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  مقـــــــــــــــدمه

قانون ماليات برعايدات سال  108ماده ) 2(دات  بنا به صالحيت وزارت ماليه که به اساس فقره تعليماتنامه قانون ماليات برعاي

رياست هدف از ايجاد چنين تعليماتنامه تهيه رهنمائی بيشتر برای . گرديده، ايجاد شده است تفويضبه اين وزارت  1388

درجائيکه مشخصًا از رياست . می باشد 1388سال  تطبيق قانون ماليات برعايدات تفسيرو پيرامون سايرينو  عمومی عوايد

  . ، در برگيرنده تمام دفاتر عوايد مستوفيت ها ميگرددعمومی عوايد نامبرده ميشود

بايد دريابد که تمام اشخاص اعم از حکمی و حقيقی منحيث ان درجريان مرور تعليماتنامه قانون ماليات برعايدات، خواننده 

اما بدون (عالوتًا، اصطالحات محاسبوی شامل . ند مگراينکه طوری ديگری درقانون آمده باشدمقيم افغانی پنداشته ميشو

منحيث مفاهيم پذيرفته شده محاسبوی پنداشته " مفاد خالص"و " مصارف عملياتی"، "مفاد ناخالص"، "عوايد) "محدوديت به آن

ذکره ذريعه هيئت معيارهای بين المللی محاسبه تشريح و مفاهيم مت. مگر اينکه احکام اين قانون غير از اين حکم کند شده اند

رياست عمومی عوايد وزارت ماليه بايد اصطالحات راکه ذريعه اداره معيارهای بين المللی محاسبه تعيين . تعريف گرديده اند

  . و مورد استفاده قراردهدفته پذير الی طرح و ايجاد معيارهای محاسبوی افغانستان،  استگرديده 

عليماتنامه هذا، هريک از مواد قانون ماليات برعايدات بصورت جداگانه گنجانيده شده و توآم با مقررات مرتبط به همان در ت

  . گنجانيده شده و يک قسمت مقررات را تشکيل ميدهد ماليات برعايدات  احکام قانون در تعليماتنامه.. ماده تعقيب گرديده است

گرديده است که رقم اول شماره را شماره ماده قانون که توسط مقرره تشريح شده  هريک از تشريحات ذريعه شماره مشخص

  . ماده را تشکيل ميدهد ۀرقم دوم شماره هريک از تشريحات جداگان. است، تشکيل ميدهد

. دو منظم تطبيق گرد مناسب، بگونهقانون  تابايد بصورت دقيق الی اخير مطالعه گردد  مندرج تعليماتنامه هذاتشريحات 

هيچگونه تغير در تطبيق مقررات مطروحه قابل قبول . .مقررات و ماليات طوريکه تشريح شده اند بايد تطبيق وتحصيل گردد

هدايات، رهنمودها و فورمه ها منحيث يک بخش . گردد تفويضنمی باشد مگراينکه صالحيت چنين امری توسط وزارت ماليه 

  . از مقررات مندرجه بشمار ميروند

آن، مقرره بايد  مشخصشرايط  هرنوعتطبيق قانون دربمنظور . مقرره و يا طرزالعمل تمام قانون را بيان نمی نمايد يک جمله،

جمعی ه بمنظور تعيين ساختار و تعبير قانون، تمام مقررات و طرزالعمل ها بايد بصورت دست. تمامًا مورد مالحظه قرار گيرد

ند که تعليماتنامه قانون ماليات برعايدات يکی از چندين ناتنامه اينرا نيز بايد بداتعليم گان خواننده .مورد مالحظه قرارگيرند

مفصل تر پيرامون مواد مشخص قانون ماليات برعايدات در ا ئی های رهنم. بشمار ميرود اضافی منابع رهنمودها يا معلومات 

 قاضا ميگرددتتعليمات نامه  گان خوانندهاز . اشدقابل دسترس می ب پروسيجرها، رهنمودها، اسناد پاليسی و طرزالعمل ها نيز

در قانون ماليات برعايدات جهت کسب معلومات بيشتر پيرامون  Www.mof.gov.af تا به صفحه انترنتی وزارت ماليه 

  . دنافغانستان مراجعه نماي
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  فصــــــــل اول

  احــکام عمومی 

  11الی  1ه ماد
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  مبنی

  :مادۀ اول

  .اين قانون به تأسی ازحکم مادۀ چهل ودوم قانون اساسی افغانستان بمنظور تعيين ماليه و طرزتاديۀ آن وضع گرديده است)  1(

اشخاص ماليه تاديۀ الزامی است ، که بمنظورتقويۀ بنيه مالی دولت ورفاه عامه بدون انجام خدمت متقابل يا ارايۀ جنس از) 2(

  .حقيقی وحکمی طبق احکام اين قانون اخذ ميگردد

هرنوع ماليه که توسط ادارات دولتی ويا غيردولتی مطابق احکام اين قانون وضع ياتحصيل ميگردد ، بحساب معينه دولت ) 3(

  .تحويل بانک گردد) وزارت ماليه(، 

ور بمنظورتنظيم وجمع آوری ماليات بادرنظرداشت قانون اساسی کش) 42(قانون ماليات برعايدات به اساس حکم ماده   1.1

  يده است دگروضع حاالت اقتصادی ، اجتماعی بارعايت اصل عدالت اجتماعی 

  :چنين حکم می نمايد )1382(قانون اساسی افغانستان 42مادۀ 

  .هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تا ديه کند

  .ول، بدون حکم قانون، وضع نمی شودهيچ نوع ماليه و محص

  .ن می گرددياندازه ماليه و محصول وطرزتاديه آن، با رعايت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعي

  .اين حکم درمورد اشخاص و مؤسسات خارجی نيزتطبيق می شود

 .هرنوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می شود

از  قانون هذا. توسط رئيس جمهوری اسالمی افغانستان توشيح گرديد تصويب و متعاقبًا شورای ملی توسطاين قانون 

   .اشدرياست جمهوری قابل تطبيق ميب تاريخ فرمان

قانون ماليات برعايدات که درزمينه به ) 108(ماده ) 2(به اساس حکم فقره  هذاتعليمات نامه قانون ماليات برعايدات   2.1

ارائه رهنمود به وزارت ماليه و مشخصًا رياست عمومی عوايد و ساير بمنظور ،اليه برای تهيه آن صالحيت ميدهدوزارت م

تفسير وطرز تطبيق مواد قانون ماليات برعايدات تهيه گرديده است وتطبيق تعليماتنامه قانون ماليات  ادارات دررابطه با

  .شدادارات مالياتی الزامی ميبا تمام برعايدات باالی
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. مندرج تعليماتنامه قانون ماليات برعايدات نميتواند مغاير مواد مندرج قانون ماليات برعايدات قراربگيرد ياتمحتو:   تبصره

مطالب مندرج تعليماتنامه به مشکل مواجه گردند  درتاويل و يا تفسير احکامهرگاه ادارات اجرائيوی مالياتی ويا ماليه دهنده گان 

   )مراجعه نمايند وزارت ماليهحقوقی و پالسی رياست عوايد خدمات به رياست  ضوعمو رای حلب، بايد 

وماده اول قانون ماليات برعايدات پرداخت ماليات يک مکلفيت بوده  افغانستان قانون اساسی) 42(مطابق به حکم ماده   3.1

طبيق احکام اين قانون بااليشان الزامی ميباشد ، ت مالياتوتمام اشخاص که مطابق به احکام اين قانون مکلف به پرداخت 

ماليات درواقع تمويل مصارف بودجه ملی بمنظور تامين رفاه عامه ، حراست ازتماميت  وضع و تحصيلهدف از. ميباشد

  . جمع آوری ميگرددوضع و قانونارضی ، وتمويل سايرمصارف دولت ميباشد که توسط دولت مطابق به احکام اين 

ونيزبودجه ازطريق حساب واحد خزاين به اساس  ات بمنظورتمويل بودجه ملی کشور جمع آوری ميگرددازآنجائيکه مالي  4.1

از تخصيصات بودجوی به مصرف ميرسد ، بايد تمام ماليات که توسط ادارات دولتی وغيردولتی مطابق به احکام اين قانون 

ميگردد دريک حساب واحد معينه که ازطرف قلمروکشوروياخارج ازمرزهای کشور وضع وتحصيل منابع داخلی و خارجی 

ل مستقيم ئومس و مستوفيتها )رياست عمومی عوايد(وزارت ماليه . معرفی ميگردد تحويل بانک گردد) وزارت ماليه(دولت 

 . ميباشد مذکور به اساس  قانون وضع شده مالياتکنترل، تطبيق و تحصيل  لئوتطبيق احکام قانون ماليات برعايدات ومس
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  اخذ ماليه

  :   ماده دوم  

در داخل وخارج کشور که از منابع افغانی بدست می آيد وعوايديکه مقيم افغانستان  از کليه عوايد اشخاص حقيقی وحکمی )1(

  . از منابع غير افغانی و از خارج حاصل می نمايد، طبق احکام اين قانون ماليه  اخذ ميگردد

  :يط ذيل مقيم افغانستان پنداشته می شونداشخاص حقيقی و حکمی واجد شرا) 2(

 .سال مالی در داخل کشور باشد ولدر ط شخصاقامتگاه اصلی در صورتيکه  -1

 .سپری نموده باشد افغانستانروز را بداخل ) 183(موعًا مدتمج، در طول سال مالی در صورتيکه شخص  -2

 .کشور توظيف گرديده باشندبه منظور انجام خدمات دولتی بخارج از  مالی کارکنانيکه در طول سال -3

  . اداراتيکه تآسيس آن درطول سال مالی صورت گرفته يا ادارۀ مرکزی آن به داخل افغانستان  باشد -4

عوايديکه توسط اشخاص مقيم افغانستان ازمنابع کشور درداخل وازدارائی های ادارات دولتی در خارج حاصل : منابع افغانی  -

  .ميگردد، ميباشد

  .ايديکه توسط اشخاص مقيم افغانستان ازمنابع سايرکشورها درداخل افغانستان حاصل ميگرددوع: افغانی منابع غير -

  .کشوراعم ازمنابع افغانی وغير افغانی حاصل ميگردد یعوايديکه توسط اشخاص ازمنابع داخل :منابع داخلی -

   :ق دانسته ميشودريف ذيل قابل تطبيمطابق تعليماتنامه ماليات برعايدات هذا، تعا   1.2

     : يک نهاد حکمی می باشد که " شرکت سهامی.  "الف

  .بنام يک شرکت تأسيس شده باشد .1

 .بوده که قانون آنرا منع قرارنداده باشد ويا خدمات صنعت ،منظورآن چنان تجارت  .2

 .دارای سرمايه اصلی معين بوده که ذريعه اسناد سهم قابل انتقال ارائه شده باشد .3

 .رکاء تنها توسط دارائی شرکت سهامی اداشده بتواندهای ش سؤليتم .4

  .درآن مسؤليت شرکاء محدود ومنحصربه مبلغ تاديه نشده اسهام سرمايه تعهدشده شان باشد .5

  :يک نهاد حکمی می باشد که" شرکت محدودالمسؤليت. "ب

 .بنام يک شرکت تأسيس شده باشد .1

  .آنرا منع قرارنداده باشدبوده که قانون  ويا خدمات صنعت ،منظورآن چنان تجارت  .2

 .دارای سرمايه اصلی معين بوده که ذريعۀ اسنادغيرقابل انتقال ارائه شده باشد .3

 . سؤليت شرکت توسط دارای شرکت اداشده بتواندم .4

درآن مسؤليت شرکاء محدود و منحصر به مبلغ  اسهام سرمايه تعهد شده شان باشد مگراينکه اساسنامه  .5

 . ليت بزرگتررا حکم نموده باشدئون مسشرکت ويا قوانين افغانستا
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جهت تعيين اينکه آيا شخص حقيقی . شخص حقيقی با استفاده از حقايق و بررسی شرايط تعيين ميگردد" اقامتگاه اصلی"   2.2

  : مقيم افغانستان است يا خير، موضوعات  ذيل بايد مورد مالحظه قرارگيرند

  ت و يا اينکه خانه را به کرايه گرفته استآيا شخص حقيقی درافغانستان مالک خانه اس. 1

  آيا شخص حقيقی درخارج از افغانستان مالک کدام خانه می باشد ويا خانۀ را به کرايه گرفته است. 2

  نمايد می زمان که شخص حقيقی در افغانستان ويا درسايرکشورهای ديگرسپریدت م. 3

  فاميل شخص حقيقی سکونتموقعيت يا محل . 4

را در ملکيت داشته يک باب منزل شخص حقيقی  درافغانستان و دريک ويا بيشتر ازيک کشورخارجی  که مدت زمانی. 5

  .است

موصوف يک اپارتمان را در کشور ازبکستان نيزبه کرايه . آقای عزيزی در واليت باميان يک باب منزل دارد    :   1مثال 

. سال  را در کشور ازبکستان سپری می نمايد آقای عزيزی نصف سال را در باميان و نصف ديگر. گرفته است

ازاين حقيقيت که موصوف يک باب منزل را در افغانستان خريداری نموده و يک باب منزل ديگری را در خارج 

  . آقای عزيزی در افغانستان می باشد" اقامتگاه اصلی"از کشور به کرايه گرفته است، چنين برمی آيد که 

وی مالک يک باب منزل در کشور تاجکستان نيز بوده ونسبت به . شهرکابل يک باب منزل دارد آقای عزيزی در    2: مثال 

بنًا افغانستان منحيث اقامت گاه اصلی عزيزی به . کابل زمان بيشتر عمرخويش را درکشورتاجکستان سپری می نمايد

  . شمار نميرود

دراين اواخر عزيزی منزلی را در . اليت باميان ميباشدآقای عزيزی ازسه سال بدينسو مالک يک باب منزل در و   :3مثال 

ازبکستان خريداری نموده و مدت مساويانه را در خانه خويش در واليت باميان و خانه ديگرش در ازبکستان سپری 

چونکه عزيزی منزل خويش را در افغانستان  از قبل درمالکيت خود داشته و سايرعوامل حايز اهميت .  می نمايد

هرگاه درسال بعدی عزيزی مدت بيشتر را در ازبکستان و . ند، بنًا اقامتگاه اصلی وی در افغانستان می باشدنمی باش

  . مدت کمتررا در افغانستان سپری نمايد، در آنصورت اقامتگاه اصلی وی در افغانستان نخواهد بود

ان يک باب اپارتمان را در تاجکستان و يک آقای عزيزی يک باب اپارتمان را درشهرکابل به کرايه گرفته و همچن :4مثال 

روز را  107روز را در کابل،  150هرگاه عزيزی مدت . باب اپارتمان را درپاکستان به کرايه گرفته است

روز را در پاکستان دراپارتمان های خويش  سپری  نمايد، بنًا اقامتگاه اصلی وی در افغانستان  108درتاجکستان و 

  . است
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وی همچنان . عزيزی منزلی را درکابل به کرايه ميگيرد که  خودش، خانم و سه طفل وی در آن سکونت داردآقای   :5 مثال

بمنظورانجام وظيفه درپاکستان آقای عزيزی بيشتر وقت . دارای يک باب اپارتمان درشهرکراچی پاکستان می باشد

حقيقيت  فاميل  در. در کابل زندگی ميکنندخود را درجريان سال درشهرکراچی سپری می نمايد اما خانم و اطفال وی 

  . آقای عزيزی به اقامت شان در افغانستان ادامه ميدهند، چنين برمی آيد که اقامتگاه اصلی وی افغانستان می باشد

  .پنداشته ميشود که تحت قوانين جمهوری اسالمی افغانستان ايجاد شده باشد ستانمقيم افغان یيک نهاد حکمی درصورت  3.2

شرکت الف يک نهاد است که منحيث يک شرکت سهامی تحت قانون تجارتی جمهوری اسالمی افغانستان ثبت و  :لمثا

رئيس . هيئت مديره شرکت الف تمام جلسات خود را درخارج از افغانستان برگذار می نمايد. راجستر شده است

  . افغانستان پنداشته ميشود" مقيم"شرکت الف . شرکت متذکره درخارج از افغانستان زندگی و فعاليت می نمايد

اينکه . يک نهاد حکمی در صورتی منحيث مقيم افغانستان پنداشته ميشود که دفترمرکزی آن درداخل افغانستان باشد  4.2

موارد ذيل . ياخير، به اساس بررسی حقايق و شرايط تعيين ميگردد استيک نهاد حکمی در افغانستان داشته دفتر مرکزی آيا 

  :تعيين موضوع فوق الذکر مدنظرگرفته شوند بايد در

  آيا مسؤلين  نهاد متذکره حين اخذ تصاميم به نماينده گی ازنهاد حکمی  در افغانستان شخصًا حضوردارند ياخير؟ .1

که  یبا تصاميم وده اندمقايسه تعداد تصاميم اخذ شده ذريعه مسؤلين نهاد زمانيکه شخصًا درافغانستان حاضرب .2

 .ن در خارج از کشور اخذگرديده اندباحضورداشت ايشا

 آيا مسؤلين نهاد مقيم افغانستان اند ياخير؟ .3

و  فغانستانيک شرکت سهامی  درکشورتاجکستان ايجاد گرديده و به تعداد سه تن آمرين دارد که يک تن آنها مقيم ا :1مثال 

برگذار می نمايند که ازجمله يک  آمرين مذکور چهار جلسه را درهرسال. دوتن ديگرآنها  مقيم تاجکستان می باشند

دراينصورت دفترمرکزی شرکت . جلسه در کابل و باقی سه جلسه ديگر در تاجکستان برگذار ميگردد

  . مذکوردرافغانستان موقعيت ندارد

 بوده انستاندوتن از آمرين مقيم افغ. درکشورتاجکستان تشکيل گرديده و دارای سه آمر می باشد يک شرکت سهامی  :2 مثال

آمرين ساالنه  چهار  جلسه را برگذار می نمايند که ازآن جمله دوجلسه  در شهرکابل . و آمرسومی آن مقيم تاجکستان می باشد

  . بناًء  دفترمرکزی آن در افغانستان می باشد. و دوجلسه ديگر در تاجکستان برگذار می گردد
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  سال مالی 

  :ماده سوم
  سال هجری شمسی بوده که ازاول حمل آغازودرروزاخيربرج حوت همان سال خاتمه سال مالی بمنظوراين قانون عبارت از )1(

  .  می يابد  

 اين ماده را مطالبه نمايد، مکلف است، طور) 1(هرگاه شخص حکمی استفاده از سال مالی غير از سال مالی مندرج فقره ) 2(

 وزارت ماليه درخواست متذکره را. ماليه ارائه نمايد تحريری داليل تغييرسال مالی خويش را به دوازده ماه ديگر به وزارت 

  . صرف درصورت مؤجه بودن آن منظور مينمايد 

 .اين ماده از تاريخی قابل تطبيق ميباشد که از طرف وزارت ماليه کتبًا مشخص ميگردد) 2(سال مالی مندرج فقره ) 3(

  .ا حسب اللزوم لغو نمايداين ماده ر) 3(وزارت ماليه صالحيت دارد تجويز مندرج فقره ) 4(

) 2(به استثای حکم مندرج فقره . ماليات برعايدات باالی عايدات حاصله در جريان سال هجری شمسی تطبيق ميگردد   1.3

  . حوت همان سال خاتمه می يابد قانون ماليات برعايدات، سال قابل ماليه ازاول حمل آغاز و در روز اخير برج) 3(ماده 

ون ماليات برعايدات از اصطالح محاسبه ساالنه استفاده بعمل می آيد، بناًء اين موضوع مطرح نيست که چونکه درقان  2.3

افغانی در يک ماه عايد  12000لهذا شخص حکمی ايکه . ماليه دهنده درطول سال درچه زمانی عوايد را تحصيل نموده است

مکلف به تاديه عين ماليه است که يک شخص حکمی ديگر با ماه سال قابل ماليه فعاليت نداشته باشد  11نموده و درجريان 

  .ماه مکلفيت به تاديه آن می باشد 12افغانی عايد درهرماه برای  1000داشتن عايد 

دراواخر   هرگاه يک شخص  . عايديکه به يک سال مالی تعلق گيرد در عايد سال مالی ديگر شامل شده نمی تواند   3.3

ماه، بيشتر يا کمتر  12نموده  والی سال مابعد قابل ماليه به آن ادامه دهد، حتی اگر برای سال قابل ماليه به فعاليت آغاز

  . فعاليت نموده باشد، درزمان محاسبه ماليه شخص مذکور،عوايد هردوسال وی باهم يکجا نمی گردد

ادامه می    1385ر سال ماه ديگر د 9به فعاليت آغازنموده  و  فعاليت آن به  1384يک شرآت در ربع اخير سال  :مثال

عايد ديگری نداشته  1385و  1384وی فعاليت نداشته و همچنان درجريان سال  1385درسه ماه اخيرسال . يابد

خودرا در دوسال قابل ماليه بدست  ماه بوده اما عوايد 12باوجوداينکه مجموع ماه های فعاليت شرآت متذکره . است

ماه اخيرسال  3ازاينرو عوايد. برای هريک از دوسال جداگانه محاسبه ميگرددبناًء ماليات شرآت متذآره . آورده است

پنداشته  1385ماليه سال  تابعمنحيث عوايد  1385ماه سال  9وعوايد  1384ماليه سال تابعوی منحيث عوايد  1384

  .ميشود
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ت ماليه برای سال متفاوت مالی اجازه ميدهد تا کتبًا به وزار) نه به شخص حقيقی(به شخص حکمی  3ماده ) 2(فقره   4.3

بعوض سال معياری مالی درخواست نموده و به وزارت ماليه صالحيت ميدهد تا چنين پيشنهاد رادرصورتيکه داليل جهت 

  . مالحظه چنين درخواست  قابل توجيه باشد، منظورنمايد

  :می پندارد که قابل توجيه وزارت ماليه درخواستی پيرامون سال مالی متفاوت را درصورتی منحيث درخواست  5.3

يک شخص حکمی درافغانستان منحيث نماينده گی غيرمستقل يک شرکت يا مؤسسه باشد که اصل آن مؤسسه در  )1(

  .خارج از افغانستان دريک کشوريکه سال مالی متفاوت را استفاده نمايد

ی درهمان کشور درصورتيکه دفتراصلی مؤسسه اسناد محاسبات توحيدی را بمنظور تطبيق اهداف ماليات )2(

 خارجی تهيه نمايد

درصورتيکه شخص حکمی مکلف به تهيه اسناد مالی  به اساس سال مالی درافغانستان گرديده و اين امرباعث  )3(

 تعميل مصارف بيشتر اطاعت پذيری برای شخص حکمی فوق الذکرگردد

تيکه يگانه دليل آن تاديه معاش که وزارت ماليه درخواست پيرامون سال متفاوت مالی ذريعه شخص حکمی را درصور   6.3

مصارف اضافی اطاعت . به کارمندان شخص حکمی متذکره درميعاد مختلف نسبت به سال مالی باشد، قابل توجيه نمی داند

پذيری که استخدام کنندگان درچنين شرايط با آن مواجه ميشوند موضوع بسيار مهم نيست تا باعث گردد که وزارت ماليه اجبارًا 

  . مورد نظر تشخيص يا تثبيت نمايد) يا مامورين وی(تفاوت مالی را برای استخدام کننده سال م

سال مالی ذريعه وزارت ماليه منحيث درخواست قابل توجيه مالحظه  تعويض درهر حالت ايکه درخواستی پيرامون   7.3

آگاه نموده و تاريخ آغاز تغير و ) انونق 3ماده ) 3(به اساس فقره ( گردد، درآنصورت وزارت ماليه شخص حکمی را کتبًا 

زمانهای متوقعه تاديه ماليات را که ذريعه وزارت ماليه تعيين خواهد گرديد، اطالع ميدهد تا اطمينان حاصل گردد که نه 

   .نامناسب مالياتی را با مقايسه تاديات ساير ماليه دهنده گان اختيار نمايندشخص حکمی و نه هم دولت افغانستان وضعيت 

چگونگی درخواست ، طی مراحل ومنظوری سال مالی ديگر بعوض سال مالی شمسی طی رهنمای جدا گانه توضيح : تبصره 

  . ميگردد
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  سنجش ماليه 
  :ماده چهارم 

 .فيصد عوايد قابل ماليه آن در سال مالي می باشد، بيست ماليات بر عايدات اشخاص حکمی )1(

افغانستان بانک داوسط نرخ آزاد ، نرخ تسعير .تسعير ميگرددسنجش و ل افغانی ماليات بر عايدات عوايد اسعاری به پو )2(

  .به اساس خريد در اخير هر ماه می باشد

 .ماليات بر عايدات اشخاص حقيقی مطابق جدول ذيل سنجش می گردد )3(

  مقدار ماليه  عوايد قابل ماليه

  )معاف(صفر   افغانیهزار پنج  مبلغ الیصفر از 

  فيصددو  افغانی  ویک الی دوازده هزار وپنجصد هزارپنج از مبلغ 

 افغــــانی ، ) 150(بــــرعالوه مبلــــغ ثابــــت    دوازده هزار و پنجصد و یک الی یکصد هزار افغانی از مبلغ 
  فیصد) 10(

  فیصد)20) (8900(برعالوه مبلغ ثابت   ویک  افغانی به باال  هزاراز مبلغ یکصد
 

بيست ) شرکت ها(نون ماليات برعايدات ازعوايد خالص تمامی اشخاص حکمی مطابق به فقره اول ماده چهارم قا   1.4

  .  ميماند فيصدماليه اخذ ميگردد، عوايد خالص عبارت ازعوايدست که بعدازوضع مصارف قانونی باقی

 افغانی عوايد ناخالص بدست آورده وجهت بدست  5,500,000/شرکت ساختمانی پيروزبام دريک سال مالی مبلغ  : مثال 

شرکت مذکور مطابق حکم فقره اول ماده چهارم ماليات بر عايدات افغانی مصرف نموده   2,500,000/آوردن عايدفوق مبلغ

  .قانون ماليات برعايدات  بعدازوضع کسرات ذيًال سنجش ميگردد

  افغانی     5,500,000               مجموع عوايد ناخالص      

  افغانی   )  2,500,000(                              قابل مجرايی    مصارف 

 افغانی )      110,000(                       فيصد 2در نورم ماليات انتفاعی 

  افغانی     2,610,000                 مجموع مبلغ قابل مجرايی               

 افغانی    2,890,000                                              عوايد قابل ماليه          

  افغانی  578,000  %)       20(   ابل پرداخت باالی عوايدقابل ماليهماليه عوايد ق
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 افغانی   110,000                 ماليه معامالت انتفاعی                                  

 افغانی    688,000                        ماليات قابل تحصيل                   مجموع 

هرگاه مجموع عوايد قابل ماليه . محاسبه ميگردد 4ماده  3عوايد قابل ماليه اشخاص حقيقی ازقرارجدول مندرج فقره    2.4

هرگاه مجموع عوايد قابل ماليه دريک ماه . افغانی ياکمترازآن باشد هيچ ماليه قابل تاديه نمی باشد 5,000دريک ماه مبلغ 

  .افغانی تابع ماليه قرارميگيرد 5,000افغانی باشد، صرف مبلغ باالتراز 5,000 بيشترازمبلغ

  :افغانی عايد ساالنه شخص حقيقی بشکل ذيل محاسبه ميگردد 1,500,000ماليه بابت مبلغ: بگونه مثال

  معاف        افغانی ساالنه 60,000                            فی ماه   5000  %  0 

  افغانی    1,800افغانی ساالنه                90,000افغانی بعدی فی ماه                      7,500باالی %   2

  افغانی 105,000        افغانی ساالنه    1,050,000            افغانی بعدی فی ماه 87,500باالی   % 10

  افغانی  60,000ه         افغانی ساالن 1,200,000            افغانی فی ماه 100,000ماليه باالی   % 20

  افغانی  166,800                  1,500,000مجموع ماليه باالی 

اينکه عوايد قابل ماليه ازمعاش يا دست مزد ويا . نورم ماليات مندرج جدول باالی اشخاص حقيقی تطبيق ميگردد:   تبصره

   ازفعاليت های تجارتی بدست آمده است مطرح نيست  

حتی اگر عوايد به اسعارخارجی حصول شده . به مفهوم عوايد حاصله به اسعارخارجی ميباشد" رجیعوايد به پول خا"   3.4

  . باشد، ماليه دهنده وجايب مالياتی اش را با استفاده از پول افغانی محاسبه نمايد

نرخ . ميآورد ستدالر امريکائی را بد 500مطابق به شرايط يک قرارداد، يک ماليه دهندهء انفرادی معاش ماهوار   :مثال

يک دالرمعادل ( 1:52و در ماه دوم ) افغانی 50يک دالر معادل به ( 1:50تبادله اسعار در ماه اول  دافغانستان بانک اوسط آزاد

  :عوايد شخص مذکور طی ماه اول و دوم قرار ذيل ميباشد. ميباشد) افغانی  52

  افغانی 25000=  50 ×500    : ماه اول      

  افغانی 26000=  52 × 500    : ماه دوم      
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وجايب مالياتی خويش آنرا به   با وجوديکه مبالغ مذکور به دالرامريکائی تاديه شده اند، ماليه دهنده مکلف است قبل از محاسبه 

  .پول رايج افغانی تسعير نمايد

زهای درصورتيکه درخالل يک ماه ضرورت به نرخ وسطی کمترازيک ماه احساس شود آن وقت نرخ وسطی رو  :تبصره

موردنظر داخل يک ماه تثبيت وبا نرخ  روزحصول مبلغ توسط مؤدی مقايسه گردد، هرکدام دست بلند ماليه رابدهد درسنجش 

  .ماليه مورداستفاده قراربگيرد

آن درتبادله اسعارخارجی نرخ تعيين شده ئی که د افغانستان بانک به . عوايد اسعارخارجی بايد به پول افغانی تبديل گردد    4.4

درصورتيکه د افغانستا ن بانک نرخ تعيين شده جهت . مورد استفاده قرارميگيرد) نرخ خريد اسعار( اسعار راخريداری مينمايد 

  :تبادله اسعارخارجی نداشته باشد، عوايد خارجی به طريقه های ذيل به افغانی تبديل ميگردد

ست آمده است، عوايد متذکره به دالر آمريکائی ويا به اساس نرخ تبادله اسعارخارجی درکشوروزمانيکه پول درآن بد .أ 

 .  سايراسعار يکه د افغانستان بانک به آن معامله می نمايد

 .مبلغ حاصله به دالرامريکائی ويا ساير اسعارديگر بعدًا به پول افغانی تسعير ميگردد .ب 

ی را طی سال مالی بدست می آورد مگر د دالرکانادائ 30,000يک مقيم افغانی که درکشور کانادا سکونت دارد مبلغ     :مثال

درزمان دريافت عوايد، يک دالر امريکائی درهمان . بانک نورم جداگانه را برای تبادله دالرکانادائی ندارد  افغانستان

عوايد . افغانی بود 50دالرکانادائی بوده و قيمت دالرامريکائی در د افغانستان بانک درهمان وقت  1.14کشور معادل 

 .ذکره به پول افغانی طورذيل محاسبه ميگرددشخص مت

   30,000÷1.14=$26,315    :الرامريکائی تبادله گردد، يعنیدالر کانادائی به د:  1مرحله 

  x  5026,315$ افغانی= افغانی1,315,750          :           دالرامريکائی حاصله به پول افغانی تسعيرگردد: 2مرحله 
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  شخاص مقيمماليات ا

  :مادۀ پنجم

  : ماليات بر عايدات اشخاص حقيقی مقيم افغانستان قرار ذيل محاسبه ميگردد) 1(     

  . به اساس عوايد قابل ماليه به شمول عوايديکه از منابع خارجی حصول می نمايند .1

ماليه  آن در اينصورت . به کشور ديگر تأديه ميگردد که به اساس ماليات بر عايدات از مفاد حاصل شده .2

 .عوايد ماليه دهنده قابل مجرائی ميباشد که به عوايد خارجی ماليه دهنده مربوط باشدبخش از 

در صورتيکه اشخاص حقيقی مقيم افغانستان از چندين کشور خارجی عوايد داشته باشند، با نظر داشت  .3

کشور های جداگانه حاصل تعليماتنامه قانون ماليات بر عايدات، مجرائی ماليه متناسب به عوايديکه از 

 . مينمايند، صورت می گيرد

اشخاص حکمی مقيم افغانستان به اساس عايد قابل ماليه که از منابع داخلی و خارجی حاصل می نمايند، با  ) 2(       

  . اين ماده تابع پرداخت ماليات برعايدات می گردند) 1(نظر داشت احکام مندرج فقره   

اليات مندرج قانون ماليات برعايدات ميباشد حتی اگر عوايد بابت عرضه خدمات در خارج از تابع م یمقيم افغان  1.5

  . افغانستان حصول شده باشد

زمانی که در خارج ازافغانستان اقامت داشته  ،برای مجالت و جرايدرا يک سلسله مقاالت  یيک مقيم افغان  : مثال

است، باآنهم ص مذکور خارج ازافغانستان اجرا گرديده که فعاليت های انتفاعی شخنيا با وجود. نوشته است

  . عوايد شخص مذکور بابت تحرير مقاالت تابع ماليات برعايدات در افغانستان ميباشد

تعليماتنامه هذا  5 مقرره) 3(جز ميتواند مجرائی ماليات خارجی را که تابع محدوديت مندرج  یيک شخص مقيم افغان  2.5

 . يد ميباشد مطالبه نما

تابع محدوديت مشخص نظر به  به آن اشاره شده است، تعليماتنامه هذا 5ماده ) 2(فقره ی که درمجرائی ماليات خارج  3.5

  : محدوديت مذکور برای هر کشور قرار ذيل محاسبه ميگردد. هر کشور ميباشد

ريکه ماليات که توسط ماليه دهنده درکشو) سرجمع عوايد منفی مصارف قابل مجرائی(عوايد مجموعی   . الف

  . ميباشد" عوايد از منابع خارجی"اين رقم مسمی به . وضع شده است حصول گرديده،  تعين گردد
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  . مجموع ماليات  بابت عوايد افغانی قبل از هر نوع مجرائی تعين ميگردد  . ب  

ده از منابع مجموع ماليات بابت عوايد درافغانستان ذريعه ضرب آن با کسری که صورت آن عوايد ماليه دهن  . ج

  . خارجی بوده و مخرج آنرا عوايد ماليه دهنده از تمامی منابع سرتاسری تشکيل ميدهد، تعين ميگردد

 500,000افغانی عايد  در افغانستان داشته و مبلغ  2,000,000يک شخص انفرادی مقيم در افغانستان مبلغ   :مثال

ماليات بر عايدات شرکت در افغانستان . خارجی  دارد از کشور) بعد از تبادله اسعار(افغانی عايد قابل ماليه 

افغانی  365,000افغانی مبلغ  2,500,000به نسبت عوايد مجموعی شخص از منابع سرتاسری يعنی 

  . ميگردد 100,000مکلفيت مالياتی تاديه شدۀ وی در کشور الف مبلغ . ميگردد

 :حد اعظمی مجرائی مجاز به کشور الف .1

  

  

  

 60,000افغانی از کشور ب با ماليه عوايد تاديه شدۀ  300,000عوايد از منابع خارج افغانستان مبلغ  فرض گردد که .2

حد اعظمی مجرائی مجاز . افغانی ميباشد 25,000افغانی از کشور ج با ماليه تاديه شده  200,000افغانی و مبلغ 

 . ماليات بر عايدات به هر کشور طور ذيل محاسبه ميگردد

 جرائی به ماليات کشور ب حد اعظمی م .أ 

  

  

  

ماليات بر عايدات تاديه شده به کشور ب قابل انتقال ومجرائی نبوده باعث کاهش در  16,200مجرائی مبلغ اضافی   :تبصره 

  . ماليات بر عايدات قابل تاديه باالی عوايد قابل ماليه کشور خارجی طی سال های گذشته يا آينده نميباشد

  به ماليات کشور ج حد اعظمی مجرائی  .ب 

  

 مجموع ماليات بر عايدات در افغانستان
  افغانی 365,000

  افغانی  500,000    عوايد قابل ماليه کشور الف 
  

  افغانی  2,500,000  مجموع عوايد قابل ماليه سرتاسری 

  افغانی حد اعظمی مجرائی مجاز ماليات بر عايدات  73,000= 

X 

افغانستان مجموع ماليات بر عايدات در  
  افغانی 365,000

  افغانی  300,000    عوايد قابل ماليه کشور ب 
  

  افغانی  2,500,000  مجموع عوايد قابل ماليه سرتاسری 

  افغانی حد اعظمی مجرائی مجاز ماليات بر عايدات کشور ب 43,800= 

X 

 مجموع ماليات بر عايدات در افغانستان
  افغانی 365,000

  افغانی  200,000    عوايد قابل ماليه کشور ج 
  

 X  افغانی  2,500,000   مجموع عوايد قابل ماليه سرتاسری
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چنا نيکه اين مبلغ از مبلغ حد اعظمی مجرائی بيشتر . افغانی ميباشد 25,000ماليات بر عايدات تاديه شده به کشور ج مبلغ 

  . افغانی ماليات بر عايدات قابل مجرائی ميباشد 25,000نيست، مبلغ 

کشور ب باالی مجرائی ماليات تاديه شده به کشور ج عالوه ماليات تاديه شده به  16,200هيچ بخشی از مبلغ اضافی   :تبصره

  . نميگردد

  : ماليه تاديه شده خارج از افغانستان صرف در صورتی قابل مجرائی ميباشد که  4.5

يک نقل اظهارنامه ماليات برعايدات و رسيد ماليات کشوريکه ماليات را وضع نموده  ضم اظهارنامه مالياتی  .1

  .ارائه گردد افغانی

 . امی عوايد از همهء منابع شامل اظهارنامه مالياتی در افغانستان گرددتم .2

 . هيچ نوع کسراتی بابت ماليات برعايدات از منابع خارجی منحيث مجرائی تفريق نشده باشد .3

  5ماده ) 5(ماليات کشور دومی از نوع مالياتی باشد که باالی عوايد خالص وضع ميگردد، چنانچه در فقره  .4

 . ماليات برعايدات هذا تصريح يافته است تعليماتنامه

مجرائی مذکور بابت ماليات که . مجرائی ماليات خارجی تاديه شده صرف در مورد ماليات برعايدات تطبيق ميگردد 5.5

اينکه آيا ماليات باالی عوايد ميباشد يا خير با بررسی حقايق و . باالی عوايد ماليه دهنده تطبيق نميگردد، مجاز نيست

وزارت ماليه جمهوری اسالمی افغانستان اين  رياست عمومی عوايددر اين نوع تشخيص، . عين ميگرددحاالت ت

از عوايد ايشان رامجازميداند،   بموضوع را که آيا کشورخارجی به ماليه دهنده گان جهت مطالبه مجرائی مبلغ مناس

  . ياخير،  مورد بررسی و مالحظه قرار ميدهد

ان که مصروف فعاليت های تجارتی در خارج از کشور ميباشد محصوالت گمرکی اجناس توريدی يک تبعه افغانست  :1مثال 

همچو محصوالت بخشی از قيمت تمام شد اجناس فروخته را تشکيل ميدهد، . را که برای فروش بکار ميبرد ميپردازد

  . شوداما محصوالت گمرکی از ماليات برعايدات قابل تاديه ماليه دهنده مجرائی داده نمی 

سرمايه دورانی %  4بوده  و ماليهء را از قرار  کشوريک تبعه افغانستان مصروف فعاليت های تجارتی در خارج   :2مثال 

ماليات برعايدات خالص . گرددافغانی طی سال قابل ماليه مي 22,000خود  درکشور خارجی ميپردازد که معادل به 

ماليه بر . افغانی است 1600مالی تاديه شده معادل به شخص مذکور که در همان کشور خارجی طی عين سال 

افغانی ممکن منحيث يک قلم مصرف مجرائی داده شود، اما ماليه مذکور را نميتوان منحيث  22،000سرمايه دورانی

صرف ماليات تاديه شده درخارج بابت عوايد . مجرائی از ماليات برعايدات قابل تاديه درافغانستان مطالبه نمايد

  افغانی حد اعظمی مجرائی مجاز ماليات بر عايدات کشور ج  29,200 =
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منحيث ماليات تاديه شده مجرائی داده شده و وجايب مالياتی شرکت را درافغانستان تقليل ) افغانی 1600( خالص

  . ميبخشد

    

شرکت مذکورمصروف توليد و فروش . که يک شرکت افغانيست در افغانستان و پاکستان فعاليت دارد) الف(شرکت   : 3مثال 

%  2فرض گردد که پاکستان ماليات را از قرار . ستان نيز ميباشدموبل و فرنيچر بوده و تابع ماليات در کشور پاک

به پاکستان باوجوداينکه قانون ماليات . نمايدتطبيق منفی قيمت تمام شد اجناس فروخته شده ) الف(باالی عوايد شرکت 

ات برعايدات شرکت الف اجازه می دهد تا برای قيمت اجناس فروخته شده طلب مجرائی نمايد، ماليات پاکستانی مالي

بشمارنمی رود زيرا قانون ماليات کشور متذکره به شرکت الف اجازه مجرائی مصارف عملياتی مانند مصارف 

  . معاشات واستهالک، رانمی دهد

اما ماليات  ،محسوب شده ميتوانند وضعقابل کاری مصارف منحيث مالياتی که باالی عوايد تطبيق نميگردد  :تبصره

 . يه شده مجرائی داده نميشودمنحيث ماليات تادمذکو
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يات پيلوت يا ساير اشخاص که مصروف عرضه خدمات هوائی  در حريم فضائی افغانستان هستند در صورتی از مال  : مثال

  : معاف  شمرده ميشوند که واجد شرايط ذيل باشند برعايدات

  مقيم شهروند يا مقيم افغانستان نباشد شخص مذکور  .أ 

  خارجی باشد، کارمند شرکت يا دولت .ب 

 در کشور افغانستان بود وباش نداشته باشد،  .ج 

 . و کشور متبوع يا نهاد استخدام کننده وی اتباع افغان را در حاالت مشابه تحت ماليه قرار ندهد .د 

