدهنده  هیمال

  گرفته شود.دست 

غ پرداخت دهنده تا حد مبل یهشخص سوم و مال یتمکلف ،نمایدپرداخت  دهنده را مالیه یاتیمال یتمکلف که شخص سوم یصورت در 7.18

احد مبلغ دهنده  ت مالیه مالیاتی مکلفیتگردد،  تحصیلدهنده  یهمال ازقابل پرداخت که مبلغ  یصورت در. یگرددشده برآورده م

 پرداختی لفیتمک زیر مالیاتی مکلفیت باقیماندهشخص سوم را تا حد که مبلغ  مکلفیتگردد اما فقط  میپرداخت شده برآورده 

    .نماید می، برآورده گیردشخص سوم قرار 

 

 :1مثال 

افغانی از مالیه مقروض می باشد که زمان پرداخت  80000افغانی دارد. وی  60000 تیوسف در بانک غزنی حساب با موجودی               

موجودی هرگونه ازمکلف می نماید تا  بانک رابه بانک فرستاده و  16تحصیل را مطابق ماده  هآن گذشته است. اداره مالیاتی اطالعی

نمی نماید و به یوسف اجازه می دهد تا تمام وجوه  پیرویافغانی بپردازد. بانک از اطالعیه  80000وجوه حساب بانکی را تا مبلغ 

 یافت اطالعیه توسط بانک صورت می گیرد. رخود را از بانک برداشت نماید. برداشت بعد از د
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افغانی قابل پرداخت باقی می ماند و می تواند با اقدامات تطبیقی اداره مالیاتی )به شمول  80000مالیاتی یوسف به مبلغ  مکلفیت                

افغانی مبلغی که  60000اداره مالیاتی همچنان می تواند بانک غزنی را مجبور به پرداخت مبلغ هرگونه مالیه اضافی( اجرا گردد. 

ننمود، نماید. اداره مالیاتی می تواند علیه یک طرف یا هردو طرف در عین زمان در صورت انتخاب  پیرویبانک از پرداخت آن 

 اقدام نماید. 

 

 : 2مثال 

 یافغان 80000از  یو یاتیمال یتخاطر مکلف ینپردازد. به هم یم یافغان 10000مبلغ  یو ی،در مثال قبل یوسفدر ادامه حاالت                

 یتکلفم یرتا کنون ز یماندهباق یاتیمال یتکه مکلف ییاز آنجا یافغان 60000. با آن هم، بانک یابد یکاهش م یافغان 70000به 

 ماند.  یم یقرار نگرفته است، مکلف باق یلتحص یهبانک مطابق اطالع

کاهش  یافغان 50,000به  یافغان  70,000از  یو یاتیمال یتخاطر مکلف ینپردازد. به هم یم یافغان 20000مبلغ  یوسفبعداً                

از  یشتررا مکلف به پرداخت ب یتوان و ینم یراز یابد یکاهش م یافغان 50,000بانک حاال به مبلغ  یاتیمال مکلفیت. یابد یم

سنجش  یهاطالع یلکه تعد 17ماده  1پرداخت دوم همچنان توسط فقره  یجهبخاطر داشت که نت یدموجود نمود)با یاتیمال یتمکلف

 گردد(. یم یتحما یده،گرد یشبینیدر آن پ یاصل

  

  :پرداخت اشتباه

به ا رپرداخت نموده باشد )پرداخت که تحت پوشش اطالعیه تحصیل نمی باشد( اداره مالیاتی باید مبلغ  آهرگاه شخص سوم اشتباه 8.18

 برگرداند.  یا چنین قضایا مبلغ را دریافت وشخص سوم باز پرداخت نماید. اداره مالیاتی هیچ مبنای قانونی ندارد تا در 

هرگاه شخص سوم مطابق اطالعیه تحصیل پرداخت نماید و اداره مالیاتی بعد از دریافت مبلغ پرداختی دریابد که مبلغ متذکره بالغ بر  9.18

وع د و اداره مالیاتی با این موضمکلفیت مالیاتی باقیمانده مالیه دهنده می گردد، مالیه دهنده به حالت مجرایی )کریدت( قرار دار

  برخورد نماید.  61و  60مطابق ماده های 

 

  :مثال

 5000نموده است. در ماه میزان، طبق تقاضا  وضعافغانی را از معاش ماهانه عظیم برای چند ماه  5000استخدام کننده عظیم مبلغ                

 قبلی رداختهایپکه بخاطر  یابد مینموده و در  ارزیابیسوابق خود را  مالیاتیاداره  پرداختیمبلغ  دریافتبعد از افغانی می پردازد. 

 4000دهنده مبلغ  مالیهخاطر  همینقابل پرداخت بوده است. به  افغانی 1000دهنده فقط مبلغ  مالیهتوسط شخص سوم و خود 

 .باشد میطلب  افغانی

برخورد نماید. در  62و  61اداره مالیاتی باید مالیه دهنده را از این حقیقت مطلع و با مبلغ اضافه پرداخت شده مطابق ماده های  10.18

به شخص سوم باید اطالع داده  17ماده  1صورتی که پرداختهای بیشتر تا کنون مطابق اطالعیه تحصیل اصلی الزم باشد، مطابق فقره 

 ملغی گردیده است.  تحصیلشود که اطالعیه 
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 کننده هیتصف

 :نزدهم ۀماد 

 .دهد یکتباً اطالع م اتیموقف خود، به اداره مال نییتع خیکننده، در خالل چهارده روزازتار هیتصف (1)

که توسط  یاتیماده در خالل شصت روز از هرنوع ذمت مال نی( ا1مندرج فقره ) یۀاطالع افتیدر خیاز تار ات،یاداره مال (2)

 .سازدیکننده را مطلع م هیتصف گردد،یم هیقابل تاد ندهیدر آ ایبوده  هیدهنده قابل تاد هیمال

دهنده را از  هیمال یدارائ ات،یماده، بدون اجازه اداره مال نی( ا2) ۀمندرج فقر یۀاطالع افتیدر یتواند، ال یکننده نم هیتصف (3)

 کنترول خود خارج سازد.

،  مبلغ قابل دهنده   هیمال یحاصله فروش دارائ دیدهنده، ازعوا هیمال یاتیذمت مال هیتأدکننده مکلف است، به منظور  هیتصف (4)

 باشد. یآن م هیتأدآن شخصاً مسؤل  ریدهد، در غ صیماده را تخص نی( ا2) ۀمندرج فقر هیتأد

 یمدارد، مانع  ن تیاولو یاتیکه مطابق احکام قانون بر ذمت مال نیکننده را از پرداخت هرنوع د هیماده، تصف نیحکم ا (5)

 سازد.

 یال اداومشترک درقب یطور انفراد کیکننده داشته  باشد، حسب احوال هر  هیاز دو تصف شتریب ایدهنده دو  هیهرگاه مال (6)

 .باشندیماده مسؤل م نیمندرج ا یاتیمال یها تیمکلف

 

 

  :تصفیه کنندگان از موقف خود باید اطالع دهند

تعریف  ه محدودهر شخصی که در )تعریف وسیع گردیده است.  3در ماده  که اداره امور مالیات تصفیه کننده به منظور قانون 1.19

روز از تعیین خود به عنوان تصفیه کننده مطلع نماید. عدم اطاعت از این  14باید اداره مالیاتی را در خالل  بگنجد(تصفیه کننده 

منظور این ماده تعیین توسط دیگران )محکمه، طلبکاران، فامیل تخلف شمرده می شود. تعیین به  45ماده  3حکم مطابق فقره 

تصفیه کننده   تعریف تحت پوشش( مذکور را به حیث تصفیه کننده مسؤل بپنداردخود را هرگاه شخص  )متوفی( یا تعیین خودی

 قرار می دهد. 

معرفی  رد وارتباط می گیبه آنها موقف تصفیه کننده ، نام و آدرس مالیه دهنده که باشد اطالعیه عنوانی اداره مالیاتی باید کتبی 2.19

خود  شخصیهت تن( و همچنان نمبرنسمشخص گردد. نمبر تشخیصیه مالیه دهنده )در صورت دا درست  تصفیه کنندگان باید به طور

یگر به حیث د تصفیه کننده باید ذکر گردد. در صورتی که تصفیه کننده که اطالعیه را ترتیب می دهد مسؤولیتی را با اشخاص

  .   ذکردهد تتصفیه کنندگان شریک سازد، باید توافق تشریک را تشریح و نام تصفیه کننده یا تصفیه کنندگان را 

درصورتی که یک تصفیه کننده به عنوان جایگزین تصفیه کننده دیگر تعیین گردد، در اطالعیه باید تاریخ جایگزینی و معرفی  3.19

 مشخص گردد. شخص جایگزین 

تصفیه کننده تازمانی که اطالعیه کتبی جایگزینی وی دریافت یا از عنوان تصفیه کننده دست نکشیده باشد،  به حیث ادامه  دهنده  4.19

 آن نقش توسط اداره مالیاتی تلقی می گردد.  

   اطالعیه مکلفیت مالیاتی به تصفیه کننده:

موجود و  مالیاتیذمت از  ن تصفیه کننده جدید، تصفیه کننده را به صورت کتبی ماه از اطالع تعیی 2اداره مالیاتی باید در خالل  5.19

   .مطلع نمایدآینده مالیه دهنده مربوطه 

 

تهای اداره مالیاتی حین تهیه اطالعیه به تصفیه کننده، همچنان مکلفی نزدمکلفیتهای موجود و آینده شامل مکلفیتهای می گردد که  6.19

مالیاتی متوقعه آینده که باید تعیین گردد، معلوم باشد. هرگاه مبلغ مکلفیتهای مالیاتی معلوم باشد، باید در اطالعیه مشخص گردد. در 



 

 

 

65 
 

اداره مالیاتی معلوم  مبلغ مکلفیت مالیاتی تا هنوز توسطمتکی به وقایع آینده باشد و صورتی که مکلفیت مالیاتی پیشبینی گردد یا 

  گردد.  درجنباشد، تشریح مکلفیت مالیاتی باید در اطالعیه 

 در اطالعیه باید تاریخ که اداره مالیاتی صورت حساب مکلفیتهای مالیاتی مالیه دهنده را تهیه می نماید، مشخص گردد.  7.19

 :مثال

جهت منحل نمودن یک شرکت تعیین می گردد. تصفیه کننده اطالعیه کتبی مبنی بر انتصاب خود  1395ثور  20تصفیه کننده در                 

افغانی از مالیه مقروض می باشد و  20000به مبلغ  1393به اداره مالیاتی ارائه می نماید. شرکت از سال  1395ثور  29را در 

اظهارنامه ارائه نموده که هنوز توسط اداره مالیاتی طی مراحل نگردیده است. به عالوه،  را بدون پرداخت 1394اظهارنامه سال 

که شرکت فعالیت داشته و هرگونه مکلفیت مالیاتی ناشی از این تصفیه )بگونه مثال،  1395مالیاتی در آینده برای قسمت از سال 

  . الزم خواهد بود درج ان دراطالعیه فروش یا انتقال جایداد شرکت(

مطلع نماید.  1395سرطان  29اداره مالیاتی مکلف است به صورت کتبی تصفیه کننده را از مکلفیتهای مالیاتی موجود و آینده تا                

 در یادداشت باید مبلغ مکلفیتهای مالیاتی ذیل مشخص گردد: 

 ؛ 1393مبلغ مکلفیت مالیاتی  سال مالیاتی                 

 ؛تاریخ مندرج اطالعیه محاسبه گردیده است الی 1393مبلغ مالیه اضافی طوری که باالی قرض سال مالیاتی                 

 ؛ 1394سال مالیاتی در اظهارنامه ارائه شده  تعیین شده درمبلغ مکلفیت مالیاتی                

 مندرج اطالعیه محاسبه گردیده است.تاریخ الی ، چنانچه 1394مبلغ مالیه اضافی وضع شده باالی مکلفیت سال مالیاتی               

به توجه  می تواند در نتیجه وقایع آینده ناشی گردد است به عالوه اطالعیه باید مکلفیتهای مالیاتی ذیل را که هنوز تعیین نگردیده                

 تصفیه کننده برساند: 

 ماند؛ می رداخت ناشده باقی مالیه که پ بابتمالیه اضافی                

 . هرگونه تجارت یا معامالت به شمول پروسه انحالل در همان سالاز بابت  1395مکلفیتهای مالیاتی ممکن سال مالیاتی               

  :محدودیتها باالی داراییها

یخ که اداره خود  به حیث تصفیه کننده و تار قررتتصفیه کننده نباید بدون منظوری اداره مالیاتی دارایی مالیه دهنده را بین تاریخ  8.19

 یا انتقال دهد.  برساند ارائه می نماید بفروشد 19ماده  2مالیاتی اطالعیه کتبی مکلفیتهای مالیه دهنده را مطابق فقره 

ش برساند. التجاره آن را بفرو اداره مالیاتی تصفیه کنندگان که تشبث را در کنترل دارد اجازه می دهد تا آن را باز نگهداشته و مال 9.19

به شرط اینکه مال التجاره به قیمتهای معمول بازار به فروش رسیده و عواید آن به عنوان دارایی انحالل نگهداری شود، تصفیه 

 کنندگان نیاز به کسب منظوری خاص از اداره مالیاتی ندارند. 

 پرداخت جهت یعموم یمنظور دارد لوکنتر در را تشبث که گانکنند هیتصف یبرا عموم صورت به همچنان یاتیمال اداره 10.19

تصفیه کنندگان نیاز به اخذ منظوری خاص از جانب اداره مالیاتی برای  .دینما یم ارائه دهنده، هیمال یهاییدارا یبرا الزم مصارف

 هتج جنراتور لیت پرداخت دهد، یم قرار پوشش تحت را هاییدارا که مهیب حق پرداخت مثال، بگونه این نوع مصارف ندارند.

 ندارد جواز گرید مصرف چیه. تشبث مقر در نیمحافظ به پرداخت ای یشدن فاسد اجناس نگهداشتن تازه یبرا برق نمودن فراهم

  .گردد افتیدر 19 ماده 2 فقره مطابق هیاطالع ای گردد کسب یاتیمال اداره از یکتبی منظور نکهیا مگر

 

تصفیه کننده می تواند جهت انصراف از یک دارایی خارج از منظوری عمومی مندرج فوق، درخواست منظوری خاص نماید.  11.19

ها یئکه منظوری توسط اداره مالیاتی برای تصفیه کننده جهت انصراف از دارا پیشبینی می نمایدبه صورت واضح  19ماده  3فقره 

ط تصفیه کننده جهت دریافت چنین منظوری در قانون مشخص نگردیده است. طرزالعمل درخواست توسمی تواند داده شود. 
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درخواست کتبی از جانب تصفیه کننده که دارایی را مشخص و دالیل انصراف از دارایی را توضیح دهد، حد اقل مکلفیت برای 

 چنین درخواست می باشد. 

ز در قانون پیشبینی نگردیده است. با آن هم، منظوری درخواست طرزالعمل جهت مدنظر گرفتن درخواست توسط اداره مالیاتی نی 12.19

باید در صورت متوقع باشد که انصراف از دارایی منافع اداره مالیاتی را در تحصیل مالیات قابل پرداخت متضرر ننماید. بگونه مثال، 

فاده جهت پرداخت مالیه معوق است فروش دارایی به قیمت بازار می تواند به شرط منظور شود که پرداخت دریافتی تخصیص یا

 شود.

ق قانون مالیات، می مطابآنها توانایی تصفیه کننده جهت انصراف از دارایی تابع سایر مکلفیتها به عالوه مکلفیتهای ،مطابق قانون  13.19

ده می تواند تا اما تصفیه کننبگونه مثال، منظوری انصراف از دارایی تصفیه کننده می تواند توسط اداره مالیاتی اعطا گردد، باشد. 

 های ذیدخل دیگر در تصفیه محدودباشد.   کنون در انجام چنین کاری با مکلف بودن در برابر سایر قرضداران و جناح

واند در خالل زمان الزم )دو ماه( اطالعیه ارائه نماید، تصفیه کننده می ت 19ماده  2در صورتی که اداره مالیاتی نتواند مطابق فقره  14.19

 ترتیب داراییها بدون اجازه اداره مالیاتی ادامه دهد. به فروش، انتقال یا به عبارت دیگر 

   :تصفیه کننده باید مبالغ را برای مکلفیتهای مالیاتی تخصیص دهد

ه توسط اداره دتصفیه کننده مکلف است از محصول فروش داراییها وجوه کافی را جهت پرداخت مکلفیتهای مالیاتی اطالع داده ش 15.19

 مالیاتی تخصیص دهد. فروش داراییها شامل هرگونه انتقال مالکیت داراییها می باشد. 

تخصیص یک مبلغ به معنی حفظ پول انحالل و نگهداری آن به منظور پرداخت مکلفیتهای مالیاتی می باشد. این موضوع انتخاب  16.19

 به حیث پول نقد یا در یک حساب بانکیرا دهد. آنها می تواند آن  برای تصفیه کننده می باشد که چگونه وی آن را تخصیص

نده مکلفیت ننگهداری نماید. با توجه به مقتضیات حقوقی و اولویتهای قرضداران یا سایر اشخاص مدعی پروسه انحالل، تصفیه ک

 زمانی که اجازه داده شود، پرداخت خواهد کرد. شده مالیاتی را از وجوه نگهداشته 

 داراییهاروش کدام از ف یا یابدانتقال  یافروخته  داراییهاکه کدام  نماید نمیکننده وضع  تصفیه باالیرا  مکلفیت هیچگونه 19ماده  17.19

 نماید.  میل اتخاذ پروسه انحال تنظیم حینکننده  تصفیهاست که  تصمیماتی این. یابد تخصیص باید مالیاتی مکلفیتهایپول 

 

  :1مثال 

تنظیم می نماید. مالیه دهنده متوفی ذریعه اطالعیه کتبی از  ،نموده استوفات که را تصفیه کننده تخصیص داراییهای شخص                    

افغانی می باشد و هیچ قرضی دیگری وجود  120000جانب اداره مالیاتی مطلع می گردد که مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده 

افغانی ارزش دارد. دو  150000ندارد. تنها دارایی که به مالیه دهنده باقی مانده است سه عراده موتر می باشد که هر کدام شان 

 پسر مالیه دهنده مستحق سهم داراییهای باقی مانده می باشد.  

تصفیه کننده می تواند از سه عراده موتر یک عراده موتر به هریک از پسران انتخاب نماید. وی می تواند قبل یا بعد از انتقال موترها                    

 مکلفیتهای مالیاتی بفروشد.    پرداخت دریافت وجوه برای  به پسران، موتر باقیمانده را جهت

  :مکلفیت تصفیه کنندگان

تصفیه کنندگان را در صورت مکلف می نماید که آنها داراییها را متفرق نموده و نتواند از آن داراییها وجوه تخصیص  19ماده  18.19

خت مکلفیتهای مالیاتی گردد، آنها شخصاً برای این اتالف باعث اتالف وجوه برای پردادهند. در صورتی که عدم تخصیص وجوه 

برای  45ماده  3اداره مالیاتی می تواند قرض را در محکمه تعقیب نماید. مالیه دهنده نیز می تواند مطابق فقره مکلف می باشند. 

 تحت تعقیب قرار گیرد.  اطاعتعدم 

 



 

 

 

67 
 

 : 2مثال 

قبلی، تصفیه کننده، مالکیت دو موتر را به پسران انتقال می دهد. موتر سومی در یک حادثه ترافیکی بادرنظرداشت حقایق مثال                    

افغانی به فروش می رسد. این مبلغ جهت پرداخت مکلفیت مالیاتی استفاده  50000درگیر گردیده و به همین خاطر به قیمت نازل 

 تصفیه کننده شخصاً برای مبلغ پرداخت ناشده مکلف می باشد. افغانی پرداخت ناشده کمبود می باشد. 70000اما  می گردد

هنگامی که تصفیه کننده انتخاب می نماید که کدام دارایی را جهت پرداخت مکلفیت مالیاتی بفروشد، وی مکلفیت شخص خود  19.19

 زد.  را در صورتی که تصمیم اشتباه بگیرد، یا حتی اگر حاالت غیر منتظره باشد، به مخاطره می اندا

برای تمام وجایب  19از یک تصفیه کننده، هر تصفیه کننده به صورت مشترک و جداگانه مطابق ماده  شیب وجود صورت در 20.19

از تعیین خود و تعیین تصفیه کننده دیگر که  19ماده  1مکلف می باشد. تصفیه کننده مکلف است تا اداره مالیاتی را مطابق فقره 

 مطلع نماید. برایش شناخته شده است، 

مکلف می باشند. بگونه مثال، در  19تصفیه کنندگان متعدد به صورت مشترک و جداگانه برای مکلفیت وضع شده توسط ماده  21.19

ث کمبود را انتقال داده باشد که بعداً باعصورت که دو تصفیه کننده برای یک انحالل تعیین گردیده باشند و یکی از آنها دارایی 

اخت مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده گردد، اداره مالیاتی می تواند جهت اجرای پرداخت علیه یکی یا هردو تصفیه وجوه جهت پرد

 کننده در عین زمان اقدام نماید. هرگونه پرداخت توسط یک تصفیه کننده مکلفیت مشترک هردو را کاهش می دهد.  

نماید، شخصاً برای مکلفیتهای مالیاتی مالیه دهنده اضافه از مبلغ تخصیص داده  پیروی 19ماده  4به شرط اینکه تصفیه کننده از فقره  22.19

 شده از عواید فروش داراییهای مالیه دهنده مکلف نخواهد بود. 

 

 : 3مثال 

مالیاتی طی  . ادارهاطالع میدهد  طوری که ایجاب می نماید،صادق به حیث تصفیه کننده برای یک شرکت تعیین و اداره مالیاتی را                    

 افغانی در مجموع از مالیات مقروض می باشد.  300000که شرکت مبلغ  اطالع می دهداطالعیه وی را 

 300000افغانی عواید به دست می آورد. وی مبلغ  400000صادق همه داراییها شرکت را به فروش می رساند و در نتیجه مبلغ                     

افغانی به طلبکاران و سهمداران در ختم انحالل توزیع می  100000مبلغ باقیمانده ی را تخصیص و به اداره مالیاتی می پردازد. افغان

 گردد. 

ث افغانی دیگر را به حی 50000ماه بعد از نهایی شدن انحالل اداره مالیاتی تعیین می نماید که شرکت منحل شده باید مبلغ شش                     

 نموده است.  پیرویمالیه بپردازد. صادق برای این مبلغ هیچ مکلفیت ندارد زیرا وی کامالً از وجایب خود به حیث تصفیه کننده 

 

  :تصفیه کننده امنازعه اطالعیه اداره مالیاتی ب

یک  19ماده  2الیاتی مطابق فقره اداره مدر مورد مبلغ قابل پرداخت صادره توسط تصمیم ارائه شده در اطالعیه به تصفیه کننده  23.19

 در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم وزارت 11می باشد و می تواند مطابق ماده  3تصمیم مالیاتی طبق تعریف مندرج ماده 

)یا عدم تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به صورت تصمیم قابل ارزیابی در آمده که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق  مالیه

 جهت ارزیابی به بورد حل منازعه مالیاتی درخواست نماید.  56ماده 

یک تصمیم مالیاتی طبق  19ماده  3فقره  برای تصفیه کننده جهت فروش دارایی مطابق اجازهتصمیم اداره مالیاتی مبنی بر عدم  24.19

)یا عدم تصمیم( مالیه  در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم وزارت  11می باشد و می تواند مطابق ماده  3تعریف مندرج ماده 

جهت ارزیابی  56در مورد اعتراض می تواند به صورت تصمیم قابل ارزیابی در آمده که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده 

 به بورد حل منازعه مالیاتی درخواست نماید. 
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 یمعامالت مال قیتعل 

  :ستمیب ۀماد
 

 ۀکه مورد قناعت ادار یآن آمادگ هیتاد یبرا ای د،ینه نما هیمندرج قانون تاد عادیدر م شرایذمت خو هیدهنده، مال هی(   هرگاه مال1)

 قیرا  تعل یو  واردات اجناس و یاز حسابات مال یقسمت ایحسب احوال کل  اتینشان ندهد، اداره مال رد،یقرار گ  اتیمال

 دهد. یبه او اطالع م یوطور کتب

 گردد. یم میمربوط تنظ ۀورفع آن در مقرر قیو طرز تعل ی(    چگونگ2) 

 

 

  :مالی معامالت تعلیق

ی تواند مهمچنان حسابات شخص را به تعلیق بیندازد. عین اقدام  و اداره مالیاتی می تواند نهادهای مالی را مکلف نماید تا معامالت 1.20

 باالی حساب شخص دوم در صورتی که حساب نگهداشته شده توسط شخص دوم به منفعت شخص اول باشد، صورت گیرد. 

 یک حساب در صورت به نفع یک شخص می باشد که:  2.20

 ؛ صالحیت معامله کردن حساب را در صورت انتخاب داشته باشد 

  از هدایات مذکور  که شخص به دارنده حساب بانکی مربوطه هدایت دهد و دارنده حساب عموماً سوابق نشان دهنده

 نماید؛  پیروی

  خدمات ، و پول متذکره پرداخت برای اجناس، وده که شخص مذکور از حساب بانکی پول دریافت نم سوابق نشان دهنده

 یا استخدام نباشد. 

داختن معامالت یک تعلیق ان به باید برای است. اداره مالیاتیاداره مالیاتی برای یک اقدام استثنایی بانکی به تعلیق انداختن حساب  3.20

ه آنها وارد موافقه که نتوانسته بپردازد و اینک بودهموجود  مکلفیت مالیاتیدارای باید مالیه دهنده داشته باشد.  حساب بانکی یک دلیل

از قبیل تهیه موافقتنامه جهت پرداخت به اقساط، ارائه تضمین برای پرداخت، یا اخذ منظوری برای تمدید زمان مالیاتی با اداره 

فقط در صورت مدنظر گرفته می شود که مبلغ  20صالحیت مندرج ماده جهت پرداخت نگردیده اند. 15پرداخت مطابق ماده 

 فغانی باشد. )طرزالعمل(ا 100000مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده بالغ بر 

 گریبه عبارت د ایرا ندارد  هیدهنده قصد پرداخت مال هیشواهد وجود داشته باشد که مال دیبا ،موجود یاتیمال تیعالوه داشتن مکلف به 4.20

  .باشد یم مخاطرهدر  هیپرداخت مال

قت ؤذات خود یک اقدام تطبیقی نبوده و یک اقدام م تعلیق می باشد نه مسدود. اقدام متذکره به 20اقدام پیشبینی شده در ماده  5.20

جهت حفاظت عواید و دادن زمان برای بعضی اقدامات تطبیقی که باید گرفته شود، می باشد. وقتی اقدامات تطبیقی دیگر روی 

 دست گرفته شود، حالت تعلیق رفع می گردد.  

 بیقی ذیل صورت می گیرد: تعلیق حساب بانکی جهت دادن زمان برای یکی از اقدامات تط 6.20

  نهایی شدن قضیه در محکمه جهت اجرای قرض؛ 

  که شامل صدور اطالعیه به نهادهای مالی یا شخص که  16صدور اطالعیه یا اطالعیه ها به اشخاص سوم مطابق ماده(

 (؛ می باشد حساب تعلیق شده را در اختیار دارد

  تعیین تصفیه کننده؛ 
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  صدور حکم ممنوع الخروج؛ 

  24اتخاذ محدودیت در مورد انتقال یا فروش داراییها طبق ماده . 

صورت بگیرد و عواید به صورت مؤثر محفوظ مدنظر گرفته شود، تعلیق باید توسط اداره مالیاتی فوق زمانی که اقدامات لست شده  7.20

صورت  15اده کلفیتهای مالیاتی آینده مطابق ملغو گردد. تعلیق در صورتی که مکلفیتهای مالیاتی پرداخت گردد یا موافقه در مورد م

 گرفته باشد، رفع شود. 

استفاده گردد. این امر بستگی به مدنظر گرفتن  20صالحیت دارد تصمیم بگیرد که چه زمانی از صالحیت مندرج ماده اداره مالیاتی  8.20

ذیری مالیه پ عبارت از مبلغ دین، سابقه اطاعتحاالت و خطرات مکلفیت مالیاتی دارد. بعضی حاالت که باید مدنظر گرفته شود 

  دهنده و سطح همکاری با اداره مالیاتی می باشد.    

 :تعلیق تورید

م حک،به اداره مالیاتی اجازه می دهد تا در مورد تعلیق تورید اجناس توسط مالیه دهنده همچنان قانون اداره امور مالیات  20ماده  9.20

  .نمایدصادر 

. مایدندر تمام نقاط ورودی  افغانستان تطبیق این حکم را تا  هدایت می دهداداره مالیاتی مطابق این ماده به ریاست عمومی گمرکات  10.20

 نیز داده می شود. ریاست گمرکات مسؤولیت و مکلفیت اجرای این حکم را دارد. دهنده یک نقل به مالیه 

روز پرداخت نگردیده و تا هنوز تحت پوشش موافقه  30می گردد که مالیه برای بیش از  این اقدام تطبیقی صرف در صورت استفاده 11.20

فقط در صورتی مدنظر گرفته می شود که مبلغ مکلفیت مالیاتی پرداخت  20قرار نگرفته باشد. صالحیت مندرج ماده  15طبق ماده 

 افغانی باشد. )مقرره(  100000ناشده بالغ بر 

صادر شده باشد، تا زمانی به قوت خود باقی خواهد ماند که مالیه دهنده تمام مکلفیتهای معوق خود را تصفیه یا هرگاه حکم تعلیق  12.20

یل از تصمیم محکمه نیز می تواند دلاطاعت گردیده باشد، در چنین زمانی حکم تعلیق باید لغو گردد.  15وارد یک موافقه طبق ماده 

 برای لغو باشد. 

ق تورید به دلیل یک مکلفیت مالیاتی صادر گردد و سایر مکلفیتهای مالیاتی حین نافذ شدن تعلیق اضافه گردد، هرگاه حکم تعلی 13.20

 قرار گیرد.  15حکم تعلیق تازمانی لغو نمی گردد که تمام مکلفیتهای مالیاتی معوق پرداخت یا تحت پوشش موافقه مطابق ماده 

 

  :مثال

افغانی مقروض بوده که بیش از یک ماه از وقت  100000وسایل الکترونیکی می باشد. وی از مالیه مبلغ  ف تورید کنندهؤر                   

ماه میزان اداره مالیاتی حکم  تاریخ پنجم   است. در کردهارائه ن 15پرداخت آن گذشته است و وی هیچ درخواستی را مطابق ماده 

 ف از تورید اجناس صادر می نماید. ؤتعلیق تورید را به گمرکات جهت جلوگیری ر

 وی به دلیل صدور اطالعیه سنجش اضافه می گردد.  مقروضیت افغانی به  50000ماه میزان مکلفیت مالیاتی بیشتر به مبلغ  30در                     

نکه این پرداخت مکلفیت مالیاتی است که حین صدور افغانی را به اداره مالیاتی می پردازد. ولو ای 100000عقرب وی مبلغ  5در                    

افغانی( اقدام ننماید،  50000حکم تعلیق تا زمانی که وی جهت مبلغ باقیمانده قرض خود ) الزم نیست ،وجود داشتهحکم تعلیق 

 لغو گردد. 

نظر این صالحیت عموماً زمانی مد ،پالیسیاداره مالیاتی صالح می داند که چه زمانی از صالحیت مذکور استفاده شود. با توجه به  14.20

 باشد. افغانی100000 بیشو روز پرداخت نشده  30گرفته خواهد شد که مبلغ مجموع مالیه برای بیش از 
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 هی)قابل وضع( برکرا یموضوع هیمال تیمکلف تیعدم رعا

 :کمیو ستیب ۀماد

 یدر خالل مدت پانزده روز بعد از سپر داتیبر عا اتیمطابق احکام قانون مال هی)قابل وضع( برکرا یموضوع هیهرگاه مال (1)

 :تواندیصورت گرفته م لینگردد، اجراآت ذ هیتاد نهیمع خیشدن تار

 یطور دادیمشابه آن، جهت حصول پول در بدل استفاده از جا یقرار داد ها ای هیتوافق نامه کرا کیانتقال حق مؤجر در  -1

منتقل  اتیدولت، مؤقتاً به اداره مال ندهینما ثیبه ح اتیاداره مال یداشت کتب ادیگردد که حق فوق الذکر بعد از  یم یعمل

 .گردد

 حق مؤجر در دینه نما لیتحو اتیاداره مال ادداشتی افتیروز بعد از در یرا در خالل س هیقابل تأد یۀهرگاه مستأجر، مال -2

ه گردد ک یم یعمل یطور هینسبت عدم پرداخت کرا نینش هیمشابه آن، جهت اخراج کرا یقرارداد ها ایو  هیقرارداد کرا

 .دولت منتقل گردد ۀندینما ثیمنح اتیحق مذکور به اداره مال

صول ح  یاضاف هیرا به شمول هر نوع مال  هیقابل تاد هیمال ات،یکه اداره مال ابدیادامه م یماده تا زمان نی( ا1حکم مندرج فقره )  (2)

 .دینما

 

قانون مالیات برعایدات مکلفیت وضع مالیه را باالی مستأجران مشخص که تعمیر را به منظور تجارت استفاده می نمایند،  59ماده  1.21

 وضع می کند. در صورت تطبیق، مستأجر باید مبلغ تجویز شده را از کرایه بر اساس ماهوار وضع و به اداره مالیاتی بپردازد.

روز از پرداخت اجاره به مالک جایداد بپردازند. در صورتی که مالیه  15تأجران باید مالیه وضع شده را به اداره مالیاتی در خالل مس 2.21

قدامات اموضوعی در زمان معین پرداخت نگردد، قانون اداره امور مالیات صالحیتهای تطبیقی را به اداره مالیاتی تفویذ نموده است.  

 ذیرد: ذیل ممکن صورت پ

به اداره مالیاتی  مالک جایداد مبنی بر انتقال حق دریافت کرایه ازکتبی  اطالعیهاداره مالیاتی با صالحیت خود می تواند به مستأجر  3.21

 . ارائه نمایدبه حیث نماینده دولت افغانستان 

 الیاتیمبه اداره  بایدنگردد هرگونه پرداخت اجاره توسط مستأجر  تجدیدپرداخت ناشده  مالیهکه  زمانیتا  اطالعیهاز زمان ارائه  4.21

ف که مکل صورتیو مستأجر در  نماید میو مستأجر را لغو  جایدادمالک  بینمندرج قرارداد اجاره  شرایط 21پرداخت گردد. ماده 

  .دنمای نمیباشد، قرارداد را نقض  جایدادمالک  جایبه  مالیاتیبه پرداخت اجاره به اداره 

قانون مالیات برعایدات مبلغی است که از اجاره ناخالص قابل  59مطابق ماده پرداخت مالیه موضوعی توسط مستأجر به اداره مالیاتی  5.21

قسمت از اجاره ناخالص قابل پرداخت مطابق قرارداد اجاره تلقی آن پرداخت وضع می گردد و به منظور حقوقی به حیث پرداخت 

قانون اداره امور مالیات نیز به حیث قسمت از پرداخت اجاره ناخالص قابل پرداخت مطابق  21جاره تابع ماده می گردد. پرداخت ا

 قرارداد اجاره تلقی می گردد. 

هرگاه مستأجر به اداره مالیاتی بیشتر از مالیه موضوعی اجاره قابل پرداخت کنونی پرداخت نموده باشد، اداره مالیاتی مبلغ اضافه  6.21

 پرداخت را به حیث نماینده مالک جایداد حفظ به وی پرداخت خواهد کرد. 

 

 :مثال

افغانی می باشد.  50000است. اجاره ماهوار قابل پرداخت به مالک جایداد  گرفتهاجاره به  ساختمان تجارتی را  ،یک مستأجر                 

افغانی( و پرداخت آن به اداره  5000فیصد مالیه از این مبلغ ) 10قانون مالیات برعایدات مستأجر مکلف به وضع  59مطابق ماده 

از قانون به  ابعیتافغانی را با عدم ت 50000لغ کامل مالیاتی می باشد. تاریخ پرداخت اجاره اول هر ماه می باشد و مستأجر هرماه مب

 مالک جایداد می پردازد.   
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ماه نپرداخته است. یک اطالعیه  3مالیه موضوعی بر اجاره را برای اداره مالیاتی کشف می نماید که مستأجر  1396جدی  12در                  

 21ارائه می گردد. به همین خاطر مطابق ماده  1396جدی  15الیاتی در قانون اداره امور مالیات توسط اداره م 21مطابق ماده 

 اداره مالیاتی حق دارد تا اجاره را از مستأجر به جای مالک جایداد دریافت نماید. 

تأجر باید مسنماید. پرداخت در اول ماه دلو اجاره ماه دیگر باید پرداخت گردد. مستأجر مکلف است تا کرایه خود را به اداره مالیاتی                  

افغانی( به  5000×3های گذشته ) افغانی( را به عالوه مالیات پرداخت ناشده برای ماه 5000مالیه موضوعی برای ماه متذکره )

عالوه مالیه اضافی تعیین شده در صورت قابل پرداخت بودن، پرداخت نماید. مستأجر نباید اجاره را به مالک جایداد تا زمانی که 

 نماید.  مبالغ مالیه توسط اداره مالیاتی دریافت نگردد، پرداخت

 از اطالعیه انجام دهد سپس اطالعیه لغو شده تلقی می گردد. پیرویمستأجر این پرداختها را به اداره مالیاتی با  هرگاه                 

 

که  یرا بپردازد. در صورت هیمال قابل پرداخت روز وقت دارد مبلغ 30 ،ماده نیا 1مندرج فقره  هیاطالع افتیدر خیاز تار مستأجر 7.21

ده پرداخت مالیه به اداره مالیاتی به حیث نماینعدم مستأجر برای  از مالک جایداد حق  بپردازد، را هیمستأجر نتواند مبلغ درست مال

 دولت افغانستان منتقل می گردد. 

 

 تیمتوقف نمودن فعال

 و دوم: ستیب ۀماد
 

 هیتاد یموضوع اتیرا بشمول مال شیذمت خو هیمال اینکند  هیرا ارا یاتیمال ۀاظهار نام نه،یمع خیتار یدهنده ال هیهرگاه مال    (1)

 یاتیاظهارنامه مال ه،یاطالع افتیتا در خالل ده روز بعد از در دهدیدهنده اطالع م هیمال یبرا یطور کتب اتیاداره مال د،یننما

 . دینما هیرا تأد شیه ذمت خویمال ای هیرا ارا

 هیرا تأد شیذمت خو هیمال اینکند  هیرا ارا یاتیماده اظهارنامه مال نی( ا1فقره ) هیمندرج اطالع عادیدهنده در م هی(    هرگاه مال2)

 سازد. می مدت حد اکثر چهارده روز متوقف  یقسما برا ایرا  کال  یو تیفعال اتیاداره مال د،یننما

را  هیواطالع  دهیدهنده گرد هیمال تیوارد محالت فعال  سیپول یبه همکار یاتیماده کارکنان مال نی( ا2) ۀمندرج فقر (   درحالت3)

 .دینما ینصب م یو تیعامه در محالت فعال دیمتوقف است(در معرض د یاتیمال یها فتیمکل یبا متن)بنابرعدم ادا

 اتیاداره مال د،ینما هیرا تأد شیذمت خو یۀمال ای هیرا ارا یاتیمال ۀاظهارنام ت،یدهنده در خالل مدت توقف فعال هی(      هرگاه مال4)

 . دینما یماده را لغو م نی( ا3) ۀمندرج فقر یۀاطالع یبعد یدر روز کار

 

د از وجایب ارائه ناین ماده می تواند باالی مالیه دهندگانی که فعالیت تجارتی دارند، تطبیق گردد. هرگاه چنین مالیه دهندگانی نتوا 1.22

 ننمایند، تشبث آنها می تواند موقتاً متوقف گردند.  را در وقت معینه ارایهاظهارنامه یا پرداخت مالیه )به شمول مالیه موضوعی( 

  :اطاعت عدم

این  ،دپرداخت تأدیه نمایدر تاریخ مشخص را در صورتی که مالیه دهنده اظهارنامه را در تاریخ معین ارائه ننموده یا نتوانسته مالیه  2.22

مالیه برای این منظور شامل مالیه موضوعی که شخص مکلف است از پرداختها وضع و به اداره مالیاتی ماده مدنظر گرفته می شود. 

 می باشد. نیز بپردازد، 

نده در مورد مالیه ده متوقف نمودن فعالیت مالیه دهنده یک عمل جدی است که می تواند برای تشبث شخص خسارت وارد نماید. 3.22

ای که نتواند مالیه خود را بپردازد، توقف تشبث می تواند باالی توانایی شخص در پرداخت مالیه تأثیر نماید و به همین خاطر جهت 
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اتخاد  اعت پذیریاطدریافت پرداخت مفید نخواهد بود. بنا به این دالیل تصمیم توقف تشبث فقط باید در جدی ترین قضایای عدم 

 د. سایر اقدامات تطبیقی مطابق قوانین مالیاتی در صورت موجودیت ترجیح داده می شود.  شو

عمل نماید، مگر اینکه حاالت استثنای وجود داشته  7ماده  2اداره مالیاتی در قدم اول مطابق فقره  ،در مورد عدم ارائه اظهارنامه 4.22

یه دهنده مکرراً سابقه عدم ارائه اظهارنامه داشته یا به اطالعیه ها توجه نمی مثال از حاالت استثنای عبارت است از اینکه مالباشد. 

این قانون در صورتی که معلومات کافی جهت تخمین مکلفیت مالیاتی  8ماده  2نماید. اداره مالیاتی سپس می تواند مطابق فقره 

 موجود باشد، اقدام نماید. 

، یک مکتوب یادآوری صادر می 22اداره مالیاتی معموالً قبل از اقدام مطابق ماده  در صورت عدم پرداخت مالیه به وقت معین، 5.22

 درنظر گیرد.  22را در صورت کاربرد قبل از تطبیق ماده  20یا  16نماید. اداره مالیاتی همچنان می تواند ماده 

رتی که مبلغ مالیه پرداخت ناشده کمتر از اداره مالیاتی به حیث مقرره عمومی، تشبث را به خاطر عدم پرداخت مالیه در صو 6.22

 افغانی باشد، متوقف نمی نماید.  100000

 

 

 

 

  : 1مثال 

یک شرکت ساختمانی بزرگ می باشد. اظهارنامه توسط مالیه دهنده بدون پرداخت مالیه تسلیم گردیده است. مالک مالیه دهنده                  

افغانی می گردد. در دو جلسه قبلی، مالیه دهنده گفته است  25000000و تکتانه قابل پرداخت در مجموع مالیه اضافی مبلغ مالیه، 

روز بعد از تاریخ معین هیچ پولی به بانک تحویل نگردیده است. اداره مالیاتی باید  30که پول از خارج افغانستان به زودی می آید. 

 اقدام نماید.  22مطابق ماده 

 :2مثال

کارمند دارد و مالیه را از معاش آنها وضع نموده  26جنراتورهای الکترونیکی را فروخته است. تشبث مذکور ماه  6برای یک تشبث                   

ما نمی "اما از پرداخت هرگونه مالیه به وزارت مالیه ابا می ورزد. رئیس شرکت گفته است که پول برای مصارف شرکت الزم است. 

 . هیچ همکاری از جانب مالیه دهنده جهت"پرداخت این مبلغ موضوعی بزرگ بر آمده و به فعالیت تشبث ادامه دهیم توانیم از عهده

 اقدام نماید.  22شود. اداره مالیاتی باید مطابق ماده  تحویل مبالغ وضع شده دیده نمی

  :صدور اطالعیه

بعد از مدنظر گرفتن اقدامات تطبیقی مطروحه فوق، مناسب  22هرگاه اداره مالیاتی تصمیم بگیرد که اقدام تطبیقی مطابق ماده  7.22

روز  10صدور یک اخطاریه به مالیه دهنده را ایجاب می نماید. اطالعیه باید به مالیه دهنده اخطار دهد که  22ماده  1است، فقره 

بکند،  طاعتاا ارائه یا مکلفیت مالیاتی مربوطه را بپردازد و در صورتی که آنها در خالل این مدت نتواند فرصت دارد تا اظهارنامه ر

از  اطالعیهاز  پیرویروز جهت  10مدت روز متوقف نماید.  14اداره مالیاتی می تواند قسمت یا تمام تشبث وی را برای مدت 

  شود. می تعین نماید، می ریافتدرا  اطالعیه( یو یندهنما یادهنده ) مالیهروز که 

روز یک دوره ستندرد می باشد. دوره کوتاه تر می تواند مدنظر گرفته شود در صورتی که حاالت خاص در بین  14دوره توقف  8.22

 یباال فشار اعمال تشبث توقف از هدفباشد. مثال از حاالت خاص زمانی است که تشبث غذاهای فاسد شدنی خود را بفروشد )

   (.تشبث یمال اعتبار به رساندنه خسار نه د،ینما پیروی خود یاتیمال بیوجا از تا بوده تشبث مالکان
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نماید، اظهار شود. در اطالعیه همچنان اظهار شود که  پیرویدر اطالعیه باید تمام جزئیات مکلفیت که مالیه دهنده نتوانسته از آن  9.22

 متوقف تقؤخود را مرفوع سازد توسط اداره مالیاتی طور م اطاعتدریافت اطالعیه عدم روز از  10تشبث در صورتی که نتواند طی 

 خواهد شد. 

ول شخص که اطالعیه را دریافت می نماید، اعالم وصتوسط تاریخ درج اطالعیه باید به مالیه دهنده یا نماینده وی تسلیم و با امضاء و  10.22

هرگاه شخص از امضاء و درج تاریخ سند ثبت اعالم وصول اجتناب نماید، مسؤول مالیاتی که اطالعیه را انتقال می دهد باید گردد. 

 یک سند امضاء و تاریخ زده شده را که حاوی جزئیات انتقال می باشد، تهیه نماید.  

  :توقف

بسازد،  رفع مقتضیروز  10را در خالل  22ماده  1مندرج فقره  هاطالعیمشخص شده در   پیروی  دهنده نتواند عدم مالیههرگاه  11.22

روز  10-7اقدام شود، با آن هم، در خالل  فوریندارد که به صورت  لزومی. نمایدتواند جهت توقف تشبث اقدام  می مالیاتیاداره 

مک ک ترتیبو  مالیاتیخل اداره از دا منظوریتواند جهت گرفتن  میمدت زمان  این. بگیردصورت  اطالعیهاز ختم زمان مندرج 

  مراجع استفاده شود. سایراز 

در صورتی که  ،اداره مالیاتی اخطاریه بیشتر در مورد زمان اقدام ضروری نیست ، 22ماده  1بعد از استفاده از اطالعیه مندرج فقره  12.22

 ننماید، ارائه نماید. پیرویمالیه دهنده 

 

  

 :کمک پولیس 

شبث ت انسدادپیشبینی گردیده، اداره مالیاتی می تواند از پولیس درخواست نماید تا حین اجرای  22ماده  3طوری که در فقره  13.22

در مورد  تشبث انسداداجرای جهت حضور داشته باشد. کمک از پولیس باید همیشه مطالبه گردد. مسؤول مالیاتی توظیف شده 

 مسؤولین پولیس برای تعیینو روی زمان مناسب توافق خواهد نمود.  کرد ت خواهدحبصبا مسؤولین پولیس  انسدادزمان و روز 

 تعداد مناسب و نوع پولیس مورد نیاز جهت ارایه کمک مکلف می باشند. 

 نقش پولیس حفظ امنیت می باشد. هرگاهتشبث را عهده دار می باشند.  انسدادمسؤولین مالیاتی مسؤولیت عمومی برای رهبری  14.22

الیه دهنده در برابر اقدامات قانونی مسؤولین مالیاتی امتناع یا مقاومت نماید، پولیس می تواند مداخله و هر اقدامی که  الزم بداند م

 . روی دست می گیرند

   :مسدودیتاجرای 

ا اطالعیه را ی لوحهتصریح می نماید که مسؤولین مالیاتی حین بازدید از محل تشبث جهت اجرای انسداد، باید یک  22ماده  3فقره  15.22

های مالیاتی، از مکلفیت اطاعت پذیریدر محل برجسته نصب نمایند. اطالعیه باید مردم را مطلع نماید که تشبث موقتاً بخاطر عدم 

 مسدود گردیده است.  

س تشبث و مشوره با پولی یها جزئیات دیگر را جهت اجرای انسداد مشخص ننموده است. این جزئیات با توجه به حالت 22ماده  16.22

که در بستن تشبث کمک می نماید، تصمیم گیری خواهد شد. در صورت که پولیس در دسترس باشد، آنها می توانند در تمام مدت 

بررسی و متیقین شدن از اینکه تشبث در مدت مقتضی مسدود باقی می انند بازدیدهای منظم جهت انسداد حاضر باشند، یا آنها می تو

ماند، داشته باشند. اداره مالیاتی می تواند قفلها یا سایر تجهیزات را که باید در محل تشبث نصب گردیده جهت متیقین شدن از اینکه 

 نماید.  تهیه تشبث مسدود باقی می ماند،

مراجعه نمایید.  45ماده  4نماید، مرتکب تخلف می گردد. به فقره  پیرویه نتواند از اطالعیه یا حکم مطابق این ماده شخصی ک 17.22

که انسداد را انجام می دهند همکاری نماید، )بگونه مثال، جلوگیری از دسترسی یا تالشهای شخص که نتواند با مسؤولین مالیاتی 
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به خاطر ممانعت مسؤولین مالیاتی مورد پیگرد  46اتی از بستن تشبث( نیز می تواند مطابق ماده فیزیکی جهت بازداشتن مسؤولین مالی

 قرار گیرد. 

 

   :مسدودیترفع 

زمانی که مدت انسداد موقت تکمیل می گردد، مسؤولین مالیاتی باید مجدداً از محل تشبث دیدن نموده و اطالعیه انسداد و سایر  18.22

شده توسط مسؤولین مالیاتی بخاطر مسدود شدن را بر دارد. الزم نیست پولیس برای این اقدام حضور داشته  مواد )مثل قفلها( نصب

از آنها درخواست  4با آن هم، وزارت مالیه می تواند مطابق ماده  صرف از موضوع به اداره پولیس مربوطه اطالع داده شود باشد

 کمک نماید. 

 که باعث انسداد اطاعتد که مدت اصلی اطالع داده شده انسداد منقضی گردیده باشد، یا عدم زمانی خاتمه می یاب مسدودیت، 19.22

گردیده رفع گردیده باشد )اظهارنامه الزم ارائه گردیده باشد یا مالیه قابل پرداخت تأدیه شده باشد(. هرگاه مالیه دهنده اظهارنامه 

ی باید هرچه عاجل به انسداد خاتمه دهد. در بسا قضایا خاتمه انسداد در روزی بپردازد اداره مالیاتالزم را ارائه یا قرض مالیه را 

صورت می گیرد که اظهارنامه ارائه یا مالیه پرداخت گردیده باشد در غیر آن صورت این امر نباید طوالنی تر از روز کاری بعدی 

 گردد. 

 

 

می تواند در صورت  24ماده  6دیده باشد، اداره مالیاتی مطابق فقره هرگاه تشبث به خاطر عدم پرداخت مکلفیت مالیاتی مسدود گر 20.22

 توافق جهت ارائه ضمانت توسط مالیه دهنده به انسداد خاتمه دهد. 

  :متعدد مسدودیت 

وجایب مالیاتی خود ادامه دهد، استفاده گردد. اداره  پیرویمی تواند بیش از یکبار در صورتی که مالیه دهنده به عدم  22ماده  21.22

ماده  1را برای هربار انسداد تکرار نماید. اخطاریه باید به مالیه دهنده مطابق فقره  22الزم مندرج ماده  قدمه هایتمام مالیاتی باید 

 ی می تواند صادر گردد. ( صادر گردد. این اخطاریه فقط بعد از ختم انسداد قبلپیروی روز دیگر جهت  7)دادن  22

 :مثال

( حوت)ختم ماه  هخود را به وقت معین 1396قادر در یک مارکیت کوچک فعالیت دارد. وی نمی تواند اظهارنامه مالیاتی سال                   

از آنجایی که اولین بار است که قادر نتوانسته اظهارنامه مالیاتی خود را به موقع ارائه نماید، اداره مالیاتی به حیث اولین ارائه نماید. 

روز به وی فرصت می دهد تا  30به وی ارسال می نماید. اطالعیه مذکور  حمل 15در  7قدم یک اطالعیه را مطابق ماده 

 ید.  اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نما

لذا اداره مالیاتی تصمیم می گیرد تا به اقدام بعدی قادر تا کنون اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه ننموده است، جوزاماه  16در                    

به  تسلیم وی می گردد. مسؤول مالیاتی اخطاریه را  سرطان 18صادر و در تاریخ  22ماده  1مبادرت ورزد. اخطاریه مطابق فقره 

 دست  قادر داده و از وی می خواهد تا با امضاء یک سند اعالم وصول نماید که قادر امضاء می کند. 

 14اداره مالیاتی جهت بستن مارکیت برای  سرطانماه  26اظهارنامه خود را ارائه ننموده است. در  سرطانماه  25قادر هنوز تا                    

صبح از مارکیت  9برنامه ریزی می نماید تا باهم در روز دیگر ساعت مالیاتی مؤظف با پولیس  روز حکم صادر می نماید. مسؤول

به مارکیت رسیده و با نصب اطالعیه در دروازه  سرطان 27صبح در تاریخ  9قادر بازدید نمایند. مسؤول مالیاتی و پولیس ساعت 

نماید. پولیس روز دوبار از محل تشبث دیدن می نماید تا  تجویز شده تشبث را بسته می 22ماده  3ورودی طوری که در فقره 

 متیقین گردد که تشبث بسته می ماند. 



 

 

 

75 
 

مسؤول مالیاتی به مارکیت بر می گردد و اطالعیه را از دروازه بر می دارد.  اسد 12قادر اظهارنامه خود را ارائه نمی نماید. در صبح                    

 22ماده  1دوباره باز نماید. با آن هم در عین زمان مسؤولین مالیاتی اخطاریه جدید را مطابق فقره را قادر حاال می تواند مارکیت 

روز دیگر فرصت می دهد تا اظهارنامه خود را ارایه نماید، تسلیم می کند. اخطاریه قادر را مطلع می نماید که عدم  7که به قادر 

 بستن موقتی دیگر تشبث خواهد شد.  ارائه اظهارنامه در خالل زمان معینه منتج به 

 

اداره مالیاتی مبادرت به بستن تشبث برای بار دوم مطابق ماده  اظهارنامه خود را ارائه نماید، اسدماه  19هرگاه قادر هنوز نتواند تا                     

 برای چندین بار تا زمانی که قادر اظهارنامه خود را ارائه نماید، ادامه یابد. خواهد نمود. این روند می تواند 22

  :منازعه تصمیم اداره مالیاتی مبنی بر بستن یک تشبث

در مقابل  11می باشد و می تواند مطابق ماده  3تصمیم اداره مالیاتی مطابق این ماده یک تصمیم مالیاتی طبق تعریف مندرج ماده  22.22

)یا عدم تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به صورت تصمیم قابل ارزیابی در آمده مالیه ض صورت گیرد. تصمیم وزارت آن اعترا

 مالیاتی درخواست نماید. منازعات جهت ارزیابی به بورد حل  56که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده 

 : تواند میاعتراض  برای مالیاتیاداره  تصمیم 23.22

  جهت اخطار مالیه دهنده از قصد انسداد قسمت یا کل تشبث؛  22ماده  1تصمیم مطابق فقره 

  22ماده  2تصمیم انسداد کل یا قسمت از فعالیت تشبث مطابق فقره  

 
 
 

 حاالت ممنوع الخروج بودن

 :و سوم ستیب ۀماد

در خالل  و دینما صادر افغانستان از را دهنده هیمال الخروج ممنوع  یکتب یۀاطالع لیذ حاالت از یکی در تواند،یم اتیاداره مال   (1)

  :.دیدهنده را از محکمه اخذ نما هیمال یروز مکلف است، حکم ممنوع الخروج 5مدت 

 .دیننما هیتاد نهیمع خیشدن تار یروز پس از سپر یس یال شرایخو یاتیذمت مال کهیدر صورت -   1

ور افغانستان را ط ،یاتیذمت مال یشخص قبل از ادا نکهیبر ا یاسناد و مدارک مبن تیو موجود نانیدر صورت حصول اطم   -2 

 .دینمایترک م یمیدا

وع ممن یۀاطالع اتیمال  ۀادار د،یآن فراهم نما یرا جهت ادا یکاف نیتضم ای هیتأد شرایخو یاتیدهنده ذمت مال هیهرگاه مال  (2)

  .دینما یالخروج شخص را فسخ م

 .ندینما یهمکار هیماده با وزارت مال نی( ا1) ۀحکم مندرج فقر قیمکلف اند درتطب یتی(   مراجع امن3)

 

 این ماده در مورد حکم ممنوع الخروج که می تواند توسط اداره مالیاتی در یکی از دو حالت ذیل صادر گردد، صراحت دارد:   1.23

  .موعد پرداخت آن گذشته است روز از 30مالیه دهنده مکلفیت مالیاتی داشته که بیشتر از .1

که مالیه دهنده به صورت دایم قصد ترک افغانستان را بدون پرداخت مکلفیت را مشاهد ه نماید  عالیم اداره مالیاتی  .2

 مالیاتی حال و آینده اش دارد. 

 

  :روز 30مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده برای بیشتر از 

روز بعد  30در وضعیت اول به سادگی مسئله موجودیت مکلفیت مالیاتی  مطرح است و اینکه آیا مکلفیت متذکره برای بیشتر از  2.23

از تاریخ معین پرداخت ناشده مانده است. مکلفیتهای مالیاتی بالقوه مربوطه به دوره های که هیچ اظهارنامه مالیاتی ارائه نگردیده و 
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، شامل نمی شود. هرگاه مالیه دهنده اظهارنامه الزم را ارائه نکرده باشد، اداره مالیاتی باید سنجش هیچ سنجش صادر نگردیده

 مکلفیت مالیاتی را قبل از مدنظر گرفتن حکم ممنوع الخروج صادر نماید. تعیین تخمینی و 

  :مثال

با مکلفیت مالیاتی مالیه برارزش افزوده که مطابق قانون مالیه برارزش سید اظهارنامه مالیه برارزش افزوده را برای ربع ماه حوت                    

ماه حمل(. وی مالیه را در تاریخ معین پرداخت  30افزوده می گذرد، ارائه نموده است )روز از ختم دوره مالیه برارزش  30افزوده 

یاتی می تواند در هر زمانی از اول ماه جوزا صدور نمی نماید و تا آخر ماه ثور نیز پرداخت ننموده است. به همین خاطر اداره مال

 را برای سید مدنظر گیرد. حکم ممنوع الخروج

باتوجه به طرزالعمل وزارت مالیه، اداره مالیاتی نمی تواند حکم ممنوع الخروج را برای مالیه دهنده که مکلفیت مالیاتی پرداخت  3.23

 افغانی باشد )طرزالعمل(.  500000ناشده بالغ بر ناشده دارد، صادر نماید مگر اینکه مبلغ پرداخت 

، اداره مالیاتی در صورتی می تواند از آن استفاده کند که 23( ماده 1فقره ) 1حین مدنظر گرفتن استفاده از صالحیت مطابق جزء  4.23

الیه دهنده صادر به م اطالعیه ر قدم اول یک باشد. اداره مالیاتی باید د باقیات طی یاد داشت به مالیه تذکر داده به مالیه دهنده از مبلغ 

در صورت مبلغ قابل پرداخت به صورت عاجل پرداخت نگردد، ازینرو دهد که موعد پرداخت مالیه گذشته است.  تذکر و به وی 

 اقدامات تطبیقی بیشتر مطابق قوانین مدنظر گرفته خواهد شد.  

 

  :مثال

روز از تاریخ معین پرداخت آن گذشته است، دارد. هیچ اقدام تطبیقی توسط  30لیاقت مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده که بیشتر از                     

اداره مالیاتی تا کنون روی دست گرفته نشده است. لیاقت دارای خانه ها و موترها در کابل می باشد همچنان دارای یک دکان با 

به لیاقت صادر نگردد، نباید صادر شود.  اطالعیه م ممنوع الخروج توسط اداره مالیاتی تا زمانی که اموال با ارزش می باشد. حک

 بادرنظرداشت داراییها و ضمانتهای موجود لیاقت، اداره مالیاتی باید تمام اقدامات تطبیقی موجود را مدنظر گیرد. 

  :مالیه دهنده بدون پرداخت افغانستان را ترک می نماید

روز  30که  نیست حتمیوضعیت دومی می تواند با مکلفیت مالیاتی موجود یا مکلفیت مالیاتی آینده مرتبط باشد. در این وضعیت  5.23

نیاز نیست حتی وقت پرداخت گذشته یا رسیده باشد. مکلفیت مالیاتی  و همچنان از وقت معین مکلفیت مالیاتی موجود بگذرد

رفته شود که مالیه از طریق اظهارنامه مالیاتی یا صدور یادداشت سنجش تثبیت نگردیده آینده حتی در صورت می تواند مدنظر گ

 باشد.  

این مسئله که مکلفیت مالیاتی در آینده وجود خواهد داشت یا خیر با آزمایش فعالیتهای مالیه دهنده جواب داده می شود. هرگاه  6.23

را  ه عاید به دست آورند یا درگیر معامالتی باشند که بتوان مکلفیت مالیاتیمالیه دهندگان تجارت یا هرچیزی دیگر داشته باشند ک

 د، داشتن مکلفیت مالیاتی آینده قابل توجیه خواهد بود. ایدر آینده برای آنها پیشبینی نم

با آن هم، جهت مدنظر گرفتن اطالعیه ممنوع الخروج در این حالتها، الزم است سؤاالت بیشتری مدنظر گرفته شوند )آیا شواهد  7 .23

 وجود دارد که مالیه دهنده قصد ترک افغانستان را برای همیشه بدون پرداخت مکلفیت مالیاتی حال یا آینده دارد؟( 

نمایند که مالیه دهنده قصد ترک افغانستان را بدون پرداخت مالیه دارد. وجود بعضی  به صورت دقیق ثابتشواهد الزم نیست  8.23

 ترک نماید جهت اجازه اطالعیه ممنوع الخروج کافی خواهد بود.  مالیه شواهد که نشان دهد مالیه دهنده ممکن بدون پرداخت

 

  :مثال

هایش تجدید شده می باشد. با آن هم اداره مالیاتی در می یابد  مالیاتی و پرداخت تکسی تجارت می کند. اظهارنامه 7غازی با                      

 که غازی موارد ذیل را طی دو ماه اخیر انجام داده است: 
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 ش و اطفالش درخواست نموده است؛ ا وی جهت اخذ پاسپورت برای خودش، خانم                    

 است؛  مسدود نمودههایش را  انکی خود را به صورت پول نقد از بانک خارج و حسابوی تمام سپردگیهای ب                     

 است.  رسانده به فروش  یکاییبه دالر آمر یحاًخود را ترج یهایتاکس وی                      

در افغانستان به پول نقد تبدیل می کند و خود را اگرچه این موارد قطعی نیست، شواهد وجود دارد که غازی داراییهای موجود                       

به غازی صادر را را با خانواده اش برای ترک افغانستان آماده نماید. اداره مالیاتی می تواند اطالعیه ممنوع الخروج  ممکن خود

 نماید.

ی باشد، تهای عادی تشبث مالیه دهنده مکه قسمت از فعالیاطالعیه ممنوع الخروج نباید جهت جلوگیری عزیمت موقتی از افغانستان  9.23

 استفاده گردد، مگر اینکه شواهد وجود داشته باشد که مالیه دهنده در واقع قصد برگشت به افغانستان را نداشته باشد.  

 :مثال

روز پرداخت ناشده باقی مانده است.  30تجارت واردات را انجام می دهد. وی دارای مکلفیت مالیاتی است که برای بیش از  ،نظام                    

وی یک تکت رفت و برگشت به دوبی را خریداری می نماید که به گفته وی با عرضه کنندگان مالقات و برای خریداریهای جدید 

در قسمت آمادگی هیچ شواهدی وجود ندارد که نظام ای را سال سه بار داشته است. مذاکره خواهد کرد. وی سابقه چنین سفره

جهت ترک دایمی افغانستان چیزهای انجام دهد. تجارت و امور خانوادگی اش به صورت عادی پیش می رود و وی دارای داراییهای 

 چشمگیری در افغانستان می باشد. 

در این صورت اطالعیه ممنوع الخروج نباید صادر گردد. قصد سفر نظام جزء عادی از تجارت وی می باشد و هیچ شواهد در قسمت                     

 خطر تحصیل مالیات وجود ندارد. 

  :صدور اطالعیه ممنوع الخروج

اسناد حمایوی اطالعیه ممنوع الخروج  صورت گیرد وبا صالحیت  ارشد  توسط مسؤول مالیاتی اطالعیه ممنوع الخروجباید اجازه   10.23

 ه وزارتب مالیاتیممنوع الخروج توسط اداره  مشخص نماید. اطالعیه را مکلفیت مالیاتی مقدارباید دالیل ممنوع الخروج به شمول 

   گردد. یصادر م ی مرز یتمسؤول امنامور داخلیه و 

یک نقل از اطالعیه ممنوع الخروج باید به مالیه دهنده همراه با جزئیات مکلفیت مالیاتی که باعث صدور اطالعیه ممنوع الخروج  11.23

 گردیده، داده شود.  