 
نون ماليات برعايدات قا 46مبالغ مشخصی  که توسط غير مقيم بدست ميآيد تابع ماليات موضوعی مندرج ماده   1.7

  . ميباشند، اما وضع ماليات مذکور مسئوليت مندرج قانون ماليات برعايدات را باالی ماليه دهنده ثابت نميسازد

  معافيت ماليات اشخاص غير مقيم

  :مادۀ ششم

مستتفيد  ماده چهارم اين قانون) 3(مندرج فقره  ت برعايداتا اشخاص غيرمقيم در صورتی از معافيت پرداخت مالي

آن کشور پيشبينی  غيرمقيمميگردند که اين معافيت ها از طرف دولت متبوع آنها بصورت بالمثل برای اشخاص افغانی 

   .گرديده باشد 

  پرداخت ماليات و کسرات مجاز

  :مادۀ هفتم

د تابع پرداخت ماليات برعايدات باشن غير مقيم که مصروف فعاليت های اقتصادی و تجارتی اص حقيقی وحکمیاشخص) 1(

انواع عوايد ديگر   اساس عوايد حاصله از منابع داخلی افغانستان از مدرک تکتانه ، مفاد سهم، کرايه، حق االمتياز، و  به

  . دنباشمی مطابق احکام اين قانون 

اشخاص حکمی غير مقيم در  سهم، کرايه و حق االمتياز کسرات مجاز مندرج اين قانون از عوايد غير تکتانه، مفاد) 2(

صورتی قابل تطبيق دانسته ميشود که اظهارنامه حقيقی و صحيح محتوی معلومات مندرج اين قانون و تعليماتنامه ماليات بر 

  . عايدات را به شعبات مربوط ارائه نمايند
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افغانی را بابت تکتانه از يک شرکت افغانی  50,000فيروز شخصی است که مقيم کشور کانادا بوده و مبلغ   : مثال

قانون ماليات برعايدات  46ماليات موضوعی مندرج ماده % 20تابع عايد وی بابت تکتانه . بدست ميآورد

افغانی را طی سال دريافت نموده، عايد مذکورمطابق  60,000از آن جائيکه فيروز مبلغی کمتر از  .ميگردد

. تابع ماليات در افغانستان نميگردد) افغانی 60000= ماه  12 ×افغانی  5000ماهانه ( 4به حکم ماده 

افغانی را که از تکتانه او  10,000واند اظهارنامه مالياتی خويش را ارائه وبازپرداخت مبلغ فيروز ميت

   .وضع شده، مطالبه نمايد

هرگاه عوايد حاصله تکتانه، مفاد سهم، کرايه، يا حق االمتيازمحسوب نگردد، يک شخص حقيقی ويا حکمی غير مقيم   2.7

اما در صورتيکه شخص . ل عوايد حاصله ازمنابع افغانی مطالبه نمايدميتواند کسر عوايد مذکور را به منظور تقلي

ماليه را باالی سرجمع وی وضع  رياست عمومی عوايدحقيقی يا حکمی غيرمقيم اظهارنامه مالياتی را ارائه نکند، 

  . می نمايد

 تا تصميمی نداردو  فعال نمودهرا منحيث نمايندگی غيرمستقل درکابل  یيک شرکت ترکی يک رستورانت  : 1مثال 

طی سال اول فعاليت رستورانت . کدام شرکت را در افغانستان ايجاد نمايدمذکور جهت پيش برد رستورانت 

افغانی مصارف قابل  7,000,000افغانی عوايد بدست آورده و در مقابل مبلغ  10,000,000مذکور مبلغ 

و وزارت ماليه است اش را ارائه نکرده  شرکت ترکی مذکور اظهارنامه مالياتی. مجرائی را متقبل ميگردد

افغانی  10,000,000× % 20افغانی يا  2,000,000که بالغ به (دارد تا ماليات شرکت مذکور را صالحيت 

  . سرجمع عوايد آن وضع  نمايد از )ميگردد

جهت  تاارد و تصميمی ند فعال نمودهرا منحيث نمايندگی غيرمستقل درکابل  یستورانتريک شرکت ترکی :   2مثال

طی سال اول فعاليت رستورانت . کدام شرکت را در افغانستان ايجاد نمايدمذکور پيش برد رستورانت 

افغانی مصارف قابل  11,000,000افغانی عوايد بدست آورده و در مقابل مبلغ  10,000,000مذکور مبلغ 

و وزارت ماليه است رائه نکرده شرکت ترکی مذکور اظهارنامه مالياتی اش را ا. مجرائی را متقبل ميگردد

سرجمع عوايد آن  ازافغانی ميگردد  2,000,000ارد تا ماليات شرکت مذکور را که بالغ به صالحيت د

  . مذکورطی سال مفاد بدست نياورده است رستورانت وضع  نمايد باوجوديکه

شرکت مذکور . نموده استفعال را منحيث نمايندگی غيرمستقل در کابل  یستورانتريک شرکت ترکی   : 3مثال 

  . نمايدفعاليت نخواسته تا بشکل يک شرکت ثبت شده افغانی 

افغانی عوايد بدست آورده و در  10,000,000طی سال اول فعاليت، رستورانت مذکور به مبلغ   ) الف(  

ا شرکت مذکور اظهارنامه مالياتی ر. مصارف قابل مجرائی را متقبل ميگردد 13,000,000مقابل به مبلغ 

افغانی را منحيث ماليه سال  2,000,000وزارت ماليه ميتواند مبلغ  رياست عمومی عوايد. ارائه نميدارد
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اول فعاليت رستورانت مذکور تعين نمايد با وجود اينکه شرکت ترکی در سال اول مفادی را بدست نيآورده 

  . است

وايد بدست آورده و به مبلغ افغانی ع 11,000,000در سال دوم فعاليت رستورانت مذکور به مبلغ  ) ب(

در سال دوم شرکت ترکی مذکور . افغانی مصارف قابل مجرائی را نيز متقبل ميگردد 8,000,000

و شده منحيث مفاد نشان داده  3,000,000اظهارنامه مالياتی خود را ارائه ميدارد که مطابق بدان مبلغ 

اظهارنامه . استگرديده اد مذکور تفريق عملياتی سال اول از مفزيانافغانی منحيث  3,000,000مبلغ 

شرکت ترکی مذکور در سال اول فعاليت خود اظهارنامه  چون .مالياتی ارائه شده نادرست ميباشد

بمنظور جبران ازعوايد قابل ماليه در سال بعدی قابل انتقال عملياتی آن  زيانرا ارائه نکرده و یماليات

  . نميباشد
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  های اقتصادی ماليات فعاليت 

  : مادۀ هشتم

غير مقيم که در افغانستان مصروف فعاليتهای اقتصادی، تجارتی و خدماتی ميباشند،  حقيقی وحکمی اشخاص ) 1(

  . مکلف اند، ماليات خويش را به اساس عوايديکه از منابع داخل کشور حصول مينمايند، بپردازند

و محاسبه پنداشته ميشود که به عوايد حاصله از منابع داخل  کسرات ماليات برعايدات در صورتی قابل مجرائی) 2(

  . کشور مربوط باشد

ماليه از عوايد طيارات و کارکنان آن که تحت بيرق دولت خارجی در قلمرو افغانستان فعاليت می نمايند، به شرطی ) 3(

آن در آن کشور معافيت مشابه  معاف پنداشته ميشوند که دولت خارجی به طيارات تحت بيرق افغانی و کارکنان مربوط

 . بدهد

توزيع مصارف مربوط به عوايد در داخل کشور برحسب احکام اين قانون و تعليماتنامه ماليات برعايدات صورت ) 4(

 . ميگيرد

هرگاه شخص غير مقيم در افغاستان از طريق نمايندگی غير مستقل فعاليت نمايد، عوايدقابل ماليه نمايندگی مذکور ) 5(

 : ث عوايد يک شخصيت حکمی جداگانه و مستقل تعين و طور ذيل محاسبه ميگرددمنحي

تاديات يا مبالغی که به ساير بخش های فعاليت شخص غيرمقيم تعلق ميگيرد، مطابق حکم مندرج  .1

  . ماده سيزدهم اين قانون مفاد سهم پنداشته ميشود) 3(فقره 

) 2(يرمقيم تعلق دارد، مطابق حکم مندرج فقرهمجرائی تاديات يا مبالغی که به ساير تاديات شخص غ .2

 . ماده هجدهم اين قانون مجاز نمی باشد

مصارف که از طرف نمايندگی غير مستقل يا بخش ديگر فعاليت شخص غيرمقيم که مستقيمًا به  .3

دريافت عوايد ناخالص نمايندگی متذکره مرتبط باشد، صورت ميگيرد منحيث مصارف شخصيت 

  . ه ميشودحقوقی مستقل پنداشت

 .دات در افغانستان ميباشدحقيقی يا حکمی غيرمقيم  بابت عايدات بدست آمده خود از منابع افغانی تابع ماليات برعاي        1.8

فراهم آوری  بمنظور. نماينده گی مستقل يک شرکت خارجی از شرکت اصلی خارجی اجناس را خريداری می نمايد : 1مثال

دالرامريکائی  100,000، نماينده گی مذکور مبلغ فوق الذکر استثنائی ی بزرگخريدار وجوه مورد ضرورت برای 

نماينده گی مذکور مصرف تکتانه را به . به طور قرضه اخذ می نمايد% 6را از شرکت اصلی خويش با تکتانه 

نی منظور تعين عوايد خالص خويش مجرائی ميگيرد و مصارف مذکور منحيث عوايد شرکت خارجی از منابع افغا
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 46شخص تاديه کننده مکلف است تا ماليه مذکور را مطابق به حکم ماده . ماليه ميباشد%  20محسوب شده  و تابع 

 .وضع نمايد

. نماينده گی مستقل يک شرکت درافغانستان ميباشد اسهامشخص انفرادی که مقيم افغانستان نمی باشد مالک تمامی  : 2مثال  

افغانی مفاد بدست  1,000,000افغانی ايجاد و طی سال اول فعاليت خود مبلغ  100,000نمايندگی مذکور با سرمايه 

افغانی را برای يگانه سهم دار خود طی سال توزيع نموده که از جمله  1,050,000شرکت مذکور مبلغ . آورده است

وضع مبلغ  مبلغ مذکور تابع. مفاد سهم محسوب ميگردد 45افغانی آن مطابق به حکم ماده  1,000,000مبلغ 

 آنمکلف به وضع  46افغانی منحيث ماليه موضوعی مفاد سهم بوده که شرکت مذکورمطابق حکم ماده  200,000

  . افغانی باقيمانده سرمايه بکاربرده شده محسوب گرديده و تابع ماليه در افغانستان نميباشد 50,000مبلغ . ميباشد

افغانی  شرکتشخصی را جهت بکاربرد تکنالوژی معلوماتی به يک يک شرکت فرانسوی جواز حقوق وامتيازات م  : 3مثال 

حق االمتياز مذکور از .  افغانی به همديگر مرتبط نيستند شرکتشرکت فرانسوی و. در بدل حق االمتياز ساالنه ميدهد

  افغانی بوده و 1,000,000فروشات خالص در سال اول . ساالنه محاسبه ميگرددشرکت فروشات خالص %   5قرار 

افغانی که به  50,000ماليه ازمبلغ % 20بنًا حق االمتياز مذکور تابع . افغانی ميباشد 50,000مبلغ مذکور   فيصد  5

  . وضع نمايد  46جوازگيرنده مکلفيت دارد تا ماليه را مطابق به حکم ماده . بالغ می گردد، ميباشد  افغانی  10,000

  . شرکت مذکور پنداشته ميشود یک شراکت منحيث تاديه به شرکاتاديه عوايد حاصله از منابع افغانی به ي 2.8

افغانی را به منظور  تضامنی  وحيد و جک يک شرکت. وحيد مقيم افغانستان و جک تبعه کشور بريتانيا ميباشند  : 1مثال

طی . در شرکت مذکور سهم دارند% 80و جک % 20وحيد . پيشبرد فعاليت های اقتصادی در شهرکابل ايجاد ميکنند

افغانی  800,000شرکت مذکور مبلغ . مدت فعاليت، شرکت مذکور به يک شرکت غير مرتبط افغانی قرضه ميدهد

ازاينکه تکتانه توسط يک شرکت افغانی پرداخته ميشود، عوايد . بابت تکتانه قرضه در سال اول بدست ميآورد

ه گيرنده مکلف است تا ماليه را از قرار شرکت افغانی قرض. افغانی محسوب ميگردد مذکورمنحيث عوايد از منابع

افغانی توسط جک  128,000يا مبلغ % 80ازجمله . وضع نمايد) افغانی 160,000( از مبلغ تکتانه قابل تاديه%  20

   .که تبعه کشور بريتانيا است تاديه شده و باقی مبلغ توسط وحيد قابل تاديه ميباشد

شرکت  يکت مثال اول مشابهت دارد به استثنای اين حقيقت که وحيد و جک مالکين حقايق مندرج مثال هذا با مندرجا  : 2مثال 

  . نتايج هردومثال مشابه ميباشد. افغانی تضامنی محدودالمسؤليت برتانيوی بوده نه مالکين شرکت  

ر عايدات عوايد حاصله شرکت های هوائی خارجی از درک فعاليت های شان در افغانستان مطابق به قانون ماليات ب  3.8

تابع ماليه قرار ميگيرد، مگر اينکه دولت کشور که تحت بيرق آن شرکت های هوائی خارجی فعاليت می نمايد عين معافيت 

 .مالياتی را به اتباع يا شرکت های افغانی بدهد
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شأی آن شان که من  عوايد حاصله شرکت های هوائی خارجی از درک فروشات در افغانستان يا از درک فعاليت های  4.8

در صورتيکه عوايد قابل ماليه فعاليت های متذکره ازاسناد و مدارک شرکت ها قابل . در افغانستان باشد تابع ماليه قرار ميگيرند

تشخيص نباشد، وزارت ماليه ميتواند به تناسب فعاليت های شرکت در افغانستان،  بخشی از منفعت های سرتاسری شرکت را 

 . ی آن درافغانستان تخصيص دهدطی سال مالی به فعاليت ها

يک نماينده گی غير مستقل شرکت سهامی يا محدود المسوليت خارجی عمل درممکن يک تاجر ثبت و راجستر شده   5.8

اگر شرکت .  را با در نظرداشت شرايط وحقايق نه حاالت ظاهری انجام دهد حقيقاتوزارت ماليه بايد ت. باشددر افغانستان 

نماينده گی غير مستقل داشته و در افغانستان فعاليت نمايد، پس شرکت متذکره در افغانستان فعاليت نموده  خارجی در افغانستان

معيار های تفکيک يک تاجر مستقل از . و مفاد حاصله از درک فروشات آن شرکت در افغانستان، تابع ماليه قرار ميگيرد

 .ار ذيل ميباشدنماينده گی غير مستقل شرکت سهامی يا محدود المسوليت قر

  :تاجر مستقل

از کدام شرکت معاش دريافت نمی نمايد و  .أ 

 .وابسته به مفاد عوايد خود ميباشد

 . شرکت در فعاليت تاجر سرمايه ندارد  .ب 

شرکت برفعاليت های تاجر کنترول ندارد  .ج 

موافقتنامه عضويت دراما قرارداد ها يا 

 . کنترول نمايد اليت های تاجر راممکن فع

خارجی اجناس را خريداری  از شرکت های .د 

نموده وبه مشتريان خويش به فروش 

 . ميرساند

قبل از آنکه اجناس را به مشتريان خويش به  .ه 

فروش برساند، معموًال واردات به وی تعلق 

 . می گيرد

شرکت خارجی  از تاجر مستقل توسط .و 

 گرفته ميشودتضمين 

معموالًً توليدات شرکت های مختلف را  .ز 

  . دخريد و فروش می نماي

  نماينده گی غير مستقل شرکت 

کارمندان شرکت معاش يا کميشن خويش را از 

  .شرکت دريافت می نمايند

  .  تمام وسايل و محل دفتر به شرکت تعلق می گيرد

شرکت ميتواند نماينده گان يا کارمندان نماينده گی 

ه گی غير مستقل را غير مستقل را برکنار يا نمايند

  .مسدود نمايد

اما از مشتريان  کردهاز شرکت خريداری ناجناس را 

  . فرمايش ميگيرد تا شرکت آنرا تهيه نمايد

  . واردات مربوط به شرکت يا مشتريان ميباشد

به تضمين ضرورت ندارد زيرا دادن تضمين مربوط 

  . به مشتريان است

صرف توليدات دفتر خويش را به فروش معموًال 

  .  ميرسانند

. با شرکت ضروری ميباشد یتجارت اترکت تعيين گردد، مرور دقيق شيوه های فعاليت و ارتباطقبل از آنکه ماهيت کاری ش

بررسی ساير جوانب موضوع ممکن به . اما قطعی يا نهائی نميباشندذکر گرديده معيار های فوق الذکر فقط منحيث معرفی آنها 
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رکت سهامی يا محدودالمسوليت خارجی فعاليت داشته و اين سوال پاسخ ارائه نمايد که آيا نهاد مذکور منحيث يک نمايندگی ش

  .قانون ماليات بر عايدات قرار ميگيرد يا خير 8بدين اساس شرکت های سهامی يا محدودالمسوليت مذکور تابع احکام ماده 

ابل به ک  را توليد و از طريق يک مقيم افغانی منحيث نماينده آن شرکت در شهر آب معدنی يک شرکت پاکستانی   :1مثال 

شرکت پاکستانی قيمت فروش هر. مقيم افغانی منحيث کارمند شرکت پاکستانی پنداشته نمی شود. فروش ميرساند

مقيم . بوتل آب را به مقيم افغانی تعيين وهمچنان محلی را که بايد آب در آنجا فروخته شود مشخص می نمايد  

آب معدنی شده  مقيم افغانی ميتواند. ميشن اخذ مينمايدافغانی به اساس تعداد بوتل های آب که به فروش ميرساند، ک

شرکت پاکستانی در افغانستان بنًأ . پس مقيم افغانی يک تاجر مستقل ميباشد. به فروش برساند نيز ساير شرکت ها را

نی معدنماينده گی غير مستقل نداشته زيرا مقيم افغانی معاش ثابت دريافت نمی نمايد و محدوديت فروش يک نوع آب 

  . بااليش وضع نگرديده است

توليدی معدنی آب مشابهت دارد اما در اين مثال مقيم افغانی مطابق قرارداد از فروش  1حقايق مثال هذا باحقايق مثال   :2مثال 

اکستانی منحيث بوده و شرکت پپس مقيم افغانی يک تاجر مستقل ن. ساير رقبای شرکت پاکستانی ممنوع گرديده است

 .ده گی غير مستقل در افغانستان پنداشته ميشوددارندۀ نماين

شرکت سهامی يا محدودالمسوليت خارجی که توليدات خود را از طريق کارمندان خويش در افغانستان به فروش   6.8

 . فروشات در افغانستان تابع ماليه قرار ميگيردبابت ميرساند از مفاد حاصلۀ 

را بمنظور فروش اجناس توليدی خود به افغانستان ارسال شرکت پاکستانی يکی از کارمندان خويش   :مثال

. در حقيقت کارمندان مذکور درحاليکه در افغانستان اقامت دارند برای فروشات بازاريابی مينمايد. مينمايد

هرگاه کارمندان مذکور جنس را به فروش ميرساند، شرکت پاکستانی جنس متذکره را مستقيمًا از پاکستان 

نماينده گی غير مستقل نمايانگر فعاليت وی منحيث ارمند پاکستانی کفعاليت . ی ارسال ميداردبه مشتری افغان

 . قرار ميگيرددر افغانستان تابع ماليه مذکور مفاد متعلقه نماينده گی غير مستقل . شرکت پاکستانی ميباشد

نگرديده باشند که نشاندهندۀ عوايد به شکلی حفظ دفاتر شرکت خارجی که در افغانستان مصروف فعاليت است هرگاه  7.8

، در اينصورت وزارت ماليه بخش از باشدقابل ماليه از فعاليت ها در افغانستان مجزا از عوايد شرکت در ساير کشور ها 

عوايد . عوايد قابل ماليه شرکت را از درک فعاليت های سرتاسری شرکت به فعاليت های وی در افغانستان تخصيص ميدهد

 :شرکت متذکره از بابت عوايد فعاليت های وی در افغانستان از قرار ذيل محاسبه ميگردد قابل ماليه

عوايد نا خالص شرکت از درک فعاليت های سرتاسری چنانچه طی آخرين راپور يا صورت حساب مالی   :1مرحلۀ 

  .وی نشان داده شده است، تعيين گردد
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نون ماليات بر عايدات، عوايد خالص شرکت مذکور قبل بعد از مجرائی های مندرج مواد فصل دوم قا  :2مرحلۀ

  . فعاليت های سرتاسری محاسبه ميگرددماليات بابت ازمحاسبه 

) تثبيت شده است 1که در مرحلۀ (تقسيم عوايد ناخالص ) محاسبه گرديد 2که در مرحلۀ (مقدارعوايد قابل ماليه  :3مرحلۀ 

  . فعاليت های سرتاسری شرکت ميباشد گرديده  خارج قسمت حاصله عبارت از فيصدی مفاد

مبلغ حاصله مرحلۀ (مجموع عوايد ناخالص از درک فعاليت های شرکت در افغانستان ضرب در فيصدی مفاد  :4مرجلۀ 

گرديده و حاصل ضرب بدست آمده عبارت از عوايد ناخالص شرکت قبل از ماليه بابت فعاليت های وی در افغانستان ) 3

  . می باشد

ت خارجی داراندۀ وسايل ثقيلۀ ساختمانی مصروف فعاليت در چندين کشور جهان بوده و وسايل خويش را به شرک  :مثال

شرکت مذکورقراردادی را امضا می نمايد که طی آن بعضی از ماشين آالت . اجاره اشخاص و ساير شرکت ها ميدهد

. افغانی به اجاره ميدهد  6,000,000بلغ ساختمانی خويش را به اشخاص و ساير شرکت های مقيم افغانستان در بدل م

اما در عوض دفاتر مذکور مصارف افغانی داده دفاتر شرکت خارجی مصارف عملياتی وی را در افغانستان نشان ن

پس عوايد قابل ماليه شرکت متذکره . شرکت مذکور را يکجا با مصارف وی در ساير کشور های جهان نشان ميدهد

  . قرار ذيل محاسبه ميگردد

شرکت  زيانيا نفع عوايد ناخالص شرکت از درک فعاليت های سرتاسری وی از آخرين صورت حساب  :1مرحلۀ 

  . فرض ميگرددافغانی  25,000,000مبلغ متذکره . تعيين ميگردد

نظرداشت از درک فعاليت های سرتاسری شرکت با ) عوايد خالص قبل از وضع ماليه(عوايد قابل ماليه  :2مرحلۀ 

 2,500,000فرضًا مبلغ متذکره . قانون ماليات بر عايدات محاسبه ميگردد 2فصل  مندرج ا و مجرائی هایعافيت هم

  . افغانی ميباشد

افغانی تقسيم بر عوايد  2,500,000عوايد قابل ماليه از درک فعاليت های سرتاسری يعنی مبلغ فرضی  :3مرحلۀ 

افغانی گرديده خارج قسمت حاصله عبارت  25,000,000ناخالص از درک فعاليت های سرتاسری يعنی مبلغ فرضی 

  . از فيصدی مفاد از درک عوايد فعاليت های سرتاسری شرکت قرار ذيل ميباشد

2,500,000÷             %10                 =0.1   =25,000,000  

افغانی  6,000,000 مجموع عوايد ناخالص شرکت از درک فعاليت های وی در افغانستان يعنی مبلغ :4مرحلۀ 

فيصد يعنی فيصدی مفاد حاصلۀ شرکت از درک فعاليت های سرتاسری وی گرديده حاصل ضرب بدست  10ضرب 

  . آمده عبارت از مبلغی است که منحيث عوايد قابل ماليه شرکت بابت فعاليت های وی در افغانستان بدست آمده است
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  :فرضًا

   X %10 6,000,000افغانی =  600,000افغانی 

نورم ماليه (فيصد  20افغانی ضرب در  600,000عوايد قابل ماليه از درک فعاليت ها در افغانستان يعنی  :5مرحلۀ 

  :ماليه قابل تاديه شرکت متذکره در افغانستان مبلغ ذيل است. ميگردد) شرکت ها

  X 600,000 %20 افغانی=  120,000افغانی     

يا محدودالمسوليت خارجی که در افغانستان محل فعاليت تجارتی  بعنوان اصل معمول، يک شرکت سهامی   8.8

هرگاه يک شرکت خارجی که اجناس . يا مقر دايمی داشته باشد، طوری پنداشته ميشود که در افغانستان فعاليت می نمايد

تان نداشته باشد، مقر دايمی در افغانسرسانيده و يا  وغيره  بفروش ی، تاجر مستقل، يا اداره دولتکميشن کارخودرا به 

 . طوری پنداشه ميشود که شرکت متذکره در افغانستان فعاليت تجارتی ندارد

هرگاه  يک شرکت سهامی يا محدودالمسوليت خارجی در افغانستان فعاليت های تجارتی داشته باشد، عوايد حاصلۀ     9.8

ارتی نداشته باشد، عوايد حاصلۀ فعاليت وی در هرگاه در افغانستان فعاليت تج. از فعاليت های وی قابل ماليه می باشد

  . افغانستان قابل ماليه نمی باشد

  : به منظور وضع ماليه باالی عوايد مطابق قانون ماليات بر عايدات

 : محل فعاليت تجارتی طور ذيل تعريف گرديده است .أ 

  . دارد محل فعاليت تجارتی عبارت از محلی است که تشبث کًال و يا قسمًا در آنجا فعاليت

 :هر يکی ازمحالت ذيل منحيث مقر دايمی پنداشته ميشود .ب 

 محل تنظيم فعاليت .1

 نماينده گی غير مستقل  .2

 فابريکه   .3

 دفتر .4

 ورکشاپ .5

 گدام  .6

 محل استخراج معدن، سنگ کنه، يا سايرعمل های استخراجی مواد طبيعی  .7

 پروژه های ساختمانی، نصب، يا بسته بندی  .8

 نمايشات دايمی فروشات   .9
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شرکت فرعی که قسمًا يا کًال در ملکيت باشد، بشرطيکه که شرکت فرعی چنان تشبثی در افغانستان     10.8

باشد که يک شرکت خارجی بطور مستقيم و يا غير مسقيم در اداره، کنترول و سرمايه آن سهيم بوده و يا عين 

ث و يک شرکت خارجی سهيم اشخاص بطور مستقيم و يا غير مستقيم در اداره، کنترول و يا سرمايه اين تشب

باشند، و در هر صورت چنان شرايطی بين دو جانب راجع به ارتباط تجارتی و مالی شان برقرار باشد که از 

 . ارتباط بين دو جانب مستقل فرق داشته باشد

ل شخصی که به نماينده گی از شرکت خارجی در افغانستان فعاليت می نمايد در صورتيکه واجد يکی از شرايط ذي .ج 

 :باشد، منحيث مقر دايمی شرکت در افغانستان پنداشته ميشود

 . وی معموًال دارای صالحيت عقد قرارداد به نام شرکت خارجی در افغانستان باشد .1

را به عهده داشته که از آن طريق  اموال تجارتیوی معموًال در افغانستان حفظ و نگهداری گدام اجناس يا  .2

 . ه نماينده گی از شرکت خارجی انتقال ميدهداجناس و مال التجاره برای يا ب

وی معموًال فرمايشات را در افغانستان خاص برای شرکت خارجی يا ساير شرکت های تحت ادارۀ همان  .3

اين حکم بدون . شرکت خارجی، يا شرکت های که در آن مفاد قابل مالحظه را دارا ميباشد، تأمين مينمايد

نماينده يا مستقيمًا بنام کميشن کار يا باالخره بنام خريدار باشد، تطبيق  درنظرداشت اينکه چنين فرمايش بنام

 . ميگردد

شرکت متذکره از مقيم افغانی تقاضا می نمايد تا برای پرزه . يک شرکت جاپانی پرزه جات موتر را توليد مينمايد  :1مثال 

مقيم افغانی به تمام . نمايدجات شرکت از ميخانيک ها و ورکشاپ ها درافغانستان فرمايش های را اخذ   

 زمانيکه وی ميخانيک يا ورکشاپ را که به خريد پرزه جات موتر عالقه مند است،. افغانستان سفر می نمايد   محالت

مقيم افغانی و ميخانيک مذکور باالی قيمت . درميابد و با آنها بمنظورتهيه پرزه جات آماده گی عقد قرارداد را ميگيرد

پس شرکت جاپانی بابت فعاليت های مقيم افغانی . ا هم مذاکره نموده و قرارداد را عقد می نمايندو شرايط قرارداد ب

  . منحيث دارندۀ مقر دايمی در افغانستان پنداشته ميشود

شرکت متذکره از مقيم افغانی تقاضا می نمايد تا برای پرزه جات . شرکت جاپانی پرزه جات موتر را توليد مينمايد  :2مثال 

افغانستان  محالتمقيم افغانی به تمام . از ميخانيک ها و ورکشاپ ها درافغانستان فرمايش های را اخذ نمايد شرکت

از آنها   زمانيکه وی ميخانيک يا ورکشاپ را که عالقمند خريد پرزه جات موتر است درميابد . سفر می نمايد

مقيم افغانی و ميخانيک مذکور باالی قيمت و شرايط  .ميپرسد که آيا ميخواهند قرارداد تهيه پرزه جات را عقد نمايند

. قرارداد با هم مذاکره نموده بعدًا مقيم افغانی قرارداد را بمنظور مرور و منظوری به شرکت جاپانی ارسال ميدارد

 قرارداد را امضا) که مقيم افغانی نباشد(هرگاه شرکت جاپانی قرارداد را منظور نمايد،  يکی از کارمندان آنها 

  . بنًأ شرکت جاپانی نبايد از بابت فعاليت های مقيم افغانی منحيث دارندۀ مقردايمی درافغانستان پنداشته شود. مينمايد
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  ماليات دول خارجی و مؤسسات بين المللی 

  :مادۀ نهم

داخلی حاصل می  عابو ساير کارکنان غير مقيم آنها بر اساس عوايديکه از من بين المللیمکلفيت مالياتی دول خارجی، مؤسسات 

  .عقد گرديده، تثبيت ميگرددبا دولت افغانستان نمايند، مطابق موافقتنامه ها، قراردادها و پروتوکول هائيکه در زمينه 

 .معاش و دمزد مقيم افغانی بدون در نظرداشت هويت استخدام کننده تابع ماليات قرار ميگيرد    1.9

ه توسط سفارت خانه های خارجی در کابل استخدام ميگردد، درافغانستان قابل ماليه مزد مقيم افغانی ک معاش يا د   :1مثال 

  . ميباشد

يک مقيم افغانی که در افغانستان توسط يک مؤسسه خارجی که طی معاهده يا قرارداد از ماليات در افغانستان    :2مثال 

ی شرکت متذکره درمعاهده يا قرارداد معافيت در حاصل نموده، استخدام ميگردد، باوجوديکه برای کارمندان خارج  معافيت 

 .  گرفته شده، معاش و مزد مقيم افغانی مذکور تابع ماليه قرار ميگيرد  نظر 

معاش يا مزد اتباع خارجی که توسط دولت متبوع  آنها در افغانستان استخدام ميگردند، در صورت موجوديت        2.9

 :ديکی از شرايط ذيل از ماليه معاف ميباش

 . معاهدۀ که ميان کشور متذکره و افغانستان معافيت را در نظر گرفته باشد - الف 

 بين المللی ايجاب مينمايد  تعامالتچنانيکه قوانين، تجارب و  - ب      

اعزامی کشور  کهيئت ديپلوماتي مقامات عوايد اشخاص خارجی از درک اجرای وظيفۀ آنها در افغانستان منحيث  :مثال

  . ، تابع ماليه قرار نميگيردمتبوع خود

  

  

  

  

 



Version:  2010-08-001-001-D 
  

33

  معافيت مالياتی مؤسسات 

  :مادۀ دهم 

  :اعانه های حاصله و عوايد ازفعاليت الزمی موسساتيکه دارای شرايط ذيل باشند، از ماليه معاف اند -)1( 

  .موسسه مطابق قوانين نافذه ايجاد شده باشد  - 1

  .يمی، کلتوری، ادبی و علمی يا خيريه ايجاد و فعاليت نمايدمؤسسه غير انتفاعی که صرف به منظور امور تعل - 2

اين فقره حين فعاليت يا ) 2و  1(تمويل کنندگان، سهمداران، اعضا  يا کارکنان مربوط از مفاد موسسۀ مندرج اجزای  - 3

  .انحالل استفاده نه نمايند

  .در تعليماتنامه ماليات بر عايدات تنظيم می گردداين ماده ) 1(طرز معافيت فعاليت های مالياتی مؤسسات مندرج فقره ) 2(

اما خود . معاف است  برعايداتقانون ماليات بر عايدات باشد از ماليات  10مؤسسه ايکه واجد شرايط مندرج ماده  1.10

يه برويت وزارت مال رياست عوايد توسط یمعافيت ماليات.  می باشدمعاف موسسه از ماليه مؤسسه نميتواند تعيين نمايد که 

طرزالعمل  در صورتيکه وزارت ماليه. حقايق مندرج درخواستی معافيت و ساير معلومات دست داشته ، تعيين ميگردد

معافيت مالياتی صادر نمايد، ماليه دهنده ميتواند به محکمه مراجعه نمايد و محکمه تعيين خواهد نمود که آيا شرايط  نامطلوب

 قابل قبول بوده است يا خير

  ماليه معاف انداز الزمی موسساتيکه دارای شرايط ذيل باشند،های  از فعاليتحاصله  عوايد اعانه ها و     2.10

از قانون موسسات غير دولتی که  قانون مربوطه عبارت است. شده باشد موسسه بايد مطابق قوانين نافذه افغانستان ايجاد ) 1(

 و طرزالعمل مندرج شرايط موسساتی کهقانون متذکره . ميباشد ده سرطان نشر گردي 15مورخ  857اره شمدر جريده رسمی 

 .پنداشته می شوندمنحيث موسسات غير دولتی اين قانون را دارا باشند، 

  سازمان غيردولتی، غير سياسی و غير انتفاعی بوده ه شامل موسسات داخلی و خارجی ميگردد: موسسه)  الف

  نه ی داخلی بوده که بمنظور پيشبرد هدف يا اهداف معين تشکيل ميگرددعبارت از موسسه غيردولت: موسسه داخلی) ب

عبارت از تشکيل غير دولتی بود ه ه درخارج افغانستان مطابق قاون دول خارجی تاسيس گرديده و :  موسسه خارجی) ج

  را بپذيرد  انجو ها شرايط قانون
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رج افغانستان مطابق قانون دول خارجی ايجاد و فعاليت آن عبارت از تشکيل غيردولتی بوده ه در خا: موسسه بين المللی ) د

  .بيش از يک کشور را احتوا مينمايد

  :  غير انتفاعی به اين مفهوم که) هـ

  ری موسسه به هيچ شخصی توزيع نمايدکا موسسه نميتواند دارائی، عايدات و منافع حاصله را به جز اهداف . 1

و منافع حاصله به مقاصد و منافع شخصی موسسين، اعضاء هيئت مديره، مسوولين، موسسه نميتواند از دارائی، عايدات  . 2

  .کارکنان، کمک دهنده گان يا اقارب آنها به شکل مستقيم يا غير مستقيم استفاده نمايد

جاد اي) چتر(موسسات ميتوانند به منظور توسعه، بهبود و تحقق فعاليت ها و اکمال کارپروژه تشکيل کاری: اتچتر موسس) و

موسسات ميتوانند به منظور هماهنگی و انسجام بهتر کار، با ادارات ذيربط دولتی، سازمان هم آهنگ کار را منحيث . نمايند 

اين تشکيل بعد از . يک موسسه غير دولتی که تعداد آن از سه موسسه کمتر نباشد، مطابق احکام اين قانون ايجاد نمايند 

  .راعتبار می باشدمنظوری کميسيون عالی ارزيابی مدا

گردند با آنهم طبق ماده  و نظارت تاييدثبت،  قانون موسسات غير دولتی   تمام موسسات فوق بايد توسط وزارت اقتصاد طبق   

قانون ماليات برعايدات، راجستر بودن تحت قانون موسسات غير دولتی الزامًا به يک سازمان حق معافيت از ماليه را  10

 .اعطا نميکند

مطابق به . ادبی، علمی يا خيريه ايجاد و فعاليت نمايد نين موسسه ای بايد تنها بمنظورپيشبرد اهداف تعليمی، فرهنگی، چ) 2(

. قانون موسسات غير دولتی فورمه درخواست تاسيس موسسه بايد حاوی اهداف و نوع فعاليت موسسه باشد 13ماده  3فقره 

بنًا . وم برای معافيت موسسه همسو نباشدليات برعايدات اين اهداف ممکن باشرط دقانون ما 10ماده  1، فقره 2باآنهم طبق جزء 

  .تمام موسسات غير دولتی ممکن واجد شرايط برای معافيت نباشند

 

از موسسه چه در زمان فعاليت و چه در وقت انحالل نفعی ، اعضاء يا کارمندان نبايد اناينکه کمک کننده گان، سهم دار) 2(

می باشد جهت معافيت از ماليات اين طبق قانون موسسات غير دولتی اين ويژگی مختص موسسه غير انتفاعی  ببرند،موسسه 

  بايد برآورده گردند

قانون ماليات بر عايدات  10ماده  و طبقانون موسسات غير دولتی ايجاد شده طبق قموسسه ايکه در افغانستان  3.10 •

که به رهنمود مربوطه  طبق روش مندرجنموده، بايد بهمراه فورمه وخويش درخواست  مالياتی تصديق معافيت برای 

فورمه درخواست و رهنمود درصفحه اينترنتی . به رياست عمومی عوايد مراجعه کند همين منظور ترتيب گرديده، 

وسسه و همراه اسناد ديگر همچون يک نقل از اساسنامه و مقررات مه فورمه بايد ب. وزارت ماليه قابل دريافت ميباشد
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 به، تهيه شده با معيارهای حسابرسی بين المللی بيالنس و حسابات شش ماهه که مطابقدرصورت نياز، کاپی های 

از ضروريات برای درخواستی ميباشد نيز به  آن را تهيه کرده که کميته عالی ارزيابی  کهمراه يک نقل از ارزيابی ه

خصوصی را به درخواستی، رياست عمومی عوايد يک طرزالعمل بعد از تعيين وضعيت . وزارت اقتصاد تسليم نمايد

مشخص که در آن برای منابع عوايد " موسسه معاف از ماليه "منحيث دررابطه با وضعيت آن درخواست کننده ، 

 .ذکر شده، صادر مينمايد

جاد شدۀ تجارتی که در نمی باشد، يک تصدی اي برخورداراينکه يک تصدی دولتی از معافيت ماليات بر عايدات     4.10 

 . قانون ماليات برعايدات از ماليات معاف نميباشد 10مالکيت يک مؤسسه واجد شرايط معافيت قراردارد، مطابق به ماده 

شرکت متذکره . افغانی بمنظور ادارۀ مکتب که صرف به هدف تعليمی فعاليت مينمايد، ايجاد گرديد مؤسسهيک   :1مثال 

موده و خدمات تعليمی را به مکتب ابتدايه در بدل هيچ نوع امتيازی يا به نورم اساسًا پائين اعانه های مالی دريافت ن

کتاب . مکتب متذکره اتفاقًا يک کتاب فروشی دارد که به شاگردان و ساير مردم کتاب ميفروشد. تر عرضه ميدارد

شی مذکور ميخواهد تا کتاب آمر کتاب فرو. فروشی متذکره با ساير کتاب فروشی های  محل در رقابت ميباشد

با وجود که فعاليت مکتب متذکره از ماليات معاف ميباشد، کتاب فروشی . فروشی  را به مفاد بيشتر به پيش برد

  . مذکور از معافيت ماليات برخوردارنميباشد

ۀ يک شرکت صنعتی دارای اکثر اسهام فرخته شد) قانون 10دارای معافيت مالياتی طبق ماده (يک نهاد خيريه     :2مثال 

اما مفاد . دارای عوايد قابل ماليه ميباشدگرچه شرکت صنعتی مذکور که توسط نهاد خيريه کنترول ميگردد، . ميباشد

 . به حساب ميرود قابل ماليهسهم حاصله توسط نهاد خيريه عبارت ازعوايد 

روط براينکه تاديه نموده اخذ می تواند مش شرکت صنعتی افغانی مجرائی بابت مفاد سهم خود را که به نهاد خيريه  :تبصره

 .موضوعی برمفاد سهم مذکور تاديه شده باشدماليه 

  

  معافيت مالياتی ادارات دولتی

  :مادۀ يازدهم

حکم  اين تصديهای دولتی از .دندولتی و نمايندگی های آن بشمول شاروالی ها تابع ماليات بر عايدات نمی باش اداراتعوايد 

  .دانمستثنی 

 حاصله  باوجوديکه بانک مرکزی يک تصدی دولتی بوده که کامًال تحت قيموميت دولت افغانستان ميباشد، عوايد    1.11

 . تابع ماليات بر عايدات و ماليه معامالت انتفاعی قرار ميگيرد ازدرک فعاليت های اقتصادی  آن
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مختلط دولتی يا متعلق به شاروالی ها ) ها و غيرهمانند رستورانت ها، هوتل (نهاد های تجارتی يا جايداد های      2.11

هر نهاد . پنداشته شده مطابق قانون ماليات بر عايدات از معافيت مالياتی برخوردار نيستند" تصدی های دولتی"منحيث 

د بايد بيالنس فعاليت های اقتصادی خويش را تسليم و ماليه معامالت انتفاعی و ماليات بر عايدات را مانند يک نها

 . يدئنما خصوصی تاديه

عوايد مجموعی  1384يک اداره دولتی مالکيت يک هوتل را به عهده داشته و فعاليت آنرا اداره مينمايد که طی سال    :مثال

افغانی را از درک کرايه اطاق، فروش غذا، عرضه خدمات، تحايف يادگاری، پست کارت ها و غيره  1,925,000

افغانی آن از  403,000افغانی آن از درک کرايه اطاق، و  1,522,000بلغ متذکره از مجموع م. دريافت نموده است

مصارف عملياتی قابل مجرائی هوتل متذکره در عين سال مجموعًا . درک فروش اجناس دکان تحايف بدست آمده است

  : تاديه نمايد اداره دولتی بايد از درک فعاليت های هوتل خويش ماليات ذيل را. افغانی ميرسد 1,590,000به 

  :ماليه معامالت انتفاعی

 ,200152    ) 1,522,000( وفروشات غذا وعرضه خدمات  قاز درک عوايد کرايه اطا% 10 .أ 

 8,060    ) 403,000(           يادگاری          از درک فروشات اجناس دکان تحايف% 2 .ب 

 160,260                 مجموع ماليات معامالت انتفاعی قابل تايه مساويست به 

  :ماليات بر عايدات

 1,925,000          عوايد مجموعی

 1,590,000          مصارف عملياتی

 335,000      عوايد قبل از ماليه معامالت انتفاعی

 160,260        ماليه معامالت انتفاعی: منفی

 174,740        عايد خالص قابل ماليه

  34,948  )عوايد خالص قابل ماليه 20( %ماليات برعايدات
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  فصل دوم

  تعيين عوايد قابل ماليه

  20 – 12ماده 
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  اصطالحات

  :ماده دوازدهم

مبلغی است که از عوايد شخص، شرکت سهامی، شرکت محدود المسؤليت يا ساير شخصيت های حکمی بعد : عوايد قابل ماليه

    .از مجرائی معافيت ها و وضع کسرات مندرج اين قانون باقی ميماند

  .ازعوايد ماليه ده است که مطابق احکام اين قانون به وی داده ميشود  مجرائی: معافيت

مصارف توليد ومصارف  بدست آوردن و محافظه عايدات است که وضع نمودن آن ازعايدات طبق احکام اين قانون : کسرات

  . مجاز ميباشد

  .وضع نيستمصارف وقيمت تمام شد يکه مشخصًا بحيث معافيت يا کسرات ذکر نشده باشند، قابل 

  .مبلغی است که بعد ازمجرائی های مندرج اين قانون از عايدات بيشتر باشد:  خالص عملياتی زيان

به استثنای آنچه در قانون ماليات برعايدات ذکرگرديده است، هيچگونه مصارف ازخود ماليات برعايدات تفريق نمی   1.12

ی ماليات بر عايدات که بابت عوايد خارجی  ازدرک ماليه برعوايد قانون ماليات بر عايدات پيرامون مجرائ 5ماده .  گردد

 .مطابق قانون ماليات برعايدات افغانستان تاديه نموده باشد حکم می نمايدو خارجی باشد 

 يد قابل مجرائی بوده نه ازماليات برعايداتابه استثنای ماليات خارجی که از ماليه قابل مجرائی ميباشد،  ساير مصارف ازعو 

 . افغانستان مگراينکه طوری ديگری محسوب گردد

 . مجرائی داده نميشود وغيرمرتبط به کار حين محاسبه عوايد قابل ماليه، مصارف شخصی   2.12

شخص مذکور نميخواهد بمنظور . يک مقيم افغانی اداره يک رستورانت را در شهر کابل به عهده دارد     :1مثال 

مقيم افغانی يک گارسون را به اسم عزيز . ی يا محدودالمسوليت را ايجاد نمايدمالکيت رستورانت، يک شرکت سهام

افغانی مزد  100شخص مذکور آشپز و گارسون خويش را روزانه مبلغ . و آشپزی را به اسم اسد استخدام می نمايد

جام کدام خدمت وطبغ فرشيد بدون ان. افغانی تاديه مينمايد 80وی همچنان به پسر خود، فرشيد روزانه مبلغ . ميدهد

افغانی فی روز  200مقيم افغانی صرف مستحق مجرائی مصارف . غذا گاهگاهی از رستورانت ديدن می نمايد

افغانی تاديه شده به فرشيد قابل مجرائی نمی باشد زيرا درحقيقت فرشيد در رستورانت کاری را  80مبلغ .  ميباشد

  . خصی بوده و قابل مجرائی نمی باشدانجام نداده و مبلغ تاديه شده به وی مصارف ش
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يک مقيم افغانی اداره فروشگاه تهيه وسايل برقی را در شهر کابل به عهده داشته که جنراتور، ساکت و      :2مثال 

. وی تصميم ميگيرد که يک پايه جنراتور بزرگ توليد برق را خريداری نمايد. اداپتر های برقی را به فروش ميرساند

او همچنان از جنراتور منحيث ماشين احتياطی بمنظور . ذکره را برای فروش در انظار عام نميگذاردولی جنراتور مت

. اما جنراتور را برای استفاده برق در خانه مورد استفاده قرارميدهد. روشن ساختن فروشگاه خود استفاده نمی نمايد

مبلغ که در بدل جنراتور تاديه گرديده است . فعاليت های وی قابل مجرائی نمی باشد عوايدقيمت خريد جنراتور از 

   .قابل  مجرائی نمی باشدمنحيث مصارف شخصی پنداشته شده  و 

مطابق قانون ماليات  )به استثنای ماليات بر عايدات (ماليه معامالت انتفاعی، محصول گمرکی و ساير انواع ماليات   3.12

 . فزود ميگرددبر ارزش دارائی ايا قابل مجرائی بوده ) بر عايدات

 طابق پيشبرديک ماليه زمانی منحيث مصارف عملياتی قابل مجرائی از عوايد ناخالص پنداشته ميشود که م .أ 

 . و به دريافت يک دارائی معين مرتبط نباشدگرديده فعاليت های تشبث متقبل 

شابه های سريع الصرف را افغانی اداره رستورانت را به عهده دارد که از طريق آن غذا و نو شرکتيک      :1مثال 

. افغانی عايد می نمايد 1,300,000مذکور در سال اول فعاليت خويش مبلغ  شرکت. در رستورانت، عرضه می نمايد

نورم قابل . قانون ماليات بر عايدات قرار ميگيرد 64ماده ) 1(تابع ماليه معامالت انتفاعی مندرج فقره  مذکور شرکت

% 10قانون ماليات بر عايدات،  65ماده ) 5(باالی عرضه خدمات، مطابق به  فقره  تطبيق ماليه معامالت انتفاعی

افغانی  700,000رستورانت متذکره طی سال اول فعاليت خويش متحمل مصارف عملياتی مبلغ . تعيين گرديده است

  : روی اين اصل، عوايد قابل ماليه شخص مذکور طور ذيل محاسبه ميگردد. گرديده است

 1,300,000            ماليه قابل  عايد

   (130,000)        ماليه معامالت انتفاعی : منفی

 1,170,000          :مجموع باقی مانده

 700,000        :ئیقاپل مجرامنفی مصارف 

 470,000          :عوايد قابل ماليه

 94,000          %) 20(ماليه عوايد

شرکت سهامی افغانی مواد . در اختيار داردرا افغانی عزيز يک مقيم افغانی تمام اسهام فروخته شدۀ شرکت سهامی      : 2مثال 

واردات شرکت سهامی متذکره . خام از قبيل پيچکش، بولت، سرش، و تکه باب را بمنظور توليد موبل وارد می نمايد
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شرکت سهامی افغانی مستحق مجرائی محصوالت گمرکی بوده زيرا شرکت سهامی . تابع محصول واردات ميگردد

  . گرديده است متقبل طی فعاليت هايش بمنظور توليد موبل  مصارف مذکور را

را از کشور های پاکستان و هندوستان برای استفادۀ  (CD)وسی دی  (DVD)عزيز انواع کست های دی وی دی    :3مثال 

حين محاسبه . شخصی خويش وارد می نمايد و از درک واردات اجناس فوق الذکر محصول گمرکی تاديه مينمايد

  . های مالياتی عزيز محصوالت گمرکی تاديه شده، از عوايد ناخالص وی قابل مجرائی نميباشند مکلفيت

چنين مصارف  مطالبه مجرائی بمنظور بدست آوردن دارائی که ماليه دهنده به مصارف در صورتيکه  .ب 

 . متذکره بايد باالی ارزش دارائی بدست آمده افزود گردد مصارفگردد،   متقبل اجازه ندارد، 

شرکت الف يک شرکت سهامی افغانی بوده که موتر های الری را بمنظور استفاده ترانسپورتی فعاليت های خويش     :4 مثال

محصول . شرکت متذکره از درک واردات الری ها بايد محصول واردات تاديه نمايد. در افغانستان وارد می نمايد

ماليات برعايدات قابل مجرائی محصوالت واردات منحيث . ددواردات تاديه شده بايد باالی ارزش الری ها افزود گر

مجاز  18ماده ) 1(فقره  7استهالک سريع مطابق جز با استفاده از روش قابل ذکر است که مجرائی . (نمی باشد

    .)ميباشد
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  عايدات تابع ماليه 

  :ماده سيزدهم

  :عايد حاصله ذيل تابع ماليات بر عايدات می باشد) 1(

  . زدـ فيس و کميشنمعاش ـ م - 1

  .، ساختمانی وسايرفعاليت های اقتصادی  صنعتی ،مجموع عوايد از معامالت تجارتی  – 2

  .عوايد حاصله از فروش ملکيت منقول و غير منقول -3

  .تکت پولی، مفاد سهم، کرايه، حق االمتياز، جوائز، مکافات، عوايد از درک قرعه و بخششی ها  - 4

  . شرکت تضامنی سهم شريک ازعايد   - 5

  .ساير عوايد حاصل از کار، سرمايه يا فعاليت اقتصادی - 6

  .ساير حاالتی که در قانون تصريح گرديده است - 7

  .ساير عوايد يکه در اين قانون پيشبينی نگرديده است – 8

اسب به سهم شان به هرنوع توزيع عوايدی است که از طرف شرکت به شکل پول، دارائی يا هرنوع مفاد متن: مفاد سهم) 2(

  : سهمداران صورت گرفته و شامل موارد ذيل ميباشد

  . هرنوع دارائی ملموس وغيرملموس - 1

  .سهم درشرکت - 2

  .تخفيف درهرنوع خريداری از شرکت - 3

  . قرضه به سهمداران - 4

  .استفاده از هرنوع دارائی يک شرکت - 5

اين قانون به شخص غيرمقيم يا هرشخص ديگری  هشتمغانستان مندرج ماده هرگاه نماينده گی غيرمستقل شخص غيرمقيم دراف) 3(

  . که با آن مرتبط باشد، مبلغی را بپردازد يا پرداخت آنرا متقبل گردد، مبلغ متذکره منحيث مفاد سهم پنداشته ميشود



Version:  2010-08-001-001-D 
  

42

اما . تابع ماليات قرار گيردعوايد بدين معنی نيست که بايد محض به شکل اسعاری، سکه ويا پول بدست آمده باشد تا   1.13

ارزش دارائی به اساس ارزش آن در بازار به هر شکل و نوع که منحيث مجرائی دريافت گردد، عوايد قابل ماليه دريافت کننده 

 . پنداشته ميشود

کت و يک مقيم افغانی يک فروشگاه تهيه وسايل برقی را در شهر کابل درملکيت خود داشته که جنراتور، سا      :1مثال 

اما وی يکبار . شخص متذکره معموًال فروشات نقدی را ترجيح ميدهد. اسباب مورد ضرورت را به فروش ميرساند

باوجوداينکه . افغانی به فروش رسانيد 60,000جنراتور توليد برق خويش را در بدل موتر دست دوم به قيمت فرضی 

افغانی را بدست آورده  60,000ته ميشود که وی معادل مقيم متذکره پول نقد را دريافت ننموده است،  طوری پنداش

  . است

فروشگاه مذکور انواع مختلف . يک مقيم افغانی ادارۀ يک فروشگاه کوچک قالين را در شهر کابل به عهده دارد       :2مثال 

يکی از اين . است را استخدام نموده نفر 10مقيم افغانی به تعداد . قالين های توليد افغانستان را به فروش ميرساند

مقيم . کارمندان به نام عزيز طی يک سال فروشات خوبی نموده و به مشتريان خدمات شايانی را عرضه نموده است

افغانی را منحيث امتياز اضافی بر عالوه معاش در بدل تالش های عزيز به  10,000افغانی تصميم ميگيرد تا مبلغ 

افغانی امتياز بخششی به عزيز ميباشد، وی بايد مبلغ متذکره را در عوايد  10,000با وجوديکه مبلغ . وی تاديه نمايد

  . ساالنۀ خويش شامل نمايد

يک مقيم افغانی ادارۀ رستورانتی را در شهر کابل به عهده دارد که به مشتريان خويش غذای افغانی تهيه      :3مثال 

که از درک کار در رستورانت روزانه مبلغ  يکی از گارسون های رستورانت شخصی بنام وحيد است. می نمايند

. عالوتًا بخششی های را نيز از مشتريان که غذا صرف ميکنند، دريافت می نمايند. افغانی دريافت می نمايد 100

باوجوديکه  مبلغ متذکره بلند تر از معاش عادی وحيد ميباشد وی بايد بخششی های متذکره را شامل عوايد ساالنه 

  .خويش نمايد

هرگاه مقيم افغانی سند يا يادداشت قرضه را در بدل خدمات يا دارائی خويش بدست آورد، ارزش اصلی سند يا   2.13

درآن   که حکم مشابه باالی معامالت مالی اجاره. يادداشت قرضه بايد مساوی به ارزش مناسب نورم مارکيت پنداشته شود

راردادن دارائی مورد اجاره به مستاجر، دريافت ميکند، قابل تطبيق دراختيار قسند يا يادداشت قرضه را در بدل   مالک يک

هرگاه نورم تکتانه بابت سند قرضه از قيمت بازار بطور کامل بلند و يا پائين باشد، در آنصورت قيمت مناسب ارزش .می باشد

با بررسی اينکه کدام نورم تکتانه سند قرضه، اگر نورم تکتانه بکار رفته به اساس تمام حقايق و شرايط مربوط استوار باشد، 

استفاده صورت  تکتانه در بازارجهت تعيين نورم  98و  97احکام مندرج ماده از. بايد در سند قرضه می بود، تعيين ميگردد

 . ميگيرد
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مت ساله دارای قي 5افغانی ديگر در بدل سند قرضه ) خريدار(افغانی يک موتر را به يک مقيم ) فروشندۀ(يک مقيم   :مثال

تاديات مطابق سند قرضه متذکره بايد از قرارذيل . تکتانه به فروش ميرساند% 5افغانی با  1,000,000اصلی مبلغ 

  :صورت گيرد

  افغانی 230,974.80          سال اول

 افغانی 230,974.80          سال دوم

  افغانی 230,974.80     سال سوم

  افغانی 230,974.80    سال چهارم

 افغانی 230,974.80    سال پنجم 

  :تاديات از قرار ذيل پرداخت ميگردد

  باقی مانده    تاديه از اصل پول    تکتانه      تاديات                   سال

 819,025  180,975  50,000     230,974.80      اول

 629,002  190,024  40,951     230,974.80      دوم 

 429,477  199,525  31,450   230,974.80      سوم

 219,976  209,501  21,474     230,974.80    چهارم

  -0-  219,976  10,999     230,974.80      پنجم

      1,154,874.00    154,874  1,000,000 

 200,000فروشنده در سال اول مبلغ . افغانی تمام شده بود  800,000موتر متذکره به فروشندۀ به قيمت اصلی مبلغ 

وی همچنان بايد تکتانه مندرج جدول فوق را تصديق . نامه خود مينمايدافغانی را منحيث مفاد از درک موتر درج اظهار

  . نمايد که گويا تاديات مطابق يادداشت قرضه در هر سال بدون معطلی صورت گرفته است

تعيين % 2نورم مارکيت يادداشت يا سند قرضه را فقط  رياست عمومی عوايدبعد از بازرسی و مرور حقايق و شرايط، 

ميباشد، ارزش واقعی يادداشت بلند تر از قيمت اصلی % 5مارکيت پائين تر از تکتانه در چون نورم واقعی . نموده است 
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افغانی بوده و  1,088,690پس ارزش واقعی يادداشت يا سند قرضه مبلغ . افغانی است، ميباشد 1,000,000آن که 

  : يادداشت قرضه از قرار ذيل پرداخت ميگردد

  

  باقی مانده    تاديه از اصل پول    تکتانه      تاديات            سال

 879,489  209,201  21,774     230,974.80      اول

 666,104  213,385  17,590     230,974.80      دوم

 448,452  217,653  13,322   230,974.80      سوم

 226,446  222,006  8,969     230,974.80    چهارم

 -0-  226,446  4,529     230,974.80     پنجم

      1,154,874.00    66,184   1,088,690  

افغانی از مبلغ که در  88,690افغانی را با افزايش مبلغ  288,690در نتيجۀ بازرسی، فروشندۀ متذکره بايد مفاد 

اين افزايش منعکس کننده اين حقيقت است که يادداشت متذکره دارای .  اظهارنامه خويش ارايه نموده بود، نشان دهد

با  را فروشنده بايد عوايد بابت تکتانه مندرج جدول فوق الذکر. آنچه فروشنده راپور داده است، ميباشدارزش بيشتر از 

  . درک اينکه تاديات در هر سال بدون معطلی پرداخت گرديده است، تصديق نمايد

ه محاسبۀ شرکت،  متقبله مطابق طريق زيانشرکت را منحيث عوايد يا  زيانبايد عوايد و  تضامنی شرکای يک شر کت  3.13

 . تائيد نمايند

شراکت % 40و وحيد % 60عزيز . شريک اند تضامنی عزيز و وحيد دو تن از مقيمان افغانی اند که در يک شرکت    :مثال

بنًأ عزيز بايد . افغانی عايد بدست مياورد 1,000,000شرکت مذکور در سال اول فعاليت خود مبلغ . را در اختيار دارند

  . افغانی عايد را در اظهارنامه های خويش نشان دهند 400,000افغانی و وحيد مبلغ  600,000مبلغ 

برخالف شرکت های سهامی و محدودالمسوليت، مکلف به استفاده از طريقه بعدی محاسبه  تضامنی شراکت ها  :تبصره

د که به اساس آن صادر شده است، قانون ماليات بر عايدات و رهنمو 37به ارتباط موضوع متذکره ميتوان به ماده . نميباشند

باآنهم اگر شراکت خواهان استفاده از طريقه بعدی محاسبه گردد، شرکا مکلف خواهند بود تا عوايد قابل توزيع . مراجعه نمود

   .اسناد سهم شراکت را با استفاده از طريقۀ بعدی نشان دهند
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ناد سهم همان نهاد منحيث عوايد قابل ماليه آن نهاد عوايد حاصلۀ نقدی يا جنسی يک نهاد حکمی در بدل دادن اس  4.13

 . پنداشته نميشود

اگر يک شرکت سهامی، محدودالمسوليت يا شراکت به يک شخص در بدل دارائی وی، اسناد سهم يا  )أ 

شراکت را ارائه نمايد، واگذاری اسناد سهم يا شراکت متذکره به شرکت های سهامی، محدودالمسوليت و شراکت های 

 زياناما شخصی که دارائی را انتقال ميدهد، مکلف خواهد بود که مفاد يا . ا واگذار مينمايند، بايد منصفانه باشدکه آنر

 .مجزا باشد 14را نشان دهد مگر اينکه مفاد انتقال دهنده ازشرايط مندرج ماده 

ث مفاد سهم هرگاه يک شرکت سهامی يا محدودالمسوليت اسناد سهم را به سهمدار يا شريک موجود منحي )ب 

دريافت کننده از . باشد بی اثربدهد، مفاد سهم متذکره بايد به شرکت سهامی يا محدودالمسوليت که آنرا واگذار مينمايد، 

بمنظور . درک اخذ مفادسهم تابع ماليه نخواهد بود اما اسناد سهم يا مفاد حاصلۀ وی دارای ارزش اصلی صفر ميباشد

دار يا شريک موجود در شرکت سهامی، ارزش اصلی مفاد سهم بايد با اندازۀ محاسبه اوسط ارزش اسناد سهم سهم

 . اسناد سهم موجودۀ وی جمع گردد

بطور مساويانه در را يک شرکت سهامی افغانی فروخته شده  اسهامدو مقيم افغانی بنام های عزيزو وحيد تمام      :1مثال 

شرکت متذکره مبلغ . افغانی مفاد نموده است 100,000شرکت متذکره طی سال اول فعاليت مبلغ . اختيار دارند

افغانی حاصله  50,000. سند سهم اضافی به وحيد در عوض پول نقد تاديه مينمايد 10افغانی به عزيز و  50,000

سند سهم اضافی که وحيد دريافت نموده تابع ماليه نبوده اما وی اسناد  10. عزيز منحيث مفاد سهم قابل ماليه ميباشد

افغانی کاهش ميابد ولی  50,000شرکت مذکور به اندازه  عايد. دريافت مينمايد  -0- م اضافی را با ارزش اصلی سه

  . سند سهم اضافی، باالی شرکت مذکور تاثيری وارد نميگردد 10باالثر از دست دادن 

می به مبلغ قطعه سند سهم را ازيک شرکت سها 100به تعداد  1384يک شخص انفرادی طی سال      :2مثال 

شرکت متذکره در بدل مفاد سهم، اسناد سهم تاديه مينمايد  1385در سال . افغانی خريداری می نمايد 3,600مجموعی 

افغانی تخمين  30قطعه سند سهم اضافی را که حد اوسط فی قطعه سند سهم به ارزش  20و شخص انفرادی مذکور 

سهم حاصلۀ خويش را به فروش نرساند، چنين اسناد سهم اگر شخص مذکور اسناد . شده است، نيز بدست مياورد

در صورتيکه شخص مذکور تمام اسناد سهم جديد و قبلی . پنداشته نميشود 1385منحيث عوايد قابل ماليۀ وی در سال 

تعدادی يا تمامی اسناد سهم جديد خود را به فروش برساند، مفاد  1386حفظ نمايد و در سال  1385خويش را در سال 

قطعه سند سهم را به  50در صورتيکه وی . اظهار گردد 1386صله از درک فروش اسهام بايد منحيث عوايد سال حا

افغانی بوده و  500افغانی بدست آورد، مفاد وی مبلغ  2,000مبلغ  و افغانی فی قطعه سهم به فروش برساند 40قيمت 

  . منحيث عوايد بايد درج اظهارنامه گردد
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  هم شخص انفرادیمصارف و اسناد س

  افغانی  3,600  )افغانی 36فی قطعه به مبلغ (قطعه سند سهم  100  1384      خريد

  افغانی  0    ) افغانی 0فی قطعه به مبلغ (قطعه سند سهم  20  1385  اسناد سهم در بدل مفاد سهم

  افغانی  3,600        افغانی 30به ارزش اوسط فی قطعه مبلغ (قطعه سند سهم  120

  افغانی 1,500        افغانی 30فی قطعه مبلغ  1386سند سهم در سال قطعه  50فروش 

  افغانی  2,100        افغانی  30قطعه سند سهم باقی مانده به ارزش فی قطعه مبلغ  70

  محاسبه مفاد از درک فروش

  افغانی 2,000    )افغانی 40فی قطعه به مبلغ (قطعه سند سهم  50تعداد      1386  فروش 

  افغانی  1,500 -)            افغانی 30فی قطعه به مبلغ (قطعه سند سهم  50تعداد       قيمت اصلی

  افغانی  500            مفاد قابل درج در اظهار نامه منحيث عوايد 

هرگاه يک شرکت سهامی يا محدودالمسوليت به يک کارمند خويش سند سهم يا شراکت را باالثر جبران  )ج 

دودالمسوليت بايد مستحق مجرائی مساوی به ارزش سند سهم داده شده خدمات به وی تاديه نمايد، شرکت سهامی يا مح

کارمند مذکور قيمت سند سهم يا شراکت را . سال که کارمند قيمت اسناد سهم را دريافت مينمايد، شناخته شود هماندر 

يک سند . اشدزمانی منحيث عايد خويش نشان ميدهد که طی آن سال سند سهم متذکره تابع خطر جريمه قرار نداشته ب

سهم در صورتی تابع خطر جريمه نميگردد که بابت فروش يا انتقال اسناد سهم باالی دارنده آن محدوديت واقعی 

 . وضع شده باشد

عزيز و وحيد . دو مقيم افغانی بنام های عزيز و وحيد يک شرکت سهامی را بمنظور ادارۀ يک فارم ايجاد می نمايند    :1مثال 

. ايشان شخص را بنام اديب بمنظور اداره فارم  استخدام می نمايند. ت را در اختيار دارندسهم شرک% 50هر يک 

قطعه سهم را در  10افغانی را منحيث مزد کار و اسناد  100برای جبران فعاليت های اديب، شرکت روزانه مبلغ 

ديت نميباشند بنًأ اديب اسناد قطعه سهم حاصله تحت محدو 10اسناد . اخير برداشت محصوالت به وی واگذار مينمايد



Version:  2010-08-001-001-D 
  

47

اديب بايد . افغانی ميباشد 10,000اسناد سهم متذکره دارای ارزش . سهم رابه هر شخصی که بخواهد فروخته ميتواند

افغانی جمع ارزش اسناد سهم که وی دريافت نموده است  100عوايد خويش را در اخير سال از قرار روزانه مبلغ 

افغانی و ارزش اسناد  100شرکت متذکره از درک تاديه روزانه مبلغ . اپور دهدافغانی تشخيص و ر) 10,000(

  . که به اديب پرداخته است، مستحق وضع کسرات ميباشد)  افغانی 10,000(سهم

وضعيت  مندرج مثال هذا مشابه وضعيت مثال اول ميباشد اما در اين مثال اسناد سهم را که اديب دريافت      :2مثال 

بخصوص که اديب نميتواند اسناد سهم حاصله را برای مدت سه سال به . بع يک سلسله محدوديت ها ميباشدمينمايد، تا

بدليل اخراج از (عالوتًا اگر اديب در يکی از از سالهای سه سال بعدی کار خود را در شرکت متذکره . فروش برساند

در اين صورت اديب . ره به شرکت تعلق ميگيردمتوقف نمايد، اسناد سهم ضبط گرديده و دوبا) وظيفه يا ترک وظيفه

به همين اساس شرکت . نبايد ارزش اسناد سهم را در سالی که آنرا دريافت نموده است، منحيث عوايد نشان دهد

بعد از سه سال اگر اديب باز . متذکره نميتواند ارزش اسناد سهم را که واگذار نموده است منحيث مجرائی ادعا نمايد

رمند شرکت متذکره باقی بماند و محدوديت وضع شده باالی شرکت رفع گردد، اديب بايد ارزش اسناد هم منحيث کا

 12,000به همين ترتيب اگر اسناد سهم در سال سوم دارای ارزش . سهم را در آن وقت در اظهارنامه نشان دهد

شرکت متذکره درهمان سال مستحق و . افغانی عوايد را در اظهارنامه نشان دهد 12,000افغانی باشد، اديب بايد 

  . افغانی مجرائی ميباشد 12,000

ماليات باالی امتياز خريد يا فروش اسناد سهم شرکت سهامی به قيمت معين با در نظرداشت اينکه آيا امتياز خريد يا   5.13

 . فروش اسناد سهم باالثر خدمات يا دارائی تاديه شده است، متفاوت ميباشد

وش اسناد سهم که دربدل انجام خدمات شخص داده شده است در صورتيکه عمًال تطبيق نگردد، تابع امتياز خريد يا فر )أ 

شرکتی که يک شخص را استخدام مينمايد، اجازه ندارد تا زمانيکه شخص مذکورعوايد را از درک . ماليه قرار نميگيرد

 . امتياز خريد يا فروش اسناد سهم نشان ندهد، ادعای مجرائی نمايد

يکی از آمرين يک شرکت سهامی مطابق به شرايط استخدام، از امتياز خريد يا فروش اسناد سهم که برويت آن   :مثال

تفاوت ميان ارزش . ميتواند هر سال تعداد معين اسناد سهم شرکت را به قيمت مناسب خريداری نمايد، استفاده مينمايد

ست آورده است و مبلغ که وی در بدل آن تاديه نموده است اسناد سهم به اساس قيمت مارکيت در تاريخ که وی آنرا بد

افغانی خريداری   5,00قطعه سند سهم را فی قطعه مبلغ 10ازاينرو اگر وی . بايد منحيث عوايد درج اظهارنامه گردد

وی بايد تفاوت باشد  افغانی 7,50نموده باشد، در حاليکه قيمت اسناد سهم به اساس نرخ مارکيت فی قطعه مبلغ 

را منحيث عوايد در سال که اسناد سهم را خريداری نموده ) افغانی   7,500 –افغانی  5,000= افغانی   2,500(

  . افغانی ميباشد 2,500شرکت مذکور در همان سال مستحق مجرائی . است، در اظهارنامه نشان دهد
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 تعيين شده که در بدل دارائی واگذار مالياتی  باالی امتياز خريد يا فروش اسناد سهم به قيمت قبًالدرمورد برخورد  )ب 

تصميم اتخاذ نمی شده است تا زمانيکه امتياز خريد يا فروش مذکور عمًال تطبيق نگردد يا زمان موعود آن ختم نگردد، 

 .گردد

نرا به نموده  ولی حاال تصميم دارد آ اریافغانی خريد 100,000عزيز مقيم افغانی يک موتر را سه سال قبل به قيمت   :1مثال 

وحيد موترمتذکره را خوش دارد و ميخواهد آنرا بخرد اما در حال حاضر پول کافی ندارد تا موتر . فروش رساند

ماه سال آينده به قيمت  12عزيز به وحيد پيشنهاد مينمايد که وی ميتواند موتر را دريکی از . راخريداری نمايد

شش ماه بعد، . افغانی تاديه مينمايد 10,000عزيز به وی مبلغ  وحيد در بدل پيشنهاد. افغانی خريداری نمايد 80,000

افغانی  90,000افغانی را به عزيز تاديه وموتر را در بدل قيمت اصلی  80,000و اين بيعانه عملی نموده  وحيد

را بدست ) افغانی قيمت اصلی  80,000+ بيعانه افغانی   10,000(افغانی  90,000عزيز عايد . بدست مياورد

  . نموده است زيانافغانی  10,000بنًأ عزيز از درک فروش موتر خويش مبلغ . اوردمي

  ) افغانی قيمت اصلی 100,000 – عايدافغانی   90,000(

بيعانه با انقضای شرايط . را عملی نمی نمايدبيعانه  مندرج  مثال هذا مشابه مثال اول بوده اما در اين مثال وحيد حقايق  :2مثال 

متذکره نشان دهنده  زياندر صورتيکه . گرديده است زيانافغانی  10,000اسناد سهم، وحيد متقبل خريد و فروش 

مراجعه  19و  13بمنظور وضاحت موضوع فوق به مواد . مصرف عملياتی نباشد، وحيد نميتواند آنرا مجرائی نمايد

افغانی را منحيث عايد خويش  10,000با انقضای شرايط امتياز خريد و فروش اسناد سهم، عزيز بايد مبلغ . گردد

افغانی را بدون آنکه در بدل آن پول نقد يا  10,000نشان دهد زيرا زمانيکه شرايط امتياز به پايان ميرسد،  وی مبلغ  

 .دارائی انتقال دهد، بدست آورده است

مفاد سهم شامل هر نوع  مفاد . دسهمداران با وجود آنکه رسمًا اظهار نگرديده است، قابل ماليه ميباش برای مفاد سهم  6.13

 . کافی شرکت اعطا مينمايد عايدميباشد که شرکت به سهمدار با درنظرداشت 

 10,000,000شرکت متذکره مبلغ . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار داردفروخته شده  اسهامنجيب اهللا تمام   :1مثال 

يکی از اين مراکز . مرکز کرايه دهی موتر را به عهده دارد شرکت متذکره اداره فعاليت دو. افغانی عايد نموده است

مرکز که در شهرمزارشريف واقع است به عزيز پسر . در شهر کابل و ديگر آن در شهر مزارشريف موقعيت دارد

آمر مرکز مزارشريف . نجيب اجازه  ميدهد تا از موتر های کرائی بدون پرداخت کرايه در هر زمانی استفاده نمايد

نجيب  اينطور پنداشته ميشود که .افغانی ميرسد 100,000ن مينمايد که کرايه از دست رفته طی يک سال بالغ بر تخمي

  . افغانی از شرکت سهامی افغانی دريافت نموده است 100,000اهللا مفاد سهم فرضی را به مبلغ 

کره از کشور های خارجی تلويزيون خريداری شرکت متذ. يک شرکت افغانی را در اختيار دارد اسهامنجيب اهللا تمام   :2مثال 

افغانی به فروش  10,000هر پايه تلويزيون معموًال به قيمت . نموده و به مشتريان در افغانستان به فروش ميرساند
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هر . افغانی خريداری مينمايد 8,000ميرسد و گاهگاهی هم نجيب يک پايه تلويزيون را از فروشگاه خود به قيمت 

از فروشگاه خود تلويزيون خريداری مينمايد، وی طوری پنداشته ميشود که تخفيف را به ارزش مبلغ  مرتبۀ که نجيب

کافی داشته باشد، تخفيف متذکره منحيث مفاد  عايددر صورتيکه شرکت مذکور . افغانی دريافت نموده است 2,000

عوايد  تنقيص درارزش ل ماليه يا در غير آن تخفيف مذکور منحيث بازگشت سرمايه غير قاب. سهم پنداشته ميشود

  . سرمايه پنداشته ميشود

بمنظور اجراات بعدی باالی شرکت سهامی که دارائی قبًال تعيين قيمت شده را به سهمدار خود توزيع مينمايد، به ماده   :تبصره

  . مراجعه گرددبايد  و مقرره که به اساس آن منتشر شده است، 43

ت به سهمداران خواه به پول نقد يا دارائی يا ساير منافع صورت گيرد منحيث مفاد سهم هر نوع توزيع که توسط شرک  7.13

هرگاه توزيع به دليلی ديگر غير مرتبط به موقف . توزيع بايد توسط سهمدار از موقف سهمدار دريافت گردد. پنداشته ميشود

  . نميشودسهمدار فراهم گردد، در اين صورت توزيع متذکره منحيث مفاد سهم پنداشته 

بالک که عظيم و ساير اشخاص غير مرتبط در آن زيست می نمايند . عظيم يک سهمدار شرکت ساختمانی کابل ميباشد  :1مثال

شرکت ساختمانی کابل موافقت مينمايد منحيث کمک خيريه بالک مذکور را در بدل . باالثر يک زلزله تخريب ميگردد

فادی را از درک ترميم سکونت خود توسط شرکت ساختمانی کابل با وجوديکه عظيم م. هيچ مصرفی ترميم نمايد

دريافت نموده است، ولی وی مفاد را بخاطريکه سهمدار شرکت بوده است دريافت ننموده بلکه مفاد را منحيث يکی 

ارزش مصارف اپارتمان محل سکونت عظيم منحيث مفاد سهم پنداشته . از ساکنين اپارتمان مذکور دريافت کرده است

  . ميشودن

هرگاه مفاد به سهمدار به پول نقد نه بلکه در قالب جنس فراهم گردد، مفاد متذکره تا حدی که سهمدار مفاد را کمتر از ارزش 

  . جنس بدست بياورد، منحيث مفاد سهم پنداشه ميشود یبازار

سهمداران ميتوانند . فروش ميرساندبوده که اجناس برقی را به مردم به  )ايسی(بشير يک سهمدار شرکت الکترونيکی :   2مثال

که از قيمت اصلی جنس کمتر می  بدست بياورندبازار جنس در ارزش % 25از شرکت متذکره اجناس را به قيمت 

تاديه  2,500مبلغ افغانی از شرکت فوق الذکر بدست آورده و  10,000به قيمت را بشير اجناس  1385در سال . باشد

ازاينرو بشير . آن بدست آورد یکت است دارائی ملموس را پائين تر از ارزش بازارچون بشير سهمدار شر. مينمايد

منفی مبلغ که وی تاديه نموده جنس در بازار مبلغ مفاد سهم عبارت از قيمت . از شرکت مفاد سهم بدست آورده است

  . افغانی مفاد سهم بدست آورده است 7,500بشير مبلغ  1385بنًأ در سال . است، ميباشد

دريافت را ين اصل به تمام انواع مفاد حاصلۀ سهمداران ازموقف يک سهمدار که نسبت به مردم نازل تر از ارزش بازار آن ا

هر نوع دارائی ملموس يا غير ملموس يا سهم ارائه شده به سمهدار مشروط بر اينکه سهمدار اندازه . مينمايند، تطبيق ميگردد

قرضه های ارائه شده توسط شرکت به سهمدار مشروط بر . منحيث مفاد سهم پنداشته ميشودقيمت بازار را به آن تاديه ننمايد، 
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منحيث مفاد  ،اينکه سمهدار از شرايط سهل تر نسبت به قرضه های که بانک های تجارتی به مشتريان داده ميشود، منفعت ببرد

  . سهم پنداشته ميشود

افغانی را قرضه  200,000چون وی سهمدار هوتل بوده مبلغ . شدميبا )سافرينی(فياض يکی از سهمداران هوتل   :3مثال

تکتانه را بعد از يکسال بازپرداخت % 1افغانی يعنی مبلغ قرضه جمع  202,000فياض مکلف است مبلغ . ميگيرد

افغانی  210,000اگر فياض پول را از يک بانک تجارتی قرضه ميگرفت مبلغ قابل بازپردخت بعد از يکسال . نمايد

. ارزش بازار بدست آورده استکمتر از بنًأ فياض منفعت را به اندازۀ مفاد . تکتانه ميبود% 5ی مبلغ قرضه جمع يعن

مفاد سهم عبارت از مبلغی اضافی از نورم  تکتانه قرضه است که . پس مفاد حاصله منحيث مفاد سهم پنداشته ميشود

اگر (داشته ميشود عبارت از تفاوت ميان تکتانه قابل تاديه مبلغ که منحيث تکتانه پن. باشد توسط شرکت فراهم گرديده

  . افغانی ميباشد 8,000و تکتانه قابل تاديه به شرکت يعنی  )قرضه از يک بانک تجارتی اخذ ميگرديد

هرگاه يک سهمدار طوری مستحق شناخته شود که ميتواند از دارائی شرکت با شرايط سهلتر نسبت به مردم عادی يعنی عاری 

دارائی شرکت تا حد برخورد منصفانه، هر نوع محصول يا يک اندازه تخفيف استفاده نمايد، در اين صورت استفاده از از 

   .منحيث مفاد سهم پنداشته ميشود

که موتر ها را به کرايه ميدهد، دارای سهم بوده که شرکت مذکور مشغول فعاليت کرايه  )اويد(عارف در شرکت   :4مثال

عارف يک موتر را بمنظور . افغانی فی روز است 2,000کرايه موتر ها به نورم . يان ميباشددهی موتر به مشتر

چون عارف سهمدار . روز به کرايه ميگيرد 5رفت آمد از کابل به جالل آباد جهت بازديد فاميل خويش برای مدت 

شتن سهم در شرکت مفاد بدست عارف بدليل دا. افغانی کرايه تاديه مينمايد 1,000شرکت است از قرار هرروز مبلغ 

ارزش مفاد سهم عبارت از تفاوت ميان ارزش بازار و مبلغ تاديه شده . آورده که منحيث مفاد سهم پنداشته ميشود

روز مساوی به  5ارزش مفاد طی مدت . ميباشد 1,000افغانی مساوی به  1,000افغانی منفی  2,000عارف يعنی 

  . افغانی ميگردد 5,000

ه يک غير مقيم افغانی در افغانستان نمايندگی غير مستقل داشته باشد و آن نمايندگی يک مبلغ را به شخص غير هرگا    8.13

تاديه نمايد، تاديه متذکره ) قانون ماليات بر عايدات 97مطابق ماده (مقيم افغانی، يا شخصی که به غير مقيم افغانی مرتبط باشد 

بمنظور تعيين اينکه آيا تاديه صورت گرفته يا . مستقل به غير مقيم پنداشته ميشودمنحيث سهم داده شده توسط نمايندگی غير 

در صورتيکه فعاليت های نمايندگی غير مستقل طی سال مفاد نمايد . خير، دفاتر و اسناد نمايندگی غير مستقل بايد مالحظه گردد

. ، چنين فرض ميگردد که مفاد سهم توزيع گرديده استدر بيالنس اخير سال مالی انعکاس داده نشود عايدو مفاد متذکره منحيث 

 . چنين مفاد سهم فرضی تابع تمام ماليات موضوعی قابل تطبيق ميباشد
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. کاشف يک شخص انفرادی مقيم پاکستانی بوده که يک شرکت صادراتی و وارداتی را در افغانستان اداره مينمايد  :1مثال 

فعاليت بيالنس . مستقل فعاليت نمايد نه منحيث يک شرکت سهامیکاشف ميخواهد که منحيث يک نمايندگی غير 

  :نمايندگی غير مستقل درشروع از اين قرار ميباشد

  

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    1,000,000      پول نقد

      8,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه          50,000  موبل و فرنيچر دفتر

 18,040,000      عايد      

  :بنًأ بيالنس نمايندگی متذکره در اخير سال قرار ذيل ميباشد. در جريان سال، شرکت متذکره هيچ در آمدی ندارد

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    2,000,000      پول نقد

      7,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    جودهمو اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

 18,040,000      عايد      

ولی  دفاتر و اسناد فقط . با نظرداشت حقايق فوق، در نمايندگی غير مستقل هيچ مفاد سهم فرضی قابل تشخيص نميباشد

تمام پول . قابل دريافت خويش تحصيل نموده است، نشان ميدهدرا که نمايندگی مستقل از درک قرضه های افغانی  1,000,000

.  نقد هنوز هم در دفاتر نمايندگی غير مستقل موجود ميباشد اما هر نوع تکتانه مبالغ نقدی مذکور در افغانستان قابل ماليه است 

  .است بنًا هيچگونه مفادسهم توزيع نگرديده
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. بوده که يک شرکت صادراتی و وارداتی را در افغانستان اداره مينمايدکاشف يک شخص انفرادی مقيم پاکستانی   :2مثال 

فعاليت بيالنس . کاشف ميخواهد که منحيث يک نمايندگی غير مستقل فعاليت نمايد نه منحيث يک شرکت سهامی