  :لغو اطالعیه ممنوع الخروج

ورت ید. اطالعیه متذکره در صاداره مالیاتی در صورت پرداخت مکلفیت مالیاتی مکلف است تا اطالعیه ممنوع الخروج را لغو نما 12.23

 6به صورت اجباری یا موافقه داوطلبانه مطابق فقره  24ماده  1ارائه تضمین کافی نیز باید لغو گردد. تضمین می تواند مطابق فقره 

 ارائه گردد.   24ماده 

  باشد. الزامیمحکمه  تصمیمکه انجام آن بنا به  پذیردصورت  هنگام تواند یلغو م 13.23

روز برای  5روز بدون منظوری محکمه معتبر می باشد. اداره مالیاتی باید در خالل  5ممنوع الخروج صادره توسط اداره مالیاتی تا  14.23

تأییدی اخذ نماید. هرگاه چنین تأییدی اخذ نگردد، ممنوع الخروج صادره توسط از محکمه روز  5ادامه ممنوع الخروج بیشتر از 

 می گردد.  ساقطاز اعتبار اداره مالیاتی 
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 ها یانتقال و فروش دارائ تیمحدود

 و چهارم: ستیب ۀماد

 د،یننما هیرا تاد شیذمت خو اتیمال اینکند  هیخود را ارا یاتیمال  ۀاظهارنام ،یاتیمال نیدهنده مطابق احکام قوان هی(   هرگاه مال1)

 .  دیمربوط تقاضا نما ۀرا از محکم یمنقول و ریمنقول و غ یها یبه دارائ یدسترس تیوضع محدود تواندیم اتیمال ۀادار

 هیرا ارا یاتیمال ۀروز بعد از صدور حکم محکمه اظهار نام یدهنده درخالل س هیماده، هرگاه مال نی( ا1) ۀ(   درحالت مندرج فقر2)

 ۀقانون  حاصل نکند، ادار نیپانزدهم ا ۀ( ماد3) ۀرا مطابق حکم  فقر یموافقه ا ایو دیننما هیرا تأد شیذمت خو یۀمال اینکند 

 .دیرا از محکمه تقاضا نما یو یصدور حکم مصادره و فروش دارائ تواندیم اتیمال

 ۀ( ماد3) ۀرا  مطابق حکم فقر یموافقه ا ایو دینما  هیرا تأد شیذمت خو یۀمال ای هیرا  ارا یاتیمال ۀدهنده، اظهار نام هی(    هرگاه مال3)

دهنده حاصل کند، حکم وضع  هیمال یبر  مصادره و فروش دارائ ینون قبل از صدور حکم محکمه مبنقا نیپانزدهم  ا

 . گرددیلغو م اتیمال ۀادار ایدهنده  هیماده  براساس درخواست مال نی(ا1) ۀمندرج فقر  تیمحدود

مکلف به اجراآت  اتیمال ۀادار د،یرا صادر نما یبر فروش دارائ یماده، هر گاه محکمه حکم مبن نی( ا2) ۀ(  در حالت مندرج فقر4) 

 :باشدیم لیذ

 یرف وقبل از مصادره در کنترول وتص یدارائ کهیشخص ایبال فاصله به مالک  یرا طور کتب یمصادره ومشخصات دارائ لیدال   -1

 .دیابالغ نما باشد،یم

 .دیمربوط به فروش آن اقدام نما نیالفساد باشد، طبق احکام قوان عیاموال مصادره شده سر کهیدرصورت     -2

تذکره  به م عادیوبا ختم م یروز بعد از مصادره آنرا نگهدار کیو ستیمدت ب یالفساد نباشد، برا عیاموال سر کهیدر صورت    -3

 .دیفروش آن مطابق احکام قانون اقدام نما

 فروش و در قدم دوم و  یمصادره شده، نخست مصارف مصادره، نگهدار یفروش دارائ دیاز عوا    -4

  گردد. هیدهنده، تأد هیبه مال ماندهیدهنده وضع و مبلغ باق هیمال یاتیذمت مال         

دهنده مطابق احکام  هیمال د،یماده را تکافو نه نما نی( ا4) ۀ( فقر4مصادره شده، مبالغ مندرج جزء ) یفروش دارائ دی(  هرگاه عوا5) 

 .باشدیم ماندهیمبلغ باق هیقانون مکلف به تأد

 نیو سوم ا ستیب  ۀ( ماد2) ۀپانزدهم و فقر ۀ( ماد3مندرج فقره ) ۀبخش از موافق ثیمنح توانند،یدهنده م هیو مال اتیمال ۀ(      ادار6)

 ریغ ایمنقول  یدارائ یباال تیوضع محدود ای نیتضم هیارا یرو ،یاتیمال نیقوان قیمؤثر در تطب لیدال ریبنا بر سا ایقانون 

 .باشدیاالجرا م یتوافق مرع نیوا ودهمنقول، توافق نم

 

 :محدودیتها بر دارایی

در صورتی که آنها نتوانند  های مالیه دهنده  اداره مالیاتی می تواند از محکمه جهت محدودیت مالیه دهندگان در قسمت دارایی 1.24

اید، درخواست نماید. این حکم عدم تأدیه مالیه موضوعی را نیز اظهارنامه های خود را ارائه یا مالیه خود را به وقت معین تأدیه نم

 شامل می گردد. محدودیت می تواند برای دارایی منقول و غیر منقول درخواست گردد. 

 یاتیمال. اداره باشد یدهنگرد یتهنوز تثب تا مربوط یتمکلفو، یدهارائه نگرد موضوعی مالیهاظهارنامه  به شمول فورمه مربوط به هرگاه  2.24

  را مالیاتی مکلفیتادای کننده از  جلوگیریاقدام  حیثبه اظهارنامه   یهارابنا برعدم تواند درخواست حکم  یماده م ینا حکم مطابق

. گردد می، راجع تآن گذشته اس قانونی  اظهارنامه که وقت ارائه مالیاتی مکلفیتمتوقعه به  مالیاتی مکلفیت. نماید از محکمه تقاضا

 در اداره مالیاتی باشد.   هرگونه معلومات موجود یا قبلی مالیاتی هایاظهارنامه  مبنای تواند بر  می خیصتش این
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معامله دارایی مندرج حکم محکمه محدود در قسمت دونوع حکم محکمه در این ماده تصریح گردیده است. اول اینکه مالیه دهنده  3.24

یا به خاطر یک اقدام جهت تطبیق  می گردد. این امر می تواند جهت حفظ عواید از اتالف داراییها توسط مالیه دهنده صورت گیرد،

 . کار گرفته شودپرداخت به 

مشخص  نماید، اطاعتکه مالیه دهنده باید از آنها در درخواست به محکمه باید ارائه اظهارنامه، مالیه موضوعی یا مکلفیت پرداخت  4.24

گردد. در صورتی که مبلغ مالیه به صورت خالصه معلوم نگردد )بگونه مثال، چون مالیه دهنده اظهارنامه را ارائه نکرده است(، تخمین 

نه معلومات انامه های قبلی یا هرگواز مالیه پرداخت ناشده باید جهت معلومات محکمه تهیه گردد. تخمین می تواند مبتنی بر نمونه اظه

 موجود در اداره مالیاتی باشد. 

حکم محکمه باید داراییهای که محدودیت برای آنها تقاضا می گردد، توضیح داده شود. داراییهای انتخاب برای در درخواست  5.24

افی نداشته دهنده داراییهای قابل تشخیص کشده باید دارای ارزش باشد که جهت رفع مکلفیت مالیاتی کافی باشد، مگر اینکه مالیه 

 باشد، در این صورت درخواست باید به تمام داراییهای موجود ارتباط بگیرد. 

ده را ل شود که  فعالیتهای دوامدار تشبث مالیه دهنیدر تشخیص داراییها برای محدودیت، اداره مالیاتی باید به داراییهای ترجیح قا 6.24

ند، ممانعت نکند. بگونه مثال، محدودیت باالی فروش وسایط نقلیه یا ساختمانها نسبت به محدودیت در صورتی که محدود گرد

یت از موتر یا ساختمان در تشبث شان به فعالنشدن استفاده  غمی الرعلمالیه دهنده می تواند باالی مال التجاره تجار، ارجحیت دارد. 

می گردد تجار تجارت خود را ببندد. چنین محدودیت می تواند توانایی مالیه  ادامه دهد، اما محدودیت باالی مال التجاره باعث

 مکلفیت مالیاتی که به منفعت وزارت مالیه نمی باشد، کاهش دهد.  تصفیهدهنده را جهت 

ربوطه می تواند م تآیا محدودیت باالی دارایی تقاضا گردد یا خیر تصمیم اداره مالیاتی است که بستگی به حاالت قضیه دارد. حاال 7.24

محدودیت تخمین مکلفیت بالقوه، نوع دارایی موجود مالیه دهنده و سابقه پرداخت مالیه دهنده را شامل گردد. به حیث قاعده عمومی،

 هبر دارایی در صورتی از محکمه تقاضا نمی گردد که مبلغ مالیه پرداخت ناشده )یا مبلغ مالیه تخمینی مربوط به اظهارنامه ارائه نشد

 افغانی باشد.  200000( پایین تر از باشد

هرگاه اداره مالیاتی یک قضیه را به محکمه ارائه نماید و مالیه دهنده قبل از صدور حکم وجایب خود را مرفوع سازد، قضیه پس  8.24

 گرفته می شود. 

  :فروش دارایی

خود ادامه دهد، تعقیب می نماید. این نوع حکم  طاعتانوع دوم حکم محکمه نوع اول را در صورتی که مالیه دهنده به عدم  9.24

روز از تسلیم حکم اول از محکمه تقاضا می گردد. در مرحله دوم حکم فروش دارایی مالیه دهنده که  30صرف بعد از گذشت 

 مطابق حکم اول محدود گردیده بود، از محکمه تقاضا می گردد.    

حکم فروش دارایی مالیه دهنده را از طریق مزایده در صورتی که وجایب مالیاتی مرفوع محکمه می تواند برای اداره مالیاتی  10.24

 نگردیده باشد، صادر نماید. 

تالش در مورد فروش دارایی متفاوت یا . تشکیل می دهددارایی محدود شده و مالیه مندرج حکم اول مبنا و اساس حکم دوم را  11.24

 کم اول محکمه تشریح نگردیده، مجاز نیست.  طرح مکلفیتهای مالیاتی جدید که در ح

ده هنوز اظهارنامه مالیاتی را ارائه ننموتا هرگاه حکم اول محکمه مربوط به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی مالیه دهنده باشد و مالیه دهنده  12.24

 این. را صادر نماید 8ماده  2مطابق فقره حکم دوم محکمه سنجش تخمینی جهت صدور باشد، اداره مالیاتی باید قبل از درخواست 

 است. ضروریگردد، الزم و منتج  داراییکه با فروش  مالیاتی مکلفیتمبلغ  تثبیتامر جهت 

 د. تطبیق نخواهد شمرفوع سازد،  محکمه حکم دوم را صادر نماید،هرگاه مالیه دهنده مکلفیتهای مالیاتی خود را قبل از اینکه  13.24 
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 محکمه می تواند مطابق قواعد و طرزالعملهای محکمه صادر گردد.  نقض حکم 14.24

 :1مثال

ارائه نماید. از آنجایی که این اولین بار است که  هدر وقت معین 1393عالم نتوانسته اظهارنامه مالیات برعایدات خود را برای سال                    

روز  30به وی اطالعیه ارسال می نماید.  7ارائه نماید، اداره مالیاتی مطابق ماده وی نتوانسته اظهارنامه مالیاتی خود را به وقت معین 

 بعد از دریافت اطالعیه متذکره، وی هنوز نتوانسته اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نماید. 

مطابق اظهارنامه های قبلی وی، اداره مالیاتی به این باور است که مکلفیت مالیاتی زمانی که اظهارنامه ارائه گردد، وجود خواهد                    

از محکمه درخواست نماید تا حکم محدودیت دارایی های مشخص  24ماده  1داشت. از این رو اداره مالیاتی می تواند مطابق فقره 

 صادر نماید.  را که عالم مالک آنهاست،

 

 : 2مثال 

رفیع دارای مکلفیت مالیات برعایدات می باشد که وقت معین پرداخت آن سپری گردیده است. اداره مالیاتی در مورد پرداخت مالیه                    

 با وی به تماس گردیده اما وی از همکاری امتناع ورزیده است. 

در ساختمان خودش یک رستورانت فعال نموده است و وی همچنان دارای یک عراده موتر می باشد. اداره مالیاتی می تواند از رفیع                    

محکمه برای محدود نمودن وی در قسمت فروش دارایی اش درخواست نماید. اداره مالیاتی می تواند برای محدود نمودن هرگونه 

ه متذکره موتر را انتخاب می نماید زیرا ارزش موتر با مکلفیت مالیاتی مطابقت دارد و از سوی دارایی رفیع درخواست نماید، اما ادار

 رفیع را نیز مختل نخواهد کرد.   فعالیت دیگر محدودیت تشبث 

سپس می تواند به  روز از صدور حکم محکمه مکلفیت مالیاتی خود را پردخت ننماید، اداره مالیاتی 30هرگاه عالم در خالل                    

 محکمه مراجعه و برای حکم دیگر مبنی بر اجازه فروش موتر درخواست نماید. 

 :توافقات داوطلبانه

در مورد پروسه برای اداره مالیاتی جهت آغاز محدودیتهای بر دارایی مالیه دهنده صراحت دارد. موافقه مالیه دهنده  24ماده  1فقره  15.24

صراحت دارد که در آن مالیه دهنده داوطلبانه موافقه می نماید تا دارایی ، در مورد پروسه بدیل  24ده ما 6الزم نمی باشد. فقره 

 . دخیل شدن محکمه را ایجاب نمی نمایدخود را برای محدودیت تسلیم نماید. این توافقات 

 کرات باالی وجایب و حقوق مالیاتی گردند.تا وارد موافقه داوطلبانه به حیث طرف مذامالیه دهندگان می تواند تصمیم بگیرد  16.24

امتیازات به مالیه دهنده مطابق قوانین مالیاتی کمک نماید. محدودیت باالی دارایی می تواند در تشویق اداره مالیاتی جهت منظوری 

 15ماده  یه شان مطابقبگونه مثال، مالیه دهنده می تواند محدودیت باالی دارایی را به منظور گرفتن تمدید زمان جهت پرداخت مال

 یا اخذ منظوری جهت پرداخت به اقساط مطابق همان ماده بپذیرد.  

 محدود نمودن دارایی شامل موارد ذیل می باشد: برتوافق داوطلبانه  فوایدسایر  17.24

  ؛ 7به حیث قسمت از گرفتن منظوری تمدید زمان ارائه اظهارنامه مطابق ماده 

  ؛ 23ماده  2مطابق فقره  لغو حکم ممنوع الخروجاجازه 

  برای بستن اقدام شود.  نیستالزم یا متقاعد کردن اداره مالیاتی که  22لغو بستن تشبث مطابق ماده 

الیه مشکل و محتوی موافقتنامه داوطلبانه تابع مذاکره بین اداره مالیاتی و مالیه دهنده می باشد. موافقتنامه می تواند با توجه به نیازهای  18.24

 24ماده  1بدیل برای پروسه رسمی مطابق فقره  ،دهنده و اداره مالیاتی دارای شرایط دیگر باشد. از آنجایی که موافقتنامه داوطلبانه

می باشد، موافقتنامه داوطلبانه می تواند حاوی شرایط باشد که اداره مالیاتی صالحیت ضبط و فروش دارایی محدود شده را در 

 ننماید، داشته باشد.   پیرویاز شرایط مشخص صورتی که مالیه دهنده 
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  :مثال

پرداخت ناشده باقی  ،نهروز از تاریخ معی 30وی مکلفیت مالیاتی زیادی دارد که بیش از ببرک دارای یک تشبث واردات می باشد.                    

ممنوع الخروج را برای جلوگیری ببرک از ترک استفاده نموده و حکم  23مانده است. اداره مالیاتی از صالحیت خود مطابق ماده 

 افغانستان صادر نموده است. 

تاً بپردازد، لجاخود را ع مالیاتی مکلفیتتواند تمام  نمی وی. نمایدکند مالقات  می زندگیخواهد پسرش را که در کانادا  میببرک                    

د. وی باالی نمای می پیشنهادخود  مالیاتیرا جهت حفظ قرضه  مالیاتیبه اداره  تضمینارائه  وی لذا به خاطر لغو حکم ممنوع الخروج

محدودیت مقداری زمین که در کندهار دارد، توافق می نماید. یکی از شرایط مندرج قرارداد که وی امضاء نموده این است که 

 از وبه فروش رسانده اداره مالیاتی دارایی وی را  روز از عزیمت به افغانستان برگردد، می پذیرد که 60هرگاه وی نتواند در خالل 

 وجوه آن جهت پرداخت مکلفیتهای مالیاتی استفاده نماید.

خواهد بود و یک موافقتنامه قابل تطبیق مطابق به قوانین افغانستان می  24ماده  6این موافقتنامه یک موافقتنامه داوطلبانه مطابق فقره  19.24

 باشد. 

 پیشبینی شده لغو خواهد کرد.  23ماده  2با عقد قرارداد، اداره مالیاتی حکم ممنوع الخروج را که در فقره  20.24

  :ضبط اجناس

گرفته شده باشد. دارایی  24ماده  2دارایی در صورتی می تواند توسط اداره مالیاتی ضبط گردد که حکم محکمه مندرج فقره  21.24

 نیز ضبط گردد.  24ماده  6ایط موافقتنامه امضاء شده مطابق فقره همچنان می تواند با توجه به شر

 قانون اداره امور مالیات در مورد طرزالعملهای که توسط اداره مالیاتی حین ضبط دارایی مالیه دهنده صراحت دارد 24ماده  22.24

سازد که مالیه دهنده مالک حقیقی دارایی مورد هدف می باشد. اداره متذکره نباید   متیقنخود را . اداره مالیاتی باید درنظرگیرد

 نماید. ضبط  نیست،مقروض  مالیهاز دارایی را که تحت ملکیت کامل یا قسمی شخصی که 

 ل  یا امانت شخص دیگر قراردارد، می تواند ضبط گردد.  ودارایی مالیه دهنده در حالی که در کنتر 23.24

 

 :مثال 

مالیه دهنده با مکلفیت مالیاتی که تاریخ معین پرداخت آن گذشته مالک یک الری کالن می باشد. اداره مالیاتی الری را از طریق                    

نمبر ثبت و راجستر تشخیص می دهد و در می یابد که در جالل آباد موقعیت دارد. اداره مالیاتی می تواند الری را متوقف و ضبط 

 حتی اگر آن توسط شخص دیگر رانندگی می گردد و مالیه دهنده موجود نباشد. دنمای

 :مراحل ضبط 

 گردد، عبارتند از:  پیروی ،مراحل که باید توسط اداره مالیاتی در اجرای ضبط دارایی 24.24

بالفاصله در جریان ضبط)یا در اسرع وقت ممکن بعد از ضبط( به مالک جایداد یا شخص که ظاهراً جایداد را در زمان  .1

ضبط در کنترل یا نزدش امانت است، اطالعیه کتبی ارسال گردد. اطالعیه باید دلیل ضبط و مشخصات کامل جایداد 

 ماید. نضبط شده را تشریح 

فاسد شدنی باشد، فروش دارایی طریق داوطلبی عمومی اجرا می گردد. در صورت که  فروش عموماً از :فروش جایداد .2

قرار نگیرد، انجام  قابل توجهقیمت دادن باید به زودی و در خالل مدت که اجناس را در خطر فاسد شدن یا از دست 

 دوره مذکور فروخته شود. روز حفظ و سپس بعد از انقضاء  21شدنی، آنها باید به مدت ادر مورد اجناس فاسد نشود. 
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، از اقدامات جهت برآورده نمودن ثانیآباالی قیمت ضبط، نگهداری و فروش جایداد تطبیق نمایید.  اقدامات را اوالً  .3

ماند باید به ببعد از اجرای دو اقدام باقی که ، هرگاه مبلغ ثالثآًمکلفیت مالیاتی که دلیل ضبط می باشد، استفاده نمایید. 

 مالیه دهنده پرداخت گردد.   

  :مصارف فروش

های سوم پرداخت می گردد. این مصارف شامل معاشات یا  مصارف ضبط، نگهداری و فروش جایداد مصارفی است که به جناح 25.24

مصارف داخلی اداره مالیاتی نمی باشند. مثالهای از مصارف که از فروش اجناس پرداخت می گردد شامل مصارف ترانسپورت 

 )بگونه مثال، کرایه الری(، مصارف ذخیره )بگونه مثال، اجاره گدام( و مصارف داوطلبی می باشند. 

 

  :کمک پولیس

می تواند از پولیس تقاضا نماید تا در جریان ضبط حضور داشته باشد. هر شخصی که در مقابل ضبط مقاومت نماید یا اداره مالیاتی  26.24

 می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.  46به عبارت دیگر مانع مسؤولین مالیاتی حین اجرای ضبط گردد مطابق ماده 
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ششم فصل  

 معلومات آوری جمع و اسناد حفظ
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 اسناد ودفاتر یونگهدار بیترت

 :و پنجم ستیب ۀماد
 .دینما بیرتشده است، ت ینیشبیمربوط آن پ ینامه ها ماتیوتعل یاتیمال نیدهنده مکلف است، اسناد ودفاترکه در قوان هیمال (1)

 ،یاتیمال ۀاظهار نام هیارا عادیپنج سال اعتبار از ختم م یماده را ال نی( ا1)ۀدهنده مکلف است، اسناد ودفاتر مندرج فقر هیمال (2)

 .قرار دهد اتیمال ۀو در صورت مطالبه، به دسترس ادار یدر کشور نگهدار

سناد و مکلف است ا د،ینه نما هیارا نهیرا به وقت مع شیخو یاتیمال ۀاظهارنام یاتیمال نیکه مطابق احکام قوان ۀدهند هیمال (3)

 .دینما یمدت پنج سال نگهدار یبرا  ۀاظهارنام ۀارائ خیماده  را از تار نی( ا1) ۀدفاتر مندرج فقر

 اتیمال ۀدهنده مکلف است عندالمطالبه ادار هیشده باشد، مال بیترت یبه زبان خارج یوتریهرگاه اسناد، دفاتر ومعلومات کمپ (4)

 جواز، ترجمه و بدسترس قرار دهد. ۀدولت  توسط ترجمان دارند یرسم یاز زبانها یکینرا به مصرف خود به آ

 

 .باشند یم اسناد و دفاتر یبه نگهدار مکلف ر،یخ ایداشته باشند  هیتابع مال دیعوا اشخاص حکمی  بدون درنظرداشت اینکه تمام 1.25

امور مالیات صالحیت تجویز اسناد و دفاتر که باید نگهداری گردد و راپورهای که هر مالیه قانون اداره  25اداره مالیاتی مطابق ماده  2.25

صالحیت دارد تا روی کامل بودن اسناد و دفاتر و مالیه دارد. وزارت  را دهنده یا صنف مالیه دهندگان مکلف به ارائه آنها می باشند

 ر مالیه دهنده تأکید نماید. به صورت عموم هرگونه سیستم ثبت دوگانهقابل تشخیص بودن اندراجها به منظور بررسی اسناد و دفات

 به رسمیت شناخته شده باشد برای تمام شرکتها و شرکتها محدودالمسؤولیتقبول و متخصصین محاسبه انجمن  محاسبه که توسط 

بات ید شده نگهداری گردد. محاسگردد. اسناد و دفاتر محاسبه باید همه وقت با ثبت معامالت که صورت می گیرند، تجد تجویز

س( و و نشاندهنده موقف شرکت در تاریخ معین )بیالنباید طوری باشد که صورت حسابات تفصیلی بتواند به صورت آماده تهیه 

  فعالیتهای شرکت در دوره معین )صورت حساب منفعت و ضرر( باشد. 

اداره مالیاتی تمام شرکتها، شرکتهای محدودالمسؤولیت و سایر نهادهای )به شمول اشخاص حقیقی( مصروف فعالیت در افغانستان  3.25

  و کسانی که مکلف به پرداخت مالیات برعایدات ساالنه هستند را مکلف به نگهداری اسناد و دفاتر ذیل نموده است:  

 ها ورنالژ 

 لیجرها 

 داخل گدام  اسناد موجودی و اجناس 

  اسناد ثبت داریی 

  معلومات معامالت بانکی و مالی 

  اسناد حقوقی به شمول قراردادها 

  اسناد مصارف و رسیدات 

 .بیالنس نفع و ضرر  

 اختتامیه  بیالنس 

 

 

نجایی که این ز آاشخاص انفرادی که دارای عواید تابع مالیه نیستند مکلف به نگهداری تمام اسناد و دفاتر تجارتی مطروحه فوق ا 4.25

، نمی باشند. این بدان معنا نیست که آنها نباید هیچ اسناد و دفاتر را حفظ کنند. با وضعیت شان مرتبط نخواهند بوداسناد و دفاتر 

 ممکن نیاز به نگهداری اسناد و مدارک کافی جهت نشان دادن اینکه آنها هیچ عواید تابع مالیه ندارند،دارد ، آنها وضعیتبستگی به 

   داشته باشند. 
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  :مثال

یک شخص حقیقی دارای یک تشبث کوچک منفعت پایین تر از حد تابع مالیه مالیات برعایدات به دست می آورد. آنها مکلف به                   

کلف به نگهداری منگهداری اسناد و دفاتر ابتدایی عواید شان )فروشات( که برای نشان دادن سطح عواید شان کافی باشند، هستند اما 

 تمام اسناد و دفاتر حسابات مطروحه فوق نمی باشند. 

شخصی که  می باشد. بگونه مثال،وضعیت دارند، شواهد متکی به  را که ادعای نداشتن عواید تابع مالیه از تشبث شان شخاصبرای ا 5.25

لف به ارائه فروش تشبث خود به شخص دیگر دارد، مک داشته ادعای نداشتن عواید تابع مالیه به خاطر در سالهای قبلی فعالیت تشبث

 اسناد و شواهد فروش تشبث می باشد. 

 با عواید غیر تابع مالیه عبارتند از:  یشخاصا 6.25

 گیرد؛قرار  برعایدات مالیات عوضثابت به  مالیهتابع  تجارتی فعالیتهایشان از  عاید یگانهکه شخاصا 

 ؛ اشندب کشاورزیاز  عایدشتمام   شخاصیکها 

 در سال(؛ و  60000)ودر ماه  یافغان 5000 یشخص یتکمتر از معاف یدبا عا شخاصیکها 

 اشند اما ب می مالیهتابع  یدعا یمعاف، همچنان دارا یدعالوه عا رب شخاصیکها یا یه،از منبع معاف از مال یدبا عا شخاصیکها

 باشد.  یدر سال( م یافغان 60000در ماه ) یافغان 5000کمتر از  یهمبلغ تابع مال

 

 مثال: 

 افغانی را از فروش انگور که از زمین خودش تولید می گردد 25000افغانی را از بابت فروش گندم و  12000شخصی مبلغ                    

فصل  ه مطابق، به دست می آورد. وی همچنان دارای عاید از دکان میوه فروشی می باشد کطبق قانون مالیه زمین مالیه می پردازدو

افغانی  4000قانون اداره امور مالیات مالیه باالی آن وضع می گردد. منبع سوم عاید دریافت معاش از استخدام کننده به مبلغ  11

 در ماه می باشد.  

افغانی در سال کمتر از حد  48000باشد و از آنجایی که معاش وی اش می از آنجایی که صرف عاید تابع مالیات برعایدات معاش                    

 اقل مبلغ تابع مالیات برعایدات است، این شخص مکلف به نگهداری تمام اسناد و دفاتر نمی باشد.

که ادعا می کنند که در سیستم مالیات ثابت قانون مالیات برعایدات قراردارند نیاز به نگهداری تمام اسناد و دفاتر مطروحه  شخاصیا 7.25

رگاه گرفته اند، می باشند. هقرار آنها مکلف به داشتن شواهد و اسناد که به صورت درست تحت مالیه ثابت  هم، فوق ندارند، با آن

آنها ادعا بکنند که به خاطر پایین بودن عاید شان از حد در سیستم مالیه ثابت قراردارد باید شواهد و اسناد را جهت ثبوت ادعای خود 

می باشد. دفتر نقدی که فروشات روزانه )به شمول فروش غیر نقدی( ثبت عواید د و دفاتر کامل حفظ کنند. این به معنای حفظ اسنا

 می گردد، الزم است. 

هرچند یک فرد از فعالیت معمول خود عاید تابع مالیه نداشته باشد، مکلف به نگهداری اسناد و دفاتر که هرگونه معامله دیگری را  8.25

 ع مالیه گردد، تحت پوشش قرار دهد، می باشد.  که می تواند منجر به عاید تاب

 

 

 :مثال 

اما وی همچنان مقدار زیاد مفاد سهم در ارتباط با سهام قانون مالیات برعایدات مالیه ثابت می پردازد.  11یک دکان دار مطابق فصل                    

دات می باشد. هرچند شخص مکلف به نگهداری اسناد و دفاتر که در بازار سهم دارد به دست می آورد. مفاد سهم تابع مالیات برعای

 باط فعالیتهای دکان نمی باشد، با آن هم وی باید اسناد و دفاتر مربوط به سهام که دریافت می دارد، را حفظ نماید. در ارت
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اشخاص دارای کارکنان باید اسناد و دفاتر هر پرداخت معاش یا دستمزد به هر کارمند را در جریان سال نگهداری نماید. اشخاصی  9.25

 که پرداختهای تابع مالیه موضوعی از قبیل مفاد سهم، تکتانه، حق االمتیاز و پرداختهای قراردادی را انجام می دهند باید اسناد و دفاتر

 نگهداری نماید. اسناد و دفاتر باید نشان دهنده مبلغ پرداخت شده و مبلغ مالیه وضع شده باشد.  این پرداختها را

ی را . شخص باید اقدام معقولشته شودباید نگهداری گردد می تواند به صورت الکترونیکی نگهدا 25اسناد و دفاتر که مطابق ماده  10.25

لکترونیکی محفوظ نگهداری و نقلهای دیگر نیز از آنها برداشته می شود را روی جهت متیقین شدن از این که این اسناد و دفاتر ا

 دست گیرد. 

سال بعد از ختم سال مالیاتی که اسناد و دفاتر به آن ارتباط می گیرد به عنوان نمونه دوره که  5اسناد و دفاتر باید برای مدت  11.25

 داری گردد. محدودیت سنجش برای آن در قانون پیشبینی گردیده، نگه

 :اسناد و دفاتر ترجمه

ر هر زبانی که خواسته باشد به شمول زبان که د بهیک مالیه دهنده می تواند اسناد و دفاتر یا معلومات ذخیره شده در کمپیوتر را  12.25

در صورتی که اداره مالیاتی دسترسی به آن اسناد و دفاتر را افغانستان رسمی و رایج نباشد، نگهداری نماید. با آن هم، این انتخاب 

؛ اداره مالیاتی می تواند با اطالعیه کتبی شخص را مکلف به ترجمه اسناد و دفاتر یا معلومات تابع یک شرط استالزامی قرار دهد، 

  ذخیره شده در کمپیوتر به یکی از زبانهای رسمی کشور نماید. 

زبانهای دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان می باشد. به عالوه، در بعضی مناطق افغانستان زبان سوم می تواند طبق قانون اساسی،  13.25

، به کلم کنندتهمچنان زبان رسمی باشد. در منطقه که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه ای، بلوچی یا پامیری 

سوم برای آن ساحه می باشد. شخصی که در یکی از این مناطق زندگی می نماید یا فعالیت عالوه زبانهای دری و پشتو زبان رسمی 

 مکلف به ترجمه اسناد و دفاتر مشخص به یکی از سه زبانهای رسمی مربوطه می باشد. تجارتی در یکی از آن ساحات دارد 

ید مراقب باشد تا هزینه های غیر معقول باالی شخص تحمیل هرگاه اسناد و دفاتر برای ترجمه مدنظر گرفته شود، اداره مالیاتی با 14.25

 د.نشوی مالزم و ضروری پنداشته  ،نگردد. مواد ترجمه صرف محدود به آن موادی باشد که برای اجرای تفتیش، بررسی یا تحقیقات

  :مثال

مر آیک شرکت ساختمانی ترکی توسط اداره مالیاتی بررسی می گردد. اسناد و دفاتر تشبث به زبانهای رسمی افغانستان نمی باشد.                    

بررسی قبل از شروع بررسی تصمیم می گیرد که تفتیش باالی این موضوع که آیا تشبث تمام عواید خود را اظهار نموده و در مورد 

تمرکز خواهد کرد. در این مورد، اداره مالیاتی باید صرف ترجمه اسناد و دفاتر مربوط به عواید  تشبث نگران نمی باشد، مصارف

 . کرد نخواهددرخواست تشبث را درخواست نماید و ترجمه سایر اسناد و دفاتر که با عواید ارتباط نمی گیرد را 

 ارائه شده توسط شخص به زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه ای، اداره مالیاتی باید تالشهای معقولی را جهت پذیرش اسناد و دفاتر 15.25

نورستانی، بلوچی یا پامیری حتی اگر زبان متذکره زبان رسمی در ساحه اقامت یا تشبث شخص نباشد، مبذول دارد. اداره مالیاتی در 

 گردد. شار ترجمه باالی شخص تحمیل نصورت نیاز باید قضیه را به مسؤول مالیاتی با داشتن مهارت زبان مربوطه ارجاع نماید تا ف

شخصی که اسناد و دفاتر را به یکی از زبانهای رسمی به شمول زبانی که زبان رسمی سوم برای محل شخص مذکور یا تشبث می  16.25

 باشد، نگهداری نماید، مکلف به ترجمه اسناد و دفاتر به زبان رسمی دیگر نمی باشد. 

 

 

 

 :مثال 

ا مکلف به شخص رنمی تواند نماید. اداره مالیاتی  یک تشبث فعال در جالل آباد اسناد و دفاتر خود را به زبان پشتو نگهداری می                   
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اشد، صدق راحت ب خیلی دوسیهشده به  توظیفبررس  برای دریاگر زبان  حتیمورد  ترجمه اسناد و دفاتر به زبان دری نماید. این

  کند. می

اداره مالیاتی باید مواظب باشد تا هزینه های غیر معقول را باالی مردم تحمیل ننماید. این بدان معنی است که حتی اگر شخص اسناد  17.25

باید مکلف ندر صورتی که درک آن اسناد و دفاتر ممکن باشد، نماید، می و دفاتر خود را به زبانی که زبان رسمی نیست نگهداری 

 به ترجمه گردد. 

  :مثال

یک تشبث در کابل که شاخه از شرکت مستقر در دوبی می باشد، فعالیت دارد. این تشبث اسناد و دفاتر خود را به شکل که توسط                    

ررسهای بدفتر مرکزی دوبی مقتضی است، نگهداری می نماید. اگرچه این اسناد و دفاتر کامالً به زبان رسمی افغانستان نمی باشد، 

مالیاتی توظیف شده به قضیه در شاخه کابل می تواند نمبرها و متن را بخواند و درک کند. در این مورد غیر معقول است تا  اداره

 را مکلف به ترجمه اسناد و دفاتر نماید.  تشبث

 

  معلومات مطالبه

 :ششم و بیست مادۀ

 

 ارشیه در اختک یوتریمعلومات کمپ ایاسناد، دفاتر، معلومات  هیشخص را به ارا یکتب هیاطالع ۀعیذر تواند،یم اتیداره مالا  (1)

 ای یو یاتیامور مال یابیبمنظور ارز هیحضور در زمان و محل مشخص شده اطالع ای هیمندرج اطالع عادیقرار دارد، در م

 .دیمکلف نما ،یگریشخص د

 افتیاو بوده واز در  یکه در محل تجارت یگریشخص مؤظف د ایو یو ندهیماده به شخص، نما نی( ا1)فقرۀ مندرج  یۀطالعا  (2) 

  .شود یداده م میتسل د،ینما قیتصد هیاطالع

اقامتگاه  ای تیمحل فعال نیرا در آخر  هیاطالع یاتیماده، کارکن مال نی( ا2اشخاص مندرج فقره ) تی(  درصورت عدم موجود3)

 .شودیپنداشته م هیاطالع هیعمل ارا نیا د،ینمایم رینزد اش است، تحرکه   هیمعمول  آنها گذاشته و موضوع را در نقل اطالع

 

 

مالیاتی پیشبینی گردیده است. اول شخص را مکلف به تهیه دفاتر، اسناد و معلومات )به شمول  اداره یبرا تیصالح دو 26 ماده در 1.26

سوابق ذخیره شده در کمپیوتر( به اداره مالیاتی می نماید. ارائه اسناد مشخص به اداره مالیاتی می تواند مطالبه گردد یا شخص را 

 الیاتی پرسیده می شود، نماید. مکلف به ارائه جوابات به سؤاالت کتبی که توسط اداره م

می تواند در عین زمان  26صالحیت دوم مکلف نمودن شخص جهت حضور به مصاحبه می باشد. هردو صالحیت مندرج ماده  2.26

استفاده گردد )اداره مالیاتی می تواند شخص را مکلف به حضور برای مصاحبه نموده و همچنان از وی بخواهد تا اسناد و دفاتر 

 مشخص را در مصاحبه با خود بیاورد(. 

 ی استفاده گردد. در اطالعیه باید بهبه صورت رسمی می تواند با صدور اطالعیه به شخص یا نماینده و 26صالحیتهای مندرج ماده  3.26

درخواست به این شیوه شخص را مکلف قانون اداره امور مالیات می باشد.  26وضوح اظهار شود که این اطالعیه در مطابقت با ماده 

می نماید. در نماید، باز  پیرویرا در صورتی که شخص نتواند  39نموده و احتمال مالیه اضافی مطابق ماده  اطاعت از اطالعیه به 

 تحت پیگرد قرار گیرد.  45ماده  8قضایای جدی شخص می تواند مطابق فقره 

اداره مالیاتی می تواند اسناد و دفاتر را تقاضا نماید یا حضور شخص را برای مصاحبه بدون استفاده صالحیت رسمی مندرج ماده  4.26

 26د مطالبه غیر رسمی بدون اشاره به صالحیت مندرج ماده مطالبه نماید. در قضایای که مالیه دهندگان همکاری نماین 26

با مالیه  یرویپفون درخواست نماید. در این قضایا عدم یصورت می گیرد. برای مثال، اداره مالیاتی می تواند از مالیه دهنده توسط تل
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ه نماید انتظار می رود ک اطاعتی اضافی و پیگرد قابل مجازات نمی باشد. با آن هم، هرگاه شخص نتواند از درخواست غیر رسم

  ادامه دهد.    26اداره مالیاتی با تهیه درخواست رسمی مطابق ماده 

 یهاز اطالع استفاده ی،دهنده از شخص سوم تقاضا گردد، طرزالعمل رسم یهاسناد و دفاتر در ارتباط با مال یاکه معلومات  یایقضا در 5.26

 ینموجود ب یتمحرم یتمکلف یاتیمال یناز درخواست مطابق قوان پیروی مکلفیت. یدنما یم یجابا را 26مطابق ماده  یرسم

 ردد.گ یدهنده مبرا م یهبه مال یتشخص سوم از مکلف ی،رسم یهبا استفاده از اطالع . یدنما یدهنده را لغو م یهشخص سوم و مال

ی باشد تحت کنترل شخص مدر صورت سناد و دفاتر ش نیست، نمی باشد. اا لوشخص مکلف به ارائه اسناد و دفاتر که در کنتر 6.26

رت مثال، صو طورباسناد و دفاتر را در تصرف داشته یا صالحیت اخذ اسناد و دفاتر را از شخص دیگر داشته باشد.  که وی

ل دارنده حساب مدنظر گرفته می شود حتی اگر وی در حال حاضر نقل از صورت حساب را نداشته وحسابات بانکی تحت کنتر

 باشد، زیرا صالحیت درخواست صورت حساب خود را از بانک خود دارد. 

ی میک اطالعیه جهت مطالبه معلومات یا اسناد و دفاتر که نزد شرکت نگهداری می گردد به صورت عموم عنوانی شرکت ارسال  7.26

گردد. به منظور متیقین شدن از اینکه اطالعیه به مالحظه مقام مسؤول شرکت رسیده است یا خیر، شیوه درست برای اداره مالیاتی 

 این است که یک مکتوب عنوانی مقام مسؤول با ضمیمه اطالعیه ارائه نماید. 

  :مثال

اتر می باشد که اداره مالیاتی الزم می داند جهت بررسی اخذ گردد. اداره مالیاتی شرکت مواد نفتی حبیب دارای بعضی اسناد و دف                    

قانون اداره امور  26این مطالب که این یک اطالعیه رسمی مطابق ماده یک اطالعیه رسمی را عنوانی شرکت مواد نفتی حبیب با 

 مالیات می باشد، ارسال می نماید. 

شدن از اینکه اطالعیه توسط مقام رسمی مناسب شرکت دریافت گردیده، اداره مالیاتی اطالعیه را به مکتوب  به منظور متیقین                   

 26یوی شرکت ارسال و وی را مطلع می نماید که اطالعیه رسمی مطابق ماده ینماید. مکتوب عنوانی مسؤول اجرا ضمیمه می

 قانون اداره امور مالیات ضمیمه می باشد.

نماید، می تواند تحت پیگرد قرار گیرد.  پیروی 26رائه معلومات یا اسناد و دفاتر مطابق ماده ااطالعیه جهت از هرگاه شرکت نتواند  8.26

 مقامات مسؤول شرکت نیز می تواند مورد پیگرد قرار گیرند.  48مطابق ماده 

ات یا اسناد و دفاتر صادر می گردد باید عنوانی مقام مسؤول جهت مطالبه معلومدولتی  ادارهبه برخالف پروسه شرکت، اطالعیه که  9.26

از اطالعیه مورد پیگرد قرار گیرد. دولت  اطاعتبرای عدم  48مطابق ماده  تواند نمی ادارهباشد. این به این خاطر است که  یدولت

انون از ق اطاعتتواند برای عدم نمی تواند خود را مورد پیگرد قرار دهد. با آن هم، یک مسؤول دولت به حیث شخص حقیقی می 

 مورد پیگرد قرار گیرد. 

 :مصاحبه ها

ه مسؤول مالیاتی ک ،در اطالعیهمصاحبه را مشخص نماید. اطالعیه مبنی بر حضور برای مصاحبه باید به وضوح زمان و مکان  10.26

 مصاحبه را اجرا می نماید، نیز مشخص شود. اطالعیه در صورت نداشتن این جزئیات ناتکمیل و بی اعتبار خواهد بود. 

 

اطالعیه باید همچنان حاوی شرح مختصر از موضوع مصاحبه باشد. مقدار شرح بستگی به حاالت دارد، اما باید به حد کافی باشد تا  11.26

های الزم را )به شمول مشخص نمودن مشاورین یا معاونین که ممکن آنها را همراهی نمایند( قبل از مصاحبه  امادگی شخص بتواند

 بگیرد. 

 ه مثال،. بگوناوردیرا جهت کمک و مشوره با خود ب گریمصاحبه حاضر گردد حق دارد اشخاص د یکه مکلف است تا برا شخص 12.26

تواند در جواب دادن به سؤاالت  یم نیمشاور نی. ااوردیخود را ب لیفام یاز اعضا یکی ایمحاسب  ،یتواند مشاور حقوق یشخص م
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و متضمن درست جواب  هیاز اطالع پیرویتا هنوز شخص مسؤول جهت  هیبا آن هم شخص مشخص شده در اطالع د،یکمک نما

   .باشد یمتوجه به دانش خود  باسؤاالت 

مورد پیگرد قرار گیرد. شخص  45ماده  8می تواند مطابق فقره  مکلف می باشد، 26مطابق ماده  ریکهطوعدم حضور برای مصاحبه  13.26

  باید با شمولیت این موضوع به اطالعیه رسمی از آن مطلع گردد. 

می تواند  45ماده  9هرگاه شخص در مصاحبه رسمی حاضر شود و جوابات غلط و گمراه کننده به سؤاالت ارائه نماید، مطابق فقره  14.26

مورد پیگرد قرار گیرد. در شروع مصاحبه مسؤولین مالیاتی که مصاحبه را اجرا می نماید باید شخص را مطلع نماید که وی مکلف 

مورد  45ماده  9به دانش شان می باشد و ارائه جوابات غلط و گمراه کننده می تواند مطابق فقره  به ارائه جوابات درست با توجه

خص ش درصورت شخص را مطلع نماید که هرگاه وی از دادن جواب امتناع ورزد )باید مسؤولین مالیاتی همچنان پیگرد قرار گیرد. 

رار گیرد. جریمه های موجود در محکمه مطابق هریک از این احکام نیز می تواند مورد پیگرد ق 46مطابق ماده  جوابات را بداند(،

 باید مطرح گردد.   

 ینوانع شهیهم دیبا مصاحبه یبرا حضور جهت یرسم هیاطالع کی گردد، یم ینگهدار شرکت توسط معلومات که یصورت در 15.26

 را نآ اخذ تیصالح ای باشد معلومات آن یدارا و بوده شرکت مربوطه مسؤول دیبا یقیحق شخص. گردد ارسال یقیحق شخص

  .کرد خواهد باز شخص گردیپ یبرا را راه حضور نیح اطاعت عدم ای حضور عدم. باشد داشته

یک اطالعیه رسمی جهت حضور برای مصاحبه باید همیشه عنوانی در صورتی که معلومات توسط اداره دولتی نگهداری گردد،  16.26

شخص حقیقی ارسال گردد. شخص حقیقی باید یک مقام مسؤول مربوطه دولتی بوده و به معلومات در داخل اداره دولتی دسترسی 

 حین حضور راه را برای پیگرد شخص باز خواهد کرد.  اطاعتعدم حضور یا عدم داشته باشد. 

که مکلف به حضور برای مصاحبه می باشد حق دارد جوابات خود را به زبان ترجیحی خود در صورتی که آن زبان در ماده شخص  17.26

اره مالیاتی ارائه نماید. اد جوابات را ترجمان توسط  قانون اساسی درج گردیده باشد، ارائه نماید. برای زبانهای دیگر، شخص باید 16

 ا انتخاب نماید. همچنان می تواند ترجمان خود ر

و ارسال  تهیهدر  باید نیز 53و  52 یماده ها. یدنما یرا مشخص م یهمناسب اطالع ییمتسل مقتضیات 26ماده  3و  2 یها فقره 18.26

  مدنظر گرفته شود. اطالعیه
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 به محالت یاتیورود کارکن مال

 :هفتمو  ستیب ۀماد

ومدارک دست داشته متیقن گردد که احکام قوانین مالیاتی،نقض گردیده است، می تواند به هرگاه اداره مالیات به اساس اسناد (  1)

 .    دینما فیتوظ یرا  طور کتب  یاتیکارکن مال منظور بررسی ان

 :تواندیل شده مصمتو لیشده، در صورت ضرورت به اقدامات ذ فیتوظ یاتی(   کارکن مال2)

 ر زمان. دهنده در ه هیمعلومات مال ریمربوط به آن و سا لیو وسا وتریاسناد، دفاتر،  کمپ ،ملکیتهاآزاد به محالت،  یدسترس    -1

 . وتریشده در کمپ رهیاخذ نقل  اسناد، دفاتر و معلومات ذخ -2

 نیت مطابق قواناجراآ ریبه منظور سا ایدهنده  هیمال یاتیذمت مال نییتع یدفاتر الزم که بتواند برا ایاسناد دراختیارگرفتن  -3

 باشد. یضرور یاتیمال

  لیساو ای وتریشده  در کمپ رهیمعلومات ذخ یکیالکترون ای یماده نتواند نقل چاپ نی(ا2) ۀمندرج فقر یاتی(   هرگاه کارکن مال3)

 ینگهدار ته ودراختیار گرفنقل معلومات آنرا  بدست آورد، کهیرا تا زمان لیوسا ای وتریکمپ تواندیم د،یمربوط به آنرا اخذ نما

 .دینما

 ل گردد.صماده متو  نی( ا2) ۀبه اقدام مندرج فقر اتیاز اداره مال  یکتب ۀتواند بدون داشتن اجازه نام ینم یاتی(   کارکن مال4)

 . دینما یماده همکار نیحکم ا قیمکلف اند، در تطب بنا به درخواست اداره مالیاتی  یتیمراجع امن (5)

کن  کار اریالزم را فراهم و در اخت التیمحل، مکلف است تسه یمتصرف قانون ایماده مالک  نی( ا2) ۀت مندرج فقردر حاال (6)

 .    دینما یهمکار یقرارداده وبا و یاتیمال

 ،دراختیارکارکن اداره مالیاتی قرار گرفته است ماده نی( ا3و 2) یها ۀمطابق حکم فقر یو وتریکمپ ایاسناد، دفاتر  کهی(   شخص7)

 بدست آورد .  شیبه مصرف خو ینقل آنرا دراوقات رسم تواندیم

ا ر گرفتن، سند دراختیار گرفتهدراختیار  کارکن اداره مالیاتی مکلف است حین ماده، نی( ا2) ۀمندرج فقر اجزای در حالت (8)

 .   دیمسترد  نما یرا دو باره به و لیوسا ایو وتریاسناد کمپ ،کاریز امضا وبه مالک آن بدهد و در خالل چهارده رو

 

در مورد صالحیت مامورین مالیاتی توظیف شده جهت داخل شدن به محل تشبث و دسترسی به اسناد و دفاتر، کمپیوتر و  27ماده  1.27

تجهیزات مربوط به آن و سایر معلومات متعلق به مالیه دهنده صراحت دارد. این صالحیت از صالحیتهای عمومی بررسهای مالیاتی 

 متفاوت و جدا می باشد. 

می باشند و در  26مالیه دهنده به صورت عادی محدود به استفاده از صالحیتهای مندرج ماده  کی یبررس بهشده  فیتوظ یبررسها 2.27

بسیاری از قضایا جهت اجرای بررسی کافی خواهد بود. با آن هم، در بعضی حاالت ممکن به استناد صالحیتهای خاص مندرج ماده 

 ترین و با تجربه ترین بررسها می تواند برای این وظیفه توظیف گردند. عالی الزم باشد. صرف  27

جهت اخذ اسناد و دفاتر و معلومات الزم برای اجرای  26به صورت عموم ترجیح داده می شود که بررسها از صالحیت مندرج ماده  3.27

ت یه های صادره مطابق آن ماده می باشند و در صوراز اطالع پیروی بررسی استفاده نمایند. مالیه دهندگان یا سایر اشخاص مکلف به

 45ماده  8و فقره  39، 26مجازات در قانون اداره امور مالیاتی پیشبینی گردیده است )به توضیحات مندرج ماده های  پیرویعدم 

هت اخذ معلومات یا اسناد ج 27این تعلیماتنامه مراجعه نمایید(. با آن هم در بعضی حاالت الزم خواهد بود تا صالحیت مندرج ماده 

استفاده شود،  26و دفاتر الزم جهت تکمیل بررسی مالیه دهنده استفاده شود. این صالحیت می تواند به جای صالحیت مندرج ماده 

 استفاده گردد.    26یا می تواند بعد از ناکامی تالشها جهت اخذ معلومات یا اسناد و دفاتر مطابق ماده 

فقط در حاالت  26اسناد و دفاتر مطابق ماده  ایجهت اخذ معلومات  هیبدون تالش اول 27 ماده مندرج یهایتصالح از استفاده 4.27

داشته باشد،  یاتیبا مطالبات اداره مال اطاعت پذیریتواند شامل شخص که سابقه عدم  ی. حالت خاص مردیگ یصورت م ییاستثنا
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، آنها را خواهد یاسناد و دفاتر را م یاتیکه اداره مال، دینما دایکه اطالع پ یوجود داشته باشد که شخص در صورت لیدال ایگردد 

  .دینما قیحر

ز ماده ا پیروی توسط اداره مالیاتی استفاده صورت می گیرد و فقط در صورتی که عدم  26حله اول از ماده مردر حاالت عادی، در 5.27

 ر گرفته می شود. مدنظ 27صالحیتهای مندرج ماده  وجود داشته باشد، 26

  :مثال

به فیاض می فرستد و از وی می خواهد تا اسناد و دفاتر فروشات خود را برای سال  26اداره مالیاتی یک اطالعیه را مطابق ماده                

و ذکر داده شود تیک مکتوب طی مالیاتی تحت بررسی به اداره مالیاتی تسلیم نماید. بعد از سپری شدن تاریخ معین، به فیاض 

فونی به فیاض اطالع داده می شود که در صورت ارائه ننمودن اسناد و دفاتر مطالبه شده وی تحت تعقیب قرار خواهد یهمچنان تل

 امتناع می ورزد.  پیروی انگرفت. وی از

ت تعیین مسؤولین مالیاتی و اجرای بازدید از دفتر جه  27در این مورد اداره مالیاتی می تواند استفاده از صالحیتهای مندرج ماده                 

 مدنظر گیرد. را اسناد و دفاتر فروشات جستجو  مرکزی فیاض

یک اقدام جدی بوده و صرف باید با منظوری رئیس عمومی عواید برای هر  27تصمیم جهت استفاده از صالحیتهای مندرج ماده  6.27

ی باید منظوری را به صورت کتبی ارائه و مسؤولین مالیاتی منظور شده جهت قضیه گرفته شود. در صورت منظوری، رئیس عموم

بازدید و همچنان محالت که تابع منظوری می باشد را نیز مشخص نماید. منظوری کتبی باید تاریخ یا مدت که منظوری جهت داخل 

تصرف محل نشان داده و یک نقل از شدن به محل اعطاء گردیده، مشخص نماید. منظوری کتبی اصلی باید به مالک یا شخص م

 منظوری به آنها ارائه گردد.  

الزم نیست اطالعیه کتبی )اخطاریه( به مالک یا متصرف محل از قبل داده شود. در موارد که تردید معقول وجود داشته باشد که ارائه  7.27

و دفاتر ممکن جابجا، مخفی یا حریق گردد( سپس  اطالعیه قبلی اسناد و دفاتر خواسته شده را در معرض خطر قرار می دهد )اسناد

 هیچ اطالعیه به مالک یا متصرف داده نشود.  

آمادگی می گیرد باید با وزارت امور داخله قبل از بازدید جهت درخواست  27مسؤولین مالیاتی که برای بازدید محل مطابق ماده  8.27

مکلف به ارائه هرگونه همکاری الزم می باشد. پرسونل  27ماده  5ق فقره کمک برای بازدید هماهنگی نماید. مسؤولین امنیتی مطاب

اما در غیر آن صورت به  امنیتی دخیل در بازدید مسؤول اجرای دخول به محل و تأمین امنیت کسانی که بازدید می کنند، می باشند،

  حیث مشاهده کننده ایستاده شده و در بازرسی اسناد و دفاتر مشارکت نمی نماید.

، مالک یا متصرف محل که حین بازدید حاضر می باشند باید تسهیالت و همکاریهای الزم را به مسؤولین 27ماه  6مطابق فقره  9.27

مالیاتی ذیصالح ارائه نماید. مثال از چنین تسهیالت می تواند شامل استفاده از برق برای وسایل اداره مالیاتی یا استفاده از ماشین 

قبل در محل موجود می باشد و ملکیت مالک یا متصرف محل می باشد، گردد. مثال از همکاری که توسط مالک فوتوکاپی که از 

یا متصرف ارائه می گردد عبارتند از بازکردن قفلهای اتاقها، الماریها یا کانتینرهای ذخیره حین درخواست، وارد شدن به کمپیوتر و 

 به سؤاالت در مورد موقعیت یا محتوای اسناد و دفاتر.دسترسی مسؤول مالیاتی به آن، یا جواب دادن 

تحت تعقیب قرار گیرد.  45ماده  6مالک یا متصرف محل که نتواند تسهیالت یا همکاری الزم را ارائه نماید می تواند مطابق فقره  10.27

د ی مسؤول مالیاتی گردد شخص می توانهرگاه آنها فعاالنه مقاومت یا تالش نماید تا مانع اجرای جستجوی اسناد و دفاتر یا بازرس

 تحت تعقیب قرار گیرد.      46مطابق ماده 

 

ک سند ی کارکنان مالیاتی )یا ارشدترین کارمند مالیاتی، هرگاه بیشتر از یک کارمند بازدید را انجام دهد( باید به مالک یا متصرف 11.27

ابی شامل اسناد و دفاتر کاپی شده یا ارزی ،از محل ارائه نماید. لسترا ه لست تمام اقالم و اسناد و دفاتر اصلی گرفته شد، امضاء شده

 شده که اصل آن در محل می باشد، نمی گردد. 
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گردیده پیشبینی نو ارزیابی این اقالم می تواند برای مدت در محل اداره مالیاتی ادامه یابد و این مدت در قانون اداره امور مالیات محدود  12.27

هم، باید هرچه زودتر که عملی باشد، تکمیل گردد. هرگاه ارزیابی تکمیل گردد، تمام اقالم لست شده باید به مالک اقالم است، با آن 

 روز از تکمیل ارزیابی بازگردانده شود.  14در خالل 

یان سترسی به آنها را در جردر حالیکه اسناد و دفاتر یا کمپیوترها توسط اداره مالیاتی نگهداری می گردد، مالک آن اقالم حق د 13.27

 ساعات رسمی به منظور گرفتن کاپی دارد. 

 در صالحیتنامه کتبی باید نام مسؤول مالیاتی و موقف وی ذکر گردد.   14.27
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 هفتم فصل

 دهنده مالیه تشخیصیه نمبر
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   هیصیدر خواست نمبر تشخ

 و هشتم:  ستیب ۀماد 

 ۀرا درفورم هیصیباشد، مکلف است درخواست اخذ نمبر تشخ یم هیتابع پرداخت مال یاتیمال نیمطابق احکام قوان کهیشخص (1)

 . دینما هیارا اتیمال ۀمنظورشده به ادار

 : دینما یرد م لیرا در حاالت ذ هیصیدرخواست نمبر تشخ اتیمال ۀادار ( 2)

 شده نتواند. تیدرخواست کننده، تثب یاصل تیهو کهیدر صورت  -1

 صادر و تا هنوز مدار اعتبار باشد.  هیصیبه درخواست کننده قبالً نمبر تشخ کهیدرصورت     -2

ع به درخواست کننده  اطال یرد آن، طور کتب ای  هیصیصدور نمبر تشخ میتصم خیدرخالل چهارده روز ازتار اتیمال ۀادار (3)

 دهد. یم

یت درخواست نمبر مکلفاشخاص حقیقی و حکمی تابع مالیه مطابق قوانین مالیاتی مکلف به درخواست نمبر تشخیصیه می باشند.  1.28

ا هنوز مکلفیت وضع مالیه موضوعی تطبیق می گردد. شخصی که تتشخیصیه بر اشخاص دارای هرگونه مکلفیت مالیاتی به شمول 

اما بداند که در آینده تابع مالیه خواهد شد، باید فوراً برای نمبر تشخیصیه درخواست  مکلفیت مالیاتی قابل پرداخت نداشته باشد

 فورمه های درخواستی را می توان از دفاتر ریاست عمومی عواید یا از صفحه انترنیتی این ریاست به دست آورد. نماید. 

درج  28بر تشخیصیه می باشند. چنین اشخاص در ماده اشخاص که اجناس یا خدمات تورید می نمایند نیز مکلف به درخواست نم 2.28

می باشد، این  30نگردیده است، با آن هم به دلیل این واقعیت که تورید کننده مکلف به درخواست نمبر تشخیصیه مطابق ماده 

 اشخاص مکلف به درخواست نمبر تشخیصیه می باشند. 

ه ه از معاشات یا دستمزدهای کارکنان خود می باشند باید نمبر تشخیصیه مالیمؤسسات غیر انتفاعی و خیریه که مکلف به وضع مالی 3.28

 دهنده را اخذ نمایند. 

 : 1مثال

دد، که از اول ماه میزان آغاز می گر به حیث یک شخص حقیقیجدید را استخدام نگردیده یا تجارت نداشت. وی تجارت عزیز قبالً                    

دوره مربوطه هر مالیه قابل ارائه و قابل پرداخت نمی باشد. حتی  ختمشروع می نماید. اولین اظهارنامه ها یا مالیه قابل پرداخت الی 

ره )اول مان متذکاگر وی در اول میزان مالیه قابل پرداخت نداشته باشد، وی مکلف به ارائه درخواست برای نمبر تشخیصیه از ز

 میزان( می باشد زیرا وی تابع مالیه خواهد شد.

 

 : 2مثال 

افغانی ماهانه حاصل می نماید. واحد هیچ عاید دیگری ندارد. واحد  4000واحد کارمند مؤسسه غیر دولتی می باشد. واحد مبلغ                    

تابع مالیات برعایدات نمی گردد. واحد مکلف به اخذ نمبر تشخیصیه  قانون مالیات برعایدات 4مطابق نورمها و حدود مندرج ماده 

 مالیه دهنده نمی باشد زیرا وی تابع مالیه نمی باشد. 
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 : 3مثال 

افغانی معاش می گیرد. واحد مطابق نورمها و حدود مندرج  30000واحد کارمند یک مؤسسه غیر دولتی می باشد. وی ماهانه مبلغ                    

قانون مالیات برعایدات تابع مالیه است و باید برای اخذ نمبر تشخیصیه درخواست نماید زیرا تابع مالیه است. مؤسسه غیر  4ماده 

 مبر تشخیصیه مالیه دهنده درخواست نماید زیرا مکلف به وضع مالیه از معاش واحد می باشد. دولتی نیز باید برای اخذ ن

 : 4مثال 

شرکت )الف( یک شرکت افغانی است که مدعی ضرر در هر سال فعالیت می باشد. اگرچه شرکت )الف( ضرر می نماید با آن هم                   

شرکت مکلف به درج نمبر  30مکلف به ارائه اظهارنامه جهت ثبت این ضررها برای استفاده در سالهای آینده می باشد. مطابق ماده 

 همین خاطر باید برای نمبر تشخیصیه به آن منظور درخواست نماید. تشخیصیه در اظهارنامه می باشد، به 

  :5مثال 

شرکت )ب( یک شرکت افغانی است که مصروف کار ساختمانی در هرات می باشد. در جریان اولین سال فعالیت، شرکت )ب(                    

ب( در اولین سال فعالیت دارای عواید نمی باشد. اجناس و خدمات تورید می نماید که تابع محصول گمرکی می باشد. شرکت )

شرکت )ب( در جریان اولین سال فعالیت هیچ مفادی به دست نیاورد. اگرچه شرکت )ب( در جریان اولین سال فعالیت نباید مالیات 

کلف به محصوالت گمرکی زیرا م مالیه معامالت انتفاعی بپردازد، با آن هم شرکت مذکور باید نمبر تشخیصیه اخذ نماید،برعایدات،

 بوده و باید نمبر تشخیصیه را در اسناد تورید که به ریاست گمرکات تسلیم می نماید، درج کند. 

گردیده مستقیماً باالی تصفیه کنندگان، اشخاص ثالث یا نمایندگان  ینیشبیپ 28 ماده در که هیصیتشخ نمبر یبرا درخواست تیمکلف 4.28

با آن هم، به خاطر داشته باشید در صورتی که آنها مکلف به ارائه جزئیات شان در تعریف گردیده، تطبیق نمی گردد.  3که در ماده 

ه صورت غیر مستقیم براین اشخاص مکلفیت ایجاد ب 30اظهارنامه منظور شده یا فورمه که به اداره مالیاتی ارائه گردد، باشند ماده 

 می نماید تا نمبر تشخیصیه داشته باشند. 

 : 6مثال 

. بعد از مدنظر دیمان یم جادیاشرکت  کیمنظور  نیا یببرد و برا شیشرکت به پ ثیتا کار و بار خود را به ح ردیگ یم میتصم زیعز                   

 هین مالبرارزش افزوده مطابق قانو هیمال یکه مکلف به ثبت و راجستر برا دینما یم مشخص یگرفتن گردش معامالت متوقعه، و

و  اتیجزئ یاوح دیبرارزش افزوده که با هیفورمه ثبت مال یبرا دیبا یشرکت و یئویاجرا سیرئ ثیباشد. به ح یبرارزش افزوده م

 مقررات مطابق و بوده یاصل ندهینما هیصیتشخ نمبر یمقتض فورمه. دیشرکت باشد، درخواست نما یاصل ندهینما ثیبه ح یامضاء و

 هیصیتشخ نمبر قبل از یو هرگاه و دینما ارائه هیصیتشخ نمبر دیبا یو رو نیا از. باشد یم شده منظور فورمه افزوده برارزش هیمال

   .دینما درخواست هیصیتشخ نمبر اخذ یبرا است الزم باشد، نداشته

مستوفیت  تراتشخیصیه مالیه دهنده، مالیه دهنده باید برای اخذ فورمه درخواست نمبر تشخیصیه از وزارت مالیه یا دفجهت اخذ نمبر  5.28

   www.ard.mof.gov.afکه دفتر نمبر تشخیصیه در تعمیر آن موقعیت دارد، درخواست نماید. صفحه انترنیتی اداره مالیاتیها 

  آن را از آنجا اخذ، تکمیل و به اداره مالیاتی تحویل داد.  حاوی فورمه های درخواست بوده که می توان

راد قابل قبول می اف شناساییاسناد ذیل به حیث ثبوت یکی ازباشد.  ن ئمطمدرخواست کننده شناخت اداره مالیاتی باید از مشخصات  6.28

 باشند: 

  تابعیت تذکره 

  ؛ مدار اعتبارپاسپورت افغانی یا خارجی 

  افغانیجواز رانندگی; 

  .جواز رانندگی منقضی نشده خارجی به شرط اینکه دارای عکس درخواست کننده باشد 



 

 

 

96 
 

یز به عالوه حد اقل یک شخص حقیقی نماینده شرکت نتصدیق نامه ثبت یا جواز شرکت ثبوت شناخت میباشد.  در مورد شرکت،  7.28

 گردیده، ارائه نماید. باید ثبوت شناخت را مطابق مکلفیتها برای افراد که  در فوق مطرح 

در مورد شرکت تضامنی، ثبوت شناخت اساسنامه شرکت تضامنی یا موافقتنامه می باشد. به عالوه، حد اقل یک شخص حقیقی  8.28

 مطابق مکلفیتهای افراد که  در فوق مطرح گردیده، ارائه نماید. خود را شریک در شرکت تضامنی باید ثبوت شناخت 

قی عالوه، یک شخص حقی رالزم می باشد. بان درمورد سایر نهادهای اشخاص، تصدیقنامه ثبت و راجستر یا سایر اسناد تأسیس  9.28

 ارائه نماید. مشخصات خود را نماینده نهاد مطابق مکلفیتها برای افراد که  در فوق مطرح گردیده، 

 تمام مکلفیتهای ذیل برآورده گردند:  وزارت مالیه در صورت نمبر تشخیصیه صادر می نماید که 10.28

 درخواست که در فورمه منظور شده ارائه شده باشد باید تکمیل و درست باشد; 

 از شناخت مالیه دهنده راضی باشد؛  مالیه وزارت 

 نتواند هیچگونه نمبر تشخیصیه را که قبالً به درخواست کننده صادر گردیده، تشخیص دهد.  مالیه وزارت 

برای  نمبر تشخیصیه را به درخواست کننده کتباً صادر می نماید. هیچ فیساداره مالیاتی تی که این مکلفیتها برآورده گردند در صور 11.28

  درخواست نمبر تشخیصیه یا دریافت آن قابل وضع نیست. 

ر مخاطره می باشد، دنمبر تشخیصیه قبلی  ونمبر تشخیصیه قبالً به شخص صادر گردیده تشخیص دهد در مواردی که اداره مالیاتی  12.28

این است که اوالً نمبر تشخیصیه قبالً صادر شده لغو گردد. لغو نمبر تشخیصیه قبلی اعتبار آن را ساقط نموده و اداره  درستشیوه 

 .  (صادر نمایددمالیاتی می تواند نمبر تشخیصیه جدید برای درخواست کننده )در صورتی که تمام مکلفیتها برآورده گردیده باش

روز از مستردی درخواست  14درخواست برای نمبر تشخیصیه را مسترد نماید، درخواست کننده را در خالل  مالیه هرگاه وزارت 13.28

 می گردد نه از زمان ارائه درخواست.  محاسبهروز از زمان اتخاذ تصمیم  14مطلع خواهد کرد. مدت 

ا باید برای نمبر تشخیصیه درخواست نماید. هرگاه اداره مالیاتی اشخاصی را شناسایی نماید که مشخص می نماید که کیه 28ماده  14.28

باید نمبر تشخیصیه داشته باشد یا هرگاه از نگاه اداری تخصیص نمبر تشخیصیه به شخص تسهیل کننده باشد، این ماده اداره مذکور 

هرگاه تصفیه کنندگان، اشخاص سوم و نمایندگان که تابع مالیه  ونه مثال،را از صدور نمبر تشخیصیه به زعم خودش باز نمی دارد. بگ

بابت فعالیتهای خودش نمی باشند و مسؤولیت اداری در ارتباط به مکلفیتهای مالیاتی شخص دیگر دارند. برای اداره مالیاتی مناسب 

صیه درخواست ی اگر شخص برای اخذ نمبر تشخیرا به تصفیه کننده، شخص سوم یا نماینده تخصیص دهد حتتا نمبر تشخیصیه  است

 ننموده و مکلف به درخواست برای نمبر تشخیصیه نباشد. 

 

  :اعتراض بر تصمیم اداره مالیاتی مبنی بر مسترد نمودن نمبر تشخیصیه

می باشد  3یک تصمیم مالیاتی طبق تعریف مندرج ماده تصمیم اداره مالیاتی مبنی بر مسترد نمودن درخواست برای نمبر تشخیصیه  15.28

در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم وزارت )یا عدم تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به  11و می تواند مطابق ماده 

منازعه مالیاتی  جهت ارزیابی به بورد حل 56صورت تصمیم قابل ارزیابی در آمده که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده 

 .درخواست نماید
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 :غیر مقیم 

 شخص غیر مقیم که برای نمبر تشخیصیه درخواست می نماید مکلف به معرفی نماینده که مقیم افغانستان باشد، می باشد. )مقرره(  16.28

 

  هیصیلغو نمبر تشخ

 و نهم: ستیب ۀماد

 :دینمایلغو م  لیاز حاالت ذ یکیرا در  هیصینمبر تشخ ات،یمال ۀادار  (1)

 .دهنده  متفاوت ثابت گردد هیمال تیهو کهیدر صورت  -   1

  .داشته باشد هیصینمبر تشخ کیاز  شیدهنده ب هیمال کهیدر صورت -   2 

 .دیماصادر ن یرا به و دیجد یۀصیدهنده را لغو و نمبر تشخ هیمال یۀصیدرصورت لزوم، نمبر تشخ تواندیم اتیمال ۀادار (2)

 دهد. یاطالع م هیصینمبر تشخ ۀبه دارند یموضوع را طور کتب اتیمال ۀماده، ادار نی( ا2و1) یحاالت مندرج فقره هادر  (3)

 

پیشبینی گردیده و مبتنی بر رضایت وزارت مالیه از هویت درخواست کننده می باشد.  28طرزالعمل صدور نمبر تشخیصیه در ماده  1.29

بعداً کشف شود هویت واقعی شخص از آنچه که وزارت مالیه حین درخواست می دانست، که در موارد جعل، اشتباه یا دلیل دیگر 

  ر تشخیصیه مالیه دهنده را لغو نماید. متفاوت است، وزارت مالیه باید نمب

جهت صدور نمبر تشخیصیه مالیه دهنده همچنان وزارت مالیه را مکلف به تشخیص هرگونه نمبر  28طرزالعمل پیشبینی شده در ماده  2.29

که شخص  بعداً کشف شود ،تشخیصیه مالیه دهنده که قبالً به شخص صادر گردیده می نماید. در موارد جعل، اشتباه یا دلیل دیگر

 لغو نماید.  را هصادر گردید اخیراًباید نمبر تشخیصیه که  مالیه دارای نمبر تشخیصیه دیگر که مدار اعتبار است می باشد، وزارت

و نگردیده غنافذ می باشد که از زمان صدور تا کنون توسط مالیه دهنده استفاده گردیده و ل تا وقتنمبر تشخیصیه به منظور این ماده  3.29

است. وزارت مالیه در صورت می تواند نمبر تشخیصیه از قبل صادر شده را به جای نمبر تشخیصیه که اخیراً صادر گردیده لغو نماید 

 که نمبر تشخیصیه از قبل صادر شده هرگز استفاده نگردیده باشد. 

نماید. اداره متذکره همچنان می تواند نمبر تشخیصیه را در صورتی لغو  29اداره مالیاتی باید نمبر تشخیصیه را در حاالت مندرج ماده  4.29

 که در حاالت دیگر الزم دانسته شود، لغو نماید. 

  :اعتراض علیه تصمیم وزارت مالیه جهت لغو نمبر تشخیصیه مالیه دهنده

می باشد و می  3طبق تعریف مندرج ماده یک تصمیم مالیاتی  29ماده  1تصمیم اداره مالیاتی جهت لغو نمبر تشخیصیه مطابق فقره  5.29

)یا عدم تصمیم( در مورد اعتراض می تواند به صورت  مالیه در مقابل آن اعتراض صورت گیرد. تصمیم وزارت 11تواند مطابق ماده 

جهت ارزیابی به بورد حل منازعه مالیاتی درخواست  56تصمیم قابل ارزیابی در آمده که مالیه دهنده ناراضی می تواند مطابق ماده 

 نماید. 
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  هیصیدرج نمبر تشخ

 :ام یس ۀماد

 به مربوط ناداس ریسا  و بیمکات ه،یاطالع ،یاتیمال  ۀدراظهارنام را شیخو هیصینمبرتشخ است، مکلف دهنده هیمال

 .دینما درج گمرکات، قانون و یاتیمال نیقوان

 

 مکلف اند تا نمبر تشخیصیه را در اظهارنامه های مالیات برعایدات، مالیه برارزش افزوده و مالیه معامالت انتفاعیمالیه دهندگان  1.30

 حین ارائه درج نمایند.  وسایر اظهارنامه های مالیاتی

د( را در اطالعیه ها باشهمچنان مکلف اند تا نمبرهای تشخیصیه )درصورتی که نمبر تشخیصیه برایشان صادر گردیده مالیه دهندگان  2.30

 و فورمه های تحویلی ذیل به اداره مالیاتی یا اشخاص دیگر درج نمایند:  

  7درخواست برای تمدید زمان ارائه اظهارنامه مطابق ماده.  

  11ماده  1اعتراض به تصمیم مالیاتی مطابق فقره . 

  برای تمدید زمان ارائه اعتراض 11ماده  2درخواست مطابق فقره . 

 جهت تمدید زمان پرداخت 15ماده  2واست مطابق فقره درخ . 

  56ماده  1درخواست به بورد حل منازعات مالیاتی مطابق فقره . 

  56ماده  2درخواست به بورد حل منازعات مالیاتی برای تمدید زمان مطابق فقره . 

  رعایدات ارائه می گرددقانون مالیات ب 61ماده  1صورت حسابات معاش و مالیه که به کارکنان مطابق فقره . 

  قانون مالیات برعایدات 61ماده  2صورت حسابات معاشات ساالنه و مالیه ارائه شده به کارکنان مطابق فقره. 

  قانون مالیه برارزش افزوده تشریح گردیده است 20بیلهای مالیه برارزش افزوده طوری که در ماده . 

  نون مالیه برارزش افزودهقا 21کریدت نوت و دبت نوت صادره مطابق ماده . 

  قانون مالیه برارزش افزوده 25ماده  3درخواست برای پس پرداخت مطابق فقره . 

  قانون مالیه برارزش افزوده 25ماده  5درخواست برای مجرایی مطابق فقره . 

  قانون مالیه برارزش افزوده.  33ماده  1تقاضا برای مجرایی مطابق فقره 

قرار می گیرد مکلف به درج نمبر تشخیصیه مالیه دهنده ای که امور وی را اداره می نماید  19تصفیه کننده که تحت پوشش ماده  3.30

 به اسناد وی در صورتی که در وضعیت انحالل قرار نداشت مکلف به درج نمبر تشخیصیه می بود، می باشد.  

ه مالیه دهنده مربوطه به اسناد تهیه شده به زعم خودش نیز می باشد. این اسناد تصفیه کننده همچنان مکلف به درج نمبر تشخیصی 4.30

 عبارتند از: 

  ؛ 19ماده  1اطالعیه ارائه شده به اداره مالیاتی مطابق فقره 

  ؛ و  19ماده  3درخواست منظوری  از اداره مالیاتی جهت تفکیک داراییها مطابق فقره 

 اتخاذ گردیده است. 19ه مالیاتی که مطابق ماده هرگونه اعتراض در برابر تصمیم ادار 

اداره مالیاتی می تواند ادعای پس پرداخت را در صورت مسترد نماید که مالیه دهنده نمبر تشخیصیه را زمانی که مکلف به درج  5.30

  باشد، درج ننماید و می تواند به مستردی ادعا تا زمانی که نمبر تشخیصیه ارائه نگردد، ادامه دهد. 
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از آنجایی که شخص مالیه دهنده مربوطه نمی باشد، حاوی نمبر  17ماده  2درخواست پرداخت کننده مطابق فقره  ضروری نیست 6.30

تشخیصیه مالیه دهنده باشد. با آن هم، پرداخت کننده در چنین حالت می تواند به صورت داوطلبانه نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را 

 تطبیق می گردد.  18ماده  2باالی اطالعیه صادره توسط پرداخت کننده مطابق فقره ارائه نماید. عین شیوه 

آیا درخواست به محکمه جهت بازنگری تصمیم توسط بورد حل منازعات مالیاتی ایجاب شمولیت نمبر تشخیصیه را می نماید یا  7.30

 خیر، موضوعی است که توسط مقررات محکمه تشخیص می گردد. 

ه هیچ وجه نمی تواند اداره مالیاتی را از پذیرش اظهارنامه، فورمه، اطالعیه، درخواست یا سند تحویل شده بدون نمبر ب 30ماده  8.30

 بتواند نمبر تشخیصیه مربوطه را از طروق دیگر تشخیص دهد. مالیه تشخیصیه باز دارد در صورتی که وزارت

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده را در هر اطالعیه، می تواند ، اداره مالیاتی نیز برای اداره مؤثر و شناخت هویت مناسب مالیه دهندگان 9.30

 مکتوب یا سایر اسناد ارائه شده به مالیه دهنده، ذکر نماید. 

ی مالیه دهنده به اسناد که در ریاست گمرکات به منظور تصفیه واردات تسلیم متورید کنندگان نیز مکلف به درج نمبر تشخیصیه  10.30

 می باشند. گردد، 
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 هشتم فصل

دهنده مالیه از نمایندگی  
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 ندهینما بیها و وجا تیمکلف

 :کمیو  یس ۀماد 

 هیمال ییکه دارا باشدیم یبه اندازه ا یو یاتیدهنده به شمول  پرداخت ذمت مال هیمال یها تیمکلف یمسؤل اجرا نده،ینما  (1)

  .کنترول او قرار دارد ایدهنده  در تصرف 

دهنده  هیمال لیذ یها یدارائ ایکه مبالغ  باشدیدهنده م هیمال ۀناشد هیتاد یاتیمکلف به پرداخت ذمت مال یدرصورت ندهینما  (2)

 :دیخارج نما شیبوده، آنرا از تصرف خو یکه نزد و

 .باشدیذمت، قابل پرداخت م یۀکه در ارتباط به آن مال افتیقابل در ایشده  افتیپول در   -1

 ده،یذمت قابل  پرداخت گرد یۀمال نکهیبعد از ا ایقرارداشته  ندهیدهنده که در تصرف نما هیمربوط به مال یدارائ ایپول    -2

  .ردیقرارگ

آن را اداء ننموده باشد، معاف  ندهیکه نما یاتیمال نیمندرج قوان یها تیمکلف یدهنده را از ادا هیماده ذمت مال نیحکم ا     (3)

 .دینما ینم

 تیلفمک  یو مشترک درقبال ادا یطور انفراد کیداشته باشد، حسب احوال هر ندهیاز دو نما شیب ایدهنده  دو  هیهرگاه  مال  ( 4)

 .باشندیماده مسؤل م نیمندرج ا یها

 

می نماید که نماینده شخص، مسؤول اجرای بعضی یا تمام وجایب مالیاتی  تصریح 31تعریف گردیده است. ماده  3نماینده در ماده  1.31

می باشد. این بدان معنی نیست که تمام نمایندگان همیشه مسؤول اجرای تمام وجایب شخص می باشد، این امر بستگی  مالیه دهنده

ا به نمایندگی از وی عمل نماید،. پاسخ این سؤاالت تدارد صالحیت که مالیه دهنده به نماینده اعطا می نماید  اندازهبه نوع نماینده و 

که مالیه  مسؤول انجام بعضی چیزهایبه سایر قوانین و شیوه های تجاری مربوط به موکل و نماینده بستگی دارد. نماینده را نمی توان 

 دهنده صالحیت نداده است، دانست. 

 یل تقسیم می گردد: به دو کتگوری ذ 3انواع نماینده مندرج در تعریف ماده  2.31

در تعریف نماینده مندرج  6و  3،4، 2اشخاص که به خاطر داشتن وظیفه یا نگهداری دفتر نماینده می باشد )بندهای  .1

 (؛ 3ماده 

مندرج تعریف  7و  1،5اشخاص که توسط مالیه دهنده صالحیت داشته تا به نمایندگی از وی عمل نماید )بندهای  .2

 (.  3نماینده در ماده 

شخص که مطابق کتگوری اول نماینده باشد )به خاطر داشتن وظیفه یا نگهداری دفتر( مکلف به اجرای وجایب مالیه دهنده مطابق  3.31

صالحیتهای که شخص به طور عادی در آن موقف دارد، می باشد. بگونه مثال، یک شریک برای اجرای تمام وجایب شراکت مطابق 

شخص که مطابق کتگوری دوم نماینده باشد فقط برای چیزهای که توسط مالیه دهنده برای قانون و شیوه شراکت مکلف می باشد. 

 انجام آن صالحیت داده شده، مکلف خواهد بود. 

 متیقین بسازد که اظهارنامه ها به موقع خود را رئیس اجرایی شرکت برای اداره شرکت مکلف می باشد، لذا مکلف خواهد بود تا 4.31

برای پرداخت مالیه شرکت مکلف ئیس اجرایی شرکت معموالًرندرج آنها صحیح و درست می باشد. با آن هم، ارائه و اظهارات م

 مراجعه نمایید(  32مشارکت داشته یا همچنان مدیر عامل شرکت باشد، به ماده  کارینخواهد بود )مگر اینکه آنها در فریب

رای اجرای وظایف شان به حیث تصفیه کننده، می باشد. آنها فقط ب حینو فورمه ها  تصفیه کننده نیز مکلف به ارائه تمام اظهارنامه ها 5.31

مالیات بود کمد. آنها فقط شخصاً برای ندارایی مالیه دهنده منحل شده که در نزد شان است، مکلف می باش اندازهپرداخت مالیات به 

    ، مکلف می باشد. بروز میکندبه حیث تصفیه کننده شان وظایف  کاستی ها ونواقص در اجرایکه به دلیل 
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را نماینده رئیس و رابطه  باشد با مالیه دهنده که از وی نمایندگی می نماید، تعین شده، تعریف نماینده 7یا  1شخصی که مطابق بند  6.31

ده تعیین گردیده و صالحیت داده ش کهیا . مکلفیت آنها جهت وجایب مالیه دهنده مطابق قوانین تجاری افغانستان و شیوه هدارد

توسط مالیه دهنده به نماینده در هر قضیه نیز مدنظر گرفته می شود. برای مثال، هرگاه مالیه دهنده یک محاسب را جهت نمایندگی 

 طالبمبرای خود در آن جلسات مکلف خواهد بود اما  درقبال اجراات از خود در جلسه با اداره مالیاتی تعیین نماید، شخص مذکور 

 ل روی چنین اقدامات، مکلف نمی باشد. ودیگر مثل پرداخت مالیه یا ارائه اظهارنامه در صورت نداشتن صالحیت یا کنتر

باشد مکلفیت مالیاتی شان مطابق ارتباط آنها با مالیه دهنده تعیین می گردد.  تعین شدهتعریف نماینده،  5شخصی که مطابق بند  7.31

ل کامل داشته باشد، و، مکلفیت آنها فقط به آن وجایبی که می توانند در افغانستان کنترشخص غیر مقیم باشد ،هرگاه شخص کارمند

یک کارمند در صورتی که استخدام کننده وی وجوه کافی جهت پرداخت مالیه فراهم ننموده باشد،  محدود می گردد. بگونه مثال،

ینده شخص غیر مقیم باشد، مکلفیت وی برای وجایب مالیه دهنده مطابق قوانین مکلف به پرداخت مالیه نمی باشد. هرگاه شخص نما

 تجاری افغانستان و شیوه تعیین می گردد.   

  :مسؤولیتهای نمایندگان

طوری که در فوق تشریح گردیده، نماینده می تواند برای اجرای وجایب مالیه دهنده مسؤول باشد اما میزان مسؤولیت بستگی به  8.31

 . می باشدبه حیث نماینده وی موقف و صالحیت 

 1 :مثال

تنظیم می را ها و فعالیتهای روزانه  رانندگان، فهرست در تشبث ترانسپورت شریک می باشد. ظاهر عمدتاً  بظاهر با عابد و حسی                   

تنظیم می کند. ظاهر مبلغ بزرگی را جهت شروع تشبث ارائه و از دفتر مرکزی فقط در جلسات را امور مالی و اداری  بنماید. حسی

 قوانین افغانستان نماینده می باشد به همین خاطر هرکدام شان مسؤول سایرلیاتی واتفاقی دیدن می نماید. هر شریک مطابق قوانین ما

م یا باالی مهم نیست آنها چگونه وظایف را بین یکدیگر تنظیوجایب مالیاتی تشبث می باشد.  پیروی از قوانین مالیاتی مبنی برادای 

  آن موافقه می نماید. 

 

 : 2مثال 

نماینده بانک می باشد.  3شرکت بانکی پکتیا می باشد. از این رو وی مطابق تعریف مندرج ماده  همیر مسؤول اجرایی حاجی احمد                    

بانک بیشتر از دوصد کارمند دارد و مکلف به وضع مالیه موضوعی و تسلیم آن به اداره مالیاتی هر زمانی که معاشات به کارمندان 

ه اداره باز آنجایی که به نمایندگی از بانک برای وضع مالیه  و پرداخت به موقع آن میر  حاجی احمدبه پرداخت گردد، می باشد. 

مسؤول  این اموراتبرای متیقین شدن از  بنآ ل وی می باشد،وصالحیت داده شده و این اموراتی است که انجام آن در کنترمالیاتی 

 می باشد. 

 ابات ساالنه به کارمندان و اداره مالیاتی مطابق قانون مالیات برعایدات مسؤول می باشد. وی همچنان برای ارائه صورت حس                   

 : 3مثال 

حنیف در کانادا زندگی می کند اما هنوز مالک یک ساختمان بزرگ در جالل آباد می باشد. وی با امراهلل یک موافقتنامه جهت                    

نماینده حنیف می  3و مکلفیت جواز امضاء نموده است. امراهلل مطابق ماده رایه و مراقبت اجاره ساختمان به شمول جمع آوری ک

 رایهکباشد. ارتباط شان ارتباط رئیس و نماینده است. از این رو امراهلل برای متیقین شدن از اینکه وجایب مالیاتی در ارتباط با عواید 

است که وی صالحیت انجام آن را به نمایندگی از حنیف داشته و همچنان  مواردباشد زیرا این  یم مسؤولساختمان ادا گردیده 

 ل دارد. ووی تمام معلومات الزم را دارا بوده و روی وجوه کنتر
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 : 4مثال 

تی رمحمد ارشدترین کارمند شرکت در افغانستان بوده و فعالیتهای تجامحمد کارمند یک شرکت انجینری خارجی می باشد.                    

شرکت را در کشور تنظیم می نماید. وی یادداشتهای تمام عواید و مصارف فعالیتهای شرکت را به شمول معاشات کارمندان 

داخلی حفظ می نماید، با آن هم، معامالت مصارف توسط محاسب شرکت در دوبی از حساب بانکی در بانک دوبی پرداخت می 

متیقین بسازد که اظهارنامه ها و تا خود را  می باشد. وی مکلف است  3ج ماده گردد. محمد نماینده شرکت مطابق تعریف مندر

ل وبرای پرداخت مالیات از آنجایی که این موضوع در کنتر ارائه می گردد، با آن هم، وی شخصاً  به اداره مالیاتی فورمه ها شرکت

 نخواهد بود.  وی نمی باشد، مکلف

 و شخصی که در حیطه آن تعریف .در قانون اداره امور مالیات داردرا معنی تعریف شده  ایندهطوری که در فوق تشریح گردید، نم 9.31

در ارتباط  ارتباطیقرار می گیرد مطابق قوانین مالیات وجایب مشخص دارد. بعضی از فورمه های تعریف شده برای جزئیات شخص 

به عنوان اشد. ب ارتباطیتعیین شود، می تواند شخص  ارتباطیبا مالیه دهنده سؤال می نماید. نماینده در صورتی که به حیث شخص 

مطابق قوانین مالیات می تواند نقش اداری بدون وجایب یا مسؤولیتهای مالیاتی داشته باشد. دو وضعیت مختلف  ارتباطیبدیل شخص 

 ل نشان داده شده است: در مثالهای ذی

 

 :1مثال 

راجستر مالیه برارزش افزوده در فورمه منظور شده مطابق قانون مالیه برارزش افزوده درخواست می نماید. و یک شرکت برای ثبت                   

یث شخص د تا به حشرکت به حیث نماینده اصلی در فورمه نام گرفته می شود. رئیس اجرایی تصمیم می گیر یهاز رئیس اجرای

در موقف خود  ویدر فورمه ثبت ارائه می نماید.  ارتباطی فون شخصی خود را به عنوان جزئیاتیباشد لذا وی نام و نمبر تل ارتباطی

 به حیث نماینده وجایب مالیاتی خواهد داشت.

 

 : 2مثال 

فورمه منظور شده مطابق قانون مالیه برارزش افزوده درخواست می نماید. راجستر مالیه برارزش افزوده در و یک شرکت برای ثبت                   

از رئیس اجرایی شرکت به حیث نماینده اصلی در فورمه نام گرفته می شود. رئیس اجرایی یک شخص خیلی مصروف می باشد لذا 

ریافت مکتوبها را به نمایندگی از وی دفونهایش را جواب، یوی یک سکرتر ) به نام شگوفه( دارد که به عنوان دستیار اداری وی تل

و تسوید و مالقاتها را نیز تنظیم می نماید. از شگوفه در فورمه ثبت به حیث شخص تماس نام گرفته می شود. مطابق قانون اداره امور 

 شگوفه نماینده نیست و هیچ مسؤولیت مالیاتی به نمایندگی از شرکت ندارد.  مالیات
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 و سهمدار کنترول کننده شرکت سیرئ تیمکلف

 و دوم : یس ۀماد

 ندهیآ ای یعلف یاتیتفاهم( را انجام دهد که باالثر آن نتواند ذمت مال ایموافقه )قرارداد، پالن، موافقت  ایهرگاه شرکت معامله     (1)

ننده سهمدار کنترول ک ای سیرئ ۀموافق ایدر زمان معامله  کهیصورت اشخاص نیدر ا د،ینما هیرا تأد  یاتیمال نیمندرج قوان

 .باشندیشرکت م یاتیذمت مال یاحوال به صورت جداگانه و مشترک مکلف به ادا سبشرکت بوده، هرکدام ح

در  یقوق راح صدیاز پنجاه ف شیمشترک ب ایاست که بصورت منفرد  یفقره شخص نیسهمدار کنترول کننده به مفهوم ا         

 .دارا باشد  میمستق ریغ ای میدر شرکت  را طور مستق هیسرما ایمفاد سهم از شرکت  ایشرکت 

باشد،  یمشرکت ن یاتیذمت مال ینباشد، شخصاً مسؤل ادا میشرکت سه گریمنافع د ای یشرکت در منافع مال سیهرگاه رئ  (  2)

 اتیرا رسماً در شرکت ثبت و به اداره مال شیموافقه، عدم موافقت خو ایمعامله   نیحصول اطالع از چن نیح نکهیمشروط بر ا

نبوده و از  لیشرکت  دخ یویاجرائ تیریماده  در مد نی( ا1)ۀموافقه مندرج فقر ای املهدر زمان مع ایکتباً اطالع داده باشد 

 نداشته باشد. یموافقه آگاه ایمعامله 

 

ت در صورتی شرکمالیاتی  مکلفیت ادای  را برای وی ل کننده تطبیق گردد، شخصاً وباالی رئیس یا سهمدار کنتر 32هرگاه ماده  1.32

ل وباالی بیش از یک رئیس یا سهمدار کنتر 32که شرکت مکلفیت مالیاتی خود را نپرداخته باشد، مکلف می نماید. هرگاه ماده 

 هد بود. به صورت مشترک و جداگانه مکلف خوامتذکره کننده تطبیق گردد، هریک از اشخاص 

تطبیق  32ماده  در پرداخت مکلفیت مالیاتی گردد،در صورتی که شرکت وارد معامله یا موافقه گردد که باعث عدم توانایی شرکت  2.32

می گردد. در تعیین اینکه آیا حکم تطبیق می گردد یا خیر، یک معامله منفرد یا سلسله از معامالت یا وقایع در صورتی که سلسله از 

 معامالت یا وقایع قسمت از پالن کلی باشد، مدنظر گرفته می شود. 

 

 : 1مثال 

پول نقد در بانک می باشد. این شرکت  افغانی 3,000,000یک شرکت ساختمانی با سه رئیس یک قرارداد را تکمیل و دارای                    

افغانی که توسط قرضه بانکی برای مبلغ متذکره به تضمین  5,000,000داراییهای متنوع به شمول جایداد غیر منقول به ارزش 

ای شرکت نمودند و بر جلسهئسای شرکت باهم ویا مکلفیت و قرارداد دیگر ندارد. ر ذاشته شده، دارد. شرکت هیچ داراییگبانک 

ام مبلغ بالفاصله بعد از آن مفاد سهم با استفاده از تمتا به سهمداران مفاد سهم پرداخت نمایند.  کردندالیحه را به اتفاق آراء تصویب 

 . نمودافغانی پول نقد در بانک پرداخت  3,000,000

شرکت اظهارنامه مالیاتی را ارائه و نشان داد  ، ماه قوس، قبل از ختم سال مالی برگزار گردید. بعد از ختم سال مالی 15جلسه در                     

افغانی می گردد. شرکت هیچ مالیه را نپرداخته و بزودی به سمت منحل شدن  1,000,000که مالیات برعایدات قابل پرداخت 

 ند.حرکت می ک

    نخواهد ماند. باقی برای پرداخت مالیه بعد از فروش دارایی و بازپرداخت قرضه بانک هیچ پولی                    

 یپرداخت مفاد سهم، شرکت با وجوه ناکاف یمتصم یجهخواهد شد. در نت یقشرکت تطب نارئیس باالی 32ماده  1مورد فقره  ایندر                    

بود،  مینپرداخت مفاد سهم قابل پرداخت  گیری یمدر زمان تصم یاتیمال یتاگر مکلف یاست. حت یدهرها گرد یهمالجهت پرداخت 

  .گیرد میدر بر  نیزرا  مالیاتی بعدی مکلفیتهای زیراگردد  می تطبیقحکم 

  

کننده  لوکنترزمانی سهمداری یک ل کننده باشد. ودر صورت باالی سهمدار تطبیق می گردد که سهمدار کنتر 32ماده  1فقره  3.32

فیصد حق مفاد سهم داشته  50یا بیش از در شرکت را داشته باشد،حق رأی فیصد  50از مستقیم یا غیر مستقیم بیش که می باشد 
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در سرمایه شرکت را دارا باشد. در محاسبه فیصدی حقوق شخص، حقوق اشخاص مرتبط شخص فیصد  50بیش از حق باشد، یا 

می گردد. اداره مالیاتی تعریف اشخاص مرتبط در قانون مالیه برارزش افزوده را زمانی تطبیق خواهد کرد که شخص  نیز محاسبه

 مستقیم یا غیر مستقیم حقوق را مشترکاً با اشخاص دیگر در اختیار داشته باشد.  

 

 : 2مثال 

فیصد سهم  40د. داود مالک نفوق دار 1سهم در شرکت مندرج مثال فیصد  30شان برادر هستند که هر یک دو جمال و میوند                    

 باقیمانده می باشد. داود هیچ ارتباط با جمال و میوند ندارد و با جمال و میوند از طریق دیگر نیز ارتباط ندارد. جمال، میوند و داود

ت در صورتی که مفاد اسهام پرداخشرکت نمی باشند، آنها فقط سرمایه گذاران می باشند. تمام اسهام در شرکت  نرئیسا ازجمله

 مفاد اسهام می باشند. گردد، مختص

یش از حق ب جمال و میوند باهم برادر هستند و از این رو مرتبط مدنظر گرفته می شود. به عنوان اشخاص مرتبط مجموع اسهام آنها                    

ماده  1ل کننده مدنظر گرفته می شود. فقره وفیصد هر مفاد سهم را دارد. به همین خاطر هریک از آنها به حیث سهمداران کنتر 50

  ی باشد.  ل کننده نموباالی هردو جمال و میوند تطبیق خواهد شد. این حکم باالی داود تطبیق نخواهد شد زیرا وی سهمدار کنتر 32

باالی بیش از یک شخص تطبیق گردد، هریک از آنها به صورت مشترک و جداگانه مکلف به پرداخت مالیه  32ماده  هرگاه 4.32

شده ااداره مالیاتی می تواند علیه هر یک یا بیش از یک شخص اقدام قانونی نماید. هرگاه مالیه پرداخت ند. نپرداخت ناشده می باش

 جبران نماید اما این موضوع داخلی این افرادمطالبه ی تواند از اشخاص دیگر از یک شخص مکلف تحصیل گردد، شخص مذکور م

  یا مسؤولیتی در قبال این موضوع ندارد.   الهخادم نوع می باشد و اداره مالیاتی هیچ

 

 : 3مثال 

مچنان جمال و میوند( تطبیق می گردد. این شخص )سه رئیس و ه 5باالی  32ماده  1فوق، فقره  2و  1به ادامه حقایق مندرج مثال                    

یه شده مکلف می باشند. اداره مالیاتی تصمیم می گیرد تا علابه صورت جداگانه برای مالیه پرداخت ن نیز هریکشخص مشترکاً و 5

را دارد. جمال می حق انجام این کار  32جمال اقدام قانونی نموده و تمام مبلغ را از وی تحصیل نماید. اداره متذکره مطابق ماده 

طرف  خودش می باشد و اداره مالیاتی موضوع کارلغ را از میوند و سه رئیس دیگر مطالبه نماید اما این اتواند جبران بعضی از این مب

 اقدام نخواهد بود.  این

تطبیق  انش های دوسیه حفاظت می نماید که ماده متذکره باالی حالتشرکت در صورتی  ؤسآبعضی مکلفیت راز  32ماده  2فقره  5.32

  شرکت نمی باشند، حفاظت نماید.   ؤسآرازجمله ل کننده که وگردد. این حکم نمی تواند از سهمداران کنتر

 : 4مثال 

طبیق نمی را مدنظر گیرند. اما حکم مذکور باالی جمال و میوند ت 32ماده  2می توانند فقره  ؤسآبه ادامه حقایق مندرج مثال قبلی، ر                   

 گردد.

اول، رئیس نباید هیچ  حفاظت گردد، دو شرط را باید برآورده نماید، 32به منظور این که یک رئیس بتواند از مکلفیت مطابق ماده  6.32

، رده نگردد. در صورت که شرط اول برآوکسب نمایدمنفعتی از معامله یا موافقه که باعث گردیده تا شرکت نتواند مالیه را بپردازد، 

مبری نمی گردد و هیچ نیازی نیست تا شرط دوم مدنظر گرفته شود. در صورتی که رئیس شرط اول را برآورده رئیس از مکلفیت 

  ( سپس الزم است تا شرط دوم را که ذیالً تشریح گردیده مدنظر گرفت. بدست نیاورد نماید )هیچ منفعت از معامله یا موافقه
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در تعیین اینکه آیا رئیس منفعت مالی یا سایر منفعت را به دست می آرود یا خیر، اداره مالیاتی پرداختها یا منافع داده شده به صورت  7.32

مستقیم و همچنان پرداختهای غیر مستقیم به شخص مذکور )بگونه مثال، پرداخت یا منفعت ارائه شده به اعضای فامیل وی( را مدنظر 

 می گیرد. 

 : 5مثال 

 مرتبط همدارانس ای سانرئ از کی چیه با مختار و دیحم. باشند یم سیرئ سه ریبش و مختار د،یحم فوق، یقبل یمثالها قیحقا ادامه به                   

  .خرد یم دیجد موتر کی ریبش یبرا کند افتیدر را اسهام مفاد داود که یهنگام. است داود فرزند ریبش هم، آن با. باشند ینم

 مفاد مستقیم از تصمیم پرداخت مفاد سهم از آنجایی که آنها شخصاً آن را دریافت نمی کنند، به دست نمی آورند.   ؤسإهیچ یک از ر                  

برآورده را  32ماده  2 حمید و مختار همچنان مفاد غیر مستقیم نیز دریافت نمی نمایند لذا آنها شرط اول فقرهفوق باتوجه به حقایق                    

 که ذیالً تشریح گردیده، مدنظر گرفته شود.  32ماده  2سپس الزم است شرط دوم فقره  می نمایند.

با آن هم، حالت بشیر در مقایسه با حمید و مختار متفاوت است، زیرا مفاد غیر مستقیم از تصمیم پرداخت مفاد سهم را دارا می باشد،                     

مبری نمی گردد. الزم  32ماده  2زیرا پدرش مفاد سهم دریافت و به بشیر یک موتر جدید می دهد. از این رو وی از مکلفیت فقره 

 را مدنظر گرفته شود زیرا وی شرط اولی را برآورده ننموده است.  32ماده  2 نیست تا شرط دوم فقره

ورد اینکه آیا رئیس در م یکی مدنظر گرفتن هریک از این قسمتها بستگی دارد  که دو قسمت دارد 32ماده  2شرط دوم در فقره  8.32

موافقه قبل از انجام آن معلومات داشته باشد، وی شرط دوم معامله یا موافقه معلومات داشته یا خیر. هرگاه رئیس در مورد معامله یا 

را در صورتی برآورده می نماید که عدم موافقه وی با شرکت ثبت گردیده و اداره مالیاتی را کتباً از معامله یا موافقه  32ماده  2فقره 

در مورد معامله یا موافقه قبل از انجام آن هیچ مطلع نموده باشد. به عبارت دیگر آنها در صورتی شرط دوم را برآورده می نمایند که 

 .  باشندمعلومات نداشته باشند و آنها در اداره شرکت در آن زمان دخیل نبوده 

 : 6مثال 

 باید شرط دوم حکم را برآورده نموده اند لذا حاال  32ماده  2به ادامه همان حقایق مثالهای قبلی فوق، حمید و مختار شرط اول فقره                    

معلومات داشته است زیرا آنها در تصمیم گیری ازقبل ور مدنظر گرفته شود. واضح است که آنها در مورد معامله یا موافقه بمذ ماده

. از آنجایی که هردوی آنها برای منظوری مفاد سهم رأی دادند و عدم موافقه خود را در مورد داشته اندپرداخت مفاد سهم شرکت 

را برآورده ننموده اند. لذا آنها از  32ماده  2ه یا موافقه ثبت ننموده اند، هردوی آنها )حمید و مختار( شرط دوم فقره این معامل

 مکلفیت حکم مذکور مبری نمی گردد. 

 مکلف می باشند.  32مالیاتی شرکت مطابق ماده  ادای ذمتبه همین خاطر هردو حمید و مختار برای                    

در اقلیت رأی داده باشند، باید عدم موافقه خود را با  به خاطر داشته باشید هرگاه حمید یا مختار علیه تصمیم پرداخت مفاد سهم                    

معامله ثبت نمایند. هرگاه شخص مذکور که عدم موافقه خود را ثبت نموده باشد اداره مالیاتی را قبل از پرداخت مفاد سهم مطلع 

نیت ؤکه این معامله باعث عدم توانایی شرکت در پرداخت مکلفیتهای مالیاتی می گردد، رئیس متذکره تمام شرایط مقتضی مصنماید 

 را برآورده نموده است.  32ماده  2از مکلفیت مالیاتی مطابق فقره 

نماید که  شرکت در صورتی وضع نمیل کننده برای مکلفیت مالیاتی ویا سهمداران کنتر سانهیچ مکلفیت را باالی رئی 32ماده  9.32

شرکت که گردد  می ان پیشبینی گردد که معامله یا موافقه باعث ،معامله یا موافقه شیوه های عادی تجارت باشد و امکان نداشته باشد

 نتواند مکلفیت مالیاتی خود را بپردازد.  

  : 7مثال 

طلبی گردد برنده می شود. از قیمت داومی وژه بزرگ سرک سازی که در دوسال تکمیل یک شرکت ساختمانی در داوطلبی برای پر                    

گین . با آن هم، در سال دوم به علت باران سنمی کندمی رود پروژه برای شرکت مفاد ایجاد کند و در سال اول طبق انتظار مفاد  انتظار
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مصارف بیشتر از بودجه می گردد. شرکت نمی تواند پروژه را تکمیل کند و منحل می  باعثپروژه به تعویق می افتد وکار و سیل 

 گردد و نمی تواند تمام مکلفیتهای مالیاتی را پرداخت نماید. 

را به شیوه  عالیتشرکت ف ان ل کننده برای مکلفیتهای مالیاتی شرکت مکلف نمی باشند. رئیسوو سهمدار کنتر ؤسآدر این مورد ر                     

تهای گردد که شرکت نتواند تمام مکلفین  ا تجارتی عادی پیش برده اند و از معامالت شرکت یا موافقه ها انتظار نمی رفت باعث

 مالیاتی خود را بپردازد. 

 

 اتیثبت محاسب مالی

 ماده سی و سوم

 

 می دهد:  به اشخاصیکه دارای شرایط ذیل باشند، یاداره مالیات، جواز فعالیت را منحیث محاسب مالیات (1)

 . درخواست کتبی شخص1

 . تحصیالت عالی مرتبط 2

 فقانه امتحان محاسبین مالیاتی ؤ. سپری نمودن م3

 . داشتن دفتر و آدرس مشخص4

ی بررس راالیت جهت کسب جواز به اداره مالیات درخواست جواز فعمیتواند فقره اول این ماده مندرج شرایط  واجد( شخصی 2)

( این ماده دربدل قیمت معینه که ازطرف شورای وزیران تصویب می گردد، برای 1نموده بعد ازتکمیل شرایط مندرج فقره )

  جواز صادرمی نماید. متقضی

نجام نده ابه مالیه ده (فیس) مزد ( محاسب مالیاتی دارنده جواز اداره مالیات می تواند خدمات محاسباتی و مشورتی را در مقابل3)

 دهد. 

 د به نمایندگی از مالیه دهنده در اداره مالیاتی حضور داشته باشد. ن( محاسب مالیاتی دارنده جواز، می توان4)

 ( محاسب مالیاتی مکلف است در ارائه خدمات محاسباتی و مشورتی قوانین مالیات و سایر قوانین را رعایت کند. 5)

 

مات مالیاتی مسلکی که در بدل خد ینمالیاتی صراحت دارد. محاسب ین راجستر محاسبدر مورد سیستم ثبت و  33ماده  1.33

د مالیاتی صرف در صورت می توانند جواز بگیرن ینفیس وضع می نمایند باید دارای جواز از اداره مالیاتی باشند. محاسب

ده اید، درخواست وی باید ارائه کنناین ماده را برآروده نمایند. شخص باید برای ثبت و راجستر درخواست نم شرایطکه 

مدرک تحصیلی از دانشگاه مربوطه باشد، آنها باید دارای تعمیر برای نهاد خود باشند و باید امتحان اداره مالیاتی را به 

 موفقیت سپری نموده باشند. 

با  یااند که بد نماید میاجتناب باشد، در صورت  نمیجواز  دارایکه  مالیاتیاز سرو کار داشتن با محاسب  مالیاتیاداره  2.33

  .نماید می اخذ  فیسبا قانون  مغایرمشکوک باشد که شخص در بدل خدمات خود  دلیل

سمت از ش به عنوان قا کارفرمایک محاسب مالیاتی که کارمند یک تشبث می باشد و خدمات مشوره دهی مالیاتی را به  3.33

 وظیفه ارائه می نماید، مکلف به اخذ جواز نمی باشد. 

 محاسبه یا حقوق می باشد.  اقتصاد، لیسانس در سندتحصیالت عالی مربوطه عبارت از  4.33

ت باید سنماید. لمی اداره مالیاتی لست محاسبان مالیاتی موجود را نگهداری و آن را در صفحه انترنیتی آگاهی عامه نشر 5.33

 نام آنها، نام نهاد )در صورت موجودیت( و آدرس باشد.  شامل نمبر جواز محاسب مالیاتی،
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ش در همه موارد مالیاتی مربوطه در اداره مالیاتی نمایندگی های یک محاسب مالیاتی دارای جواز اجازه دارد تا از مشتری 6.33

 اسب مالیاتی به نمایندگی از آنها عمل نماید. نماید، مشروط به اینکه مشتری تأیید نموده باشد که مح

د داده باشد، اداره مالیاتی بایدارای جواز را به نمایندگی از خود به محاسب مالیاتی  عملصالحیت  یک مالیه دهندههرگاه  7.33

ض یا لیاتی را تعویحفظ نماید. هرگاه یک مالیه دهنده به اداره مالیاتی ابالغ نماید که محاسب ما سوابق ویاین امر را در 

 را تجدید نماید.  ویبه عبارت دیگر صالحیت وی را لغو نموده است، اداره مالیاتی باید سوابق 

 
  



 

 

 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 نهم فصل

 اضافی مالیات
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 مقدمه: 
مالیات مندرج  .گردیده است مالیاتی وضعقانونی از مکلفیتها و وجایب پیروی این فصل یک سلسله از مالیات اضافی برای عدم در 

این فصل در صورت نیاز توسط اداره مالیاتی وضع میگردد.صالحیت تعین مالیه اضافی ذریعه طرزالعمل تفویض صالحیت مشخص 

  میگردد

ای اطالعیه ه می گردد. طرزالعمل تادیهتمام این مالیات اضافی با صدور اطالعیه سنجش به شخص و تعیین مبلغ قابل پرداخت، قابل 

 اطالعیه زا توان میو  همانند اندسنجش تا آنجای که به سنجش مالیه ارتباط می گیرد )مالیه برارزش افزوده یا مالیات برعایدات( 

 .  قابل پرداخت استفاده گردد اضافی مالیهو  مالیهجهت اطالع  یکسانسنجش 

نها توسط سنجش ، زیرا آضافی تطبیق شده توسط این فصل اعتراض نمایدمالیه دهنده می تواند علیه درستی یا کاربرد هرگونه مالیه ا

می باشد، لذا می تواند مطابق  3مالیاتی وضع می گردد. سنجش مالیاتی یک تصمیم مالیاتی مطابق تعریف اصطالح مندرج ماده 

 مورد اعتراض قرار گیرد.  4طرزالعملهای فصل 

ه نتواند اظهارنامه را دهنده ک یهمال یکگردد. بگونه مثال،  یقتطب یکسانو دوره  یکسان هیمال یتواند باال یم یاضاف یهمال یکاز  بیش

خواهد  35و  34 یاز ماده ها یکجداگانه مطابق هر یاضاف یهتابع مبالغ مال یدمربوطه را به موقع پرداخت نما یهبه موقع ارائه و مال

    بود.

 اشتباه گرفته شود.  10مندرج فصل نقدی مالیات اضافی نباید با احکام جریمه 

 اتیدر تأد ریتأخ  یاضاف یۀمال

 :چهارمو  یس ۀماد

 هیتاد نهیمع عادیقانون در م نیشانزدهم ا ۀماد یۀاطالع ای یاتیمال نیمطابق احکام قوان شرایخو یاتیهرگاه شخص، ذمت مال (1)

 .باشدیم ریدر برابر هرروز تأخ(0.10%) یاضاف یۀمکلف به پرداخت مال یاصل یۀعالوه بر پرداخت  مال د،یننما

قانون درج  نیشانزدهم ا ۀمندرج ماد یۀمبلغ که در اطالع ای یاتیمال نیمندرج قوان یموضوع هیمال هیتاد  ریتأخ  یاضاف هیمال (2 )

 لیحصکننده پول ت افتیبوده واز در هیقابل تاد باشد،یآن م هیمکلف به وضع و تاد کهیاست، توسط شخص دهیگرد

 .گرددینم

 .باشدیفصل، قابل پرداخت م نیمندرج ا یاضاف اتیمال ریماده برعالوه سا نیمطابق ا هیقابل تاد یاضاف یۀمال (3)

 

 یصدیف یثمذکور به ح یهمال.  یگرددان پرداخت نم ینهبه وقت مع یهکه مال یگرددم یقو چهارم زمان تطب یمندرج ماده س یاضاف مالیه 1.34

ساالنه،  اتیدبرعا یاتمنظور شامل مال ینا یبرا یاصل یهگردد. مال یاست، محاسبه م یدهکه به موقع پرداخت نگرد یاصل یهاز مال

گردد و هرگونه  یوضع م یداتبرعا یاتثابت که توسط قانون مال یهو مال یموضوع یهبرارزش افزوده، مال یهمال ی،معامالت انتفاع یهمال

 ذکربه صورت مشخص  34مالیه جدید آینده وضع گردد، می باشد. مالیه اصلی به منظور ماده ون تواند مطابق قان یکه م یدجد یهمال

که توسط فصل  یاضاف یاتشامل مال یاصل یهرا شامل گردد. مال 16تا مبالغ قابل پرداخت توسط اشخاص سوم مطابق ماده  یدهگرد

 میوضع  مالیاتقانون اداره امور  10که مطابق فصل  یممل جراو همچنان شا باشد ینم گردد، یوضع م یاتقانون اداره امور مال 9

   شود. نمی نیزگردد، 

گردد.  می قتطبیهر روز مالیه اضافی به نورم روزانه وضع می گردد. مالیه مذکور باالی مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده در شروع  2.34

 د.  باالی مالیه اضافی پرداخت ناشده تطبیق نمی گردو  گردیده تطبیق اصلی مالیه باالیدر پرداخت صرف  تأخیر اضافی مالیه
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  :1مثال 

قوس می باشد. طبق قانون مالیه برارزش  –افغانی برای ربع میزان  600,000مالیه دهنده مالیه برارزش افزوده دارای مکلفیت مالیاتی                    

دلو وی  5جدی قابل پرداخت بوده است، اما مالیه دهنده تا آن روز هیچ پرداخت ننموده است. در  30افزوده مکلفیت مالیاتی در 

الیه ه شمول مدلو وی به اداره مالیاتی جهت پرداخت مکلفیت مالیاتی باقیمانده ب 10در افغانی پرداخت می نماید.  300,000مبلغ 

 افغانی می باشد(   %0.035اضافی مراجعه می نماید. )به منظور این مثال نورم روزانه مالیه اضافی برای هر روز تأخیر

افغانی می باشد. از این رو مالیه  600,000روز( مکلفیت مالیاتی اصلی پرداخت ناشده  5دلو ) 5در اول هر روز از اول دلو تا                     

 می باشد.  x 0.10% x 5 = 3,000 600,000روز  5اضافی برای تأخیر در پرداخت 

افغانی می باشد. از این رو مالیه اضافی تأخیر در  300,000روز( مکلفیت مالیاتی اصلی  5دلو ) 10دلو تا  6در شروع هر روز از                    

 افغانی خواهد شد. x 0.10% x 5 =1,500 525 300,000روز  5پرداخت برای 

افغانی( 305,500افغانی )مجموع  4,500مالیه اصلی به عالوه   300,000دلو مالیه دهنده باید مبلغ  10به همین خاطر در                    

 جهت تصفیه مجموع مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده خود، بپردازد. 

 :تعیین وقت معینه زمانی که اداره مالیاتی تعطیل باشد

خود را  مالیهه شود ک می پذیرفتهبسته باشد، از شخص  مالیاتیکه اداره  بگیردقرار  روزیپرداخت در  برای معین تاریخکه  زمانی 3.34

  پرداخته باشد. )مقرره( معین تاریخبعد از  کاریدر روز  ویکه  صورتیبه موقع پرداخته است در 

 
 

  : 2مثال 

روز بعد از ختم ربع می  30برارزش افزوده بوده و مکلف به پرداخت مالیه برارزش افزوده قابل پرداخت در خالل جمال ثبت مالیه                    

سرطان در روز جمعه در سال مورد نظر  30سرطان می باشد.  30جوزا  –پرداخت مالیه برارزش افزوده ربع حمل تاریخ باشد. 

سرطان  31ه می باشد. هرگاه وی مبلغ مالیه برارزش افزوده را در روز شنبه قرار می گیرد و دفتر مالیاتی محلی در آن روز بست

اضافی برای تأخیر در پرداخت قرار نمی گیرد زیرا دفتر مالیاتی محلی در روز که پرداخت باید صورت بگیرد،  بپردازد تابع مالیه

 بسته بوده است. 

 گردد یبه ممحاس در صورت شخص بسته باشد محلی مالیاتیهر روز که دفتر  معین، تاریخبعد از  تأخیر روزهایدر محاسبه تعداد  4.34

   .یرندرا داشته باشد، قرار بگ یهدهنده فرصت پرداخت مال یهمال ینکهکه آن روزها بعد از ا

 : 3مثال 

سرطان می  30جوزا  –ال برای ربع حمل با مدنظر گرفتن حقایق مثال قبلی، آخرین مهلت برای پرداخت مالیه برارزش افزوده جم                   

سرطان  31شنبه سرطان در سال مورد نظر در جمعه قرار می گیرد و دفتر مالیاتی محلی در این روز بسته می باشد.  30باشد. روز 

دفتر  روز اول اسد روزی است که دفتر مالیاتی باز می باشد، اما مالیه دهنده مالیه خود را در این روز و قبل از آن نپرداخته است. در

اسد باز می شود و وی مالیه اش را در آن روز  2محلی مالیاتی به علت رخصتی ملی در والیتش بسته می باشد. دفتر در روز دیگر، 

 می پردازد. 

اسد که دو روز بعد از  2اما وی نتوانسته این کار را انجام دهد. وی تا  سرطان می پرداخت 31در این مورد وی باید مالیه اش را تا                    

برای دو روز به شمول روز تعطیلی اول اسد  34تاریخ که باید پرداخته می شد، نپرداخته است. وی تابع مالیه اضافی مطابق ماده 

 خواهد شد. 

تطبیق می گردد. این شامل مالیه  مکلف به پرداخت می باشد، مالیه اضافی باالی هرگونه مالیه که شخص مطابق قوانین مالیات 5.34

االی . مالیه اضافی همچنان ب، نیز استموضوعی که شخص مکلف به وضع و پرداخت آن مطابق قانون مالیات برعایدات می باشد
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هرگاه شخص ی گردد. قانون اداره امور مالیات تطبیق م 16تأخیر در پرداخت مبلغ قابل پرداخت توسط شخص سوم مطابق ماده 

 تطبیق می گردد. نیز باالی شخص سوم  34سوم در پرداخت الزم تأخیر نماید، مالیه اضافی مطابق ماده 

مبلغ  16باالی اشخاص که مالیه موضوعی را به موقع نپرداخته یا شخص سوم که نتوانسته مطابق ماده  34مالیه اضافی مطابق ماده  6.34

به  مجازاتمالیه اضافی یک این از پرداخت کننده طوری که را این مالیه اضافی  نمی توانندآنها گردد. وضع می  الزم را بپردازد،

 .  بگیرند شان از قانون می باشد، پیرویخاطر عدم 

به پرداخت آن مکلف بوده بپردازد، مالیه اضافی تا زمانی که مالیه  16مطابق ماده یک مبلغ را که در مورد شخص سوم که نتوانسته  7.34

 یا شخص دیگر قابل قبول بوده و باعث متوقف مذکور پرداخت نگردد، محاسبه می شود. پرداخت توسط شخص سوم، مالیه دهنده 

  شدن مالیه اضافی می گردد. 

برای مالیه ابتدایی مکلف باقی  نیزمالیه دهنده شخص بوده،  16در مورد شخص سوم که مکلف به پرداخت یک مبلغ مطابق ماده  8.34

مراجعه نمایید(. از این رو هرگاه شخص سوم نتواند مبلغ الزم را بپردازد،  17تعلیماتنامه در ماده  موردبه )به مبحث در این می ماند

 ردد.     گ، وضع نتواند پرداخت الزم را نمایندنها هریک از آمالیه اضافی می تواند باالی هردو شخص سوم و مالیه دهنده تا زمانی که 

می تواند غیر مستقیم برای مالیه اضافی کننده تصفیه  با آن هم،مالیه اضافی را مستقیماً باالی تصفیه کننده وضع نمی نماید.  34ماده  9.34

 تصفیه کننده برآورده نماید. مالیه اضافی در صورتی مکلف گردد که نتواند وجایب خود را به عنوان 19تأخیر پرداخت مطابق ماده 

کننده  کننده نتواند از وجایب خود به حیث تصفیهبرای تأخیر پرداخت اوالً باالی مالیه دهنده مربوطه وضع می گردد. هرگاه تصفیه 

تقال و هم چنان مکلفیت مالیاتی مطابق به ماده نزدهم باالی تصفیه کننده نیز ان نماید سپس مالیه اضافی باالی مالیه دهنده وضع پیروی

   میگردد.

 یاتیاسناد مال یۀعدم ارا  یاضاف یۀمال

   :پنجمو  یس ۀماد
 ۀبه ادار دهیگرد ینیشبیپ یاتیمال نیآن در قوان هیارا کهیاسناد ریسا ایو  یاتیمال ۀمؤجه اظهارنام لیبدون دال کهیشخص (1)

( 100) یک صد  مبلغبه پرداخت  یوشخص حکم ی( افغان30) سی به پرداخت مبلغ یقیشخص حق د،یارائه نه نما اتیمال

  .باشد یمکلف م ریروز تأ خ برابر هردر  یاضاف هیمال یافغان

 نییعت ادداشتی ای افتیدر یاتیمال ۀکه اظهار نام گرددیمتوقف م یزمان یاضاف یۀماده وضع مال نی( ا1)ۀدر حاالت مندرج فقر   (2) 

موارد،  ریصادر گردد. در سا اتیتوسط اداره مال رد،یگیبه آن ارتباط م یاتیمال ۀکه اظهار نام ای بابت دوره ینیتخم هیمال

  .ردیقرار گ اتیالاسناد بدسترس اداره م کهیزمان

( 1)ۀفقر مندرج  یاضاف یۀمال د،ینما ریقانون تأخ نیهفتم ا ۀشده ماد دیاز موعد تمد یاتیمال ۀاظهارنام هیدهنده  در ارا هی(  هرگاه مال3) 

 .گرددیمحاسبه م  یو یباال ،یاتیمال ۀاظهار نام هیارا یاصل نهیمع خیتار یماده از انقضا نیا
 

 

 3ه ماد در که ی)طورمالیاتی شامل عدم ارائه اظهارنامه و دارد. صراحت یاتیارائه اسناد مال عدم یبرا یاضاف هیمالدر مورد  35 ماده 1.35

 همچنان.اشدب یم اتیمال انینمطابق قو لیاسناد قابل تحو ریهمچنان شامل عدم ارائه سا این ماده گردد. یم زی( ندهیگرد فیتعر عاًیوس

 اتیمال قانون حکام ا مطابق اظهارنامه با اسناد نیچن ارائه به مکلف دهنده هیمال که یصورت در باشد یم اسناد نیچن از یمثال نیز النسیب

عایدات قبل از انفاذ بر قبلی در قانون مالیات،ی از موقفداریک تغییر اشمولیت وسیع اسناد بخاطر داشته باشید که  .باشد داتیبرعا

  قانون اداره امور مالیات می باشد. 

و شامل  مالیات مکلف به ارائه آن باشد، تطبیق می گردد قوانینباالی عدم ارائه اسناد که مالیه دهنده مشخصاً مطابق مالیه اضافی فقط  2.35

 اسناد که اداره مالیاتی از طریق سایر وسایل یا در زمانهای دیگر درخواست می نماید، نمی گردد.   
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 :مثال 

ارائه  ه متذکره برای این منظور اطالعیه را جهتاجرا نماید. ادار احمداداره مالیاتی تصمیم می گیرد تا بررسی مالیاتی را باالی تشبث                    

را  اسنادنمی تواند این  احمد  صادر می نماید. 1398جدی  30فروشات تا  اسنادبه شمول  1395مختلف تشبث برای سال  اسناد

 به موقع ارائه نماید. 

به سند مشخص مالیاتی که مطابق قوانین مالیاتی مکلف به ارائه آن  نمی گردد زیرا 35مالیه اضافی مطابق ماده  پیروی تابع  این عدم                   

 تعیین می گردد.  39مطابق ماده مذکورباشد، ارتباط نمی گیرد. مالیه اضافی برای  قضیه 

این حکم باالی هر افغانی می باشد.  100افغانی و برای اشخاص حکمی  30برای اشخاص حقیقی  35مالیه اضافی مطابق ماده  3.35

 تطبیق می گردد.  اظهارنامه یا سند که به موقع ارائه نگردیده،

  :تمدید زمان

تطبیق  بشرطی 35، هیچ مالیه اضافی مطابق ماده دریافت نمایدتمدید زمان  7هرگاه یک شخص برای ارائه اظهارنامه مطابق ماده  4.35

 مهلت تمدید شده ارائه گردد.  روز نمی گردد که اظهارنامه در آخرین

ارائه نماید، مالیه اضافی از اسناد را با آن هم، هرگاه شخص تمدید زمان دریافت نماید و سپس نتواند در خالل زمان تمدید شده  5.35

 محاسبه می گردد.  مندرج قوانین مالیات که باید ارائه می شد اصلی معینه تاریخ

  :1مثال 

قانون مالیات  60)ماده  طبق  مکلف به ارائه راپور ماهانه مالیه موضوعی با جزئیات مالیه وضع شده از معاشات و دستمزدها احمد                   

قانون اداره امور مالیات تعریف گردید این راپور یک اظهارنامه می باشد. راپور ماه میزان  3برعایدات( می باشد. طوری که در ماده 

 عقرب از اداره مالیاتی تمدید زمان دریافت می نماید.  25ئه می باشد، با آن هم وی تا  عقرب قابل ارا 10وی در 

عقرب  10روز از  14برای  35ماه عقرب راپور ارائه می نماید. به طور عادی وی تابع مالیه اضافی مطابق ماده  24در واقع در  احمد                   

تطبیق نخواهد  35تمدید شده هیچ مالیه اضافی مطابق ماده  زماناز  پیرویفت تمدید زمان و . اما به خاطر دریادعقرب می گرد 24تا 

 شد. 

 : 2مثال 

ماه عقرب راپور را ارائه ننموده است. در این مورد،  27در واقع تا  احمدبه استثنای اینکه  مندرج مثال قبلیحقایق با درنظرداشت                    

الجل تمدید شده را برآورده نکرده است، مالیه اضافی از تاریخ اصلی قابل تطبیق می باشد. وی تابع مالیه بخاطر اینکه وی ضرب ا

 روز( خواهد گردید.  17عقرب ) 27عقرب تا  10اضافی از 

  :تعیین تخمینی مالیه

را ن مالیه تعییتخمینی در موارد که شخص نمی تواند اظهارنامه خود را به تاریخ معین ارائه نماید، اداره مالیاتی می تواند یادداشت  6.35

قانون اداره امور  8اظهارنامه می باشد. به ماده بنا بر عدم ارائه ین مالیه مبتنی بر معلومات موجود در اداره مالیاتی صادر نماید. این تعی

 تعیین تخمینی مالیه مراجعه نمایید.  درموردلیات برای توضیح بیشترما

قابل ارائه می باشد تا مطابق قانون که اظهارنامه معینه از تاریخ  35هرگاه یادداشت تعیین مالیه صادر گردد، مالیه اضافی مطابق ماده  7.35

 تاریخ صدور یادداشت تعیین تخمین مالیه محاسبه می گردد. 