  :نمايندگی غير مستقل درشروع از اين قرار ميباشد

  

  ديون            دارائی

 1,000,000    اديهحساب قابل ت    1,000,000      پول نقد

      8,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

 18,040,000      عايد      

سال قرار بنًأ بيالنس نمايندگی متذکره در اخير . افغانی عايد رابدست مياورد 1,000,000در جريان سال، شرکت متذکره مبلغ 

  :ذيل ميباشد

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    2,000,000      پول نقد

      8,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

 19,040,000      عايد      

گرچه نمايندگی . مفاد سهم فرضی قابل تشخيص نميباشدتوزيع ر مستقل مذکور هيچ با نظرداشت حقايق فوق درنمايندگی غي

نموده است، در آمد مذکور بايد در بيالنس نمايندگی انعکاس  عايدافغانی  1,000,000غير مستقل در جريان سال مبلغ اضافی 
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حفظ ميگردد، در افغانستان تابع ماليه  افغانی که در نمايندگی 1,000,000به همين شکل تکتانه حاصله از درک . داده شود

  . قرار ميگيرد

. کاشف يک شخص انفرادی مقيم پاکستانی بوده که يک شرکت صادراتی و وارداتی را در افغانستان اداره مينمايد  :3مثال 

بيالنس نمايندگی . کاشف ميخواهد که منحيث يک نمايندگی غير مستقل فعاليت نمايد نه منحيث يک شرکت سهامی

  : ير مستقل درشروع از اين قرار ميباشدغ

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    1,000,000      پول نقد

      8,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

 18,040,000      عايد      

بنًأ بيالنس نمايندگی متذکره در اخير سال قرار ذيل . افغانی عايد مينمايد 1,000,000متذکره مبلغ  در جريان سال، شرکت

  :ميباشد

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    2,000,000      پول نقد

      7,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

  18,040,000      عايد      

يعنی . افغانی قابل تشخيص ميباشد 1,000,000با نظرداشت حقايق فوق، در نمايندگی متذکره  توزيع مفاد سهم فرضی مبلغ 

افزايش  مبلغ متذکره در بخش نقدی بيالنس منحيث. افغانی اضافی عايد نموده است 1,000,000نمايندگی در جريان سال مبلغ 
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و در اخير هيچ مبلغی بر سرمايه . اما بخش قرضه های قابل دريافت به عين اندازه کاهش نموده است. انعکاس داده شده است

است اما  هافغانی عايد رابدست آورد 1,000,000باوجوديکه نماينده گی غيرمستقل مبلغ . اصلی نمايندگی افزود نگرديده است

ازاينرو نمايندگی متذکره طوری پنداشته ميشود که . سرمايه نمايندگی انعکاس داده نشده است افغانی در 1,000,000افزايشی 

  . ماليات بر عايدات قرار ميگيرد% 20پس مفاد سهم تابع . به کاشف توزيع نموده است را افغانی مفاد سهم 1,000,000مبلغ 

برخورد مالياتی  ميان نمايندگی ها و  در ت از تعادل چون هدف از ماليات بر مفاد نمايندگی های غير مستقل عبار  :تبصره

  . شرکت های سهامی ميباشد، مفاد سهم فرضی تاديه شده نمايندگی حين محاسبه عوايد قابل ماليۀ آن قابل مجرائی ميباشد

ذاری نموده باالی غير مقيمان که در افغانستان از طريق يک شرکت سرمايه گ" ماليات بر مفاد نمايندگی غير مستقل"  9.13

 . اند، بدون درنظرداشت اينکه آيا شرکت داخلی است يا خارجی ، بايد منصفانه تطبيق گردد

يوسکو و کانکو در يک شرکت . يوسکو يک شرکت سهامی امريکائی و کانکو يک شرکت سهامی کانادائی ميباشد  :مثال

بيالنس ابتدائی شرکت ايشان در . رندسهم درشرکت دا%  40و کانکو % 60يوسکو . افغانی شريک همديگر ميباشند

  :اول سال از قرار ذيل ميباشد

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    1,000,000      پول نقد

      8,000,000    مبالغ قابل دريافت

  :سرمايه    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

 18,040,000      عايد      

بنًأ بيالنس نمايندگی متذکره در اخير سال قرار . افغانی عايد رابدست مياورد 1,000,000در جريان سال، شرکت متذکره مبلغ 

  :ذيل ميباشد

  ديون            دارائی

 1,000,000    حساب قابل تاديه    2,000,000      پول نقد

      7,000,000    مبالغ قابل دريافت
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  :مايهسر    10,000,000    موجوده اسهام

 10,000    سرمايه         50,000  موبل و فرنيچر دفتر

  18,040,000      عايد      

از حقايق چنان . افغانی در عايد شرکت گردد 1,000,000افغانی که مفاد ميباشد بايد باعث افزايش  1,000,000مبلغ اضافی 

افغانی  1,000,000از اينرو توزيع فرضی  افغانی درعوايد شرکت انعکاس داده نشده است، 1,000,000برميايد که افزايش 

افغانی از درک توزيع مفاد  400,000افغانی و کانکو مبلغ  600,000چنين فرض ميگردد که يوسکو مبلغ . امکان پذير است

آنها در صورتی ميتوانند فرضيه متذکره را رد نمايند که ثابت نمايد که توزيع متذکره به نسبت های . سهم بدست آورده اند

  . مختلف تقسيم گرديده است

قانون ماليات بر عايدات  5بمنظور وضاحت بيشتر به فصل (عوايد ماليه دهنده که محاسبات آن به اساس طريقه بعدی  10.13

صورت ميگيرد، همچنان به معنی فروشات تحقق يافته، عوايد تحقق يافته تکتانه، عوايد تحقق يافته ) مراجعه گردد

 . کرايه و غيره ميباشد

 300,000هرگاه مبلغ . افغانی دارد 8,700,000فروشات نقدی بالغ بر  1384يک شرکت محدودالمسؤليت در سال   :مثال

تاديه نگرديده باشد، در اينصورت  1385بدست آمده باشد و الی ماه اول سال  1384افغانی فروشات که در ماه آخير سال 

مطابق به طريقۀ بعدی محاسبه، فروشات . محاسبه ميگردد 1384افغانی در جمع فروشات تحقق يافتۀ سال  300,000فروشات 

ازاينروعوايد قابل ماليه اين شرکت که مکلف به استفاده . حين اجرای آن منحيث عوايد پنداشته می شود نه در وقت دريافت پول

افغانی  8,700,000بوده نه مبلغ ) مجموع فروشات(افغانی 9,000,000ازطريقۀ بعدی محاسبه است،  طی سال مالی مبلغ 

  ). مبلغ که واقعًا تصيل گرديده است(

  

  عايدات غير تابع ماليات  

  :ماده چهاردهم

  :        مبالغ حاصله ذيل تابع ماليات بر عايدات نبوده، شامل اظهار نامه اشخاص حقيقی و حکمی نمی گردد

  . دولت بخششی ها، تحايف ، انعامات، جوايز و مکافات از طرف  - 1

خششی ها، تحايف، انعامات، جوايز و مکافاتيکه از طرف دول خارجی، موسسات بين المللی يا موسسات غير انتفاعی ب - 2

  .ايکه به منظور تقديراز فعاليتهای علمی، هنری، ادبی، پيشرفت اجتماعی و تفاهم بين المللی، اعطا ميگردد
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  .مات يا اصالح و ترقی کفايت و تعليمات مسلکی و فنیسکالرشپ ها، فيلوشپ ها و سائر کمک ها بمنظور تزييد معلو - 3

  .                                           عايد از بيمه صحی و تصادم و منافع بيمه بيکاری - 4

  .  عايد از بيمه حيات که بعد از مرگ تاديه ميگردد - 5

   .غرامات يا تالفی خسارات ناشی از جرح و مريضی يا اعاده حيثيت - 6

  .استقراض - 7

  .عايد حاصله از صدور اسناد سهم و اسناد قرضه توسط شرکتها – 8

  .حصول دارائی از طريق الحاق شرکتهای سهامی داخلی و سائر شخصيتهای حکمی - 9

  .حصول دارائی منقول و غير منقول از طريق سلب حقوق ملکيت مديون توسط داين - 10

  .حصول اصل قرضه ازمديونين - 11

  .مفاد اسناد قرضه دولتی و شارواليها - 12

  .سائر مبالغ حاصله طبق احکام اين قانون - 13

  

در صورتيکه . قانون ماليات بر عايدات در مورد عايداتی است که ازعوايد ناخالص مجزا قرارداده شده اند 14ماده   1.14

 .  ميگردندعايدات مشخصًا منحيث عوايد مستثنی شناخته نشده باشند، شامل عوايد عادی 

شامل تاديات که در بدل خدمات حين اجرای وظيفه به کارمندان " کمک ها، تحايف، جوايز اعطا شده از طرف دولت"  2.14

کمک ها، تحايف، و جوايز در حاالت خاص، يا بمنظور تقدير از اجراات عالی يا خدمات غير معمول . تاديه ميگردد، نميباشد

 اضافی های ختاپرد. م فوق با کار پرمشقت يا تقدير از دست آورد کارمند مرتبط ميباشداقال. يا دست آورد ها داده ميشود

 . ساالنه، اضافه کاری، پس پرداخت، و ساير منفعت ها که به شکل عمومی داده ميشود، جز عوايد قابل ماليه شمرده ميشوند

. افغانی را منحيث کمک دريافت مينمايد 5,000غ يک فاميل باالثر يک حادثه خساره مند گرديده و از طرف دولت مبل  :1مثال

  . افغانی در عوايد هيچ يک از اعضای فاميل قابل ماليه شمرده نميشود 5,000مبلغ 
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  . مبالغ اعانه شده يا تاديه شده توسط نهاد های داخلی يا خارجی نيز قابل ماليه شمرده نميشود   :تبصره

ار کلينيک های طبی، فراهم آوری سهولت و وسايل مورد ضرورت به يک داکتر طب زندگی خويش را وقف اعم  :2مثال 

حکومت خدمات وی را از طريق مکافات مادی و معنوی ارج گذاری . کلينيک ها در ساحات مختلف می نمايد

  . مکافات مادی داده شده به داکتر مذکور تابع ماليه نميباشد. مينمايد

 .المللی که از جانب يک نهاد غير انتفاعی داده ميشود، از ماليات معاف ميباشدعايد حاصله از درک جايزه نوبل بين   :3مثال 

. تمام مبالغ حاصله از درک سکالرشيپ، فيلوشيپ يا اعانه ها بمنظور آموزش های مسلکی و فنی معاف ميباشند    3.14

يس، مصارف کتب و تدارکات چنين مبالغ شامل وجوه سفرو مصارف بودباش در محل و همچنان بازپرداخت حق التدريس، ف

 . و ساير مصارف ميباشد

يک شاگرد سکالرشيپ را حاصل می نمايد که تمام مصارف سفر، بل هوتل، بودوباش، حق التدريس، فيس، کتب،   :مثال

افغانی هم بمنظور تهيه لباس، غذا، و  5,000و غيره را در بر دارد، عالوتًا يک مدد معاش ماهانه  مصارف طبی

  . دريافت تمامی اقالم فوق از ماليه معاف ميباشد. نيز به وی تاديه ميگردد مصارف شخصی

اما . در صورتيکه شاگرد مذکور ضمايم اضافی را نيز از طرف دولت در يافت مينمايد آنهم از ماليه معاف ميباشد

 . ه قرار ميگيرداگر منحيث کارمند دولت معاش خود را کًال يا قسمًا از دولت اخذ نمايد، معاش وی تابع مالي

مبالغ را که شخص از شرکت های بيمه باالثر خسارات، مصيبت، مريضی و غيره در مقابل بيمه خويش دريافت      4.14

 . مينمايد، قابل ماليه نميباشد

يک شخص انفرادی خود را درمقابل مريضی و جراحت در يکی از شرکت های بيمه که وی به آن حق البيمه ماهانه   :1مثال 

شخص مذکور در يک تصادم جراحت برداشته که منتج به متقبل شده خساره عوايد، . ديه مينمود، بيمه نموده استتا

افغانی  10,000,000مصارف صحی و معيوبيت وی گرديد، مطابق به شرايط پاليسی بيمه، به شخص مذکور مبلغ 

  . چنين مبلغ قابل ماليه نميباشد. در بدل ادعای وی پرداخته ميشود

کارفرما پاليسی بيمۀ را دارد که تمام کارمندان وی  تحت . يک شخص انفرادی حين اجرای وظيفه مجروح ميگردد  :2ال مث

. افغانی تاديه مينمايد 10,000,000پوشش آن می باشد،  شرکت بيمه به کارمند مذکور در مقابل ادعای وی مبلغ 

بمنظور بيمۀ خويش نپرداخته است، از ماليه معاف  چنين دريافت با وجوديکه کارمند مجروح هيچ حق البيمۀ را

  . ميباشد

مبالغ حاصلۀ يک شخص ذينفع از درک بيمه باالثر مرگ شخصی که قبًال بيمۀ حيات بوده است، منحيث عوايد قابل   5.14

 .ماليه شخص ذينفع پنداشته نمی شود
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الوه فراهم آوری ساير شرايط، بعد از مرگ يک شخص انفرادی پاليسی بيمه را طوری دارا می باشد که بر ع   :1مثال 

  . چنين عوايد قابل ماليه نميباشد. افغانی بايد تاديه گردد 2,000شخص بيمه شده، به شخص ذينفع وی ماهانه مبلغ 

که کدام شخص ذينفع بوده يا به کدام شيوه مفاد بيمه تاديه ميگردد، پول تاديه شده توسط شرکت اين بدون درنظرداشت  :تبصره

  . يمه تابع ماليات بر عايدات قرار نميگيردب

کارفرمای وی طوری پاليسی . يک شخص انفرادی حين اجرای وظيفه بالثر يک تصادم جان خود را ازدست ميدهد  :2مثال 

شرکت بيمه مبلغ بيمه حيات را که در پاليسی بيمه . بيمه دارد که تمام کارمندان وی را تحت پوشش قرار دارد

چنين دريافت با وجوديکه شخص متوفا هيچ حق البيمه را . ت به شخص ذينفغ متوفا تاديه مينمايدمشخص گرديده اس

  .بمنظور بيمه خويش تاديه ننموده بود، از ماليات معاف ميباشد

 . جبران که در بدل جراحات شخصی، مريضی يا ساير صدمات به شخص تاديه ميگردد، قابل ماليه نمی باشد   6.14

. افغانی را منحيث جبران جراحت دريافت مينمايد 10,000باالثر تصادم با موتر مجروح گرديده و مبلغ  يک شخص  :1مثال 

  . چنين دريافت وی قابل ماليه نميباشد

يک شخص باالثر کار در شرکت که وی در تماس با مواد کيمياوی مضر قرار دارد، به مرض معيوبيت مبتال    :2مثال 

افغانی را طی مدت معوبيت وی به وی تاديه  2,000، شرکت مذکور بايد ماهانه مبلغ مطابق به حکم محکمه. ميگردد

  . چنين عايد قابل ماليه نميباشد. نمايد

 . عوايد باالثر دريافت قرضه قابل ماليه نميباشد  7.14

فت عايد نبوده و چنين دريا. افغانی را از بانک در بدل سند قرضه دريافت مينمايد 25,000يک شخص انفرادی مبلغ   :مثال

  . قابل ماليه نميباشد

 . عوايد باالثر صدور اسناد سهم يا فروش سند قرضه توسط يک شرکت، عوايد قابل ماليه شمرده نميشود  8.14

شرکت . افعانی در سرمايه خويش ازدياد ميبخشد 1,000يک شرکت با صدور اسناد سهم فی قطعه سند به ارزش   : 1مثال 

 10,000,000مبلغ حاصلۀ . افغانی به فروش ميرساند 1,000م را فی قطعه به ارزش قطعه سه 10,000مذکور 

  . افغانی قابل ماليه نميباشد

افغانی با  5,000، فی قطعه به مبلغ مجددًا خريداری گردد سال بايد10يک شرکت اسناد قرضه را که بعد از مدت   :2مثال 

قطعه سند قرضه را فی قطعه مبلغ  1,000کت مذکور به تعداد شر. به فروش ميرساند% 5تکتانه قابل تاديه ساالنه 

  . افغانی قابل ماليه نميباشد 5,000,000مبلغ حاصله . افغانی به فروش ميرساند 5,000
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از طرف . در صورتيکه در بدل سند قرضه پول بيشتر از ارزش آن بدست آيد، مبلغ اضافی تابع ماليه قرار ميگيرد  :تبصره

رضه نازل تر از ارزش بازخريد آن به فروش برسد، کاهش در ارزش آن منحيث مصارف قابل مجرائی ديگر اگر اسناد ق

گرديده در حاليکه  مبلغ اضافی که ميتوان آنرا قيمت اضافی هم گفت، باعث کاهش در تکتانه طی ميعاد اسناد قرضه. ميباشد

مدت زمان موعود شروع از (اهش بايد باالی ميعاد افزايش و ک. کاهش باعث تکتانه اضافی طی ميعاد اسناد قرضه ميگردد

  . سند قرضه تخصيص داده شود) تاريخ صدور سند قرضه الی تاريخ بازخريد

دارائی حاصله باالثر ادغام در سطح شراکت و سهمداران قابل ماليه نميباشد در صورتيکه با يکی از شرايط ذيل   9.14

 : سازگاری داشته باشد

ويا هرقانون بعدی  1334انی منحيث معامله ادغام شده مطابق قانون تجارت سال معامله فوق الذکر زم  .)أ (

 .کت جديدالتأ سيس انتقال دهندررا به ش شده پنداشته می شود که سهمداران اسهام شرکت مدغم

م، شرکت سهامی الف بمنظورايجاد يک شرکت سهامی جديد با شرکت سهامی ب ادغام گرديده و طی پروسۀ ادغا    :1مثال  

سهام . شرکت جديدالتاسيس دارائی نقدی و ساير دارائی ها را به شمول ديون شرکت های الف و ب بدست مياورد

طی اين . شرکت های سهامی الف و ب در بدل اسناد سهم خويش در شرکت سهامی جديد اسناد سهم بدست مياورند

ای سهامی  الف و ب اسناد سهم خويش چون شرکت ه. معامله شرکت الف و شرکت ب هيچ عايدی بدست نمی آورند

  . مکلف به نشان دادن عوايد نمی باشد س تبادله نموده اند، از اينرورا با اسناد سهم شرکت جديدالتاسي

افغانی  10,000اسناد سهم وی از ارزش ابتدائی . شرکت سهامی الف را در اختيار دارد اسهامنقيب اهللا تمام    :2مثال 

شرکت سهامی ب  اسهاموحيد تمام . افغانی ميباشد 500,000دارای ارزش  اهللاسناد سهم نقيب فعًال ا. برخوردار است

فعًال اسناد سهم وحيد نيز دارای . افغانی برخورداراست 20,000اسناد سهم وی از ارزش ابتدائی . را در اختيار دارد

باالثر ادغام . ت سهامی را مدغم نمايندنقيب اهللا و وحيد تصميم ميگيرند تا دو شرک. افغانی ميباشد 500,000ارزش 

 50,000قطعه سند سهم در شرکت جديدالتاسيس و مبلغ  45قطعه سند سهم بدست مياورد و وحيد به تعداد  50نجيب 

معامله نقيب اهللا از اسناد سهم را که در نتيجۀ ادغام بدست مياورد، به اندازه ايکه . افغانی پول نقد دريافت مينمايد

افغانی بدست  10,000قطعه سند سهم را به قيمت انتقالی  50ع ماليه قرار نميگيرد، از اينرو نقيب اهللا تابمتذکره 

اسناد سهم را که وحيد بدست مياورد تابع ماليه . پول نقد ميباشد% 10سهم و % 90دست آورد وحيد شامل . مياورد

مبلغ حاصلۀ نقدی وحيد . افغانی ميباشد 18,000 اسناد سهم که وحيد حاصل مينمايد به ارزش انتقالی. قرار نميگيرد

% 10افغانی که عبارت از  20000افغانی منفی  50000(افغانی  30,000وحيد بايد مفاد . تابع ماليه قرار ميگيرد

  . ی را متقبل نميگردندزيانطی اين معامله شرکت های سهامی الف و ب مفاد يا . را نشان دهد) قيمت اصلی ميباشد
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فغانی ممکن اسناد سهم يا ساير دارائی خود را به يک شرکت سهامی يا محدودالمسوليت افغانی يک مقيم ا .)ب (

به اين هدف اسناد . دهديا بيشتر از اسناد سهم را دارا باشد، انتقال مي% 5مشروط براينکه بعد از انتقال، مقيم افغانی 

 . سهم بايد از نگاه ارزش سهم و صالحيت رای دهی تعيين گردد

نقيب اهللا و وحيد مقيمان افغانی ميخواهند يک شرکت سهامی را بمنظور اداره يک فروشگاه لباس در شهر کابل ايجاد    :1مثال 

وحيد دربدل دريافت . سهم شريک ميشود% 50افغانی در شرکت در بدل  500,000نقيب اهللا به اندازه . نمايندمي

وحيد از درک کاالی فوق الذکر خود به . ی نمايدسهم درشرکت کاالی حاصله خويش را به شرکت تسليم م %50

نقيب اهللا باالثر انتقال اسعار افغانی به شرکت نميتواند مفاد يا . افغانی سرمايه دارد 200,000ارزش ابتدائی مبلغ  

فيصد را دارا ميباشد، انتقال پول تابع ماليه پنداشته  5% چون وحيد در شرکت سهم بيشتر از. را نشان دهد زيان

افغانی بدست مياورد و شرکت نيز کاال را به  200,000وحيد اسناد سهم شرکت را در بدل ارزش ابتدائی . ميشودن

  . افغانی حاصل مينمايد 200,000قيمت ابتدائی 

ی پسر کاکا. يک شرکت محدودالمسوليت را در اختيار دارند اسهامنقيب اهللا و وحيد مقيمان افغانی اند که متحدًا تمام   :2مثال 

نقيب اهللا به اسم اديب يک اندازه وسايل قابل استفاده  دارد که ميخواهد در بدل مالکيت اسناد سهم شرکت به شرکت 

نقيب اهللا و وحيد موافقت مينماند . افغانی ارائه نموده است 100,000را به ارزش ابتدائی وسايل  اديب. عرضه نمايد

ارزش تمام % 7اسناد سهم که به اديب داده می شود معادل . ر نمايندبه وی اسناد سهم صاد اسهامتا به اديب در بدل 

 175,000اسناد سهم متذکره تخمينًا به ارزش . شرکت ميباشد اما از ارزش صالحيت رای دهی برخوردار نميباشد

ره به اديب دهی در شرکت نميباشد، انتقال متذک یچون اديب باالثر انتقال دارائی، دارندۀ صالحيت را. افغانی ميباشد

را به قيمت مناسب  اسهامشرکت مذکور . افغانی را تشخيص نمايد 7,5000از اينرو اديب بايد مفاد . قابل ماليه ميباشد

  . افغانی بدست آورده است 17,5000مارکيت يعنی ارزش ابتدائی مبلغ 

نقيب اهللا و . دالمسوليت را در اختيار دارنديک شرکت محدو اسهامنقيب اهللا و وحيد مقيمان افغانی اند که متحدًا تمام   :3مثال 

وحيد تصميم ميگيرند تا نقيب اهللا بايد يک اندازه زمين دارای ارزش قبًال تعيين شده  را به شرکت محدودالمسوليت 

مفاد در صالحيت % 2هر دو سهام موافقت می نمايند تا نقيب اهللا در بدل اعانه زمين مستحق به دريافت . انتقال دهد

بعد . به اين اساس نقيب اهللا زمين را به شرکت محدودالمسوليت انتقال ميدهد. دهی و ارزش شرکت شناخته شودرای 

يا بيشتر از آن % 5با وجوديکه نقيب اهللا . آنرا در اختيار دارند% 48و وحيد  سهم % 52از انتقال نقيب اهللا به اندازه 

قراريکه از نگاه صالحيت رای دهی و ارزش تعيين گرديده (تکتانه در بدل زمين خود از شرکت محدودالمسوليت  

يا % 5دريافت نمی نمايد، انتقال مذکور تابع  ماليه پنداشته نميشود، زيرا نقيب اهللا بعد از انتقال زمين معادل ) است

 . بيشتر از آن صالحيت رای دهی و ارزش نهاد را دارا ميباشد
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مقروض در بدل قرض قبًال تاديه شده منحيث عوايد نبوده و تابع ماليات بر مبلغ حاصله توسط يک طلبکار از يک    10.14

به قيمت  مبلغ اصلی سرمايه گذاری توسط مستاجر که نشاندهندهبه مالک  پرداخت شده اجاره مالی  عاديات قرار نميگيرد

 . دارايی مورد اجاره می باشد نيز عوايد تابع ماليه مالک پنداشته نميشود 

ه باالی اسناد قرضه که ازطرف حکومت يا شاروالی ها در افغانستان داده ميشود، بدون درنظرداشت اينکه تکتان  11.14

دريافت ميگردد، از ماليه ) داخلی يا خارجی(، شرکت سهامی يا محدودالمسوليت )افغانی يا خارجی(توسط شخص انفرادی 

 . معاف ميباشد

هر . افغانی خريداری مينمايد 500,000ت را به ارزش مجموعی  يک شرکت محدودالمسوليت يک سند قرضه دول  :مثال

چون عوايد متذکره از درک تکتانه . سال رياست خزاين وزارت ماليه افغانستان به شرکت متذکره تکتانه ميپردازد

ايدات باالی سند قرضه دولتی ميباشد، تابع ماليات بر عايدات قرار نگرفته و شرکت آنرا در اظهارنامه ماليات بر ع

  . خويش راپور نميدهد

، تکتانه حاصله توسط شرکت ها منحيث عوايد حاصله شرکای شرکت، 14ماده ) 12(بمنظور تطبيق احکام فقره    12. 14

 . پنداشته ميشود

ارزش دارائی بدست آمده ازطريق تحفه، ترکه، وصيت، و ميراث شامل عوايد نبوده اما عوايد از درک چنين دارائی    13.14

 . بل ماليه ميباشدقا
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  معافيت مالياتی مواد احتراقی 

  :ماده پانزدهم

عوايد از درک قيمت مواد غذائی، مواد احتراقی و اجناسيکه شخص توليد کننده يا اعضای فاميل وی آنرا بمصرف رسانيده و 

  .يا مورد استفاده قرار داده است، از ماليات بر عايدات معاف ميباشد

 . عبارت از شخصی است که اجناس و اقالم را بمنظور استفاده خود و وابسته گان خود توليد مينمايد" نندهتوليد ک"  1.15

وی در جريان سال يک پايه ميز و شش پايه . يک صنعتگر دارای يک دکان نجاری توليد موبل و فرنيچر ميباشد  :مثال

خود  اظهارنامهوی مکلف به ارائه اقالم متذکره در . ايدچوکی را توليد مينمايد که از آنها در خانه خود استفاده می نم

  . نمی باشد

قانون ماليات بر عايدات که به عوض ماليات بر عايدات  11در اکثر موارد، توليد کننده، ماليه ثابت مندرج فصل   :تبصره

ط ماليه دهنده و وابسته گان وی به هر ارزش جنس که معموًال توس 11بمنظور تطبيق احکام مندرج فصل . ميباشد، تاديه مينمايد

  . به مصرف رسيده است، در عوايد خالص که باالثر ايجاد نهاد وی بدست ميايد، مورد مالحظه قرار ميگيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Version:  2010-08-001-001-D 
  

63

  ماليات بر کرايه يا اجاره اموال غيرمنقول 

  :ماده شانزدهم

يا صنعت و ساير فعاليت های اقتصادی مورد استفاده  عوايد از درک کرايه يا اجاره اموال غير منقول که اساسًا بمنظور تجارت

  .قرار ميگيرد، تابع ماليات بر عايدات ميباشد، ماليه اراضی زراعتی، باغی و مواشی تابع قانون خاص است

عوايد دهاقين، صاحبان زمين، گله . اخذ ماليات از محصوالت زراعتی و فارم داری تابع ماليات برعايدات نميباشد  1.16

 . ن يا صاحبان مواشی که از درک محصوالت زراعتی و فارمداری بدست آمده باشد،  تابع ماليات برعايدات نميباشددارا

قانون ماليات برعايدات  16مثال های ذيل نشان دهنده انواع عايدات است که از ماليات برعايدات مطابق به ماده . الف

  :مستثنی ميباشند

  شخصی که آنرا توليد ويا در زمين وی زرع شده باشد، پول حاصله از فروش غله جات توسط  .1

پول کرايه زمين که برای توليد غله جات، ميوه جات، چارتراش، ويا به منظور چراگاه مواشی  .2

 استفاده قرار گيرد،                      مورد 

ری پول حاصله بابت فروش پشم، پوست، لبنيات، گوشت، مواشی زنده، و ساير محصوالت فارمدا .3

 .، توسط مالک يا شخصی که از مواشی مواظبت ميکند

 . پول حاصله توسط مالک مواشی منحيث سهم وی از عوايد مواشی .4

مثال های ذيل در مورد انواع عوايدی است که مطابق به قانون ماليات بر عايدات  از ماليات برعايدات معاف . ب

  : نمی باشند

  والت زراعتی و حيوانی عوايد بابت پروسس صنعتی و تجارتی محص  .1

  عوايد بابت تجارت محصوالت زراعتی و حيوانی   .2

  عوايد بابت کرايه زمين که به منظور فعاليت های زراعتی استفاده نميگردد  . 3

عوايد حاصله بابت فروش مواد، کودکيمياوی، وسايل، ادويه جات کيمياوی و غيره باالی زمينداران،   . 4

  . جوديکه اقالم مذکور در توليدات زراعتی و فارمداری مورد استفاده قرارگيرددهاقين، صاحبان مواشی باو

شخص مذکور گندم خود را باالی عزيز که . نقيب اهللا مالک يک فارم بوده که در آن خود به کشت گندم ميپردازد  : 1مثال

عزيز گندم را که . دبه فروش ميرسان مصروف کار خريداری گندم  از دهاقين و فروش آن باالی آسياب ميباشد

وی بعد از آرد نمودن گندم،آرد رًا . ازنقيب خريداری نموده  باالی آسياببانی بنام وحيد در شهر کابل بفروش ميرساند
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نقيب اهللا نام تابع ماليات برعايدات نميباشد، در حاليکه عزيز، وحيد، و . باالی عالفان در شهر کابل بفروش ميرساند

  . ش ميرسانند همه تابع ماليات برعايدات می باشندعالفان که آرد را بفرو

وی همچنان تراکتور خود را هنگامی که خودش . اديب مالک يک فارم بوده و در فارم خود از تراکتور استفاده ميکند  :2مثال 

دهد، عوايد باوجوديکه وی تراکتور را به ساير دهاقين به کرايه مي. از آن کارنميگيرد به ساير دهاقين به کرايه ميدهد

  . حاصله بابت کرايه تراکتور توسط اديب تابع ماليات برعايدات ميباشد

مالکين دارائی های ملموس که دارائی های مذکور را عمدتًا جهت فعاليت های تجارتی، صنعتی ويا ساير مقاصد   2.16

 . ميباشند اقتصادی بکار ميبرند، بابت کرايه و استجاره همچو دارائی ها تابع ماليات برعايدات

  . صاحبان دکاکين و سرای ها تجارتی بابت کرايه يا استجاره همچو دارائی ها تابع ماليات برعايدات ميباشند  :1مثال

صاحبان فابريکات و محالت که به مقاصد صنعتی بکاربرده ميشوند بابت کرايه يا استجاره همچو دارائی ها تابع   :2مثال

  . ماليات برعايدات ميباشند

شخص مذکور تراکتور خود را . اديب مالک يک فارم بوده و در فارم خود ازيک عراده تراکتور استفاده ميکند  :3مثال

به کرايه ميدهد که از آن جهت انتقال خشت و سمنت در محالت قراراديان  هنگامی که خود از آن کارنميگيرد به

سال به منظور پيشبردفعاليت های زراعتی نيز  باوجوديکه وی تراکتور را در بخشی از. نزديک شان استفاده ميکنند

   .درعوايد قابل ماليه شامل ميگرددبکار ميبرد عوايد حاصله اديب بابت کرايه تراکتور  

  

  مکلفيت وضع ماليه از معاشات و دستمزد ها

 :ماده هفدهم

ليات بر معاشات و ما ،ت وساير مؤسسات دولتی، تصدی ها، شرکت ها و مؤسسات خيريه مکلف انداوزارت ها، ادار )1(

 .دهندوضع و به حساب دولت انتقال آن اجرای حين دستمزد ها را 

  .قوق تقاعد کارکنان دولتی تابع پرداخت ماليات بر عايدات نمی باشدح) 2(

بيان  1384/ 6و طرزالعمل شماره  5پروسه و مراحل تطبيق احکام ماليه موضوعی معاشات در رهنمود شماره   1.17

  . قابل دسترس ميباشد)  www.mof.gov.af(ردو منبع معلومات روی صفحه انترنتی وزارت ماليه ه. گرديده است

 هستند، "قرارداديان مستقل"اشخاص حقيقی که  تاديات به. تابع ماليه موضوعی ميباشند" کارمندان"صرف تاديات به   2.17

  .ساالنه ماليات برعايدات می باشددر عوض  قرارداديان مستقل مکلف به تاديه . باشند تابع ماليات مذکورنمی
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ميباشد، " قراردادی مستقل"ويا يک " کارمند"شخص عوامل ذيل در تعين اينکه آيا  يک  46و  17مطابق به مواد   3.17

و شخصی که در بدل تاديات " ماکارفر"بدين منظور، شخصی که برای او خدمات اجرا ميگردد منحيث . مالحظه ميگردد

 . ياد ميگردد" عرضه کننده خدمات"خدمات را عرضه ميدارد بنام 

دراين رابطه، اين مسئله که آيا کارفرما ساعت کاری و نحوه اجرای کار عرضه کننده را کنترول می نمايد،   ).الف(

  .  موردمالحظه قرارگيرد

مستقل ميباشد از اهميت بسزای  یه آيا وی کارمند ويا قراردادعامل فوق الذکر در تعين هويت يک شخص ک   :تبصره

  . برخوردار است

  . اندازه تهيه ابزار برای عرضه کننده خدمات جهت پيشبرد وظايف توسط کارفرما  ).ب(

  .انتخاب شخص مشخصی جهت اجرا وظايف توسط کارفرما  ).ج(

  )تکميل کار با تاديه بعد از بلتاديه ساعتوار در مقا(نحوه تاديه   ). د(

  . تاديات ثابت يا مشروط به وقوع حوادث  ). هـ(

يعنی اينکه آيا   عرضه کنندگان اين نوع خدمات معموًال منحيث کارمند پنداشته  –معامالت خاص در بازار   ). و(

  می شود  ويا منحيث قراردادی مستقل؟ 

ضه کننده خدمات را منحيث کارمند چگونگی برخورد کارفرما با عرضه کننده خدمات اينکه کارفرما عر  ).ز(

  . منسوب نموده اند يا خير مورد غور قرار گيرد

اشخاص مذکور ماهوار مبلغ . را گماشته تا برج های فرستنده امواج را نصب نمايند نفر 5وزارت مخابرات بتعداد   : 1مثال 

رمورد زمان نصب فرستنده ها وزارت مخابرات اشخاص مذکور را د. افغانی اجرت ثابت را بدست ميآورند 20,500

به منظور حفاظت و امنيت کار وزارت مخابرات قوانين و مقررات مشخصی را جهت تطبيق توسط . هدايت ميدهد

همچنان ابزار کار و وسايط نقليه توسط وزارت مذکورتهيه شده و اشخاص گماشته . اشخاص مذکور پيشکش ميکند

با مالحظه . اما آنان يونيفورم کاری شانرا خود خريداری مينما يندشده ضرورت به خريد ابزار کار نمی باشند،  

. حقايق فوق، وزارت مخابرات منحيث کارفرما و پنج تن استخدام شده گان کارمندان آن وزارت محسوب ميگردند

 یافغان 20500(افغانی را هر ماه از معاش کارمندان وضع نمايد  950وزارت مذکور مکلف است تا ماليه موضوعی 

 ).  وضع ميگردد 4ماده  2ماليه در نورم مندرج فقره 
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   مصارف قابل مجرائی

  : ماده هجدهم

کسر و وضع مصارف عادی و ضروری توليد، بدست آوردن و محافظه عوايد اشخاص حقيقی وحکمی قرار ذيل مجاز ) 1(

ق احکام اين قانون بيکی از سه سال بوده، قابل مجرائی ميباشد، مشروط بر اينکه در خالل سال مالی صورت گرفته يا طب

  :گذشته مالی متعلق باشد

  .قيمت تمام شد اشيای توليدی يا مصارف فروش و تجارت شامل مصرف بيمه حمل و نقل و امثال آن - 1

قيمت سامان و لوازم، مواد احتراقيه، برق، آب و ساير خدمات ضروری که جهت بدست آوردن عايدات يا در کار و  - 2

  .رد استفاده قرار ميگيردتجارت مو

  .مزد ، معاش، کميشن و فيس ايکه در برابر خدمات کارکنان و مستخدمين تاديه ميشود  - 3

  . تکت پولی ناشی از قروض ، کار و تجارت  - 4

  .کرايۀ تاديه شده از درک اموال و ملکيتی که در کاريا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار ميگيرد   - 5

  .رف ترميم و حفظ و مراقبت اموال و ملکيتی که درکار يا تجارت ضروری بوده و مورد استفاده قرار ميگيردمصا - 6

که در کار و تجارت مورد استفاده قرار گرفته و يا بمنظور توليد ) باستثنای زمين زراعتی ( اموال منقول وغير منقول   -  7

تعليماتنامه ماليات بر عايدات قابل مجرائی است ،  مجموع کسرات  عايدات در اختيار مؤلد ميباشد ، استهالک آن مطابق

استهالک مال يا ملکيت بيشترازقيمت تمام شد آن قابل مجرائی به ماليه ده نميباشد ، هرگاه شخص حقيقی يا حکمی ازتاديات 

مجرائی استهالک آن بخش دربدل حصول دارائی مطابق حکم مندرج ماده هفتادودوم اين قانون ماليه راوضع ننمايد مستحق 

  . ازقيمت تمام شد دارائی که ازآن ماليه وضع نشده است نميگردد

ماليه و محصولی که بذات خود مصرف الزمی جهت کار و تجارت يا مصرف الزمی برای داشتن مال و ملکيت بمنظور  - 8

ف سال مالی تاديه شده ويا تجمع نموده عايدات ويا مصرف الزمی برای توليد عايدات باشد مشروط براينکه ماليۀ آن در ظر

مالياتيکه طبق احکام اين قانون وضع گرديده و مالياتيکه از جمله مصارف الزمی کار و تجارت بحساب نرود، قابل . باشد

  .مجرائی نيست، مگر اينکه دراين قانون طوری ديگری پيشبينی گرديده باشد

حوادث غير مترقبه به اموال منقول و غير منقول در خالل سه سال، خسارات وارده ناشی از حريق، زلزله، و ساير  - 9

  .مشروط براينکه قيمت آن تثبيت بوده و سند مثبته را در اين مورد ارائه و از طرف مؤسسات بيمه جبران نگرديده باشد
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  .خساره ناشی از قروض غير قابل حصول درکار يا تجارت طبق تعليماتنامه ماليات بر عايدات - 10

  .مفاد سهم تاديه شده به پول توسط شخصيت حکمی ايکه مطابق قوانين نافذه کشور تاسيس گرديده باشد - 11

سائر مصارف کار يا تجارت و مصارف در اختيار داشتن اموال منقول و غير منقول بمنظور توليد عايدات و مصارف  - 12

  .توليد عايدات مندرج اسناد تقنينی مربوط

  :ف در موارد آتی غير مجاز بوده قابل مجرائی نميباشدکسر و وضع مصار) 2( 

  .مصارف دعوت ها و اعالنات که مرتبط به فعاليت های اقتصادی و تجارتی نباشد - 1

اشخاص حقيقی وحکمی که مطابق به احکام اين قانون مکلف به وضع ماليات از مفاد سهم، تکتانه، حق االمتياز، کرايه،  - 2

اين قانون وسايرعوايد مشابه داشته اما ماليات آنراوضع وتاديه ننموده ) 72(ات ، معامالت مندرج ماده کميشن ، دستمزد، معا ش

  .باشد 

باالی نمايندگی غيرمستقل يک شخص غيرمقيم درافغانستان، هرگونه مخارج که به شخص غيرمقيم ياکدام شخص مرتبط  - 3

  .باآن تاديه ويا متقبل گردد

. عوايد ازعوايدهمان فعاليت به منظورتعيين مبلغ عوايد قابل ماليات برعايدات ،  وضع ميگردد مصارف  بابت توليد  1.18

قانون ماليات برعايدات لست مصارف عادی و ضروری قيمت اجناس مربوط به فعاليت قابل مجرائی از سرجمع  18ماده 

مبالغ . را ارائه ميدارد حقيقی و حقوقی دی اشخاصعوايد به منظور تعين عوايد قابل ماليات برعايدات بابت فعاليت های اقتصا

بنًا مفاد يا عوايد خالص يک نهاد به اساس اسناد مرتبط به متشبث که . تاديه شده بابت ماليات برعايدات قابل مجرائی نمی باشند

ره مالياتی مربوطه ازطرف خود متشبث تثيت ميگرد از آن عوايد خالص که مطابق به احکام قانون ماليات برعايدات توسط ادا

  . تثبيت ميگردد، متفاوت خواهد بود

  : مثال های مصارف غير قابل مجرائی قرار ذيل است

  تحايف . أ

  مصارف غير قانونی . ب

  مساعدت ها . ج

  ماليات برعايدات . د
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 2به جز.(افزودی ها به ذخاير که به حکم قانون مجاز نبوده يا به اساس تجربه قابل توجيه نميباشد  .هـ

  )انون ماليات برعايدات مراجعه گرددق 19مادۀ  2فقره 

به (هرنوع مبالغ اضافی به ذخاير مجوز قانونی يا ذخايريکه از روی تجربه قابل توجيه نميباشد . و