 : 3مثال 

مکلف به ارائه راپور مالیه موضوعی ماهانه همراه با جزئیات مالیه وضع شده از معاشات و دستمزدها می باشد. وی باید راپور  احمد                   

عقرب راپور را ارائه ننموده و همچنان هیچ توضیحی یا درخواست تمدید نیز  20اما وی تا  عقرب ارائه نماید، 10ماه میزان را تا 
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ارائه نماید )به روز  30عقرب طی اطالعیه از وی می خواهد تا راپور خود را در خالل  21تی در تاریخ نکرده است. اداره مالیا

 مراجعه نمایید(.  7ماده 

ماه قوس اداره مالیاتی یادداشت تعیین مالیه به وی صادر می نماید.  25لذا در نمی نماید،  پیرویاداره مالیاتی از درخواست  احمد                   

برای عدم  35یادداشت تعیین مالیه، مالیه تخمینی قابل پرداخت بابت مالیه موضوعی قابل پرداخت جمع مالیه اضافی مطابق ماده 

قوس محاسبه می گردد. )باید مطرح شود که سایر مالیه اضافی نیز  25عقرب تا  10ارائه راپور را نشان می دهد. مالیه اضافی از 

 تطبیق گردد. جهت جزئیات به ماده های متذکره مراجعه نمایید(   36و  34طابق ماده های می تواند م

مالیه  ربوط مقرار بگیرد که دفتر ساحوی  یمالیه اضافی به نورم روزانه وضع می گردد. هرگاه تاریخ معین برای ارائه اظهارنامه در روز 8.35

  اشد. )مقرره(  نموده ب پیرویروز کاری بعد از تاریخ معین  در مالیه ده  که می شود پذیرفته آنوقت عذرمالیه بشرطی بسته باشد، 

در محاسبه تعداد روزهای تأخیر بعد از تاریخ معین، روزهای تعطیل اداره محلی مالیاتی شخص در صورت محاسبه می گردد که آن  9.35

این تعلیماتنامه مراجعه  34و مثالهای ماده . به مباحثات شخص فرصت ارائه اسناد را داشته باشدقرار بگیرد که روزها بعد از روز 

 تطبیق می گردد.نیز 35نمایید. عین اصول باالی ماده 

  :دالیل منطقی برای عدم ارائه اظهارنامه

منطقی برای عدم ارائه داشته باشد. به موجه و در صورت باالی شخص تطبیق نمی گردد که دالیل 35مالیه اضافی مطابق ماده  10.35

اتی مثالهای ذیل نشان می دهد که چگونه اداره مالینمی شود.  پنداشتهارائه اسناد دلیل منطقی  ییخبری از مکلفیتهاصورت عموم ب

 را تطبیق می نماید.  35ماده 

 : 1مثال 

خود را در آخرین روز  1398شرکت باران یک شرکت سهامی افغانی می باشد. شرکت متذکره مکلف است تا اظهارنامه سال                    

روز بعد از آخرین روز ماه حوت ارائه نمی نماید. زمانی که  10ارائه نماید. شرکت باران اظهارنامه خود را تا  1398ماه حوت 

ریاست عمومی عواید از شرکت باران می پرسد که چرا نتوانسته اظهارنامه خود را به موقع ارائه نماید، مدیریت شرکت باران 

هد که آنها در تکمیل صورت حسابات مالی شان مشکل داشته است. شرکت باران معذرت منطقی برای عدم تهیه و جواب می د

 افغانی فی روز قرار گیرد.  100ارائه به موقع اظهارنامه نداشته است. شرکت باران باید تابع مالیه اضافی 

 : 2مثال 

خود را در آخرین  1398سال  مالیاتی  اشد. شرکت متذکره مکلف است تا اظهارنامهشرکت گل یک شرکت سهامی افغانی می ب                   

ارائه نماید.  1397 یخود را تا اول ماه جوزا1396ارائه نماید. شرکت گل نمی تواند اظهارنامه مالیاتی  1398روز ماه حوت 

یز ه دفترش حریق گردیده و تمام سوابق مالی شان ندلیل که شرکت گل نتوانسته اظهارنامه خود را به موقع ارائه نماید این است ک

ی روز ضافی ف ا نابود شده است. شرکت گل اظهارنامه خود را بعد از آتش سوزی ارائه می نماید. شرکت گل نباید تابع مالیه

 افغانی گردد.  100

 : 3مثال 

 1398نصیر احمد یک تجارت پیشه انفرادی است که مصروف صادرات میوه تازه و خشک می باشد. وی اظهارنامه مالیاتی  سال                    

بابت تأخیر ارائه اظهارنامه می پرسد، وی  عواید ارائه می نماید. زمانی که ریاست عمومی 1399در آخرین روز سرطان  خود را

تازه در والیات بوده است، لذا قادر به ارائه اظهارنامه به موقع نبوده است. معذرت  جواب می دهد که مصروف خریدن میوه های

 افغانی فی روز برای دوره تأخیر گردد.  30از این رو وی باید تابع مالیه اضافی  نصیر احمد منطقی نمی باشد،

 

 : 4مثال 
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طبقه می باشد و  4را به دکانداران به کرایه داده است. مارکیت دارای گل احمد در مندوی مالک یک مارکیت است که دکانهایش                  

هزار افغانی در ماه می باشد و اجاره داران زمانی  10کرایه های هر طبقه متفاوت است. کرایه دکانهای طبقه اول و دوم بیش از 

استفاده می گردد  3به حیث گدام در طبقه  پرداخت کرایه مالیه را وضع و به حساب بانکی دولت انتقال می دهد. کرایه فضای که

افغانی است. طبق قانون مالیات برعایدات، احمد مکلف به ارائه اظهارنامه تا آخر ماه سوم بعد از ختم سال  10000کمتر از 

دی ارائه می میزان سال بع 25بعد از کسر مالیه موضوعی می باشد. احمد اظهارنامه خود را در و پرداخت مکلفیت مالیاتی  مالیاتی

جواب داد که به علت منازعه با دکانداران در مورد تعیین نرخ  نماید. زمانی که دلیل تأخیر ارائه اظهارنامه از وی پرسیده شد،

کرایه، قادر به ارائه اظهارنامه نهایی اش نبوده است. این معذرت منطقی نمی باشد. از این رو وی مکلف به پرداخت مالیه اضافی فی 

 ارائه اظهارنامه می باشد.   افغانی تا تاریخ 30روز 

 آن اب. دینما معاف باشد، دهیگرد وضع نکهیا از بعد را پرداخت در ریتأخ یاضاف هیمال تا ندارد وجود تیصالح چیه 11.35

. دینما حیحتص باشد، دهیگرد وضع نادرست صورت به مذبور یاضاف هیمال که یصورت در را خود سوابق تواند یم یاتیمال ادارههم،

 هیمال که هدد نشان یحال در را اظهارنامه ارائه ریتأخ یاضاف هیمال و صادر سنجش ادداشتی اشتباهاً یاتیمال اداره هرگاه مثال، بگونه

 .باشد شده اعطا یو به زمان دیتمد و ارائه 7 ماده مطابق را اظهارنامه ارائه جهت زمان دیتمد درخواست واقع در دهنده

اداره مالیاتی همچنان می تواند سوابق خود را در صورتی تصحیح نماید که این مالیه اضافی به صورت نادرست وضع گردیده باشد  12.35

داشته است. هرگاه مالیه دهنده اظهارنامه را به تأخیر ارائه و دارای  ئهرا ابه تأخیر که زیرا مالیه دهنده دلیل مقنع برای ارائه اظهارنامه

 اند حذف گردد. می تو ،تأخیر در ارائه اظهارنامه که وضع شده ابتدلیل مقنع برای ارائه به تأخیر داشته باشد، هرگونه مالیه اضافی ب

  :نورمهای قبلی مالیه اضافی تأخیر در ارائه اظهارنامه

افغانی برای  100، 1387حوت  28، نورم روزانه مالیه اضافی از تاریخ قبلی مالیات برعایدات قانون  102اده م حکم طبق 13.35

زمانی که ماده  1392سنبله   20افغانی برای اشخاص حکمی بوده است. این نورم برای هر روز تأخیر تا  500اشخاص حقیقی و 

افغانی برای اشخاص  100افغانی برای اشخاص حقیقی و  30تعدیل گردید تطبیق می گردد. نورم تعدیل شده روزانه تأخیر  102

  حکمی می باشد و این نورمها در قانون اداره امور مالیات بدون تغییر ادامه می یابد. 

که فقط باالی تأخیر ارائه اظهارنامه های مالیات برعایدات ساالنه تفسیر نمود را  قبلی قانون مالیات برعایدات 102اداره مالیاتی ماده  14.35

قانون اداره امور مالیات بر تمام اظهارنامه ها به شمول مالیه معامالت انتفاعی و فورمه های مالیه موضوعی  35ماده  د.یتطبیق می گرد

شامل است( تطبیق می گردد. اظهارنامه که تحت  3هارنامه مندرج ماده که باید توسط پرداخت کننده ارائه گردد)که در تعریف اظ

قانون مالیات برعایدات نمی گردد، مالیه اضافی فقط برای  102قانون اداره امور مالیات قرار می گیرد و شامل ماده  35پوشش ماده 

    ود. روزهای تأخیر بعد از تاریخ انفاذ قانون اداره امور مالیات قابل تطبیق خواهد ب

 

 یموضوع هیمال هیعدم تأد ایعدم وضع  یاضاف هیمال

 :ششمو  یس ۀماد

 

پرداخت ه مکلف ب ،تأدیه ننماید ایوضع  یموضوع هیتابع مال اتیرا از تأد هیمال ،یاتیمال نیهرگاه شخص مطابق احکام قوان     (1)

 .باشد یم اتیقابل وضع از تأد هیمبلغ مال صدیمعادل ده ف یاضاف مالیه

 ننموده است. هیتأد ایرا وضع  یموضوع هیکه مال باشدیم یماده به عهده شخص نی( ا1پرداخت مبلغ مندرج فقره ) تیمکلف  ( 2)

 

. گرددق می نماید، تطبینمی باشد، وضع  آن وضع  مالیه اضافی را در صورتی که شخص نتواند مالیه را زمانی که مکلف به 36ماده  1.36

رداختها الیاتی بپردازد، تطبیق می نماید. پدر صورتی که شخص مالیه را وضع اما نتواند به اداره مرا ماده متذکره همچنان مالیه اضافی 
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ماید می ویابحسابات شان انتقال ن استخدام کننده الزم می باشد شامل معاش و دستمزد پرداخت شده توسطن آ، از وضع مالیه  ئیکه

 ، پرداختهای کرایه، تکتانه، مفاد سهم، حق االمتیاز و پرداختهای مشخص به قراردادیها می باشد. باشد

تطبیق می گردد. در چنین  36شخص ممکن نتواند مالیه را وضع و نتواند پرداخت نماید در این صورت فقط یک مبلغ مطابق ماده  2.36

مالیه اضافی برای عدم وضع مالیه و عدم پرداخت "می تواند چنین شرح دهد مورد اطالعیه سنجش که مالیه اضافی را وضع می نماید 

 .   "مالیه

ه باشد می تواند باالی یک روز تأخیر تطبیق گردد. یک مبلغ جداگان می مطابق قوانین مالیاتی مکلفعدم پرداخت مالیه زمانی که  3.36

 می گردد. با توجه به تعداد روزهای تأخیر تطبیق  34همچنان مطابق ماده 

 

 :مثال

افغانی از  20000یک شرکت با کارکنانش بررسی گردیده و آشکار می گردد که در مورد وضع و پرداخت مالیه مجموع مبلغ                    

افغانی را صادر می نماید. مالیه  20000معاشات کارکنانش کوتاهی نموده است. اداره مالیاتی اطالعیه سنجش جهت تحصیل مالیه 

از مکلفیت مالیه  پیرویروز تأخیر در  90افغانی( نیز شامل است. حین صدور اطالعیه سنجش شرکت  2000) ٪10اضافی 

می باشد. همه این   x 20,000 x 90 = Afn.1,800 %0.1 34همچنان مالیه اضافی مطابق ماده موضوعی داشته است، لذا 

 در اطالعیه سنجش شامل می باشد.  مبالغ

ذیرفته بسته باشد، از شخص در صورت پ مربوطبرای ارائه اظهارنامه در روزی قرار بگیرد که دفتر ساحوی مالیه  هتاریخ معینهرگاه  4.36

 نموده باشد. )مقرره(    پیروی مذکورمی شود که از روز کاری بعد از تاریخ 

 :گردد اخذشخص که مالیه را وضع ننموده  از مالیه اضافی باید

این مبلغ  باید شخصاً  پیرویمالیه که شخص نتوانسته وضع نماید، می باشد. شخص مسؤول عدم  ٪10برابر با  36اده مبلغ مطابق م 5.36

 قبل گردد. این مبلغ از شخص دیگر قابل تحصیل نمی باشد. ترا م

پرداخت کننده می تواند مبلغ حقیقی مالیه را از دریافت کننده پرداخت تحصیل نماید که این امر به موافقه بین پرداخت کننده و  6.36

فقط با مالیه اضافی سرو کار دارد  36ماده  2دریافت کننده پرداخت بستگی دارد. قوانین مالیاتی در این مورد صراحت ندارد. فقره 

 پذیریطاعت اننده پرداخت یا شخص دیگر تحصیل گردد. منظور مالیه اضافی تنبیه پرداخت کننده برای عدم که نباید از دریافت ک

 می باشد. 

 

 یاتیمال ادارههم، آن با. دینما معافباشد،  دهیگرد وضع نکهیارا بعد از  36مطابق ماده  یاضاف هیتا مال ندارد وجود تیصالح چیه 7.36

 حیتصح ،)اشتباهاً وضع گردیده(باشد دهیگرد وضع نادرست صورت به مذبور یاضاف هیمال که یصورت در را خود سوابق تواند یم

ه ک هرگاه اداره مالیاتی اشتباهاً یادداشت سنجش مالیه صادر و مالیه اضافی را مطابق این ماده در حالی نشان دهد مثال، بگونه. دینما

 الیاتی به صورت نادرست ثبت گردیده باشد، مالیه اضافی می تواند حذف گردد.مالیه موضوعی در واقع پرداخت و در سوابق اداره م

 

 

 
 

 و حفظ اسناد و دفاتر هیعدم ته یاضاف هیمال

  : هفتمو  یس ۀماد
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و شخص  ی( افغان5000)پنج هزار به پرداخت مبلغ یقیشخص حق د،ینه نما تیقانون را رعا نیو پنجم ا ستیب ۀحکم ماد کهیشخص

 باشد. یمکلف م یاضاف یۀمال ی(افغان 20000) بیست هزار به پرداخت مبلغ  یحکم
 

 

 مالیه اضافی باالی شخص در صورتی تطبیق می گردد که نتوانسته باشد اسناد و دفاتر خود را مطابق قوانین مالیاتی، حفظ نماید. 1.37

قانون اداره امور مالیات، مالیه دهنده مکلف به حفظ اسناد و دفاتر به منظور مالیه می باشد. این به معنی حفظ  6مطابق فقره )د( ماده  2.37

 مراجعه نمایید.    6هرگونه اسناد الزم برای محاسبه درست مالیه آنها می باشد. برای معلومات بیشتر به ماده 

ربوط به مالیات برعایدات، مالیه موضوعی، مالیه برارزش افزوده یا هرگونه مکلفیت دیگر مطابق قوانین مربوطه می تواند م کوتاهی 3.37

 مالیاتی باشد. 

کشف عدم تهیه و حفظ اسناد و دفاتر در جریان اجرای بررسی توسط اداره مالیاتی، اتفاق می افتد. در جریان بررسی اداره مالیاتی  4.37

ارائه نماید. هرگاه اسناد و دفاتر و  شماید تا اسناد ضروری و مشخصی را جهت تعیین مکلفیتهایمی تواند از شخص مطالبه ن

یادداشتهای که مطابق قوانین مالیاتی شخص مکلف به حفظ آنها می باشد و وی نتوانسته آنها را ارائه نماید، چنین پنداشته خواهد شد 

 که شخص آنها را حفظ ننموده است. 

بیعی یا سایر ط  باالی شخص در صورتی تطبیق نمی گردد که وی بتواند ثابت نماید که اسناد و دفاتر به علت حوادث مالیه اضافی 5.37

 ل وی حریق یا تخریب گردیده است. وحوادث خارج از حیطه کنتر

ورده خود را بر آ شخص وجایب ،)بررسی( در صورتی تطبیق می گردد که کشف گرددوضعیت بر هر  37مالیه اضافی مطابق ماده  6.37

 ننموده است. ماده متذکره باالی هر سند انفرادی یا دوره مالیاتی تطبیق نمی گردد. 

 

 : 1مثال 

توسط اداره مالیاتی بررسی می  1399احمد مالک یک شرکت ترانسپورتی می باشد )شرکت ترانسپورتی احمد(. شرکت در سال                    

و  1398مطابق قوانین مالیاتی برای سالهای را بیالنس و سایر اسناد الزم تا شود خواسته میوی بررسی از  از گردد و به حیث قسمت

 ریاطاعت پذینماید و هیچ توضیحی در مورد این کوتاهی یا عدم  پیرویارائه نماید. شرکت نمی تواند از این خواسته  1397

 ندارد. 

 برای کوتاهی کشف شده در بررسی باالی وی تطبیق می گردد.   37مالیه اضافی مطابق ماده افغانیگی  20000مبلغ  یک                  

می تواند در صورتی  37اول(، ماده وضعیت هرگاه مالیه اضافی باالی مالیه دهنده برای عدم تهیه و حفظ اسناد و دفاتر وضع گردد) 7.37

 اول مطلع شده باشد. وضعیت که مالیه دهنده از مالیه اضافی تطبیق گردد  دوم( مجدداً وضعیت )برای کوتاهی متعاقب 

 :2مثال 

جوزا  10به ادامه حقایق مثال اول، مالیه اضافی مندرج آن مثال توسط اداره مالیاتی با صدور یادداشت سنجش که مالیه دهنده در                    

بررسی یک اداره مالیاتی  1400اشت تشریح می گردد. در سال دریافت نموده، وضع می گردد. دلیل مالیه اضافی در یادد 1399

مالیات برعایدات  1398الزم را برای سال آغاز می نماید. کشف می گردد که مالیه دهنده اسناد و دفاتر  1398سال را برای جدید 

 حفظ ننموده است. 

برای اولین بار تطبیق شود،  37قبل از تاریخ که ماده  پیرویشد زیرا عدم تطبیق نخواهد  37در این مورد مالیه اضافی مطابق ماده                   

شان را قبل از آن تاریخ مجازات می نماید و  عمل 1399جوزای  10اطالعیه صادر شده به مالیه دهنده در اتفاق افتاده است. 

همچنان یک هشدار به مالیه دهنده که باید در آینده اسناد و دفاتر خود را به صورت مناسب حفظ نماید، می باشد. از آنجایی که 

ای عمل براز قبل اتفاق افتاده است، امکان تغییر عمل قبلی برای آنها مقدور نیست. آنها  1398مالیه دهنده برای سال  پیرویعدم 



 

 

 

118 
 

مجازات گردیده است و حاال فقط مسؤول عمل شان بعد از آن تاریخ  1399جوزای  10ع مالیه اضافی وض،شان تا تاریخ اولین 

 می باشد. 

  :کوتاهی قسمی

ر کوتاهی یا اشتباه کوچک در اسناد و دفاتعمده یا مهم ارتباط می گیرد.  اطاعتاز تهیه و حفظ اسناد و دفاتر به عدم  پیرویعدم  8.37

 نمی گیرد و می تواند صرف نظر گردد. قرار  37تحت پوشش ماده 

 

 : 3مثال 

 یچباشد. ه یالدرک م یبررس یانسه روز معامله در جر اسناد اما نماید، میحفظ  خوبیاسناد و دفاتر را به  شرکت عموماً  یک                   

 رایندارد ز یهمجموع محاسبات مال یعمده باال یرتا نشان دهد که عمداً صورت گرفته باشد و همچنان تأث یستموجود ن شواهد

  گردد. تطبیق 37مطابق ماده  یدبا یاضاف یهبزند. مال یننموده و معلومات از دست رفته را تخم یمتوانند ترم یبررس و شرکت م

 
 

  هیاطالع تیعدم رعا یاضاف هیمال

 :هشتمو  یس ۀماد

 تیصادر شده، رعا یبه و اتیمال ۀقانون از طرف ادار نیشانزدهم ا ۀکه مطابق حکم ماد یۀمؤجه ، اطالع لیبدون دال کهیشخص

 باشد. یمکلف م ل،یقابل تحص هیمال صدیمعادل ده ف یاضاف یۀبه پرداخت مال د،یننما

 

گردد.  ینموده م یدر پرداختش کوتاه کهبا مبلغ  یمساو یاضاف هیتابع مال دینمااطاعت ن 16ماده  ندرج م هیسوم که از اطالع شخص 1.38

 زین د،ینما یم یتلق 16 ماده مطابق هیاطالع ثیح به را آن 17 ماده 4 فقره که 17 ماده مطابق لیتحص هیاطالع یهمچنان باال نیا

   .گردد یم قیتطب

  :مثال

افغانی می باشد. اداره مالیاتی در دریافت پرداخت از وی مشکل داشته  50,000یعقوبی دارای مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده                    

 است، لذا اداره متذکره یک اطالعیه به بانک که دارای حساب بانکی یعقوبی می باشد، صادر می نماید. 

افغانی در حساب بانکی خود  30000 دریافت می نماید. در آن زمان یعقوبی مبلغ 1396سرطان  12بانک اطالعیه را در تاریخ                     

افغانی به اداره مالیاتی تا تاریخ  50,000داشته است. اطالعیه بانک را مکلف به پرداخت هرگونه وجوه موجود در حساب تا مبلغ 

  می نماید.  به حیث پرداخت مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده وی، 1396سرطان  26

این دوره نمی نماید. بانک به همین خاطر مکلف  محدودهاز اطالعیه در  پیروینادیده گرفته و هیچ اقدامی جهت بانک اطالعیه را                    

برای مبلغ که در پرداخت آن کوتاهی نموده می باشد. از آنجایی که وجوه موجود و تحت  38به پرداخت مالیه اضافی مطابق ماده 

ننموده است. بانک تا کنون مکلف به  پیرویمان مبلغی است که از پرداخت آن افغانی می باشد و این ه 30,000پوشش اطالعیه 

می باشد. به عالوه  کوتاهی نموده، 18ماده  4مطابق فقره  افغانی (30,000پرداخت مبلغ که در پرداخت آن با توجه به اطالعیه )

مجموع مکلفیت مالیاتی بانک  می باشد.افغانی   (30,000) 38مطابق ماده برابر همان مبلغ بانک مکلف به پرداخت مالیه اضافی 

 افغانی می باشد.   60,000به همین خاطر 

بخاطر داشته باشید که هرگاه بعداً یعقوبی شخصاً مکلفیت مالیاتی پرداخت ناشده خود را بپردازد، بانک از پرداخت مکلفیت مالیاتی                    

مکلف می باشد زیرا این یک مجازات برای عدم  38اصلی مندرج اطالعیه خالص می گردد، اما تا کنون برای مبلغ مطابق ماده 

 می باشد.  اطاعت پذیری



 

 

 

119 
 

د، از شخص در بسته باش مربوط هرگاه تاریخ معینه برای پرداخت مبلغ مشخص یادداشت در روزی قرار بگیرد که دفتر ساحوی مالیه 2.38

   نموده باشد. )مقرره( پیرویصورت پذیرفته می شود که از تاریخ معین روز کاری بعد از تاریخ معین 

 
 

 معلومات یۀعدم ارا  یاضاف یۀمال

 :نهمو  یس ۀماد

  به پرداخت مبلغ  یقیشخص حق د،یننما تیقانون را رعا نیاهفتم و  ستیب ۀحکم ماد ،مؤجه لیبدون دال کهیشخص  

 اشد.بیمکلف م ریدر برابر هر روز تأخ یاضاف یۀمال ی(افغان 200) دوصد به پرداخت مبلغ یشخص حکمو  ی(افغان 100) یک صد
 

 

درخواست مندرج اطالعیه صادره مطابق این ماده می باشد. مالیه اضافی به نورم روزانه به معنی عدم رعایت  26عدم رعایت ماده  1.39

 ننماید، وضع می گردد.  پیرویاطالعیه تا زمانی که شخص از اطالعیه  مندرج برای هر روز تأخیر بعد از تاریخ معینه

 : باشدموارد ذیل  عدم رعایت ارائه معلومات می تواند شامل 2.39

  تعین شدهعدم ارائه جواب سؤاالت یا درخواستهای کتبی در تاریخ.  

 عدم حضور در مکان و جای الزم.  

  تاریخ تعین شده.عدم ارائه اسناد به شمول اسناد ذخیره شده در کمپیوتر به اداره مالیاتی در  

 عدم جواب شخص به سؤال سؤاالت گردیده باشد، استجواب برای معینه  هرگاه شخص مکلف به حضور در مکان و زمان 

 . تعین شده در آن زمان

ه وضوح بیان اطالعیه باید بصادر گردیده باشد.  درستکه اطالعیه به صورت مالیه اضافی فقط در صورتی می تواند تطبیق گردد  3.39

اداره مالیاتی بدون ارجاع به می باشد. سایر اسناد صادره توسط  "قانون اداره امور مالیات 26مطابق ماده "نماید که اطالعیه مذکور 

 نمی گردد.  39تابع مالیه اضافی مطابق ماده  این صالحیت که معلومات، اسناد یا حضور شخص را مطالبه نماید،

وضع نمی گردد. برای اداره مالیاتی الزم است تا تصمیم بگیرد که آیا شخص دلیل منطقی برای  سرانه مالیه اضافی به صورت خود 4.39

ک سلسله ی سنجش بستگی بهو ،منطقی برای عدم رعایت داشته یا خیر موجه و دلیلشخص آیا  عدم رعایت اطالعیه داشته یا خیر.

 :دارد به شمول موارد ذیل ،احتمالیعوامل 

  نوع و کمیت معلومات درخواست شده 

 شخص چه اقداماتی جهت رعایت از اطالعیه، به شمول رعایت قسمی از آن روی دست گرفته است.  

 مدت تأخیر.  

  .آیا شخص اداره مالیاتی را بدون معطلی از دالیل عدم رعایت مطلع ساخته یا خیر 

امکان ندارد تمام آن حالتها را که در آن مالیه دهنده اما ن موجود  باشد، برای مدنظر گرفت زیاد احتمالیاز آنجایی که حالتهای  5.39

برای عدم رعایت اطالعیه مدنظر گرفته شود، در این تعلیماتنامه مشخص نمود. هر قضیه باید باتوجه به حالتهای  (دارنده دلیل منطقی)

 ت: آن مالیه اضافی تطبیق نمی گردد، ارائه گردیده اس خاص شخص تعیین گردد. در ذیل بعضی از مثالهای مربوط به حالتهای که در

 

 : 1مثال 

در   شا یک اطالعیه رسمی را به نادر صادر و وی را مکلف به ارائه اسناد مشخص در ارتباط با تشبث 26اداره مالیاتی مطابق ماده                    

روز  10اما  معلومات را که برای آن مکلف گردیده شروع می نماید،روز از دریافت اطالعیه می نماید. نادر جمع آوری  30خالل 

انه بستر در شفاخوی می گردد  ختم وقت تعین شده و زمانی که  مصاب می گرددبیماری جدی  به ختم میعاد مندرج اطالعیه قبل از
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ات مجدداً شروع می نماید و اسناد ، وی بال فاصله جمع آوری اسناد و معلومشودمی  مرخصمی باشد. بعد از اینکه از شفاخانه 

 روز تأخیر به اداره مالیاتی ارسال می نماید.  14درخواستی را با 

 تطبیق نمی گردد.  39هیچ مالیه اضافی مطابق ماده درین صورت  وپنداشته نادرمنطقی دلیل                    

 

 انتظار نوزه شود، گرفته مدنظر دهیگرد مکلف آن یبرا کهدر خالل زمان  هیاطالع تیعدم رعا یبرا شخص یمنطق لیدل  وقتیکه 6.39

 از موقتاً صورت در فقط دهنده هیمال. ردیگ دست یروتر  عاجل هرچه هیاطالع تیرعا جهت را اقدامات دیبا دهنده هیمال تا رود یم

  .باشد.اطالعیه داشته  تیرعا عدم یبرا یمنطق لیدل که ابدی یم ییرها یاضاف هیمال

 

 : 2مثال 

 30اطالعیه رسمی را به نادر صادر و وی را مکلف به ارائه اسناد مشخص مربوط به تشبث در خالل  26اداره مالیاتی مطابق ماده                    

 بهروز قبل  10اما  روز از دریافت اطالعیه می نماید. نادر جمع آوری معلومات را که برای آن مکلف گردیده بود شروع می نماید،

ی از . یک هفته بعد از انقضای اطالعیه ودر شفاخانه بستر می باشد می گردد تعین شده ختم وقتو زمانی که  مصاببیماری جدی 

تشبث بر می گردد. وی هیچ تالش جهت جمع آوری اسناد درخواستی نمی نماید و بعد از یک به و جهت اداره  مرخصشفاخانه 

 ماه هیچ سندی را به اداره مالیاتی ارائه نمی نماید. 

منطقی برای تأخیر در رعایت از اطالعیه هنگامی که مریض بوده مدنظر گرفته می شود. با آن هم، زمانی که از نادر دارنده دلیل                    

می گردد هیچ تالش مناسب را جهت رعایت اطالعیه انجام نمی دهد و به همین خاطر مالیه اضافی از تاریخ تأخیر  مرخصشفاخانه 

 تطبیق می گردد. 

دلیل منطقی برای عدم رعایت کامل اطالعیه در تاریخ معینه داشته باشد، اما می تواند قسماً رعایت در بعضی موارد شخص ممکن  7.39

نموده بقیه اش را بعداً تعقیب نماید. در این وضعیت این مسئله که مالیه اضافی تطبیق گردد یا خیر بستگی به رعایت قسمی اطالعیه 

 تا حد ممکن دارد.  

 : 3مثال 

سال اخیر می نماید. اطالعیه  4یک اطالعیه را به سمیع اهلل صادر و وی را مکلف به ارائه اسناد و دفاتر  26اداره مالیاتی مطابق ماده                    

 روز به وی وقت می دهد.  30برای انجام این کار 

 ارائه می نماید. با آن هم وی اداره مالیاتی را گذشته سال چهار سمیع اهلل اسناد و دفاتر درخواستی را برای  وقت تعین شده،قبل از                   

ی باشد، حاالنکه در کابل مدفاتر سالهای قبل در ذخیره بوده و باید از گدام گرفته شود. محل کار سمیع اهلل و مطلع می نماید که اسناد 

امیلی در جالل آباد ذخیره می باشد. سمیع اهلل اداره مالیاتی را از تأخیر مطلع می نماید و سر انجام اسناد اسناد و دفاتر قبلی در گدام ف

 یرویپمندرج اطالعیه ارائه می نماید. سمیع اهلل نهایت تالش می کند تا از اطالعیه  میعادو دفاتر درخواست باقیمانده را دو هفته بعد از 

یه را تا حد ممکن نشان می دهد. وی نهایت تالش را به خرچ داده و به صورت کامل در زمان بیشتر نماید و رعایت قسمی از اطالع

 تطبیق نخواهد شد. باالی وی  39می نماید. هیچ مالیه اضافی مطابق ماده  اطاعت از اطالعیه

از  یو خبرداده می شود  )مالیه دهنده( به شخص یهبا صدور اطالع سنجش و یاتتوسط اداره امور مال 39مطابق ماده  یاضاف مالیه 8.39

باشد و  می گردیده تعریف 3که در ماده  طوری مالیاتی تصمیم یک مالیاتی،اینسنجش  حیثبه و این گردد.  میوضع قابل  مبلغ 

 گیرد. مورد اعتراض قرار  مذکورتواند توسط شخص  می

 ربوطهمدر روزی قرار بگیرد که دفتر ساحوی مالیه  رعایت اطالعیههرگاه تاریخ معینه مالیه اضافی به نورم روزانه وضع می گردد.  9.39

 ه باشد. )مقرره(نمود پیروی روز کاری بعد از تاریخ معین  مالیه ده درپذیرفته می شود که  آن وقت عذر مالیه به شرطی بسته باشد، 
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 در صورت محاسبه می گردد که ،وزهای تعطیل اداره محلی مالیاتی شخص، رهدر محاسبه تعداد روزهای تأخیر بعد از تاریخ معین 10.39

این  34قرار بگیرد. به مباحثات و مثالهای ماده  آن روزها بعد از روزی که مالیه دهنده فرصت رعایت از اطالعیه را داشته باشد،

 تطبیق می گردد. نیز  38تعلیماتنامه مراجعه نمایید. عین اصول باالی ماده 

 را ودخ سوابق تواند یم یاتیمال ادارههم، آن باد. یماده را معاف نما ینوضع شده مطابق ا یه اضافیت وجود ندارد تا مالیچ صالحیه 11.39

رگاه اداره مالیاتی ه مثال، بگونه. دینما حیتصح باشد، دهیگرد وضعوبغیر حق  نادرست صورت به مذبور یاضاف هیمال که یصورت در

که مالیه دهنده دلیل مقنع جهت عدم ارائه  صادر و مالیه اضافی مطابق این ماده را در حالی نشان دهدرا اشتباهاً یادداشت سنجش 

 هرگونه مالیه اضافی وضع شده می تواند حذف گردد.درینصورت معلومات داشته باشد، 

 

 گمراه کننده ایاظهارات نادرست  یاضاف یۀمال

 :چهلم  ۀماد

 

گردد،  یو هیکه سبب کاهش  مال دیآنرا حذف نما  یبخش مشخص ای هیگمراه کننده را ارا  ایاظهارات نادرست  کهی شخص (1)

   .باشدیم ه،یتفاوت مال صدیو پنج ف ستیمعادل ب یاضاف هیمکلف به پرداخت مال

 :گرددینم قیتطب لیاز حاالت ذ یکیماده در  نی( ا1) ۀمندرج فقر یاضاف هیمال  (2)

 یو یاتیمال تیوضع  یباال یاتیاحکام قانون مربوط  مال قیدهنده بر تطب هیاعتراض مال ۀجیدر نت هیتفاوت مال کهیدر صورت -1

 .بوجود آمده باشد

اه نداشته باشد و توقع آگ یگمراه کننده بودن آن، آگاه ایاظهارات، از نادرست بودن   ۀکنند هیشخص ارا کهیدر صورت  -2

 .نرود زیبصورت مؤجه ن یبودن و

  .گردد یقانون نم نیا چهارمو  یس ۀمندرج ماد یاضاف یۀمال قیماده، مانع تطب نی( ا1) ۀفقر یاضاف یۀمال(3)  

  :باشدیم لیقانون شامل موارد ذ نیاظهارات مندرج ا  (4)

  . یاتیمال نیشده مطابق قوان هیارا ایشده، صادر شده  هیاسناد ته - 1

 .شده باشد هیارا ،یاتیمال نیمطابق قوان کهیمعلومات  - 2

 .شده باشد  هیارا گر،ید نیمطابق قوان کهیاسناد    - 3

  .اتیپاسخ سواالت اداره مال -4

 .انتقال داده خواهد شد اتیبه اداره مال نکهیبا توقع ا یگرید یاظهارات به شخص  -5

  :مفهوم اظهارات

ی باشد. این م به شکل تقریری یا تحریری به منظور مرتبط با قانون مالیات  که  گفته شده یا اظهارشده مطلبیاظهار عبارت از 1.40

گفته شده یا اظهار شده به کارمند مالیاتی حین استفاده از صالحیت شان یا اجرای وظایف مطابق قانون  مطلبتعریف شامل هر

گفته شده یا اظهار شده به کارمند گمرکات حین تطبیق مالیه برارزش  مطلبتعریف همچنان شامل هر مالیات نیز می گردد. این

 افزوده و ارائه هرگونه اسناد به ریاست گمرکات که برای تطبیق مالیه برارزش افزوده استفاده می گردد، نیز می شود. 

صورت بگیرد. اظهارات می تواند در فورمه،  وقلمی شمول برقی یا سایر شیوه ها بهاظهار می تواند به شکل تحریری، تقریری  2.40

مکاتب، پاسخ درخواست برای معلومات، اطالعیه اعتراض، درخواست برای تعدیل سنجش، پاسخ به پرسشنامه یا در ارتباط با 

 صورت گیرد. بررسیارزیابی یا 
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 درخواست، فورمه منظور شده، اظهاریه، اطالعیه، اظهارنامهمتمم یک سند اظهار شامل درج یک مبلغ یا معلومات در  3.40    

 می باشد.  یا سایر اسناد تهیه شده یا ارائه شده مطابق قانون مالیات  مالیاتی

مه منظور شده زمانی که مکلف به آن باشد، رصورت می گیرد که شخص نتواند معلومات را در سند یا فو زمانیک اظهاریه همچنان  4.40

، و سند یا فورمه منظور شده جای برای آن معلومات داشته باشد. شخص چنین مدنظر گرفته می شود که اظهارات را با شامل نماید

ه وقوع ب هیچواقعه که  یک یابوده  مکلفیتبدون  اظهاریه یکتواند  می افتادگیقلم  بگونه مثال،انجام داده است.  خورده گیقلم 

 .    است نپیوسته

  :رست یا گمراه کنندهمفهوم اظهارات ناد

 

 واقعیتبا  یرمغادانست که غلط است،  می اظهاریه ترتیب کنندهشخص  اینکهباشد که صرف نظر از  میدر صورت نادرست  اظهاریه 5.40

   غلط باشد. مطالب بعضی افتادگیبخاطر قلم  یادر آن،  مطالب بعضیتواند بخاطر وجود  می اظهاریهغلط باشد.  یا

از معلومات باشد، غیر واضح، یا فریبنده  یگمان نادرست ایجاد کند، عاریک اظهاریه در صورت گمراه کننده می باشد که  6.40

باشد)حتی اگر اظهاریه درست باشد(. اظهاریه می تواند بخاطر وجود بعضی چیزها در آن، یا بخاطر قلم افتادگی بعضی چیزها گمراه 

  کننده باشد.

ه موقف شخص را متأثر می سازد. اظهاریه ک،چیزی است که احتماالً تصمیم مربوط به محاسبه مکلفیت مالیاتی یک سند مخصوص  7.40

  . نخواهد بود 40منظور ماده سندی مخصوص به متأثر نسازد مالیاتی شخص را 

  :شخص مکلف برای اظهارات نادرست یا گمراه کننده

می مالیه اضافی عموماً مکلف به  شخص که اظهاریه را ارائه یا فراهم می نماید، یا به نمایندگی از وی اظهاریه صورت گرفته باشد، 8.40

مکلف به مالیه اضافی می گردد که اظهاریه توسط نماینده با صالحیت وی صورت گرفته باشد. این  وقتی شخص باشد. عموماً،

رفته اظهارات صورت گمکلف به مالیه اضافی در نتیجه شرکت نماینده نهاد نیز می گردد. یک  شده توسطتهیه شامل اظهاریه 

 توسط کارمند باصالحیت یا مدیر عامل خواهد شد. 

یک اظهاریه صرف نظر از اینکه درستی یا نادرستی آن را می دانید، در صورت نادرست مدنظر گرفته می شود که مغایر با واقعیت  9.40

ه از معلومات باشد، غیر واضح، یا فریبند یاظهاریه در صورت گمراه کننده می باشد که گمان نادرست ایجاد کند، عاریک باشد. 

  باشد(. هم باشد)حتی اگر اظهاریه درست

 :زمانی که مالیه اضافی تطبیق نمی گردد

 تطبیق نمی گردد. هرگاه اظهارات نادرست یا گمراه کننده صورت بگیرد، در دو حالت مالیه اضافی  10.40

ته باشد، به اعتراض داش ت مالیه مربوط به مالیه دهنده که در مورد تطبیق قانون باالی حاال کسرکه اتفاق می افتد حالت اول زمانی  11.40

 اظهارات واقعی ارتباط نداشته بلکه به اظهارات تفسیری، درک یا باور شخص پیرامون چگونگی این مورد به وجود آید. عموماً 

 ارتباط می گیرد.  تتطبیق قانون به حاال

 :1مثال 

جهت ارائه خدمات به شرکت دیگر که با مؤسسه بین المللی قرارداد دارد، قرارداد می نماید. در سال یک شرکت )قراردادی فرعی(                   

دولت افغانستان یک موافقتنامه را با مؤسسه بین المللی امضاء نموده و معافیتهای مشخصی را برای فعالیتهای مؤسسه بین  1386

 قاط واضح نبوده و حتی در وزارت مالیه مباحث در مورد حالتهای کسی که المللی ارائه می نماید. جمالت موافقتنامه  در بعضی ن

 موجود می باشد.   موافقتنامه باالیش تطبیق می گردد،
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شد. بعد اقراردادی فرعی ادعای را در اداره مالیاتی ارایه و اظهار می دارد که وی با توجه به موافقتنامه بین المللی از مالیه معاف می ب                    

 . نیستها در اداره مالیاتی تصمیم اتخاذ می گردد که شرکت از مالیه معاف  از بررسی

اگرچه شرکت به اظهارات نادرست و گمراه کننده مبادرت ورزیده که باعث کسر مالیه شده اما با آن هم مالیه اضافی مطابق ماده                    

 باالی شرکت تطبیق نمی گردد.  40

 

مالیه اضافی در صورت تطبیق نمی گردد که شخص انجام دهنده اظهارات نمی دانست و نمی توان از وی انتظار داشت  ،حالت دوم 12.40

ص منطقی شخ یکاین امر مستلزم مالحظه حاالت که چه انتظاراتی از .ارائه کرده باشد کننده اظهاریه نادرست یا گمراه آگاهانهتا 

 است، می باشد. 

اشتباه می کند. این امر شامل هردو مالیه دهنده و کارکنان اداره مالیاتی می گردد.  بعضآعادی است که یک شخص یک امراین  13.40

داشته را  البمطهمه  دانستنشخص انتظار منطقی نیست تا از  همچنانکامل از هر شخص داشته باشیم. فهم منطقی نیست تا انتظار 

 . رود می کاریشخص صادق و محتاط انتظار انجام چه  یکاز  که این استاست،  منطقیچه اینکه . باشیم

 : 1مثال 

مالیه دهنده یادداشت روزانه خود را در اسناد فروشات در جریان سال مالیاتی حفظ می نماید. در اخیر سال مالیه دهنده این یادداشتها                     

ی نماید، می دهد. شخص دوم این مبالغ را در صفحه کمپیوتری وارد و ارقام را به شخص دیگر که وی را در تهیه اظهارنامه کمک م

مبلغ یک روز را  اشتباهاً  ،روزانه را جهت محاسبه مجموع فروشات سال مالیاتی اضافه می نماید. هنگامی اندراج مبالغ روزانه شخص

 نمی رساند. 

 ظهارنامه مالیه دهنده درج و مالیه دهنده آن را امضاء و به اداره مالیاتی ارائه می نماید. مربوط به سال مالیاتی در امجموع نادرست                    

در این مورد اشتباه ناچیز بوده و در چنین اوضاع منطقی نیست تا انتظار داشته باشیم که مالیه دهنده باید می دانست که اظهارنامه                    

 تطبیق نمی گردد.  40ماده  نادرست است. مالیه اضافی مطابق

  :2مثال 

مالیه دهنده یادداشت روزانه خود را در اسناد فروشات در جریان سال مالیاتی حفظ می نماید. در اخیر سال مالیه دهنده این یادداشتها                     

صفحه کمپیوتری استفاده نموده و ارقام  را به شخص دیگر که وی را در تهیه اظهارنامه کمک می نماید، می دهد. مالیه دهنده از

 افغانی می گردد، اضافه می نماید.  12,500,000روازنه را جهت محاسبه مجموع فروشات سال مالیاتی که 

 آنافغانی را در اظهارنامه مالیاتی اش درج و آن را به اداره مالیاتی ارائه نمود. در نتیجه  1,250,000رقم  مالیه دهنده اشتباهاً                      

 افغانی تبدیل گردید.  9,250,000افغانی به ضرر  2,000,000اشتباه مفاد 

که اظهارنامه  می دانست یدمالیه دهنده بامورد اشتباه خیلی بزرگ است و در چنین اوضاع منطقی است انتظار داشته باشیم که  در این                    

 باید تطبیق گردد.  40نادرست است. مالیه اضافی مطابق ماده 

 را ودخ سوابق تواند یم یاتیمال ادارههم، آن با. دینما معافوضع شده مطابق این ماده را  یاضاف هیتا مال ندارد وجود تیصالح چیه 14.40

ی اشتباهاً هرگاه اداره مالیات مثال، بگونه. دینما حیتصح باشد، دهیگرد وضع نادرست صورت به مذبور یاضاف هیمال که یصورت در

ظر یا مدنبعد از دریافت معلومات بیشتر از مالیه دهنده  ،اما یادداشت سنجش صادر و مالیه اضافی مطابق این ماده را نشان دهد

این ماده تطبیق می گردد،  2گرفتن معلومات ارائه شده در اعتراض به سنجش مشخص نماید که حاالت پیشبینی شده در فقره 

 می تواند حذف گردد.،هرگونه مالیه اضافی وضع شده 

 

 هیکتمان مال یاضاف  یۀمال

 :و یکم چهل ۀماد
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کتمان شده  هیدوبرابر مال یاضاف هیمکلف به پرداخت مال ه،یبار اول عالوه بر اصل مال  د،یرا عمداً کتمان نما هیمال کهیشخص  (1)

 .باشدیم

  یو یاقتصاد تیبه حکم محکمه فعال یاضاف هیو مال هیماده، بار دوم عالوه بر پرداخت اصل مال نی( ا1در حالت مندرج فقره )  (2)

 .تواندیمتوقف شده م
 

 

کتمان مالیه عبارت است از انجام عمل عمدی که به صورت غیر قانونی باعث کم پرداخت شدن مالیه گردد. این شامل کوتاهی در  1.41

 ، نیز می گردد. شودکه باید انجام  داده  مواردانجام بعضی 

 مثالها:  2.41

 نماید؛  شرکت عمداً فروشات را جهت کاهش مبلغ مالیات برعایدات قابل پرداخت کم اظهار می 

  تشبث ثبت مالیه برارزش افزوده عمداً مالیه قابل مجرایی را برای خریداریهای صورت نگرفته ادعا می نماید؛ 

  اظهار می نماید؛  زیادعمداً هزینه دارایی قابل استهالک را جهت گرفتن کسرات استهالک 

 آن کوتاهی می نماید.  مالیه دهنده ای که می داند باید اظهارنامه ارائه نماید، اما در ارائه 

 تصریح گردیده کتمان نمی باشد.  10یا  9اعمال کاهش مالیه که در ماده  3.41

باالی اعمال مالیه دهنده تطبیق گردد مالیه اضافی تطبیق می  41کتمان مالیه جدی ترین عدم رعایت قانون می باشد. هرگاه ماده  4.41

 گردد. 

گردد، مالیه دهنده باید مالیه ای را که االی مالیه دهنده که شخص حقیقی یا حکمی باشد، تطبیق ب 41ماده هرگاه برای اولین بار  5.41

 خت نماید.   پردا را نیز مالیه اضافی مساوی با دو برابر مبلغ مالیه که کتمان شدهباید کتمان نموده بپردازد. مالیه دهنده همچنان 

  :مثال

افغانی کم اظهار نموده  1,000,000مبلغ اندازه یک شرکت مالیه دهنده بررسی می گردد و معلوم می شود که عواید خود را به                     

عواید کمتر را در اظهارنامه  است. عواید در محاسبات و دفاتر که توسط شرکت حفظ می گردد، درج می باشد اما شرکت عمداً 

 افغانی می گردد.  200000 مبلغ مالیه کتمان شده،فیصد شرکتها  20رم مالیه مالیاتی خود اظهار می نماید. به نو

مالیه  مالیه را کتمان نموده باشد تابعتطبیق خواهد شد. در صورتی که اولین بار باشد که شرکت  41عمل شرکت کتمان بوده و ماده                    

افغانی می باشد. بخاطر داشته باشید که  400,000اضافی دو برابر مالیه کتمان شده خواهد شد. مالیه اضافی کتمان در این مورد 

 نیز باید مدنظر گرفته شود. 34اضافی مطابق ماده  مالیه

یا حکمی تطبیق گردد، مالیه دهنده باید مالیه کتمان شده  باشد شخص حقیقی خواهبرای بار دوم باالی مالیه دهنده  41هرگاه ماده  6.41

 را بپردازد. همچنان مالیه دهنده باید مالیه اضافی دو برابر مبلغ کتمان شده را بپردازد. به عالوه، اداره مالیاتی می تواند به محکمه

 ید. ( جهت حکم انسداد تشبث مالیه دهنده درخواست نمامربوط)محکمه 

 

به اداره  41به همین خاطر ماده تشبث یک عمل جدی می باشد و باید باالی جدی ترین قضایای کتمان اعمال گردد.  مسدود نمودن 7.41

ا تشبث برای بار دوم )یا بیشتر( که مالیه ر مسدود نمودنمالیاتی صالحیت می دهد تا تشخیص دهد که آیا حکم محکمه را جهت 

 کتمان نموده است، بگیرد یا خیر. قبل از مبادرت ورزیدن به حکم، اداره مالیاتی باید سؤاالت ذیل را مدنظر گیرد:  

 است؟  یمربوطه جداطاعت دهنده و هرگونه عدم  هیمال، هیکتمان مال ایآ 

 مجازات کافی برای کتمان مالیه می باشد؟  ،آیا مالیه اضافی وضع شده بابت کتمان مالیه 
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 تشبث مالیه دهنده را توجیه می کند؟  مسدودنمودن  ،آیا مبالغ دخیل 

  تشبث پرداخت مالیه مورد خطر را تحمیل می نماید؟  مسدود نمودن آیا 

  آیا مالیه دهنده دارای سوابق رفتار مشابه در گذشته بوده است؟ 

  خواند نمود. کتمان مالیه در آینده کدام اقدامی دهنده جهت جلوگیری ازآیا مالیه  

  مجازات( )به شمول تصفیه چنین تخلفات( وجود دارد تا روی  دست  10فصل  مناسب تر مجازات مندرجآیا اقدامات(

 گرفته شود؟

 بلغمتشبث در صورتی که مبلغ مالیه کتمان شده کمتر از مسدود نمودنبه حیث پالیسی عمومی، اداره مالیاتی حکم محکمه را جهت  8.41

  افغانی باشد، نخواهد گرفت.  50,000

ار این امر نیز باید تفهیم شود تا به بمدنظر گرفته می شود، ارجاع می نماید.  مسدود نمودنبه نمونه دوم کتمان زمانی که  41ماده  9.41

 تشبث بعد از نوبت دوم اجازه تداوم فعالیت اعطا گردد، ارجاع داده شود. سوم و نمونه های متعاقب کتمان در صورتی که به 

  :مثال

وضع گردیده است. دو سال بعد همان  41مالیه را کتمان و مالیه اضافی مطابق ماده  1396یک مالیه دهنده برای اولین بار در سال                    

افغانی بوده لذا اداره مالیاتی   20,000اید. با آن هم، این بار مبلغ مالیه دخیل صرف مالیه دهنده برای بار دوم مالیه را کتمان می نم

 تشبث برای دومین بار مبادرت نورزد.  مسدودیتباتوجه به پالیسی تصمیم می گیرد تا به 

سومین بار است که مالیه دهنده به این طریق  افغانی را کتمان می نماید. این  1,000,000چهار سال بعد همان مالیه دهنده مبلغ                     

با درنظرداشت مبلغ مالیه دخیل و این تشبث مبادرت ورزد.  مسدود نمودنبه  41عمل می کند. اداره مالیاتی می تواند مطابق ماده 

 تشبث توجیه می گردد. مسدودیتحقیقت که مالیه دهنده این عمل را تکرار نموده، مبادرت ورزیدن به 

تشبث را توجیه می کند، اشخاص مسؤول باید  مسدود نمودنهرگاه تصمیم بر آن شود که کتمان مالیه خیلی جدی است که  10.41

 ارائه نمایند.  مربوطهرا به محکمه  مسدودیتدرخواست 

کمک تلزم مسگردد، اشخاص مسؤول باید اقدامات الزم را جهت تطبیق آن بگیرند. تطبیق حکم ممکن  صادرهرگاه حکم محکمه  11.41

 وزارت امور داخله باشد. 

هرگاه کتمان مالیه در ارتباط با مالیه برارزش افزوده بر توریدات باشد، مالیه اضافی باید باالی تورید کننده تطبیق گردد. تحصیل و  12.41

 تطبیق این مبلغ از مسؤولیتهای ریاست عمومی گمرکات می باشد. 

 را ودخ سوابق تواند یم یاتیمال ادارههم، آن با. دینما معافوضع شده مطابق این ماده را  یاضاف هیتا مال ندارد وجود تیصالح چیه 13.41

تی یادداشت هرگاه اداره مالیا مثال، بگونه. دینما حیتصح باشد، دهیگرد وضع نادرست صورت به مذبور یاضاف هیمال که یصورت در

اما، بعد از دریافت معلومات بیشتر از مالیه دهنده یا مدنظر گرفتن  صادر و مالیه اضافی مطابق این ماده را نشان دهد مالیه را سنجش

ع ، هرگونه مالیه اضافی وضهیچ عزم برای کتمان وجود نداشته استمعلومات ارائه شده در اعتراض به سنجش مشخص نماید که 

می تواند در عوض تطبیق گردد یا هیچ  40باتوجه به حاالت، مالیه اضافی مطابق ماده  می تواند حذف گردد.مطابق این ماده شده 

 مالیه اضافی تطبیق نگردد. 

 

   یۀصیعدم درخواست  نمبر تشخ  یاضاف یۀمال

 :دومچهل و  ۀماد

 د،یت ارائه ننمااخذ آن درخواس یمؤجه برا لیبدون دل یبوده، ول هیصیمکلف به اخذ نمبرتشخ یاتیمال نیمطابق احکام قوان کهیشخص

 هیمال ی(افغان 20000) بیست هزار به پرداخت مبلغ  یوشخص حکم ی(افغان 5000) پنج هزار  به پرداخت مبلغ  یقیشخص حق

 باشد. یمکلف م ،یاضاف
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کلف به ارائه درخواست قانون اداره امور مالیات که اشخاص مشخصی را م 28مکلفیت داشتن نمبر تشخیصیه غیر مستقیم توسط ماده  1.42

ه مالیه دهنده درخواست برای نمبر تشخیصی درست. هرگاه شخص به صورت هگردیدپیشبینی نمبر تشخیصیه مالیه دهنده می نماید، 

نخواهد گردید. در صورتی که شخص توسط اداره مالیاتی کشف گردد که  42را ارائه نموده باشد، تابع مالیه اضافی مطابق ماده 

بوده، ارائه ننموده باشد( سپس مالیه اضافی مطابق ماده ان مکلف به ارائه  که زمانی رعایت ننموده است)درخواست را را 28ماده 

 تطبیق می گردد.  42

هرگاه شخص به صورت داوطلبانه برای اخذ نمبر تشخیصیه مالیه دهنده قبل از دریافت مطالبه اداره مالیاتی برای انجام این کار  2.42

 نمی گردد.  42موده باشد، تابع مالیه اضافی مطابق ماده درخواست ن

ارائه درخواست مطالبه  هرگاه و  ننموده باشد اطاعت  28هرگاه اداره مالیاتی تشخیص دهد که شخص به صورت داوطلبانه از ماده  3.42

گردیده باشد یا نمبر تشخیصیه مالیه دهنده بدون همکاری مالیه دهنده صادر گردیده باشد، در این صورت تطبیق مالیه اضافی مطابق 

دم رعایت را منطقی برای عموجه وباید مدنظر گرفته شود. مالیه اضافی تطبیق می گردد مگر اینکه شخص بتواند دالیل  42ماده 

 ئه نماید. ارا

 را ودخ سوابق تواند یم یاتیمال ادارههم، آن با. دینما معافوضع شده مطابق این ماده را  یاضاف هیتا مال ندارد وجود تیصالح چیه 4.42

 .دینما حیتصح باشد، دهیگرد وضع نادرست صورت به مذکور یاضاف هیمال که یصورت در
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 بر ارزش افزوده هیقانون مال تیعدم رعا  یاضاف یۀمال

 :ومسچهل و  ۀماد

ت را ارائه مؤجه در خواست ثب لیبر ارزش افزوده مکلف به ثبت بوده، اما بدون دل هیمطابق فصل سوم  قانون مال کهیاشخاص (1)

(  20000) بیست هزار به پرداخت مبلغ یوشخص حکم ی( افغان 5000) پنج هزار  به پرداخت مبلغ یقیشخص حق ند،یننما

  .باشد یمکلف  م ،یاضاف هیمال یافغان

اجازه دهد تا از  یگریبه شخص د ای دیاستفاده نما یبر ارزش افزوده بصورت تقلب هینامه ثبت مال قیاز تصد که یشخص  (2)

    چهل هزار به پرداخت مبلغ یوشخص حکم ی( افغان10000) ده هزار به پرداخت مبلغ یقیشخص حق د،یآن استفاده نما

  .باشد یمکلف م ،یاضاف هیمال  یافغان(  40000) 

 ایرست اسناد ناد ای دیبر ارزش افزوده را صادر ننما هیبر ارزش افزوده، اسناد مال هیمطابق فصل ششم قانون مال که یشخص (3)

  .باشد یمکلف م هیتفاوت مال صدیو پنج ف ستیمعادل ب یاضاف هیبه پرداخت  مال د،یرا صادر نما یجعل

 ینیشبیپ زیفصل ن نیدر یاضاف هیمال کهیو در صورت دیننما تیبر ارزش افزوده را رعا هیمندرج قانون مال طیکه شرا یشخص (4)

 یافغان( 4000)چهارهزار پرداخت مبلغب یو شخص حکم ی( افغان1000)هزاریک پرداخت مبلغب یقینشده باشد، شخص حق

 باشد. یمکلف م ،یاضاف هیمال

 

ماه گذشته  12مندرج آن قانون می باشد. آزمون برای  مبنای معیارهای مالیه برارزش افزوده  قانون مطابق یالزام ثبت یبرا تهایمکلف 1.43

رخواست برای اینکه آیا مالیه دهنده باید برای ثبت د تخمینماه آینده مبتنی بر گردش معامالت تابع مالیه می باشد. بطور مؤثر 12و 

ر هرماه مدنظر گرفته شود. در موقعیت اول که شخص شرایط درخواست ثبت را برآورده می نماید نماید یا خیر باید به تازگی در آخ

بر هر مالیه دهنده ای  43ماده  1روز از برآورده شدن شرایط درخواست نماید. از این رو مالیه اضافی مطابق فقره  15باید در خالل 

موده اند گانی که به تأخیر رعایت نه می گردد. این همچنان باالی مالیه دهند که نتواند درخواست الزم را به موقع ارائه نماید، تطبیق

  و مالیه دهندگانی که از طریق اقدامات اداره مالیاتی به خاطر عدم ارائه درخواست ثبت شده باشد، تطبیق می گردد. 

ثبت مالیه برارزش افزوده به شمول تصدیقنامه های  زمانی تطبیق می گردد که از تصدیقنامه های 43ماده  2مالیه اضافی مطابق فقره  2.43

در آنها  شبثو محالت تصادر تحریف شده سوء استفاده گردیده باشد. تصدیقنامه ها توسط اداره مالیاتی مشخصاً به مالیه دهندگان 

در محل  و آن را صرف در تصدیقنامه می تواند از تصدیقنامه استفاده ذکرشدههر تصدیقنامه مشخص می گردد. فقط مالیه دهنده 

نمایش دهد. یک تصدیقنامه نمی تواند به شخص دیگر یا محل تشبث دیگر داده شود. هیچ شخص دیگر نمی  تشبث مشخص شده

فتن از تصدیقنامه گر اپیتواند از تصدیقنامه استفاده یا در محل تشبث خود نمایش دهد حتی اگر از مالیه دهنده اجازه گرفته باشد. ک

 می گردد.  43ماده  2باشد. تخلف از هریک از این مقررات باعث تطبیق مالیه اضافی مطابق فقره  ها مجاز نمی

عدم باز خواهد گردید.  43ماده  2فقره مالیه اضافی باشد تابع  الزمعدم نمایش تصدیقنامه ثبت مالیه برارزش افزوده زمانی که  3.43

 .  گردداجراات می مذکور ماده  به اساسگرداندن تصدیقنامه ثبت مالیه برارزش افزوده به اداره مالیاتی زمانی که الزم باشد نیز 

تطبیق گردد که مالیه دهنده شخص در صورتی می تواند باالی هردو مالیه دهنده و شخص دیگر  43ماده  2مالیه اضافی مطابق فقره  4.43

  دهد تا از تصدیقنامه ثبت مالیه برارزش افزوده وی استفاده نماید.  کتبی اجازهدیگر را 

سند مالیه  یا نمایددر صورتی تطبیق می گردد که شخص نتواند سند مالیه برارزش افزوده را صادر 43ماده  3مالیه اضافی مطابق فقره  5.43

زوده که توسط این حکم تحت پوشش قرار می گیرد عبارت از صورت . اسناد مربوطه مالیه برارزش افکندبرارزش افزوده غلط صادر 

به  43ماده  3حسابات مالیه بر ارزش افزوده و کریدت نوت و دبیت نوت مالیه برارزش افزوده می باشد. مالیه اضافی مطابق فقره 

 وضع می گردد. تلف شده،  و گم شده ،مالیه که به دلیل اسناد غلط ٪25 اندازه

 



 

 

 

128 
 

مالیه دهنده ای که سند غلط مالیه برارزش  در بعضی موارد مالیه اضافی می تواند مطابق سایر احکام نیز تطبیق گردد. بگونه مثال، 6.43

نیز قرار گیرد. هرگاه چنین گردد هردو مبلغ مالیه اضافی تطبیق  40افزوده صادر می نماید می تواند تابع مالیه اضافی مطابق ماده 

 خواهد شد. 

  :مثال

یک تشبث ثبت مالیه برارزش افزوده توسط اداره مالیاتی بررسی می گردد و مشخص می گردد که کریدت نوت مالیه برارزش افزوده                   

افغانی به حیث کریدت نوت جعلی در اظهارنامه مالیه  10000را جعل نموده است. کریدت نوت جعلی جهت حمایت ادعا برای 

خواهد  43ماده  3افغانی مطابق فقره  2500بکار گرفته می شود. در این مورد مالیه دهنده تابع مالیه اضافی  برارزش افزوده اش

 طور جداگانه نیز مدنظر گرفته خواهد شد.  41ماده مطابق  یا ممکن  40گردید. مالیه اضافی مطابق ماده 

این حکم قرار می گیرد.  43ماده  4تابع مالیه اضافی مطابق فقره  ، ودهعدم رعایت از مکلفیتهای قانون مالیه برارزش افزموارد سایر  7.43

( مشخص 43ماده  3یا  2، 1 فقره هایقانون اداره امور مالیات )به شمول  9در صورتی تطبیق می گردد که عدم رعایت در فصل 

در صورتی که مالیه دهنده  افغانی  4000مبلغ  باشددر صورتی که مالیه دهنده شخص حقیقی  افغانی 1000نگردیده باشد. مبلغ 

روز از توقف  15شخص حکمی باشد. این مالیه اضافی می تواند در یک حالت دیگر که مالیه دهنده نتواند اداره مالیاتی را در خالل 

 یک فعالیت اقتصادی مطلع نماید، تطبیق گردد.  

 را ودخ سوابق تواند یم یاتیمال ادارههم، آن با. دینما معافوضع شده مطابق این ماده را  یاضاف هیتا مال ندارد وجود تیصالح چیه 8.43

 .دینما حیتصح باشد، دهیگرد وضع نادرست صورت به مذکور یاضاف هیمال که یصورت در

 

 یاضاف هیمحاسبه مال

 :مچهارچهل و  ۀماد

 

 یس ۀماد حکم مندرج گردد، یفصل متوقف م نیمندرج ا هیمال قیبه حکم محکمه وضع گردد، تطب مالیاتی ۀمیهرگاه جر  (1)

 .است یامر مستثن نیقانون از ا نیاسوم و

  .دهدیپرداخت آن کبتاً اطالع م عادیفصل را سنجش نموده وشخص را از مبلغ قابل پرداخت وم نیمندرج ا یۀمال ات،یمال ۀادار (2)    

متذکره  مجدداً  هیمربوط به مال  یاضاف یۀمال ابد،ی لیتعد ده،یوضع گرد زیآن ن یباال  یاضاف یۀکه مال هیقابل تأد  یۀهرگاه مال    (3)

  .گرددیمحاسبه م

 یاتیمال نیقوان ریمتذکره مغا که بعداً اسناد دیرهنمود وضع شده عمل نما اینامه، طرزالعمل  ماتیدهنده مطابق تعل هی(  هرگاه مال4)

 .ردیگ یقانون قرار نم نیمندرج ا یها مهیو جر یضافا هیدهنده تابع مال هیثابت گردد، مال

 

قانون اداره امور مالیات در صورتی که محکمه جریمه مالیاتی  9، مالیه اضافی وضع شده توسط احکام فصل 44ماده  1مطابق فقره  1.44

احکام مشابه احکامی است که عدم رعایت یکسان را مورد مجازات گردد.  وضع نماید، متوقف میرا  10ماده  مشابهمطابق احکام 

 عبارتند از:  احتماآلقرار می دهد. احکام مشابه 

 

 

 
 

 حکم جریمه مالیاتی حکم مالیه اضافی عدم رعایت

  45ماده  1فقره   35ماده  عدم ارائه اظهارنامه 
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عدم وضع مالیه یا عدم پرداخت 

 مالیه موضوعی 

  45ماده  2فقره   36ماده 

  45ماده  5فقره   37ماده  عدم تهیه و حفظ اسناد و دفاتر 

  45ماده  8فقره   39ماده  عدم ارائه معلومات 

  45ماده  9فقره   40ماده  اظهارات نادرست و گمراه کننده

 

مالیه ،برجا می ماند که محکمه بر وضع جریمه مالیاتی تصمیم بگیرد. هرگاه محکمه  تا زمانی پا 9مالیه اضافی وضع شده مطابق فصل  2.44

 دهنده را محکوم اما هیچ جریمه مالیاتی وضع ننماید، مالیه اضافی قابل پرداخت باقی می ماند. 

  :مثال

یک مالیه دهنده بررسی گردیده و در جریان بررسی معلوم می شود که عواید خود را کم اظهار نموده است این امر باعث کم شدن                   

مطابق ماده را فیصد مالیه کم اظهار شده(  25افغانی ) 100,000. بررس مالیه اضافی ه استدیافغانی گرد 400,000مالیه به مبلغ 

می باشد، وضع نموده است. قضیه سپس به اظهار شده نتیجه اظهار غلط مالیه دهنده در اظهارنامه اش بر مبنای اینکه مالیه کم  40

 جهت تحقیق و پیگرد ممکن راجع گردد. رنوالی څالوی 

ماده  9فقره  طابقمهرگاه قضیه به محکمه راجع گردد و محکمه مالیه اضافی در جریان تحقیق و پیگرد قابل پرداخت باقی می ماند.                   

اداره مالیاتی سپس یک یادداشت سنجش تعدیل قطع خواهد گردید.  40جریمه وضع نماید، مالیه اضافی وضع شده مطابق ماده  45

شده را که در آن مالیه اضافی مربوطه را حذف می نماید، صادر می کند. هرگاه مالیه دهنده مالیه اضافی را پرداخت نموده باشد، 

 داخت گردد. باید باز پر

  :مالیه اضافی توسط یادداشت سنجش وضع می گردد

 

هیچ مبلغ مالیه اضافی تا زمانی قابل پرداخت نمی باشد که در یادداشت سنجش ارائه شده به شخص)یا نماینده وی( و مکلف  3.44

نمودن وی برای پرداخت مالیه اضافی، درج نگردیده باشد. اداره مالیاتی باید یادداشت سنجش را با ذکر مبلغ قابل پرداخت و 

 تسلیم نماید. دلیل وضع مالیه اضافی باید در یادداشت یا ضمیمه آن ذکر گردد.    53ماده  شتنظرداتاریخ پرداخت تهیه و آن را با 

 :مالیه اضافی در صورتی که اصل مالیه تعدیل گردد، دوباره محاسبه می شود

ی می باشد. هرگاه مبتنی  بر فیصدی مالیه اصل 43ماده  3و فقره  41،  40، 38، 36، 34مالیه اضافی وضع شده مطابق ماده های  4.44

 مالیه اضافی مطابق هریک از ماده های متذکره وضع گردد و مبلغ مالیه اصلی مالیه متعاقباً تغییر نماید، مبلغ مالیه اضافی همچنان باید

 دوباره محاسبه گردد. 