  )قانون ماليات برعايدات مراجعه گردد 56و ماده  19مادۀ  2فقره  2جز

صی يا فاميلی شان قيمت تمام شد اجناس خريداری شده که توسط مالکين يا کارمندان به مقاصد شخ  .ز

  . بکار برده و به فروش نرسيده باشد

  قيمت تمام شد اجناس که خريداری شده اما دوباره به فروشنده يا مؤلد مسترد شده باشد   .ح

قيمت تمام شد عرضه اموال وخدمات منفعت برای مالکين، کارمندان، و سطح رهبری که جهت   .ط

  . پيشبرد فعاليت ضروری نيست

از جمله عوايد حاصله فابريکه مذکور واسطه نقليهء را برای استفاده . ص انفرادی مالک يک فابريکه ميباشديک شخ  :1مثال 

همچو مصارف هنگام تعين عوايد قابل ماليه شخص مذکور قابل مجرائی . فاميلی شخص مذکور خريداری ميشود

  . نميباشد

افغانی  160,000فروش دوباره آن به قيمت فی عراده  عراده موتر را به منظور 10يک فروشنده وسايط نقليه   :2مثال 

شخص مذکور دوعراده آن را به منظور استفاده فاميلی اش نگهداشته و هشت عراده ديگر را به . خريداری مينمايد

هرگاه  تمام اجناس خريداری شده مجرائی گردد مفاد اصلی . افغانی فی عراده بفروش ميرساند 200,000قيمت اوسط 

  : باشدييآبد که غير قانونی متقليل م

  افغانی 1,600,000      ) افغانی 200,000×8(عوايد بابت فروشات   . الف

  افغانی 1,600,000      )افغانی 160,000×10(قيمت تمام شد اجناس   . ب

  صفر            مفاد ناخالص  .ج

  : درحاليکه اظهارنامه درست قرار ذيل ميباشد

  افغانی 1,600,000        ) افغانی 200,000×8(فروشات   . الف

  قيمت تمام شد اجناس منفی قيمت دو موتر برای استفاده شخصی  . ب
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     افغانی 1,280,000 )                                                                   افغانی 160,000×8(

  افغانی 320,000            مفاد خالص  .ج

قابل مجرائی ميباشد اما تکتانه پرداخته  ه که مستاجر پرداخت ميکند،مصرفتکتانه اجارو  تکتانه که بابت ديون کاری  2.18

دين شخصی عبارت از دين است که جهت خريداری اجناس، خدمات يا دارائی ها .  شده بابت ديون شخصی قابل مجرائی نيست

وسايل، و اجناس به مقصد از سوی ديگر، ديون کاری جهت خريداری زمين، تعمير، . به مقصد استفاده شخصی اخذ شده باشد

 . توليد اجناس و خدمات و ساير اهداف کاری حاصل ميگردد بابت اجاره يا طبق ترتيبات اجاره مالی، استجاره، فروش دوباره،

وحيد تکتانه قرضه . عزيز از برادر خود وحيد، پول نقد را به منظور خريداری يک پايه کمييوتر به قرض ميگيرد  : مثال

  . عزيز تکتانه مذکور را که به وحيد ميدهد مجرائی گرفته نميتواند. در سال مطالبه مينمايد% 2ار مذکور را از قر

در صورتيکه ماليه دهنده مصارف استهالک يا جبران خساره بابت يک دارائی را به وضاحت تعين نکرده باشد اصل   3.18

نظوراخذ مصارف استهالک تعيين گردد، باالی ماليه هرقيمت که بم. مصارف استهالک وجبران خسارات قابل مجرائی نميباشد

  . دهنده بمنظورتعيين مفاد ازدرک فروش عين جايداد الزام آورمی باشد

اکنون . وی رسيد خريد را حفظ نکرده است. اديب موترسايکلی را جهت استفاده کاری سه سال قبل خريداری نمود  : 1مثال

اما اسنادی را به منظور تعين قيمت . افغانی به فروش ميرساند 30,000شخص مذکور موترسايکل خود را به قيمت 

  .افغانی ميباشد 30,000مفاد حاصله بابت فروش جنس مذکور . موترسايکل ارائه نميکند

اکنون . وی رسيد خريد را حفظ نکرده است. اديب موترسايکلی را جهت استفاده کاری سه سال قبل خريداری نمود  :2مثال

اديب ميتوان ثابت نمايد که اين نوع . افغانی به فروش ميرساند 30,000ايکل خود را به قيمت شخص مذکور موترس

اين حقيقت را شخصی که موترسايکل را باالی اديب . افغانی بفروش ميرسد 50,000موتر سايکل ها معموًال به قيمت 

  . ا مجرائی بگيردافغانی ر 20,000بنًا اديب ميتواند مبلغ . بفروش رسانيده نيز تصديق ميکند

هرگاه مالک يک تعمير قادر به تعين قيمت تمام شد و استهالک خود نباشد، وزارت ماليه کدام مبلغ را قابل مجرائی   4.18

درصورتيکه راجع به استهالکات و ترميمات اسناد قابل قبول ارائه نمايد درآنصورت مجرائی مصارف مذکور . نمی داند

 . درنظرگرفته خواهد شد

برای يک مدت معين دربدل را  و استفاده از دارائی حق مالکيت مستاجر آن  يک توافق اجاره که استناد) الف   5.18 

  .منحيث يک اجاره مالی دسته بندی ميگردد بدست ميآورد، وبرآورده کردن شرايط ذيلپرداخت مقداری پول 

  .ماهه باشد 12مدت اجاره بيشتراز يک دوره . 1
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  مستاجر برای فعاليت های اقتصادی استفاده گردد دارائی مذکور توسط. 2

وقوع خسارات وارده و منفعت های حاصله از دارائی به مستاجر انتقال می يابد درحاليکه ملکيت دارائی مورد اجاره در . 3

  .ختم مدت اجاره به مستاجر انتقال پيدا ميکند

  قيمت از قبل تعيين شده قايل شده است ا در ختم مدت اجاره بهظور خريد دارائی قبل يحقی را برای مستاجر بمن توافق اجاره. 4

  حيات مثمر دارائی بيشتر باشد،% 80مدت قرارداد استجاره  .5

ارزش دارائی % 90ين شده است از يارزش فعلی تاديات متوقع قرارداد استجاره که با استفاده از يک نرخ مناسب تخفيف تع .6

  .باشد بتاريخ عقد قرارداد استجاره بيشتر

ابهامی را دررابطه با مبلغ که در زمان ختم مدت اجاره  قيمت باقيمانده دارائی مورد اجاره به روشنی ذکر شده و جای هيچ . 7

  .دارائی پرداخت شود نگذاشته باشد بايد به مالک برای خريد

 و دارائی ميگرددفقنامه اجاره ذکردر توابرای مالک است، شامل قيمت بعالوه مفاد اضافه شده  که ارزش منصفانه دارائی) ب

  و مکلفيت ها در بيالنس مستاجر  ها

  اصالحات بکار رفته در تعريف اجاره مالی فوق چنين تعريف ميشود) ج

  از دوره ای که دارائی مورد اجاره تحت ملکيت و استفاده مستاجر قرار دارد است  عبارت: مدت اجاره. 1

ماليات  تعليماتنامه نورم های استهالک در درکه  حيات موثر دارائی همانطوریمعنای در زمينه اجاره مالی ب: مرحيات مث. 2

  برعايدات ذکر شده است 

ارزش خالص دفتری دارائی مطابق با نورم استهالک مندرج قانون ماليات  درزمينه اجاره مالی بعمنای: ارزش باقيمانده. 3

  شده است  برعايدات يا ارزش باقيمانده که در توافق اجاره ذکر

. کسر کند13ماده  2فقره  مندرجدارائی مورد اجاره را مطابق با اصول  ارزش استهالک دريک اجاره مالی مستاجر ميتواند) د

که قابل مجرائی می (و بخش تکتانه آن) که قابل مجرائی نمی باشد( اصلی تاديات را به بخش قيمت مکلف است تاتماممستاجر 

  نمايد مجزاء)باشد

 سال مبلغکه هرسال  5درجريان مدت اجاره عزيز  .به عزيز به کرايه ميدهد وحيد وسايلی را ق يک توافق اجارهطب  :مثال

فيصد  10نورم قرضه تصاعدی (و هر مبلغ را ساالنه در اول ماه حمل يعنی اولين روز اجاره افغانی بوده 20,000
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حق قانونی . سال ميباشد 5و دوره قرارداد سال بوده  10وسايل مذکور دارای عمر مثمر  پرداخت ميکند) است

  . مالکيت وسايل مذکور در ختم دوره اجاره از وحيد به عزيز انتقال خواهد يافت

توافق اجاره متذکره . در مرحله اول تعيين ميگردد که آيا اين توافق اجاره يک اجاره معمولی بوده و يا يک اجاره مالی می باشد

  دارا می باشديک اجاره مالی را  شرايط ذيل

  جريان اجاره مالی و ختم آنالف ـ حق قانونی مالکيت وسايل تحت اجاره  در 

  انتقال يافت) مستاجر(مالی درختم قرارداد اجاره به عزيز  های جارهالامال ب ـ 

  منظور استفاده تجارتی می باشد وه متذکره بوسايل ) ج

بتاريخ عقد وسائل متذکره ارزش % 90از  بيشتر فيصد باشد، 100 علی تاديات متوقع قرارداد اجاره که در واقعارزش ف) د

  .قرارداد استجاره بيشتر باشد

  ين توافق اجاره متذکره يک توافق اجاره مالی می باشدبنًا ا

بمنظور . معامله متذکره را منحيث بدهی تشبث درنظر بگيرد و تکتانه را منحيث عوايد ثبت نمايد به همين دليل وحيد بايد .

  .تاديات مذکور به شکل ذيل کسر ميگيردد 13ماده  3با توجه به فقره  هخيص  عوايد حاصلتش

  بيالنس            سال                            تاديات                    تکتانه                          مبلغ اصلی          

 63,398              )        20,000(                                                            20,000سال اول           

          49,733                      ) 13,660(                           6,340                  20,000سال دوم                   

 34,712                        15,026                             4,974               20,000سال سوم                   

                18,183                      16,529                              3,471                20,000سال چهارم                

                        18,183                              1,818              20,000سال پنجم                   

 83,183                             16,602            100,000مجموع                     
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. افغانی مفاد از تجهيزات درسال اول گزارش دهد  13,183داشته باشد و او مبلغ  وسايل افغانی  80,000که وحيد درصورتي

جدول فوق نشان داده شده، مشخص نمايد و تاديات  مقدار مبلغ که هرسال بايد  در وحيد بايد  تکتاته را همانطور کهعالوه برآن 

  .پرداخت شود را متقبل شود

 میدارائی کسر لکيت قانونی ماخود ثبت و آن را مطابق با پاليسی استهالک رف ديگر عزيز دارائی را دردفاتر حسابات از ط

  کند 

  .  

انی که قيمت دارائی قابل استهالک کاری از روی اسناد ثابت گردد، مصرف استهالک که ممکن هر سال قابل زم  6.18

 : مجرائی باشد تابع احکام ذيل است

تمام نهاد ها و ادارات مکلف اند تا فيصدی و معيار های ذيل را در خصوص استهالک تعميرات، ماشين   . الف

  . آالت و ساير وسايل شان مدنظر گيرند

  . فيصدی ها باالی قيمت تمام شد سنجش ميگردد  . ب  

فيصدی و معيارها که در ذيل ذکر نگرديده اند در زمان مناسب توسط وزارت ماليه درمشورت با وزارت   . ج

  . معادن وصنايع تعيين  و به اطالع نهاد ها و ادارات گذاشته ميشود

دهندهء نتواند مبلغ معين استهالک را وضع ويا مبلغ کمتر  هرگاه ماليه. استهالک ساالنه قابل مجرائی ميباشد  .د

  .را وضع نمايد، شخص مذکور نميتواند مبلغ از قلم افتيده يا اظهارناشده را در سال ديگر وضع نمايد

    فيصدی قابل مجرائی درهر    حيات مثمر دارائی      نوع دارائی    شماره

        سال      )به سال(          

  2        50  خته شده باشدتعمير از خشت و سنگ سا  . 1

    5        20    تعمير از خشک خام ساخته شده باشد   .2

  10        10        تعمير چوبی  .3

  10        10  ماشين آالت و وسايل که درذيل توضيح نشده  .4

  15        6.5        تجهيزات معادن  .5
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  25        4          ابزار  .6

  50        2        ماشين طباعتی  .7

  33        3      کارگاه صنايع دستی  .8

  10        10        کارگاه ذوب آهن  . 9

  10        10          قالين  . 10

  25        4      قالينچه و ساير فرش باب  .11

  25        4      کوچ ، چوکی و آرام چوکی  . 12

  10        10      ميزکار، ميز، و الماری  . 13

  15        6.5  )ماشين حساب، ماشين تايب (وسايل دفتر   . 14

  20        5          بايسکل  . 15

  50        2        موتر باربری  .16

  25        4        موتر تيزرفتار  .17

  50        2        تاير و تيوب  . 18

  50        2          بکس  .19

  10        10    کوره و پايب ها از آهن نالخص  . 20

  50        2        کوره آهنی  . 21

  33        3    گادی، کراچی حيوانی و دستی  .22

  20        5    ماشين آالت ساختمانی، رولر ومکسر  . 23

  33        3      و وسايل مربوط آن کمپيوتر   . 24
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  33        3    تلويزيون، راديو، تليفون موبائيل  . 25

  14        7      پايه مخابراتی/ وسايل   .26

 يک شخص توسط عايد و بمنظورتوليد تجارت يا تشبثن زراعتی که درزميای اموال منقول وغيرمنقول به استثن: تبصره

. شودفيصدی های فوق مجرائی داده  نامه قانون ماليات برعايدات وبه اساس مطابق به تعليمات بايد استفاده ميگردد قيمت آن

.بيشتر نگردد یاستهالک ازقيمت تمام شد اموال یمشروط براينکه مجرائ  

نبوده  72ماده متذکره تابع ماليه موضوعی مندرج احکام  برای دارائی تاديات  کهقيمت دارايی به مقداري بابتاستهالک    7.18

  دولت تاديه نشده،  مجاز نمی باشد و به حساب

  

که 1,000,000شرکت مخابراتی عادل قراردادی را با شرکت ساختمانی بهان بمنظور اعمار برج مخابراتی به قيمت    : مثال

حق شرکت مخابراتی  زمانی که اعمار برج تکميل گردد. هزار افغانی قابل برداخت بوده، منعقد مينمايد 500,000در دوقسط 

  .مطرح نمايد که در فعاليت هايش مورداستفاده قرار گرفته،ادعای استهالک از قيمت برج منحيث دارائی  دارد

 

از شرکت مخابراتی عادل درخواست  ا پرداخت ميکند شرکت بهان افغانی اول ر  500,000 زمانی که شرکت مخابراتی عادل

شرکت  .چنين ماليه را در هزينه های خود محاسبه ننموده بود ميکند که ماليه را از آن وضع نکند زيرا شرکت بهان ميگويد که

دوم را  500,000آن وضع نميکند زمانی که شرکت مخابراتی عادلای ازپرداخت ميکند و هيچ ماليه  را مخابراتی مبلغ متذکره

  ماليه ازآن وضع وبه حساب دولت انتقال ميدهد افغانی  10,000 72پرداخت ميکندو مطابق به ماده 

 .می باشد افغانی 500,000کت مخابراتی عادل مستحق ادعای استهالک برج مخابراتی صرف به اساس قيمت شر

افزودی در معاشات   در برگيرنده اقالمی همچو تاديات دايمی، بخششی ها، اضافه کاری، " معاشات"و " دستمزدها"  8.18

 . رداخته ميشود، ميباشدبه ساير اشکال پ قبلی، ديگر امتيازات که توسط کارفرما نقدًا يا

در ماه قوس شخص مذکور ترفيع . افغانی را منحيث معاش بدست ميآورد 20,000کارمند يک شرکت ماهوار مبلغ   : مثال

درختم سال، . ر مذکور از اول ميزان قابل اجرا ميباشديتغي. افغانی افزايش نمود 24,000نموده و معاش وی به 

هنگام راپور دهی در مورد . فيصد معاش بخششی نيز تاديه ميکند 5ه اندازه بشرکت مذکور برای هر کارمند خود 

شرکت مذکور مکلف است تا تمام مبالغ تاديه شده را انعکاس داده و کارمند هم مکلفيت دارد که  ،معاشات کارمندان

  : خويش قرار ذيل نشان دهدبرعايدات  مالياتعوايد مذکور را در اظهارنامه 

  افغانی 120,000      ) افغانی 20,000×  6) (اه اولشش م(معاش   . الف

  افغانی144,000      ) افغانی 24,000×  6) (شش ماه دوم(معاش   . ب
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  افغانی264,000        مجموع معاش دوازده ماهــه   . ج

  افغانی    13,200  )افغانی 264,000%  5(فيصد معاش ساالنه در ختم سال  5  . د

  افغانی 277,200      شرکت  معاش پرداخت شده توسطمجموع   . هـ

  بابت مقدار معاش پرداخت شده ، می باشد از شرکت متذکره مستحق ادعای  مجرائی

تاديه ماليات برعايدات شخصی يک کارمند توسط کارفرمای او منحيث افزودی معاش يا دستمزد به کارمند   9.18

  . محسوب شده و تابع ماليات ميباشد  

 . باالی جايداد کرايه داده شده از عوايد بابت کرايه جايداد مربوط قابل مجرائی ميباشد) تکس اماکن(ماليه شاروالی   10.18

توسط يک مستأجر که جايداد مذکور را در  جاره شده ا افغانی منحيث ماليه شاروالی بابت جايداد تجارتی 20,000  : مثال

. مذکور از عوايد کرايه قابل مجرائی ميباشد ماليه. افغانی ساالنه به کرايه گرفته، پرداخته شده است 240,000بدل 

باشد، ومصارف قابل مجرائی ديگر متقبل نگرديده  4,000واز ترميمات مبلغ   20,000هرگاه مصارف استهالک 

  : قرار ذيل محاسبه ميگرددازجايداد مذکور  خالصباشد، عوايد 

  افغانی 240,000              سرجمع کرايه  . الف

  افغانی 20,000          ماليه شاروالی  . ب

  افغانی - 44,000  افغانی 24,000  ) مراجعه گردد 18ماده  4به فقره (استهالک و ترميمات   

 افغانی    196,000              عوايد خالص  . ج

 . قابل مجرائی نميباشدخالص  عايداتهنگام محاسبه عوايد خالص ، ماليات بر    11.18

در اين مدت شرکت مذکور به مبلغ . افغانی عوايد خالص دارد 800,000يک شرکت سهامی طی سال مالی مبلغ   : مثال

و ماليات برعايدات سال جاری   مبلغ متذکره . افغانی را بابت ماليات برعايدات سال گذشته تاديه نموده است 120,000

  . افغانی ميشود قابل مجرائی نميباشد) 16000(ازمبلغ عوايد فوق که بالغ به

قيمت امتيازاتی غير نقدی را که برای کارمندان اش فراهم ميآورد به شرطيکه فراهم آوری يک کارفرما ميتواند   12.18

 . همچو منافع مستقيمًا به کار کارفرما مرتبط باشد مجرائی داده ميشود 
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يک شرکت ساختمانی که مصروف اعمار بند در اطراف شهر ميباشد، تهيه خدمات ترانسپورتی ميان شهر و محل   :مثال

اين مصرف قانونی فعاليت مذکور بوده شرکت ميتواند مصارف . مه روزه برای کارمندانش ضروری ميداندکار را ه

  . بابت فراهم آوری همچو  خدمات را مجرائی اخذ نمايد

هرگاه بعضی از کارمندان با استفاده از موتر های شخصی شان به محل کاررفت وآمد می نمايد، اشخاص مذکور   : تبصره

ف رفت و آمد به محل کاررا از سرجمع عوايد شان هنگام خانه پری وارائه اظهارنامه های مالياتی شان مجرائی نميتواند مصر

  . بگيرند

ناشی از حريق، طوفان، زلزله، خسارات، يا هر نوع سانحات ديگر در دارائی که به منظور توليد، تحصيل، و  زيان  13.18

به منظور مطالبه . مذکور توسط بيمه جبران نشده باشد، قابل مجرائی می باشد نزياحفاظه عوايد بکار ميرود ممکن تا حدی که 

 زيانثلث . همچو مجرائی مالک آن بايد اسنادی را در دست داشته باشد که نشان دهنده ارزش يا قيمت دارائی منحدم شده باشد

شده مکلف است زيانوقوع حوادث مت متشبثين که ازناحيه. در سال جاری و باقی در دو سال بعدی قابل مجرائی ميباشد

 . بمنظورثبوت اين موضوع تصديق مراجع رسمی راارائيه نمايد

حق خريد بيمه دارائی که به منظور توليد، تحصيل ويا محافظه عوايد، مصرف قانونی جهت پيشبرد فعاليت بوده و   14.18

رزش استهالکی دارائی منحدم شده بيشتر نباشد،  مبالغ هرگاه مبلغ بازپرداخت شده از قيمت يا ا. کامًال قابل مجرائی ميباشد

در صورتيکه مبالغ بازپرداخت شده از ارزش استهالکی . حاصله از يک شرکت بيمه بابت جبران خسارات قابل ماليه نميباشد

 . دارائی بيشتر باشد مقدار اضافی بايد منحيث عوايد مالک راپور داده شود

بنابر طوفان شديد دو عراده موتر .  ک کميشن کار موتر در شهر کابل کار ميکنديک شخص انفرادی منحيث ي  : مثال

تمام موترها بيمه . يکی از اين موتر ها تويوتا  و ديگر آن بنز ميباشد. شخص مذکور در پارگنگ خساره مند ميگردد

افغانی  800,000 افغانی و موتر تويوتا را به قيمت 1,000,000شخص مذکور موتر بنز را به قيمت . شده اند

افغانی جبران  700,000بعد از مطالبه جبران خساره به شرکت بيمه، شخص مذکور مبلغ . خريداری نموده است

شخص مذکور مستحق . افغانی جبران خساره موتر تويوتا را بدست ميآورد 850,000خساره موتر بنز و مبلغ 

 300,000. افغانی مفاد بابت موتر تويوتا ميباشد 50,000 بابت موتر بنز و مبلغ زيانافغانی  300,000انعکاس مبلغ 

. آن در سال جاری مجرائی داده ميشود 100,000طی مدت سه سال قابل جبران بوده که از آنجمله مبلغ  زيانافغانی 

  . افغانی قابل مجرائی می باشد 100,000باقيمانده طی دوسال آينده هر سال  200,000مبلغ 

ه بابت قرضه های ال حصول درصورت برآورده ساختن شرايط ذيل مستحق مجرائی دريک سال مالی يک ماليه دهند  15.18

  :می باشد

 درصورتيکه مبلغ قرضه قبًال شامل عوايد قابل ماليه ماليه دهنده گرديده باشد؛ .أ 

 درصورتيکه قرضه ازحسابات ماليه دهنده طی سال مالی حذف شده باشد؛  .ب 
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شده نمی تواند، داشته   حاصلعقول پيرامون اينکه قرضه ها درصورتيکه ماليه دهنده داليل م .ج 

 .باشد

می زيانقانون ماليات برعايدات مستحق مجرائی بابت افزودی به ذخاير درمقابل  56اين شرايط باالی بانک که مطابق به ماده 

  .باشد، تطبيق نمی گردد

شرکت متذکره بنا برترتيب  که . ا عرضه می نمايدشرکت اعالنات احمد خدمات اعالنات را به روزنامه ها وراديوه  :مثال

با شيرازرستورانت  دارد درهرماه اعالنات رستورانت را درروزنامه ها وراديو به نشرمی رساند و بعدًا صورت 

دريک ماه رستورانت متذکره پول را تاديه . افغانی ارسال می نمايد 5,000حساب را به شيرازرستورانت جهت تاديه 

شرکت اعالنات احمد درحاليکه بمنظورمحاسبه عوايد . شرکت اعالنات احمد ترتيبات را لغو می نمايد .نمی نمايد

خويش مکلف به استفاده ازطريقه بعدی محاسبه بوده و خدمات اعالنات را قبٌال عرضه نموده است، عوايد مبلغ 

حصيل پول کوشش می نمايد و به شرکت متذکره بخاطرت.  افغانی را قبًال شامل عوايد خويش نموده است 5,000

به تدريج رستورانت به . رستورانت شيراز تيليفون نموده و نامه ارسال می دارد مگر هيچ پول را بدست نمی آورد

  .فعاليت هايش خاتمه می دهد

شرکت اعالنات احمد داليل معقول دارد که قرضه متذکره حاصل شده نمی تواند و مبلغ متذکره را منحيث قرضه 

  .ول پنداشته و طالب مجرائی ماليات برعايدات بابت مبلغ که بدست نيامده است، می شودالحص

هرگاه يک مبلغ منحيث قرضه الحصول حذف گردد، مگر متعاقبًا مديون يک حصه يا تمام مبلغ خذف شده را می    :تبصره

  .پردازد، دراينصورت مبلغ تاديه شده منحيث عايد محاسبه ميگردد

تاديات مفاد سهم،  ماليه  بايد . مجاز نمی باشدونه مجرايی برای تادياتی  که طبق قانون تابع وضع ماليه نبوده، هيچ گ     16.18

تادياتی  که طبق  ماليه همچنان بايد از. ع گردد تکتانه، حق المتياز، اجاره، کميشن، حق الزحمه، و معاشات و عوايد مشابه وض

ی که به يک قراردادی صورت گرفته، تاديات درصورتيکه ماليه از. ، وضع گرددهای صورت ميگيردبه قراردادی  72ماده 

   .بابت مبلغ پرداخت شده قرار نميگيرداز ، شخص تاديه کننده مشمول کسر ماليه وضع نگردد

شرکت ساختمانی و سرک سازی فيروزکوه بمنظور خريد اسفالت و سيمنت از شرکت تجاری هندوکش قراردادی رابا    :مثال 

 افغانی   2,500,000طبق قرارداد مبلغ متذکره بايد در دو قسط . افغانی منعقد مينمايد 5,000,000اين شرکت با ارزش 

نجاييکه شرکت می نمايد و از آ شرکت ساختمانی فيروزکوه اولين قسط را به شرکت تجاری هندوکش پرداخت. پرداخت شود

نی ماليه از مبلغ متذکره وضع می افغا 50,000و سرک سازی فيروزکوه هندوکش دارای جواز فعاليت بوده، شرکت ساختمانی 

ی و سرک سازی فيروزکوه  قسط دوم را می زمانی که شرکت ساختمان می يابد حساب دولت انتقالبه ماليه وضع شده . نمايد
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نمايد چون که شرکت مبلغ متذکره وضع ن ی هندوکش از شرکت فيروز کوه ميخواهد که ماليه را باالی، شرکت تجارپردازد

افغانی  2500000هندوکش با مشکل نقدينگی دچار است به همين جهت شرکت ساختمانی و سرک سازی فيروزکوه تمام مبلغ 

  .ه و هيچ ماليه را از آن وضع نمی نمايدرا به شرکت هندوکش پرداخت نمود

افغانی    2,500,000مبلغ اوليه که  د از بابتادعای مجرايی در مقابل عوايشرکت ساختمانی و سرک سازی فيروزکوه ميتواند 

  .مبلغ دوم داشته باشد شد اما نميتواند چنين ادعايی ازبابتبوده داشته با
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  مصارف غير قابل مجرائی

  : ماده نزدهم

    :کسر و وضع مصارف شخصی بشمول اقالم ذيل غير مجاز بوده قابل مجرائی نميباشد) 1(

  .اشخاص غرض منفعت و خوشی ماليه ده ويا فاميلش صورت می گيرد تادياتيکه به - 1

مصارف حفظ و مراقبت، ترميم، تعمير، اصالح مفروشات و سائر مصارف حويلی ويا محل رهايش ماليه ده يا فاميلش ويا  - 2

  .هر مال و ملکيتی که مختص باستفاده ماليه ده ويا فاميلش باشد

  .تکت پولی بر ديون شخصی  - 3

  .مصارف رفت و آمد به محل کار و مصارف سفر برای مقاصد شخصی  - 4

  .مصرف بيمه حيات ، تصادم  و صحت و بيمه عليه ادعای ديگران بمنظور مصئونيت ماليه ده و فاميلش - 5

  .مصارف هر نوع بيمه غرض محافظت اموال و ملکيت که به مقاصد شخصی مورد استفاده قرار ميگيرد - 6

  :درموارد آتی نيز غير مجاز بوده قابل مجرائی نميباشد کسر و وضع مصارف )2(

ماشين، تجهيزات ، اثاثيه ثابت، مفروشات و مصارف تمام شد الحاقيه يا (قيمت تمام شد زمين، تعميرات و اشيای دوامدار  - 1

نون از اين امر ماده هجدهم و احکام مندرج فصل سوم اين قا) 1(فقره ) 7(مصارف استهالک مندرج جز) اصالحات در آنها

  . مستثنی است

  .افزودی به ذخيره احتياطی، ذخيره بمقصد قروض غير قابل حصول و امثال آن - 2

مگر  ماليات تأديه شده به دول خارجی از طرف اشخاص غير مقيم که از منابع داخل افغانستان عوايد حاصل می نمايند، - 3

  .اينکه معاهده ئی در مورد موجود باشد

قانون ماليات برعايدات از جمله مصارف مختص به معيشت يک شخص و فاميل  19ماده ) 1(مندرج فقره  مصارف  1.19

هيچ نوع مصارف شخص قابل مجرائی . اش به منظور رفع شبهه احتمالی منحيث مصارف غير قابل مجرائی لست شده اند

 : مثال های مصارف شخصی قرار ذيل اند.  نميباشند

  .البسه، مسکن جهت استفاده ماليه دهنده و وابسته گان ویقيمت غذا، مواد،   .الف
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  . مصارف دعوت ها، سرگرمی ها، کتب، و تحصيالت ماليه دهنده و وابسته گان وی  .ب

  . مصارف طبی و دندان ماليه دهنده و وابسته گان وی  . ج

  . مساعدتها، تحايف، و امداد به مستحقين  . د

  . که به مقصد استفاده شخصی يا فاميلی بکار ميرودمصارف ترميم و حفظ وسايط نقليه   . هـ

  ماليات برعايدات تاديه شده شخصی  . و

أ مصارف کاری يکه عوايد آن قابل ماليه ناستثه ماليه محل رهايشی تحت تصرف مالک، يا هر نوع ماليه ب . ز

 . باشد

 . جريمه ها بابت تخطی از قانون توسط ماليه دهنده و اعضأی فاميل وی .ح 

در دارائی بنابر سانحه، سرقت، بی ) قانون ماليات برعايدات 18ماده  1فقره  9نأ  جز باستث(خسارات  .ط 

 توجهی و غيره 

 . ساير قيمت و مصارف که جهت پيشبرد فعاليت، توليد عوايد و غيره بکار نرفته است .ي 

نابر حادثاتی همچو سيل هرگاه زمين ب. زمين يک دارائی ثابت بوده و هنگام محاسبه ماليات قابل استهالک نمی باشد  2.19

بنًا قيمت زمين در زمان خريد آن ويا . مندی خويشرا از دست نميدهددآب، لغزش زمين وغيره تخريب گردد،  ارزش و سو

باستثنأ به (قيمت زمين از قيمت يا ارزش حاصله صرف هنگام فروش و انتقال آن . ستفاده از آن قابل مجرائی نميباشداهنگام 

 . رددوضع ميگ) ارث بردن

قيمت زمين از عوايد قابل .  يک شرکت سهامی يک قطعه زمين را جهت اعمار فابريکه جديد خريداری مينمايد  : 1مثال 

قيمت خريد تاديه شده .  مجرائی نبوده و  مصرف استهالک آن هنگام خريداری زمين مذکور مطالبه شده نميتواند

  . يا کًال بفروش ميرسد، بدون تغير باقی ميماند روی سند شرکت سهامی تا زمانی که زمين مذکور قسمًا

قيمت تاديه شده در بدل تمام جايداد .  يک شرکت سهامی قطعه زمينی را معه تعمير برای دفاتر خريداری ميکند :  2مثال

افغانی بوده  بخشی از اين مبلغ روی دفاتر شرکت سهامی منحيث قيمت زمين و بخش ديگرآن  30,000,000مذکور 

قيمت زمين قابل استهالک نبوده اما قيمت . مذکور ثبت گرديده است) وتعمير(ل قيمت مصارف بازسازی زمين به شک

 . مصارف بازسازی به شکل استهالک ساالنه طی حيات مثمر بازسازی های مذکور مجرائی داده ميشود
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هرگاه مبلغی باالی ذخيرهء که . تافزودی به ذخيره بخشی از عوايد تخصيص داده می باشد که به مصرف نرسيده اس  3.19

از قبل ايجاد شده اضافه گردد يا به منظور ايجاد ذخيره جديد که بنابر تصميم سطح رهبری ضروری  پنداشته ميشود، 

 . در صورتيکه در قانون صراحت داشته باشد، قابل مجرائی ميباشد. تخصيص گردد

قروض %  25ت ناشی ازقروض بالغ به ايره جهت جبران خسارهرگاه يک بانک مطابق به قانون مکلفيت حفظ ذخ  :1مثال 

قروض داده %  25داده شده را داشته و ذخيره موجود کمتر از آن باشد،  هر مبلغی اضافی که ذخيره مذکوررا به 

شده برساند ولی از آن اضافه نگردد، به ذخيره افزود شده و سرجمع عوايد قبل از محاسبه ماليات به منظور مجرائی 

  . ضع ميگرددو

افغانی درختم سال باشد و ذخيره جبران خسارات  2,000,000,000بدين ترتيب،  هرگاه قروض داده شده بالغ به 

افغانی باشد، بيشترين مبلغ که ممکن باالی ذخيره مذکور اضافه گردد، برعالوه  475,000,000ناشی از قروض 

  : افغانی قرار ذيل بدست ميآيد  475,000,000مبلغ 

  افغانی 500,000,000    )افغانی 2,000,000,000از %  25(قروض داده شده % 25  . فال

   – 475,000,000              ذخيره موجوده   . ب

  افغانی 25,000,000              کمبودی ذخيره   . ج

.  افغانی کمتر از مبلغی است که در قانون تصريح گرديده است 25,000,000بنًا ذخيره موجوده مذکور به اندازه 

افغانی حفظ و از سرجمع عوايد قبل از تثبيت هر نوع ماليه به منظور مجرائی  25,000,000دين ملحوظ مبلغ الی ب

افغانی ويا کمترازآن باشد، تمام عوايد حفظ بوده  وهيچ نوع عوايد  25,000,000هرگاه عوايد خالص . وضع ميگردد

  . قابل ماليه باقی نمی ماند

  . الی ماليه معامالت انتفاعی تأثيری نداردافزودی در ذخاير با  :  تبصره

افغانی داشته و مجموع قروض بانک مذکور در ختم سال به  500,000,000هرگاه بانک مذکور ذخيرهء بالغ به   :2مثال

%  25افغانی برسد افزودی به اين ذخيره  قابل مجرائی نميباشد زيرا ذخيره بانک قبًال مساوی به  2,000,000

افغانی به  25,000,000افغانی و از آن جمله مبلغ  100,000,000بنًا هرگاه عوايد خالص . بودقروض داده شده 

) افغانی 100,000,000(افغانی تزئيد می نمايد، اما عوايد قابل ماليه  525,000,000ذخيره افزود گردد، ذخيره به 

زيرا مقدار ذخيره قبًال مساوی به مبلغی بود  مبلغ افزودی به  ذخيره از عوايد قابل مجرائی نمی باشد.  کاهش نمی يابد

  ). افغانی 500,000,000= افغانی   2,000,000,000×  0.25.  (که در قانون تصريح يافته بود
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مصارف قابل مجرائی استهالک را ميتوان . قانون ماليات برعايدات ذخاير استهالک را متأثر نميسازد 19حکم ماده   : 3مثال 

در مورد نورم های مجاز استهالک مراجعه   18ماده  6به فقره . (استهالک ميگردد وضع نموداز قيمت دارائی که 

  .)گردد

  . مصارف که قابل مجرائی نبوده نبايد از ذخيره ايکه ازعوايد مستثنی از ماليه بوجود آمده ، پرداخته شود  4.19

شد، وضع آن از ذخاير مستثنی از ماليات برعايدات عينًا چون ماليات برعايدات از عوايد قابل ماليه قابل مجرائی نميبا  : مثال

از سوی ديگر هرگاه ذخاير احتياطی مطابق به قانون . به معنی وضع ماليات برعايدات از عوايد قابل ماليه ميباشد

ت مجاز نباشد، اما علی رغم آن ذخاير مذکور از عوايد بعد از وضع  ماليه ايجاد گردند، ذخاير مذکور تابع ماليا

  . برعايدات شناخته ميشوند

تاديه ماليات توسط اشخاص خارجی در کشور های خارجی باالی ماليات قابل تاديه به دولت از منابع افغانی تأثير   5.19

  . ندارد

حاصله از   عوايد . ممکن تابع ماليات برعايدات از منابع افغانی در کشور خودش گردد غيرمقيميک شخص   : مثال

کشور افغانستان دارای اولويت در اخذ ماليات از عوايد افغانی می باشد و . افغانستان تابع ماليه ميباشند منابع افغانی در

بنًا تاديه . در کشورخود شان ماليات قابل تاديه در افغانستان را متأثر سازد غيرمقيمنميگذارد ماليات تاديه شده توسط اتباع 

شود، هنگام محاسبه ماليات قابل تاديه  مطابق به قانون از عوايد قابل ماليه می  همچو ماليات که در کشور خارجی پرداخته

بدين ترتيب هرگاه تبعه خارجی بابت عرضه خدمات اش در . وضع نشده و منحيث ماليات تاديه شده نيز مجرائی داده نميشود

ماليات قابل تاديه در  نگی محاسبهنظرداشت چگودر افغانی را حاصل نمايد، بدون  500,000افغانستان و کشور خودش مبلغ 

  . کشور اش، ماليات در افغانستان به حال خود باقی ميماند
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  عوايد منابع داخلی 

  : ماده بيستم

  :عوايد منابع داخلی قرار ذيل می باشد) 1(

 .سرمايه گذاری هاو  تکتانه قروض، تحويلی های مفادی -1

 .می نمايندنستان فعاليت عوايد مفاد سهم از شرکتهای مقيم که در افغا -2

 .عوايد معاش، حق الزحمه و دستمزد از مشاغل آزاد در مقابل خدمات -3

 . عوايد کرايه ها و حق االمتياز از اموال منقول و غير منقول -4

 .منقول و غير منقولدارائی  عوايد فروش -5

 .اخذ کميشن از فروشات بشمول انواع بيمه -6

 .عوايد فعاليت های تجارتی در داخل کشور -7

 .يدآمنقول که در فعاليت های تجارتی يا استخدامی از آن استفاده بعمل می  اموالعوايد فروش  يا انتقال  -8

 .عوايد حق االمتياز، فيس و کميشن که توسط مقيم افغانی تأديه ميگردد -9

  .عوايد ناشی از اکتشاف و استخراج مواد نفتی، موادمعدنی يا ساير منابع -10

  .تی در داخل کشور که مطابق احکام اين قانون تابع ماليات قرار می گيردعوايد ساير منابع عايدا -11

)  5(مندرج جز ) دارائی غيرمنقول(بمنظور تطبيق اهداف اين قانون به استثنای  مواد بيست و نهم و سی ام، اصطالح ) 2(

ن اساسًا درنتيجه  مالکيت مستقيم و اين ماده دربرگيرنده هرنوع مفاد دريک شرکت يا نهاد ديگريکه  ارزش دارائی آ) 1(فقره 

  :قرارذيل است ياغيرمستقيم اشخاص دريافت ميگردد،

  .دارائی غيرمنقول در افغانستان  - 1

مفاد دارائی غيرمنقول در افغانستان بشمول قراردادهای هايدروکاربن، جواز معادن و صالحيت نامه معادن طوريکه در  - 2

  . فصل دوازدهم تصريح گرديده است

) 10(بمنظور تطبيق اهداف اين قانون به استثنای مواد بيست و نهم و سی ام، عوايد ناشی از استخراج معادن که در جزء ) 3(

  .اين ماده توضيح گرديده است دربرگيرنده هرنوع فروش و سايرمعامالت مفادی می باشد) 1(فقره 
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  : ر افغانستان  شامل اقالم ذيل استتکتانه باالی قروض، مبالغ، سرمايه گذاری ها و غيره  د  1.20

  . در بانک های افغانستان اشخاص حکمی وحقيقی  تکتانه مبالغ  .الف

تکتانه قروض اشخاص انفرادی، شرکت ها، نهاد های دايمی و نماينده گی های مستقل   . ب

  . درافغانستان

يشود منحيث عوايد ازمنابع افغانی شمرده مفاد سهم که توسط يک شرکت سهامی، محدود المسئوليت افغانی پرداخته م  2.20

  . شده و تابع ماليات موضوعی در افغانستان ميباشد

شرکت افغانی مذکور مبلغ . يک شرکت افغانی ميباشد اسهام فروخته شدهيک سرمايه گذار خارجی مالک تمام   : مثال

افغانی را به سهم دار خويش  1,200,000حاال شرکت افغانی مبلغ . افغانی عوايد حاصل می نمايد 1,000,000

مبلغ باقی مانده . افغانی آن مفاد سهم از منابع افغانی به حساب ميرود 1,000,000از جمله مبلغ مذکور صرف . ميدهد

مفاد سرمايه و مفاد بابت اسهام . منحيث مفاد سرمايه ويا نوع مفاد ديگر نظر به سهم سرمايه گذار پنداشته ميشود

  . ی محسوب نميگردندعوايد از منابع افغان

معاشات، دستمزد ها و عوايد بابت مشاغل آزاد و غيره در بدل عرضه خدمات در افغانستان منحيث عوايد از منابع   3.20

  . افغانی به حساب ميروند

يک شخص انفرادی غير مقيم توسط يک شرکت بريتانوی بمنظور انجام وظايف در داخل و خارج از افغانستان   : مثال