  :مثال

 100000منجر به افزایش مالیات برعایدات  است که تغییر صورت گرفته درکسرات یک مالیه دهنده تابع بررسی است و اسناد                    

افغانی را  25000لذا مالیه اضافی  ،که اظهار غلط در ارتباط با کسرات صورت گرفته شدبر آن  عقیده بررسو. یدهافغانی گرد

 ماید. وضع می نماید. یادداشت سنجش به مالیه دهنده صادر و وی را مکلف به پرداخت هردو مبلغ می ن 40مطابق ماده 

 اعتراض مدنظر گرفتهتوسط بررس را مورد منازعه قرار می دهد.  ،بعمل آمده بعداً مالیه دهنده در مقابل سنجش اعتراض و تعدیل                   

افغانی کاهش  40,000شده و تصمیم گرفته می شود که تصمیم بررس قسماً نادرست است. تعدیل صورت گرفته توسط بررس 

نیز باید دوباره محاسبه گردد.  40غانی تا کنون قابل پرداخت می باشد. در این مورد مالیه اضافی مطابق ماده اف  60,000و 

  افغانی تقلیل می یابد.   15000افغانی به  25000هنگامی که دوباره محاسبه می گردد 
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  :حکم تخصیص پرداختهای دریافت شده

حین پرداخت به اداره مالیاتی، مالیه دهنده حق دارد تا مشخص نماید که پرداخت برای چیست. هرگاه مالیه دهنده مکلفیت مالیاتی  5.44

بیشتر از یک مالیه داشته باشد )بگونه مثال، هردو مالیات برعایدات و مالیه برارزش افزوده(، آنها باید مشخص نماید که پرداخت 

ب از دو مالیه می باشد. اداره مالیاتی باید درخواست مالیه دهنده را قبول و بنا بر این پرداخت را به حساب برای یک یا دو یا ترکی

مالیه مشخص تخصیص دهد. هرگاه مالیه دهنده مشخص نماید که پرداخت برای مالیه مشخص می باشد، اداره مالیاتی نمی تواند 

 آن پرداخت را گرفته و به چیز دیگری تخصیص دهد. 

به نفع مالیه دهنده است تا قبل از پرداخت مالیه اضافی مبالغ مالیه اصلی خود را اول بپردازد، زیرا پرداخت مالیه اصلی وقوع مالیه این  6.44

اده از قواعد و سوء استف به معنی این یک شیوه منطقی برای مالیه دهندگان است تا تعقیب نماید واضافی بیشتر را کاهش می دهد. 

 ملهای مالیه اضافی نمی باشد.  طرزالع

این  ازمالیه دهنده حق دارد تا از اداره مالیاتی کمک )کمک مسلکی( جهت محاسبه و پرداخت مالیه دریافت نماید.  5مطابق ماده  7.44

ا رعایت بارائه گردد. این همچنان مناسب است که اداره مالیاتی حین تطبیق قانون  الزم ومؤثر رو مناسب است به مالیه دهنده مشوره

مالیه دهنده عمل نماید. به همین خاطر هرگاه مالیه دهنده بدون مشخص نمودن که پرداخت برای چیست، پرداخت نماید اداره حقوق 

 دهد:    اختصاصمالیاتی باید پرداخت را با اولویت بندی ذیل 

لی به معنی پرداخت گردد. مالیه اص تآخیر افتیده  مالیه ترین  اول ، ، به ترتیببه تاخیر افتیده الیه اصلی پرداخت م .1

که توسط قوانین  دیگرمالیه موضوعی یا هرگونه مالیه  مالیه برارزش افزوده، مالیات برعایدات، مالیه معامالت انتفاعی،

هرگاه بیش از یک مالیه اصلی در یک تاریخ مالیاتی وضع می گردد اما شامل مالیه اضافی یا جریمه ها نمی باشد. 

قابل پرداخت باشد و پرداخت برای تمام مبالغ ناکافی باشد، باید به ترتیب از بزرگترین مبلغ به کوچکترین مبلغ 

 یابد. اختصاص

به ترتیب تاریخ تأخیر پرداخت. تاریخ تأخیر پرداخت با توجه به تاریخ که مالیه اضافی خواه  بعد، مبالغ مالیه اضافی .2

در اظهارنامه ارائه شده یا یادداشت سنجش صادره به مالیه دهنده سنجش گردیده، محاسبه می گردد. هرگاه بیش از 

ه ترتیب این مبالغ ناکافی باشد، باید بیک مبلغ مالیه اضافی در یک تاریخ قابل پرداخت باشد و پرداخت برای تمام 

   یابد. اختصاصاولویت از بزرگترین مبلغ به کوچکترین مبلغ 

پرداخت نموده باشد، اداره مالیاتی می تواند پرداخت را  خویش را در موارد که شخص بدون اظهار مکلفیت مالیاتی قابل پرداخت 8.44

حقایق موجود نشان دهد که پرداخت برای مکلفیت مالیاتی متذکره صورت دهد که  اختصاصمالیاتی مکلفیت یک در صورتی به 

یادداشت  با،اطالع داده شده   به مالیه دهندههرگاه مبلغ پرداخت بگونه دقیق با مبلغ مکلفیت مالیاتی  قبآل گرفته است. بگونه مثال،

 سنجش تطابق داشته باشد. 
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 مالیاتی های جریمه  
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 یاتیتخلفات مال

 :پنجمچهل و  ۀماد

ده اداره ش دیمدت تمد یانقضا یال ای یاتیرا مطا بق احکام قانون مال شیخو یاتیمال ۀموجه اظهارنام لیبدون دال که یشخص    (1)

بیست به پرداخت مبلغ  یوشخص حکم ی( افغان5000) پنج هزار به پرداخت مبلغ یقیشخص حق د،یننما هیارا ات،یمال

 .گرددیمحکوم م  صالح،یاز طرف محکمه ذ پولی مهیجر ی( افغان20000)هزار

   

رداخت حسب احوال به پ د،یننما هیتاد ایوضع  یاتیمال نیرا مطابق احکام قوان یموضوع هیمؤجه، مال لیبدون دال که یشخص     (2)

آن از  یهردو ای و یکینباشد، به  شتریبه حبس که از شش ماه ب ای لیقابل تحص یموضوع یۀمال صدیمعادل ده ف جزای نقدی

  .گرددیمحکوم م صالح،یطرف محکمه ذ

از پولی  مهیجر ی( افغان20000)بیست هزاربه پرداخت مبلغ  د،یننما تیقانون را رعا نینزدهم ا ۀکه حکم مادای  ۀکنند هیتصف   (3)

 . گرددیمحکوم م  صالح،یطرف محکمه ذ

                 پنج هزار به مبلغ یقیشخص حقد،یننما تیرعا قانون را نیودوم ا ستیب ۀ( ماد3)مندرج فقره هیاطالع کهیشخص  (4)   

 .گرددیمحکوم م صالح،یاز طرف محکمه ذ جزای نقدی ی(افغان20000)بیست هزار به مبلغ  یوشخص حکم ی(افغان5000)

بیست وپنج  به مبلغ یقیشخص حق د،یوحفظ ننما بیتر ت یاتیمال نیعمداً اسناد و دفاتر خود رامطابق احکام قوان که یشخص  (5)

از  شتریبه حبس که  ب ایو  جزای نقدی  ی(افغان 100000) یک صد هزار به مبلغ یوشخص حکم ی(افغان25000) هزار 

 .گرددیمحکوم م  صالح،یآن از طرف محکمه ذ یهردو ایشش ماه نباشد، و 

 

نه  یارهمک ایفراهم نکند  یاتیالزم رابه کارکنان مال التیقانون تسه نیابیست وهفتم ( ماده  6) ۀمطابق حکم فقر که یشخص  (6)

از پولی  مهیجر ی( افغان40000) چهل هزار به مبلغ یوشخص حکم ی( افغان10000) ده هزار به مبلغ یقیشخص حق د،ینما

  .گرددیمحکوم م  صالح،یطرف محکمه ذ

 

 نیبه ا ایاست و دهیگرد ینیشبیپ یاتیمال نیهر سند که در  قوان ایو یاتیغلط را در اظهارنامه مال هیصیعمداً نمبر تشخ کهیشخص  (7)

یک  به مبلغ یوشخص حکم ی( افغان25000) بیست وپنج هزار به مبلغ یقیبه کار ببرد، شخص حق شود،یمنظور استفاده م

طرف  آن از یهردو اینباشد، و  شتریو از شش ماه ب تربه حبس که از سه ماه کم ایوجزای نقدی  ی(افغان 100000) صد هزار

 .گرددیمحکوم م   صالح،یمحکمه ذ

پنج  بلغبه م یقی، شخص حق دیننما تیقانون را رعا نیا بیست وششم  ۀمندرج ماد هیموجه اطالع لیعمداً بدون دال کهیشخص   (8)

محکوم   صالح،یاز طرف محکمه ذ ،جزای نقدی  ی(افغان 20000) بیست هزار به مبلغ یوشخص حکم یافغان (5000) هزار

 .گرددیم

هل چ به مبلغ یقیشخص حق د،یبخش مشخص آن را حذف نما ایو هئگمراه کننده را ار ایعمداً اظهارات نادرست  کهیشخص   (9)

به حبس که  ایوجزای نقدی  ی(افغان  160000) یک صد وشصت هزار به  مبلغ یوشخص حکم ی(افغان  40000) هزار

   .گرددیمحکوم م  صالح،یآن از طرف محکمه ذ یاهردویو یکیاز شش ماه نباشد، به  شتریب

به  ای جزای نقدی ی( افغان100000) یک صد هزاربه مبلغ  د،یقانون  را نقض نما نیا چهارمپنجا ه و  ۀحکم ماد کهیشخص    (10)

    .گرددیمحکوم م   صالح،یآن از طرف محکمه ذ یبه هردو  ایسال نباشد، و  کیاز  شتریحبس که ب
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  :عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی – 45ماده  1فقره 

 1فقره درتطبیق می نماید.  مالیه دهنده طور دایمی  عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی یا سایر اسناد موارد مالیه اضافی را باالی 35ماده  1.45

 ارائه اظهارنامه وضع گردیده است.  پذیری از اطاعتباالی اعمال جدی عدم  جریمه سنگین تر 45ماده 

مربوط   ل عواموجدی ترین موارد عدم رعایت ارائه اظهارنامه مالیاتی را تشکیل می دهد بستگی به حاالت خواهد داشت.  از آنجائیکه         2.45

 که باید مدنظر گرفته شود عبارتند از: 

 مبلغ مالیه که در اظهارنامه مالیاتی انتظار می رود، تعیین گردد.  

 نکرده.رائه ایا ارائه را به تأخیره مکرراً اظهارنامه مالیاتی قبلی آیا مالیه دهندبه شمول اینکه  یری مالیه دهنده،پذ سابقه اطاعت 

 مالیاتی.  مدت تأخیر ارائه اظهارنامه 

روی  45ماده  1جهت پیگرد مطابق فقره  به محکمه شخص،نمودن اداره مالیاتی باید سایر اقدامات تطبیقی را قبل از ارجاع  عموماً  3.45

 مذکورقدام تطبیقی اکردن به  عملی دست گیرد. مدنظر گرفتن ارجاع برای پیگرد فقط زمانی باید به وقوع بپیوندد که مالیه دهنده در 

 کوتاهی نموده باشد. 

 اظهارنامه ارائه در دهنده هیمال هرگاه. دینما صادر شخص به 7 ماده 2 فقره مطابق هیاطالع کی اول قدم در حداقل یاتیمال اداره 4.45

  .ردیگ مدنظر را گردیپ تواند یم یاتیمال اداره باشد، نموده یکوتاه هیاطالع مندرج روز 30 مدت خالل در یاتیمال

دلیل منطقی  مواردچه اینکه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی را تشکیل می دهد و  مواردچه که  35توضیحات این تعلیماتنامه برای ماده  5.45

باالی اظهارنامه های مالیاتی و سایر اسناد  35. هرچند ماده مرتبط است 45ماده  1به فقره وبرای عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی است 

تطبیق می  ای فقط باالی اظهارنامه های مالیاتی 45ماده  1با آن هم، فقره  که باید مطابق قوانین مالیاتی تسلیم گردد، تطبیق می شود،

  شریح گردیده است. و همچنان در این تعلیماتنامه نیز تتعریف گردیده  3گردد. مفهوم اظهارنامه های مالیاتی در ماده 

  

  :)عدم وضع مالیه یا پرداخت مالیه موضوعی( 45ماده  2فقره 

جهت  45ماده  2مالیه اضافی را باالی عدم وضع یا پرداخت مالیه از پرداختهای تابع مالیه موضوعی وضع می نماید. فقره  36ماده  6.45

 از وجایب مالیه موضوعی ایجاد گردیده است.  اطاعت پذیریجدی ترین اعمال عدم  باالیبیشتر جرایم  وضع

 ایدببه حاالت خواهد داشت. عوامل که  بستگیدهد  می تشکیلرا  مالیاتیارائه اظهارنامه  رعایتموارد عدم  ترین جدی انچه که 7.45

  مدنظر گرفته شود عبارتند از:

  مبلغ مالیه که شخص آن را وضع یا پرداخت ننموده است؛ 

 از وضع مالیه موضوعی داشته است پیرویبه شمول اینکه آیا مالیه دهنده سابقه عدم  ری مالیه دهنده،پذی سابقه اطاعت.  

 

 کار.   یناز انجام ا یراست مدت تأخ یننموده است و اگر چن یدخود را تجد یموضوع یهمال یبدهنده وجا یهمال آیا 

فیصد مالیه موضوعی که شخص نتوانسته وضع یا پرداخت نماید، می باشد. جریمه مالی  10  ،سی وششمالیه اضافی مطابق ماده  8.45

فیصد مالیه موضوعی که شخص نتوانسته وضع یا پرداخت نماید، می باشد. مجازات  10نیز  45ماده  2موجود در محکمه مطابق فقره 

زمانی که ماه تجاوز نکند، می باشد. از این رو  6از  اضافی محکمه مطابق پیگرد فقط گزینه زندانی نمودن متخلف برای مدت که

اداره مالیاتی در نظر می گیرد که آیا شخص را برای پیگرد مطابق این حکم راجع نماید یا خیر سؤال این جا است که آیا جدی بودن 

 سزاوار زندان است یا خیر.  اطاعت پذیری عدم
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  :(19)عدم رعایت از ماده  45ماده  3فقره 

مکلف به پیگرد  45ماده  3، مطابق فقره اطالع دهد ش ا روز از استخدام 14یک تصفیه کننده که نتواند اداره مالیاتی را در خالل  9.45

و  رنوالیڅالوی  که درج گردیده، فقط جدی ترین قضایا از آنجایی 45. مانند سایر موارد تخلفات مالیاتی که در ماده قانونی است

 محاکم دارای منابع محدود می باشند، جهت پیگرد باید راجع گردد. 

بستگی به حاالت دارد. اولین عامل مربوطه مبلغ مالیه است که مالیه دهنده در حال وا توسط تصفیه کنندگان جدی ترین قضایا  10.45

روض نباشد یا از هیچ مالیه مق درصورتیکه رد مقروض است. یک تصفیه کننده  نباید مطابق این حکم مورد پیگرد قرار گی ،انحالل

 مبلغ مالیه ناچیز باشد. 

ه کننده نباید شد. یک تصفیعامل مربوطه دیگر این است که آیا مالیه دخیل توسط اداره مالیاتی تحصیل گردیده یا تحصیل خواهد  11.45

ه از طی مراحل انحالل یا پرداخت مالیه به صورت را خواه با پرداخت مالی 19ماده  4که فقره در صورت مورد پیگرد قرار گیرد 

 شخصی، رعایت نموده باشد. 

  :(22)عدم رعایت ماده  45ماده  4فقره 

 این مالیه دهنده ای است که تشبثننماید، مورد پیگرد قرار می گیرد. به صورت عموم  پیروی 22شخصی که از اطالعیه مطابق ماده  12.45

دوباره باز نماید.  مسدود باشد،باید  مطابق اطالعیهکه را در خالل دوره  آنشخص مذکور و مسدود گردیده،  22ش مطابق ماده ا

 تلقی خواهد شد.    22از ماده  اطاعتهمچنان عدم  ،برطرف نمودن اطالعیه بدون اجازه اداره مالیاتی

ر صورتی که دواند مورد پیگرد قرار بگیرد. بگونه مثال، کارکنان مالیه دهنده از اطالعیه می ت پیرویسایر اشخاص نیز برای عدم  13.45

یات کارکنان به علت پیروی از هدا اطاعت. با آن هم، هرگاه عدم دند مورد پیگرد قرار گیرننیز می تواناطالعیه را نادیده بگیرند، 

مورد پیگرد  47ماده  نیازدر صورت  45ماده  4استخدام کننده صورت بگیرد، شخص که هدایت داده متخلف بوده و مطابق فقره 

  قرار می گیرد.  

عدم  به خاطررد یرند نیز برای پیگمشتریهای که اطالعیه نصب شده در تشبث مالیه دهنده را با ادامه فعالیت با مالیه دهنده نادیده بگ 14.45

 مدنظر گرفته می شود.   22از ماده  اطاعت 

 مالیه دهنده از اطالعیه نیز عموماً  پیرویتوسط اداره مالیاتی یک اقدام تطبیقی جدی می باشد. از این رو عدم  22استفاده از ماده  15.45

ستثنای مگر اینکه حاالت ا،مالیه دهنده تعقیب گردد  اطاعتد عدم یک اقدام جدی مدنظر گرفته می شود. پیگرد باید به تمام موار

 وجود داشته باشد. 

 

  :حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر( ،)عدم تهیه 45ماده  5فقره 

 شخصی که آگاهانه اسناد و دفاتر خود را مطابق قوانین مالیاتی تهیه و حفظ ننماید می تواند مورد پیگرد قرار گیرد. در صورت 16.45

افغانی می گردد.  100000جزای نقدی افغانی و شخص حکمی تابع  25000 جزای نقدی، شخص حقیقی تابع یتمحکوم

حکم  انماه بیشتر نباشد نیز حکم نماید. محکمه می تواند به جریمه مالی یا زندان یا هردو  6محکمه می تواند به زندانی شدن که از 

 نماید. 

است ثابت شود که شخص آگاهانه از وجایب تهیه، حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مطابق قوانین مالیاتی  برای تطبیق این حکم، الزم 17.45

 با آن هم، در مواردی که شخصمطابق قوانین مالیاتی وجایب خود را بدانند،  همه مالیه دهندگانانتظار می رود ننموده است.  پیروی

یا ارجاع برای  37اری نماید، اداره مالیاتی باید بین وضع مالیه اضافی مطابق ماده نتواند اسناد و دفاتر خود را تهیه، حفظ و نگهد

  تصمیم بگیرد.  45ماده  5پیگرد مطابق فقره 
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، تطبیق دنمایحفظ و نگهداری  ،اسناد و دفاتر خود را تهیه دهنده نتوانستهرا باالی وضعیت اول که مالیه  37عموماً اداره مالیاتی ماده  18.45

رگاه بعداً ه. حین وضع مالیه اضافی، اداره مالیاتی باید به تفصیل شرح دهد که در آینده از مالیه دهنده چه انتظار می رود. نمایدمی 

کشف گردد که مالیه دهنده تشریحات مکلفیت خود را مبنی بر تهیه و حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر نادیده گرفته است، می تواند 

  دنظر گرفته شود. برای پیگرد قانونی م

برای مرحله اول که از  45ماده  5در حاالت استثنایی اداره مالیاتی می تواند ارجاع مالیه دهنده برای پیگرد قانونی را مطابق به فقره  19.45

از حاالت استثنایی این است که مالیه دهنده عمداً اسناد و دفاتر خود را جهت  یننموده، مدنظر گیرد. مثال اطاعتوجایب خود 

 . ازبین برده باشدجلوگیری اداره مالیاتی از بررسی کامل،

 ارائه گردیده است. در ذیل مثالهای از تطبیق این حکم بر قضایای جدی  20.45

 

  :1مثال 

شرکت امنیتی بهار یک شرکت افغانی است که خدمات امنیتی را به تشبثات متعدد در سراسر افغانستان ارائه می نماید. این شرکت                   

داره مالیاتی امی باشد.  تاجکستاندارای دو حساب بانکی بوده که یکی در یک بانک در افغانستان و دیگری در یک بانک در 

بررسی می نماید. در جریان بررسی، اداره مالیاتی در می یابد که شرکت امنیتی بهار  1396لیاتی شرکت امنیتی بهار را برای سال ما

حتی را  اجکستانتهای انتقال شده به  انتقال دهند. شرکت امنیتی بهار پول تاجکستانخواسته تا پول را به بانک  ان اش عمداً از مشتری

نتوانسته رکت ش در این مورد به حیث عواید ثبت ننموده است.، باشد، یافته استخدمات که در افغانستان انجام مربوط به اگر پول 

لف ناب از پرداخت مالیه که مکتی بهار به خاطر اجتی. شرکت امننمایداز عواید  ناشی از این قراردادها را نگهداری  کافی یادداشت

 رنوالیڅا، شرکت امنیتی بهار باید به 45ماده  5مطابق فقره  و،موده است. از این رنبه پرداخت آن در افغانستان بوده، عواید را ثبت ن

 جهت تحقیق و پیگرد معرفی گردد. 

  : 2مثال 

تان انجام می متعدد در سراسر افغانس ان شرکت امنیتی نعیمی یک شرکت افغانی است. شرکت متذکره خدمات  امنیتی را به مشتری                   

مصارف بوده  900,000عواید و  1,000,000شرکت امنیتی نعیمی ادعا می نماید که دارای  ،1396دهد. در جریان سال 

افغانی را که هیچ وجود  250,000است. ریاست عمومی عواید با بررسی شرکت امنیتی نعیمی در می یابد که شرکت مصرف

ندارد با ایجاد صورت حسابات می خواهد توجیه نماید. شرکت امنیتی نعیمی به منظور کاهش مکلفیت مالیات برعایدات صورت 

جهت  رنوالیڅا اداره مالیاتی می تواند شرکت امنیتی نعیمی را به ،قانون 45ماده  5حسابات جعلی ایجاد می نماید.  مطابق فقره 

 و پیگرد معرفی نماید. تحقیقات

 

  :عدم ارائه تسهیالت یا کمکها – 45ماده  6فقره 

ی به پذیری از قوانین مالیات قانون اداره امور مالیات به مسؤولین مالیاتی صالحیت می دهد تا به منظور تحقیقات اطاعت 27ماده  21.45

این ماده مالک یا  6فقره های مربوطه و معلومات وارد دفاتر مالیه دهنده گردد.  شمول دسترسی به دفاتر، اسناد، کمپیوتر و دستگاه

متصدی دفتر مالیه دهنده را مکلف می نماید تا تسهیالت و همکاری الزم را به مسؤولین با صالحیت اداره مالیاتی حین اجرای 

  یگرد قرار گیرد. پیروی ننماید می تواند مورد پمکلفیت وظیفه ارائه نماید. شخصی که از این 

 کی عموماً شخص توسط ماده نیا تیرعا عدم رو نیا از. باشد یم یجد یقیتطب اقدام کی یاتیمال اداره توسط 27 ماده از استفاده 22.45

 داشته وجود یااسنتث حاالت نکهیا مگر گردد بیتعق تیرعا عدم موارد تمام در دیبا یقانون گردیپ. شود یم گرفته مدنظر یجد عمل

  .باشد
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عت از باز نمودن مانشخصی که از ورود به دفاتر یا قسمت از دفاتر ممانعت نماید یک تخلف قابل پیگرد را مرتکب گردیده است. م 23.45

ذخیره )مثل الماری دوسیه ها( یا دستری به سوابق کمپیوتر نیز می تواند توسط این ماده مورد پیگرد قرار گیرد. امتناع از امکانات 

 نیز می تواند مورد پیگرد قرار گیرد.  ،که مسؤولین مالیاتی را در اجرای تحقیقات دفتر کمک کندسؤاالت  به پاسخ

  :(تشخیصیه مالیه دهندهغلط )استفاده از نمبر  45ماده  7فقره 

یه مالیه دهنده را استفاده نماید، می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. به این منظور نمبر تشخیص غلط عمداً نمبر تشخیصیهکه شخصی  24.45

 مالیه دهنده غلط می تواند نمبری باشد که هرگز توسط اداره مالیاتی صادر نگردیده یا لغو گردیده یا مربوط به شخص دیگری باشد. 

آ بنو محکمه منابع محدود در اختیار دارند رنوالیڅا طوریکه ، درج می باشد 45اتی در ماده از آنجایی که سایر قضایای تخلفات مالی 25.45

 راجع گردد.  انها برای پیگرد باید فقط قضایای جدی

تشخیصیه مالیه دهنده را تشکیل می دهد بستگی به حاالت دارد. عوامل که باید غلط جدی ترین قضایایی استفاده از نمبر  که عوامل 26.45

  دنظر گرفته شوند، عبارتند از: م

  تشخیصیه مالیه دهنده کتمان یا کوشش به کتمان نموده باشد؛ غلط مبلغ مالیه که شخص با استفاده از نمبر 

  مالیه دهنده پذیری اطاعت سابقه.  

  .آیا شخص فوراً وضعیت مالیاتی اش را تصحیح نموده است 

ورت گرفته صکه جهت کتمان مالیه تالش  تخلف پنداشته می شودمالیه دهنده در صورت  غلط استفاده عمدی از نمبر تشخیصیه 27.45

، لذا بسیاری از چنین اعمال باید جهت پیگرد قانونی مدنظر گرفته شود. تصمیم جهت عدم راجع نمودن شخص برای پیگرد باشد

ا پذیری خوب داشته و وضعیت مالیه ر می گردد که مبلغ مالیه دخیل کوچک بوده، شخص سابقه اطاعت توجیفقط در صورت 

  تصحیح نموده باشد. 

  :(26)عدم رعایت اطالعیه مطابق ماده  45ماده  8فقره 

به منظور ارائه  45ماده  8تطبیق می نماید. فقره  26عدم رعایت دایمی از اطالعیه مطابق ماده  مواردمالیه اضافی را باالی  39ماده  28.45

 وضع گردیده است.  26اعمال جدی تر عدم رعایت از ماده  جهتقوی تر  مجازات

 استیدرخومعلومات  یاکه اقالم  اشخاصی برای ترجیحیمجازات  یکگردد و  می تطبیقبه نورم روزانه  39مطابق ماده  یاضاف مالیه 29.45

 یاکه شخص اقالم  جایتر  جدی ضایایقدر  باید 45ماده  8باشد. فقره  یم ،ارائه نموده باشد تأخیربه  اندکیرا  اطالعیهمندرج 

 .    شود می ارائه نموده باشد، مدنظر گرفته تأخیربه  بسیار یامعلومات را اصالً ارائه ننموده باشد 

 

عدم ارائه  یبرا یمنطق یلو چه دلعدم رعایت از اطالعیه را تشکیل می دهد چه عوامل که  39توضیحات این تعلیماتنامه برای ماده  30.45

  باشد. میمرتبط  45ماده  8فقره  یقدر درک تطب یزاظهارنامه وجود دارد ن

 

  :)اظهارات نادرست( 45ماده  9فقره 

یا معلومات مهم را از بین می برد، مکلف به پیگرد می گردد. این حکم  ارائهشخصی که عمداً اظهارات نادرست یا گمراه کننده  31.45

می تواند باالی شخصی  40درج گردیده با یک تفاوت مهم مورد مجازات قرار می دهد. ماده  40عمل مشابه را که در ماده 

د می انتظار برود که اساساً بای از آنها در صورتی کهتطبیق گردد که نمی دانسته اظهارات نادرست یا گمراه کننده بوده است، 

فقط در صورت تطبیق می گردد که شخص در واقع می دانسته که اظهارات نادرست یا گمراه کننده  45ماده  9فقره . نددانست

. به خاطر مورد پیگرد قرار دادن یک شخص مطابق این حکم الزم است نشان داده شود که شخص در مورد اظهارات است

 ننده آگاهی داشته است.  نادرست و گمراه ک
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و محکمه منابع محدود در  رنوالیڅادرج می باشد، فقط قضایای جدی از آنجایی که  45سایر قضایای تخلفات مالیاتی در ماده  32.45

 اختیار دارند، باید برای پیگرد راجع گردد. 

مربوطه که که را تشکیل می دهد بستگی به حاالت خواهد داشت. عوامل  45ماده  9چه عوامل جدی ترین قضایا مطابق فقره اینکه  33.45

 باید مدنظر گرفته شوند، عبارتند از:

 مبلغ مالیه که شخص با اظهارات نادرست یا گمراه کننده کوشش به کتمان نموده باشد. 

  مالیه دهنده پذیریاطاعت سابقه. 

 ؟ آیا شخص فوراً وضعیت مالیاتی اش را تصحیح نموده است . 

 40با درنظرداشت اینکه آیا یک قضیه برای پیگرد راجع گردد یا خیر، اداره مالیاتی باید متوجه باشد که مجازات مالی مطابق ماده  34.45

 وافغانی   40,000محکمه برای تخلف شخص حقیقی در موجود  جزایفیصد مالیه پرداخت ناشده می باشد، در حالیکه  25٪

ممکن است که مجازات مالی مطابق  ،افغانی برای شخص حکمی در صورت محکومیت می باشد. با توجه به حاالت  160,000

جزای )لغو مالیه اضافی زمانی که محکمه  44ماده  1باالتر از مجازات محکمه گردد و به همین خاطر بادرنظرداشت فقره  40ماده 

، خواسته شود زندانی شدنهرگاه ن آمدن مجازات مالی گردد. به استثنای اینکه تأثیر پیگرد می تواند باعث پاییوضع نماید( نقدی 

  در این موارد ارجحیت داده و پیگرد مطالبه ننماید.  40اداره مالیاتی باید به ماده 

  :)نقض محرمیت( 45ماده  10فقره 

مکلفیتهای محرمیت در اند مورد پیگرد قرار گیرد. را نقض نماید می تو 54کارکنان مالیاتی که مکلفیتهای محرمیت مندرج ماده  35.45

 توضیح داده شده است.  54این تعلیماتنامه در قسمت ماده 

معلومات مالیه دهنده که از اداره مالیاتی دریافت نموده باشد و به صورت نامناسب آن معلومات را آشکار  دارایاشخاص دیگر  36.45

 ونی قرار گیرد. نموده باشد نیز می تواند مورد پیگرد قان

محرمیت معلومات یکی از قسمتهای مهم تطبیق قوانین مالیاتی می باشد. مالیه دهندگان ممکن در قسمت آشکار نمودن معلومات به  37.45

اداره مالیاتی در صورتی که آنها به این باور باشند که به صورت درست محافظت نخواهد شد، بی میلی نشان دهد. از این رو، وزارت 

های کوچک یا تصادفی می تواند از طریق طرزالعملهای طرز سلوک مامورین  اقدام نماید. نقضحرمیت مالیه باید پیرامون نقض م

 جهت پیگرد راجع گردد. رنوالیڅابه لوی  های عمدی محرمیت باید عموماً خدمات ملکی رسیدگی گردد، اما نقض

 یاتیمال دربرابرکارکنان موانع جادیا

 :ششم و چهل ۀماد

چهل  به  مبلغ یقیشده است، گردد، شخص حق ینیشبیپ یاتیمال نیکه در قوان یاتیکارکن مال فیوظا یعمداً مانع اجرا که یشخص

به حبسکه از شش ماه  ایو جزای نقد  ی( افغان160000)  یک صدو شصت هزاربه   مبلغ  یوشخص حکم ی( افغان 40000)  هزار

 .گرددیم کوممح  صالح،یرف محکمه ذآن از ط یبه هردو    ایو یکینباشد، به  شتریب

 

می تواند باالی شخصی تطبیق گردد که مستقیماً و به صورت فیزیکی مانع کارمند مالیاتی از اجرای وظایف شان شود،  46ماده  1.46

اجرا می نماید. وظیفه خود را  27یا  22بگونه مثال، جلوگیری از دسترسی به محل تشبث زمانی که کارمند مالیاتی مطابق ماده های 

این حکم همچنان باالی اقداماتی تطبیق می گردد که غیر مستقیم مانع کارمند مالیاتی از اجرای وظایف شان گردد. هر اقدام که 

یا جلوگیری کارمند مالیاتی از اجرای وظایف اش گردد، تحت پوشش این ماده قرار می گیرد.  انحرافتوسط شخص جهت تأخیر،

رمند مالیاتی اشاره گردد، می تواند به کارمند خاص توظیف شده مالیاتی به یک وظیفه یا کارمندان مالیاتی که هرگاه به ممانعت کا

 عموماً وظایف اداره مالیاتی را به پیش می برند، ارتباط گیرد. 



 

 

 

138 
 

 1 :مثال 

 یاتیال مالس یخواهد تا سوابق روزانه فروشات خود را برا یو از شرکت م نماید می بررسیدهنده را  مالیه یکشرکت ،  یاتیمال اداره                   

بررسها  ممانعت یتواند برا یبرد. محاسب م یم یننموده و از ب یکجا. محاسب شرکت سوابق درخواست شده را یدگذشته ارائه نما

   .یردقرار گ یگردمورد پ یبررس یاز اجرا

 : 2مثال 

 26مالیه دهنده را بررسی می نماید و می خواهد با مدیر عمومی از طریق اطالعیه رسمی مطابق ماده  یک شرکت ،کارمند مالیاتی                  

دو ماه آینده برای سفر کاری خارج از افغانستان به سر می تا میل به بررس اظهار می دارد که یمصاحبه نماید. مدیر عمومی با ارسال ا

مورد  48ی مصاحبه موجود است. مدیر عمومی می تواند به خاطر ممانعت مطابق ماده برد، اما در واقع در افغانستان می باشد و برا

و همچنان  45ماده  8از حضور به مصاحبه مطابق فقره  پیرویپیگرد قرار گیرد) به خاطر داشته باشید که وی همچنان به خاطر عدم 

   گیرد(.می مورد پیگرد قرار  45ماده  9برای اظهارات نادرست مطابق فقره 

 : 3مثال 

توقف دهد. بانک از  20اداره مالیاتی طی یک اطالعیه از بانک می خواهد تا معامالت حساب بانکی مالیه دهنده را مطابق به ماده                     

 درین حالت رعایت این خواست سر باز زده و به مالیه دهنده اجازه می دهد تا تمام وجوه خود را از حساب بانکی برداشت نماید.

گیرد، زیرا عمل بانک توانایی اداره مالیاتی را جهت تطبیق پرداخت مالیه میمورد پیگرد قرار  46بانک به خاطر ممانعت مطابق ماده 

 توسط مالیه دهنده کاهش داده است. 

 شریک تخلف

 :هفتممادۀ چهل و

 قوانین بقطکه، شخص دیگری را در ارتکاب تخلف مندرج قوانین مالیاتی، همکاری، معاونت، تشویق یا تحریک نماید،  شخصی

 .گردد می جزا به محکوم ذیصالح محکمه طرف از نافذه

 

ر شخص گمی نماید تا برای تخلف مطابق قوانین مالیاتی مورد پیگرد قرار گیرد حتی ا وضعبرای اشخاص مکلفیت  47ماده  1.47

تخلف را خودش مرتکب نگردیده باشد. آنها در صورت مکلف خواهد بود که متخلف اصلی را در ارتکاب تخلف کمک، 

 همکاری، تحریک یا مجبور نموده باشد.  تشویق،

 : 1مثال 

مکلف به ارائه نمبر تشخیصیه در اسناد که به گمرکات ارائه می گردد، می باشد. تورید کننده به کمیشن  اجناس کننده دیتور کی                   

. تورید (غلط است استفاده نماید) دیگرمی گوید که نمبر تشخیصیه ندارد و به کمیشن کار هدایت می دهد تا از نمبر  وارداتکار 

باشد زیرا آنها عمداً نمبر تشخیصیه غلط را در اسناد تورید خود استفاده نموده  مکلف می 45ماده  7کننده برای پیگرد مطابق فقره 

مکلف به پیگرد برای عین تخلف مثل تورید کننده می گردد، زیرا کمیشن کار در ارتکاب  47است. کمیشن کار نیز مطابق ماده 

 تخلف کمک نموده است.

  :2مثال

یک تصفیه  3استخدام می گردد )و به همین خاطر مطابق تعریف مندرج ماده مالیه دهنده متوفی دارایی  مدیریتشخصی جهت                    

کننده می باشد(. تصفیه کننده مسؤول پرداخت قروض و توزیع داراییهای مالیه دهنده به فامیل مالیه دهنده می باشد. مالیه دهنده 

اتی را از تا اداره مالی مشوره می دهدای فامیل به تصفیه کننده متوفی یک مبلغ بزرگ از مالیه مقروض می باشد. بعضی از اعض

پیشبینی گردیده، مطلع ننماید و این امر باعث کاهش پول و دارایی که باید توزیع گردد خواهد  19استخدام خود که در ماده 

 گردید.



 

 

 

139 
 

به انجام این اعضای فامیل که تصفیه کننده را  را رعایت ننماید، 19فامیل عمل نماید و حکم ماده  هدایتتصفیه کننده طبق  هرگاه                   

 می گردد. کار تحریک نموده باشد مکلف به محکومیت برای عین تخلف که تصفیه کننده مرتکب گردیده،

که اقدامات متخلف اصلی مطابق قوانین  ا بداندباید می دانست یگردد، به پیگرد مکلف  47اینکه شخص دوم مطابق ماده بخاطر  2.47

 کمیشن کار تورید مکلف بود زیرا آنها می دانستند که تورید کننده خود نمبر تشخیصیه ندارد.   فوق، 1. در مثال نمی باشدمالیاتی 

 

 یحکم اشخاص تخلفات

     :هشتم و چهل ۀماد

 یگردد، اشخاص که در زمان ارتکاب  تخلف در  پست ها یاتیمال نیمرتکب  تخلفات مندرج قوان یهرگاه شخص حکم  (1) 

 :شوندیمتخلف  پنداشته م د،ینمای م فهیوظ یفایا لیذ

 .گریکارکن مشابه د ای یعموم ریمد ،یکار کن اصل س،یمعاون رئ س،یرئ -1

 .  دینمای را در آن پست م یسرپرست یادعا کهیشخص ایسرپرست  -2

 :باشدینم قیقابل تطب  لیماده در حاالت ذ نی( ا1) ۀحکم فقر (2)

 شخص صورت گرفته باشد. یآگاه ای تیتخلف بدون رضا -1

 و کوشش نموده، وجود داشته باشد. یاز ارتکاب تخلف، سع یریشخص بمنظور جلوگ نکهیبر ا یمدارک مبن -2

 

به  تیمحکوم . در صورتردیقرار گ گردیتخلف مورد پ یبرا یاتیمال نیتواند مطابق قوان یشرکت( م کی)مثل  یشخص حکم کی 1.48

 یا زندانر یشخص حکم ستیمجازات گردد، با آن هم، ممکن ن جزای نقدیتواند توسط محکمه با  یم یتخلف، شخص حکم کی

 صاشخا تواند ینم یحکم شخص یباال شده وضع یمال مهیجرعالوه،  برباشد.  یشخص زنده نم کی یشخص حکم رایکرد ز

 دینما یم حیتصر 48 ماده لیدال نیا به بنا. دینما مجازات یکاف قدر به گرفته، تخلف کی ارتکاب به میتصم واقع در که را یقیحق

 دهنده مانجا ثیح به توانند یم زین باشند یم یحکم شخص اداره ای اقدامات تیصالح یمتصد که مشخص یقیحق اشخاص که

   .گردند یتلق مربوطه تخلف

برآورده نموده باشد، هردو شخص را  48هرگاه شخص حکمی مرتکب تخلف گردیده و شخص مربوطه حقیقی شرایط مندرج ماده  2.48

حکمی و حقیقی می تواند مورد پیگرد قرار گیرد. هرگاه محکمه بر محکومیت هردو قضیه فیصله نماید، می تواند هردو شخص 

 هردو، مجازات نماید. باالی  جزای نقدیحکمی  و حقیقی را با وضع عین 

 ردیده،گتعیین مستند موقف  متصدی حیثبه  یا تعیینکه رسماً در موقف انیآنمحدود به  48مطابق ماده  یقیاشخاص حق مکلفیت 3.48

ه موقتاً در ک شخصی. گیردقرار  پیگردتواند مورد  میموقف باشد،  یک رسمی متصدیمشابه  ویکه اقدامات  شخصیگردد.  نمی

  تخلف گردد. یکتواند مکلف به ارتکاب  می نیز نماید می الیتفعموقف  یک

  :مثال

مصور و فامیل وی مالک شرکت تجارتی مصور می باشد. مجیب شوهر یکی از دختران مصور امور روزانه تشبث را اداره می نماید                    

فامیلی  استخدام نگردیده است. مجیب به نمایندگی از شرکت اما هیچ وقت به صورت رسمی به حیث مدیر عمومی به دلیل موافقه 

 اسناد و قراردادها را امضاء می نماید و تمام کارکنان به حیث مدیر عمومی به وی جوابده می باشد. هرگاه شرکت مرتکب تخلف

  مورد پیگرد قررمیگرد.مذکور( مجیب بخاطر تخلف 48ماده  2مالیاتی گردد )مطابق شرایط مندرج فقره 
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برای تخلف مرتکب شده توسط شرکت در صورت که آنها شرایط مندرج فقره  48ماده  1مدیران و اشخاص حقیقی مندرج فقره  4.48

آن ماده را بر آورده نمایند، مکلف نمی باشند. هرگاه اداره مالیاتی مطابق تحقیقات و شواهد دریابد که شخص حقیقی مشخص  2

 . معرفی گرددپیگرد  جهتید، نباید شخص را بر آورده می نما 2شرایط فقره 

می توانند در محکمه با این استدالل که فقره برای پیگرد راجع گردیده باشند، آنها  48در مواردی که اشخاص حقیقی بخاطر ماده  5.48

 ، از خود شان دفاع نمایند. استباالی حاالت شان قابل تطبیق  2

 

تخلف مرتکب شده توسط شرکت  تکلیفدو شرط وجود دارد که شخص حقیقی در صورتی که بخواهد از  48ماده  2در فقره  6.48

 دوری نماید، باید هردو شرط بر آورده گردد. 

شرکت که باعث تخلف گردیده، هیچ معلومات نداشته  قانون، عدم رعایتبنابرشخص حقیقی در مورد اقدامات  .1

 .باشد

 .   گرفته باشدجهت جلوگیری از بروز تخلف حین انجام وظایف بکار را  الزمشخص حقیقی توجه و مواظبت  .2

 : 1مثال 

د و در هند می باش خویش سودرجهت پیشبرد یک سال برای چهار برادر مدیران یک شرکت می باشند. صدیق یکی از برادران،                    

در جریان همان سال در فعالیتهای روزانه و تصامیم شرکت دخیل نمی باشد. شرکت از وضع مالیه بر پرداخت معاشات به کارکنان 

 رد نمی نماید. صدیق هیچ معلومات در مورد وضع مالیه موضوعی در مدت که اطاعت برای سه ماه که صدیق در تحصیل می باشد، 

 ندارد. وی مکلف به پیگرد برای این تخلف نخواهد بود. خارج می باشد، 

 : 2مثال 

به ادامه حقایق مثال قبلی، برادران وظایف مدیریت شرکت را بین خودشان تقسیم می نمایند. امان الدین یکی از برادران مسؤولیت                    

و پرداخت مالیه از معاشات را دارد. برادران به صورت  پرداخت معاشات و مدیریت وظایف مربوطه به شمول وضع مالیه موضوعی

منظم جهت بحث در مورد تشبث باهم مالقات می نمایند و در این مالقاتها امان الدین همیشه به برادرانش راپور می داد که تمام 

 وجایب پرداخت تکمیل و تجدید شده می باشد. 

از وضع مالیه موضوعی و پرداخت مالیه موضوعی( توسط  پیرویند برای تخلف مرتکب شده )عدم در این مورد امان الدین می توا                   

شرکت مورد پیگرد قرار گیرد. دو برادر دیگرش که در افغانستان می باشد مورد پیگرد قرار نمی گیرند یا می توانند از خود در 

عالوه،  رکه هیچ معلومات در مورد تخلف مرتکب شده ندارند. ب دفاع نمایدبه این اساس محکمه در صورت مورد پیگرد قرار گرفتن 

آنها می توانند ادعا نمایند که آنها وظایف شان با احتیاط و توجه به عنوان مدیران با گرفتن راپور منظم پرداخت که آنها نمی دانست 

  که غلط می باشد، انجام داده است. 
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 یعدل بیانصراف از تعق

 :نهمچهل و   ۀماد

 د،ینما انصرافمعرفی وی به مراجع عدلی  از تواندیم اتیمال اداره گردد، فصل نیمر تکب تخلف مندرج ا یهرگاه شخص (1)

ش را اداء یخو یاتیمال یها تیمکلف و نموده اعتراف آن ارتکاب به کتباً متخلف و بوده اول بار تخلف نکهیا بر مشروط

 .است یمستثن حکم نیا از قانون، نیا پنجم و چهل ماده( 9 و 5، 1) یها فقره. دینما

 : دیانمیاشد، به متخلف صادر مبیم لیذ موارد یحاو راکه یکتب هیاطالع اتیمال اداره ماده، نی( ا1) ۀحالت مندرج فقردر (2)

 نوع تخلف.   -1

 (.نباشد شتریب قانون نیا در شده ینیشبیپ مهیجر از)که  هیمقدارپول قابل  تأد   -2

 .هیتأد نهیمع خیتار   -3

 . باشدینم دیبوده وقابل تجد ینهائ هی. اطالعگرددیم میاعتراف به متخلف تسل یماده همراه با نقل کتب نی( ا2) ۀمندرج فقر هی(  اطالع3)

 قرار یلعد بیتعق مورد تخلف، همان به ارتباط در متخلف د،ینما انصراف یعدل معرفی شخص به مراجع از اتی(  هرگاه اداره مال4)

 .گرددینم

 

توسط یک شخص مرتکب گردیده است، می تواند شخص  10که تخلف مطابق فصل  اداره مالیاتی هرگاه شواهدی را کشف نماید  1.49

 نماید.  معرفیبرای پیگرد  رنوالیڅامذکور را به لوی 

 معرفی  یااست که به ج یمعن ینتخلف به ا یکاز  انصراف. یدتواند از تخلف انصراف نما یم یاتیاداره مال یاقضا یدر بعض هرچند 2.49

 یو تنادرساعمال  یمجازات برا یثمبلغ به ح یکشخص را مکلف به پرداخت  یاتیاداره مال ی،عدل یبتعق ینمودن شخص برا

امر همچنان از  ینهرچه زودتر آن باشد. ا یتواند به منظور ساده نمودن روند مجازات و اجرا یتخلف م یک. انصراف از یدنما یم

  .یدمان یم ییصرفه جو یرد،گ یصورت م یدعو اقامهو محکمه در صورت  رنوالیڅا یکه توسط لو یگردو پ یقاتتحق ینههز

  :موافقه کتبی جهت انصراف از تخلف

باید به صورت  افاعتر .اعتراف نمایدارتکاب تخلف به ، متخلف باید از یک تخلف انصراف نمایدقبل از اینکه اداره مالیاتی بتواند  3.49

  کتبی باشد. این بدان معنی است که انصراف از یک تخلف مستلزم موافقه بین اداره مالیاتی و متخلف می باشد. 

هیچ یک از طرفین مجبور نیست جهت انصراف تخلف موافقه نماید. این یک انتخاب است که هریک از طرفین می تواند انجام  4.49

 آن تصمیم بگیرد.  ضررهاک از طرفین می تواند با سنجش فواید و دهد. در صورت چنین انتخاب، هری

انصراف نماید هرگاه راه حل سریع به قضیه با وضع بعضی مجازات باالی  49می تواند از تخلف مطابق ماده  طرف اداره مالیاتی، 5.49

ید. از این صرفه جویی نما رنوالیڅاارائه نماید. موافقه می تواند از بعضی مصارف تحقیق خواه توسط اداره مالیاتی یا لوی متخلف 

رو اداره مالیاتی می تواند برای پرداخت مبلغ پایینتر از آنچه محکمه در صورتی که قضیه تحت پیگرد قرار گیرد، وضع نماید، 

هرگاه اداره متذکره به این باور باشد که تخلف ایجاب مجازات باالتر از آنچه که متخلف می پذیرد آمادگی بگیرد. به عنوان بدیل، 

 می نماید، اداره مالیاتی می تواند باالی تعقیب پیگرد عدلی تأکید نماید.  را 

لف می توانند تخنمایند، هرگاه آنها از خطر مجازات اضافی در صورتی که دوسیه به محکمه راجع گردد، اجتناب طرف متخلف،  6.49

ه بپردازند. آنها همچنان می توانند قضیه را هرچه عاجل نهایی بسازند تا که توسط اداره مالیاتی مکلف گردیدرا را بپذیرند و مبلغ 

 ببتوانند به تجارت خود بدون نگرانی ادامه دهند. به عنوان بدیل، هرگاه متخلف متهم به این باور باشد که یک تخلف را مرتک

 نماید.  دریافت میدارد، میتواند انتخاب نماید که با انصراف تخلف توافق ن پایین تراز محکمه جزای نقدینگردیده یا متیقین باشدکه 

  .باشد متخلف و یاتیمال اداره هردو نفع به تواند یم تخلف کی از انصراف که است شده دهید 7.49
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فظ نموده این صالحیت را حاداره مالیاتی  توافق شده تا تاریخ مشخص جهت حل موضوع،مبنی بر پرداخت مبلغ موافقتنامه  طرح با 8.49

تا در صورتی که شخص مفاد موافقتنامه را رعایت ننماید، قضیه را برای پیگرد عدلی راجع نماید. در صورتی که مبلغ توافق شده در 

د اف می گردد. هیچ تعقیب عدلی مطابق قانون مجاز نمی  باشتاریخ معین پرداخت گردد، موافقتنامه نهایی گردیده و از تخلف انصر

 (.  49ماده  4)فقره 

اکره توسط هریک از طرفین حین مذ بعمل آمده  به منظور تشویق مذاکرات متوازن باالی موافقتنامه، هرگونه اعترافات یا اظهارات 9.49

 یزن دیگر توسط طرفین استفاده گردد حتی اگر به موافقتنامه نهایی اهداف موافقتنامه جهت انصراف از تخلف، نباید به درارتباط 

 د.  ننرسیده باش

  :مثال

مجیب دارای یک تشبث می باشد که توسط اداره مالیاتی بررسی گردیده است. بررسها تعیین نموده که مجیب مالیه موضوعی را از                    

بق نمودن مجیب برای پیگرد عدلی تخلف مطا معرفی ع ننموده است. اداره مالیاتی معاشات پرداخت شده به بعضی از کارکنان وض

، ودندباز آنجایی که تعداد کمی از کارکنان دخیل  پیرویمدنظر می گیرد، با آن هم، قضیه جدی ترین مثال عدم   45ماده  2فقره 

 اداره مالیاتی همچنان می داند که دفتر لویاست.  نمی باشد. این اولین بار است که مجیب این تخلف بالقوه را مرتکب گردیده

 فقانه مستلزم وقت زیاد جهت گرفتن حکم می باشد. ؤتحت فشار قوی دوسیه ها قرار دارد و پیگرد م رنوالیڅا

ه تواند این موضوع را به مالیه دهنددر این مورد اداره مالیاتی می تواند انصراف از پیگرد عدلی تخلف را مدنظر گیرد. این اداره می                    

پیشنهاد و وی را مطلع نماید که اداره مالیاتی جهت انصراف از تعقیب عدلی تخلف )عدم تعقیب عدلی( در صورتی که وی به تخلف 

 د. موافقه می نمای موافق باشد،پولی فیصد جریمه  10عالوه  راعتراف و برای پرداخت تمام مالیات موضوعی پرداخت ناشده ب

اداره مالیاتی با مجیب مالقات می نماید و مباحثات در مورد شرایط موافقتنامه برگزار می گردد. مجیب می گوید که وی می خواهد                     

 فتهرفیصد را پیشنهاد می نماید. پیشنهادات و اعترافات صورت گ 5 پولی ه تخلف اعتراف نماید اما پیشنهاد متقابالً پرداخت جریمهب

در جریان پروسه مذاکرات توسط مجیب و اداره مالیاتی تا زمانی که طرفین به یک توافق برسند، محدود نمی باشد. پیشنهاد  شده

 اعتراف تخلف نمی تواند خارج از جلسه علیه وی استفاده گردد. مجیب جهت

  :اولین تخلف –محدودیتهای انصراف از پیگرد عدلی 

اداره مالیاتی فقط در صورتی می تواند از پیگرد عدلی یک تخلف توسط شخص انصراف نماید که اولین بار توسط همان شخص  10.49

مرتکب گردیده باشد. هرگاه شخص قبالً توسط یک محکمه برای همان نوع تخلف محکوم گردیده باشد یا قبالً همین تخلف 

 باشد، تخلف متذکره نمی تواند از پیگرد عدلی منصرف گردد.    شدهتوسط اداره مالیاتی از پیگرد عدلی انصراف 

  :1مثال 

به حیث تصفیه کننده برای مالیه دهنده استخدام می گردد و نمی تواند  اداره مالیاتی را از  1396ثور ماه  جریان یک شخص در                     

کشف می  1396سنبله  ماه را در پیروی داره مالیاتی این عدم مکلف می نماید، مطلع نماید. ا 19ش طوری که ماده ا استخدام

 یک تخلف می باشد.  45ماده  3مطابق فقره  این امرنماید. عدم رعایت 

را رعایت ننموده است، لذا اداره مالیاتی تصمیم می  19این اولین بار است که شخص تصفیه کننده مقرر گردیده و حکم ماده                    

 گیرد تا از پیگرد عدلی تخلف انصراف و شخص را مکلف به پرداخت یک مبلغ به حیث مجازات نماید.  

 

برای یک مالیه دهنده متفاوت استخدام می گردد و مجدداً نمی  کننده حیث تصفیهشخص به  1399ثور  ماه سه سال بعد، در                    

در ماه را مکلف می باشد، از تقرر اش مطلع نماید. اداره مالیاتی این عدم رعایت  19تواند اداره مالیاتی را طوری که مطابق ماده 
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ین تخلف انصراف گردیده بود، دوباره نمی تواند از نماید. از آنجایی که قبالً از تعقیب عدلی شخص از ع کشف می 1399اسد 

 .نمایدانصراف   تعقیب عدلی

. نماید میرق است، ف نموده  بار تخلف اولین برایشخص  آیا اینکه تعیینمختلف به منظور  هایشده مطابق ماده  تشریحتخلفات  11.49

ماده  تخلف را مطابق یک یعدل تعقیبتواند انصراف از یماده نم یکحکم مطابق  ذاخ یاتخلف  یک عدلی تعقیبانصراف از 

 . یدمحدود نما یگرد

 ماده 5 فقره) ،(اظهارنامه ارائه عدم 45 ماده 1 فقره) از عبارتند نهایا. ستین مجاز مشخص تخلف سه یبرا یعدل بیتعق از انصراف 12.49

 یعدل بیتعق از تواند یم 10 فصل مندرج تخلفات ریسا(. نادرست اظهارات) ،45 ماده 9 فقره و( اسناد و دفاتر حفظ عدم ،45

 . گردند منصرف

 :زمان

دد. تصمیم بگیرد تا از تعقیب عدلی یک تخلف منصرف گر رنوالیڅااداره مالیاتی می تواند حتی بعد از راجع نمودن دوسیه به لوی  13.49

برای انصراف از تعقیب عدلی الزم نمی باشد. تصمیم انصراف از تعقیب عدلی می تواند فقط توسط اداره  رنوالیڅاموافقه لوی 

 گرفته شود.    رنوالیڅامالیاتی بر مبنای تشخیص خودش یا مشوره لوی 

در اسرع وقت الیاتی باید اداره م اتفاق بیفتد، رنوالیڅاهرگاه انصراف از تعقیب عدلی یک تخلف بعد از ارجاع آن تخلف به لوی  14.49

را از تعقیب عدلی شخص برای تخلف مالیاتی که منصرف  رنوالیڅا لوی 49ماده  4فقره را مطلع نماید.  رنوالیڅالوی ممکن 

 گردیده است، جلوگیری می نماید. 

  :گردد پرداخت یعدل بیتعق از انصراف یبرا دیبا که مبلغ

فقط م این تصمیاداره مالیاتی در مورد مبلغ که باید توسط شخص متهم به ارتکاب تخلف پرداخت گردد تصمیم می گیرد،  15.49

 تجویز شده برای تخلف می باشد.  جزای نقدیمحدود به حد اکثر مبلغ 

رفتن، گرفت. بعضی عوامل جهت مدنظر گاداره مالیاتی تمام حاالت مربوطه را حین تعیین مبلغ که باید پرداخت گردد، مدنظر خواهد  16.49

 و تأثیرات آن باالی مبلغ که باید پرداخت شود عبارتند از: 

  مشخص شده برای محکومیت جزا نقدیحداکثر. 

  گردیده )شواهد خوب مبلغ باالتر را پیشنهاد می کند،  ان تخلف مرتکبمنشان می دهد که مبلغ و کیفیت شواهد موجود

  .شواهد ضعیف مبلغ پایین تر را برای تصفیه پیشنهاد می کند(

 وب مبلغ باالتر راجع گردد )پیشبینهای خ رنوالیڅافقانه در صورتی که به لوی ؤپیشبینیها برای تعقیب عدلی و محکومیت م

  .پایین تر را برای تصفیه پیشنهاد می کند(را پیشنهاد می کند، پیشبینیهای ضعیف مبلغ 

  وضع  میتخلفات مشابه )مدنظر گرفتن جرا یو محکوم به زندان شدن توسط محاکم برا نقدی جزایهرگونه سوابق مبلغ

 .باشد( رفتهقرار گ یعدل یگردمشابه مورد پ یاکه قضا یتوسط محاکم زمان تخلف مشابه شده

 اند(د یرا مناسب م یینمبلغ پا یشنهادپ یاتیمال یباز همه وجا اطاعت پذیریشخص )سوابق  یریپذ اطاعت سوابق.  

  ارتکاب تخلف چگونگی خفیف ساختنهرگونه توضیحات ارائه شده توسط شخص یا.  

  .مصارف دولت و سیستم محکمه در اقامه پیگرد عدلی 

  .توانایی شخص برای پرداخت 

 

 : 1مثال 
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 کی 45 ماده 7 هفقر مطابق کار نیا. می نمود استفاده نادرست دهنده هیمال هیصیتشخ نمبر از ریبش که کند یم کشف یاتیمال اداره                   

 به. گردد محکوم به جزای نقدی  یافغان 100000 تا محکمه توسط تواند یم شخص تیمحکوم صورت در و باشد یم تخلف

  .ردیگ مدنظر یافغان 100000 تا پرداخت یبرا را یعدل بیتعق از انصراف تواند یم یاتیمال اداره خاطر نیهم

اداره مالیاتی اسناد امضاء شده توسط بشیر را به دست می آورد که در آن نمبر تشخیصیه نادرست درج گردیده است. ارقام از نمبر                    

 نبوده است.   واقعبینانه تشخیصیه واقعی خیلی مختلف می باشد، لذا واضح است که یک اشتباه 

 بشیر سابقه ارائه اظهارنامه به تأخیر و پرداخت مالیات به تأخیر را در بعضی از سالها دارد. اخیراً در تعقیب عدلی مالیه دهنده دیگر،                   

 افغانی را وضع نموده است.  90000 جزا نقدیمحکمه 

می باشد. این بخاطر داشتن شواهد خوب که  توجیافغانی قابل  100000تا  80000مبلغ باالتر بین  حاالت نشان می دهد که                   

طاعت انشان می دهد بشیر عمداً از نمبر تشخیصیه مالیه دهنده نادرست استفاده نموده است، صورت گرفته است. بشیر دارای سوابق 

دریافت  الیمکامل صورت بگیرد انتظار می رود مبلغ مشابه جریمه  ضعیف می باشد و نشان می دهد که هرگاه تعقیب عدلی پذیری

 خواهد گردید.

 : 2مثال 

 نان، مالیه را از معاشات پرداخت شده به کارککه یک نهاد مسافرتی را اداره می کند شخصی اداره مالیاتی کشف می کند که هدایت،                   

 . (افغانی 200000) .یک سال قبل، وی نتوانسته مالیه را وضع و به اداره مالیاتی بپردازدش وضع نمی نماید. از زمان آغاز فعالیت ا

 که ویرا فیصد مبلغ مربوط عدم رعایت را وضع نماید. از آنجایی که مبلغ  10به محکمه اجازه می دهد تا جریمه  45ماده  2فقره                     

فیصد می باشد )که  10حداکثر ممکن پیگرد عدلی  مالیافغانی می باشد، جریمه  200000نتوانسته وضع و پرداخت نماید 

 افغانی می باشد(.  20000

ه است. شتش ندا وضع مالیه موضوعی را نمی دانست. وی هیچ مشکلی در مورد سایر مالیات مکلفیتهدایت ادعا می نماید که وی                    

 ش پی می برد تمام قروض مالیه خود را می پردازد و حاال به صورت کامل تجدید شده می باشد.  ا به محض اینکه وی به اشتباه

یا نزدیک به حداکثر را وضع نموده  جزای نقدیبه دوسیه های اخیر محکمه معلوم می گردد که محاکم معموالً حداکثر   با نگاه                  

 در تحقیق به مصرف می رسد.  رنوالیڅا. با آن هم، دوسیه های محکمه زمان زیادی را تقاضا می نماید و منابع زیادی از لوی است

جهت انصراف از تعقیب عدلی موافقه پولی پرداخت نصف جریمه حداکثر اداره مالیاتی می تواند با  بادرنظرداشت تمام حاالت،                   

 نماید. 

  :ات قانون مالیات برعایدات قبلیتخلف

به منظور تطبیق قواعد که فقط تخلفات که برای اولین بار مرتکب می شود می تواند از تعقیب عدلی منصرف گردد، تخلف مطابق  17.49

یث عین حمالیات برعایدات که با عین ماده به حیث تخلف مطابق قانون اداره امور مالیات ارتباط می گیرد باید به قبلی قانون 

قانون قبلی مالیات برعایدات )عدم رعایت از حکم حفظ دفاتر و  101تخلف تلقی گردد. بگونه مثال، یک تخلف مطابق ماده 

 نون اداره امور مالیات تلقی گردد.قا 56اسناد( باید به حیث عین تخلف مطابق ماده 

 

 

 

 مرور زمان

 پنجاهم ۀماد
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 .ردیگ یم قرار یعدل بیتعق مورد  سال پنج  یال صرف ،تخلف ارتکاب خیتار از  فصل نیا مندرج نیمتخلف

 

ر به محکمه درا فقط می تواند دوسیه  رنوالیڅامی باشد. لوی  رنوالیڅااز مسؤولیت لوی  10تحقیق و پیگرد تخلفات مندرج فصل  1.50

  سال( نمی تواند ارائه گردد.  5به بعد )بعد از  تاریخازآن  و ،سال از تاریخ ارتکاب تخلف ارائه نماید 5خالل 

 سال، تاریخ ارتکاب تخلف معموالً تاریخ معینه برای رعایت از وجایب مطابق قوانین می باشد.  5به منظور محاسبه دوره  2.50

 : 1ل مثا

در آخرین تاریخ که اظهارنامه باید ارائه گردد در صورتی که اظهارنامه تا آن تاریخ ارائه نگردیده  45ماده  1تخلف مطابق فقره                    

 (، مرتکب گردیده است. 7شده توسط اداره مالیاتی مطابق ماده  دادهباشد )یا تاریخ بعدی 

 : 2مثال 

رعایت  26می گردد که شخص نتواند تاریخ معینه مشخص در یادداشت را مطابق ماده  واقعزمانی  45ماده  8تخلف مطابق فقره                   

 نماید. 

تخلف  خیاست که عمل توسط شخص انجام شده است. تار یخیتار 47و 46 موادیا  45ماده و  9ماده  7تخلف مطابق فقره  تاریخ 3.50

را که  یاست که شخص نتواند عمل یزمان 45ماده  8و فقره  44ماده  6، فقره 44ماده  4، فقره 44ماده  3 و،2 های مطابق فقره

تخلف از آخر دوره  خیحفظ دفاتر و اسناد مناسب( تار تی)عدم رعا 45ماده  5انجام داده باشد. در مورد فقره  داد، یانجام م دیبا

  .باشد یم ،است دهینگرد ینگهدار و حفظکه اسناد و دفاتر 

 اینباشد.  میمرتبط  مالیاتقانون اداره امور  10تخلفات مطابق فصل  پیگردفقط به  50شده توسط ماده وضع  زمانی محدودیت 4.50

را نقض  قانونی چنینکه شخص  صورتی( را در اجرا ات جزای قانون افغانستان )بگونه مثال، قوانین سایرمطابق  پیگردحکم زمان 

  شود. یممطابق قانون مربوطه مدنظر گرفته  مالیاتتخلف خارج از قانون اداره امور  زمانیسازد. هرگونه محدوده  نمیمتأثر  نماید،

 یفویسوء استفاده از موقف وظ

 م:ویکپنجاه  ماده

 .  ردیگ یقرار م یعدل بیمطابق احکام قانون مورد تعق د،یخود سوء استفاده نما  یفویاز موقف وظ اتیمال ۀهرگاه کارکن  ادار

 

افغانستان پیرامون رفتار متوقعه کارکنان اداره مالیاتی و مجازات آنها در قضایای که کارمند مغایر با آن قوانین عمل مختلف قوانین  1.51

 انموده باشد، صراحت دارد. کارکنان اداره مالیاتی باید مطابق وظایف شان عمل نماید. آنها نباید از موقف خود مغایر با وظایف ی

 مغایر با منافع اداره مالیاتی، وزارت مالیه یا دولت، بهره برده یا تالش برای بهره بردن نماید. 

 قوانین که کارکنان را متأثر می سازند عبارتند از:  2.51

 قانون مبارزه با فساداجراآت جزائی. قانون.  

  خدمات ملکی افغانستان. کارکنان قانون 

باید تنبیه گردد. هرگاه  هر کارمند مالیاتی که مغایر با قانون عمل می نماید،تا رامکلف می سازد ، مالیهوزارت  این قانون 51ماده  3.51

اپور دهد. اداره ر مربوطکارکنان اداره مالیاتی مشاهده نماید که کارمند دیگر مالیاتی مغایر با قانون عمل می نماید، باید آن را به آمر 

روی ی را خدمات ملک کارکنان الزم مطابق قانون تأدیبی اشد اقدامات مناسب را به شمول اقدامات باید تحقیق کند و هرگاه الزم ب

 نماید.   معرفیبه نهاد های عدلی بگیرد و یا برای پیگرد دست 
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 فصل یازدهم

 فورمه ها و اطالعیه ها 
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  ها هیاطالع و ها فورم هیته

 :مدوو ه پنجا ۀماد 

 

 بیترت و هیته ،باشد شده ینیشبیپ ،ینیتقن راسنادیوسا یاتیمال نیدرقوان که را راسنادیوسا ها هیاطالع ها، فورم اتیمال ۀادار     (1)

  .دهدیم قرار دهنده هیمال دسترس به و نموده

 اتیمال هادار یرسم مهر ایو امضاء شود،بدونیم ابالغ ای صادر اتیمال اداره ازطرف یاتیمال نیقوان مطابق که سند ای هیاطالع (2)

 .باشدینم اعتبار مدار

 

تا تمام فورمه ها و سایر اسناد تجویز شده توسط قوانین مالیاتی را در دسترس عامه  سازد اداره مالیاتی را مکلف می 52ماده  1فقره  1.52

رهنمودهای مربوطه الزم را جهت کمک به مالیه دهندگان در تکمیل فورمه ها و  و قرار دهد. اداره مالیاتی همچنان باید هدایات

 قرار دهد.  انهامطابق قوانین مالیاتی در دسترس  شانوجایب  ادای

برای ی وجایب مطابق قوانین مالیاتادای از  پیرویهرگاه اداره مالیاتی مکلفیت ارائه فورمه ها یا سایر اسناد به مالیه دهنده که جهت  2.52

مالیه دهنده الزم می باشد، رعایت ننماید، مالیه دهنده دلیل منطقی برای تأخیر در رعایت از قوانین تا زمانی خواهد داشت که فورمه 

 ارائه گردد.  برای شان یا اسناد الزم

 :مثال 

مالیات می باشد. وی از اداره مالیاتی مزار شریف قبل  ینقوانیک مالیه دهنده در والیت بلخ مکلف به ارائه فورمه تا تاریخ مندرج                    

می نماید اما به وی گفته می شود که فورمه در دسترس نیست و اداره منتظر رسیدن مواد از کابل می باشد.  بازدید از تاریخ معینه

ر . اداره مالیاتی به همین خاطماه بعد از تاریخ معینه در دسترس نمی باشد فورمه فقط به شکل ورق ارائه می گردد. فورمه یک

ده دلیل نماید. مالیه دهن پیروی، بدان نیاز داشتهنتوانسته از مکلفیت خود جهت در دسترس قررادادن فورمه زمانی که مالیه دهنده 

 تطبیق نخواهد شد.  35منطقی برای عدم ارائه اظهارنامه به موقع دارد  لذا مالیه اضافی مندرج ماده 

 یهلسنجش صادره به ما یها یهبگونه مثال اطالع یرد،گ یدهندگان ارتباط م یهصادره به مال یرسم یها یهاطالع به 52ماده  2فقره  3.52

قانون اداره  26و  24، 23، 22، 21، 20، 19 ،16  موادصادره به شخص مطابق  های اطالعیه یا، مالیاتی قوانینمطابق دهنده 

 .مالیاتامور 

 باشد  یدهگردامضاء  مالیهدر وزارت  مربوط صالحیتکه توسط شخص با  تلقی می گرددمعتبر  زمانیصرف  رسمی اطالعیه یک                   

عیه در تعلیمات نامه تفویض صالحیت الصالحیت اشخاص برای امضای اطباشد.  عواید عمومی ریاست رسمیمهر  دارای یا

  مشخص میگردد.

 :هیاطالع یمیتسل

 :ومسپنجاه و  ۀماد
به  شودکهیآن درصورت درست پنداشته م یمیتسل  شود،یداده م میبه شخص تسل یاتیمال نیسند  که  مطابق قوان ای هیاطالع   (1) 

، شخص در افغانستان گذاشته شده باشد یاقامت اصل ای یمحل تجارت نیدر آخر ایداده شده،  میتسل یو ندهینما ایشخص 

 .باشد دهیگر د حیتصر یگریطور د یاتیمال نیدر قوان نکهیمگر ا

رد اعتراض نموده باشد، مو تیاز آن را رعا یقسمت ایشخص تمام  نکهیپس از ا یاتیمال نیمندرج قوان یۀاطالع یمیاعتبارتسل (2)

 .تواندیقرار گرفته نم
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، اطالعیه های )بگونه مثال گردددر بسیاری از حالتها در قوانین مالیاتی، اداره مالیاتی مکلف به ارائه سند کتبی به مالیه دهنده می  1.53

سنجش، اطالعیه های سنجش تعدیل شده و تصامیم اعتراض(. در بعضی موارد ممکن به شخص دیگر صورت گیرد )بگونه مثال، 

پیرامون قواعد و طرزالعملها جهت تعیین اینکه آیا یک سند به شکل  53داده شود(. ماده  16ه سند که به شخص سوم مطابق ماد

 تسلیم گردیده یا خیر، صراحت دارد.  به شخص مناسب مطابق قوانین مالیاتی

ق می گردد. در بسا تطبی 53مالیات در ارتباط با تسلیم سند کتبی موجود نباشد، ماده  قوانینهرگاه قاعده مشخص در حکم مربوطه  2.53

موارد محدودیت زمانی برای مالیه دهنده یا شخص دیگر برای عملی نمودن هدایات سند )بگونه مثال، محدوده زمانی جهت ارائه 

 حاسبهماعتراض علیه تصمیم مالیاتی( وجود دارد و این محدودیتهای زمانی معموالً از تاریخ که سند مطابق قانون تسلیم می گردد، 

   می شود. 

  :تسلیم به یک شخص

هم موارد م همچوبه وی یا نماینده وی تحویل داده شده باشد. در دست به دست یک سند زمانی به شخص تسلیم می گردد که  3.53

 نیست که در کجا اتفاق افتاده باشد، ممکن در دفتر اداره مالیاتی، خانه یا محل تشبث شخص یا جای دیگر صورت بگیرد. 

و کاپی که  داده می شودشخص که سند را حمل می کند باید دو کاپی  آن را باخود داشته باشد )کاپی اصلی که به دریافت کننده  4.53

جای انتقال  و  می شود تا به حیث شواهد تسلیمی امضاء نماید(. شخص که سند را انتقال می دهد باید تاریخ مطالبهاز دریافت کننده 

ه دریافت کننده از امضاء سوابق انتقال خود داری نماید، شخص انتقال دهنده باید خودش  سند را امضاء و را یادداشت نماید. هرگا

 تصدیق نمایند.  با تاریخ تسلیمی  از انتقال آن

ر د بایدکننده  دریافتامر،  این تطبیق برایباشد.  می گردیده تعریف 3که در ماده  نماینده معنیمنظور به  این برای نماینده یک 5.53

  باشد. معتبر هدننمایشود،  میزمان که سند منتقل 

  :تسلیم به یک آدرس

گردد که در آخرین محل بود و باش یا محل تشبث وی محسوب  یک سند همچنان می تواند در صورتی به یک شخص تسلیم  6.53

 وی نماینده می باشد، تسلیم 3ماده که مطابق تعریف به یک شخص  دست به دستتسلیم گردد. در چنین مورد الزم نیست سند 

مالیه دهنده یا  به نزدیکان )بگونه مثال، داده شودگردد. سند می تواند به هر شخص که در محل تشبث حضور داشته باشد، تسلیم 

   یک کارمند تشبث مالیه دهنده(. 

  :یا کل اطالعیه غیر معتبر

امر حتی  . اینمشکالت مواجه سازدهرگاه شخص قسمت یا تمام اطالعیه را رعایت نموده باشد، نمی تواند اعتبار تسلیمی آن را به  7.53

این است که هرگاه شخص  53ماده  2مفهوم فقره در مورد اطالعیه که به صورت معتبر تسلیم نگردیده باشد، صدق می کند. 

ه چالش بکشد، باید آنها این کار را قبل از اینکه در مورد رعایت اطالعیه اقدام نماید، انجام بخواهد اعتبار تسلیمی اطالعیه را ب

 دهد. هرگاه شخص به طور کامل یا قسمی اطالعیه را رعایت نماید چنین پنداشته می شود که اعتبار تسلیمی آن را پذیرفته است. 

 : مثال

 اداره. تاس گذشته آن پرداخت زمان که است یاتیمال تیمکلف یدارا دیوح. باشد یم لخب یتجارت شرکت کارمند کی دیوح                  

 هب آن پرداخت و یو معاش از مبلغ کی وضع به مکلف را دیوح کننده استخدام و هیته را هیاطالع کی 16 ماده مطابق یاتیمال

 .دینما یم یاتیمال اداره

اداره مالیاتی سهواً اطالعیه را به مالک دکان پهلوی دفتر مرکزی شرکت تجارتی بلخ تسلیم می نماید. مالک دکان با شرکت                    

 .  شخص معتبر تسلیم داده نشده است به 53ماده  1مطابق فقره خاطر تجارتی بلخ ارتباط ندارد. اطالعیه به همین 



 

 

 

149 
 

اطالعیه عنوانی شرکت تجارتی بلخ ارسال گردیده بود و مالک دکان می دانست که شرکت همسایه وی با آن هم، از آنجایی که                    

می باشد، مالک دکان اطالعیه را گرفته به دفتر شرکت پهلوی خود برده و تسلیم می نماید. شرکت  تجارتی بلخ رعایت از اطالعیه 

می نماید. بعد از پرداخت یک مبلغ وضع شده به اداره مالیاتی، شرکت  مبلغ از معاش بعدی قابل پرداخت به وحید، آغاز وضع را با

 تالش می کند تا ادعا نماید که اطالعیه به صورت معتبر تسلیم نگردیده و وی مکلف به رعایت از آن نمی باشد. 

ار تسلیمی باید مسترد گردد. شرکت باید به رعایت چالش اعتب در این مورد، از آنجایی که شرکت قسماً اطالعیه را رعایت نموده،                    

 ادامه دهد. ،تسلیم داده نشده حتی اگر اساساً به صورت درست انتقال  از اطالعیه

 معلومات تیمحرم

 :چهارم و پنجاه ۀماد

 

شان قرار  فیوظا یماده در ارتباط به اجرا نی( ا2و مراجع مندرج فقره ) یاتیکارکن مال اریدر اخت کهیاسناد و معلومات  (1)

 .باشدیمحرم م یاتیمال نیمطابق احکام قوان د،ینمایحاصل م یاز آن آگاه ایو  ردیگیم

 :شود یبدسترس آنها قرار داده م لیمراجع ذ ۀماده باالثر مطالب نی( ا1) ۀاسناد و معلومات مندرج فقر (2)

  .قانون نیمندرج ا محکمه مربوط در ارتباط به اجراآت ای یاتیبورد  حل منازعات مال   -1

 .شودیپنداشته م یشان الزم یرسم فیوظا یکه  در اجرا یادارات دولت  -2

 در محدوده احکام موافقتنامه منعقده مربوط. یدولت خارج  -3

 

معلوماتی که مسؤول مالیاتی در جریان ایفای وظیفه به دست می آورد، محرم می باشد. اسناد که حین اجرای وظیفه در تصرف شان  1.54

 قرار می گیرند، نیز محرم می باشد. 

 نیز به مالیه دهنده حق محرمیت معلومات شان را می دهد.  5ماده  2( فقره 2جزء  2.54

محرمیت به این معنی است که معلومات و اسناد نباید توسط مسؤول مالیاتی به شخص دیگر )به شمول مسؤول مالیاتی دیگر(،  الزامیت 3.54

 :   موارد ذیل باشدافشا گردد به استثنای 

  .برای اجرای وظایف شان به حیث مسؤول مالیاتی الزم باشد 

  مطابق قانون اداره امور مالیات باشد. به منازعات   گیه رسیدبه بورد حل منازعات مالیاتی یا محکمه مربوطه در جریان 

  .به سایر ادارات دولتی در صورتی که برای اجرای فعالیتهای رسمی شان الزم باشد 

  زم البه دولت خارجی مطابق به موافقتنامه بین جمهوری اسالمی افغانستان و آن دولت که فراهم نمودن چنین معلومات

 . باشد وضروری

 ورت معلومات مالیه دهنده، به آن مالیه دهندهدر ص  

  در صورت افشای معلومات مالیه دهنده به نماینده مالیه دهنده یا محاسب مالیاتی که صالحیت عمل به نمایندگی از مالیه

 دهنده را دارا باشد.  

 آن شخص و وظایف محوله توسط باشد بستگی به الیحه وظایف می برای اجرای وظایف یک مسؤول مالیاتی ضروریانچه که  4.54

 دارد.   انرئیس یا آمر 

در صورت منظوری مالیه دهنده افشا  54معلومات یا اسناد که محرم می باشد می تواند خارج از محدوده وضع شده توسط ماده  5.54

افشا نماید. از آنجایی که افشا  اداره مالیاتی می تواند معلومات را به مشاور مالیه دهنده در صورت منظوری وی گردد. بگونه مثال،

دهنده به  که اجازه مالیه گرددمسؤول مالیاتی که به این مبنا معلومات را افشا می نماید باید متیقین  بدون اجازه یک تخلف می باشد،

 شکل کتبی کسب گردیده باشد. 
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شده محرم می باشد حتی اگر به مالیات جمع آوری  محدودیت محرمیت به اسناد مالیاتی محدود نمی باشد. تمام معلومات یا اسناد 6.54

یا حاوی رازهای تجارتی می باشد،  استمراقبت خاص باید در مورد معلومات یا اسناد که از نظر تجاری با ارزش نباشد.  هم مربوط

 که به تعیین مکلفیت مالیاتی مالیه دهنده مرتبط نمی باشند نباید در داخل اداره مالیاتی نگهداری گردد.  اسنادمبذول گردد. 

 

معلومات دریافت شده توسط مسؤول مالیاتی در ارتباط با یک مالیه می تواند به مسؤول مالیاتی دیگر به منظور تطبیق مالیه دیگر افشا  7.54

تواند به  میونه مثال، معلومات جمع آوری شده برای مالیه برارزش افزوده توسط مسؤول مالیاتی یا مورد استفاده قرار گیرد. بگ

 یا مورد استفاده قرار گیرد.  بدهدمسؤول مالیاتی دیگر که آن را برای تطبیق مالیات برعایدات الزم دارد، 

ن مسؤولین مالیاتی و مسؤولین گمرکات زمانی که برای اجرای افشای معلومات در مورد مالیه دهنده به منظور مالیه برارزش افزوده بی 8.54

 )تطبیق مالیه برارزش افزوده( توسط این ماده صالحیت داده شده است.  افتدوظایف الزم 

معاهده با کشور خارجی برای تبادل معلومات  درافشای معلومات به کشور خارجی زمانی است که یک ماده صالحیت مثال از  9.54

 ته باشد. صراحت داش

فوق جهت افشای معلومات، مسؤول مالیاتی همچنان اجازه دارد تا معلومات و اسناد مالیه دهنده را برای همان مالیه  آتعالوه استثن رب 10.54

حق  ،وی به مالیه دهنده حقوق متنوع پیشبینی نموده که شامل حق دریافت کمک در مورد امور مالیاتی 5دهنده افشا نماید. ماده 

لیاتی حفظ که توسط اداره ما اسناددریافت جوابات کتبی به سؤاالت در ارتباط با امور مالیاتی و حق دسترسی به معلومات در مورد 

صراحت دارد، لذا افشای معلومات یا اسناد دهنده همچنان در مورد حق نمایندگی مالیه  5ماده  1( فقره 4می گردد، می باشد. جزء )

 . داده می شودنیز به شمول محاسب مالیاتی با صالحیت افشای معلومات به نماینده با صالحیت وی مالیه دهنده به 

د گرد مینیز  مالیه وزارت داخلیشامل موضوعات نیز احتوا نموده و  را دهنده یهاز معلومات مال فراترمعلومات و اسناد  محرمیت 11.54

 یارا دارد  داخلیمعلومات مشخص  افشای صالحیت مالیاتیمسؤول اینکه  ندارد. دیگرانآن را به  افشای صالحیت مالیاتیمسؤول 

  دارد. بستگی وی ویوظیف صالحیتهایو  وظایفبه این امرخیر،

 قرار گیرد.  مالیه توسط وزارت ازوظیفه  انفکاکنقض محرمیت می تواند تابع اقدامات دسیپلینی، به شمول  12.54

 100000تخلف می باشد و در صورت محکومیت، متخلف می تواند تا  45ماده  10مطابق فقره قانون   زمواردعدم اطاعت ا یتمام 13.54

 گردد.  محکوم یا هردو مجازات و که از دو سال بیشتر نباشد کردن وی افغانی یا زندانی

اسناد یا معلومات می تواند به بورد حل منازعات مالیاتی یا محکمه توسط اداره مالیاتی در صورتی که برای بورد یا محکمه جهت  14.54

مقید می گردد تا محدودیتهای  54اجرای وظایف ارزیابی منازعه مالیاتی الزم باشد، افشا گردد. مسؤولین بورد و محکمه توسط ماده 

 . مراعات نمایدکه چنین معلومات یا اسناد را دریافت می نمایند،   مالیاتی وقتمحرمیت را مثل مسؤولین 

  در صورتشا افبرای اجرای وظایف رسمی آنها ضروری باشد، افشا گردد.  وقتیکهاسناد یا معلومات می تواند به سایر ادارات دولتی  15.54

 آرا باالی تورید کنندگان اجرا نماید. افش  پذیری اطاعت مجاز باشد که ریاست متذکره ارزیابی می تواند به ریاست گمرکات

  به منظور تحقیق تخلفات مالیاتی افشا گردد.  رنوالیڅاهمچنان قانونی خواهد بود زمانی که به لوی معلومات 

آن ادارات در  در بعضی موارد ممکن الزم باشد ریاست عمومی عواید معلومات محدودی را به مراجع صدور جواز به منظور کمک 16.54

 شان، ارائه نماید.  های اجرای فعالیت

الزم و  ،برای رسیدن به هدف افشاکه  استمعلومات به سایر ادارات دولتی، صرف محدود به اسناد یا معلوماتی  یدر هر مورد افشا 17.54

تی در مورد وجود و فعالیتهای تشبث افشا به منبع صدور جواز در مجموع محدود به معلومات مقدما . بگونه مثال،باشد بودهمرتبط 

  می باشد. الزم نیست تا جزئیات عواید و مبالغ کسرات چنین مالیه دهنده ارائه گردد. 

اسناد یا معلومات می تواند به کشور خارجی در صورت افشا گردد که معاهده بین افغانستان و آن کشور نافذ باشد. افشا فقط به مرجع  18.54

جی می باشد، صورت رعاهده از آن نام برده شده که بطور عادی همتای ریاست عمومی عواید در کشور خابا صالحیت که در م
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گیرد. همچنان برای چنین معاهدات مالیاتی عادی است تا لزوم محرمیت که مکلفیت را باالی مرجع مالیاتی خارجی وضع می نماید 

 امل نماید. ، شزم جهت برآورده نمودن فعالیتهای اداره مالیاتی محدود نمایدتا استفاده از اسناد یا معلومات را صرف به فعالیتهای ال

 
   

 بورد  جادیا

 :پنجم و پنجاه ۀماد

   .گرددیم ادجیا لیذ بیبه ترک یاتیقانون, بورد حل منازعات مال نیمندرج ا یاتیمال میاعتراض در مورد تصام یابیبمنظور ارز(1)

  .یدر امور اقتصاد یبا پنچ  سال تجربه عمل سانسیحد اقل ل یعال التیتحص یدارا یمتخصص اقتصاد  کنفری .1

  .یدر امور حقوق یبا پنچ  سال تجربه عمل سانسیحد اقل ل یعال التیتحص یدارا یمتخصص امور حقوق کنفری .2

 .در امور محاسبه یتجربه عمل با پنچ سال سانسیحد اقل ل یعال التیتحص یدارا یمتخصص امور حساب کنفری .3

در بخش اداره  یسال تجربه عمل 5اقتصاد با  ایدر حقوق  سانسیحد اقل ل یعال التیتحص یدارا هیمتخصص مال کنفری .4

  اتیمال یجمع اور ای یاتیمال

در امور سکتور  یسال تجربه عمل 5اقتصاد با  ایدر بخش حقوق  سانسیحد اقل ل یعال التیتحص یمتخصص دارا کنفری .5

 .یخصوص

 :ندیبورد را کسب نما تیتوانند عضو ینه م لیاشخاص ذ  (2)

 .از طرف محکمه،محکوم شده باشد یاتیمال نیباالثر تخلف از قوان کهیشخص  -1

 .را اداء نه نموده باشد شیخو یاتیمال بیو وجا تیمکلف کهیشخص ورشکسته ا  -2

 .گردند یم نییتع رانیوز یشورا یومنظور هیمال ریوز شنهادیماده به پ نی( ا1) ۀبورد  مندرج فقر یاعضا (3)

 .دیبورد  وارد نما بیرا در ترک راتییماده تغ نی( ا3عندالضرورت با نظرداشت حکم فقره )  تواند،یم هیوزارت مال (4)

 .  ازمیان اعضای بورد ازطرف رئیس جمهور تعیین می گردد. یاتیبورد حل منازعات مال سیرئ (5)

 .تواند یشده م دیتمد یبعد یها ۀدور یبودن برا طیبورد پنج سال بوده ودر صورت واجد شرا یدوره کار اعضا (6)

 طرزتدویر جلسات بورد حل منازعات مالیاتی درطرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد. (7)

 :ردیگ یصورت م لیاز حاالت ذ یکیدر  رانیوز یشورا یومنظور هیمال ریوز شنهادیبورد به پ یعزل اعضا( 8) 

  .نداشته باشدمطابق قوانین نافذه را  فهیانجام وظ ییتوانا کهیدر صورت   -1

 . باشد دیمحکوم گرد صالحیاز طرف  محکمه ذ یفویبه سوءاستفاده از موقف  وظ کهیدر صورت  -2

 .وظیفهاز  استعفاء در صورت -3
 

 

اعضای آن صراحت دارد. وزارت مالیه استخدام شوندگان   منازعات مالیاتی و طرزالعمل استخدامدر مورد ایجاد بورد حل  55ماده  1.55

 شورای وزیران پیشنهاد می نماید. به  یرا جهت منظور

بورد را مشخص می نماید. سطح تحصیالت لست شده به منظور  بهسطح تحصیل الزم برای اشخاص انتخاب شده  55ماده  1فقره  2.55 

عضو باید انتخاب گردد، هریک از هر  5پیشبینی گردیده که  1در حالیکه در فقره به بورد می باشد. مربوطه کارشناس تعداد ارائه 

شخص را در صورت نیاز انتخاب نماید  5وزارت می تواند بیشتر از  55ماده  3کتگوری تحصیلی مندرج فقره متذکره. طبق فقره 

استناف خواهی بیشتر گردد و تراکم کاری بورد تعداد اعضای بیشتری را ایجاب نماید(.  )بگونه مثال، هرگاه تعداد دوسیه های

را متنوع نماید، به شرط اینکه شورای  1وزارت همچنان می تواند تعداد اعضای پیشنهادی از هر کتگوری تحصیلی مندرج فقره 

 نماید.   منظورپیشبینی گردیده،  1در ترکیب فقره  از آنچه کهوزیران تغییرات را 
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  :سطح تحصیالت

 می باشد. شخص انتخاب شونده باید حداقل یکی از شرایطوتجربه کاری تحصیلی شرایط استخدام در بورد تابع برآورده نمودن  3.55

 ذیل را در زمان استخدام برآورده نماید: 

 با مدرک حداقل لیسانس و دارای پنج سال تجربه کاری در رشته مربوطه. . اقتصاد دان 1 

 . حقوقدان با مدرک حداقل لیسانس و دارای پنج سال تجربه کاری در رشته مربوطه 2

 مدرک حداقل لیسانس و دارای پنج سال تجربه کاری در رشته مربوطه. با  کیلمس. محاسب 3

عمومی  تجربه کاری می تواند با ریاستو دارای پنج سال تجربه کاری در رشته مربوطه. متخصص مالیه با مدرک حداقل لیسانس . 4

هرگاه تجربه کاری با ریاست عمومی عواید باشد، انتخاب شونده باید قبل از ، سکتور خصوصی، یا ترکیب از هردو باشد. دعوای

وصی، اشد.  در صورت داشتن تجربه کاری در سکتور خصجهت اجتناب از تضاد منافع استعفا داده یا باز نشسته ب دبوردر انتخاب 

دیل در تشبث ، یا به صورت ببوده وجایب مالیاتی استخدام کننده اجرایتجربه کاری مربوطه در نقشی باشد که مسؤولیت اصلی 

 یا گرداننده تشبث متذکره باشد.  نموده ارائه می نماید کار مشتریانکه خدمات مالیاتی را به 

 با مدرک حداقل لیسانس و پنج سال تجربه کاری عملی در سکتورهای خصوصی.  اداری امورمتخصص . 5

 شود. انتصاب می فوق واجد شرایط باشد،  2یا بازنشسته می تواند به حیث عضو بورد از آنجایی که مطابق بند  برحالقاضی  4.55

طرزالعمل های جلسات بورد به مشوره بورد ایجاد و توسط وزیرمالیه منظور می گردد. طرزالعمل های مربوطه شامل تعداد اعضای  5.55

 الزم که برای دوسیه توظیف شود و چگونگی اتخاذ تصمیم در صورتی که بین اعضای بورد توظیف شده اختالف نظرباشد. 

بورد همچنان از طریق پروسه یکسان منظور می گردد. دو فورمه منظور شده وجود دارند که فورمه درخواستی جهت ارائه دوسیه به  6.55

 عبارتند از: 

  درخواست برای ارزیابی توسط بورد حل منازعات مالیاتی 

 درخواست جهت تمدید زمان 

بورد را  بورد باید جلسه استماع رئیس بورد توسط رئیس اداری از دریافت درخواستها و تاریخ دریافت آنها مطلع می گردد. رئیس 7.55

روز از تاریخ که درخواست ارائه گردیده، برنامه ریزی نماید. وی باید تمام اعضا را از تاریخ استماع و جزئیات دوسیه  60در خالل 

 یدد. طرفهاگر یبورد فراهم م یبه تمام اعضا های که باید ارزیابی گردد، مطلع نماید. نقل اسناد ارائه شده توسط درخواست کننده

را  وظایف اینتواند  می رئیساستماع مطلع گردد.  تاریخروز قبل از  30حد اقل  ید( بایاتیمنازعه )درخواست کننده و اداره مال

  .یدتقاضا نما یادار رئیساز  یاخودش انجام دهد 

درخواست کننده حق دارد خودش در جلسه استماع دعوا شرکت نماید یا نماینده خود را بفرستد و یا هردو می توانند اشتراک کنند.  8.55

نماینده ذیصالح می تواند هر شخص به شمول وکیل باشد. اداره مالیاتی می تواند کارکنان یا نمایندگان ذیصالح )مثل وکال ( یا 

د. طرفین می توانند دالیل  خود را به صورت کتبی یا شفاهی یا هردو به بورد ارائه نمایند. هریک از هردو را جهت دوسیه بفرستن

طرفین همچنان می تواند اشتراک ننموده و روی ارائه استدالل کتبی اتکاء نماید. هریک از طرفین می تواند اشخاص دیگر را جهت 

 سلکی یا شواهد. ارائه شواهد به بورد بیاورد، بگونه مثال متخصصین م

استماع بورد در صورتی که حداقل سه عضو آن حاضر باشد، معتبر است. استماع می تواند با تعداد کمتری از اعضا صرف در صورتی  9.55

 باشد  که طرفین منازعه موافقت داشته باشد. میقابل اعتبار 

 

به عضو  باشد. در صورتی که وی شرکت ننماید اما کتباً  رئیس بورد، ریاست جلسه استماع را در صورت اشتراک عهده دار می 10.55

دیگری صالحیت ریاست را تفویض نموده باشد، شخص مذکور رئیس جلسه خواهد بود. در صورتیکه هیچ رئیس جلسه با استفاده 

 از قواعد مذکور مشخص نشده باشد، اعضای شرکت کننده باید رئیس را انتخاب نمایند. 
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منافع مالی در دوسیه باشد باید رئیس بورد را از این واقعیت مطلع نموده و در جلسه استماع آن دوسیه اشتراک عضوی که دارای  11.55

 ننماید. 

هرتصمیم اتخاذ شده در جلسه استماع باید با اکثریت آراء اعضای حاضر باشد. همچنان هرگونه تصمیم در مورد دوسیه بعد از استماع  12.55

شد. در مورد تصمیم جای که تعداد مساویانه تقسیم شده باشد و تصمیم در ارتباط به سنجش یا سایر تصامیم باید با اکثریت آراء با

مالیاتی اتخاذ شده توسط اداره مالیاتی باشد، تصمیم باید به نفع اداره مالیاتی مدنظر گرفته شود. قسمت آن سنجش یا تصمیم مالیاتی 

 تأیید تلقی می گردد. 

وز جلسه استماع را در روز دیگر به تعویق بیندازد و استماع را در ریا استماع می توانند در جلسه استماع تصمیم بگیرد اعضای جلسه  13.55

روز از استماع اولی باشد. استماع دومی ادامه جلسه دوسیه تلقی شده و  30دیگر برنامه ریزی نماید. استماع بعدی باید در خالل 

استماع اولی می باشند. استماع سومی یا استماع بیشتر برای دوسیه می تواند طبق نیاز برنامه ریزی طرفین دارای حق و وجایب یکسان 

 گردد. 

 روز از استماع نهایی تصمیم بگیرد.  90بورد باید در مورد دوسیه در خالل  14.55

 

 اعتراض میعدم قناعت بر تصم

 :ششمپنجاه و  ماده
  

روز، به بورد حل  منازعات  یرا در خالل س شیقانون، شخص اعتراض خو نیدوازدهم ا ۀ( ماد1)ۀدر حالت مندرج فقر (1)

 .دینما یم هئدر فورم منظور شده، ارا یاتیمال

تواند  یکند،  م هئارا یاتیماده، نتواند در خواست را به بورد حل منازعات مال نی( ا1) ۀمندرج فقر عادیهرگاه شخص در م  (2)

   .دیدرخواست نما یاتینازعات مالاز بورد حل م دآنرایتمد

آن به بوردحل  منازعات  هئار خیماده را درخالل پنج روزازتار نی( ا1درخواست کننده، نقل درخواست مندرج فقره )  (3)

  .دینما یم میتسل اتیبه اداره مال ،یاتیمال
 

 

یک اعتراض را به اداره مالیاتی ارائه نماید و بر تصمیم اداره مالیاتی بر آن اعتراض قناعت  11هرگاه یک مالیه دهنده مطابق ماده  1.56

به مالیه دهنده ارائه نگردیده باشد( مالیه دهنده می تواند  11ماده  6نداشته باشد )یا تصمیم در خالل مدت زمان مندرج فقره 

روز از دریافت تصمیم  30حل منازعات مالیاتی ارائه نماید. درخواست باید در فورمه منظور شده در خالل درخواست را به بورد 

 روز از عدم دریافت تصمیم( ارائه گردد.  30)یا در خالل 

مورد منازعه در اعتراض، یا فقط قسمت موضوع  موضوعاتتا یک دوسیه را به بورد در ارتباط به تمام   اخیتارداردیک مالیه دهنده  2.56

 تابع اعتراض در صورت که خواسته باشد قسمت از موضوع برای منازعه بیشتر تعقیب گردد، ارائه نماید. 

 :مثال

دیل شده با عسنجش ت است. وجود داشتهتشبث خوشحال توسط اداره مالیاتی بررسی گردیده و بعضی مشکالت در اظهارنامه وی                    

افغانی،  50000در بررسی صادر گردیده است. سنجش تعدیل شده شامل عواید اضافی مبلغ مندرج  مشخصبرای اقالم سه تعدیل 

افغانی که وی ادعا نموده، و وضع مالیات اضافی برای اظهارات نادرست یا گمراه کننده و همچنان  20000عدم مجرایی مصرف 

نی می باشد. خوشحال تعدیل عواید را می پذیرد اما در برابر تعدیل مصارف اعتراض می نماید. وی افغا 23000تأخیر در پرداخت 

  و به حیث اعتراض به بورد ارائه نماید. باشد انتخاب می می تواند قسمت سنجش را که مربوط به مصارف 
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ها ارائه دوسیه به بورد و جزئیات تماس بورد می  عملاز وزارت مالیه می باشد. معلومات یا طرزال  بخشبورد حل منازعات مالیاتی  3.56

ورد های اداری را به ب کمکوزارت مالیه اداری  ریاستبا آغاز تطبیق قانون اداره امور مالیات، تواند از وزارت مالیه دریافت گردد. 

 ش مسؤول دریافت درخواستها و سایر اسناد به نمایندگی از بورد می باشد. ا از طریق کارکنان ریاست مذکورارائه می دارد. 

    

 

 یاتیمال منازعات حل بورد میتصم

 :تمفه و پنجاه ماده

ست داشته و ، معلومات و اسناد د ینیاسناد تقن ریسا ،یاتیمال نیرا با نظر داشت احکام قوان شیخو می،تصامیاتیبورد حل منازعات مال

 .دینمایوضع شده اتخاذ م یطرزالعمل ها

 

 

اعضای بورد حل منازعات مالیاتی باید قوانین مربوطه )به طرزالعملها( و هرگونه حقایق و هر یک از  گیری یک دوسیه، در تصمیم 1.57

پیشبینی  14شواهد ارائه شده توسط مالیه دهنده و اداره مالیاتی را در حمایت از مباحثات طرفین مدنظر گیرد. طوری که در ماده 

ن سط اداره مالیاتی می باشد و هریک از اعضای بورد قابل قبول بودگردیده، مالیه دهنده مسؤول ثبوت نادرستی تصمیم اتخاذ شده تو

مباحثات و شواهد مالیه دهنده را مدنظر خواهد گرفت. اعضای بورد همچنان می تواند مباحثات و شواهد ارائه شده توسط اداره 

 مالیاتی را نیز مدنظر گیرند.   

. دینما قیتطب هیدوس قیمربوطه افغانستان به حقا نیقوان ریو سا یاتیمال نیقوان خود را از یافتهایدر دیهر عضو با یحقوق لیمسا در 2.57

 رفتگ خواهد مدنظر باشد، مربوط هیدوس به که یصورت در را یاتیمال اداره توسط صادره یرهنمودها و ها طرزالعمل بورد یاعضا

 باشند، ینم یاتیمال نیقوان مطابق رهنمود و طرزالعمل که باشد نیقیمت اعضا که یصورت در رهنمود ای طرزالعمل تا ستین یالزام اما

 که یصورت در همچنان اما ردیگ مدنظر را یاتیمال ماتنامهیتعل و قانون مندرج معلومات همچنان تواند یم بورد عضو. گردد تیرعا

   .ستین یالزام باشد، ینم یاتیمال نیقوان مطابق که گردد  نیقیمت آنها

ه مالیاتی به اداردر صورتی که بورد بر خالف موقف اداره مالیاتی در رهنمود، طرزالعمل عامه یا تعلیماتنامه تصمیم گرفته باشد و   3.57

محکمه جهت لغو تصمیم، درخواست ارائه ننموده باشد، چنین پنداشته می شود که اداره مالیاتی تصمیم بورد را به حیث تفسیر 

 .  گرددتصحیح مسترد و فته است و باید رهنمود، طرزالعمل یا تعلیماتنامه درست قوانین مالیاتی پذیر

 بورد وظایف و ها صالحیت

 :هشتم و پنجاه مادۀ

 :باشد یم لیذ یها تیصالح یدارا یاتیمال میتصام ریو سا هیدر مورد سنجش مال یاتیبورد  حل منازعات مال  (1)

 :هیدر مورد سنجش مال -1

  .هیسنجش مال لیتعد ای رد د،یتائ -

  .نشده است هیصدور حکم پرداخت هرنوع مبلغ سنجش شده قابل پرداخت که تاد -

 .یاتیبورد  حل منازعات مال میدر مطابقت باتصم هیمال نییبمنظور تع اتیارجاع موضوع به اداره مال    -

 .حل منازعه الزم باشد یاحکام که برا ریصدور سا    -

 :یاتیمال میتصام ریدر مورد سا - 2

 .یاتیمال میتصم لیتعد ای  دیتائ    - 

  .دیجد میواخذ تصم یاتیمال میلغو تصم    -

 .یاتیبورد  حل منازعات مال  شنهادیو پ تیبه منظور غورمجدد درمطابقت به هدا اتیو ارجاع آن به اداره مال یاتیمال میلغو تصم    -



 

 

 

155 
 

 :باشد یم لیذ فیوظا یدارا یاتیبورد حل منازعات مال  (2)

 . جلسه به اسرع وقت لیبعد از تکم یطور کتب  میصدور تصم -1

 .نیدر خالل هفت روز  بعد ازصدور، به طرف میابالغ تصم -2

 :باشدیم لیمطالب ذ یحاو یاتیبورد  حل منازعات مال میتصم  (3)

 . میتصم یقانون لیذکر دال -  1

 .میتصم قیاز حقا یاتیبورد حل منازعات مال لیتحل جهینت  -2

 .به اساس آن صورت گرفته باشد میاستناد به مدارک که تصم  -3

مربوط نشر و بدسترس عامه قرار دهد،  تیسا قیاتخاذ شده بورد را از طر میمکلف است، تصام یاتیبورد حل منازعات مال  (4)

 .دومات محرم افشا نگردمعل ریسا ای یتجارت یو راز ها گریشخص مربوط د ایدرخواست کننده  تیهو نکهیمشروط بر ا

 .شودیمدرک، شناخته م ثیدرجلسات محکمه  به ح یاتیبورد  حل منازعات مال میشده تصم قینقل تصد (5)

 

برای بورد پیشبینی گردیده است. در ارتباط به سنجشهای مالیاتی مورد منازعه مالیه دهنده،  58ماده  1صالحیتهای وسیعی در فقره  1.58

به صورت کامل مسترد یا قسماً تعدیل نماید. هرگونه مستردی یا تعدیل سنجش باید با توجه به  یا را تأییدبورد می تواند سنجش 

 موضوع مورد منازعه مالیه دهنده باشد. 

مطرح  ،باشدیک مالیه دهنده از نگاه قانون مجاز نیست تا موضوعات منازعه جدید را که قسمت از قضیه اعتراض آنها نمی برای  2.58

منازعه مالیه دهنده که برای بورد ارائه گردیده، محدوده نماید و از این رو بورد نمی تواند هیچگونه موضوع جدید را که خارج از 

مدنظر گیرد. بورد نمی تواند یک سنجش را تعدیل یا اداره مالیاتی را حکم نماید تا در مورد چیزی که قسمت از ادعای مالیه دهنده 

 ی که به بورد ارائه گردیده نمی باشد، اجراآت نماید. در منازعه ا

اشخاص که نزد بورد ظاهر می گردد انتظار می رود حین ارائه معلومات صادق و راستگو باشد. شخص که اظهارات نادرست به بورد  3.58

مستقیم مجازات وضع و در فیصله  هر کی باشد، بورد می تواند غیرتوسط بورد مجازات گردد،  ارائه می نماید نمی تواند مستقیماً 

در سنجش جدید وضع نماید. بورد همچنان می تواند  40نهایی شامل نماید و اداره مالیاتی را حکم کند تا مالیه اضافی مطابق ماده 

 راجع نماید.   رنوالیڅابه لوی  45ماده  9یک دوسیه مشکوک به اظهارات نادرست را مطابق فقره 

سنجش را جهت کاهش مالیه قابل پرداخت تعدیل نماید. در بعضی موارد بورد می تواند مالیه قابل پرداخت در  بورد می تواند یک 4.58

د در نتیجه تصمیم کاهش مالیه در دوره دیگر باش، هرگاه افزایش نتیجه ای مالیه در یک دورهسنجش را افزایش دهد، بگونه مثال، 

 ازعه ارتباط بگیرد(. )به شرط اینکه سنجشها کالً به موضوع مورد من

 بورد هرگاه ال،مث بگونه. دینما راجع بورد توسط شده ارائه اتیهدا مطابق هیمال نییتع جهت یاتیمال اداره به را هیدوس تواند یم بورد 5.58

 تواند یم بورد اشد،ب نامعلوم الزم هیمال نییتع جهت بورد یبرا شتریب قیحقا اما ردیبگ میتصم هیدوس به قیتطب قابل اصول مورد در

 که ییجاآن از. دینما راجع الزم، قیحقا یآور جمع از بعد بورد میتصم با مطابقت در هیمال نییتع جهت یاتیمال اداره به را هیدوس

 سنجش ای شسنج که دینما نییتع بورد هرگاه که رود یم انتظار باشد،یم سنجشها صدور جهت دفتر  و ستمیس یدارا یاتیمال اداره

 ملع شده هیارا اتیهدا با مطابقت در تا دهد یم تیهدا امر نیا جهت را یاتیمال اداره گردد، صادر دهنده هیمال به دیبا شده لیتعد

  .دینما

 در موارد تصامیم مالیاتی که سنجش مالیاتی نمی باشد، بورد می تواند تصمیم مالیاتی را تأیید یا تعدیل یا تصمیم جدید را جایگزین 6.58

نماید. تصمیم تعدیل شده یا تصمیم جدید تصمیم اصلی را که توسط اداره مالیاتی اتخاذ گردیده، لغو می نماید و مطابق قوانین  ان

 مالیاتی به حیث بدیل تصمیم اصلی نافذ می باشد. 
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بورد، برگرداند.  یات ارائه شده توسطبورد می تواند انتخاب کند تا دوسیه به اداره مالیاتی جهت بازنگری تصمیم مالیاتی مطابق با هدا 7.58

بگونه مثال، هرگاه بورد در مورد اصول حقوقی قابل تطبیق باالی دوسیه تصمیم بگیرد اما بورد حقایق بیشتری را که برای تعیین مالیه 

قایق الزم جمع آوری حبورد دوسیه را به اداره مالیاتی جهت بازنگری تصمیم مالیاتی مربوطه بعد از بهتر است الزم است نمی داند، 

 راجع نماید. 

می باشد.  12ماده  2تمام موضوعات فوق تابع اقامه دعوا به محکمه توسط طرفین )مالیه دهنده یا اداره مالیاتی یا هردو( مطابق فقره  8.58

 روز طوری 30کمه در خالل اداره مالیاتی مجبور نیست تصمیم بورد را تا زمانی که نهایی نگردد، اجرا نماید )عدم اقامه دعوا به مح

تصمیم و هرگونه هدایت یا احکام صادر ایجاب می نماید(. زمانی که تصمیم نهایی می گردد، اداره مالیاتی باید  12ماده  3فقره که 

 شده توسط بورد را رعایت نماید.  

ته شده یا تصمیم به شمول حقایق پذیرفبورد مکلف به یادداشت تصمیم خود در مورد دوسیه می باشد. تصمیم کتبی باید دالیل  9.58

اید به طرفین نقل از این سند بگردیده و دالیل حقوقی تصمیم را تشریح نماید.  اتکا مسترد شده در اتخاذ تصمیم، شواهد که باالی آن

جایب می تواند دالیل روز از صدور تصمیم فراهم گردد. عدم رعایت بورد از این و 7منازعه )مالیه دهنده و اداره مالیاتی( در خالل 

 شامل در اقامه دعوا به محکمه باشد. 

ردش قبالً بورد در موکه ممکن دارای موضوعات مشابه آنچه جهت ارائه شفافیت و همچنان ارائه رهنمود به سایر مالیه دهندگان که  10.58

صمیم باید رای دسترسی عامه نشر نماید. ت، بورد باید هر تصمیم را در صفحه انترنیتی اختصاصی موجود بباشد تصمیم اتخاذ نموده

اما در غیر آن صورت تصمیم کتبی صادره به  که مالیه دهنده را مشخص نماید، تصحیح گردد،مستعار حذف یا ارائه جزئیات جهت 

 طرفین منازعه باید به صورت کامل در صفحه انترنیتی دوباره نشر گردد. 

 

 

 

 

 

 

  دوازدهم فصل

  ها بازپرداخت و مالیه تصفیه های نامه تصدیق 
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 تصدیق نامه 

 :پنجاه و نهمماده 

اداره مالیات، تصدیق نامه تصفیه مالیه را در خالل بیست و یک روز بعد از دریافت درخواست شخص صادر مینماید، مشروط بر  (1)

 اینکه حین درخواست اظهارنامه مالیاتی را ارائه و ذمت مالیاتی خویشرا مطابق قوانین مالیاتی اداء نموده باشد. 

صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه به رئیس شرکت، اظهارنامه های مالیاتی و ذمت  ( این ماده، قبل از1در حاالت مندرج فقره ) (2)

 مالیاتی شرکت نیز توسط اداره مالیات تصفیه میگردد. 

مراجع که مطابق احکام قانون صالحیت صدور جواز های تجارتی یا سایر جواز ها را جهت پیشبرد فعالیت اقتصادی دارند، در  (3)

( این ماده را در خالل بیست و یک روز از 1ید نموده میتوانند که شخص تصدیق نامه مندرج فقره )صورتی جواز را صادر یا تمد

 ه نماید. ئتاریخ صدور آن ارا

 
 

ل صدور جواز های تجارتی و سایر جواز ها جهت پیشبرد فعالیت های اقتصادی صرف در صورتی وادارات دولتی و مراجع مسؤ 1.59

میتوانند که درخواست کننده تصدیق نامه تصفیه مالیه را ارایه نماید. بنابراین، درخواست کنندگان، در  جواز را صادر یا تمدید نموده

 یا تمدید جواز، مکلف به دریافت تصدیق نامه تصفیه مالیه از اداره مالیات میباشند.  صدور زمان درخواست

 : 1مثال 

از وزارت تجارت اخذ نموده است و این جواز الی  1395شرکت غزنوی جواز فعالیت تجارتی خویش را در آغاز برج سنبله سال                

، مدیر شرکت غزنوی برای تمدید جواز خویش به وزارت تجارت 1398اعتبار دارد. در ماه اسد سال  1398آغاز برج سنبله سال 

درخواست تمدید جواز باید تصدیق نامه تصفیه مالیه را که از اداره مالیات دریافت نموده درخواست مینماید. موصوف در زمان ارایه 

ارایه نماید. وزارت تجارت مکلف به مطالبه ارایه تصدیق نامه با درخواست بوده و در صورتیکه مدیر شرکت تصدیق نامه را ارایه 
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 ند.رده نمیتواننماید، این وزارت  جواز شرکت را تمدید ک

 

توانند تصدیق نامه تصفیه مالیه را از اداره مالیات بصورت کتبی یا با مراجعه به یکی از دفاتر این اداره، درخواست  مالیه دهندگان می  2.59

تا تصدیق نامه را در خالل بیست و یک روز بعد از دریافت درخواست صادر  سازد اداره مالیات را ملزم می 59( ماده 1نمایند. فقره )

روط بر اینکه شخص اظهارنامه های مالیاتی خویش را ارایه و مالیات ذمت خویش را پرداخت نموده باشد. این امر اداره نماید، مش

تا ارزیابی های داخلی اسناد خویش را بصورت فوری انجام دهد و در خالل بیست و یک روز تصدیق  سازد می مجبورمالیات را 

 اذ نماید.  نامه را صادر یا بر رد درخواست تصمیم اتخ

 یباشد. مالیه دهندگان اظهارنامه های مالیاتی خویش را خود شان ترتیب م قوانین مالیاتی افغانستان بر مبنای سیستم سنجش خودی می  3.59

ردند گ باشند. اظهارنامه های مالیاتی درست محسوب می نمایند و مکلف به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات شان در میعاد معینه می

در اختیار داشته باشد که خالف آنرا ثابت نماید. بنابراین، این سوال که آیا یک مالیه دهنده مستحق  اسنادمگر اینکه اداره مالیات 

یه دهنده درخواست تصدیق نامه توسط مال گیرد یا خیر باید مطابق اسناد اداره مالیات در زمان ارایه تصدیق نامه تصفیه مالیه قرار می

 اس سیستم سنجش خودی، پاسخ داده شود.بر اس

 :2مثال 

جهت درخواست تصدیق نامه تصفیه مالیه  1398، مدیر شرکت غزنوی به تاریخ اول برج اسد سال 1حقایق مندرج مثال  به تعقیب               

الیات کور اظهارنامه های ساالنه مبرای شرکت به دفتر محلی اداره مالیات مراجعه نمود. اسناد اداره مالیات مبین آنست که شرکت مذ

که  را و سالهای قبل ارایه نموده است. شرکت متذکره تمام اظهارنامه های مالیات موضوعی 1397برعایدات خویش را بابت سال 

ه مالیات ادارالزم بوده ارایه نموده است. این شرکت ثبت مالیه بر ارزش افزوده بوده و ارزیابی اسناد ارائه ان  1398الی اول اسد سال 

است و اظهارنامه های تمام ربع  1398نیز مبین آنست که شرکت اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده بابت ربع که ختم آن برج جوزای 

های قبلی را ارایه کرده است. مالیه قابل پرداخت مندرج اظهارنامه های مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه های مالیاتی پرداخت گردیده 

 میباشد.  تصفیهاست و بیالنس قابل پرداخت شرکت از درک تمام حسابات مالیاتی آن 

اسد سال  22کلف است تا تصدیق نامه تصفیه مالیه را به شرکت صادر نماید. این اداره باید تصدیق نامه را به تاریخ اداره مالیات م              

 یا قبل از آن صادر نماید.  1398

عد از ب آغاز یا اجرای بررسی مالیه دهنده مکلفیت اداره مالیات را مبنی بر صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه در خالل بیست و یک روز   4.59

 نظر به وضعیت مالیه دهنده به تاریخ درخواست تعیین میگردد.  59( ماده 1مکلفیت مندرج فقره )درخواست، برطرف نمی نماید. 

 :3مثال 

 تم آنخ، اداره مالیات تصمیم میگیرد تا بررسی اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده شرکت بابت ربع که 2به تعقیب حقایق مندرج مثال                

با صدور اطالعیه درخواست اسناد مختلف کاری به شرکت،  1398اسد  2است را آغاز نماید. بررسی به تاریخ  1398جوزای 

 آغاز میگردد. 

یا  1398اسد  22اداره مالیات مکلف به صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه به شرکت میباشد. این اداره باید تصدیق نامه را به تاریخ                

، به تاریخ 59قبل از آن صادر نماید. آغاز بررسی روی اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده این مکلفیت را تغییر نمیدهد زیرا مطابق ماده 

هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی شرکت ارایه ناشده باقی نمانده و شرکت مذکور هیچ نوع مالیه قابل پرداخت در این تاریخ  1398اسد  1

 . نداشته است

اجرای بررسی مالیه دهنده مکلفیت اداره مالیات را مبنی بر صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه در خالل بیست و یک روز بعد از درخواست  5.59

برطرف نمی نماید، حتی اگر بررسی هم قبل از تاریخ درخواست آغاز شده باشد. این مکلفیت اداره مالیات همچنان برطرف نمیگردد 

نامه مالیاتی یا مبلغ مالیه قابل پرداخت بعد از تاریخ درخواست اما قبل صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه توسط اداره حتی اگر اظهار
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 مالیات، قابل ارایه و قابل تادیه گردد. 

 :4مثال 

 ر ارزش افزوده بابت ربع که ختم آنباشد، به استثنای اینکه بررسی اظهارنامه مالیه ب می 2حقایق این مثال عین حقایق مندرج مثال                

زمانیکه درخواست مدیر شرکت  1398اسد  1آغاز میگردد. بررسی به تاریخ  1398سرطان  10است به تاریخ  1398جوازی 

غزنوی بابت تصدیق نامه تصفیه مالیه دریافت میگردد، جریان دارد. در زمان درخواست، بررس مصروف ارزیابی اسناد کاری شرکت 

اسد  12برخی از تفاوت ها را شناسایی نموده اما تا هنوز اطالعیه سنجش را صادر نکرده است. بررس کار بررسی را به تاریخ بوده و 

است را به تاریخ  1398تکمیل مینماید و اطالعیه سنجش مالیه بر ارزش افزوده اضافی قابل پرداخت بابت ربع که ختم آن جوزای 

 صادر مینماید.  1398اسد  13

اسد  22اداره مالیات هنوز هم مکلف به صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه به شرکت میباشد. این اداره باید تصدیق نامه را به تاریخ                

(، هیچ نوع اظهارنامه 1398اسد  1یا قبل از آن صادر نماید. در زمان درخواست تصدیق نامه تصفیه مالیه )یعنی به تاریخ  1398

 شرکت ارایه ناشده باقی نمانده و شرکت مذکور هیچ نوع مالیه قابل پرداخت در این تاریخ نداشته است.   مالیاتی 

در متن تصدیق نامه تصفیه مالیه چنین ذکر میگردد که اداره مالیات تایید مینماید که شرکت غزنوی، مطابق اسناد اداره مالیات به                

کامل از مکلفیت ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات قابل پرداخت در این تاریخ، قرار دارد. بنابراین،  ، در پیروی1398اسد  1تاریخ 

 قرار دارد.  59درست بوده و در مطابقت با ماده  متن تصدیق نامه

، در بسیاری نماید میصدور تصدیق نامه تصفیه مالیه در خالل بیست و یک روز بعد از تاریخ درخواست، حکم  بهدر حالیکه قانون   6.59

موارد صدور تصدیق نامه در یک زمان بسیار کوتاه نا ممکن خواهد بود. در مورد مالیه دهندگانی که اسناد شان بشکل کمپیوتری 

 توسط اداره مالیات نگهداری میگردد، صدور تصدیق نامه در عین روز درخواست برای اداره مالیات نا ممکن خواهد بود. 

، مالیه دهنده که تمدید زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی وی مطابق ماده هفتم 59حظه ارایه اظهارنامه های مالیاتی مندرج ماده در امر مال  7.59

 . نماید پیرویزمان تمدید از مکلفیت های ارایه اظهارنامه  خاللمنظور گردیده، در 

تمدید شده باید مطابق ماده پانزدهم پرداخت گردد، این ذمت مالیاتی  هرگاه مالیه دهنده دارای ذمت مالیاتی باشد که در خالل زمان  8.59

ه پرداخت به قگردد. عین حکم همچنان باالی ذمت مالیاتی تابع مواف مالیه دهنده را از دریافت تصدیق نامه تصیفه مالیه مانع نمی

 ز موافقه اقساط پیروی نماید. اقساط تطبیق میگردد، مشروط بر اینکه مالیه دهنده به روز درخواست تصدیق نامه ا

ا اعتراض خویش ردر برخی موارد، یک مالیه دهنده ممکن دارای یک مبلغ مالیه قابل پرداخت مورد منازعه باشد. مالیه دهنده ممکن  9.59

ت مالیاتی یا مطابق این قانون به بورد حل منازعا 56مطابق ماده یازدهم این قانون ارایه نموده باشد، یا دعوی قانونی را مطابق ماده 

( ماده دوازدهم این قانون به محکمه ارایه کرده باشد. در حالیکه بروز منازعه مالیاتی مانع تحصیل مالیه شده نمیتواند، اما در 2فقره )

اخت تمام دصورتیکه یک منازعه واقعی وجود داشته باشد، اداره مالیات میتواند، مطابق مقرره ها، مبنی بر به تعویق انداختن زمان پر

مالیه یا قسمتی از آن موافقت نماید. هرگاه در روز درخواست برای تصدیق نامه تصفیه مالیه، مالیه پرداخت ناشده وجود داشته باشد 

و مورد منازعه مالیاتی موجود که قبل از آن روز مطرح شده قرار داشته باشد، مشروط بر اینکه مبلغ پرداخت ناشده بمنظور به تعویق 

ن زمان پرداخت مطابق مقرره ها توسط اداره مالیات منظور شده باشد، این امر مانع مستحق بودن مالیه دهنده به تصدیق نامه انداخت

 گردد.  نمی 59تصفیه مالیه مندرج ماده 

 59هرگاه مالیه دهنده در زمان درخواست برای تصدیق نامه تصفیه مالیه مکلف به تادیه مالیه قابل پرداخت باشد، وی مطابق ماده  10.59

( 6گردد، مشروط بر اینکه در برابر مالیه قابل پرداخت تضمین کامل منحیث بخشی از موافقه مندرج فقره ) اطاعت پذیر تلقی می

 . نمایدفراهم  24ماده 
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  :زعه امتناع از صدور تصدیق نامه تصفیه مالیهمنا

 فقرهف مندرج (، مطابق تعریکه باشد اع از صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه )بشمول کوتاهی در صدور تصدیق نامه به هر دلیلینامت 11.59

 تواند توسط شخص که تصدیق نامه را درخواست نموده مورد این، این تصمیم می باشد. بنابر تصمیم مالیاتی می کی سوم ماده( 1)

 نماید.  پیگیریرا مطابق ماده یازدهم ارایه و حقوق خود را طبق فصل چهارم خود تواند اعتراض  میمذکور منازعه قرار گیرد. شخص 

 

 بازپرداخت 

 ماده شصتم:

هرگاه مالیه دهنده، مالیه ذمت خویشرا اضافه یا سهواً پرداخت نموده باشد، اداره مالیات مطابق قوانین مالیاتی و طرزالعمل  (1)

 های مربوط، آنرا تثبیت نموده و از بازپرداخت آن طور کتبی به مالیه دهنده اطالع میدهد. 

 

( این ماده مالیه دهنده در صورتی مستحق بازپرداخت می باشد که در خالل پنج سال از تاریخ اضافه 1در حالت مندرج فقره ) (2)

 پرداخت، طور کتبی آنرا مطالبه نموده باشد. 

 

 الیهم پرداخت قابل مالیه منحیث آن پرداخت تاریخ از باشد، گردیده بازپرداخت سهواً مبلغ مالیات اداره طرف از هرگاه (3)

 . گردد می تلقی دهنده،

 
 

پرداخت  توانند مبلغ قابل که در آن مالیه دهندگان می صراحت داردپروسه ای  پیرامونماده بیست و پنجم قانون مالیه بر ارزش افزوده   1.60

اشد، ب افزوده قابل پرداخت میکه مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده آنها بیشتر از مالیه بر ارزش  مالیه بر ارزش افزوده را زمانی

همچنان حاالتی در قانون مالیات بر عایدات وجود دارد که مالیه پرداخت شده یک مالیه دهنده ممکن از مالیات تعیین نمایند. 

ر د وجود دارد که مالیه دهندگان یک مبلغ راسهواً پرداخت نمایند.نیز برعایدات قابل پرداخت وی بیشتر باشد. همچنان این امکان 

نماید که مالیه دهنده در صورتی مستحق دریافت بازپرداخت می باشد که  قانون اداره امور مالیات حکم می 60این حاالت، ماده 

 در خالل پنج سال از تاریخ اضافه پرداخت، آنرا مطالبه نماید. 

 :1مثال 

نماید. وی از درک مواد استفاده شده در  تولیدات خویش را صادر میمالیه دهنده ثبت شده مالیه بر ارزش افزوده قسمت اعظم                 

الیه بر ارزش باشد، مطابق قانون م گیرد. از آنجاییکه صادرات تابع نورم صفر می تولیدات خویش تابع مالیه بر ارزش افزوده قرار می

هر دوره مالیه بر ارزش افزوده از مالیه بر ارزش افزوده  افزوده، مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده )مالیه قابل مجرایی( مالیه دهنده در

باشد. مالیه دهنده مطابق ماده بیست و پنجم قانون مالیه بر ارزش افزوده از درک مبلغ  قابل پرداخت وی در همان دوره بیشتر می

نج باشد. هرگاه مالیه دهنده در خالل پ اضافی بعد از هرگونه انتقال الزم برای دو دوره مالیه بر ارزش افزوده، مستحق بازپرداخت می

قانون اداره امور مالیات مشخص شده برای بازپرداخت درخواست نماید، وزارت مالیه مکلف است تا بازپرداخت  60سال که در ماده 

 ، طوریکه در ذیل روی آن بحث صورت گرفته است(. 61را بپردازد )البته با پیروی از قواعد مندرج ماده 

 : 2مثال 

یک تاجر دارنده جواز، فعالیت خویش را در اواخر سال مالیات برعایدات ساالنه آغاز مینماید و مطابق قانون مالیات بر عایدات از                 

درک قیمت تمام شد اجناس وارده خویش تابع مالیه ثابت دو فیصد قرار میگیرد. از آنجاییکه از سال مالیات بر عایدات زمان کم 

ثابت تادیه  از بابت مالیه نده است، عاید فروشات تاجر در این سال مالی صرف یک مبلغ کوچک بوده و بنابراین مجرایی ویباقی ما

شده بیشتر است نسبت به ذمت مالیاتی او که در اظهارنامه ساالنه مالیات برعایدات وی سنجش شده است. مالیه دهنده میتواند مطابق 
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 روییو سپس مستحق بازپرداخت قرار خواهد گرفت )البته با پ یدبازپرداخت درخواست نما یبرا یاتلاداره امور ما قانون 60ماده 

 آن بحث صورت گرفته است(. روی ذیلدر  طوریکه، 61از قواعد مندرج ماده 

 

 

 : 3مثال 

افغانی تعیین میگردد یک اطالعیه سنجش را دریافت مینماید. وی این  10000یک مالیه دهنده برای ذمت مالیاتی خویش که مبلغ                

مبلغ را بشکل الکترونیکی از حساب بانکی خویش به د افغانستان بانک انتقال میدهد اما در زمان درج مبلغ اشتباه نموده و سهواً مبلغ 

 درخواست بازپرداخت نماید.  60مالیه دهنده میتواند مطابق ماده اخت مینماید. این افغانی را پرد 100000

 :4مثال 

خویش را ارایه مینماید و مالیه مندرج اظهارنامه را میپردازد. پس از  1396یک مالیه دهنده اظهارنامه ساالنه مالیات برعایدات سال                

ساختمان ها از نورم غلط استهالک استفاده نموده و مطابق قانون مالیات بر عایدات در واقع  شش ماه وی در میابد که برای برخی از

را درخواست منیماید و اداره مالیات مشخص میکند که ذمت  1396مستحق نورم بلندتر بوده است. وی تعدیل اظهارنامه مالیاتی 

د اخته است. اطالعیه تعدیل سنجش صادر میگردد. مالیه دهنده میتوانمالیاتی او بابت آن سال مالی پائین تر از مبلغی است که او پرد

قانون اداره امور مالیات درخواست بازپرداخت نماید وسپس مستحق بازپرداخت قرار خواهد گرفت )البته با پیروی  60مطابق ماده 

 ، طوریکه در ذیل روی آن بحث صورت گرفته است(.61از قواعد مندرج ماده 

 

 : 5مثال 

یک مالیه دهنده توسط اداره مالیات بررسی میگردد و در نتیجه بررسی، تعدیل سنجش صادر میگردد. مالیه دهنده مالیه ذمت خویش                

را میپردازد اما همچنان اعتراض خویشرا مبنی بر عدم موافقت با قسمتی از مالیه سنجش شده ارایه مینماید. بعد از تعقیب طرزالعمل 

ازعه مندرج فصل چهارم، قضیه بالخره در محکمه خاتمه میابد. تصمیم محکمه به نفع مالیه دهنده صورت میگیرد و در نتیجه، های من

اداره مالیات مکلف به صدور تعدیل سنجش میگردد که این تعدیل مالیه ذمت مالیه دهنده را کاهش میدهد. از آنجاییکه مالیه دهنده 

قانون اداره  60است، مالیه توسط مالیه دهنده اضافه پرداخت شده است. مالیه دهنده میتواند مطابق ماده  مالیه را قبالً پرداخت نموده

، 61اده عد مندرج مامور مالیات درخواست بازپرداخت نماید و سپس مستحق بازپرداخت قرار خواهد گرفت )البته با پیروی از قوا

 طوریکه در ذیل روی آن بحث صورت گرفته است(.