بنًا . وقت خويش را طی سال در افغانستان سپری ميکند% 80شخص غير مقيم مذکور درحدود . گرديده است استخدام

عوايد مذکور تابع ماليات برعايدات در . معاش شخص مذکور طی سال از منابع افغانستان محسوب ميگردد% 80

  . گرددمعاف افغانستان می باشد مگر اينکه مطابق قرارداد يا توافقنامهء با دولت 

که در افغانستان استفاده ميگردد، منحيث عوايد از ) منقول و غير منقول(کرايه و حق االمتياز بابت هر نوع دارائی   4.20

  . منابع افغانی محسوب ميگردد

شرکت افغانی به منظور انتقاالت . يک شرکت چينائی موتر های باربری را برای يک شرکت افغانی به کرايه ميدهد  : 1مثال 

پرداخت کرايه ازجانب شرکت افغانی به شرکت چينائی . ر سراسر افغانستان از موتر های مذکور استفاده ميکندد

  . منحيث عوايد از منابع افغانی شرکت چينائی شمرده ميشود

االت شرکت افغانی به منظور انتق. يک شرکت چينائی موتر های باربری را برای يک شرکت افغانی به کرايه ميدهد  : 2مثال 

پرداخت کرايه از جانب شرکت افغانی به شرکت . در سراسر افغانستان  و پاکستان از موتر های مذکور استفاده ميکند

بنًا تاديه .  چينائی تا حدی که مربوط به استفاده موتر ها در افغانستان ميگردد عوايد از منابع افغانی محسوب ميشود
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ی در بدل استفاده از موتر های بابری در افغانستان و استفاده موترهای کرايه ازجانب شرکت افغانی به شرکت چينائ

مثال مقياس يا معيار مناسب تعداد . مذکور در کشور پاکستان به اساس يک معيار يا مقياس مناسب بايد تقسيم گردد

  . طی شده در قلمرو هر کشور ويا مقايسه عوايد بابت انتقاالت در هر کشور ميباشد یکيلومتر ها

مفاد از فروش دارائی منقول و غير منقول که به شکل فزيکی در افغانستان موقعيت دارند منحيث عوايد از منابع   5.20

  : همچو مفاد قرارذيل می باشد. افغانی محسوب ميگردند

  .عوايد بابت مالکيت يا سهم در هر دارائی غير منقول، ذخاير معدنی، و منابع طبيعی در افغانستان  .الف

  . فعاليت های اقتصادی در افغانستان یايد بابت مالکيت يا سهم در هر امتياز اجراعو  .ب

عوايد از فروش سهم در يک شراکت داخلی يا خارجی،  تا حد که شراکت مذکور در افغانستان   . ج

  .دارائی دارد

ت افغانی مذکور مالک شراک. سهم در سرمايه و مفاد يک شراکت افغانی دارد%  10يک سرمايه گذار خارجی   : 1مثال 

سهم خود را در شراکت افغانی بفروش % 10هرگاه سرمايه گذار مذکور. دارائی غير منقول در افغانستان ميباشد

فروش سهم شراکت . عوايد از منابع افغانی محسوب ميگردد) در صورت موجوديت مفاد( رساند، عوايد حاصله

  .د بوددارای عين منبع که فروش دارائی مربوط دارد خواه

شراکت مذکور . سهم در سرمايه و مفاد يک شرکت محدودالمسئوليت بريتانوی دارد% 10يک سرمايه گذار خارجی   : 2مثال 

هرگاه سرمايه گذار مذکور سهم خود را در شراکت فوق الذکر .  مالک دارائی های معادن در افغانستان ميباشد

  . منحيث عوايد از منابع افغانی محسوب ميگردد )در صورت موجوديت مفاد(بفروش رساند ،عوايد حاصله

شراکت افغانی مالک دارائی غير . سهم دارد% 10يک سرمايه گذار خارجی در سرمايه و مفاد يک شراکت افغانی  : 3مثال 

سهم خويشرا در شراکت به % 10هرگاه سرمايه گذار مذکور .  منقول در هند بوده و کدام دارائی در افغانستان ندارد

  . منحيث عوايد از منابع افغانی محسوب ميگردد)  در صورت موجوديت مفاد(ش رساند ، عوايد حاصلهفرو

عوايد بابت فروش اسهام در يک شرکت سهامی افغانی يا محدود المسئوليت در صورتيکه قيمت   . د

در دارائی غير سهم ) ب(دارائی غير منقول در افغانستان ويا ) الف(دارائی های شرکت عمدتًا بابت مالکيت 

منقول در افغانستان به شمول قرارداد هايدروکاربن و جواز و صالحيت نامه های معادن طوريکه در فصل 

 . دوازدهم تصريح گرديده بطور مستقيم يا غير مستقيم ذريعه ساير اشخاص حاصل شده باشد
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  . اعتبار ارزش ميباشد به مفهوم بيشتر از پنجاه فيصد به" عمدتًا"بدين منظور، اصطالح   :  تبصره

يک شرکت سهامی يا محدود المسئوليت قسمی پنداشته ميشود که طور غير مستقيم مالک دارائی های نهاد های رديف   :  تبصره

  . پائين  نظر به ارزش سهم نهاد يا نهاد های رديف باال در نهاد های رديف پائين باشد

شرکت سهامی افغانی بعضی از دارائی . سهامی افغانی تکتانه دارد يک سرمايه گذار خارجی دراسهام يک شرکت  : 1مثال 

شرکت افغانی مذکور قرارداد استجاره . های غير منقول را به کرايه گرفته و مالک تجهيزات در افغانستان ميباشد

وی دارائی که بنًا ارزش کراي. دارائی را سه سال قبل عقد نموده بود که نرخ کرايه اکنون کمتر از نرخ بازار ميباشد

افغانی  1,000,000افغانی بوده و تجهيزات شرکت مذکور تقريبًا  300,000نزد شرکت مذکور به کرايه ميباشد 

هرگاه سرمايه گذار خارجی اسهام شرکت سهامی افغانی را با مفاد بفروش رساند عوايد حاصله منحيث . ارزش دارد

  . عوايد از منابع افغانی شمرده نميشود

فروخته تمام اسهام ) الف(بوده و شرکت سهامی ) الف(ک سرمايه گذار خارجی يک شريک شرکت سهامی افغانی ي  :2مثال 

بوده و يگانه ) ب(اسهام شرکت ) الف(يگانه دارائی شرکت .  را خريداری مينمايد) ب(شرکت سهامی افغانی شده 

را ) الف(ه سرمايه گذار خارجی اسهام شرکت هرگا. جايداد غير منقول واقع واليت باميان ميباشد) ب(دارائی شرکت 

عمدتًا متشکل ) الف(بفروش رساند عوايد حاصله منحيث عوايد از منابع افغانی محسوب ميگردد زيرا دارائی شرکت 

  ). که طور غير مستقيم دارائی شرکت ميباشد(از  دارائی غيرمنقول در افغانستان ميباشد 

) الف(شرکت . را دراختيار دارد) الف(يک شرکت سهامی افغانی فروخته شده اسهام  يک سرمايه گذار خارجی تمام  : 3مثال 

افغانی داشته که به يک حساب  1,000,000مبلغ ) الف(شرکت .  را خريداری مينمايد) ب(اسهام شرکت سهامی افغانی %  70

افغانی  2,000,000نستان به ارزش مالک جايداد غير منقول واقع در افغا) ب(شرکت . در د افغانستان بانک حفظ ميگردد

عمدتًا در نتيجه حق مالکيت جايداد غير منقول در افغانستان بوجود ميآيد زيرا دارائی ) الف(قيمت دارائی شرکت . ميباشد

)  افغانی 2,000,000× % 70(افغانی جايداد غير منقول  1,400,000افغانی پول نقد و  1,000,000متشکل از ) الف(شرکت 

را بفروش برساندد، عوايد حاصله منحيث عوايد از منابع افغانی ) الف(بنًا هرگاه سرمايه گذار خارجی اسهام شرکت   .ميباشد

 . محسوب ميگردد
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  :4مثال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در مثال فوق چنان فرض گرديده است که يگانه دارائی نمايندگی مستقل افغانی عبارت از اسهامی است که در نمايندگی مذکور 

رديف پائين تر قرار دارد، و يگانه دارائی  نمايندگی رديف پائين تر عبارت از اسهام است که درشرکت دارنده زمين دارد  در

  . ويگانه دارائی شرکت  دارنده زمين عبارت از دارائی غير منقول مانند جواز معدن دريکی از ساحات افغانستان ميباشد

نمايندگی مستقل افغانی به فروش برساند، شرکت مذکورطوری پنداشته می شود  هرگاه يک شرکت خارجی  اسهام خويش را به

که دارائی غيرمنقول را درافغانستان بفروش رسانيده و مفاد حاصله بابت فروش اسهام به نمايندگی مستقل افغانی ، تابع ماليات 

ی متناسب به ارزش نازل تر دارائی غير نمايندگی مستقل افغان% 100اين به دليلی است که ارزش . برعايدات قرارميگيرد

  . منقول است

% 51سهم شرکت دارنده زمين و شرکت مجزأ غير مرتبط % 49در صورتيکه نمايندگی مستقل افغانی در رديف پائين تر، 

يم در حاليکه شرکت خارجی سهم غير مستق. سهم شرکت دارنده زمين را در اختيار داشته باشند، عين نتيجه بدست خواهد آمد

ارزش نمايندگی مستقيم % 100را در دارائی غير منقول در اختيار دارد، موضوع هنوز هم همين است که % 50کمتر از 

100%

شرکت 
 خارجی

نمايندگی 
 مستقل افغانی

شرکت 
مجزأغير 

 مرتبط 

نمايندگی مستقل افغانی 
 در رديف پائين

دارائی غير 
 منقول

100%

شرکت دارنده 
 زمين

49%

100%

51%
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در چنين حالت فروش به اسهام نما يندگی مستقل  افغانی منحيث فروش . افغانی متناسب به مالکيت دارائی غير منقول است

  . دارائی غير منقول پنداشته ميشود

ری ذريعۀ نهاد های دومی به عين شکل، باالی دارائی غير منقول يا منافع از درک دارائی غير منقول يکانيزم پيگمي  :تبصره

تطبيق  12در افغانستان به شمول قرارداد های هايدروکاربن، جواز های معدن و صالحيت نامه های معدن مندرج فصل 

 . ميگردد

يکه فروشات درافغانستان اجرا شده باشد منحيث عوايد از منابع افغانی هر نوع کميشن فروشات به شمول بيمه تا حد  6.20

درحاليکه موقعيت فزيکی محل امضأ قرارداد . بدين منظور، تمامی حقايق و حاالت مورد غور قرار ميگيرد. محسوب ميگردد

 . واندمنحيث عامل متقاعد کننده محسوب شده ميتواند اما دليل مقنع موقعيت فروشات  شده بوده نميت

يک فروشنده  شرکت بيمه از يک کشور خارجی به منظور فروش بيمه به خارجی های مقيم افغانستان که بعضی آن   : مثال

تمام کميشن حاصله توسط . روز را سپری ميکند 30مربوط به اشخاص کور ديپلوماتيک خارجی ميگردد مدت 

به شمول کميشن که بابت فروش بيمه به اشخاص  شخص مذکور بابت فروش بيمه درافغانستان باالی اشخاص خارجی

آنچه گفته شد حتی در صورتيکه قرارداد . خارجی که از ماليات در افغانستان معاف اند، تابع ماليات برعايدات ميباشد

اينکه بازاريابی و . به امضأ رسيده باشد،  نيز تطبيق ميگردد) درصورت موجوديت قرارداد(خارج از افغانستان 

جهت فروش در افغانستان به وقوع پيوسته،  کافيست تا کميشن حاصله توسط شخص مذکور را تابع ماليات  مذاکرات

  . برعايدات درافغانستان سازد

عوايد بابت فروش يا انتقال هرنوع دارائی منقول که در فعاليت های تجارتی يا استخدام در افغانستان بکار ميرود   7.20

اينکه دارائی مذکور در افغانستان بکار برده شده يا خير مطابق به  ارزيابی حقايق . شمرده ميشود منحيث عوايد از منابع افغانی

و حاالت با در نظر داشت مدت زمانی که دارائی در افغانستان بکار برده شده در مقايسه با مدت زمان استفاده دارائی مذکور 

 . ن ميگردددر جای ديگر طی مدتی که مالک دارائی را بکار برده، تعي

که به منظور انتقال اجناس در سراسر افغانستان استفاده  باربریيک شرکت پاکستانی دارای يک تعداد موتر های   : 1مثال 

شرکت پاکستانی مذکور را يک عراده از موترهای مذکور برای سه سال در افغانستان بکار برده . ميگردد، ميباشد

. مذکور به شخص ثالث به مفاد بفروش ميرساند باربریاکستانی موتر در شروع سال چهارم، شرکت سهامی پ. است

مفاد مذکور منحيث عوايد از منابع افغانی بدون در نظرداشت اينکه فروش مذکور در داخل افغانستان صورت گرفته 

  . يا خير،  محسوب ميگردد

نظور انتقال اجناس ميان پاکستان و که به م باربریيک شرکت سهامی پاکستانی دارای يک تعداد موتر های   : 2مثال 

شرکت پاکستانی مذکور يک عراده از موترهای مذکوررا برای سه سال بکار برده . افغانستان استفاده ميگردد، ميباشد

نه در (بيشتر از نصف زمانی را موتر نزد شرکت بوده به طور فزيکی در پاکستان بکار رفته است .  است
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مذکور به شخص ثالث به مفاد بفروش  باربریارم، شرکت سهامی پاکستانی موتر در شروع سال چه).  افغانستان

مفاد حاصله منحيث عوايد منابع افغانی محسوب نميگردد زيرا موتر مذکور عمدتًا خارج از افغانستان بکار . ميرساند

  . رفته است

ديه ميگردد منحيث عوايد از منابع افغانی اجرت اداری، امتيازات ساالنه، يا کميشن که توسط يک مقيم افغانستان تا  8.20

 . محسوب ميگردد

بعضی از . يک شرکت سهامی افغانی رادراختيار دارد اسهام فروخته شدهيک شرکت سهامی بريتانيوی تمام   :1مثال 

 در بدل. کارمندان بلندرتبه شرکت سهامی بريتانيوی مشاورت های اداری مداوم را برای شرکت افغانی فراهم ميسازد

اجرت مذکور . خدمات فوق،  شرکت سهامی افغانی به شرکت بريتانيوی مبلغ را به عنوان اجرت اداری ميپردازد

بدون در نظرداشت اينکه آيا خدمات مشورتی در داخل ويا خارج از افغانستان ارائه ميگردد،  منحيث عوايد از منابع 

  . افغانی محسوب ميگردد

يا بهره برداری از معادن، نفت، يا ساير انواع منابع موجود در  صحقوق تفح عوايد ازبهره برداری بابت سهم در 9.20

تا حديکه هر شخص حقيقی يا حکمی به توليد هر نوع . افغانستان منحيث عوايد از منابع افغانی محسوب ميگردد

ابع طبيعی در بابت بهره برداری از معادن، نفت و ساير من) به شمول بهره برداری، استخراج، ويا تصفيه(عوايد 

  . افغانستان مبادرت ميورزد عوايد حاصله منحيث عوايد از منابع افغانی به حساب می رود
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  فصل سوم

  بابت فروش، تبادله و يا انتقال دارائيها زيانمفاد ويا 

  

  30الی  21مواد 
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  مفاد تابع ماليات بر عايدات

  ماده بيست و يکم

.ش يا تبادله دارائيهای ثابت و سرمايه گذاری درپيشه و تجارت ، تابع پرداخت ماليات برعايدات می باشدمفاد از درک فرو  
  

  

ويا ( و مصارف  مفاد از درک فروش ويا تبادله دارائيهای ثابت منحيث عوايد پنداشته شده و تفاوت ميان مبلغ حاصله 1.21

رائی ماليه دهنده عوايد بشمار ميرود که ذريعه تمام اشخاص، دا) مصرف بعداز استهالک و مصارف مرتبط بابت فروش 

   . شرکت های سهامی، شرکت های محدودالمسؤليت و ساير نهاد ها بايد گزارش داده شوند

  

اسهام متذکره رابه قيمت  او بعداز پنج سالگرديده است افغانی تمام گرديده  10000ده سهم که برای مالک آن    :1مثال 

 . نيامده استدراينصورت هيچگونه مفاد ويا عايد قابل ماليه از معامله متذکره بدست . بفروش ميرساندافغانی  10000

درمقابل تحايف متذکره مقيم افغانی مصرف . شده است ده سهم يک شرکت سهامی  به يک مقيم افغانی تحفه داده شده   : 2مثال 

افغانی  5000افغانی به فروش رساند مبلغ  50000کره را به هرگاه مقيم افغانی اسهام متذ. به قيمت صفر متقبل ميشود

افغانی مفاد را حاصل نموده  45000نمايد، درآنصورت مقيم افغانی مبلغ می منحيث فيس تاديه  اسهامرا جهت فروش 

  .است

. دافغانی بفروش ميرسان 13000000به قيمت  1386حوت  29يک شرکت سهامی تعمير دفتر خودرا بتاريخ   : 3مثال 

استهالک ساالنه تعميرمتذکره مبلغ . افغانی خريداری شده بود 10000000به قيمت  1382تعميرمتذکره دراول حمل 

. افغانی ميرسد 1,000,000افغانی فی سال وضع گرديده و مجموع استهالک پنجساله وضع شده آن به  200000

  :معامله قرار ذيل محاسبه ميگردد می باشد ومفاد حاصله بابت چنين 50000مصارف فروش تعمير متذکره 

  افغانی 13000000            قيمت فروش

  افغانی 10000000    قيمت اصلی

  9000000      1000000    منفی استهالک 

        4000000      

   50000           منفی مصرف فروش 

   3950000             مفاد حاصله ازدرک فروش

به مفهوم دارائی است که ذريعه ماليه دهنده بدون " رائی ثابتدا" قانون ماليات، اصطالح  حکامبمنظور تطبيق ا  2.21

درنظرداشت اينکه آيا به تجارت و يا فعاليت وی ارتباط دارد يا خير، نگهداری شده، ، اما دربرگيرنده اسهام که درفعاليت 

ا دارائی ايکه ذريعه ماليه تجارتی ماليه دهنده ويا دارائی همانند آن  که در موجودی دارائی دراخير سال شامل ميگردد، وي

  . دهنده برای فروش به مشتريان در روند معمولی تجارت و فعاليت  نگهداری گردد، نمی باشد
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  مفاد قابل ماليه سال مالی 

  :مادۀ بيست ودوم

می باشد که مفاد حاصله از درک فروش يا تبادله دارائی شرکت سهامی و يا شرکت محدودالمسؤليت، مفاد قابل ماليه سال مالی 

  . در خالل آن انتقال دارائی صورت گرفته باشد

  

مفاد حاصله از درک هرانتقال هرنوع دارائی يک شرکت سهامی ويا شرکت محدودالمسؤليت عايد قابل ماليه می   1.22

 .باشد

اجر که در ختم مدت مست مالک به، انتقال دارائی اجاره داده شده از )18ماده  5مندرج در فقره (در يک اجاره مالی    2.22

بنٌا هيچ مفاد درزمان . ی که در آغاز اجاره مالی انجام ميشود، پنداشته خواهد شداجاره انجام ميشود منحيث ختم فروش اصل

  دارايی به مستاجر به مالک تعلق نخواهد گرفت لکيتانتقال واقعی ما

ده حتی اگر ارزش مفاد تدريجًا درطول چند سال مفاد حاصله حين فروش دارائی درسال فروش آن عايد قابل ماليه بو  3.22

  . تحصيل گردد

يک شرکت محدودالمسؤليت يک باب اپارتمان را برای ده سال درملکيت داشته که درجريان آن ده سال ارزش جايداد   :مثال

صل می افغانی مفاد حا 1000000شرکت متذکره جايداد را بفروش ميرساند و مبلغ  1385درسال . رو به افزايش بود

افغانی  1000000باآنهم، . مفاد حاصله مجموع افزايش ارزش جايداد را در طول ده سال منعکس می سازد. نمايد

  .يعنی درسال که آپارتمان به فروش رسيده،  پنداشته ميشود 1385 مالياتی مفاد منحيث مفاد قابل ماليه برای سال

 

  ماليه از انتقال ملکيت

  :مادۀ بيست وسوم

  :حاصله از درک فروش، تبادله يا ساير انواع انتقال ملکيت دارائی های ذيل، مفاد قابل ماليه شناخته ميشودمفاد ) 1( 

  .  واگذاری پيشه يا تجارت، به شمول سرقلفی -1

  .فابريکه به شمول تجهيزات، ماشين آالت، تعميرات و اراضی ويا اجزای آنها -2

  .اشخاص واموال استعمال ميگردد نقلتجهيزاتيکه درکاروفعاليت تجارتی، حمل و  -3

  .اسهام درشرکت سهامی يا محدودالمسؤليت -4

 .  اين ماده مستثنی است) 1(مفاد حاصله از انتقال دارائی منقول و غيرمنقول ناشی از ميراث از حکم مندرج فقره ) 2(

 

 تابع ماليه عوايد ت بر عايداتقانون ماليا 22مطابق ماده  فروش دارايی های اشخاص حکمی مفاد حاصله ازدرک  1.23

حکم مستثنی ساختن دارائی .مانند اشخاص انفرادی تطبيق ميگردد باالی اشخاصعمدتًا   23ماده . می باشد اشخاص حکمی
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قانون ماليات برعايدات  23که ملکيت يک شخص انفرادی است از دارائی هائيکه در ماده ) به استثنای فابريکات(غيرمنقول 

باالی اشخاص انفرادی که چنين دارائی را بمنظور استفاده شخصی حفظ و نگهداری می نمايند، تطبيق درج اند، صرف 

حکم متذکره هيچگونه معافيت مالياتی را باالی مفاد حاصله از درک اعمار و فروش تعميرات ذريعه اشخاص انفرادی . ميگردد

مچنان حکم متذکره هيچگونه معافيت را بابت کميشن که که پيشه شان اعمار و فروش تعميرات است، ارائه نمی نمايد و ه

  . فروش دارائی غيرمنقول اخذ ميگردد، اعطا نمی نمايد ها و کميشن کاران ذريعه نماينده گی

.  موصوف و فاميلش درحال حاضر در شهر کابل زندگی می نمايند. وحيد منازل رهايشی را اعمار می نمايد    :مثال

ه خانه را درواليت هرات اعمار می نمايد و خانه فعلی خود را که درشهرکابل است ، وحيد س1387درطول سال 

وحيد . بفروش ميرساند و فاميل خود را به يکی از خانه هائيکه در واليت هرات  اعمار نموده است،  انتقال ميدهد

بق به حکم اين ماده، مفاد مطا. خانه را بمنظور زندگی شخصی خود استفاده نموده و دوخانه ديگر را بفروش ميرساند

حاصله بابت فروش دو خانه وحيد که درهرات موقعيت دارد، تابع ماليات برعايدات قرار گرفته و مفاد حاصله بابت 

  . فروش خانه ايکه درشهرکابل موقعيت دارد، تابع ماليات برعايدات قرار نميگيرد

قانون ماليات برعايدات  23دی تعلق دارند و تحت حکم ماده مفاد حاصله بابت فروش دارائی هائيکه به اشخاص انفرا   2.23

منقول و غير منقول توسط يک شخص انفرادی  ه قرار نميگيرند با آنهم فروش دارايیتابع ماليه عوايد ساالنقرار نمی گيرند، 

  .ميباشد تابع ماليه ثابت  30ماده  1طبق فقره 

برای استفاده شخصی تابع ماليات برعايدات قرار نمی گيرد،  ه جنراتورپايمفاد حاصله از درک فروش ويا تبادله يک   :مثال

متذکره در ارتباط به تجارت ويا فعاليت استفاده گردد، درآنصورت مفاد مذکور منحيث عايد قابل  جنراتوراما هرگاه 

  . ماليه پنداشته ميشود

  افغانی 125000      قيمت خريد    . الف

    افغانی 1000    جمع مصارف فروش  .ب

    افغانی 126000    قيمت تمام شد فروش  .ج

  افغانی 150000      قيمت فروش  . د

  افغانی -126000    منفی قيمت تمام شد فروش  

   

  افغانی 24000        مفاد  . هـ

فعاليت تجارت ويا افغانی بوده و قابل ماليه نمی باشد زيرا دارائی فروخته شده در 24000مفاد حاصله ذريعه شخص انفرادی 

  . ه نگرديده استاستفاد

 زيانچون که . رخ می دهد زيانهرگاه قيمت فروش کمترازقيمت تمام شد باشد، دراين صورت ازدرک چنين معامله    : تبصره

  . مجرائی داده نمی شود زيانمبلغ  بنًا) شخصی می باشد زياناين يک  (متذکره درجريان فعاليت اقتصادی رخ نداده است 
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  ل ماليهوضع مصارف از عوايد قاب

  :مادۀ بيست وچهارم

راپور داده شده و اقالم ذيل حين تعيين مفاد قابل  مکمل، بصورت )به استثنای ميراث(عوايد فروش، تبادله و انتقال دارائيها 

   .قابل وضع ميباشد ماليه از اين عوايد

تاريخ تصاحب آن الی زمان معامله زکه از درک استهالک ا با کسرمبلغتمام شد دارائی و سرمايه گذاری فروخته شده  قمت -1

  .قابل مجرائی باشد

 .وثايق و سائر مصارف  انتقال دارائی ها تکتمصارف فروش بشمول کميشن ،  اعالنات،  -2

به استثنای ميراث و يا مطابق به تنظيم مجدد به اساس حکم (مفاد حاصله ازدرک فروش، تبادله ويا انتقال دارائی ها   1.24

دارائی های که  یمصارف که مطابق قانون قابل کسر می باشد از قيمت و يا ارزش بازار: تعيين ميگرددذيًال ) 14ماده 

تفاوت که دراين ميان بوجود می آيد عبارت از مفاد حاصله می . تبادله و انتقال يافته است منفی ميگرددويا اينکه ، شده فروخته

دربدل دارائی حين بدست آوردن آن جمع مصارف اساسی اضافی تاديه شده مصارف قابل مجرائی عبارت از قيمت . باشد

فروش،  باالثرمصارف قابل مجرائی عبارت از مصارف است که  . بمنظور بهبودی دارائی منفی استهالک مجاز، می باشد

  . متقبل ميگرددتبادله و يا انتقال دارائی 

  :استهالک مجاز عبارت است از

  .ماليات برعايدات مجاز می باشد به مقصد تطبيقک مبلغ ايکه منحيث مصرف استهال   .الف

  .ماليات برعايدات سنجش شده باشندبه مقصد تطبيق هرگاه مصارف استهالک  ،مبلغ استهالک مجاز  . ب
  

موتر متذکره . افغانی بفروش ميرساند 350000را به مبلغ  ملکيت خود يک شرکت يک عراده موتر، 1385درسال   :مثال

 60000آن به قيمت  چهار حلقه تايرخريداری شده و قبل از فروش آن،  420000ت مجموعی به قيم 1382درسال 

فيصد  25هرگاه شرکت ايکه موتر را بفروش ميرساند استهالک مصرفی را به نورم . افغانی تعويض گرديده است

ده باشد، مفاد قابل افغانی بو 600محاسبه نمايد و مصرف فروش و انتقال مبلغ  1384و  1383، 1382برای سالهای 

  :ماليه قرارذيل محاسبه ميگردد

  افغانی 420000            قيمت  خريد  . الف

  افغانی 315000    )105000ضرب  3(مجموع استهالک سه ساله   .ب

  افغانی 105000        استهالک  ارزش موتربعد ازوضع   .ج

  افغانی   60000            جمع قيمت تايرها  .د

    انیافغ 600          جمع مصرف فروش  .هـ

    افغانی 165600          حين فروش قيمت تمام شد  .و

  افغانی 350000               قيمت فروش  .ز

    افغانی - 165600        منفی قيمت تمام شدحين فروش  . ح

  افغانی 184400            مفاد حاصله  .ط
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  تثبيت ماليه به قيمت روز

  مادۀ بيست وپنجم

  .قيمت روز اساس سنجش و تثبيت ماليه می باشد) به استثنای ميراث(نقول حين هرنوع معامله انتفال دارائی های منقول و غيرم

  

تبادله ايکه بمنظور تجارت باالی دارائی به ارزش آن صورت می گيرد و يا درتبادله که پول يک قسمت از تاديات   1.25

قيمت استهالک دارائی تبادله شده و  چنين مفاد با منفی نمودن. اخذ شده را تشکيل دهد، منتج به تحصيل مفاد قابل ماليه ميگردد

  . اخذ شده درتبادله آنها، تعيين ميگردداقالم مصارف انتقال از قيمت روز 

سهم دريک شرکت را درمقابل يک خانه که مالک آن نيز يک شخص انفرادی است،   1000يک شخص انفرادی    :مثال

ذکر بصورت معين تاديه ميگردد،  هيچگونه تجارت معين باوجود اينکه مفاد سهم بابت تبادله فوق ال. تبادله می نمايد

 200سال قبل به قيمت  10سهم های فوق الذکر . درچنين سهام وجود نداشته و هيچ نرخ روز درمورد وجود ندارد

افغانی ارزش داشته باشد،  پس  200000هرگاه جايداد رهايشی اضافه تر از . بودافغانی فی سهم خريداری شده 

درصورتيکه ارزيابی ذريعه . افغانی ارزش دارد 200هريک از اسهام درزمان تبادله آنها بيشتر از  واضح است که

افغانی ارزش دارد و به عين ارزش فروخته شده  و مصارف  1000000وزارت ماليه نشان دهد  که جايداد متذکره 

  :م به شکل ذيل تعيين خواهد گرديدافغانی می باشد در آنصورت مفاد حاصله ذريعه مالک اسها 2000 اسهامانتقال 

  افغانی  1000000        به اساس نرخ روز) خانه(ارزش جايداد. الف

  افغانی  200000    )افغانی 200ضرب  1000(منفی قيمت سهام انتقال شده .  ب

  افغانی -800000           اسهاممفاد حاصله از درک انتقال .  ج

  غانیاف 2000             اسهام  د منفی مصارف انتقال

  افغانی - 798000          مفاد خالص از درک تبادله سهام. هـ

حاصله ذريعه شخصيکه جايداد رهايشی را بدست می  اسهامافغانی مفاد خالص از درک تبادله  798000بناًء مبلغ 

  . ميباشد و وی بايد ماليات برعايدات را بابت چنين مفاد تاديه نمايد) اسهام مالک قبلی(آورد 
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  م تاثير نوع انتقال دارائی برماليه دهیعد

  : مادۀ بيست وششم 

     .برماليه دهی مفاد حاصله از انتقال مذکور تاثير ندارد) به استثنای ميراث(ول قول و غيرمنقنوع انتقال دارائی من 

انتقال بصورت  بدون درنظرداشت نوعيت انتقال مفاد حاصله از انتقال يک دارائی قابل ماليه می باشد مگراينکه 1.26

تذکررفته برخوردار باشد ازمعافيت مالياتی آن  14ميراث و يا به تعقيب يک معامله صورت گيرد که قسمًا ويا کًال مطابق ماده 

  :مفهوم ذيل را افاده می نمايد" نوعيت انتقال" بدين منظور اصطالح . است

  انتقال ازطريق فروش بمنظوردريافت پول  .الف

  دربدل تبادله به دارائی های سرمايوی ديگررت انتقال توسط تجا  .ب

  پول و ساير دارئيها بمنظوردريافتانتقال بوسيله تجارت   .ج

  انتقال منحيث تحفه به اقارب نزديک و يا به دوستان   . د

  .بملحوظ خدمات که درگذشته صورت گرفته ويا به عوض خدمات که درآينده توقع برده شودانتقال   .هـ

اين معافيت باالی    .ت برعايدات هرمفاد حاصله از انتقال دارائی ها به اساس ميراث را معاف می نمايدقانون ماليا 2.26

. مفاد حاصله از انتقال مالکيت يا جايداد متوفی و هرمفاد حاصله ذريعه وارث که جايداد را حاصل می نمايد، تطبيق ميگردد

ته شود و تابع قانون ماليات برعايدات قرار گيرد، از ماليه معاف می هرمفاد که به شکل فوق منحيث عوايد قابل ماليه پنداش

علی رغم آنچه درفوق آمده است، دريافت . معافيت باالی زمين وتعميرات که ازميراث انتقال ميابد نيز تطبيق ميگردد. باشد

  . کننده جايداد ميراثی بايد جايداد را به اساس قيمت صفرآن بدست بياورد

حق طبيعی وارثين از تاريخ تولد آنها . به قانون جايداد پدرمتوفی ميان پسران و دختران وی تقسيم ميگرددمطابق   :1مثال

و يک فيصد ماليه بابت محاسبه شده  4ماده که به اساس دراينصورت ماليات برعايدات . باالی جايداد تعيين ميگردد

  .نمی گردندقانون ماليات برعايدات، تطبيق 30ماده  1انتقال مطابق فقره 

. آخرين وصيت جايداد مورد استفاده قرار گرفته و به اساس آن وارثين حقيقی شخص متوفی جايداد را به ارث ميبرند  :2مثال 

به اساس وصيت نامه يک . ميان وارثين بصورت غير مساويانه تقسيم می نمايد را وصيت نامه پدر جايداددر با آنهم، 

که ارزش آن بطور قابل مالحظه بيشتر از ارزش جايداد ايست که ساير وارثين  وارث قطعه زمين را به ارث ميبرد

مالک زمين . باآنهم، جايداد ايکه ذريعه وارثين به ارث برده شده است، منحيث ميراث پنداشته ميشود .به ارث ميبرند

درا ميان وارثين تقسيم با استفاده از حق قانونی اش طوريکه خواسته و دروصيت نامه اش بيان نموده ، جايداد خو

به همين دليل جايدادايکه به اساس ميراث اخذ ميگردد و توزيع آن نيزغيرمساويانه باشد، مطابق قانون .  مينمايد

  .ماليات برعايدات تابع ماليه قرار نمی گيرد

 بنام کسيکه وارث حقيقی ذکر گرديد دروصيت نامه خود جايداد را قسمًا ويا کًال 2هرگاه مالک جايداد ايکه در مثال   :3مثال 

، درآنصورت چنين انتقال )صادق ويا دوست بسيار نزديک کارمندبگونه مثال به يک (وی نباشد، به ارث بگذارد 

هردارائی که بدين ترتيب انتقال يابد، عوايد قابل ماليه . دارائی تابع احکام مندرج قانون ماليات برعايدات ميگردد

هرشخصيکه جايداد متوفی را بدست می آورد نيز يک فيصد ماليه بابت انتقال زمين . دريافت کننده محسوب می گردد

  . ويا تعميررا به قيمت روز می پردازد
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  ناشی از عوايد قابل ماليه زيانوضع 

  :مادۀ بيست و هفتم

عوايد قابل ماليه مؤدی  ناشی از فروش يا تبادله دارائيهای ثابت مورد استفاده در پيشه يا تجارت درخالل سال مالی، اززيان  

          .مشروط براينکه مفاد فروش يا تبادله متذکره اصًال قابل ماليه باشد. قابل وضع می باشد

 

خود را ازفروشات ويا انتقال دارائی ثابت در تجارت ويا فعاليت  زيانمطابق شرايط معين، ماليه دهنده يک حصه  1.27

به او وارد گرديده، دارای عوايد باشد که مطابق  زيانشخص متذکره بايد درسال ايکه  بمنظور اجرای چنين کار،. رفع می نمايد

شده را همراه با  زيانهرگاه وی چنين عوايد را داشته باشد، او بايد مبلغ . قانون ماليات برعايدات تابع ماليه قرار گيرد 4ماده 

درصورتيکه ماليه دهنده متذکره . ه اش،  مجرائی بگيردساير معافيت های مجاز و کسرات درزمان محاسبه عوايد قابل مالي

 زيانبه او وارد گرديده، نداشته باشد، درآنصورت وی نمی تواند از  زياندرسال که  4هيچگونه عايد قابل ماليه مطابق ماده 

   .وارده  مجرائی بگيرد

برعايدات تحت ماليه قرارميگيرد و يک صنعتگر ايکه فعاليت تجارتی وی به اساس فصل يازدهم قانون ماليات   :تبصره

وارده را با فروش ويا انتقال دارائی  زيانماليات ثابت خود را با اطاعت پذيری از قانون ماليات برعايدات بپردازد، نمی تواند 

  . نمايد جبرانايکه او درفعاليت های تجارتی خويش از آن استفاده نموده، مجرائی 

ک فروش جايداد غيرمنقول که درتجارت ويا فعاليت وی مورد استفاده نگرفته باشد، هرگاه يک شخص انفرادی از در  2.27

که فروش صورت گرفته، باشد، نمی تواند  مواجه گردد، باوجود اينکه شخص متذکره دارای عوايدقابل ماليه درهمان سال زيانبا 

  . را وضع نمايد زياناين 

بدست  1385افغانی عوايد قابل ماليه را درسال  200000مت به قي اسهاميک شخص انفرادی  از درک فروش   :مثال

  . شخص متذکره نيزدرهمان سال از درک مفاد سهم، معاشات و غيره عوايد قابل ماليه بدست مياورد. مياورد

او نمی تواند که . افغانی بفروش ميرساند 100000 زيان، شخص فوق الذکر يک جايداد رهايشی را با 1385درسال 

را از ساير عوايد وضع نمايد زيرا که مفاد حاصله از درک فروش جايداد فوق الذکر تابع ماليات برعايدات   زياناين 

قانون ماليات برعايدات قرار  30درعوض، فروش جايداد متذکره تابع ماليات ثابت مندرج احکام ماده . قرار نمی گيرد

  . ميگيرد

به آن اشاره شده مجزا و  18ماده ) 1(فقره ) 9(ايکه در جزء يانزايکه دراين ماده به آن اشاره شده است از  زيان 3.27

وارده از درک فروش ويا تبادله جايداد درهمان سال ايکه صورت گرفته است، طلب  زيانادعا ی  . متفاوت می باشد

  . گيرد وارد گرديده است بايد درطول سه سال صورت 18ماده ) 1(فقره ) 9(هائيکه در جزء زيانادعای . شده ميتواند
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  از عوايد قابل ماليه زيانعدم وضع اضافی 

  :مادۀ بيست وهشتم

از مفاد حاصل از فروش يا تبادله اسناد  زيانناشی از فروش يا تبادله اسناد سهم، قابل وضع نمی باشد، مگراينکه اين زيان  

يکه از چنين معامله عايد نازيآيد، از مفاديکه باينصورت بدست می . سهم که درعين سال صورت گرفته است نشأت نموده باشد

قابل موضوعی زيان اضافه از مفاد باشد، مبلغ اضافگی  زيانميگردد اضافه باشد، مبلغ اضافگی تابع ماليه بوده اما اگر اين 

  .نمی باشد

 

وايد قابل ماليه را از ع زيانگردد،  نمی تواند چنين زيانهرگاه يک شخص از درک فروش ويا تبادله اسناد سهم متقبل   1.28

که از درک فروش ويا تبادله اسناد سهام )  درصورتيکه وجود داشته باشد(خود وضع نمايد، به استثنای همان اندازه سهام 

  . درعين سال مفاد حاصل گردد

 دوسال قبل هرسهم را به مبلغ. افغانی  فی سهم بفروش ميرساند 1600سهم را به قيمت  100يک شخص انفرادی    :1مثال 

ضرب  100(افغانی  40000وارده به شخص متذکره از درک فروش سهام  زيان. افغانی خريداری نموده بود 2000

هرگاه شخص مذکور دراين سال مالی صرف همين فروش ويا انتقال را اجرا نموده . می باشد))1600منفی  2000(

از ساير مفاد قابل ماليه خود وضع نمايد حتی  های وارده از اثر چنين معامله را زيانباشد، درآنصورت او نمی تواند 

  . اگر شخص متذکره ساير عوايد قابل ماليه را بابت معاش، مفادسهم و غيره بدست آورده باشد

افغانی درفی سهم، آنها  500 زيانافغانی برايش تمام شده است، با  2000سهم را که هريک  10يک شخص انفرادی   : 2مثال 

افغانی  400سهم را با مفاد  20درعين سال شخص متذکره . افغانی بفروش ميرساند 5000را به قيمت مجموعی 

او ميتواند که از مفاد حاصله . افغانی بفروش ميرساند 8000يک شرکت يا نهاد ديگر با مجموع مفاد به درفی سهم ،  

و مفاد وی  زيانايد زيرا وارده ناشی از فروش سهام فوق الذکر راوضع نم زيانافغانی  5000افغانی، مبلغ  8000

افغانی باقيمانده بابت مفاد حاصله از فروش سهام عايد قابل ماليه می  3000مبلغ . درعين سال صورت گرفته است

  . باشد

افغانی  4000افغانی مفاد نمايد، او صرف مجاز به وضع  4000صرف  2هرگاه شخص انفرادی متذکره درمثال   :3مثال 

دراينصورت طوری پنداشته می شود که هيچگونه عوايد قابل ماليه و . ميباشد زياننی افغا 5000از مجموع  زيان

بوده و نمی توان آنرا تحت  28تابع حکم خاص مندرج ماده  زيانوی باقی نه مانده است زيرا اين  زيانوضع بيشتر 

  .قرارداد 42احکام مندرج ماده 

افغانی را در سال متفاوت قابل ماليه  8000گردد و مفاد دواری ل  مالفوق دريک سا 2ذکر شده در مثال  زيانهرگاه    :4مثال 

  . ها قابل وضع نبوده و تمام مفاد حاصله قابل ماليه می باشدزيانحاصل مينمايد، درآنصورت هيچيک از 

  :از درک فروش ويا تبادله اسناد سهم قرار ذيل تعيين ميگردد زيانمفاد ويا    2.28

بفروش رسيده ، ويا ارزش حاصله دارائی که دراثرتبادله سهام دريافت شده ، ويا  مبلغ ايکه سهم درآن  .الف