و بعداً معلوم گردد مالیه دهنده مستحق بازپرداخت نبوده است  تادیه شود، هرگاه بازپرداخت به مالیه دهنده 60( ماده 3مطابق فقره )     2.60

)بدلیل اشتباه، تقلب یا به دالیل دیگر(، مبلغ بازپرداخت از تاریخ که بازپرداخت به مالیه دهنده صورت گرفته، منحیث مالیه قابل 

از تاریخ بازپرداخت باالی مبلغ  34گردد. این بدین معناست که مالیه اضافی مندرج ماده  الیه دهنده محسوب میپرداخت م

 گردد.  بازپرداخت شده تطبیق می

 

 مجرایی، انتقال و تادیه بازپرداخت

 :یکمماده شصت و 

 ( بازپرداخت مندرج ماده شصتم این قانون، به ترتیب ذیل صورت میگیرد: 1)

 مجرایی در مقابل ذمت مالیاتی یا محصول گمرکی تادیه ناشده مالیه دهنده.  -1  

 در صورت موافقه، مجرایی در مقابل ذمت مالیاتی شخص دیگر.  -2

 در صورت تقاضا، به شخص. -3
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 انتقال در مقابل ذمت مالیاتی آینده مالیه دهنده.  -4  

 ( اداره مالیات مکلف است، در مورد تخصیص بازپرداخت کتباً به مالیه دهنده اطالع دهد. 2)

( افغانی باشد، قابل بازپرداخت نبوده و در مقابل ذمت مالیاتی آینده مالیه دهنده 1000( هرگاه مبلغ بازپرداخت کمتر از مبلغ )3)

 انتقال و مجرایی داده میشود. 

 

نماید که اداره مالیات باید از  شرایط مجرایی یا انتقال را مشخص می 61قابل پرداخت باشد، ماده  60هرگاه بازپرداخت مطابق ماده  1.61

 ماند یا خیر، پیروی نماید.  آن قبل از تعیین اینکه آیا کدام مبلغ قابل بازپرداخت به مالیه دهنده قابل پرداخت باقی می

 نماید که مستحق بودن مالیه دهنده به بازپرداخت بصورت کامل و نهایی داخت به مالیه دهنده را زمانی منظور میاداره مالیات بازپر 2.61

 گردد شامل موارد ذیل میباشد:  باشد. مستحق بودن که بصورت کامل و نهایی مشخص می مستحق

 ( ماده بیست و پنجم قانون 3( یا )1قره )پذیرش ادعای کامالً مستند بازپرداخت مالیه دهنده توسط اداره مالیات مطابق ف

  .مالیه بر ارزش افزوده

 وقت  ای دیگرفته تا به محکمه درخواست ننما میتصم یاتیمال ادارهدهنده است و  هیمال به نفع که 57ماده  مطابق میتصم

 .درخواست به محکمه گذشته است

 ( ماده بیست و چهارم 4مستحق بودن به بازپرداخت عواید فروش دارایی مندرج فقره ) 

 توان دیگر بر علیه آن اعتراض نمود.  نهایی به معنی تصمیم محکمه بوده که نمی فیصلهنهایی محکمه.  فیصله 

ماید تا هرگونه ن سناد خویش را ارزیابی میزمانیکه مستحق بودن به بازپرداخت بصورت کامل و نهایی مشخص گردید، اداره مالیات ا 3.61

، 61مالیه ذمت تادیه ناشده دیگر که در برابر آن هر نوع بیالنس مجرایی باید تطبیق گردد، شناسایی شود. طبیعتاً در تطبیق حکم ماده 

که  د یا خیر. این بدین معناستاین باید برای اداره مالیات ممکن باشد تا معلوم نمایدکه آیا کدام مالیه ذمت تادیه ناشده وجود دار

اگر کدام اظهارنامه مالیاتی )اظهارنامه های مالیه بر ارزش افزوده، اظهارنامه های مالیات بر عایدات بشمول مالیه موضوعی یا سایر 

 نمیتواند.   شدهصورت حسابات الزم که باید ارایه گردد( ارایه نشده باشد، هیچ نوع بازپرداخت تا زمان ادای این مکلفیت ها تادیه 

یالنس ب مکلفیتهای مالیاتی پرداخت ناشدهاگر هیچ نوع مالیه ذمت ادا ناشده دیگر وجود نداشته باشد، یا هنوز هم پس از مجرایی سایر   4.61

 شد. امالیه دهنده هیچ گونه محصول گمرکی تادیه ناشده نداشته ب تانماید  می بررسیمجرایی باقی مانده باشد، سپس اداره مالیات 

مرکی مجرا شدن محصول گ جهت، سپس اداره مالیات با ریاست گمرکات هرگاه مالیه دهنده محصول گمرکی تأدیه ناشده داشته باشد  5.61

 نماید.  ، توافق میمدیون به مالیه دهندهمالیه دهنده توسط مبالغ 

اگر پس از فراهم نمودن مجرایی های الزم در برابر هر گونه مالیات یا محصوالت گمرکی تادیه ناشده دیگر هنوز هم کدام مبلغ دین   6.61

 به مالیه دهنده وجود داشته باشد، مالیه دهنده میتواند مجرایی آنرا در برابر وجایب مالیه دهنده دیگر درخواست نماید. 

لیه دهنده را از هرگونه اقدام فراهم نمودن مجرایی در برابر مالیات یا محصوالت گمرکی کتباً اطالع دهد. در اداره مالیات باید ما  7.61

صورتیکه هرگونه مبلغ دین به مالیه دهنده پس از فراهم نمودن مجرایی های الزم  در برابر مالیات یا محصوالت گمرکی مالیه دهنده 

هم وجود داشته باشد، در اطالعیه همچنان باید مبلغ باقی مانده به عنوان حق مالیه دهنده ذکر یا مالیات ذمت مالیه دهنده دیگر هنوز 

 گردد. 

 : نماید که بیانباید اطالعیه   8.61

 تواند در برابر مالیات ذمت مالیه دهنده دیگر درخواست مجرایی نماید؛ یا  مالیه دهنده می 

 باشد.  ازان افغانی یا بیشتر 1000درخواست نماید، مشروط براینکه مبلغ مذکور تواند بازپرداخت مبلغ را  مالیه دهنده می 

افغانی باشد، مبلغ مذکور  1000در صورت عدم ارایه چنین درخواست از جانب مالیه دهنده، یا در صورتیکه مبلغ باقی مانده کمتر از   9.61

 . دمجرا می گردانتقال و در مقابل مالیات ذمت آینده مالیه دهنده 
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 فصل سیزدهم

 احکام متفرقه  
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 وضع مقرره و طرزالعمل ها 

 : دومماده شصت و 

وزارت مالیه میتواند، بمنظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره ها را پیشنهاد و تعلیمات نامه ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها  (1)

 را که مغایر احکام قوانین مالیاتی نباشد، وضع نماید. 

( این ماده 1اداره مالیات مکلف به تطبیق و رعایت تعلیمات نامه ها، طرزالعمل ها و رهنمود های وضع شده مندرج فقره ) (2)

 می باشد. 

 

 اپچتواند  تواند تعلیماتنامه ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها را وضع و در دسترس مالیه دهندگان قرار دهد. این اسناد می اداره مالیات می 1.62

شکل الکترونیکی در صفحه انترنتی اداره مالیات قرار داده شود. تعلیماتنامه ها، طرزالعمل های عامه یا رهنمودها نباید در مغایرت یا ب

 با قوانین مالیاتی قرار داشته باشد. 

( 1) ءجز )بهخذ نمی نماید. نقل این مواد بشکل مجانی در دسترس مالیه دهندگان قرار گرفته و اداره مالیات در بدل آن کدام فیس ا  2.62

 . مراجعه نمایید ( ماده پنجم1فقره )

 :باشد احکام، طرزالعمل ها و رهنمودها الزم االجرا می

تعلیمات نامه ها، طرزالعمل ها یا رهنمود های که توسط اداره مالیات تهیه میگردد تا زمان انقضای مدت اعتبار آن باالی اداره مالیات   3.62

الزم االجرا میباشد. هرگاه یک تعلیمات نامه، طرزالعمل یا رهنمود حاوی توضیحات پیرامون نحوه تطبیق قانون مالیاتی باشد، اداره 

باشد. اداره مالیات باید مطابق توضیحات مندرج تعلیماتنامه ها،  مکلف به رعایت توضیحات مذکور می 62( 2فقره ) مالیات مطابق

 طرزالعمل ها یا رهنمود ها الی انقضای مدت اعتبار آن عمل نماید. 

ر باشد، حتی اگ الزم االجرا می . الیاتتوضیحات مندرج تعلیمات نامه، طرزالعمل یا رهنمود در جریان مدت اعتبار آن باالی اداره م   4.62

اداره مالیات را مکلف به رعایت توضیحات مندرج تعلیماتنامه، طرزالعمل یا  62 ماده بعداً معلوم گردد که مطابق قانون نبوده است.

 ایت مالیه دهندگانیگیرد. هدف این ماده حم رهنمود نموده و این ماده هرگونه تناقض با سایر احکام قوانین مالیات را نادیده می

است که در امر رعایت تعلیمات نامه ها، طرزالعمل ها یا رهنمود های که بعداً بدلیل اشتباهات اداره مالیات یا به دالیل دیگر نادرست 

 نمایند.  به اثبات میرسد، بشکل صادقانه عمل می

 

 : 1مثال 

نماید و این رهنمود حاوی توضیح کسرات استهالک مندرج قانون مالیات بر  می رهنمود نشراداره مالیات برای مالیه دهندگان                

باشد. در رهنمود مذکور نورم های استهالک برای دارایی های سرمایه ای مختلف لست گردیده است. یکی از دسته  عایدات می

 25وع دارایی در قانون مالیات برعایدات فیصد لست گردیده در حالیکه در واقع نورم این ن 50های دارایی ها با نورم استهالک 

 فیصد پیش بینی گردیده است. 

رهنمود مذکور در جریان مدت اعتبار آن پیروی نماید. اداره مالیات مکلف است تا از ، اداره مالیات مکلف است تا 62طابق ماده م               

این دارایی ها را در اظهارنامه های مالیاتی شان برای دوره های فیصد بابت  50دهد مجرایی استهالک نورم  به مالیه دهندگان فرصت

قانون  62مالیاتی که در آن رهنمود اعتبار دارد، مطالبه نمایند. هرچند این نورم استهالک مطابق قانون مالیات بر عایدات نیست، ماده 

 گیرد.  اداره امور مالیات حکم دیگر را نادیده می

 با اظهارات مندرج تعلیمات نامه، طرزالعمل یا رهنمود موافق نباشد، با آنهم مکلف به رعایت اظهارات مندرج این هرگاه کارمند مالیاتی 5.62

گردد. اما اگر کارمند مذکور از موجودیت کدام اشتباه در  اسناد در جریان مدت اعتبار آن بوده و این عمل او قانونی محسوب می
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سؤلیت و مبا اداره مالیات بمنظور اصالح آن  شریک ساختن اشتباه موردنظرع حاصل نماید، تعلیماتنامه، طرزالعمل یا رهنمود اطال

 باشد.   وظیفه وی می

وانند بمنظور ت مالیه دهندگان حق دارند تا پافشاری نمایند که اداره مالیات از تعلیماتنامه، طرزالعمل یا رهنمود نافذ پیروی نماید و می  6.62

 را مطابق فصل چهارم قانون اداره امور مالیات ارایه نمایند.  پیگیری آن اعتراض خویش

اند وهرگاه کارمند مالیاتی معتقد باشد که اظهارات مندرج تعلیماتنامه، طرزالعمل، یا رهنمود در مطابقت با قوانین مالیاتی قرار ندارد، میت  7.62

ا آنهم کارمند مالیاتی تا زمان فسخ تعلیماتنامه، طرزالعمل یا موضوع را غرض ارزیابی به بخش مربوطه اداره مالیات راجع نماید. ب

 مکلف است تا مطابق اسناد مذکور عمل نماید.  رهنمود

برای اینکه تعلیماتنامه، طرزالعمل یا رهنمود الزم االجرا باشد، باید صالحیت وضع آن توسط کارمند مالیاتی، قبالً به وی تفویض      8.62

 تی اداره مالیات بصورت درستیکه صالحیت وضع تمام مواد موجود در صفحه انترن بدانندشده باشد. مالیه دهندگان حق دارند 

که صالحیت نقل چاپی تعلیماتنامه، طرزالعمل، یا رهنمود بصورت  بدانندهندگان همچنان حق دارند . مالیه دانعکاس گردیده است

 تی منحیث یک سند معتبر لست شده باشد. یاست، مشروط بر اینکه در صفحه انترن نشررسیده به  درست

 :لغو

 که:  گرددلغو تواند  نماید. چنین سند در صورتی میلغو تواند تعلیماتنامه، طرزالعمل یا رهنمود را در هر زمان  می مالیات اداره         9.62

 اشتباهاً صادر شده باشد؛ .1

 قانون مربوطه تعدیل شده باشد؛  .2

ات مالیتصمیم محکمه در ارتباط به موضوع مندرج تعلیماتنامه، طرزالعمل عامه یا رهنمود نشان دهد که تصمیم اداره  .3

 نادرست بوده است؛ یا 

 به دالیل دیگر اداره مالیات درک خویش از تطبیق قانون را تغییر داده باشد.  .4

به اطالع  تییصفحه انترندر سند  درج اظهار فسخ درتی اداره مالیات یا یسند از صفحه انترن را می تواند از طریق حذف لغواطالعیه   10.62

  . ه شود رساندعامه 

 فسخ که در باال ذکر گردیده است، تاریخ انفاذ تعدیل قانون یا تصمیم محکمه می 3یا   2، در صورت دالیل شماره لغوتاریخ انفاذ   11.62

 دهد.  را روی صفحه انترنتی خویش قرار می لغودر سایر موارد، تاریخی است که اداره مالیات اطالعیه باشد. 

قبل از  که های فعالیت یامعامالت  دارایدهندگان  مالیهباشد.  نمیالزم االجرا  یاتاداره مال یباال لغوانفاذ  یخشده، از تار لغو سند  12.62

در  حتیحکم  نایباشند.  میشان  های فعالیت یاآن معامالت  باالیسند مذکور  تطبیقصورت گرفته است مستحق ادامه  لغو تاریخ

 یهارا یا یبرتسند ت لغوبعد از  الیدهد  میرا تحت پوشش قرار  فعالیت یاه که معامل مالیاتیگردد که اظهارنامه  می تطبیق صورتی

  نشده باشد.

 
 

تواند یک سند را بعد از فسخ آن روی صفحه انترنتی خویش حفظ نماید، مشروط بر اینکه بصورت واضح بیان  اداره مالیات می  13.62

لقی انترنتی که فسخ آن تذکر داده نشده باشد به عنوان سند معتبر تگردد که سند متذکره فسخ شده است. هر سند موجود در صفحه 

 گردد.  می

 :  مثال

طرزالعمل  یک مالیات. در آن زمان اداره نماید میبه شرکت فرش هرات فراهم  1396برج قوس سال  یانخدمات را در جر خاطره               

العمل در طرز ایندارد.  اختیاردر  قراردادی، یکتوسط  یاکارمند فراهم شده  یکخدمات توسط  آیا اینکه تفسیر پیرامونعامه را 

 است.  یقرارداد یک یططرزالعمل، خاطره نظر به شرا ینباشد. مطابق ا میموجود  مالیاتاداره  انترنتیصفحه 
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اداره  این. نماید میاداره از قانون، فسخ  این رتفسیدر  تغییر بدلیلطرزالعمل عامه را  مالیاتاداره  1396 یاول جد یختار به                

 قراردادیانرا در مورد کارمندان و  جدیدطرزالعمل  یکبرداشته و  خویش انترنتیطرزالعمل مذکور را در همان روز از صفحه 

 یداول ج یخاز تار یدو طرزالعمل جد یدهگرد لغو یگردد که طرزالعمل قبل میذکر  جدید. در طرزالعمل نماید میآن  جایگزین

 کارمند است.  یک یطنظر به شرا یدباشد. خاطره مطابق طرزالعمل جد می تطبیققابل  1396

همان روز را  الیبه خاطره بابت خدمات  تادیاتبوده و  1396قوس  30 یال یطرزالعمل قبل یقفرش هرات مستحق تطب رکتش               

ه رود که صورت حسابات کارفرما را در ارتباط ب میشرکت صرف انتظار  این. از گیرد میدر نظر  قراردادی یکبه  تادیات منحیث

  .نماید ارایه، 1396 یاول جد یخشده به خاطره بابت کار انجام شده از تار یهتاد یدستمزد ها یامعاشات 

ه اداره ب ممکن. سایر قوانین مالیات نیز می گیرد ارتباطتعلیماتنامه ها، طرزالعمل ها و رهنمود ها  صدوربه تهیه و  62( ماده 1فقره ) 14.62

مثال، ماده سی و چهارم قانون مالیه بر ارزش  بگونهنماید.  صادرمالیات صالحیت دهد تا مقرره ها، طرزالعمل ها و تعلیماتنامه ها را 

 افزوده. 

سناد مشابه وضع شده مطابق صالحیت سایر قوانین مالیات، باالی اسناد وضع شده مطابق قانون اداره امور مالیات و ا 62( ماده 2فقره )  15.62

 گردد.  تطبیق می

  :منازعات

کدام طرزالعمل را برای به منازعه کشاندن موقف اداره مالیات، بشکل مستقیم پیشبینی ننموده  ها قانون در طرزالعمل عامه یا رهنمود 16.62

است. هرگاه یک مالیه دهنده با موقف اداره مالیات یا تفسیر این اداره از قانون در طرزالعمل عامه یا رهنمود موافق نباشد، میتواند 

 از طرزالعمل های مندرج فصل چهارم به منازعه بکشاند.  اظهارنامه را ارایه و سنجش ناشی از آنرا با پیروی

اند تو مالیه دهنده ایکه معتقد است اداره مالیات با وی مطابق یک حکم، طرزالعمل یا رهنمود الزم االجرا برخورد نمی نماید می  17.62

 قیبتعباشد،  االجرا می مرعیند همچنان عین طرزالعمل منازعه مندرج فصل چهارم را در برابر سنجشی که معتقد است خالف س

 نماید. 

  :درخواست و طرزالعمل

تواند برای دریافت طرزالعمل خصوصی درخواست نماید. طرزالعمل خصوصی تصمیم اداره مالیات بوده که در پاسخ  مالیه دهنده می  18.62

  نماید. باالی مالیه دهنده بیان میگردد و موقف این اداره را در ارتباط به نحوه تطبیق قانون  به درخواست اتخاذ می

هرگاه مالیه دهنده تمام معلومات الزم را برای اخذ تصمیم ارایه نموده باشد، اداره مالیات باید طرزالعمل خصوصی را صادر نماید.   19.62

چنان ح نموده و همبدین منظور، معلومات الزم در درخواست بدین معناست که مالیه دهنده حقایق و شرایط را بصورت کامل تشری

 است.  ساختهمشخص  به آن را نموده،پاسخ  یسوال مالیاتی را که اداره مالیات تقاضا

 

 

 :مثال 

های خویش نصب کرده است. این مالیه دهنده ماشین آالت را در  یک مالیه دهنده ماشین آالت را کسب و در یکی از ساختمان              

. در داده استعواید توضیح آوردن در امر بدست  آن راو همچنان استفاده و هدف درخواست خویش بصورت کامل تشریح 

به مجرایی استهالک را مطال تواند مطابق قانون مالیات بر عایدات گردد که آیا مالیه دهنده می درخواست بصورت واضح سوال می

 تواند، کدام نورم باید استفاده و کدام هزینه ها در محاسبه آن شامل گردد.  اگر می نماید و

اداره مالیات باید یک طرالعمل خصوصی را به مالیه دهنده صادر نماید و در آن توضیح دهد که آیا مجرایی استهالک مجاز است یا                

 آالت را مشخص نماید. اگر مجاز باشد، باید نورم قابل تطبیق باالی ماشین  و خیر
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مل مکلف به صدور طرزالع یهرگاه معلومات الزم برای اخذ تصمیم روی درخواست طرزالعمل خصوصی کافی نباشد، اداره مالیات   20.62

ه دنمی باشد. این اداره باید معلومات ارایه ناشده را به مالیه دهنده مشخص نماید و به وی فرصت پاسخ بدهد. در صورتیکه مالیه دهن

 معلومات ارایه ناشده را فراهم نماید، اداره مالیات باید آنرا همراه با درخواست اولیه مالیه دهنده مورد مالحظه قرار دهد. 

هرگاه به سوال مطرح شده در درخواست طرزالعمل خصوصی پاسخ کافی در طرزالعمل عامه یا رهنمود اداره مالیات ارایه شده    21.62

باشد، به مالیه  واند نقل طرزالعمل عامه یا رهنمود را همراه با این توضیح که چنین مواد پاسخ به درخواست میباشد، این اداره میت

 سازد.  نماید، بر آورده می را که طرزالعمل خصوصی آنرا تکمیل می 62دهنده فراهم نماید. این امر شرایط ماده 

اکثریت  باید در یتااداره مالی با آن هممانی توسط قانون وضع نگردیده است. برای صدور طرزالعمل خصوصی هیچ گونه محدوده ز     22.62

روز بعد از دریافت درخواست صادر نماید، مشروط بر اینکه تمام معلومات الزم برای  سی موارد طرزالعمل خصوصی را در خالل 

 اخذ تصمیم ارایه شده باشد. 

 :است االجرا الزم طرزالعمل

خصوصی باالی اداره مالیات در امر برخورد این اداره با مالیه دهنده ایکه طرزالعمل خصوصی به وی صادر گردیده، الزم طرزالعمل   23.62

باشد، مشروط بر اینکه بشکل قانونی صادر شده باشد. صدور طرزالعمل خصوصی در صورتی قانونی است که توسط  االجرا می

خصوصی منظور شده باشد و کارمند مذکور حین تهیه طرزالعمل خصوصی، ماده  صالحیت تهیه طرزالعمل هایبا کارمند مالیاتی 

 )سوء استفاده از موقف وظیفوی( را نقض ننموده باشد.  51

 که:  لغو گرددطرزالعمل خصوصی در صورتی میتواند توسط اداره مالیات     24.62

 اشتباهاً صادر شده باشد؛ .1

 قانون مربوطه تعدیل شده باشد؛  .2

تصمیم محکمه که مشابه یا مربوط به موضوع مندرج طرزالعمل خصوصی است نشان دهد که تصمیم اداره مالیات نادرست  .3

 بوده است؛ یا 

 به دالیل دیگر اداره مالیات تفسیر خویش از تطبیق قانون را تغییر داده باشد.  .4

ماره طرزالعمل خصوصی، در صورت دالیل ش لغوم گردد. تاریخ انفاذ طرزالعمل خصوصی باید کتباً به مالیه دهنده فراه لغواطالعیه     25.62

اریخی در سایر موارد، تباشد.  طرزالعمل که در باال ذکر گردیده است، تاریخ انفاذ تعدیل قانون یا تصمیم محکمه می لغو 3یا   2

 نماید.  طرزالعمل خصوصی را به مالیه دهنده فراهم می لغواست که اداره مالیات اطالعیه 

طرزالعمل خصوصی صورت گرفته است، مکلف به پیروی از  لغواداره مالیات در خصوص هر گونه معامله یا توافق که الی تاریخ     26.62

 باشد.  طرزالعمل خصوصی می

 

  :اتنشر

 

سخه ه باشند، اداره مالیات نبمنظور شفافیت، سازگاری و همکاری با سایر مالیه دهندگانی که ممکن در حاالت مشابه قرار داشت  27.62

 تصحیح شده هر طرزالعمل خصوصی صادره را روی صفحه انترنتی خویش منتشر مینماید. 

 طرزالعمل خصوصی در حاالت ذیل روی صفحه انترنتی منتشر گردد: الزم نیست   28.62

 وی صفحه در حال حاضر ر درصورتیکه طرزالعمل خصوصی دیگر با شرایط مشابه از قبل وجود داشته باشد و عین تصمیم

 انترنتی نشر شده باشد؛
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  تصمیم طرزالعمل خصوصی توسط طرزالعمل عامه، رهنمود یا مواد مشابه که فعالً اداره مالیات آنرا قابل دسترس قرار داده

 باشد تحت پوشش قرار گیرد؛ یا 

  ل فهم سایر مالیه دهندگان مفید و قاب محتوای باقی مانده برای به مالیه دهنده مشخص شود کهپس از تصحیح الزم جزئیات

 نخواهد بود.

تواند آنرا مانند طرزالعمل  می یگردد. اداره مالیات منحیث طرزالعمل عامه تلقی می 62طرزالعمل خصوصی نشر شده، بمنظور ماده   29.62

رای طرزالعمل ه استثنای مالیه دهنده ایکه بعامه در هر زمانی فسخ نماید. چنین فسخ باالی تمام مالیه دهندگان قابل تطبیق خواهد بود، ب

 خصوصی درخواست و آنرا دریافت نموده باشد. 

  :منازعه

موده است. بشکل مستقیم پیشبینی نن در طرزالعمل خصوصی را برای به منازعه کشاندن تصمیم اداره مالیات یکدام طرزالعمل قانون  30.62

تواند اظهارنامه خویش را مطابق تصمیم مندرج طرزالعمل  وصی موافق نباشد میمالیه دهنده ایکه با تصمیم مندرج طرزالعمل خص

خصوصی ارایه و سپس پروسه منازعه مالیاتی مندرج فصل چهارم را در ارتباط به سنجش صورت گرفته در اظهارنامه مالیاتی، تعقیب 

 نماید. 

 

 احکام انتقالی 

 :سومماده شصت و 

 که قبل از انفاذ این قانون آغاز شده باشد، مطابق احکام قانون قبلی حل و فصل می هرنوع دعوی قانونی یا تعقیب عدلی (1)

 گردد. 

 

هرگاه مدت درخواست یا دعوی قانونی قبل از انفاذ این قانون ختم گردیده باشد، شخص نمیتواند از مدت که در این قانون  (2)

 پیشبینی گردیده، استفاده نماید. 

 

احکام این قانون باالی هر نوع سنجش مالیه یا اجراآت که قبل از انفاذ این قانون صورت گرفته یا باید میگرفت، قابل تطبیق  (3)

 ( این ماده از این حکم مستنثی است. 2و  1میباشد. فقره های )

 

االی . این ماده همچنان بگردد تطبیق می این قانونقانون اداره امور مالیات باالی هر نوع سنجش مالیاتی صادره قبل از انفاذ  63ماده   1.63

صورت  یا غفلتگردد. اجراآت  که قبل از انفاذ قانون اداره امور مالیات صورت گرفته تطبیق میغفلت ناشی ازهر گونه اجراآت 

 تواند از طرف مالیه دهنده یا اداره مالیات باشد. اما سه استثنای را که ذیالً بیان گردیده مالحظه نمایید.  گرفته می

 :مثال 

رگاه این . همی نمایداشخاص مشخص را به درخواست برای اخذ نمبر تشخیصیه مکلف مالیات ماده بیست و هشتم قانون اداره امور                

قانون اداره امور مالیات بوجود آمده باشد و شخص در امر ارایه درخواست کوتاهی نموده باشد و اداره مالیات   مکلفیت قبل از انفاذ

وی مالیه  باالی شخص بدلیل کوتاهی 42تواند مطابق ماده  این کوتاهی را پس از انفاذ قانون اداره امور مالیات دریابد، این اداره می

 اضافی وضع نماید. 

استثنا در تطبیق احکام انتقالی قانون اداره امور مالیات وجود دارد. اولین استثنا این است که یک دعوی قانونی که سه ، 63مطابق ماده   2.63

 89( ماده 2مطابق فقره ) گردد. این دعوی قانونی قبل از انفاذ قانون اداره امور مالیات ارایه شده، مطابق قانون قبلی حل و فصل می

 باشد.  دعوی قانونی به محکمه می یات بر عایدات به معنی ارایهقانون مال
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دومین استثنا در حالتی است که یک تعقیب عدلی قبل از انفاذ قانون اداره امور مالیات آغاز شده باشد. تعقیب های عدلی مربوطه    3.63

هارم یکم، یکصدودوم، یکصدوسوم، یکصدوچمندرج قانون مالیات بر عایدات تعقیب های عدلی است که در ماده های قبلی یکصدو

و یکصدوششم قانون مالیات برعایدات صراحت داشته است. در تعیین اینکه آیا یک تعقیب عدلی آغاز شده است یا خیر، تاریخ 

 . رنوالیڅاگیرد، نه تاریخ ارایه قضیه به لوی  ارایه قضیه به محکمه مورد مالحظه قرار می

است که مدت مجاز مطابق قانون مالیات برعایدات برای ارایه درخواست یا دعوی قانونی، در زمان انفاذ قانون  استثنای سوم در حالتی  4.63

اداره امور مالیات خاتمه یافته باشد. هرگاه قانون اداره امور مالیات زمان بیشتر را برای عین درخواست یا دعوی قانونی اجازه دهد، 

 گیرد.  قانون اداره امور مالیات قرار نمی شخص مستحق استفاده مدت بیشتر مندرج

 :مثال

روز بعد از دریافت  30مالیات برعایدات، مالیه دهنده میتواند اعتراض خویش را در خالل قبلی مطابق ماده هشتاد و نهم قانون                 

اطالعیه تعدیل سنجش مندرج آن ماده ارایه نماید. مطابق ماده یازدهم قانون اداره امور مالیات، مالیه دهنده چهل و پنج روز وقت 

 دارد تا اعتراض خویش را ارایه نماید. 

 

روز قبل از انفاذ قانون اداره امور مالیات  35 قبلی د اطالعیه تعدیل سنجش را مطابق ماده هشتاد و نهم قانون مالیات برعایداتحام               

روز مطابق آن ماده ارایه نمی نماید. به تاریخ انفاذ قانون اداره امور مالیات،  30نماید و اعتراض خویش را در جریان  دریافت می

ماند تا اعتراض خویش را مطابق ماده یازدهم قانون اداره امور مالیات ارایه نماید. اما بدلیل استثنای  اقی میروز برای حامد ب 10

 ، وی مستحق استفاده از زمان بیشتر قرار نگرفته و نمی تواند اعتراض اش را ارایه نماید. 63مندرج ماده 

 
 

 ارجحیت قانون 

 : چهارمماده شصت و 

قوانین، قراردادها، موافقت نامه ها یا سایر اسناد تقنینی با احکام این قانون، قانون اداره امور مالیات مرجح (  در صورت مغایرت 1)

 شود.  دانسته می

(  موافقت نامه های بین المللی منعقده میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دول خارجی یا موسسات ملل متحد از حکم 2) 

 مستثنی است.  ( این ماده،1مندرج فقره )

 

. نماید یم اظهار ینیاسناد تقن یرسا یاها ، قراردادها، موافقتنامه ینقوان سایررا بر  مالیاتقانون اداره امور  ارجحیت 64( ماده 1قره )ف  1.64

 ریموارد تناقض آن احکام غ ان وقت، باشد  قرار داشته یاتبا احکام قانون اداره امور مال انها در مغایرت  احکام هریکی از  هرگاه

 . گردد یم یقتطب یاتمحسوب شده و احکام قانون اداره امور مال یققابل تطب

ات توسط . مالیمالیات را وضع نمی نمایدمالیه بر ارزش افزوده مستقیماً قانون مالیات بر عایدات و قانون مانند قانون اداره امور مالیات   2.64

ص گردد. معافیت ها و امتیازات مشخ مربوطه مالیاتی مانند قانون مالیات بر عایدات و قانون مالیه بر ارزش افزوده وضع می قوانین

اشد که در ب تواند در آن قوانین پیشبینی گردد. معافیت ها و امتیازات مالیاتی صرف در صورتی مجاز می مربوط به آن مالیات می

تواند بشکل خاص تصریح گردد، طور مثال معافیت ها برای اجناس و خدمات  افیت ها و امتیازات میقانون مشخص شده باشد. این مع

تواند در موافقتنامه های بین المللی فی مابین افغانستان و کشور های  مشخص مندرج ماده پنجم قانون مالیه بر ارزش افزوده یا می

 خارجی و موسسات بین المللی پیشبینی گردد. 

رچند باشد. ه گردد، بناً هیچ نوع معافیت و امتیاز مشخص در این قانون شامل نمی یات توسط قانون اداره امور مالیات وضع نمیمال  3.64

نماید  تایید می 64سنجش، تحصیل و تطبیق مالیات بشمول مالیات اضافی در موارد الزم، در این قانون تصریح گردیده است. ماده 
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موافقتنامه های بین المللی را با سایر کشور ها یا موسسات بین المللی پیرامون وضع مالیات عقد نماید.  تواند که دولت افغانستان می

به اداره مالیات  64این موافقتنامه های بین المللی بر قوانین مالیات بشمول قانون اداره امور مالیات ارجحیت دارند. بنابراین، ماده 

دهد تا مالیات را مطابق موافقتنامه های بین المللی که برخورد مالیاتی را متفاوت از برخورد مالیاتی مندرج قوانین مالیات  صالحیت می

 ، سنجش، تحصیل یا تطبیق نماید. می نمایدممکن پیشبینی 

باشد.  طبیق می، قابل تو مجاز گردیدهعقد  صرف باالی موافقتنامه های بین المللی که مطابق قوانین وقانون اساسی افغانستان 64ماده   4.64

موافقتنامه های بین المللی موافقتنامه های اند که میان دول یا یک دولت و یک موسسه بین المللی شناخته شده مانند سازمان ملل 

 متحد، عقد گردد. 

امه نماید. در خصوص موافقتن ستان نمایندگی میوزارت خارجه در معامالت با دول خارجی و موسسات بین المللی عموماً از دولت افغان  5.64

نماید. در مورد موضوعات مالیاتی،  های مالیاتی، وزارت خارجه بصورت عموم با وزارت مربوطه مسؤل موضوع موافقتنامه، مشوره می

 . می باشدوزارت مربوطه وزارت مالیه 

 

نماید، طور مثال در  وزارت خانه )بشمول وزیر( قراردادها یا موافقتنامه ها را عقد می دولتیمسؤل یک ، دولتدر جریان معمول اداره   6.64

بخش تدارکات اجناس یا خدمات. با وجود اینکه وزیر ممکن صالحیت خریداری اجناس یا خدمات را داشته باشد و مطابق صالحیت 

 بنآ راردادهاق این. هرگاه باطل نمایدبه صالحیت خود را فغانستان قوانین ا نمی تواندهای خویش سایر موافقتنامه ها را عقد نماید، اما 

 طبیقتاحکام آن( قابل  سایرهمان احکام قرارداد )نه لزوماً ، داشته باشد قرار قوانین مالیاتبا  تمغایردرمالیاتی  خاصبرخورد بر 

  نخواهد بود.

 :1مثال 

ی قرارداد عقد ماعمار یک تعمیر  جهتساختمانی خارجی قراردادی ، به نمایندگی از یک وزارت، با یک شرکت دولتیک وزیر                

وسط باشد. معافیت مالیاتی فراهم شده ت نماید که قراردادی ساختمانی از مالیات برعایدات معاف می می تصریح. موافقتنامه نماید

نظور شده که یا موافقتنامه م قوانین مالیاتیباشد که در  صرف در صورتی مجاز می وزیر، قابل تطبیق نخواهد بود. معافیت مالیاتی

 شده باشد.  دهد، پیشبینی شرایط مالیه دهنده و فعالیت را تحت پوشش قرار می

 : 2مثال 

یک دولت خارجی منحیث  یک وزیر حکومت، به نمایندگی از یک وزارت )غیر از وزارت امور خارجه(، موافقت نامه ای را با               

 که قراردادی ساختمانی از مالیات برعایدات معاف می تصریح گردیدهموافقتنامه در نماید.  تمویل کننده اعمار یک تعمیر، عقد می

اتی و همچنان یتواند معافیت مالیاتی مندرج موافقتنامه را ایجاد نماید. این معافیت باید در قوانین نافذه مال باشد. این وزیر به تنهایی نمی

درموافقتنامه بین المللی منظور شده، پیش بینی شده باشد. وزارت امور خارجه مسؤل معاهدات و موافقتنامه های بین  در صورت لزوم

عالیت های ف را در قبالحق حاکمیت افغانستان از طریق مجراهای درست آن عقد نگردیده باشد و و موافقتنامه ای که  المللی بوده

 . باشد فاقد اعتبار می مدنظر نگیرد، در سرحدات آنمالیاتی 

سه خارجی یا یک موس های ، موافقتنامه بین المللی به معنی موافقت نامه )بشمول معاهده( میان دولت افغانستان و دولت64در ماده   7.64

قرارداد ها میان دولت افغانستان و قراردادی های خصوصی و سایر  ،باشد. این موافقتنامه شناخته شده بین المللی چند ملیتی می

 دهد.  موسسات غیر حکومتی را تحت پوشش قرار نمی

مثال های موسسات شناخته شده چند ملیتی عبارت اند از ملل متحد و موسسات مربوط به آن، اتحادیه اروپا، صندوق جهانی پول و   8.64

 بانک جهانی.

ی حاصل می داخل عو سایر کارکنان غیر مقیم آنها بر اساس عوایدیکه از مناب بین المللیدول خارجی، مؤسسات  مکلفیت مالیاتی 9.64

 عقد گردیده، تثبیت میگردد.با دولت افغانستان نمایند، مطابق موافقتنامه ها، قراردادها و پروتوکول هائیکه در زمینه 
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 اشت هویت استخدام کننده تابع مالیات قرار میگیرد.مزد مقیم افغانی بدون در نظردستالف :    معاش و د

مزد مقیم افغانی که توسط سفارت خانه های خارجی در کابل استخدام میگردد، درافغانستان قابل مالیه ستمعاش یا د  :1مثال 

 میباشد. 

ت مالیات در افغانستان معافی :   یک مقیم افغانی که در افغانستان توسط یک مؤسسه خارجی که طی معاهده یا قرارداد از2مثال 

رفته شده، گارداد معافیت در نظر حاصل نموده، استخدام میگردد، باوجودیکه برای کارمندان خارجی شرکت متذکره درمعاهده یا قر

 معاش و مزد مقیم افغانی مذکور تابع مالیه قرار میگیرد.

افغانستان استخدام میگردند، در صورت موجودیت یکی از شرایط ب: معاش یا مزد اتباع خارجی که توسط دولت متبوع  آنها در 

 ذیل از مالیه معاف میباشد:

 معاهدۀ که میان کشور متذکره و افغانستان معافیت را در نظر گرفته باشد.  -1

 چنانیکه قوانین، تجارب و تعامالت  بین المللی ایجاب مینماید - 2     

اجرای وظیفۀ آنها در افغانستان منحیث مقامات هیئت دیپلوماتیک اعزامی کشور متبوع خود، تابع عواید اشخاص خارجی از درک  مثال:

 مالیه قرار نمیگیرد.

 

 تاریخ انفاذ 

 :پنجمماده شصت و 

 این قانون بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میباشد.  (1)

 

( ماده هشتاد و ششم، فقره های 2( ماده پنجاه و نهم، فقره )8و  7ماده سوم، ماده سی و نهم، فقره های ) :با انفاذ این قانون (2)

( ماده نود و سوم، مواد نود 2و  1( ماده هشتاد و هفتم، ماده نودم، ماده نود یکم، ماده نود و دوم، فقره های )7، و 6، 5، 4)

نود و هشتم، نود و نهم، صدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، چهارم، نود و پنجم، نود و ششم، نود و هفتم، 

( ماده یکصد و نهم و ماده یکصد و یازدهم 1یکصد و چهارم، یکصد و پنجم، یکصد و ششم، یکصد و هفتم و فقره )

 شمرده میشود.  هـ ش و سایر احکام مغایر آن ملغی 1387( سال 976قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره )
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 ضمیمه الف :

 منظوری استفاده از سال مالی متفاوت 

دهد، مشروط بر اینکه درخواست  ( ماده سوم اجازه استفاده از دوره متفاوت را به مالیه دهنده می1تعریف سال مالی مندرج فقره )

 وی از طرف اداره مالیات منظور گردد. 

توانند برای استفاده از سال مالی  نیز چنین صراحت دارد که اشخاص حکمی می  مالیات اداره امور قانون( ماده سوم 1فقره ) 6جزء  

 متفاوت درخواست نمایند. استفاده از سال مالی متفاوت مطابق قانون باید از جانب اداره مالیات منظور گردد.  

 .ناًبمتفاوت توسط مالیه دهنده، در مطابقت با قانون مالیات برعایدات قرار دارقانون اداره امور مالیات در ارتباط به استفاده از سال مالی 

 مطابق به احکام قانون اداره امور مالیات هرشخص میتواند استفاده از سال مالی متفاوت را درخواست نماید.

 بق قانون مالیات برعایدات، صرفتواند برای اخذ منظوری استفاده از دوره مالی متفاوت درخواست نماید. قبالً مطا هر شخص می

 توانست چنین درخواست را ارایه نماید.  شخص حکمی می

نماید. یک دوره متفاوت  بشکل دوامدار، تاکید می اتیدر عمل اداره مالیات هنوز هم روی استفاده از دوازده ماه منحیث دوره مالی

تم ز دوازده ماه( منظور گردد تا به مالیه دهنده اجازه تغییر تاریخ خسال )کم یا بیش اانتقالی مقصد تغییر یک مرتبه ای ه تواند ب می

 سال مالی وی داده شود. 

 

  :منظوری توجیهشرایط 

قوانین مالیات دوره های مالی مورد استفاده توسط مالیه دهندگان را مشخص نموده است. از نظر اداری بهتر است اکثریت مالیه 

 وره ها استفاده نمایند. بنابراین، اداره مالیات صرف در صورتی دوره های مختلف را منظور میدهندگان از عین تاریخ های ختم و د

 نماید که دالیل مناسب برای آن وجود داشته باشد. 

منظوری  وجیتحاالتی که بتوانند دالیل موجه برای منظوری باشند ذیالً ذکر گردیده اند. ممکن بعضی حاالت دیگر نیز برای  مثالها

است. اما آن حاالت نادر بوده و از طرف اداره مالیات بشکل دقیق مورد  نگردیدهوجود داشته باشد که در ذیل از آن یاد آوری 

 ارزیابی قرار خواهند گرفت. 

 
  :سازگاری با دوره های محاسباتی خارجی

بخشی از یک شرکت خارجی یا عضو گروپ شرکت های باشد که شامل شرکت های خارجی است  هرگاه یک مالیه دهنده افغان

و به دالیل کاری حسابات مالیه دهنده افغانستان برای یک دوره ای ترتیب گردد که از سال مالی معیاری افغانستان متفاوت باشد، 

 میتواند یک دلیل موجه برای اخذ منظوری باشد. 

تواند برای ساختار های مالکیت غیر حکمی  قه ها با این شرکت ها صورت خواهد گرفت، امامنظوری میچنین مواف بصورت عموم

نیز موجه باشد. به گونه مثال، در حالتی که یک شخص حقیقی خارجی مالک یک تشبث دارای نمایندگی یا بخش فعال در افغانستان 

ابات در یک دوره متفاوت وجود داشته باشد، استفاده از یک سال باشد. هرگاه دالیل کاری نزد مالک خارجی مبنی بر ترتیب حس

 تواند.  مالی که با دوره محاسباتی وی سازگاری داشته باشد منظور شده می

واند ت تواند یک شرکت تضامنی شامل شرکای افغان و خارجی باشد. شراکت ها میان نهاد های خارجی و افغان نیز می مثال دیگر می

 استفاده از یک سال مالی متفاوت برای شریک مقیم افغانستان باشد. دلیل موجه برای 

 باشد:  دالیل کاری قابل قبول برای استفاده یک دوره محاسباتی متفاوت شامل موارد ذیل می

 نماید؛  مالک خارجی دوره محاسباتی خود را مطابق قوانین مالیاتی نافذه کشور خویش تنظیم می 
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 نماید تا از عین دوره محاسباتی شرکت مادر  استفاده  رعی افغانی خویش را ملزم مییک شرکت خارجی مادر شرکت ف

 نماید؛

 نمایند.  ی یا اعضای گروپ شرکت ها طرز اجراآت سکتور مربوطه شانرا تعقیب میجمالکین خار 

 :1مثال 

ت بزرگتر مادر که در مربوط به شرکفون مبایل را پیش میبرد. این تشبث یک شرکت فرعی ییک تشبث تلالف شرکت مخابراتی     

مالی  نماید که از سال باشد. شرکت مادر حسابات خویش را بر اساس سال مالی ترتیب می یک کشور اروپایی موقعیت دارد، می

تیلیکام لف اافغانستان متفاوت است. بدلیل کمپیوتری شدن و انسجام اسناد محاسباتی در گروپ شرکت ها، برای شرکت مخابراتی 

 رتیب نمودن حسابات جداگانه برای سال مالی افغانستان بسیار دشوار خواهد بود. ت

 . توجیه می گردداداره مالیات جهت منظوری درخواست استفاده از سال مالی بر اساس دوره محاسباتی شرکت خارجی مادر 

 

  :یفصل تیفعال اساس بر یمال دوره میتنظ. 2

م سال مالی فصلی وجود داشته، یعنی ختمنظوری استفاده از دوره مالیاتی متفاوت در صورتی میتواند توجیه گردد که یک فعالیت 

 باشد.    معمول در زمانی اتفاق افتد که مالیه دهنده دارای بیشترین فعالیت اقتصادی می

 :2مثال 

ت باشد.  بدلیل زمان برداش ه مواد غذایی بمنظور صادرات، مییک مالیه دهنده مالک یک تشبث پروسس محصوالت زراعتی ب  

حاصالت زراعتی، قسمت اعظم فعالیت تشبث و کسب عواید ناشی از صادرات در دو ماه قبل و بعد از سال مالی اتفاق می افتد. 

 تشبث مذکور برای ده ماه دیگر سال فعالیت ندارد. 

بود که درخواست استفاده از سال مالی متفاوت را که در جریان دوره فصلی خاتمه برای اداره مالیات این یک دلیل موجه خواهد 

 باشد، منظور نماید. ابد، یعنی زمانیکه فعالیت تشبث معموالً هر سال متوقف میی می

 

 :گردد حاالتی که منظوری توجیه نمی

مالیه دهندگانی که یگانه عاید شان از معاشات یا دستمزد ها، کرایه، تکتانه و مفاد سهم است دالیل موجه برای استفاده از سال مالی 

 متفاوت ندارند. 

توانند در هیچ یک از حاالت ذیل استفاده از سال مالی  با فعالیت اقتصادی در داخل و خارج از افغانستان نمی تجارییک گروپ 

 نمایند:  یوت را توجمتفا

 در صورتیکه گروپ در مالکیت یا کنترول یک نهاد مقیم افغانستان باشد؛ یا  .1

 در صورتیکه فعالیت های خارجی صرف یک بخش کوچکی از مجموع فعالیت باشد.  .2

ناد رورت، اسرود گروپ که تشبثات از سال مالی افغانستان استفاده نماید و در صورت ض در هر یک از موارد فوق، انتظار می

ال مالی متفاوت تواند برای استفاده از س محاسباتی خویش را بر اساس آن ترتیب کند. در صورتیکه مناسب باشد، گروپ تشبثات می

 به اداره مالیات کشور خارجی بابت هرگونه مکلفیت مالیاتی در آن کشور خارجی، درخواست ارایه نماید. 

 :مثال 

ال باشد. کشور پاکستان از یک سال مالی متفاوت از س شرکت کوچک فرعی در پاکستان می یک بانک بزرگ افغانی دارای یک

 نماید.  مالی افغانستان استفاده می

برای بانک افغانی دلیل موجه وجود ندارد که برای اخذ منظوری استفاده از سال مالی متفاوت در افغانستان درخواست نماید تا سال 

 رعی آن در پاکستان برابر گردد. بانک مذکور باید از سال مالی افغانستان استفاده نماید. این بانک میمالی آن با سال مالی شرکت ف
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تواند، منظوری استفاده از سال مالی افغانستان را برای شرکت فرعی آن در پاکستان، از اداره مالیات کشور پاکستان درخواست نماید. 

 اکستان بوده و به اداره مالیات افغانستان تعلق ندارد. گیری در این ارتباط مربوط به کشور پ تصمیم

 

  :دوره های انتقالی

سال مالی  نماید به یک در حاالتی که تغییر سال مالی یک تشبث موجود در افغانستان که اظهارنامه های مالیاتی خویش را ارایه می

 وری خواهد بود. متفاوت منظور گردد، در نظر گرفتن دوره انتقالی در تغییر سال مالی ضر

منظوری تغییر سال مالی مالیه دهنده توسط اداره مالیات مشروط بر این است که مالیه دهنده با ارایه اظهارنامه برای دوره انتقالی که 

 گردد، موافق باشد.  توسط اداره مالیات مشخص می

اعده، دوره انتقالی از ختم سال مالی قبلی آغاز و در آغاز دوره انتقالی کمتر از سه ماه و بیشتر از پانزده ماه نمی باشد. مطابق این ق

 سال مالی جدید خاتمه میابد. 

 گردد.  در صورت لزوم، نورم های مالیاتی و حد تعیین شده سرمایه دورانی به تناسب طول دوره مالی انتقالی، تنظیم می

 

 :مثال

 می ارایهقوس است  30که ختم آن  مالیرا بابت دوره  خویش برعایدات مالیات هایجالل آباد اظهارنامه  ترانسپورتیشرکت  

را  خویشابات حس پاکستانیو شرکت  گیرد میتعلق  پاکستانیشرکت بزرگ  یکشرکت به  این، 1397. در ماه حمل سال نماید

 کند.  می ترتیبجون )نهم سرطان( است،  30که ختم آن  مالیبر اساس سال 

 یممنظور  ویو درخواست  نماید میکه ختم آن نهم سرطان است را درخواست  مالیال س تغییر منظوری افغانی فرعیشرکت 

د از سه ماه و کمتر از پانزده ماه است، خواه بیشنهم سرطان که  الیاول  انتقالیدوره  برای مالیاتیاظهارنامه  اولین بنابرین،گردد. 

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

176 
 

 ضمیمه ب
 

 :معامالت بین اشخاص مرتبط
 

در تعلیماتنامه این  1387سال  قانون مالیات بر عایدات 97محتویات مندرج ذیل از موادی اقتباس شده است که قبالً در مورد ماده 

 قانون تذکر یافته است.    

 

ردند نگ ای که مالیه دهندگان با اشخاص مرتبط وارد معامله نان حاصل گرددیاطم قانون اداره امور مالیات این است تا 9ماده منظور 

سبب کاهش مالیه دهی وی گردد.ازینرو مطابق به حکم قانون معیار سنجش مالیه در چنین حالت معامله مشابه با اشخاص غیر تا 

  مرتبط میباشد.

 :1مثال 

. هستند ی. شرکت های )الف( و )ب( شرکت های سهامی افغانمی باشدتمام سهام صادره شرکت های )الف( و )ب( مالک  عطایی

. عین تولیدات بفروشدافغانی فی واحد  1000شرکت )الف( را وادار میسازد تا تولیدات خود را باالی شرکت )ب( به قیمت  عطایی

تر  الباتا تولیدات را به قیمت  خواستهاز شرکت )الف(  عطاییافغانی بفروش میرسد.  800در بازار تحت عین شرایط به قیمت 

ت )ب( را کاهش و مفاد شرکت )الف( را افزایش دهد. شرکت )الف( خسارت خالص عملیاتی بفروش برساند تا اینکه مفاد شرک

تواند مفاد های شرکت  ، وزارت مالیه می9. به اساس ماده منفی نمایداز فروش واحد ها به شرکت )ب( را تواند مفاد  که می نموده

افغانی  800لیدات خود را باالی شرکت )ب( به قیمت کند که گویا شرکت )الف( تو اظهارهای )الف( و )ب( را طوری مجدداً 

 فی واحد  بفروش رسانیده است.    

 : 2مثال 

. شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغان و شرکت )ب( می باشدتمام سهام صادره شرکت )الف( و شرکت )ب( مالک  عطایی

ا تولیدات خود را باالی شرکت )ب( به قیمت سازد ت شرکت )الف( را وادار می عطاییباشد.  یک شرکت سهامی ازبکستانی می

. افغانی فی واحد بفروش میرسد 1000افغانی فی واحد بفروش برساند. عین تولیدات در بازار تحت عین شرایط به قیمت  800

ش و مفاد هخواهد تا تولیدات خود را به قیمت پایین تر بفروش برساند تا اینکه مفاد شرکت )الف( را کا از شرکت )الف( می عطایی

، وزارت مالیه میتواند مفاد 9. به اساس ماده نتیجه شرکت )الف( در افغانستان مالیه کمتر بپردازددر . دهدشرکت )ب( را افزایش 

 1000که گویا شرکت )الف( تولیدات خود را باالی شرکت )ب( به قیمت  نماید محاسبه های شرکت )الف( را طوری مجددا

 افغانی فی واحد بفروش رسانیده است.    

ل گردند که فعالیت های شان توسط عین شخص یا عین نهاد کنترو مالیه دهنده گان در صورتی با یکدیگر مرتبط تلقی می .1

ان شوند. آیا سایر مالیه دهنده گ ین مالیه دهنده باهم مرتبط پنداشته میشود. به این مقصد، همسر، برادر، خواهر، اوالد و والد

باشند یا خیر، با در نظر داشت حقایق و شرایط مشخص خواهد گردید. با اینحال اداره مالیات  تحت کنترول عین شخص می

 .      نماید تطبیق مییل را شود یا خیر، قواعد ذ جهت مشخص ساختن اینکه آیا دو مالیه دهنده توسط عین شخص کنترول می

a)  )یک مالیه دهنده در صورتی با یک شخص حکمی )مثالً، شرکت تضامنی، شرکت محدود المسئولیت یا شرکت سهامی

 در صد حق رای دهی در آن نهاد را داشته باشد.    50باشد که بیشتر از  مرتبط می
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 :1مثال 

دیگر سهام این شرکت اشخاص غیر مرتبط  %49بقیه  مالک . ومی باشدسهام صادره یک شرکت سهامی افغان  %51 مالک وحید

 دهد تا اکثریت اعضای میبه وی باشد. سهم وحید این حق را  . این شرکت سهامی دارای یک دسته واحد سهام صادره میمی باشد

 گردد.       تلقی می ین، وحید با این شرکت سهامی افغان شخص مرتبطااین شرکت را انتخاب نماید. بنابر هیئت مدیره

 :2مثال 

سهام صادره  %20 مالک باشد. وحید شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغان است که دارای یک دسته واحد سهام صادره می

سهام صادره شرکت  %12 مالک نجیب پسر وحید، و سهام صادره شرکت )الف( % 20 مالک آسیه خانم وحید ،شرکت )الف(

پنداشته ط اشخاص مرتبگردند. همه ی آنها با شرکت )الف(  یه و نجیب منحیث اشخاص مرتبط تلقی می. وحید، آسمذکور می باشند

 .    شوند می

b) در صد حق رای دهی در آن نهاد  50باشد که بیشتر از  یک مالیه دهنده در صورتی با یک شخص حکمی مرتبط می

 . دارا باشدرا به صورت غیر مستقیم 

 

 : 2مثال

در  دهیسهم رأی  %80 مالک . شرکت )الف(می باشدسهام صادره شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغان  % 80 مالک وحید

ه وی به طور شود بخاطر ک . وحید با شرکت )الف( شخص مرتبط پنداشته میمی باشدشرکت )ب( یک شرکت مختلط غیر سهامی 

)ب( شخص  سهامی غیرهمچنان او با شرکت مختلط . دمی باشحقوق رأی دهی در شرکت )الف(  %50بیشتر از دارای مستقیم 

 %80. )باشد می یممستق یر)ب( به طور غ یسهام یردر شرکت مختلط غ یده یحقوق را %64 یدارا شود، چون میمرتبط پنداشته 

X80%  =64%.)     

c) تبط در نظر مر هرگاه دو شخص حکمی به عین مالیه دهنده مرتبط باشند، این دو شخص حکمی با یکدیگر نیز اشخاص

 شوند.     گرفته می

 :1مثال 

 %51باشد. همچنان وحید  می ی. شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمی باشدسهام صادره شرکت )الف(  %80 مالک وحید

باشد. شرکت مختلط غیر سهامی )ب( یک شرکت مختلط غیر  حقوق رای دهی را در شرکت مختلط غیر سهامی )ب( دارا می

ت باشد. عالوه بر آن شرک باشد. وحید با شرکت )الف( و شرکت مختلط غیر سهامی )ب( شخص مرتبط می می یسهامی افغان

 شوند.   )الف( و شرکت مختلط غیر سهامی )ب( نیز با یکدیگر اشخاص مرتبط پنداشته می

 :2مثال 

. شرکت )ب( یک می باشد سهام صادره شرکت )ب( %80 مالک باشد. این شرکت می یشرکت )الف( یک شرکت سهامی افغان

. استحقوق رای دهی در شرکت مختلط غیر سهامی )ب( را دارا  %51باشد. شرکت )الف( همچنان  می یشرکت سهامی افغان

باشد. شرکت )الف( با شرکت )ب( و شرکت مختلط غیر سهامی )ب( مرتبط  می یشرکت )ب( یک شرکت مختلط غیر سهامی افغان

 وند. ش شرکت )الف( و شرکت مختلط غیر سهامی )ب( با یکدیگر اشخاص مرتبط در نظر گرفته میگردد. و عالوتاً  می تلقی

d)  در صورتی که مالیه دهنده کمتر از اکثریت حقوق رای دهی را در یک شرکت )شخص حکمی( داشته باشد، و هرگاه

 ت را دارد، طوری در نظرحقایق و شرایط نشان دهد که مالیه دهنده صالحیت کنترول تصمیم گیری ها در این شرک

 شود که این مالیه دهنده و آن شخص حکمی با هم اشخاص مرتبط اند.   گرفته می

 :1مثال 

. سعد  و نجیب دو پسران کاکای زید هر یک می باشد یسهام صادره شرکت )الف(، یک شرکت سهامی افغان %50 مالک زید
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د، نجیب بخاطر اینکه باهم پسران کاکا هستند، با یکدیگر مرتبط نمی باشنسهم دارند. زید، سعد و  یدر این شرکت سهامی افغان 25%

دهد که سعد، و نجیب از  اما بررسی صورت جلسات و مجلس های هیئت رهبری و مجلس های شرکای شرکت )الف( نشان می

ف( که زید شرکت )ال اشته شودباید چنین پندخواهد، لهذا  دهند که زید از آنها می گیرند و مشخصاً طوری رای می زید هدایت می

 باشد.    مرتبط می آنبا ل وکنتررا 

 :2مثال 

 %25. سعد و فیروز دو پسران کاکای زید هر یک می باشد یسهام صادره شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغان %50 مالک زید

اً بعد از اشخاص مرتبط نمی باشند. عالوتدر این شرکت سهم دارند. زید، سعد و فیروز بخاطر اینکه پسران کاکای همدیگر هستند، 

که زید با سعد و فیروز در مورد مسائل زیادی توافق ندارد. هر سه آنها در مورد پیشبرد کار این  در می یابد یتحقیق، اداره مالیات

د شخص رت زید نبایشرکت مفکوره های خیلی متفاوت دارند. عالوتاً، هیچ یک از آنها کار شرکت را در کنترول ندارد. در این صو

 شرکت )الف( در نظر گرفته شود.    مرتبط با

به معامله ی  "معامله غیر مرتبط"گیرد.  شود که بین مالیه دهنده گان مرتبط صورت می به معامله ی گفته می "معامله مرتبط" .3

قیمت "یرد، گ صورت می گیرد. قیمت که با آن معامله مرتبط شود که بین مالیه دهنده گان غیر مرتبط صورت می گفته می

 شود.     نامیده می "انتقال

 :مثال

تمام سهام صادره شرکت )ب( مالک . همچنان وحید می باشد یتمام سهام صادره شرکت )الف( شرکت سهامی افغانمالک وحید 

شوند.  می گرفته. وحید، شرکت )الف( و شرکت )ب( همه مالیه دهنده گان مرتبط در نظر می باشد نیز ییک شرکت سهامی افغان

یمت که گردد. ق هرگاه شرکت )الف( یک تولید را باالی شرکت )ب( بفروش برساند، این فروش یک معامله مرتبط تلقی می

 شود.  پردازد، قیمت انتقال پنداشته می شرکت )ب( برای آن جنس می

 اداره مالیات مکلف است تا معامالت غیر مرتبط را در نظر بگیرد.     9مالیه دهنده گان مندرج ماده  ،در تعیین عاید واقعی تابع مالیه .4

 :مثال

 می باشد. وحید هر سال برای این شرکت در سمت رئیس یتمام سهام صادره شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمالک وحید 

داند  نماید. وحید می پرداخت میمعاش در این سمت  ارائه خدمات . شرکت )الف( برای وحید بخاطرخدمات ارائه می نمایدآن 

ت )الف( داند که شرک باشد. وحید این را نیز می پردازد، می برای هر افغانی که شرکت به او می مجراییکه شرکت )الف( مستحق 

 مالیه وضع می %10دیگر عوایدش و باالی قسمت  %0، اما باالی یک قسمت از عواید وی نورم تابع مالیه می گردد %20با نورم 

مطابقت دارد یا خیر، اداره مالیات باید به  9گردد. جهت مشخص ساختن اینکه آیا پرداخت های شرکت )الف( به وحید با ماده 

 پردازند. طور مثال، فرض کنیم که که سایر شرکت ها به رؤسای خویش در معامالت غیر مرتبط می عطف توجه نماید یمعاشات

رکت بزرگی شرکت )ب( نیز تقریباً به اندازه شوباشد. وسعت  مشابه به شرکت )الف( می ی( یک شرکت سهامی افغانشرکت )ب

باشد. شرکت )ب( توسط هیچ یک فرد واحد کنترول نمی شود.  )الف( بوده  و فعالیت آن نیز مشابه به فعالیت شرکت )الف( می

پردازد. معاش که شرکت )ب( به رئیس خود می پردازد یک  خود میافغانی به رئیس 10,000,000شرکت )ب( ساالنه مبلغ 

حید ، تا مشخص سازد که آیا معاش پرداخت شده به واز معامله مذکور استفاده کندتواند  می یباشد. اداره مالیات معامله غیر مرتبط می

 معقول است یا خیر.                  

 

بین  بکار ببرد تا مشخص سازد که قیمت درست گردیده تشریح فاوت را که در ذیلهای مت شیوهتواند تعداد  می یاداره مالیات .2

جهت مشخص ساختن عواید تابع مالیه باالی انواع مختلف معامالت غیر مرتبط  شیوهاشخاص غیر مرتبط چی خواهد بود. هر 

رتبط اهت بین معامالت مرتبط و معامالت غیر مبباید ش ی، اداره مالیاتشیوهین، جهت مشخص ساختن بهترین ا. بنابراتکاء دارد
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 باید حقایق و شرایط ذیل را در نظر بگیرد:  یخصوص، اداره مالیاتبدر نظر بگیرد.  شیوههر  موردرفته را در بکار 

a) کارکردهای معامله مرتبط و معامله غیر مرتبط باید مشابه باشد. هرگاه کارکردهای معامله مرتبط و معامله :کارکردها .

ارکردهای شود. اگر ک یر مرتبط مشابه باشد، معامله غیر مرتبط در مشخص ساختن قیمت دقیق انتقال مفید واقع میغ

 مشابه نباشد، معامله غیر مرتبط در مشخص ساختن قیمت دقیق انتقال کمتر مفید واقع خواهد گردید.  

 :مثال .3

. این شرکت در ساحه وزیر اکبر خان شهر می باشد یتمام سهام صادره شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمالک ادیب  .4

حقوق رای دهی در شرکت  %60 دارای رساند. همچنان ادیب رفتار مستعمل را بفروش می کابل فعالیت دارد و واسطه های تیز

 . شرکت تضامنی )ب( یک تشبث را نزدیک شهر کابل پیش میمی باشد یتضامنی )ب( یک شرکت مختلط غیر سهامی افغان

رساند. شرکت تضامنی )ب( هیچ سهمی در ترمیم واسطه های  که پرزه جات اضافی واسطه های تیزرفتار را بفروش میبرد 

 تیزرفتار ندارد. شرکت تضامنی )ب( تنها پرزه جات را بفروش میرساند.    

ت تا واسطه ، معموالً نیاز اسنماید رفتار خریداری می رفتار را برای دوکان واسطه های تیز زمانیکه شرکت )الف( یک واسطه تیز .5

)الف(  نماید. ادیب با شرکت تیزرفتار را ترمیم نماید. شرکت )الف( همیشه پرزه جات را از شرکت تضامنی )ب( خریداری می

ب( باشد. بنابرین شرکت )الف( و شرکت تضامنی ) باشد. ادیب با شرکت تضامنی )ب( شخص مرتبط می شخص مرتبط می

 باشند.  با یکدیگر مرتبط می

ود. جهت ش گفته می "قیمت انتقال  "کند،  قیمت که شرکت تضامنی )ب( باالی شرکت )الف( بخاطر پرزه جات وضع می .6

نماید.  معامالت غیر مرتبط را مرور می یدر مطابقت است یا خیر، اداره مالیات 9مشخص ساختن اینکه آیا قیمت انتقال با ماده 

رکت گیرد. ش سازد. معامله اول غیر مرتبط شرکت )ج( را دربر می اداره مالیات مشخص می دو معامله غیر مرتبط وجود دارد که

باشد که نزدیک کابل موقعیت دارد. این شرکت پرزه جات را به مشتریان مختلف در نواحی  می ی)ج( یک شرکت سهامی افغان

 .  کابل بفروش میرساند. شرکت )ج( در ترمیم واسطه های تیزرفتار سهم نمی گیرد

7.   

سازد. شرکت  می این شرکت تنها پرزه جات واسطه های تیزرفتار را بفروش میرساند. معامله دوم غیر مرتبط شرکت )د( را دخیل .8

دارد. شرکت )د( پرزه جات واسطه  یتبه شهر کابل موقع یکنزد یزباشد. شرکت )د( ن یم یافغان سهامیشرکت  یک)د( 

 کسیه هر را ب ویژه. شرکت )د( مساعدت استخدامرا  ازمستری. شرکت )د( تعداد یرساندرا در ساحه کابل بفروش م یزرفتارت

 ینکها تشخیصپرزه جات در  خریدار. شرکت )د( به میسازدفراهم  نماید، می خریداریرا  تیزرفتار هایکه پرزه جات واسطه 

باشد،  می( )ب تضامنیمعامالت شرکت  . معامالت شرکت )ج( مشابه بامیرساندکمک  گیرد،صورت  باید ترمیمچگونه کار 

 متقیتواند شواهد بهتر  میمعامالت شرکت )ج(  اینرو)ب( مشابه اند. از  تضامنیشرکت اول و شرکت  کارکردهایچون 

     .نمایددرست انتقال را فراهم 

9.  

b) شرایط قرارداد بکار رفته در معامالت مرتبط و معامالت غیر مرتبط باید مشابه باشد. در این رابطه  :قرارداد شرایط

شرایط  شود )طور مثال، اقتصادی بین طرفین می قرارداداداره مالیات باید باالی شرایطی تمرکز نماید که مربوط به 

 پرداخت، وقت اجرا، و غیره(.   

 

 

 :مثال

اپ چ. شرکت )الف( مجله است ی. شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمی باشدتمام سهام صادره شرکت )الف( مالک د ؤدا
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 رساند.  . و مجله ها را در بدل پول به فروش میمی کند

. شرکت می باشدشرکت )ب( نیز مالک نماید. داود  همچنان شرکت )الف( بخاطر چاپ اعالنات در مجله از مردم پول اخذ می

. اگر کسی بخواهد سندی را از یک موقعیت به موقعیت انجام می دهدکه خدمات پستی را  ی استک شرکت سهامی افغان)ب( ی

 تواند با خدمات پستی تماس گرفته و برای شرکت پستی بخاطر ارسال آن سند دیگر در داخل یک شهر افغانستان بفرستد، وی می

 100رسد. شرکت )ب( مبلغ  که این سند به منزل مقصود ظرف یک روز می نماید پول بپردازد. شرکت )ب( معموالً تضمین می

 نماید. شرکت )الف( همیشه جهت ارسال اسناد به کسی از خدمات پستی شرکت )ب( استفاده می افغانی بخاطر ارسال سند اخذ می

ود ند ظرف یک روز به منزل مقصکند که س نماید تضمین نمی کند. اما زمانیکه شرکت )ب( خدمات را به شرکت )الف( ارائه می

نماید. قیمت وضع شده توسط شرکت )ب( باالی شرکت )الف(  افغانی بخاطر ارسال سند اخذ می 80برسد. این شرکت صرف مبلغ 

لزوماً غیر قابل قبول نیست. بخاطر که شرکت)ب( خدمات ارسال را به تعداد زیادی مشتریان در عین روز که شرکت )ب( سند را 

قایق ین، نظر به این حانماید. شرکت )ب( عین خدمات بموقع را به شرکت )الف( فراهم نمی کند. بنابر اورد، فراهم می بدست می

افغانستان  یمناسب خواهد بود که شرکت )ب( از شرکت )الف( پول کمتر اخذ نماید. از اینرو در صورت که ممکن باشد، اداره مالیات

 رتبط را دریابد که خیلی ها با معامله مرتبط مطابقت داشته باشد.  باید سعی نماید تا یک معامله غیر م

 

  :باالی طرفین در معامالت مرتبط و غیر مرتبط باید مشابه باشد متحملهخطرات 

 

 مثال

تمام ک مال. همچنان ادیب می باشدوارد میکند،  موترسایکلکه  یتمام سهام شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمالک ادیب 

ها را از شرکت )الف( خریداری و به مشتریان در سراسر موترسایکل که  یصادره شرکت )ب( یک شرکت سهامی افغانسهام 

)الف(  ها را به شرکت )ب( بفروش میرساند، شرکت موترسایکل. زمانیکه شرکت )الف( نیز می باشدافغانستان بفروش میرساند، 

بیند،  رر میمفقود و یا ض موترسایکلبنابرین، اگر در جریان انتقال یک  ردد.می شود، متقبل می گواقع جریان انتقال  که در خطر

د، باید سعی کن معامالت غیر مرتبط را تحلیل می یشود، نه شرکت )ب(. زمانیکه اداره مالیات شرکت )الف( این ضرر را متقبل می

 را دریابد که در آن فروشنده خطر ضرر در جریان حمل و نقل تولیدات را متقبل گردد.    ینماید تا معامالت غیر مرتبط

 

D .غیر  اید. از اینرو، در تحلیل معامالت مرتبط و بیرون می اقتصادی افغانستان از یک وضعیت تنش آلود:اقتصادی وضعیت

ک ر نظر بگیرد. علی الخصوص، سطح مفادی را که ممکن یباید مواظب باشد تا وضعیت اقتصادی مربوطه را د یمرتبط، اداره مالیات

 تواند بطور دراماتیک از سطح مفادی که یک شخص از یک تشبث در یک می شخص از یک تشبث در افغانستان توقع داشته باشد

در مشخص  ،یناکشور رشد یافته توقع کند با در نظر داشت خطرات سرمایه گذاری در محیط بعد از جنگ، متفاوت باشد. بنابر

شود تا سطوح مفادی را در نظر بگیرد که به اساس سرمایه گذاری های مشابه  خواسته می یساختن قیمت درست انتقال، از اداره مالیات

 اید.    تحت شرایط اقتصادی مشابه بدست می

 :مثال

 باشد که رادیو ها را از یک شخص می ی. شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمی نمایدبررسی شرکت )الف( را  یاداره مالیات

ساند. ر نماید. سپس شرکت )الف( این رادیو ها را به دوکانهای مختلف در داخل افغانستان بفروش می مرتبط در چین خریداری می

 یم یدر مشخص ساختن اینکه آیا قیمت پرداخت شده توسط شرکت )الف( در بدل این رادیوها قابل قبول است یا خیر، اداره مالیات

یافته را مالحظه نماید. در ارزیابی این معامالت، اداره  توسعهکشوری های از تواند معامالت بین طرفهای غیر مرتبط در بسیاری 

مالیات باید با دقت تمام در نظر بگیرد که آیا وضعیت خاص اقتصادی و سایر وضعیت ها در افغانستان آن معامالت را در فراهم 

 واقع میشودنمودن رهنمود کمتر مفید 
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(e.در ثابت نمودن قیمت درست انتقال، معامالت مرتبط و غیر مرتبط باید دارایی یا خدمات مشابه   :خدمات یا داراییهت ابش

باشد. هرگاه معامله مرتبط شامل فروش یک واسطه نقلیه باشد، اداره مالیات باید سعی نماید تا معامالت غیر مرتبط قابل مقایسه دخیل 

یک  ر آن که دباشد. اداره مالیات نباید سعی کند تا باالی یک معامله غیر مرتبط دخیل را دریابد که فروش یک واسطه نقلیه 

 باشد.  اوت میمتف بسیارنسبت به فروش یک واسطه نقلیه  موترسایکلنماید، چون فروش یک اتکا دخیل باشد،  موترسایکل

 

است تا تعدیالت صورت گیرد تا اطمینان حاصل گردد که معامله غیر مرتبط به معامله  تدر بعضی حاالت مشخص ضرور .10

 باشد.  مرتبط قابل مقایسه می

 :مثال

باشد.  افغانی می 300,000از شرکت )الف( به شرکت )ب( به مبلغ  رواسطه تیز رفتامعامله مرتبط در بر گیرنده فروش پرزه جات 

سازد که شرکت )الف( حین انتقال پرزه جات به شرکت )ب( خطر گم شدن و یا تخریب این پرزه جات را  می ملزمشرایط فروش 

عامله غیر شناسایی کرده است. اما در م ،باشد ایسه میمتقبل شود. اداره مالیات یک معامله غیر مرتبط را که با معامله متذکره قابل مق

 . در این صورت اداره مالیاتگردیده استمرتبط خریدار خطر گم شدن و یا تخریب پرزه جات در جریان انتقال اجناس را متقبل 

ار رفته است غیر مرتبط بکتواند قیمت بکار رفته در معامله غیر مرتبط فوق را تعدیل نماید تا قیمت فروشات را که در معامله  می

 تخمین نماید، در صورت که این تعدیل به طریقه مشابه با معامله مرتبط انجام شده باشد.       

 

 اخصشدر بعضی حاالت، اجرای میتود قیمت گذاری )ذیالً شرح شده( میتواند یک نتیجه واحد را بوجود آورد که از بهترین . 4

 رد.     تواند یک سلسله ای از نتایج را بوجود آو اجرای یک میتود قیمت گذاری میطور بدیل قیمت مناسب انتقال، نمایندگی کند. 

 

مشابه  ماهیتاظ از لح ینکهگردد تا ا یلبتواند تعد یابا معامالت مرتبط مشابه باشد،  ماهیتیجهات  تماممرتبط از  یراگر معامالت غ

آن  باهنده د یهانتقال مال یمتگردد. هرگاه ق یانتقال معقول را سبب م یها یمتسلسله از ق یک یجنتا ینساخته شود، پس تمام ا

 گردد.      یلتعد یددهنده نبا یهانتقال مال یمتمطابقت داشته باشد، سپس ق

 

 )یینترینشامل پا دیگردد. دسته اول با یمسه دسته مشخص تقس به یدبا یجنتواند حذف گرد، سپس نتا ماهیتی یاما اگر تمام تفاوت ها

 یهانتقال مال یمتباشد. اگر ق یجنتا %25 ینشامل آخر یدباشد. و دسته سوم با یجنتا %50شامل  یدباشد. دسته دوم با نتایج( 25%

وم واقع گردد، س یاانتقال در دسته اول و  یمتگردد. هرگاه ق یلتعد یددهنده نبا یهانتقال مال یمتدوم واقع گردد، ق یدهنده در کتگور

    .یرددر دسته دوم قرار گ ینکهتا ا یدنما اظهارانتقال را مجدداً  یمتدارد تا ق یتصالح یاتاداره مال

 

 1مثال 

م تمام سهامالک . همچنان ادیب باشدمیتمام سهام صادره یک شرکت سهامی کانادایی مالک افغان است. او ادیب یک شهروند

. روشدمی ف. شرکت سهامی کانادایی مواد خام را بشمول رنگ به شرکت سهامی افغان نیز هستصادره یک شرکت سهامی افغان 

نماید. سپس شرکت سهامی افغان قالین ها را به مشتریان خود در  شرکت سهامی افغان این رنگ ها را برای تولید قالین استفاده می

هرست . نتایج در ذیل فنمایدشناسایی میند. اداره مالیات چهار معامله قابل مقایسه شامل فروش رنگ را سراسر جهان بفروش میرسا

 گردیده است:  

 

 افغانی فی لیتر 100معامله اول قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 300معامله دوم قابل مقایسه 
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 افغانی فی لیتر 380معامله سوم قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 500یسه معامله چهارم قابل مقا

 

 100مشابه با معامله مرتبط باشد، سپس سلسله قیمت های انتقال قابل قبول  ماهیتیهرگاه تمام این معامالت غیر مرتبط از کلیه جهات 

 باشد. اگر معامله مرتبط در این سلسله قرار بگیرد، پس نباید تعدیل صورت گیرد.   افغانی فی لیتر می 500الی 

 

 :2مثال 

باشد. عالوه بر آن  می1با معامالت مرتبط مشابه به مثال  ماهیتیحقایق بجز از عدم مشابهت معامالت قابل مقایسه از کلیه جهات 

ابه به معامله مش اهمیتیتواند وارد گردد تا اطمینان حاصل گردد که معامالت غیر مرتبط قابل مقایسه از کلیه جهات  تعدیالت نمی

نتایج پایینی را  %25متذکره باید به دسته ها جدا شوند. معامله اول قابل مقایسه  معامالت قابل مقایسه  این، باشد. بنابر  مرتبط می

نتایج بلند را شامل  %25شوند. مقایسه چهارم  واقع می %50نتایج  در وسط مقایسه  دوم و سوم معامالت قابل کند.  نمایندگی می

 500اما کمتر از  افغانی 100 گردد. از اینرو، اگر شرکت سهامی کانادایی رنگ را به شرکت سهامی افغان به قیمت بیشتر از  می

 افغانی فی لیتر بفروش برساند، سپس قیمت انتقال نباید تعدیل گردد.      

 

 یجاد نتاتعد یو سپس باال یدهافزود گرد یجتاحاالت، تمام ن یندسته چهارم نخواهد بود. در ا مضرب یجدر حاالت خاص، تعداد نتا

 ینرقم بلندتر نیبر دو گردد. ا یمو تقس گردیده یجهنت ترین یینپا جمع یداوسط با ین. ایداوسط بدست آ یکگردد تا  یم یمتقس

در  یجهنت ینتر نییرقم پا یندو گردد. ا یمو تقس یدهگرد یجهنت بلندترینجمع  یداوسط با ین. انماید می ایجادرا در دسته اول  یجهنت

       .آورد میبه وجود دسته سوم را 

 

 :3مثال  

مام تمالک . همچنان ادیب می باشدتمام سهام صادره یک شرکت سهامی کانادایی مالک باشد. او  ادیب یک شهروند افغان می

ت و رنگ را به شرک رنگیبشمول ماده را . شرکت سهامی کانادایی مواد خام نیز می باشدسهام صادره یک شرکت سهامی افغان 

ت برد. سپس این شرک و رنگ را در تولید قالین بکار می رنگیرساند. شرکت سهامی افغان آن مواد  سهامی افغان بفروش می

ش مواد معامله قابل مقایسه مربوط به فرو 7سهامی افغان قالین ها را به مشتریان خود در سرتاسر جهان بفروش میرساند. اداره مالیات 

 سازد. نتایج ذیالً فهرست گردیده است:  را مشخص می رنگی

 

 افغانی فی لیتر 100معامله اول قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 300معامله دوم قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 380معامله سوم قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 500معامله چهارم قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 520معامله پنجم قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 540معامله ششم قابل مقایسه 

 افغانی فی لیتر 600معامله هفتم قابل مقایسه 

برای از بین بردن این تفاوت ها صورت گرفته نمی تواند. تعدیالت بین این معامالت و معامله کنترول شده تفاوت ها وجود دارد. 

( باالی 7ول باید ایجاد گردد. هفت نتیجه وجود دارد. اگر شماره معامالت قابل مقایسه )ین، یک سلسله ی از نتایج قابل قبابنابر

 420( شوند. پس رقم اوسط 7باشد. از اینرو، نتایج باید باهم جمع گردیده و تقسیم ) ( می1( تقسیم گردد، نتیجه کسر )4شماره )
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باشد. بلند ترین  می 2(/420+  100) 260دسته اول  فاصلهین باشد. از اینرو، بلندتر می 100اید. پایین ترین نتیجه  بدست می

است. پس، اگر قیمت وضع شده توسط شرکت کانادایی بلند  510دسته سوم  فاصله، پایین ترین از این روباشد.  می 600نتیجه 

 باشد پس این قیمت نباید تعدیل گردد.     510و پایین تر از  260تر از 

 

اداره مالیات نیز باید آماده باشد تا این تعدیل را انجام دهد و  انتقال مالیه دهنده یک تعدیل صورت گیرددر صورتیکه در قیمت . 5

یا یک تعدیل متناسب به عواید بدست آمده توسط سایر مالیه دهنده گان که در این معامله مرتبط دخیل بوده اند را بپذیرد. از اینرو، 

ود باالی عاید یک مالیه دهنده مرتبط داشته باشد، یک تعدیل متناسب باید بوج افزایندهر اگر یک تعدیل قیمت گذاری انتقال تاثی

آید تا عواید سایر مالیه دهنده  گان مرتبط که در معامله مرتبط سهم گرفته اند را کاهش دهد. تعدیل مناسب باید تنها بر حسب قواعد 

 ذیل صورت گیرد:    

 

(a  ) نباید صورت گیرددر تعدیل ابتدایی وجود داشته باشد "تصمیم نهایی"یک  تا زمانی کهیک تعدیل متناسب ،.   

 

 :1مثال 

 ستانده ازبکباشد. ادیب یک باشن باشد. شرکت )ب( یک شرکت سهامی افغان می می ستانیشرکت )الف( یک شرکت سهامی ازبک

شرکت سهامی )الف( وسایل را به شرکت  .می باشدتمام سهام صادره شرکت سهامی )الف( و شرکت سهامی )ب( مالک است که 

ابد که کرایه وضع شده توسط شرکت سهامی )الف( باالی شرکت )ب( مبلغ ی دهد. اداره مالیات در می سهامی )ب( اجاره می

 هامیباشد. اداره مالیات عاید شرکت س شود، می افغانی بلند تر از کرایه که بین مالیه دهنده گان غیر مرتبط وضع می 100,000

دهد. اگر شرکت سهامی )ب( این افزایش را بپذیرد و هر گونه مالیات بر عایدات واجب  افغانی افزایش می 100,000)ب( را به 

 ود آورد.  بابت پرداخت کرایه بوج واجب االدااالدا حاصله را بپردازد، سپس اداره مالیات باید نیز تعدیل مناسب ذیل را در مبلغ مالیه 

 

 :2مثال 

. اداره مالیات نباید مبلغ مالیه را مورد منازعه قرار می دهدباشد، اما شرکت سهامی )ب( موضع اداره مالیات  می 1مشابه مثال حقایق 

 بابت پرداخت کرایه را کاهش دهد مگر اینکه یک تصمیم نهایی در مورد مقدار وضع کرایه وجود داشته باشد.     قابل پرداخت

 

(a)  شود، مالیه دهنده گان مرتبط ممکن بخواهند بمنظور مطابقت دادن کتابها و اسناد اگر یک تعدیل متناسب انجام

 ین، اگر یک تعدیل متناسب انجام شود، اشخاصاخویش با قیمت انتقال جدید یک انتقال نقدی را انجام دهند. بنابر

شخصات ذیل و اسناد شان با م مرتبط باید بطور اختیاری اجازه داشته باشند تا مبلغ دریافتی و پرداختی را در کتابها

 ایجاد نمایند:   

 

 ایجاد گردد.   ،مبلغ دریافتی یا پرداختی باید از تاریخ آخرین روز سال که در آن معامله مرتبط صورت گرفته است (1

 

 باید به نورم قابل قبول تکتانه از آن تاریخ افزایش یابد.   مبلغ دریافتی یا پرداختی (2

 

 گردد.  نییتع موجودمعامله  جیبا پول را دیبا یپرداخت ای یافتیدر مبلغ (3
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. این مبلغ باید تحت پوشش قرار دهدی باید به حد کافی بزرگ باشد تا تمام تعدیل قیمت گذاری انتقال را تبلغ دریافتی یا پرداخم

ود تا طرفین تابع مالیات ش ی نباید سببتپرداخ یاباشد. همینطور ایجاد مبلغ دریافتی ننسبت به تعدیل قیمت گذاری انتقال بزرگتر 

 اضافی شوند. 

 :مثال

خص مقیم ادیب شباشد.  می یو شرکت سهامی )ب( یک شرکت سهامی افغان ستانیشرکت سهامی )الف( یک شرکت سهامی ازبک

اجناس را به شرکت  1395باشد. شرکت سهامی )الف( در جریان سال  شرکت های سهامی )الف( و )ب( میافغانستان مالک 

 1395گیرد. اداره مالیات اظهارنامه مالیاتی سال  )ب( بفروش میرساند. تمام این فروشات به پول رایج افغانی صورت میسهامی 

ابد که قیمت انتقال وضع شده ی ، اداره مالیات در میتفتیشنماید. بعد از  بررسی می 1397شرکت سهامی )ب( را در جریان سال 

( ین اداره مالیات عاید تابع مالیه شرکت سهامی )بااست. بنابر باال)ب( بیش از حد  توسط شرکت سهامی )الف( به شرکت سهامی

دهد. شرکت سهامی )ب( این تجدید نظر را می پذیرد و مالیات بر عایدات اضافی را می  افغانی افزایش می 1,000,000را به 

 یک مبلغ قابل پرداخت و قابل دریافت مساوی به توانند انتخاب نمایند تا پردازد. شرکت سهامی )الف( و شرکت سهامی )ب( می

 1,000,000تعیین نمایند. شرکت سهامی )الف( یک پرداختی به مبلغ  1395افغانی را در آخرین روز سال  1,000,000 مبلغ

افغانی را از شرکت سهامی )الف(  1,000,000قابل دریافت افغانی را به شرکت سهامی )ب( و شرکت سهامی )ب( یک مبلغ 

 یک نورم قابل قبول تکتانه از آخرین روز سالمتحمل خواهند داشت. این مبلغ قابل پرداخت و دریافت بین این دو شرکت باید 

، ایجاد مبلغ قابل باشد گردد تا اینکه سرانجام این مبلغ پرداخت گردد. چون این مبلغ مشابه با تعدیل قیمت گذاری انتقال می 1395

 .         نگردندشود تا شرکت سهامی )الف( یا شرکت سهامی )ب( تابع مالیه اضافی  دریافت و پرداخت سبب نمی

 

 .  ی گردیده استپیشبینتکتانه مناسب در رابطه با یک قرضه طرح شده بین طرف های مرتبط در این پاراگراف تعیین میتود  .11

 

(a) ع می گردد. وضقرضه با عین شرایط غیر مرتبط متعاقب است که بین دو شخص  ینورم مناسب تکتانه عبارت از نورم

در تعیین نورم مناسب، اداره مالیاتی باید تمام شرایط قرضه، احکام بازپرداخت و ضمانت ارائه شده در برابر بازپرداخت 

  را بررسی نماید. 

 :1مثال 

دیب شرکت سهامی خود را که ادیب شهروند افغان است، اما در جریان سال مالیاتی در کشور ایاالت متحده امریکا اقامت دارد. ا

گردد.  تکتانه وضع می %13دهد. باالی این قرضه به نورم  افغانی قرض می 1,000,000مبلغ  ملکیت وی قراردارد بهکامالً در 

ی ینی که ادیب در هر یک از داراقرضه مذکور بدون تضمین می باشد بدین معسال بازپرداخت گردد.  10این قرضه باید در مدت 

تواند نشان دهد که اخیراً یک قرضه را که باید در  تکتانه تضمین ندارد. این شرکت سهامی افغان می مذکورسهامی  های شرکت

تکتانه وضع شده توسط  %13باشد.  می %12سال بازپرداخت گردد از یک بانک بدست آورده است. نورم تکتانه بانک  8خالل 

 ادیب باید مناسب تلقی گردد.     

 

 

 

 :2مثال 

 رمعتبسال بازپرداخت گردد. در این صورت، قرضه بانک یک مقایسه  3باشد، اما قرضه بانک باید در خالل  می 1حقایق مشابه مثال 

 %13مجبور اند تا باالی شواهد مختلف اتکا کنند تا به اثبات برسانند که این  وینمی سازد. ادیب و شرکت سهامی افغان  ارائهرا 
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نند، ک توانند به نورم های تکتانه که بانکها باالی قرض های با شرایط طوالنی تر وضع می طور مثال، آنها میباشد.  تکتانه مناسب می

 مراجعه نمایند.   

 

(b)  اداره مالیات باید وقتاً فوقتاً طرزالعمل های را در خصوص نورمهای مناسب تکتانه صادر نماید. در ضمن نورم معیاری

 ضع شده توسط د افغانستان بانک برای استفاده وجوه باشد. طور مثال، د افغانستان بانکنورمهای و مبتنی برتکتانه باید 

 1متر از ک مدترضه با قنماید.  کند، صادر می روزه را با یک نورم تکتانه که وقتاً فوقتاً تغییر می 30اوراق بهادار 

 معیار )سه درجه ای( محدوده وضع شده درم رنومی گردد که فرض تکتانه مناسب نورم  ی دارایدر صورتسال 

ورم تا  نورم غیر از نمجاز است اشخاص مرتبط  برای . ، قرار گیردگرددمی وضع که باالی اوراق بهادار فیصدی نورم 

معیاری لست شده در طرزالعمل را بکار ببرند. اما اگر نورم متفاوت بکار رود، مالیه دهنده باید آماده باشد تا نشان 

 باشد.   مناسب می مذکورگراف ابه اساس پاردهد که آن نورم 

 شده است.  پیشبینیتعیین فیس مناسب برای خدمات در یک معامله مرتبط در این پاراگراف  شیوه .12

 

(a) نماید، در صورتیکه این خدمات یک  معموالً یک شخص بخاطر ارائه خدمات به یک شخص مرتبط فیس وضع می

ت همان خدمتی باشد که اشخاص غیر ادمات فراهم نماید و این خدممفاد معین را برای شخص دریافت کننده آن خ

مرتبط نیز بخواهند برای آن پرداخت نمایند. اگر آن خدمت یک مفاد معین را فراهم ننماید و یا خدمتی باشد که 

     دد. گر اشخاص غیر مرتبط بطور عادی نخواهند برای آن پرداخت نمایند، پس هیچ گونه فیس یا هزینه الزم نمی

 :مثال

. ی باشدمتمام سهام صادره شرکت )ب( یک شرکت سهامی افغان مالک است که  ازبکستانیشرکت )الف( یک شرکت سهامی 

فرستد تا اجراآت شرکت )ب( را نظارت نموده و معلومات  نمایندهای خود را به افغانستان می به صورت دوره ایشرکت )الف( 

دمات سازد و این خ فراهم شده توسط شرکت )الف( یک مفاد معین را به شرکت )ب( فراهم نمیمالی آن را بررسی نمایند. خدمات 

آن نوع خدماتی نیستند که یک شرکت غیر مرتبط بخواهد برای شرکت )الف( بپردازد. شرکت )الف( نباید از شرکت )ب( بخاطر 

مستحق یک کسر مالیات بر عایدات برای آن پرداخت دهد، شرکت )ب(  کار را انجام می این خدمات فیس اخذ نماید اما اگر این

 نمی باشد.   

 

(b) گیرد تا بابت خدمات فراهم شده از یک شخص مرتبط فیس اخذ نماید، این فیس باید مشابه به  اگر شخص تصمیم می

 نماید.   مبلغی باشد که یک شخص از یک شخص غیر مرتبط برای عین خدمات یا خدمات مشابه اخذ می

 

 

 

 :مثال

کت تمام سهام شرمالک . عزیز است. شرکت )الف( یک شرکت سهامی امریکایی می باشدتمام سهام شرکت )الف( مالک عزیز 

تان فراهم ش در افغانسا باشد. شرکت )ب( خدمات مخابراتی را به مشتریان . شرکت )ب( یک شرکت سهامی افغان مینیز است)ب( 

سازد. خدماتی که شرکت )الف( فراهم میسازد شامل خدمات  رکت )ب( فراهم مینماید. شرکت )الف( خدمات مشورتی را به ش می

ه شرکت کند یک مفاد مستقیم ب ترمیم و خدمات نگهداری کمپیوتر میباشد. خدماتی که شرکت )الف( به شرکت )ب( فراهم می

پردازد.  بدل آن فیس می نماید و این خدمات از نوع خدماتی اند که یک شخص به یک شخص غیر مرتبط در )ب( فراهم می
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 نماید، فیس اخذ نماید. مبلغ وضع شده شرکت )الف( مستحق است تا از شرکت )ب( بخاطر خدماتی که آن شرکت دریافت می

 نماید، باشد.        باید مشابه به مبلغی که یک شخص باالی شخص مرتبط بابت عین خدمات یا خدمات مشابه وضع می

 

بینی شده پیشیا کرایه اموال ملموس بین اشخاص مرتبط در این پاراگراف  اجارهی تعیین فیس مناسب برا شیوه .5

، فیس یا هزینه مناسب مبلغی است که بابت اجاره یا کرایه اموال مشابه یا عین چیز بین اشخاص خالصه. بطور است

 گردد.   غیر مرتبط تحت عین شرایط وضع می

 

یشبینی گردیده پاموال ملموس بین اشخاص مرتبط در این پاراگراف تعیین فیس مناسب برای فروش یا انتقال  شیوه .6

ممکن برای تعیین فیس مناسب برای انتقال اموال ملموس بین اشخاص مرتبط وجود  شیوه. بطور مختصر پنج است

 دارد.  

 
 

 قابل مقایسه غیر مرتبط قیمت  شیوه .1

 قیمت فروش مجدد شیوه .2

 شیوه قیمت تمام شد .3

 شیوه حد خالص انتقالی .4

 نامشخصمیتود  .5

 گردیده است.     تعیین فوق 5قواعد پاراگراف  مطابقاست که  استفاده شود، شیوه ایکه باید ای  شیوهبهترین 

 

(a) یمت را که بابت آنست تا ققابل مقایسه قیمت غیر مرتبط  شیوه. مقصد از :یسهقابل مقا مرتبط یرغ یمتق شیوه

د، گرد قیمت که در معامالت غیر مرتبط برای عین اموال وضع میگردد با  اموال ملموس در معامله مرتبط وضع می

 مقایسه نماید.  

 

 :1مثال 

)ب(  شرکت و. شرکت )الف( یک شرکت سهامی فرانسوی می باشدتمام سهام صادره شرکت )الف( و شرکت )ب( مالک عزیز 

 رساند. شرکت )ب( این لوله ها را از ی. شرکت )الف( لوله های فلزی را به شرکت )ب( بفروش می استیک شرکت سهامی افغان

افغانی  50نماید. شرکت )الف( یک متر لوله را به قیمت  شرکت )الف( خریداری و در کار ساختمانی خود در افغانستان استفاده می

ه افغانستان ب که شرکت )الف( تمام خطرات مربوط به حمل و نقل لوله ها از فرانسهپیشبینی گردیده قرارداد فروشات در فروشد.  می

افغانی  42یا  40لوله ها را از شرکت های غیر مرتبط چینایی فی متر  عینکه  ثابت نمایدتواند  . شرکت )ب( میگرفته استرا بعهده 

یرند. گ . عرضه کننده های چینایی نیز تمام خطر مربوط به انتقال لوله ها از چین به افغانستان را بعهده میکندخریداری می تواند 

حقایق را منعکس سازد که شرکت )الف( باید تنها باالی این ت انتقال از شرکت )الف( به شرکت )ب( باید تعدیل گردد تا قیم

 برای این لوله وضع نماید.     راافغانی  42شرکت )ب( به مبلغ 

 

 

 2مثال 
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است، به استثنای اینکه عرضه کننده گان چینایی تمام خطرات مربوط به حمل و نقل لوله ها از چین به افغانستان  1حقایق مانند مثال 

افغانی فی لوله  10تا  5را بعهده نمی گیرند. اداره مالیات تخمین میزند که هزینه بیمه خطرات مربوط به حمل نقل لوله ها تقریباً از 

 بنابرین در این مورد هیچ تعدیلی در قیمت انتقال ضروری نمی باشد.  خواهد بود، 

 

(b) بکار گرفته میشود تا معیین سازد که آیا مبلغ وضع شده در یک معامله کنترول  شیوهاین  :فروش مجدد یمتق شیوه

اوی خالص مسشده با در نظر داشت مفاد ناخالص حاصله در معامالت غیر مرتبط مشابه، مناسب است یا خیر. مفاد نا

النات مصارف عملیاتی مانند مصرف اع فروشنده. مفاد ناخالص توسطعواید فروش تولیدات منفی هزینه تولید  بااست 

یا مصرف تکتانه کاهش نمی یابد. جهت معیین ساختن قیمت مناسب انتقال، فیصدی مناسب مفاد ناخالص ضرب قیمت 

ص مناسب نسبت مفاد ناخالص حاصله از فروشات دارایی مشابه شود. فیصدی مفاد ناخال فروش مجدد قابل اجراء می

ط عبارت از قیمتی است که با آن یک طرف مرتب تطبیقباشد. قیمت فروشات قابل  به قیمت فروشات آن جایداد می

اموال ط رود که یکی از طرفین مرتب زمانی بکار می شیوهرساند. معموالً این  دارایی را به اشخاص غیر مرتبط بفروش می

سته ، بمنظوررساند. برای این  شخصی ملموس را بدون اضافه نمودن ارزش قابل توجه در آن، خریداری و بفروش می

ش است یا بهترین رو شیوه. اینکه آیا این اضافه نمی نمایدرا  ماهیتیرزش ا،ویکجا ساختن قطعات زدنبندی، برچسپ 

 گردد.      میتعیین اف فوق الذکر در پاراگرتصریح شده خیر با استفاده از فاکتورهای 

 : 1مثال 

. می باشد یو شرکت )ب(، یک شرکت سهامی افغان ستانیتمام سهام صادره شرکت )الف(، یک شرکت سهامی ازبکمالک ادیب 

. بعداً شرکت )ب( این جنراتور های برق را به مشتریان خود در می فروشدشرکت )الف( جنراتور های برق را به شرکت )ب( 

نماید. شرکت )ب( این جنراتور ها را  افغانی اخذ می 20,000رساند. شرکت )ب( از فی پایه جنراتور مبلغ   غانستان بفروش میاف

 20,000نماید. قیمت فروش قابل اجرا برای این جنراتور ها مبلغ  افغانی فی پایه خریداری می 18,000از شرکت )الف( در بدل 

باشد.  ( می18,000 – 20,000افغانی ) 2,000اخالص بدست آمده توسط شرکت )ب( مبلغ باشد. مفاد ن افغانی فی پایه می

 باشد.       می %10فیصدی مفاد ناخالص 

 

 : 2مثال 

سازد که رقابت کننده گان شرکت )ب( جنراتور ها را از  باشد، به استثنای اینکه اداره مالیات مشخص می می 1حقایق مانند مثال 

که این شرکت ها فیصدی های مفاد ناخالص ذیل  تعیین می نمایدنمایند. همچنان اداره مالیات  خریداری می شرکت های غیر مرتبط

 را بدست می آورند:   

 %12 شرکت )ج(

 %15 شرکت )د( 

 %18 شرکت )ح( 

 %22 شرکت )ف( 

یصدی تواند تصحیح گردد، ف نمیچون بین تولیدات بفروش رسیده توسط شرکت های )ج(، )د(، )ح( و )ف( تفاوت وجود دارد، که 

کند که شرکت )ب( باید از جنراتور ها بدست  از سلسله ی مربوط به مفاد ناخالص نمایندگی می %22و پایین تر از  %12باالتر از 

دد که رین، اداره مالیات حق دارد تا قیمت انتقال بین شرکت )الف( و شرکت )ب( را تعدیل نماید تا اطمینان حاصل گابیاورد. بنابر

 را بدست آورد.   %12شرکت )ب( یک مفاد ناخالص حد اقل 
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(c) متیق آن توسط که یمبلغ گرفتن نظر در با مناسب انتقال متیق نییتمام شد جهت تع متیق وهیش :مت تمام شدیوه قیش 

گفته  " مت کاالقی تفاوت بین هزینه و" یاضاف مبلغ نیا. گردد یم استفاده کند،یم تجاوز آن دیتول نهیهز از اموال فروشات

ید اموال افزایش تفاوت بین هزینه بر هزینه تولاین تفاوت بین هزینه و قیمت کاال عبارت از نسبت  ،شود. این فیصدی می

 ط بفروش میطرفین مرتببا معموالً در موارد تولیدی، بسته بندی یا مونتاژ و سایر تولیدات اجناس که  شیوهباشد. این  می

رود تا یک قیمت مناسب را با اضافه نمودن مفاد ناخالص مناسب بر هزینه  برای آن بکار می شیوهاین رود.  رسد، بکار می

مالیه دهنده مرتبط برای تولید آن اموال در معامله مرتبط مشخص سازد. مفاد ناخالص مناسب با در نظر گرفتن فیصدی 

 گردد.     حاسبه میتفاوت بین هزینه و قیمت کاال بدست آمده در معامالت غیر مرتبط م

 

 :1مثال 

. باشد می، و شرکت )ب( یک شرکت سهامی انگلیسی یتمام سهام صادره شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمالک وحید 

یان رساند. شرکت )ب( این قالین ها را به مشتر نماید و باالی شرکت )ب( بفروش می شرکت )الف( در افغانستان قالین تولید می

می افغانی فی تخته قالین  30,000رساند. شرکت )الف( این قالین ها را باالی شرکت )ب( در بدل  انگلستان بفروش میخود در 

باشد. تفاوت بین هزینه و قیمت کاالی  افغانی فی تخته قالین می 25,000. هزینه تولید فی تخته قالین برای شرکت )الف( فروشد

افغانی /  5,000) %20افغانی میباشد. فیصدی تفاوت بین هزینه و قیمت کاال  5,000بدست آمده توسط شرکت )الف( مبلغ 

 باشد.   افغانی( می 25,000

 

 :2مثال 

باشد، به استثنای اینکه اداره مالیات سه شرکت تولیدی قالین افغان را در عین موقعیت جغرافیایی شناسایی  می 1حقایق مشابه مثال 

تشخیص  رسانند. اداره مالیات لین های مشابه را به مشتریان غیر مرتبط خود در اروپا بفروش مینماید. این سه شرکت تولیدی قا می

ه شرکت باشد. اما این س شوند که مشابه به شرکت )الف( می دهد که این سه شرکت تولید کننده قالین هزینه های را متحمل می می

 ورند.  ا تفاوت بین هزینه و قیمت کاال را بدست میو  مختلففیصدی 

 

 %16 شرکت )ج(

 %22 شرکت )د(

 %23 شرکت )ح(

شابه سازند که بسیار زیاد م که شرکت های )ج، )د( و )ح( اجناس خیلی مشابه را با شرایطی فراهم می تشخیص می دهداداره مالیات 

نماید.  را ایجاد می عقولباشد. از اینرو، هر سه نتایج قبل الذکر یک سلسله نتایج م به شرایط پیشکش شده توسط شرکت)الف( می

باید صورت باشد، هیچ تعدیلی ن چون فیصدی تفاوت میان هزینه و قیمت کاال بدست آمده توسط شرکت )الف( شامل این سلسله می

 گیرد.  

 :3مثال 

معامالت انجام  بانماید. این معامالت  باشد، اما اداره مالیات چهار معامله غیر مرتبط بالقوه را کشف می می 2حقایق مشابه به مثال 

بوده، اما تفاوت وجود دارد. طور مثال، بعضی قالین های بفروش رسیده در معامالت غیر خیلی مشابه شده توسط شرکت )الف( 

ورد آ ساخته شده از پشم خالص نیستند. اداره مالیات باور ندارد که تعدیالت کافی را در معامالت غیر مرتبط بوجود %100مرتبط 

ته بسازد. فیصدی تفاوت میان هزینه و قیمت کاال در ذیل صراحت یافخیلی مشابه فروشات شرکت )الف( به شرکت )ب(  باتا آنها را 

 است.     
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 %15 شرکت )ف( 

 %18 شرکت )گ( 

 %21 شرکت )هـ( 

 %24 شرکت )ی( 

 

سلسله  باشد، اداره مالیات باید یک شرکت )ب( نمی چون این معامالت غیر مرتبط بقدر کافی مشابه به فروشات شرکت )الف( به

. در را شامل نمی نمایدمعامالت غیر مرتبط  %25 نتیجه و بلندترین %25نتیجه معقول نتایج پایینترین حد نتایج معقول را ایجاد نماید. 

اما پایینتر از  %15تایج معقول بلند تر از نحد ین، اباشد. بنابر می %24و بلند ترین نتایج  %15لست نتایج قبل الذکر پایینترین نتایج 

تواند قیمت انتقال میان شرکت )الف( و شرکت )ب( را تعدیل نماید تا اینکه تفاوت میان هزینه و  باشد. اداره مالیات می می 24%

 گردد.      %24اما پایینتر از  %15قیمت کاالی شرکت )الف( بلندتر از 

 

(d) قواعد و بکار رود. از اینر ملموس غیرملموس و تواند برای انتقاالت جایداد های  می شیوهاین  :خالص یتعامل حد شیوه

    بطور جداگانه توضیح داده شده است 14تعاملی مفاد خالص در پاراگراف  شیوهمربوط به 

 

(c) نرو، د. از اینبرای انتقال اموال ملموس و غیر ملموس بکار رو می توانند نامشخصشیوه های . :نامشخص های شیوه

 داده شده است.  بطور جداگانه توضیح 15در پاراگراف  شیوه هاقواعد مربوط به 

 

انتقال مناسب قیمت  نتعیی. پیشبینی شده استهزینه مناسب برای فروش یا انتقال اموال غیر ملموس در این پاراگراف  تعیینمیتود  .13

 ین حقیقتبا درنظرداشت اقیمت انتقال مناسب  تعیینشوار باشد. دتواند خیلی  برای فروش یا انتقال یک مال غیر ملموس می

ین، یک ارگردد. بناب تواند به تعداد بخشهای مختلف جدا ساخته شود، پیچیده می که حق استفاده از یک مال غیر ملموس می

خص ده از یک نام مشتواند حق استفا تواند چندین مالک داشته باشد. طور مثال، یک شخص می قلم واحد مال غیر ملموس می

تواند حق داشتن عین نام را برای فروش قالین در والیت بامیان  برای فروش قالین در والیت هلمند را داشته و شخص دیگری می

د. معموالً، باش را داشته باشد. از اینرو اولین کار در تحلیل قیمت انتقال برای مال غیر ملموس مشخص ساختن مالک آن مال می

 شود مگر اینکه آن باشد، مالک حقوقی یک مال غیر ملموس مالک آن پنداشته می ر ملموس قانوناً محفوظ میاگر مال غی

 شخص اساساً تمام حقوق خود را به شخصی دیگری بر اساس یک قرارداد انتقال نماید.       

 

استفاده از یک اسم مشخص در اجرای که قانون افغانستان به یک شخص حق انحصاری قانونی را جهت  نشان می دهدمثالهای ذیل 

نماید. این مثالها صرف برای تشریحات بوده و نباید منحیث یک نظر در مورد  یک تجارت یا کار و بار در یک والیت اعطا می

 قوانین اموال غیر ملموس در افغانستان تفسیر گردد.  

 :1مثال 

یجه عزیز دهد. در نت را در والیت های هلمند و بامیان به عزیز می "افغانقالین فروشی "قانون افغانستان حق انحصاری استفاده از نام 

یگر باز نماید اما هیچ کسی د "قالین فروشی افغان"تواند دوکانهای قالین فروشی خود را در والیت های هلمند و بامیان به نام  می

رای باشد تا از آن نام ب ی عزیز مالک حق غیر ملموس میاجازه ندارد تا یک دوکان قالین فروشی را با عین نام باز نماید. بطور عاد

 تجارت خود در والیات نامبرده به مقصد مالیات استفاده نماید.  

 

 :2مثال 
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زیز تمام حقوق که عدر قرارداد پیشبینی گردیده . عقد قرارداد می نمایدباشد، به استثنای اینکه عزیز با وحید  می 1حقایق مشابه مثال 

دهد. پس از آن، عزیز  افغانی به وحید انتقال می 1,000,000را در والیت بامیان در بدل  "قالین فروشی افغان"نام اساسی تحت 

اشد که ب در والیت هلمند استفاده نماید و وحید تنها شخصی می "قالین فروشی افغان"تنها شخصی است که اجازه دارد تا از نام 

. در این صورت، عزیز تنها مالک مال غیر ملموس در هلمند کنداستفاده نیز در والیت بامیان  "قالین فروشی افغان"اجازه دارد از نام 

 شود.    گردد. و بدین ترتیب وحید مالک مال غیر ملموس در والیت بامیان پنداشته می تلقی می

 

آن  مالک ایجاد می نمایدرا ، در آنصورت شخصی که مال غیر ملموس نشده باشداگر اموال غیر ملموس به شکل قانونی محفوظ 

زرگترین باشد که ب نموده باشند، پس مالک آن شخصی می ایجادشود. اگر دو یا بیشتر از دو شخص مرتبط این مال را  شناخته می

  گردیده است. سهم هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به آن مال را متقبل 

 

 : 3مثال 

یک  و شرکت )ب( ی. شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمی باشدف( و شرکت )ب( تمام سهام صادره شرکت )المالک عزیز 

د را برای ند تا یک پروسه جدینک د. کارمندان شرکت )الف( و شرکت )ب( باهم یکجا کار مینباش می ستانیشرکت سهامی ازبک

ت فاقد قانون است که به شرکت )الف( یا شرکگردد، افغانستان  نمایند. در زمان که این پروسه طرح می ایجادرنگ کردن پارچه ها 

رو، هر دو شرکت )الف( و شرکت )ب( باید اطمینان  )ب( هر گونه حفاظت قانونی را برای این پروسه جدید فراهم سازد. از این

رارداد ق سازند. این دو شرکت با کارمندان خویشمی حاصل نمایند که کارمندان شان اسرار این پروسه جدید را با مردم شریک ن

 2,800,000افغانی و شرکت )ب( مبلغ  3,000,000تا اسرار این پروسه را محفوظ نگهدارند. شرکت )الف( مبلغ  نماید می

 شوند. شرکت )الف( باید مالک این پروسه سری شناخته شود.        این پروسه سری متقبل می ایجادافغانی را در 

 

 د، چون مالک مال شخصی است که مستحق دریافت مجرایی بابت استفاده آن میمهم است تا مالک مال غیر ملموس مشخص گرد

 ده اند، صرف بابت خدمات خویش جبران بدست مییاین مال غیر ملموس کمک و یاری رسانایجاد که در  های دیگر طرفباشد. 

 ورند.    آ

 

 : 4مثال 

بران باشد، شرکت )الف( باید به شرکت )ب( بخاطر ج وند میباشد. بخاطر که شرکت )الف( مالک این ر حقایق مشابه مثال قبلی می

هزینه های آن شرکت با اضافه یک مفاد معقول، پرداخت نماید. شرکت )الف( باید پرداخت نماید، چون شرکت )ب( خدمات را 

لف( دهد، باید به شرکت )ا را در کار و بار خود مورد استفاده قرار میروند . اگر شرکت )ب( این ارائه می نمایدبرای شرکت )الف( 

 پرداخت نماید.     رونداستفاده از این  بخاطر

 

یمت انتقال برای آیا قبه منظور تعیین اینکه قیمت گذاری انتقال را  شیوهگردید، ریاست عمومی عواید باید  تعیینکه مالک ی نامز

قابل  شیوهه غیر ملموس س دارایییمت مناسب انتقال ق تعیین. بطور خالصه برای ، بکار گیردغیر ملموس مناسب است یا خیر دارایی

 یم نامشخصهای  شیوهمعامله خالص و  ها، شیوه های قابل مقایسه معامله اشخاص غیر مرتبط، شیوه شیوهقبول وجود دارد. این 

 باشند.  

(a) شده بین دو  که آیا مبلغ وضع تعیین نمایدتا  منظور از این شیوه این است :یسهمرتبط قابل مقا یرمعامله غ شیوه

 غیر ملموس در مقایسه با مبلغی که در یک معامله مشابه بین دو شخص غیر مرتبط وضع میدارایی شخص مرتبط برای انتقال یک 

ما ونرکه یک معامله مشابه بین اشخاص غیر مرتبط بتواند  استفاده می گرددمعموالً تنها زمانی  شیوهیا خیر. این  منطقی استگردد، 
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 . گردد

 :1مثال 

ر والیت درا  نامدارد. او حق استفاده از این  انحصار خود)قالین فروشی افغان( را در والیت های هلمند و بامیان در  نامعزیز استفاده از 

 . در عین زمان، عزیز به پسرشمی نمایدفروشات ساالنه وی، برای شش سال آینده واگذار  فیصد 5هلمند به وحید در بدل فیس 

می درصد از فروشات ساالنه ادیب برای شش سال آینده نیز واگذار  3در والیت بامیان در بدل فیس  نام راادیب حق استفاده از عین 

والیت  )قالین فروشی افغان( در نامکه هیچ دلیل قابل مالحظه وجود ندارد که چرا حق استفاده از  تعیین می نماید. اداره مالیات کند

تا این ببرد  و باالاید عزیز را تعدیل وین، اداره مالیات حق دارد تا عاهلمند بیشتر با ارزش و در والیت بامیان ارزش کمتر دارد. بنابر

 را نیز از فروشات قالین پسرش دریافت نماید.     %5حقیقت را منعکس سازد که عزیز باید مبلغ مساوی به 

 

 : 2ال مث

و شرکت )ب( یک  ی. شرکت )الف( یک شرکت سهامی افغانمی باشدتمام سهام صادره شرکت های )الف( و )ب( مالک عزیز 

هت پیشبرد نماید. ج باشد. شرکت )الف( نوشابه سودا را برای فروش در افغانستان در بوتل ها جابجا می شرکت سهامی کانادایی می

ا به نوشابه ر نوشابهنماید. سپس شرکت )الف( این  را از خارج به افغانستان وارد می وشابهنفعالیت خویش شرکت )الف( بوتل و 

تل که جابجا کردن نوشابه سودا در بو بودهسری  سپروس مالک حقرساند. شرکت )ب(  سودا تبدیل نموده و در بازارها بفروش می

عواید  %5را به شرکت )الف( در بدل فیس مساوی به  سسسازد. شرکت )ب( حق استفاده از این پرو های پالستیکی را آسان می

الک مباشد. این شرکت  عزیز، شرکت )الف( و شرکت )ب( شخص غیر مرتبط می ا. شرکت )ج( بمی نمایدشرکت )الف( واگذار 

رچسپ زنی حین برا به شرکت )الف( نام . شرکت )ج( حق استفاده از این می باشد)نوشابه افغان( در افغانستان نامحق استفاده از 

عواید آن شرکت را وضع  %1نماید. شرکت )ج( باالی شرکت )الف( یک فیس مساوی به  رسد، اعطا می بوتل های که بفروش می

 ات نمیین، اداره مالیاباشند. بنابر کامالً حقوق جداگانه می نام،سری و حق استفاده از یک  سنماید. حق استفاده از یک پروس می

عاید  %1تا فیس پرداخت شده توسط شرکت )الف( به شرکت )ب( را به  گیردمعامله غیر مرتبط قابل مقایسه را بکار  شیوهتواند 

 خالص کاهش دهد و بدان وسیله مفاد شرکت )الف( را افزایش دهد.           

 

(b) ین، قواعد انابرب ملموس و غیر ملموس بکار رود. داراییمیتواند برای انتقاالت  شیوهاین  :خالص یتعامل شیوه

 وضاحت یافته است.  14تعاملی خالص بطور جداگانه در پاراگراف  شیوهمربوط به 

 

(c) ین، املموس و غیر ملموس بکار رود. بنابر داراییتواند برای انتقاالت  ها می شیوهاین :نامشخص های شیوه

 وضاحت یافته است.  15بطور جداگانه در پاراگراف  نامشخصهای  شیوهقواعد مربوط به 

 

قول است یا عاینکه آیا مبلغ وضع شده در معامله مرتبط با توجه به اندازه منفعت متعیین برای  شیوهاین  :خالص یتعامل شیوه .14

 منفعت اغلب اندازه هایملموس و غیر ملموس بکار رود. این  داراییتواند برای انتقاالت  تعاملی خالص می شیوهخیر. 

شوند. این شاخصهای سطح مفاد از تحقیق معامالت که بین مالیه دهنده گان غیر مرتبط که  نامیده می "شاخصهای سطح مفاد"

تفاده باید صرف در صورت مورد اس شیوهشود. این  می گرفته، قرار دارنددر فعالیت های تجارتی مشابه و در تحت عین شرایط 

 ای فوق الذکر کاربرد نداشته باشند.        ه شیوهقرار گیرد که سایر 

 

 

 :1مثال 
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کند. اداره  اداره مالیات مفاد های بدست آمده سه ساله فروشنده های عراده جات در کابل، هرات، و مزار شریف را ارزیابی می

عواید فروشات  %10فروشات و عواید  %3از فروش عراده جات به مشتریان بین عادی بد که مفاد یک تجارت پیشه یا مالیات در می

افغانی  10,000و  3,000بین افغانی باشد مفاد تاجر  100000ین، اگر قیمت فروش یک واسطه ا. بنابرمساوی خواهد شد وی

 باشد.      شاخص سطح مفاد میمفاد به عواید  این تناسب، می گردد

 

قیق به فاد که از طرفهای غیر مرتبط باتوجه به تحمیزان مفاد معقول با بکارگیری شاخص سطح متعاملی خالص،  طبق شیوه

  دست می آید، تعیین می گردد. 

 

 :2مثال 

باشد، به استثنای اینکه اسم مالیه دهنده تحت بررسی وحید است. وحید مالک یک تشبث در کابل  حقایق مشابه به مثال قبلی می

اشد. ادیب ب ز با اهمیت ترین مشتریان وحید، پسرش ادیب میرساند. یکی ا است که عراده جات مستعمل را به مشتریان بفروش می

نماید. ادیب تمام وسایط نقلیه خود را از شرکت پدرش خریداری  در کابل مالک یک شرکت است که خدمات امنیتی فراهم می

باشد. اداره  می %1نماید که نسبت مفاد بین وحید از درک فروش عراده جات و پسرش کمتر از  نماید. اداره مالیات کشف می می

از درک را تا مفاد وحید  به دست آوردتواند این معلومات را از معامالت غیر مرتبط در کابل، هرات، و مزار شریف  مالیات می

 .        گردد %10و  %3فروش عراده جات به پسرش افزایش دهد تا اینکه نسبت این مفاد که وحید از این عواید بدست میاورد بین 

 

ع انوی از اعواید یک بهمفاد  تناسبتوان منحیث شاخصهای سطح مفاد در نظر گرفت. طور مثال،  متفاوت را می تناسبهای

باشد.  می مصارف عملیاتی بهفاد عملیاتی م تناسباز  شود. شاخص دیگر سطح مفاد عبارت شاخص سطح مفاد پنداشته می

 .  نمایدمجزا  تمام شرکتمفاد حاصله توسط ا از معامله مشخص رمفاد که  تالش صورت گیردمهم است تا 

 

 :3مثال 

 می نماید. عزیز تکه را باالی پسرش ادیب که در افغانستان زندگی باشد که تکه تولید می می ترکمنستانعزیز مالک یک مغازه در 

برد. ادیب این لباس ها را در مغازه خود که در ساحه  کند، بفروش میرساند. ادیب این تکه را در ساختن لباس های مردانه بکار می

نماید. اداره مالیات  تحقیق می 1396شهر نو کابل موقعیت دارد، بفروش میرساند. اداره مالیات در مورد ادیب برای سال مالیاتی 

 بدست آورده است:   1396ابد که ادیب مفاد ذیل را در جریان سال ی درمی

 

 افغانی10,000,000      عاید

 8,000,000 -         هزینه اجناس بفروش رسیده

 2,000,000            مفاد نا خالص

 1,000,000 -         مصارف عملیاتی

 1,000,000           مفاد خالص

 

 می %10د ی. طور مثال، نسبت بین مفاد خالص و عواارائه نمایدتعداد شاخصهای متفاوت سطح مفاد را تواند علومات فوق الذکر میم

ز باشد. اداره مالیات ا باشد. همچنان رازق مالک یک مغازه در شهر نو کابل می باشد. رازق شخص غیر مرتبط با عزیز و ادیب می

برخالف باشد. اما  می %5بررسی اظهارنامه های مالیاتی چهار سال اخیر رازق درمیابد که نسبت بین مفاد خالص  و عاید رازق تقریباً 

 تواند مشخص سازد که چی مقدار مفاد رساند. اداره مالیات نمی افغانی را بفروش می صنایعادیب، رازق لباس های مردانه، کفش و 
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تعاملی  یوهمطابق شنتایج رازق برای تعدیل مفاد ادیب از ین، اداره مالیات نباید اورد. بنابرآ را رازق تنها از فروش لباس بدست می

 .    ه نمایداستفادخالص 

 

 قرار گیرد. عموماً، حد اقل معلومات سه سال باید تحلیل ارزیابی، معلومات چند سال باید مورد شیوهاین  درستی بیشتر دقت و جهت

 گردد تا یک شاخص سطح مفاد ایجاد گردد.   

 

 :4مثال 

ک شاخص سطح تا اینکه بتواند ی اید معقول باشدبکه کدام مفاد برای فروش وسایط نقلیه مستعمل  تعیین کندخواهد  اداره مالیات می

 باشد: نماید. شرکت )الف( دارای معلومات ذیل می می کسبب( را )مفاد را ایجاد نماید. اداره معلومات دو شرکت )الف( و 

 

 نسبت   مفاد   عاید   سال

 
1395   10,000,000  100,000  1% 
1396   20,000,000  200,000  1% 
1397   5,000,000  500,000  10% 

 

ارقام از سال  %10را بگیرد. اداره مالیات نباید بطور ساده  3(/ %10+  %1+  %1) /4اداره مالیات باید اوسط نتایج سه سال گذشته یا 

 باشد. شرکت )ب( دارای معلومات ذیل میباشد:  را بگیرد چون این بلند ترین رقم می 1397

 

 نسبت   مفاد  عاید    سال

 
1395   10,000,000  200,000  2% 
1396   20,000,000  200,000  1% 
1397   5,000,000  300,000  6% 

 

 را بگیرد.  3( / %6+  %1+  %2) /3اداره مالیات باید اوسط نتایج سه سال اخیر، یا 

 

 ای سلسله اتخاذ نماید تا یک هستندفعالیت های مشابه فکر می کنند دارای را با سایر شرکت های که  اقداماتاداره مالیات باید عین 

 ایجاد نماید.  ایجاب می نماید،  7معقول شاخصهای سطح مفاد را طوریکه پاراگراف 

 

، مهم است تا اطمینان حاصل گردد که تشبث های که جهت ایجاد سلسله معقول شاخصهای سطح مفاد مورد تحلیل قرار عالوه رب

 . یوه حسابداری باشنددارای عین شگیرند،  می

 

 :5مثال 

قدی ن شیوهفروشد. عزیز  باشد. این دوکان نان، کیک و کلچه می عزیز مالک یک دوکان در ساحه وزیر اکبر خان کابل می

 . پسرش مالک یک دوکان در پاکستانکند . عزیز تمام آرد مصرفی خود را از پسرش خریداری میاستفاده می نمایدحسابداری را 

، اده نمایداستفتعاملی خالص را  شیوهپردازد،  اگر اداره مالیات بخواهد جهت تحقیق قیمت انتقال که عزیز برای آرد میباشد.  می

    نماید. که از حسابداری نقدی استفاده می بیابداین اداره باید یک معامله مشابه بین جوانب غیر مرتبط را 

 

لموس و م داراییتواند جهت ایجاد یک قیمت معامالت آزاد باالی انتقاالت  تعاملی خالص می شیوهطوریکه در فوق ذکر گردید، 
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 غیر ملموس بکار رود. 

 

 :6مثال 

است که مالک تمام سهام صادره یک شرکت سهامی کانادایی و یک شرکت سهامی  ستاننجیب اهلل یک شهروند و باشنده افغان

ا بخاطر استفاده از بعضی تکنالوژی های مشخص این شرکت برای . شرکت سهامی کانادایی شرکت سهامی افغان رمی باشدافغان 

پردازد. این  می 1397دهد. شرکت سهامی افغان حق االمتیاز را به شرکت سهامی کانادایی در جریان سال  می اجازهتولید فوالد 

 %5ساوی به شد. این حق االمتیاز مبا پرداخت حق االمتیاز یگانه معامله مرتبط بین شرکت سهامی افغان و شرکت سهامی کانادایی می

باشد. اداره مالیات مفاد خالص را بمثابه یک فیصدی فروشات منحیث شاخص سطح مفاد  عواید فروشات شرکت سهامی افغان می

نماید. اداره مالیات مفاد های خالص و عواید فروشات حاصله در جریان سه سال اخیر هر چهار شرکت را بررسی  خود انتخاب می

 ماید. نتایج قرار ذیل اند:   ن می

 

 فروشات/مفادات  سال   شرکت

 %6   1396  شرکت الف

1395      5% 
1394  7% 

 %6   اوسط

 

 %5 1396 شرکت )ب(

1395  2% 
1394  8% 

 %5   اوسط

 

 %2  1396  شرکت ج

1395  4% 
1394  0% 

 %2   اوسط

 

  %2  1396   شرکت د

1395  1% 
1394  0% 

 %1   اوسط

 

باالیی  %25مفاد خالص شرکت )الف( از  %6کند. اوسط  نمایندگی میپایینی نتایج  %25مفاد خالص شرکت )د( از   %1اوسط 

را ایجاد  %6اما پایینتر از  %1نتایج نمایندگی مینماید. تا حدی که شرکت سهامی افغان یک نسبت بین مفادات و فروشات باالتر از 

     پردازد، نباید تعدیل گردد.   به شرکت سهامی کانادایی مینماید، حق االمتیازی را که  می

 

تواند حق االمتیاز را که  یک خسارت را متحمل گردیده باشد. اداره مالیات می 1397فرض کنید که شرکت سهامی افغان در سال 

، کاهش نگردد %1بالغ برشرکت  فروشات این مفاد بهنسبت  تا زمانی کهپردازد  شرکت سهامی افغان به شرکت سهامی کانادایی می

 دهد. 
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 ، جهتتوضیح داده نشده اندهای که در فوق  شیوهتوانند از  اداره مالیات و مالیه دهنده گان می :نامشخص های شیوه .15

الذکر(  های مشخص شده )فوق شیوهمشخص ساختن قیمت مناسب انتقال در یک معامله مرتبط استفاده نمایند. هرگاه یکی از 

یز ن خصنامشهای  شیوهتعاملی مفاد خالص،  شیوه. مانند ارجحیت داردمشخص  شیوهنا مشخص بتواند بکار رود،  شیوهو یک 

 ملموس و غیر ملموس بکار رود.   داراییتواند جهت مشخص ساختن قیمت معامالت آزاد برای انتقاالت  می

 

 :1ثال م

( و شرکت )ب یشرکت )الف( یک شرکت سهامی افغان .می باشدتمام سهام صادره شرکت )الف( و شرکت )ب( مالک وحید 

ن نماید. شرکت )ب( ای باشد. شرکت )الف( سنگ های الجورد را به شرکت )ب( عرضه می می ازبکستانییک شرکت سهامی 

رساند. شرکت )الف(  نماید. سپس شرکت )ب( این جواهرات را در سرتاسر جهان بفروش می سنگ ها را به جواهرات تبدیل می

رساند. شرکت )الف( سنگ های الجورد را به هیچ شخص غیر مرتبط دیگر  تنها سنگ های الجورد را به شرکت )ب( بفروش می

بفروش نمی رساند. شرکت )الف( در مورد کاربرد یکی از میتود های مشخص شده جهت تعیین قیمت مناسب انتقال بین شرکت 

الیات نیز معلومات کافی ندارد تا کدام یک از میتود های مشخص شده را بکار )الف( و شرکت )ب( معلومات کافی ندارد. اداره م

لغ غیر مرتبط بدست میاورد تا سنگ های الجورد را به مب ازبکستانیببرد. شرکت )الف( پیشنهادی را از شرکت )ج( یک شرکت 

یرا این پیشنهاد تلقی نمی گردد ز "مرتبط معامله غیر"یک  ازبکستانیخریداری نماید. این پیشنهاد شرکت  مفی کیلو گرا 90,000

تنها یک داوطلبی میباشد. این پیشنهاد معامله تکمیل شده را وانمود نمی سازد. چون یکی از میتود های مشخص شده فوق الذکر 

ناسب انتقال م نمیتواند بکار رود، شرکت )الف( و اداره مالیات هر دو میتوانند باالی پیشنهاد شرکت )ج( برای معیین ساختن قیمت

 اتکا نمایند.         

 

وحید تمام سهام صادره یک شرکت سهامی کانادایی و یک شرکت سهامی افغان را در مالکیت دارد. شرکت سهامی کانادایی جواز 

فروشات خالص  %8استفاده بعضی تکنالوژی های مشخص را به شرکت سهامی افغان در بدل یک حق االمتیاز ساالنه مساوی به 

کت سهامی افغان اعطا مینماید. شرکت سهامی افغان کار تولید فوالد را پیش میبرد. اداره مالیات سعی مینماید تا میتود معامله شر

ات یکنترول نشده قابل مقایسه را تطبیق نماید، اما این اداره نمیتواند یک معامله کنترول نشده قابل مقایسه معقول را پیدا کند. اداره مال

تا میتود تعاملی مفاد خالص را تطبیق کند، اما این اداره نمیتواند معلومات مالی در مورد شرکت های سهامی غیر مرتبط  کوشش میکند

را در تشبث مشابه به شرکت سهامی افغان بدست بیاورد. اگر غیر ممکن باشد تا یکی از میتود های مشخص شده تطبیق گردد، اداره 

میتوانند به شاخصهای سطح مفاد ایجاد شده توسط شرکت های غیر مرتبط در تشبث های  مالیات و شرکت سهامی افغان هر دو

مربوطه نظر بیاندازند تا معیین سازند که آیا مفاد های شرکت سهامی افغان مناسب است یا خیر. طور مثال، آنها میتوانند به مفاد های 

        .بی اندازندساختمانی را دارند، نظر حاصله توسط تشبث های که تولید کانکریت یا خشت یا سایر مواد 

 