  .روز  درتاريخ  انتقال آن،  ثبت شده باشدارزش سهم به اساس نرخ 

  مصارف مالک سهم بامصارف انتقال جمع شده باشد . ب
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وارده را بابت  نزياتفاوت حاصله مفاد ويا . مبلغ حاصله جزء ب ازمبلغ حاصله جزء الف منفی ميگردد  .ج

 .فروش ويا تبادله سهام نشان ميدهد

هرگاه مبلغ . هرگاه مبلغ مندرج جزء ب از مبلغ جزء الف کمتر باشد، تفاوت بميان آمده مفاد حاصله را نشان ميدهد

  . ناشی از معامله نشان داده ميشود زيانجزء ب بيشتر از مبلغ جزء الف باشد، درآنصورت 

فی سهم عبارت از مبلغ مجموعی است که بابت تمام اسهام تاديه شده و تقسيم  اوسط قيمت .  1    :تبصره

  .گردديتعداد چنان اسهام که دروقت انتقال درمکليت قرارداشته باشد، م

شد  ماوسط قيمت  فی سهم درتعداد اسهاميکه انتقال يافته ضرب گرديده و منحيث قيمت تما. 2

     اسهام 

  .مالک محسوب می گردد

افغانی فی  900به قيمت  در شرکت معدن لوگر قطعه سند سهم خود را 100تعداد  1385يک شخص انفرادی  درسال   :1مثال 

. افغانی بفروش رسانيده که مصارف را درقبال نداشت 40000افغانی است با مفاد  90000سهم که قيمت مجموعی آن 

رسهم ديگر درهمان شرکت بوده و تمامًا دارای عين اين اسهام تمامًا عادی بوده و ارزش يکی آن عينًا مساوی ارزش ه

سند سهم هنوز هم  100اما مالک اسهام آنرا دراوقات مختلف بدست آورده و بعد ازفروش . رای و حقوق عوايد می باشد

  . سند سهم برايش باقی مانده است 20

  

  مصارف                 مفاد خالص             فروش            مفاد          قيمت تمام شد                    

  

                  20,000      خريداسهام

    

  قطعه سندسهم 20 – 1379

  افغانی 1000فی قطعه 

  قطعه سند سهم 40  -1381

   40,000    افغانی 1000فی قطعه 

  قطعه سند سهم 60  -1383

    0                 درعوض مفاد سهم

         

  سند سهم 120           

  افغانی به  500فی قطعه 

  60,000    اساس نرخ اوسط فی سهم

  فروش

  سند سهم  100 – 1385
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     40,000   90,000     -50,000    افغانی 900فی قطعه 

  40,000   

  باقی مانده

  سند سهم قيمت اوسط  20

                 10,000    افغانی 500فی سهم 

    

  

افغانی خريداری می  800قيمت ه ب) الف(سند سهم اضافی را از همان شرکت  50همان شخص  1386درسال     : 2مثال 

معدن  برايش باقيمانده است، درشرکت 1385سهميکه بعداز سال  20وف با اين خريد و صحاال شخص مو. نمايد

افغانی فی سهم بفروش  1000سند سهم را به قيمت  75تعداد  1387هرگاه در سال .سهم می باشد 70دارای  لوگر

  :افغانی قرارذيل محاسبه ميگردد 24000انی باشد، مفاد قابل ماليه وی از افغ 3000برساند ومصارف فروش آن 

  

  مفاد خالص    مصارف  مفاد    فروش    قيمت        

                 10,000    سهم 20باقی مانده مثال يک 

  خريد اسهام

  سند سهم 50  -1386

                   40,000    افغانی 800فی قطعه 

   باقی مانده 

  سند سهم به قيمت اوسط 70

                50,000      افغانی 714سهم فی  

   

     فروشات

  سند سهم 40 – 1387

    8,440    3,000  11,440        40,000   28,560      افغانی 1000فی قطعه 

    مجموع باقی مانده

   21,440    افغانی 714سند سهم فی قطعه  30
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  سنجش ماليه از تزئيد ارزش دارائی

  :مادۀ بيست ونهم

  :اليه تزئيد ارزش دارائی قرار ذيل استطرز تثبيت و سنجش م  

ماه يا بيشتر از آن ملکيت شخص باشد، با داشتن يک ويا چند ) 18(مفاد مندرج ماده بيست و سوم اين قانون که درخالل      (1)

  :شرط ذيل تثبيت و سنجش ميگردد  

  .طور فروش صورت نگرفته باشد) باستثنای ميراث(انتقال  -

 .رائی سرمايوی باشددارائی انتقال يافته دا -

 .دارائی حين فروش يا انحالل پيشه يا تجارت انتقال يافته باشد -

   اين ماده انتقال يابد عبارت از ) 1(ماليات برعايدات شخص درخالل سال مالی که طبق يکی از شرايط مندرج جز  (2)  

  .اين ماده می باشد) 3(ز حاصل ضرب عوايد قابل ماليه اش از تمام منابع با نرخ مخصوص موضوعه مندرج ج

  :نرخ مخصوص موضوعه مندرج اين ماده قرار ذيل دريافت ميگردد(3)   

  .تقسيم تعداد سالهای ميشود که دارائی در ملکيت وی بوده باشد) به استثنای ميراث(از انتقال دارائی  همفاد حاصل - 

    بل ماليه جمع و مطابق نرخ جدول مندرج ماده چهار اين مفاد متوسط ساالنه يا مفاد حاصله از اين روش با ساير عوايد قا - 

 هرگاه نرخ مطلوب کمتر . قانون سنجش و ماليه حاصله تقسيم مبلغيکه برآن سنجش شده است، نرخ مطلوب را تثبيت می نمايد

  .فيصد می باشد وفيصد بوده، درآنصورت نرخ قابل تطبيق د واز د

  

است که  صعادالنه از عوايد چنان يک شخبشکل ماليه  تحصيل عايدات عبارت ازقانون ماليات بر 29هدف ماده    1.29

هرگاه . عوايد خودرا بابت فروش و يا تبادله دارائی درظرف چندين سال حاصل نموده اما دريک سال تابع ماليه قرار ميگيرد

ماليه ) قانون ماليات برعايدات 4ماده درتحت جدول مندرج (وجود نمی داشت، عوايد حاصله تابع نورم بلندتر  29احکام ماده 

، پس تمام مفاد دريک سال تحت )که عمًال ممکن نيست(چون عوايد حاصله سال به سال تابع ماليه قرار نگرفته . قرار ميگرفت

مفاد ،  29 تحت ماده.  شتربوده، نورم  بلندترماليه درزمينه تطبيق ميگردديماليه قرار ميگيرد و اينکه  مبلغ عوايد قابل ماليه ب

به اين ترتيب بدست  ايکهاوسط . مجموعی حاصل شده برتعداد سالهای که درظرف آن عوايد تجمع نموده است،  تقسيم ميگردد

  . می آيد درتعيين نورم ماليه که بايد به مجموع عوايد تطبيق گردد، مورد استفاده قرار ميگيرد

  طريقه تعيين و سنجش ماليه برمفاد سرمايه

   4 اوسطاين اسهام بطور . افغانی ميرسد 1000000به  1388حاصل از فروش اسهام ذريعه يک شخص درسال  مفاد  :مثال

افغانی  250,000مساوی به  4تقسيم  1,000,000سال درملکيت فروشنده بوده  بنًا اوسط مفاد  فی سال عبارت از 

  .می باشد

ازسايرمنابع بدست آورده ) بعدازوضع کسرات(ل ماليهافغانی عوايد قاب 1,300,000شخص فروشنده اين اسهام مبلغ  

  :وی قرار ذيل سنجش ميگردد 1388و ماليه سال 

  افغانی 1,300,000        1388سائر عوايد تابع ماليه سال . الف

  افغانی250,000    اوسط مفاد هر سال درظرف مدتی که اسهام درملکيت بود. ب
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  افغانی1,550,000              مجموع. ج

  افغانی176,800      قانون ماليات برعايدات) 4(تی برحسب ماده ماليه مؤق. د

    %11.40            176,800= نورم مخصوصی . هـ

                       

  افغانی1,300,000          1388ساير عوايد قابل ماليه سال . و

      افغانی  1000000        عوايد قابل ماليه از درک فروش اسهام. ز

    

  افغانی 2,300,000             مجموع عوايد قابل ماليه . ح

  افغانی 262,200               )فيصد 40ضرب  2,300,000(ماليه . ط

  .تطبيق ميگردد% 40.11فيصدی تشريح شده بلند تر است، نورم  2 ازحد اقل% 40.11ازآنجايکه نورم مخصوص * 

  .افغانی ميرسيد 326,800افغانی به  2,300,000فوق تطبيق نمی گرديد، ماليه  امتيازیهرگاه نورم   :تبصره

برای شرکتهای  29با استفاده از احکام مندرج ماده . شرکتهای سهامی و محدودالمسؤليت از روش فوق استفاد نمی نمايند    2.29

فيصد وضع  20زيرا ماليه اين شرکتها ثابت وبه اساس نورم  نمی آوردسهامی و محدودالمسؤليت کدام منفعت مالياتی را بدست 

  . تعيين اوسط مفاد نورم ماليه شانرا تغير نمی دهد ميگردد فلهذا

  . ماه درملکيت باشند، تابع احکام اين ماده قرار نمی گيرند 18دارئيهائيکه کمتر از مفاد حاصله از  3.29

 

  ماليات بر فروش اموال منقول وغيرمنقول

  :مادۀ سی ام

زطريق فروش يا انتقال اموال منقول بارعايت حکم مندرج ماده بيست وسوم اين قانون قيمت امواليکه ا )1(

وغيرمنقول توسط شخص حقيقی حاصل ميگردد، بعوض ماليات برعايدات تابع پرداخت يک فيصدماليه هنگام انتقال 

 .ملکيت قرارميگيرد

بارعايت حکم مندرج ماده بيست وسوم اين قانون قيمت امواليکه ازطريق فروش ياانتقال اموال منقول توسط  )2(

اين . ميگردد ، بعوض ماليات برعايدات تابع پرداخت يک فيصد ماليه هنگام انتقال قرارميگيرد شخص حکمی حاصل

  .ماليات پيش پرداخت محسوب شده حين ارائيه بيالنس واظهارنامه درماليه مجرائی داده ميشود

   

ل هر دارائی منقول وغيرمنقول مانند قانون ماليات برعايدات بر فروش ويا انتقا 30ماده ) 1(فقره پيشبينی شده درماليه    30.1

تضامنی، ويا فاميل ها باشد،  عادی عراده جات و زمينی که ملکيت يک شخص انفرادی، اشخاص انفرادی دريک شرکت

اجاره که از يکسال بسال ديگر ويا برای مدت ده سال ويا کمترازآن ادامه پيدا ميکند،  بمنظورتطبيق اين ماليه . تطبيق ميگردد

اجاره ايکه برای مدت بيشتر از ده سال باشد، منحيث انتقال پنداشته . نتقال حقوق و امتيازات  زمين محسوب نميگرددمنحيث ا

  . شده و تابع اين ماليه قرار ميگيرد

1,550,000
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يک زمين دار زمين زراعتی خود را به يک دهقان اجار می دهد و هرسال يک حصه مشخص حاصالت را منحيث    :1مثال 

  .قانون ماليات برعايدات درمورد تطبيق نمی گردد 30ماليه مندرج ماده . ميکند اجاره زمين حاصل

  

سال به شکل اجاره قابل تجديد به  99يک شخص دارای قطعه زمين در يک شهراست که زمين خود را برای مدت   :2مثال 

چنان . ا اعمارنمايدشرکت مذکور ميخواهد روی زمين متذکره يک فابريکه صنعتی ر. يک شرکت به اجاره داده است

  . انتقال حقوق زمين تابع پرداخت ماليه بوده و ماليه آن يک فيصد ارزش بازاری زمين می باشد

فيروز . افغانی خريده است 130,000فيروز يک عراده موتر را دراختياردارد و موترمتذکره را دوسال قبل به قيمت  : 3مثال 

حين فروش موتر،  . افغانی به فروش برساند 150,000نجيب به مبلغ طوری موافقه می نمايد که موترخودرا باالی 

  . افغانی می باشد 1500افغانی يعنی  150,000ماليه ثابت مبلغ % 1فيروز مکلف به تاديه 

  

مانند شرکت يا (نه منحيث يک شخص حکمی  و)يعنی يک شخص انفرادی(چونکه فيروز منحيث يک شخص حقيقی   :تبصره

دارايی را بفروش ميرساند، وی مکلف به محاسبه فروش متذکره در اظهارنامه مالياتی ساالنه ) تساير اشکال ادارا

فروش پرداخت ميشود، ماليه نهايی پنداشته ميشود  در زمان فروش  از مبلغ که ماليه ثابت فيصد 1. خويش نمی باشد

  ..و در عوض ماليه عوايد ساالنه تطبيق ميگردد

  . ادهای را تبادله  نمايند، هريک از جايداد ها منحيث معامالت جداگانه تحت ماليه قرار ميگيرندهرگاه دوشخص جايد  :  30.2

  

. يک قطعه زمين در کابل است که ازآن بمنظورپيش برد تجارت و يا فعاليت هايش استفاده نمی نمايدعزيز دارای   : مثال

بمنظورپيش برد تجارت ويا اجرای فعاليت هايش وحيد يک قطعه زمين در واليت هرات دارد که او هم از زمين خود 

عزيز و وحيد هريک بايد ماليه . عزيز و وحيد روی تبادله قطعه های زمين شان موافقت می نمايند.  استفاده نمی نمايد

  . انتقال شده خويش را بپردازند به نرخ بازار مساوی به يک فيصد متناسب ارزش زمين

است، پنداشته شده واين انتقال  تضامنی منحيث انتقال دارائی اصلی که در ملکيت شراکت تضامنی انتقال سهم شراکت  30.3

  .قانون ماليات برعايدات ميباشد ) 30(نيزتابع ماليات مندرج فقره اول ما ده 

  

فيصد باقيمانده شرکت سهم  90. فيصد سهم دارد 10افغانی   تضامنی عزيز يک مقيم افغانی است که دريک شرکت  :مثال

افغانی دارای جايداد حقيقی درواليت  تضامنی شرکت. وحيد نيز يک مقيم افغانی است. می باشد) برادرعزيز(حيد و

فيصد سهم خود  10هرگاه عزيز . کندهار است که ازاين جايداد بمنظور پيش برد فعاليت های تجارتی استفاده نمی کند

به همين دليل عزيز تابع . ی شرکت را بفروش رسانيده استرا بفروش برساند، چنين پنداشته ميشود که او دارائی اصل

  .  قانون ماليات برعايدات قرار ميگيرد 30ماده ) 1(مطابق فقره  متذکره يک فيصد ماليه بابت انتقال دارائی

ات قانون ماليات برعايدات اشخاص حکمی بارعايت ماده بيست وسوم قانون مالي) 30(مطابق به حکم فقره دوم ماده   4.30

ماليات پرداخته شده . ماليات بپردازد%) 1(برعايدات مکلف است ازفروش ويا انتقال اموال منقول وغيرمنقول خويش 
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توسط اشخاص حکمی بابت فروش ويا انتقال اموال منقول وغيرمنقول منحيث پيش پرداخت پنداشته شده ودرمقابل 

  .ماليات برعايدات ساالنه وی مجرائی ميگردد

به فروش  1388افغانی درجريان سال مالی    200,000خويش رابه قيمت مبلغ عراده الریهوخست يک  شرکت   :مثال

افغانی ميشودحين تحصيل آن به حساب   2,000شرکت مکلف است يک فيصدماليه مبلغ فوق راکه مبلغ. ميرساند 

وی درمقابل  یماليات رنامهائه اظهااين ماليه به حيث پيش پرداخت شرکت  هوخست بوده وحين ار. بپردازد دولت

  . ماليات برعايدات وی مجرای داده ميشود

افغانی عوايد خالص داشته باشد در اينصورت ماليه قابل  200,000به ميزان  1388شرکت هوخست درسال مالی  هرگاه

  :آن به شرح ذيل خواهد بود 1388پرداخت در زمان ارائه اظهارنامه مالياتی سال 

  عوايد خالص                                   = افغانی200,000                                                

)             مجموع ماليات برعايدات ساالنه 200000فيصد مبلغ  20                               = 20,000  

)              منفی  ماليه عوايد پرداخت شده  دارائیماليه ثابت بابت فروش  )                         =2000   

  18,000 =                                                                                         ماليات قابل تحصيل 

          

قانون ) 30(ماده  فروش ويا انتقال اموال منقول وغيرمنقول توسط اشخاص حکمی برعالوه ماليات مندرج فقره دوم  :تبصره

ماليات برعايدات ، تابع ماليات برعايدات نيزبوده وعوايد چنين فروشات درجمع سايرعوايد اشخاص حکمی 

البته فروش اموال تجارتی توسط اشخاص حکمی  .دراظهارنامه درج وغرض محاسبه ماليات ساالنه ارائيه ميگردد

  . رعايدات قرارنميگيردقانون ماليات ب) 30(مندرج ماده  موضوعی تابع ماليات
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  فصل چهارم

  شرکت ها

  35الی  31مواد 
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  اصطالحات 

  .مادۀ سی ويکم

اتحاد دو يا بيشتر از دو شخص است که مطابق اساسنامه مربوط مشترکًا کار يا تجارت نموده و : شراکت )1(

  .آنرا تقسيم می نمايند زياننفع يا 

 .درشرکت سهم داشته باشدشخصی است که : شريک )2(

 . مجموع قواعديست که شرکا آنرا قبول نموده و به اساس آن شرکت را اداره می نمايند: اساسنامه شراکت )3(

شرکتی است که هريک از شرکا طور انفرادی يا دسته جمعی مکلف به تاديه تمام قروض : شرکت تضامنی )4(

 .و ديون شرکت می باشند

که درآن يک يا چند شريک نسبت بقروض و ديون شرکت دارای شرکتی است : شرکت تضامنی مختلط )5(

 .مسؤليت تضامنی و غيرمحدود بوده و متباقی شرکا دارای مسؤليت محدود باندازه سهم شان درشرکت می باشند

شرکتی است که درآن شرکا منفردًا نسبت به قروض و ديون شرکت مسؤل نبوده و : شرکت محدودالمسؤليت )6(

 .د باندازه سهم وی درشرکت می باشدمسؤليت هر شريک محدو

شرکتی است که سرمايه آن معين و منقسم به اسهام بوده و اندازه مسؤليت هر شريک به : شرکت سهامی )7(

  . اندازه سهم آن محدود باشد

اران اطالع يا اخذ اجازه از ساير سهمداسهام شرکت سهامی قابل انتقال بوده و مالک آن ميتواند اسهام را بدون       1.31

دريک شرکت محدودالمسؤليت قابل انتقال ) سهمداران(شرکت محدودالمسؤليت متفاوت بوده و اسهام شرکا . بفروش برساند

اسهام خود را بفروش رسانيده ميتواند يا خير وآنرا  به کدام شخص بايد بفروشد، ) سهمدار(اينکه آيا يک شريک . نمی باشد

قانون  32به ماده . دودالمسؤليت مانند شرکت سهامی تحت ماليه قرار ميگيرديک شرکت مح. ذريعه شرکت تعيين ميگردد

ماليات برعايدات و طرزالعمل هائيکه به اساس ماده متذکره دررابطه به تحت ماليه قراردادن شرکت های محدود المسؤليت 

  . صادرگرديده اند، مراجعه گردد

تحت يک توافقنامه جهت پيش برد تجارت يکجا گرديده و مفاد  بمنظور ايجاد شراکت، دونفر يا بيشتر ازآن بايد  2.31

  . حاصله را به اساس سهم هريک تقسيم نمايد

شراکت  درجريان کار جوانب " توافقنامه. "جوانب ذيدخل مکلف به اين نيستند که توافق خود را کتبًا رسمی سازند) الف(

  . ذيدخل ايجاد شده ميتواند

آنها هيچگاهی توافق خودرا کتبًا رسمی ننموده . ليت ميوه فروشی  درشهر کابل می باشنداديب و وحيد مصروف فعا  :مثال

باآنهم، اديب هر روز کراچی ميوه فروشی را جهت نشان دادن ميوه ها ترتيب نموده و خدمات را برای فروشنده . اند

فيصد  40فيصد و وحيد 60اديب . يدوحيد ميوه جات را برای فروشنده گان فراهم می نما . گان مختلف فراهم می نمايد
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اديب و وحيد باوجود اينکه توافقنامه کتبی رسمی ندارند، . را از تجارت خويش بدست ميا ورند) بعداز مصارف(مفاد 

  . دريک شراکت باهم شريک گرديده اند

ته نيز بايد وجود داش زيانشراکت در مالکيت دارائی جهت ايجاد شراکت کافی نمی باشد و درعوض، تسهيم مفاد و  محض )ب(

  .باشد

اديب و وحيد . آنها يک قطعه زمين را درواليت زابل از پدر خود به ارث برده اند. اديب و وحيد برادران هستند  :مثال

اديب و وحيد قصد ندارند تا اززمين مذکور استفاده .  مشترکًا مالک جايداد اند اما جايداد آنها صرف زمين بايراست

شايد . آنرا بفروش برسانندباالخره  نها قصد دارند تا زمين را برای يک مدت زمان نگهدارند ودرعوض، آ. نمايند

با در نظرداشت اين وضعيت، طوری پنداشته می شود که . زمين را بصورت جداگانه ويا هم يکجا بفروش برسانند

   .اديب و وحيد دريک شراکت باهم يکجا نگرديده اند

شرکت تضامنی  را دراخير سال قابل ماليه بدون درنظرداشت اينکه آيا عوايد  زيانيا وايد شرکای انفرادی بايد ع  3.31 

  . شرکت خود را تشخيص نمايند زيانهريک از شرکا بايد سهم توزيعی عوايد ويا . توزيع گرديده اند يا خير، گزارش دهند

وحيد نيز يک مقيم افغانی است و در يک . سهم  دارد% 15اديب يک مقيم افغانی بوده و دريک شراکت افغانی   : 1مثال

افغانی مفاد نموده و آنها مفاد خودرا  1000000شرکت آنها در طول سال مبلغ . سهم دارد% 85شراکت افغانی 

افغانی مفاد را  850000افغانی مفاد و وحيد بايد مبلغ  150000اديب بايد مبلغ .  درطی سال توزيع ننموده اند

  . خويش ارائه نماينددراظهارنامه مالياتی 

وحيد نيز يک مقيم افغانی است و در يک . سهم  دارد% 15اديب يک مقيم افغانی بوده و دريک شراکت افغانی    : 2مثال 

خودرا  زياننموده و آنها  زيانافغانی  1000000شرکت آنها در طول سال مبلغ . سهم دارد% 15شراکت افغانی 

را زيانافغانی  850000و  وحيد بايد مبلغ زيانافغانی  150000بايد مبلغ اديب .  درطی سال توزيع ننموده اند

  . دراظهارنامه مالياتی خويش ارائه نمايند
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  احکام قابل تطبيق باالی شرکت محدودالمسؤليت و تضامنی مختلط

  . مادۀ سی ودوم

بمنظور اين . ی باشدشرکت محدوالمسؤليت تابع احکام قابل تطبيق اين قانون درمورد شرکتهای سهامی م )1(

  .قانون، شرکای همچو شرکت، سهمداران و توزيع مفاد آن، مفاد سهم پنداشته ميشود

  .شرکت تضامنی مختلط تابع احکام قابل تطبيق اين قانون درمورد شرکت های تضامنی می باشد )2(

کت محدودالمسؤليت نيز قابل سهمداران شرباالی احکام قانون ماليات برعايدات مربوط به سهمداران شرکت سهامی   1.32 

وزيع مفاد به سهم داران باالی تتطبيق می باشد، همچنا ن احکام مربوط به توزيع مفاد سهم به سهمداران ذريعه شرکت سهامی 

  .شرکت محدودالمسؤليت نيز تطبيق ميگردد) شرکا(

 900000از آنجمله مبلغ .  نموده استافغانی عايد  1000000يک شرکت محدودالمسؤليت دريکسال قابل ماليه مبلغ     :مثال

ماليات برعايدات . افغانی ذريعه شرکت نگهداشته ميشود 100000افغانی نقدًا به سمهداران توزيع گرديده و مبلغ 

افغانی می شود، است و ماليه وضع شده از مفاد  20000افغانی که مساوی به  100000فيصد  20خالص شرکت 

  . می شود، است 180000که مساوی به مبلغ  افغانی 900000فيصد   20سهم  

شرکای که مسؤليت محدود در يک شرکت تصامنی مختلط دارند به همان شکل مکلفيت محدود را    پيرامون ماليات   2.32

توزيع (ماليات ثابت از سهم چنين شرکا يا سهام به اندازه عوايد شان . يازدهم قانون ماليات برعايدات دارندثابت تحت فصل 

  . ويا دارائی شان ويا هم از شرکای ايکه مکلفيت غيرمحدود دارند، تاديه ميگردد) ده باشد يا خيرش

افغانی ماليات اضافی از سال  100000بعداز تفتيش وبررسی چنين ثابت گرديد که يک شرکت تضامنی مختلط مبلغ   :المث

هيچنوع دارائی . اد سهم نداشته استهيچگونه مفاد و توزيع مف 1385شرکت متذکره درسال . مقروض است 1385

درچنين حالت شرکا ايکه مسؤليت محدود دارند، برای هيچ يک از . وجود ندارد تا دربدل ماليه اضافی تاديه گردد

بخش ماليه متذکره مورد بررسی قرار نمی گيرند اما شرکا ايکه مسؤليت غيرمحدود دارند، خود ايشان مکلفيت تاديه 

  . می باشندتمام ماليه را دارا 

را درعين سال ) عوايد(هرگاه شرکت جهت تاديه ماليه دارائی داشته باشد،  ويا هرگاه شرکت متذکره دارائی ها  : تبصره 

باآنهم، . توزيع نمايد،  محاسبه ماليه اضافی به اساس دارائی باقيمانده و دارائی های توزيع شده درهمان سال صورت ميگيرد

صورت کامل رفع نشده باشد، ماليه باقی مانده تاديه ناشده مکلفيت شرکا ايکه مسؤليت غيرمحدود هرگاه مکلفيت  مالياتی ب

  .درشرکت دارند، پنداشته ميشود
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  ماليات شرکت تضامنی

  مادۀ سی وسوم

شرکا منحيث اشخاص حقيقی . شرکت تضامنی منحيث شخصيت حکمی تابع ماليات برعايدات مندرج اين قانون نمی باشد   

عايدات شرکت تضامنی بصورت عايدات انفرادی شرکا که هريک آن مکلف . نفرادی تابع ماليات برعايدات می باشدطور ا

  . است سهم خود را از عايدات شرکت درعوايد قابل ماليه خود داخل نمايد، تابع پرداخت ماليات برعايدات می باشد

  :از ماليات برعايدات معاف می باشد  درصورت برآورده ساختن شرايط ذيل، عوايد شرکت تضامنی  1.33

  عوايد حاصله از درک فعاليت های تجارتی آن تابع ماليات ثابت قرار گيرد. الف

 درصورت موجوديت ماليات ثابت بعوض ماليات برعايدات به اساس فصل يازدهم قانون ماليات برعايدات . ب

  . ان توزيع گرديده است يا خير،  از ماليه معاف می باشندچنين عوايد شرکت تضامنی بدون درنظرداشته اينکه آيا برای سهمدار

يک شرکت مطابق احکام مندرج فصل يازدهم قانون ماليات برعايدات تابع ماليه قرار گرفته و مالکيت آنرا شرکت     : تبصره 

ضی سالها مفادحاصله از دربع.  تضامنی که ماليه ثابت  را می پردازد، دراختيارداشته و فعاليت های آنرا نيز به پيش ميبرد

عوايد شراکت از ماليه . درک فعاليت های تجارتی شراکت فوق الذکر به سهمداران توزيع و دربعضی سالها توزيع نمی گردد

  .معاف می باشد

  . يک سهمدار مقيم افغانی مفاد سهم را به پول  بدون ماليه به اندازه سهم خود درشرکت بدست آورده می تواند   2.33

افغانی را حين تشکيل  500000هريک از آنها مبلغ . عزيز و وحيد دريک شرکت افغانی سهم های مساويانه دارند   : 1مثال 

دراخير سال،  قبل از . افغانی مفاد می نمايد 200000درطول سال، شرکت متذکره .  شرکت به شراکت گذاشته اند

افغانی افزايش می  600000افغانی به  500000 مالحظه توزيع مفاد سهم، اسهام عزيز و وحيد درشرکت آنها از

افغانی  100000عزيز و وحيد بايد مبلغ . افغانی به هريک از شرکا توزيع ميگردد 50000درطول سال، مبلغ . يابد

افغانی را که درطول سال به آنها توزيع شده  50000آنها نبايد . را منحيث سهم قابل توزيع بابت مفاد شرکت بدانند

  . افغانی تقليل می يابد 550000بعداز توزيع، اسهام وحيد و عزيز درشرکت به . کامل مفاد سهم بپندارنداست رقم 

افغانی را حين تشکيل شرکت،  500000هريک آنها مبلغ . عزيز و وحيد بصورت مساويانه دريک شرکت سهيم اند  : 2مثال 

نی مفاد نموده اسامی عزيز و وحيد هر يک بايد افغا 200000درجريان سال، شرکت متذکره . به شراکت گذاشته اند

 500000دراخير سال اسهام عزيز و وحيد از . افغانی را منحيث مفاد قابل توزيع شراکت نشان بدهند 100000مبلغ 

ننموده اما  زيانشرکت مذکور در سال دوم فعاليت خود هيچگونه مفاد ويا . افغانی افزايش ميابد 600000افغانی به 
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افغانی  540000بعداز توزيع، اسهام عزيز  و وحيد به . غانی به هريک از سهمداران توزيع نموده استاف 60000

  . تقليل می يابد

مفاد  مبلغ اضافی را هرگاه يک سهمدار در يک شرکت پول  را بيشتراز سهم خويش درشرکت دريافت نمايد، وی بايد  3.33

  . حاصله ازدرک سهم اش در شرکت،  بپذيرد

بنًا با . افغانی ميرسد 200000سهم هريک آنها به . عزيز و وحيد بصورت مساويانه دريک شرکت افغانی  سهم دارند   :مثال

.  مجرائی استهالک سريع،  شرکت متذکره مبلغ قابل توجه  نقدی را بدون هيچگونه عايد قابل ماليه بدست می آورد

عزيز و وحيد . جريان سال اول فعاليت توزيع می نمايدافغانی را به عزيز و وحيد در 210000شرکت متذکره مبلغ 

  ). افغانی 200000 –افغانی  210000.( مفاد بپندارندمنحيث افغانی را  10000هرکد ام مبلغ بايد 

 
  تعيين عوايد خالص 

  .مادۀ سی وچهارم

عوايد خالص خود را طور تمام مبالغ حاصله، مصارف و تاديات مربوط راپور داده و ازشرکت تضامنی مکلف است، ساالنه 

  .انفرادی تعيين نمايد

  :شرکت مکلف است بصورت جداگانه سهم هر شريک را درموارد ذيل گزارش دهد

  .خالص زيانمفاد خالص ويا  -1

 .از درک فروش ويا تبادله اموال و ملکيت منقول و غيرمنقول زيانمفاد يا -2

  .معاش، تکت پولی، مفاد سهم، پيشکی و امثال آن -3

  

بايد گزارش ساالنه را پيرامون اينکه آيا آنها مشغول فعاليت هائيکه بعوض ماليات ) تضامنی و مختلط(شرکت ها  تمام  1.34

شرکت ذريعه هريک ترتيب شدۀ يک نقل گزارش . برعايدات  تحت ماليات ثابت قرار گرفته باشند، بوده اند ياخير، ارائه نمايند

  . متذکره مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه ميباشد، خانه پری و ارائه گردداز سهمداران در دفتر ماليات محليکه سهمدار 

يک شخص انفرادی مشغول فعاليت های اقتصادی که تابع ماليات ثابت در دو ويا اضافه تر از محل ايکه ذريعه دفاتر   2.34

دفتر مالياتی همان ناحيه ايکه  شرکت وی مختلف مالياتی تحت ماليه قرار گيرند، باشد، وی بايد ماليه هر محل کاری را در 

هرگاه چنين شخص مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه ماليات برعايدات باشد، بايد اظهارنامه . موقعيت دارد، تاديه نمايد
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ذ نموده مالياتی را خانه پری و به دفتر مالياتی محل سکونتش ويا هم به دفتر مالياتی ايکه از آنجا جواز تجارت خود را اخ

اين مقرره نيز دربرگيرنده خانه پری و ارائه اظهارنامه ماليات برعايدات شخصيکه دريک شرکت سهمدار . است، ارائه نمايد

  .است، ميباشد

با وجود اينکه دارای عوايد قابل ماليه درسال قابل ماليه نميباشد بازهم ضروری ) شراکت(گزارش ساالنه يک شرکت   3.34

اران شرکت مکلف به ارائه گزارش مفاد سهم شان در شرکت بدون اينکه مفادسهم توزيع گرديده يا هريک از سهمد. است

 . خيرمی باشند

  تقسيم مبالغ حاصله

  .مادۀ سی وپنجم

مبالغ حاصله، مصارف و مفاد خالص شرکت تضامنی چنين پنداشته ميشود که طبق شرايط مندرج اساسنامه مربوط، توسط 

  . شرکا تقسيم گرديده است

باشد و شرکا درمورد تقسيم عوايد موافقت نداشته باشند،  درآنصورت ) ويا هم مبهم(هرگاه توافقنامه شراکت شفاهی   1.35

وزارت ماليه دارائيها، مکلفيت ها و عوايد توزيع ناشده را بصورت مساويانه تقسيم خواهد نمود مگراينکه حقايق و حاالت 

ر هائيکه وزارت ماليه شموليت آنها را درنظر دارد، اما محدود به آن نمی باشد، فکتو. شکل برعکس موضوع را نشان دهد

  :قرار ذيل اند

  ارزش دارائی شرکا به قيمت روز  ) الف(

  .درسالهای قبلی تقسيم  گرديده اند زيانروش ايکه مفاد و   )ب(

 .طرز توزيع مفاد سهم ايکه ميان شرکا تقسيم گرديده اند ) ج(

جمال . وحيد توافق مينما يند که فعاليت فروش گلدان ها و صنايع دستی را در شهرکابل آغاز نمايندجمال و برادرش    : مثال

اجازه ميدهد تا فعاليت اقتصادی توافق شده را درفروشگاهش  در شهر نو به پيش ببرد و وحيد گلدان های مختلف را 

. توافق شانرا روی اسناد تحرير ننموده اندبرادران متذکره هيچوقت . است، انتقال ميدهدساخته که برای فروشگاه 

افغانی  1,000,000افغانی ارزش داشته و گلدان های وحيد دارای ارزش   4,000,000فروشگاه متذکره مبلغ 

برادران مذکور درمورد اينکه چه مقدار . دراخير سال اول فعاليت ،  فعاليت فروشگاه موفقيت بوده است. ميباشد

درچنين حالت، . ت و هر شريک مستحق چه مقدار عايد ميگردد، شروع به مخالفت می نمايندفعاليت ها مربوط کی اس

 20فيصد و وحيد  80شراکت هردو برادر را بررسی نموده و به اين نتيجه که جمال ) بگونه مثال(وزارت ماليه 

 .فيصد سهم داشته است، مخالفت آنها را خاتمه می بخشد



Version:  2010-08-001-001-D 
  

112

  

  

  

  

  

  

  

 

  فصل پنجم

  قواعد محاسبه

  41الی  36مواد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Version:  2010-08-001-001-D 
  

113

  ترتيب و نگهداری اسناد

  مادۀ سی وششم

دارای عوايد قابل ماليه مکلف اند، تمام اسناد و دفاتر و صورت حساب معامالت اموال منقول و ) حقيقی و حکمی(اشخاص  

مؤظفين مربوط وزارت  غيرمنقول و عوايد خودرا درسال مالی مربوط ترتيب و نگهداری نموده درصورت مطالبه به دسترس

  .ماليه قرار دهند

  

تمام شرکت های سهامی، محدودالمسؤليت و تصامنی صرف نظر از اينکه عوايد قابل ماليه دارند ياخير، مکلف به     1.36

  . ترتيب و نگهداری اسناد ودفاتر می باشند

فظ اسناد تحت هيچ يک از احکام قانون اشخاص انفرادی که دارای عوايد قابل ماليه نباشند مکلف به ترتيب و ح    2.36

  :چنان اشخاص عبارتند از. ماليات برعايدات نمی باشند

اشخاص انفرادی که يگانه عوايد شان از فعاليتهای تجارتی تابع پرداخت ماليه ثابت درعوض ماليات برعايدات . الف

  . باشد

  . قرار ميگيرند که تحت فصل يازدهم قانون ماليات برعايداترا  اصناف خورد:  تبصره

  .اشخاص انفرادی که عوايدشان محض از درک زراعت باشد. ب

افغانی درماه  5000اشخاص انفرادی که عوايد شان کمتر از معافيت شخصی برای خودشان يعنی کمتر از مبلغ . ج

  .باشد افغانی) 60000  درسال(

اشخاصی که برعالوه عوايدمعاف از ماليه،  اشخاص  انفرادی که عوايد شان محض از منابع معاف ماليه بوده يا. د

  . داشته باشند ) درسال افغانی 60000 (افغانی درماه  5000عوايد تابع ماليه کمتر از

افغانی از درک فروش انگور امالک شخصی اش  25000افغانی از درک فروش گندم و  12000 انفرادی شخص   : مثال

فروشی که مطابق فصل يازدهم قانون ماليات برعايدات تحت ماليه اين شخص از درک دکان ميوه . بدست آورده است

  . افغانی می باشد 4000منبع سوم عوايد اين شخص معاش ماهوار . قرار ميگيرد، نيز عوايد دارد

افغانی يعنی کمتر از  48000چون يگانه عوايد تابع پرداخت ماليه اين شخص معاش او بوده و معاش او ساالنه 

باشد، بناًء شخص متذکره برحسب اين قانون مکلف به ترتيب و نگهداری اسناد و دفاتر نمی  معافيت شخصی می

  . باشد
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باشد، با آنهم مکلف به حفظ و نگهداری اسناد می چه يک شخص از کارو پيشه عادی خود دارای عوايد قابل ماليه نگر  3.36

  . ابل ماليه گردد، می باشدو دفاتر مربوط به سائر معامالتی که شايد منتج بمفاد سرمايوی ق

يک دوکاندار ماليه ثابت را تحت فصل يازدهم قانون ماليات برعايدات می پردازد ولی شخص متذکره رقم بزرگ     :مثال

باوجود اينکه . مفاد سهم وی تابع ماليات برعايدات قرار ميگيرد. مفاد سهم را بابت اسهام که دارد، اخذ می نمايد

رتيب ونگهداری اسناد بابت فعاليت های دوکانش نمی باشد اما مکلف به ترتيب و نگهداری شخص متذکره مکلف به ت

  . اسناد بابت مفاد سهم ايکه اخذ می نمايد، است

درعوض، شخص و يا نهاديکه مکلف به ترتيب . اسناد و دفاتر بايد حفظ گردند اما ضروری نيست که تسليم داده شوند    4.36

ت بايد چنين اسناد و دفاتر را ايجاد نمايند تا هرزمانيکه وزارت ماليه بمنظور ارزيابی، بررسی، نقل و حفظ اسناد و دفاتر اس

  . گيری وغيره چنين اسناد را طلب نمايد، اسناد مذکور وجود داشته باشد

د را به وزارت از يک شرکت ايکه تابع ماليه بابت عوايد خالص آن قرار گرفته بود خواسته شد تا اسناد کاری خو   :  مثال

شرکت شايد از ارسال اصل اسناد به وزارت ماليه ابأ ورزد، اما بايد تمام اسناد و دفاتر خود را در . ماليه ارسال نمايد

  . دفتر شرکت برای بررسی، تفتيش، تکثير و غيره ذريعه مفتشين وزارت ماليه آماده نمايند

 . د مطابق به احکام قانون حفظ گردددفاترواسناد باي 5.36

  

  طريقه بعدی محاسبه 

  . مادۀ سی وهفتم

شرکتهای سهامی و محدوالمسؤليت مکلف اند عوايد خود را توسط طريقه بعدی محاسبه که عوايد و مصارف را وقتيکه قابل 

  .تاديه ميشود، در نظرميگيرد، تثبيت نمايند

که دربرگيرنده يک پروسيجر برای عبارت است از هر سيستم محاسبوی اندراج دوگانه  " طريقه محاسبه بعدی"   1.37

  . نشان دهد، می باشددقيقًا مالی  را دريک زمان مشخص  وضعيتتغيرات ايکه عوايد را برای ميعاد تعيين شده بشکل مجزا و 

شرکت های سهامی و محدودالمسؤليت بايدطريقه بعدی محاسبه را مطابق به اساسات قبول شده محاسبوی استفاده   2.37

  .ضروری می باشدمؤثره دقيق و کتبی درست محاسبه برای يک اداره طريق.  نمايند

اصل پول و تکتانه آن يکسال بعداز . افغانی را با هشت فيصد تکتانه به قرضه ميدهد 1,000,000يک شرکت مبلغ    : مثال

. می يابد سال مالی قبل از اينکه مقروض قرض و تکتانه آنرا بپردازد، خاتمه. تاريخ ارائه قرضه حصول ميگردد
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تحت طريقه بعدی محاسبه، تکتانه حاصله دراخير سال هجری شمسی در مجموع عوايد همان سال مالی انعکاس داده 

قرضه به مقروض داده شده باشد، عايد حاصله بابت تکتانه تحقق  1385بناًء هرگاه در اخير برج ثور سال . ميشود

باوجود اينکه در سال ) می باشد 1385عوايد ده ماهه سال ( 1385يافته برای مدت ميان اخير ثور و اخير حوت سال 

  . اخذ نگرديده است، درعوايد همان سال شامل ميگردد 1385

  :عايد بابت تکتانه بشکل ذيل سنجش ميگردد

الی اخير ثور  1385چونکه نورم تکتانه به هشت فيصد درهرسال ميرسد، بناًء مفاد يک سال از اخير ثور . الف

  :افغانی ضرب هشت فيصد تکتانه می باشد، يعنی 1000000به مساوی  1386

 ) افغانی 80000=  100/8و X8 افغانی  1000000(

ماه تکتانه برای سال  10،   1385ماه سال  12واقع گرديد، از  1385ماه تکتانه درسال  10چونکه صرف . ب

  :شمرده ميشود که مساوی است به 1385

   افغانی X 10/12 = 66،667افغانی  80000 

يک ماليه دهنده که محاسبات خود را به اساس طريقه بعدی محاسبه انجام ميدهد، زمانی عوايد را تشخيص داده می   3.37

  . تواند که تمام اجراأت ثابت کننده حق اخذ چنين عوايد صورت گرفته و مبلغ مذکور به دقت کامل تعيين شده بتواند

ات بشکل امانت عمومًا درعوايد شامل نميگردد الی زمانيکه جنس بفروش پيش پرداخت برای اجناس ويا خدم) الف(

بناًء پول امانت مبلغ را گويند که قبًال تاديه شده اما هرگاه اخذ کننده آن  به تهيه اجناس . رسيده و خدمت اجرا گردد

  . الزم ويا هم  به اجرای خدمات الزمی مؤفق نگردد، دوباره تاديه ميگردد

اين شرکت . ميدهد رکت افغانی خدمات رنگمالی را به شرکت ها ومالکين منازل مختلف درمزارشريف انجاميک ش     :مثال

اين . افغانی را منحيث امانت يا پيش پرداخت جهت رنگمالی يک تعمير بزرگ اخذ می نمايد 200,000معموًال مبلغ 

ينکه رنگمالی تعمير را ختم نمود، اخذ افغانی را درظرف شش ماه بعداز ا 1,000,000شرکت توقع دارد تا مبلغ 

  .شرکت مذکور نبايد عوايد را الی بعداز تکميل رنگمالی تحقق يافته بپندارد. نمايد

هرگاه قرار باشد که يک ماليه دهنده برای مدت بيشتر از يکسال خدمات را اجرا نمايد، درآنصورت ماليه دهنده ) ب(

منظور تشخيص عوايد که با پروژه ارتباط گرفته و دراخير هرسال ، مذکور مکلف است تا ميتود فيصدی اکمال راب

تحت شيوه فيصدی اکمال، ماليه دهنده مجموع مصارف را که توقع ميرود تا درجريان . تعيين ميگردد، استفاده نمايد

ميگردد،  ماليه دهنده مقدار مصارف را که وی درطول سال مالی متقبل. قرارداد متحمل شود، درست تخمين می نمايد
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وی مقدار مصارف را که ذريعه او درطول سال مالی صورت گرفته است، باالی مجموع مصارف . تعيين می نمايد

  . متوقعه از پروژه، ميگرددضرب عوايد  ، بعدًا حاصل تقسيم. تخمينی پروژه تقسيم می نمايد

تکميل ساختمان متذکره سه سال . می نمايد يک شرکت افغانی قرارداد را بمنظور اعمار يک ساختمان درهرات عقد  :1 مثال

افغانی  30,000,000شرکت افغانی تخمين می نمايد که جهت اعمار ساختمان شرکت متذکره متقبل . را دربرميگيرد

درقرارداد چنين تصريح گرديده است که پول اعمار ساختمان بصورت قسط نوبتی درطول ميعاد . مصرف ميگردد

 40,000,000موع مبلغ ايکه درميعاد قرارداد به شرکت افغانی تاديه خواهد گرديد به مج. قرارداد تاديه ميگردد

چونکه به اساس قرارداد شرکت متذکره بايد خدمات ساختمانی را برای اضافه تر از مدت يکسال . افغانی ميرسد

  . ت قرارداد استفاده نمايدفراهم نمايد، بناًء شرکت مذکور بايد ميتود فيصدی اکمال کار را جهت تزئيد عوايد اش تح

 5/1افغانی گردد، پس شرکت متذکره بايد  6,000,000هرگاه درسال اول شرکت فوق الذکر متقبل مصارف به مبلغ 

بنًأ مفاد تحقق  .افغانی را تحقق يافته بپندارد 8,000,000مرتبط به قرارداد يا عوايد ) 30,000,000/6,000,000(

  . ميباشد)  6,000,000 – 8,000,000(افغانی  2,000,000يافته در سال اول معادل 

در اين مثال حقايق مشابه مثال اول بوده با تفاوت اينکه در سال دوم شرکت افغانی مصارف تخمينی خويش را تجديد   :2مثال 

کت مذکور در سال دوم شر. افغانی خواهد بود 35,000,000حاال درميابد که که مصارف مجموعی اکمال پروژه . نظر مينمايد

) 5,000,000/35,000,000( 1/7شرکت فوق الذکر بايد عوايد معادل . افغانی مصارف را متقبل ميگردد 5,000,000به مبلغ 

  . افغانی ميباشد 714,000بنًأ مفاد حاصله در سال دوم معادل . افغانی را بدست مياورد 5,714,000يا تقريبًا 

بناًء يک قرارداد کوچک عبارت از . ا تابع شيوه فيصدی اکمال کار قرار گيرندقرارداد های کوچک مکلف نيستند ت    :تبصره

  . باشد 15,000,000کمتر از  دريافت ميگرددقرارداديست که مجموع مبالغ که تحت آن 

  :هکتشخيص می دهددرصورتی ماليه دهنده ايکه از طريقه بعدی محاسبه استفاده می نمايد، هرقلم مصرف را    4.37

  يت ثابت گرددمکلف) 1( 

  . تمام اجرأات ايکه نوعيت و مقدار مکلفيت را ايجاد می نمايد، صورت گرفته باشد) 2( 

  مکلفيت زمانی تثبيت ميگردد که اجرای آن قطعی گردد) الف(

فروشگاه متذکره ده پايه کمپيوتر را به يک . يک شرکت افغانی درشهر هرات فروشگاه  کمپيوتر را به پيش ميبرد  :1مثال 

درروز اخير . بفروش ميرساند 1386افغانی درطول سال  1000000رکت که درشهر هرات فعاليت دارد به قيمت ش

خريدار به فروشگاه مذکور اطالع ميدهد که يکی از کمپيوتر های خريداری شده عارضه  1386برج حوت  سال 

از مکلفيت چنين امری  فروشگاه . دافغانی را می نماي 2000دارد و خريدار فوق الذکر تقاضای پس پرداخت مبلغ 
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 1386افغانی در اظهارنامه مالياتی سال  2000نمی تواند که برای ) شرکت افغانی(فروشگاه . منازعه می نمايد

  . افغانی تثبيت نگرديده است 2000خويش ادعا مجرائی نمايد زيرا که مکلفيت پيرامون 

، شرکت 1387شابهت دارد به استثنای اينکه در روز دهم برج ثور سال م 1حقايق مندرج مثال هذا بامندرجات مثال   :2مثال 

باوجود اينکه ترتيبات، قبل از . افغانی می باشد 1000افغانی و خريدارتوافق می نمايند که خريدار مستحق اخذ دوباره 

، شرکت متذکره خانه پری نمايد، صورت گرفته است 1386اينکه شرکت افغانی اظهارنامه مالياتی اش را برای سال 

  . صورت نگرفته است 1386نمی تواند مصرف فوق الذکر را وضع نمايد زيرا که مکلفيت يا ترتيبات درسال مالی 

که تمام اجرأات جهت  برآورده ميگرددتمام اجرأات که بمنظور ايجاد نوعيت و مقدار مکلفيت الزم است، زمانی ) ب(

   .تحقق مکلفيت ارائه شده ، صورت گرفته باشند

اين شرکت ماه يکمرتبه يک مقيم افغانی را جهت . يک شرکت افغانی دوکان را درواليت هرات به پيش ميبرد  :3مثال 

 1386شرکت متذکره شخص مقيم افغانی را دراواسط برج حوت . شستشوی کلکين های دوکان استخدام می نمايد

بناًء شرکت فوق الذکر مصرف شستشوی بار صورت نمی گيرد،  1387اولين شستشوی الی دهم حمل . بکار ميگمارد

زيرا تمام . را حتی اگر به شخص متذکره معاش پيشکی نيز تاديه نموده باشد، نمی تواند وضع نمايد 1386اول سال 

الی زمانيکه واقعًا . ميگردد الی سال بعدی صورت نمی گيرد) شستشوی کلکين ها(اجرأات که باعث ايجاد مکلفيت 

  . ند، مکلفيت شرکت متذکره آغاز نمی گرددکلکين ها شسته نشو

متذکره موتر های تيزرفتار و باربری را  شرکت. بل می باشددرشهر کا مصروف فعاليت تجارتیيک شرکت افغانی    :4مثال 

درنمايشگاهايش ) ايرکنديشن(شرکت افغانی يک مقيم افغانی را جهت نصب دستگاه های تعبيه هوا . بفروش ميرساند

بايد الی روز ) ايرکنديشن(شرکت و مقيم افغانی چنين توافق می نمايند که دستگاه های تعبيه هوا . نمايداستخدام می 

شرکت و مقيم افغانی چنين توافق می نمايند که شرکت افغانی به شخص . نصب گردند 1385اخير برج حوت سال 

ا گرديده است، شخص متذکره دستگاهای طوريکه تقاض. روز بعداز تکميل نصب دستگاه ها پول ندهد 45متذکره الی 

. تکميل نمی نمايد 1385را نصب می نمايد اما وظيفه خود را الی روز اخير برج حوت سال ) ايرکنديشن(تعبيه هوا 

نمی پردازد، شرکت مذکور مستحق وضع  1386باوجود اينکه شرکت افغانی پول شخص نصب کننده را الی سال 

تمام "و " تثبيت"می باشد زيرا مکلفيت آن شرکت ) ايرکنديشن(تعبيه هوا مصارف مربوط به نصب دستگاهای 

 . صورت گرفته است 1385الی اخير سال " اجرأات
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  طريقه نقدی محاسبه

  : مادۀ سی وهشتم

ماليه دهنده مکلف است عوايد قابل ماليه خود را طبق طريقه نقدی محاسبه حينيکه تاديه عوايد ومصارف صورت می گيرد، 

  . ماليه دهنده متيواند به موافقه وزارت ماليه جهت تثبيت عوايد خود طريقه بعدی را نيز تعيين نمايد. يت نمايدتثب

شرکت های سهامی و محدودالمسؤليت از اين امر مستثنی بوده، وضع استهالکات مطابق تعليماتنامه ماليات برعايدات صورت 

  . ميگيرد

مبالغ حاصله ام مصارف قابل مجرائی و تاديه شده درطول سال مالی از مجموع به اساس طريقه نقدی محاسبه، تم  1.38

از آغاز سال الی ختم  هتغير دراجناس موجود) 1(درجريان سال قابل ماليه منفی گرديده و عوايد بشمول ) ويا معادل آن( نقدی 

 . درطول سال سنجش ميگردد وضع شدهاستهالک ) 2(آن، و 

  سناد خود را به اساس طريقه نقدی محاسبه نگهداری نمايد، بمنظور دريافت عوايد هرگاه يک تاجر ا  : 1مثال

  :نقدی خالص شرکت وی اقدامات ذيل بايد صورت گيرند

   ;تمام عوايد نقدی درزمان اخذ آن ثبت اسناد گرديده و فروشات سال قابل ماليه جمع ميگردند. الف

  افغانی 1,572,000

  افغانی 11000 ;غاز سال ثبت شده باشددر آ) دارائی(ارزش موجودی . ب

  افغانی 460,000 ;درزمان تاديه آن ثبت گرديده و برای سال مالی جمع ميگردند مجدداجناس جهت فروش  اریتمام خريد. ج

  471000 ;جمع گردديد فوق الذکر با) ج(و ) ب(مبالغ اجزای . د

) ويا تقليل(افغانی تعيين گرديده است تا تزئيد  87000، )ختم سال موجودی(در اخير سال ) دارائی(ارزش موجودی . هـ

  ).قانون ماليات برعايدات حکم می نمايد 40طوريکه ماده (درجريان سال معلوم گردد 

  .موجودی اخيريک سال، موجودی ابتدائی  برای سال مابعد می باشد  :تبصره

منفی ميگردد تا ارزش اجناس ايکه درطول سال فوق ) هـ(فوق الذکر، مبلغ حاصله  جز ) د(جز  حاصلهاز مجموع مبلغ . و

  افغانی 384000 ;بفروش رسيده اند حاصل گردد
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 افغانی 1,188,000 ;منفی ميگردد تا سرجمع مفاد نقدی حاصل گردد) الف(از مبلغ مندرج جز ) و(مبلغ حاصله  جز . ز

  افغانی 66000 ;سال جمع ميگردندتمام مصارف نقدی بابت کارو فعاليت درزمان تاديه آن ثبت گرديده و برای . ح

باوجود اينکه مصارف نقدی (مجموع استهالک تجهيزات، وسايل وتعميرات و غيره که درکارو فعاليت استفاده ميگردند . ط

  افغانی 1800 ;)ولی صرف به همان اندازه ايکه درطول سال مجاز باشد(سنجش گردند ) نباشند

  افغانی 67800 ;جمع ميشوند باهم) ط(و ) ح(مبالغ حاصله در اجزای . ی

منفی ميگردد تا ) بدست آمده است) ز(مبلغ ايکه در جز (افغانی از سرجمع مفاد ناخاالص  67800) ی(مبلغ حاصله  جز . ک

  افغانی 1,120,200 ;عوايد نقدی خالص حاصل گردد

  :جدول ذيل خلص از مثال های قبلی می باشد           

  افغانی 1,572,000            فروشاتمجموع عوايد حاصله بابت . الف

  افغانی 11000              ابتدائی) دارائی(موجودی . ب

  افغانی 460000              پول تاديه شده برای خريد. ج

  افغانی 471000            )ج(و ) ب(حاصل جمع اجرای . د

  افغانی 87000              سالموجودی اخير. هـ

  افغانی 384000        )د وهـ(مصارف اجناس فروش شده درجريان سال . و

  افغانی 1,188,000              )و -الف(مفاد نقدی ناخالص. ز

  افغانی 66000            مجموع مصارف نقدی کاروفعاليت. ح

  افغانی 1800            )مصارف غيرنقدی(استهالک . ط

  افغانی 67800              )ط+ ح (حاصل جمع . ی

  افغانی 1,120,200              )ی -ز(عوايد خالص نقدی . ک
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هرشخصيکه عالقمند ويا قادر به استفاده اين شيوه . استفاده طريقه بعدی محاسبه توسط يک ماليه دهنده ارجحيت دارد    2.38

  . يا طريقه باشد، بايد به او اجازه سنجش عوايد اش به اين طريقه داده شود

واد وغيره نداشته و نه هم از هرگاه عوايد از کاروفعاليت حاصل گردد که نياز به موجودی اجناس، توليدات ويا م   3.38

عوايد خالص تحت طريقه نقدی محاسبه . مالک آن شخص انفرادی باشد استفاده گردد که وسايل، تجهيزات، تعميرات و غيره 

  . می باشدبرای مصارف کاری  ی تاديه شدهمنفی پول نقد حاصله که باالثر کاروفعاليتعبارت از پول نقدی 

حقيقی را برای مالکين بفروش رسانيده و کميشن خود را به اساس قيمت هائيکه برای جايداد  يک کميشن کار جايداد   :مثال

کميشن کار متذکره مصارف کاری مانند نشر اعالن درروزنامه، کرايه تکسی جهت . ها اخذ شده، بدست می آورد

اش مستخدم دفتر و ساير تماس گرفتن با مالکين و خريداران، مصارف طبع مواد، کرايه دفتر، تليفون و برق، مع

افغانی رسيده و تمام  300,000هرگاه تمام کميشن حاصله درطول سال قابل ماليه مجموعًا به . مصارف مشابه دارد

 275000افغانی برسد عوايد نقدی شخص متذکره  25000مصارف تاديه شده درطول سال قابل ماليه مجموعًا به 

باوجود اينکه يک . محاسبه نقدی منحيث عوايد خالص وی پنداشته ميشودافغانی ميرسد که اين رقم به اساس طريقه 

افغانی درطول سال قبلی بدست آمده است، باآنهم، تحت طريقه نقدی محاسبه زمانی که عوايد اخذ  300,000قسمت از 

  . ميگردد، گزارش داده ميشود

تقاضا می نمايد تا به وی اجازه تغير محاسبه به يک ماليه دهنده با خانه پری و ارائه درخواستی به وزارت ماليه   4.38

هرگاه تغير محاسبه به طريقه بعدی ذريعه وزارت ماليه منظور گردد، عوايد ماليه دهنده که . طريقه محاسبه بعدی داده شود

اما تاديه نشده  درسال های قبلی تحقق يافته اما اخذ نگرديده اند، بايد حمع گردد و مصارف ايکه درسالهای قبلی متقبل گرديده

  . اين تغيرات برای سال اخيرايکه درآن از طريقه نقدی محاسبه استفاده گرديده بود گزارش داده ميشود. اند، بايد وضع گردد

افغانی اش را تحت طريقه نقدی محاسبه سنجش نموده  150000عوايد قابل ماليه  1385يک وارد کننده ايکه درسال   : مثال 

به اساس سنجش عوايد تحت طريقه بعدی محاسبه حاصل می  1386ايد اش را برای سال است، اجازه گزارش عو

خود را به اساس طريقه بعدی محاسبه خانه پری و  1386قبل از اينکه شخص متذکره اظهارنامه مالياتی سال . نمايد

و درنظرداشت ايجاد تغير را بمنظور  1385ارائه نمايد، او مکلف خواهد بود تا اظهارنامه مالياتی تعديل شده سال 

  . خانه پری و ارائه نمايد 1386معامالت الی شروع سال 

شخص متذکره دارائی ها و مکلفيت  ابتدائی ، بيالنس1386فرض گردد که درزمان ايجاد سيستم محاسباتی جديد سال 

  :های ذيل را نشان دهد
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    مکلفيت ها    دارائی ها

  32000  اری های تاديه ناشدهخريد  افغانی 60000  حسابات قابل دريافت

تکتانه های تحقق يافته قابل دريافت 

  از درک اسناد قرضه

  3000  مصارف تحقق يافته بابت تکتانه  6000

  1500  مصارف کرايه تحقق يافته  7000  تاديه بيمه طورپيشکی

  7500  معاشات تحقق يافته تاديه نشده مامورين    

  :ه ميگردد، قرار ذيل استاظهارنامه تعديل شده که خانه پری و ارائ

  افغانی 150000                1385عوايد قابل ماليه برای سال مالی . الف

  :جمع عوايد ايکه تحقق يافته اند اما تحصيل نشده اند. ب

  افغانی 60000      حسابات قابل دريافت. 1

 افغانی 6000    تکتانه های تحقق يافته قابل دريافت .2

  افغانی 66000            همجموع عوايد تحصيل ناشد. 3

  216000      ) ب) + (الف(قابل تحصيلمجموع عوايد که تحقق يافته و . ج

  :بمصرف نرسيده استمصارف ايکه تاديه و وضع گرديده اما تا حال عالوه کردن . د

  افغانی 7,000              تاديه بيمه طورپيشکی

  افغانی 223,000              )د(و ) ج(مجموع اقالم . هـ

  :قابل تاديه  منفی حسابات. و

  32,000          خريداری های تاديه ناشده.1  

  3,000        مصرف تحقق يافته تکتانه. 2  

  1,500        تحقق يافته  مصرف کرايه. 3  

  7,500      معاشات تحقق يافته تاديه نشده مامورين. 4  
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  44,000            مجموع حسابات قابل تاديه  

   179,000      )و(منفی از ) هـ(عايد قابل ماليه، طوريکه تعديل شده است . ز

  35,800    )فيصد 20(مجموع ماليه ای مطابق به اظهارنامه تعديل شده . ح

  30,000      ماليات برعايدات تاديه شدۀ مندرج اظهارنامه اصلی. ط

  5,800              ماليه اضافی. ی

هرگونه . تعديل شده تاديه گرددهرگونه ماليه اضافی ناشی از تغيرات درميعاد ويا شيوه محاسبه بايد با اظهارنامه    5.38

تقليل درماليات ايکه به اساس اظهارنامه تعديلی ارائه شده  که با تغيرمتذکره ارتباط داشته باشد، بايد از هرماليات برعايدات 

  . سالهای بعدی منفی گردند

 1386دی محاسبه برای سال همراه با اظهارنامه اولی به اساس طريقه بع 1385يک اظهارنامه تعديل شده برای سال   : مثال

ارائه گرديده هرگونه ماليه اضافی که دراظهارنامه تعديلی سنجش ميگردد درهمان زمان قابل  1387دربرج سنبله 

صورت  1387تاديه بوده و هيچگونه جريمه ويا ماليه اضافی درصورتيکه تاديه چنين ماليه قبل از ختم ماه سوم سال 

منفی  1386ليل مالياتی که دراظهارنامه تعديلی نشان داده شده باشد از ماليه سال هرگونه تق. گيرد، وضع نمی گردد

وجود نداشته باشد، ويا هم اگر درآن برج ماليه ذمت کمتر از مقدار  1386ميگردد ويا اگر هيچ ماليه ذمت برای سال 

  . تقليلی باشد، از ماليات سال های بعدی وضع ميگردد

روزقبل  30طريقه محاسبه، تمام ماليه دهنده گان بايد يک درخواستی کتبی رابه وزارت ماليه بمنظورايجاد تغيرات در  6.38

 .ازختم سال مالی ارائه نمايند
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  شکل و محتوای اسناد و دفاتر

  .مادۀ سی ونهم

و محتوای اسناد و وزارت ماليه بمنظور اداره سالم ماليات برعايدات، تثبيت عوايد واقعی و ارائه راپور درست از آن، شکل 

  .دهنده را تثبيت نمايد اتدفاتر مالي

قانون ماليات برعايدات، وزارت ماليه صالحيت اينرا دارد تا اسناد و گزارش را که مکلفيت ماليه  39مطابق ماده    1.39

تکميل اسناد و همچنان وزارت ماليه صالحيت دارا تا باالی . دهنده ويا گروپ ماليه دهندگان است تشريح و توضيح نمايد

بصورت عموم، هرگونه سيستم اندارج مضاعف که ذريعه . اندراج دقيق بمنظور تفتيش اسناد ماليه دهنده پافشاری نمايد

اسناد و . محاسبين مسلکی تثبيت و پذيرفته شوند، استفاده آن برای تمام شرکت های سهامی و محدودالمسؤليت توصيه ميگردد

محاسبات طوری باشند که اسناد مفصل . ا درج معامالت درزمان تعميل آن، جاری نگهداشته شونددفاتر محاسباتی هميشه بايد ب

و نشان دهنده فعاليت های شرکت درميعاد تعيين شده آن ) بيالنس(مالی شرکت درتاريخ معينه آن  وضعيتمالی نشان دهنده 

  . باشد) زيانبيالنس مفاد و (

، محدود المسؤليت و سايرنهاد های که مکلف به تاديه ماليات برعايدات ساالنه وزارت ماليه تمام شرکت های سهامی  2.39

  :هستند، مکلف به نگهداری اسناد های ذيل ميداند

 )روزنامچه( ژورنال  .1

 )ديوان کبير(ليژر  .2

 اسناد موجودی و اجناس داخل گدام .3

 اسناد ثبت دارائی ها .4

 معلومات بانکی و معامالت مالی .5

 رداد هااسناد قانونی بشمول قرا .6

  صورت حساب ها، اسنادمصرف، ورسيدات .7

 زيانبيالنس نفع و .8

 بيالنس اختتاميه .9
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  موجودی اخير سال

  .مادۀ چهلم

اجناس، محصوالت و مواديکه درکارو تجارت مورد استفاده قرار می گيرد، دراخير هرسال مالی موجودی گرديده و قيمت 

ماليه دهنده ايکه درصنايع، تجارت . صورت می گيرد) ک که کمتر استهري(گذاری آن به اساس قيمت تمام شد يا قيمت بازار 

يا سائر کارها مصروف بوده مکلف است موجودی اجناس، محصوالت و مواد مربوط شانرا طبق طرزالعمل مرتبه وزارت 

  . ماليه اجرأ نمايد

مواديکه دريک وقت معين دردست جميع اقالم و مقادير اموال، اجناس، محصوالت و لستموجودی عبارت است از   1.40  

قانون ماليات برعايدات تصريح ميدارد  40ماده . داده ميشود ارزش پولی نشان اساس، موجودی ها به به هدف محاسبه. ميباشد

مقصد از قيمت بازار . قيمت گذاری شود" قيمت تمام شد ويا قيمت بازار هرکدام که کمتر است"که موجودی بايد به اساس 

توقع نموده ميتواند که يک جنس را درضمن معامله عادی کاروتجارت بآن قيمت  معقوالنهيمتی است که مالک عبارت از ق

بقيمت تمام شد شان قيمت گذاری خواهد شد  مندرج لست موجودیطبق يک قاعده عمومی اکثر اقالم ويا مقادير . بفروش رساند

رف حمل و نقل بيمه، محصول، وغيره  می باشد که مالک و اين قيمت تمام شد عبارت از مبلغ مجموعی قيمت بيجک مص

موارد ذيل مثالهائی است که درآن  .ارزش بازارمعموًالبيشتر از قيمت تمام شدبوده بنًا قابل استفاده نمی باشد. پرداخته است

  :قيمت بازار بيشتر از ارزش بازار بوده و مستثنی می باشند

  نازلتر از قيمت اصلی آن خريداری شده بتواندهرگاه يک جنس مشابه اکنون به قيمت .الف

  .دردسترس باشد که ارزش بازاری جنس موجوده را کاهش دهدبه قيمت   تکميل شدههرگاه يک جنس . ب

يک جنس بقيمت تمام شد قابل فروش نباشد و اين به نسبتی واقع ميشود که تاجر راجع به تقاضای مشتريان نسبت هرگاه . ج

  .نموده باشد بچنان جنس قضاوت غلط

  .يک جنس خساره مند گرديده ويا از مود افتاده باشد. د

  مانند محصوالت گمرکی-هرگاه ماليه تاديه شده بابت اجناس ذريعه مالک آن تداوم نيافته ويا تقليل يابد. هـ

  .هرگاه حاالت طوری باشد که قيمت متوقعه کمترازقيمت تمام شد باشد. و

  .عی درتعيين هرنوع عايد خيلی مهم و اساسی می باشدو قيمت گذاری واق دقيق موجودی
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ماليه دهنده دراخير هرسال بايد موجودی را انجام داده و دفاتر موجودی رامنحيث ثبوت ارزش ايکه دراظهارنامه   2.40

 يمت فی واحدق.کميت آن تشريح گردد ياهرقلم ويا نوع مواد بايد همراه با کيفيت . مالياتی وی گزارش ميگردد، نگهداری نمايد

مجموع تمام مندرجات لست موجودی عبارت از ارزش . جنس بايد ياد داشت گرديده و ارزش تمام اقالم درسند شامل گردد

  . اموال موجود درختم سال می باشد

  :مثال

  ارزش مجموعی  ارزش بازار اگرکمترباشد    قيمت تمام شد فی واحد          تشريح اقالم  تعداد 

        15066      7200                    200      رهراديو فلپس شما   6 

    264            12  215412کندنسرنمبر  22

  168      10400      10400  تيپ ريکاردر فلپس نمبر  1

  2500      2500      7500  گرامافون ازکارافتاده  1

  1335سال   

  20160            180  سی دی های آر سی دی  122

    33نمبر  

    13860            60  سی دی های وی ويندی  231

  .........      ..........      .....  مجموعه ايکه انتقال يافته  

    54,384                  است   

لست اقالم و کميت موجوده آنها بايد درختم روز کاری سال مالی آغاز . موجودی بايد دراخير هرسال صورت گيرد   3.40 

افته، تمام مواد اندازه گيری شده و کميت گرديده و الی زمانيکه تمام اجناس درلست درج گرديده و شمارش شوند، ادامه ي

از اينکه فروش و خريد سال جديد آغاز  قبل ختم کامل معامالت سال  و  بعدازموجودی بايد . موجوده آنها يادداشت گردند

 . زمانيکه لست تهيه ميگردد، هيچ چيزی بايد از گدام ها خارج ويا به گدام ها داخل نگردند. گردد، صورت گيرد

دردو روز بعدی دوکان بسته بوده و هيچ . برای پيش برد کاروفعاليت باز می باشد 1385حوت  30يک دوکان الی    :مثال

درجريان همان دو روز تمام اجناس موجود حساب گرديده و درلست موجودی درج . کاروفعاليت وجود ندارد

م اقالم موجوده دوکان ثبت گرديده اند که قبل از اينکه فعاليت دوکان در روز سوم دوباره آغاز گردد، تما. ميگردند
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هيچگونه فروشات ثبت شده برای . بدين ترتيب قيمت اجناس فروخته شده درطول سال قابل ماليه تعيين شده ميتواند

  .نمی گردند درلست موجودی درج نشده باشد، ارائهسال جديد قبل از اينکه 

خير سال موجودی دارائی وی چه مقدار و چه اقالم خواهد بود باشد، قادر به تعيين اينکه دراهرگاه ماليه دهنده    :تبصره

  . درآنصورت هيچگونه مکلفيت جهت مسدود نمودن کاروبارش بصورت عملی وجود ندارد

باآنهم، قيمت اجناس فروخته شده . خريداری اجناس طوريکه سيستم محاسبه مطلوبه تقاضا می نمايد، صورت ميگيرد  4.40

هائيکه تا هنوز اخذ نگرديده  ودرموجودی شامل شده اند، نگردند مگراينکه تغيرات پيرامون چنين  بايد شامل خريداری

  .خريداری ها صورت گرفته باشد

چونکه . دارا می باشد 1385يک شخص مقيم افغانی فعاليت های وارداتی داشته و وضعيت ذيل را دراخير سال   :مثال

  . به پيش برده ميشود، بناًء از طريقه نقدی محاسبه درآن استفاده ميگرددفعاليت فوق الذکر ذريعه يک شخص انفرادی 

اين مجموعه دربرگيرنده . افغانی ميرسد 600,000خريداری های نقد شخص مذکور برای همان سال مجموعًا به 

ل نمی افغانی پيش پرداخت برای خريد اجناس ايکه تا هنوز نرسيده و بخش از اجناس موجوده وی را تشکي 40,000

  :اين رقم بايد در لست موجودی وی بشکل ذيل شامل گردد. دهند، دربر ميگيرد

  افغانی 67500        1385ارزش مجموعی دارائی دراخير سال   . الف

  1385تاديات پيش پرداخت جهت انتقال اجناس درسال   .ب

  افغانی 40000           که الی اخيرسال اخذ نگرديده اند 

  افغانی 107،500   1384پرداخت ها دراخير سال  مجموع موجودی جمع پيش  . ج

افغانی از آن،  107،500افغانی وتفريق  600000با خريداری اجناس به مبلغ  1384بوسيله جمع نمودن موجودی دراخير سال 

او ) يعنی سال بعدی( 1386دراخير سال . را بدست آورد 1385شخص مذکور می تواند قيمت اجناس فروخته شده درسال 

مصارف اضافی انتقال اجناس مانند محصول . خود استفاده نمايد اول سالافغانی را منحيث موجودی  107،500اند مبلغ ميتو

، ثبت دريگميزمانيکه تاديات صورت  1386واردات، پول بار نمودن اجناس درالری ويا باربری ها و غيره برای سال 

 . ميگردند
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  تثبيت عوايد دو يا بيشتر مؤسسات  تجارتی

  .مادۀ چهل ويکم

درصورتيکه دويا بيشتر مؤسسات تجارتی يا فعاليت های اقتصادی ، طور مستقيم يا غيرمستقيم ملکيت عين اشخاص حقيقی يا 

حکمی بوده يا تحت تصرف آنها قرار داشته باشد، وزارت ماليه ميتواند، به مقصد معلوم نمودن عوايد قابل ماليه وجلوگيری از 

  . ه، کسرات، اعتبارات يا مجرائی ها را بين آنها تقسيم و توزيع نمايدفرار آن، مبلغ حاصل

وزارت ماليه صالحيت تعيين موقف مالياتی نهاد ها يا تشبثات قانون ماليات برعايدات  41مطابق به حکم مندرج ماده   1.41

باآنهم، چنين . ضروری باشد را که توسط يک شخص اداره ميگردد، دارد هرگاه همچو اقدام جهت جلوگيری ازکتمان ماليه

 ، در آنصورت مؤسسات جداگانه داشته باشدنخطر فرار از ماليات وجود  اگر .بايد درهمان محدوده بکار گرفته شوداقدامات 

قانون ماليات برعايدات به آن صالحيت داده شده است،  41به تخصيص و توزيع ايکه درماده  ضرورت مجاز دانسته شده و 

  .  محسوس نمی باشد

کنترول و بررسی شرکت های متذکره . هستند) ب(دارای اسهام فروخته شده در شرکت ) الف(سهمداران شرکت   :1مثال 

باآنهم، نحوه اداره و . تشکيل ميدهد) الف(يکسان بوده و اکثريت اعضای هيئت مديره آنرا اشخاص يکسان از شرکت 

هرگاه مفاد . هيچگونه پس انداز ماليه بنظر نرسيده است فعاليت های جداگانه درهريک از شرکت ها وجود داشته و

برای هيچ يک از شرکت ها معافيت . حاصله هردو شرکت باهم يکجا گردند، باآنهم، نورم مالياتی يکسان خواهد بود

وجود ندارد لهذا ماليات برای مؤسسات جدا گانه طوری وضع ميگردد که اگر فعاليت های هردو شرکت ذريعه يک 

) ب(و ) الف(درچنين موارد، وزارت ماليه ضرورت ندارد که عوايد شرکت . يش برده ميشد، وضع ميگرديدشرکت پ

  .نمايد را دوباره تقسيم

هردو . را دارا می باشد) ب(و ) الف(مالکيت تمام اسهام فروخته شده شرکت های عزيز يک مقيم افغانی است که   : 2مثال 

در توليد  )الف(شرکت . می باشد وری محصوالت و تهيه چهارتراششرکت مشغول فعاليت ها در عرصه جمع آ

 زيان) ب(هميشه مفاد بيشتر را دارا بوده اما شرکت ) الف(شرکت .است  موثرتر عمل نموده) ب(نسبت به شرکت 

تصميم ميگيرد چهارتراش های ) الف(شرکت  . خالص عملياتی داشته است که آنرا به سالهای ديگر انتقال ميدهد

پائين تر باشد بفروش برساند تا شرکت ) الف(به قيمت ايکه از قيمت شرکت ) ب(سس نشده خود را به شرکت پرو

با . های خالص عملياتی خود را جبران نمايدزيانبا پروسس چوب خريداری شده مفاد نموده و يکمقدار ) ب(

  . تخصيص دهد) الف(اره به شرکت دوب) ب(درنظرداشت چنين حقايق وزارت ماليه حق دارد تا عوايد را از شرکت 

زمانيکه پس انداز بمنظور تاديه ماليه ذريعه مالک يا مالکين بنا به انقسام فعاليت های کاری آنها ميان مؤسسات     2.41

جداگانه ايکه توسط عين مالک يا مالکين کنترول و اداره گردد، صورت گيرد، وزارت ماليه صالحيت جلوگيری از فرار 

  . با تخصيص عوايد مؤسسه به مالکين شان داردمالياتی را 
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  :قبل از اينکه تخصيص صورت گيرد، تحقيقات درست و عميق حقايق فوق را بايد تعيين نمايد  

  هويت سهمداران ويا شرکا درهريک از نهاد ها. الف

  درهريک از نهاد ها ) ويا شرکا(هريک از سهمداران )  ويا مقدار سرمايه(تعداد اسهام . ب

  هويت اعضای هيئت مديره هريک از نهاد ها   . ج

  هويت پرسونل اداری هريک از نهاد ها. د

فعاليت يک شرکت از کدام نگاه از فعاليت شرکت ديگر متفاوت است، آيا فعاليت هريک ( نوعيت فعاليت هريک از نهاد ها . هـ

  )از نهاد ها بصورت دوامدار از يک سال به سال ديگر جريان دارد؟

  رتيکه نهاد شرکت محدود المسؤليت باشد، محدوده ايکه هريک از شرکا در اداره و فعاليت های معين شرکت دارنددرصو. و

  مبلغ ايکه درهريک از نهاد ها سرمايه گذاری گرديده اند. ز

  توجيه مالی برای هر مؤسسه جداگانه. ح

  :دتخصيص عوايد بعداز اينکه تحقيقات مسايل ذيل را نشان دهد، صورت ميگير

توجيه ناکافی ويا عدم توجه مالی برای هريک از مؤسسات جداگانه وجود نداشته و سرمايه بدون مجزا نمودن موسسه . الف

خطر، فعاليت های اقتصادی، بازار و منابع مواد خام وغيره موارد برای اين موسسه و نهاد اصلی . جداگانه وجود داشته باشد

  .مشابه اند

  .سسه که مشابه به مؤسسه ديگر باشدکنترول و اداره يک مؤ. ب

 سيستم اداره يا منجمنت مشابه ، همانند بوده ويا هم عين پاليسی را تعقيب نمايد. ج

کنترول کننده بوده و ساير شرکا خاموش، غيرفعال ) ويا نهاد(درصورتيکه نهاد شرکت محدودالمسؤليت باشد، يک شخص . د 

  . باشندويا هم فاقد صالحيت اجرائيوی درشرکت می 

هرگاه يک شرکت داخلی نمايندگی مستقل يک شرکت خارجی بوده و عمًال نمايندگی دايمی همان شرکت خارجی   3.41

ايکه محصوالت خود را درافغانستان بفروش ميرساند باشد، وزارت ماليه يک بخش از مفاد شرکت خارجی را به شرکت 

  .داخلی جهت وضع ماليه تخصيص خواهد داد
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. رکت داخلی توليدات يک شرکت خارجی را که فعاليت های اين شرکت را اداره می نمايد، بفروش ميرسانديک ش  : مثال

تحقيقات نشان  . افغانی ماليه می پردازد 200,000افغانی نشان داده و  1,000,000شرکت داخلی مفاد خالص را 

همچنان از تحقيقات چنين . ده استميدهد که اکثر فروشات شرکت داخلی را محصوالت يک شرکت خارجی تشکيل دا

با قيمت های " بصورت خريداری حقيقی" خريداری ها زمانيکه با شرکت خارجی صورت گرفته است برمی ايد که 

بناًء وزارت ماليه يک بخش از مفاد شرکت خارجی را به حساب شرکت خارجی تخصيص داده و . رقابتی نبوده است

هرگاه فروشات شرکت خارجی باالی .  الی شرکت محاسبه می نمايدعوايد اضافی بابت چنين تخصيص را با

افغانی درسال مالی بوده و مفاد سرتاسری شرکت خارجی  40,000,000مبلغ ) شرکت داخلی(نمايندگی مستقل آن 

افغانی محاسبه  240,0000شش فيصد فروشات را تشکيل دهد، پس ماليه شرکت داخلی با درنظرداشت عايد اضافی 

باالی شرکت وضع خواهد گرديد  480000ماليه اضافی ). 2400000= فيصد     X6   40000000( ميگردد 

)2400000 X 20 فيصد .(  

هرگاه معامله ميان اشخاص مرتبط منتج به مبلغ تاديه شده ويا قابل تاديهء گردد که  ازمبلغ تاديه شده وياقابل تاديه :  تبصره

به وزارت ماليه اجازه ميدهد که مبلغ تاديه شده ويا قابل تاديه ميان  97باشد، مادۀ معامله ميان اشخاص غيرمرتبط متفاوت 

 .تعليمات نامه هذا بحث گرديده، مراجعه صورت گيرد 97به طرزالعمل که درماده . اشخاص مرتبط را تعيين نمايد
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  احکام خاص در مورد شرکت های سهامی و محدودالمسوليت

  47الی  42 مواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Version:  2010-08-001-001-D 
  

131

  عملياتی  زيانمجرائی 

  :ماده چهل و دوم

از  زيانخالص عملياتی داشته باشد، اين  زيانصورتيکه شرکت سهامی يا شرکت محدودالمسئوليت در يک سال مالی در ) 1(

ماده چهل و ) 4( حکم مندرج فقره. آن مجرائی داده ميشودزيان عوايد قابل ماليه اش درخالل سه سال بعدی و هر سال ثلث 

  .هفتم اين قانون از اين امر مستثنی است

هرگاه شرکت مقيم کشوربمنظورحصول عوايد ازمنبعيکه خارج از افغانستان فعاليت دارد، عوايد قابل ماليه خود را ). 2(

اشت فعاليت های که اين ماده را با نظرد) 1(مطابق حکم مندرج ماده دوازدهم اين قانون يا خساره خالص عملياتی مندرج فقره 

بمنظور توليد عوايد از يک منبع در داخل افغانستان و فعاليت های آن که بمنظور توليد عوايد ازيک منبع درخارج  افغانستان 

خالص عملياتی از فعاليت هائيکه در منبع خارج از افغانستان عايد ميگردد  زيان. ميباشد، بطورجداگانه ثبت و ارائه نمايد

متذکره ازعوايد قابل ماليه که منبع آن در داخل افغانستان می زيان . منبع خارجی قابل کسر بوده و انتقال ميابد ازهمان عوايد

  .باشد قابل کسر نيست

يک سال  در است که عوايد عملياتیازمقداری  عملياتی عبارت  زيان خالص ،مطابق به قانون ماليات برعايدات    1.42

  .سال مالی که در آن مفاد وجود داشته باشد، زيان جبران ميگردددرو تنها سرات زيادتر باشد بعد از مجرا نمودن ک مالی 

مطابق به احکام (ميشود که ثبت نگرديده، متحملو يا محدودالمسئوليت  يک شرکت سهامی يک سال مالی  در زيان عملياتی که

  .جبران ميگرددآن ابل عوايد قابل ماليه سه سال متوالی به طور مساويانه درمق) بعد منتقل ميگرددسالهای زيان به   47ماده 

چنانچه در . خالص عملياتی ميگردد زيانافغانی  120,000متقبل مبلغ  1385يک شرکت سهامی در سال   :مثال

از عوايد قابل ماليه شرکت مذکور  بعدیطی سه سال  زيانقانون ماليات برعايدات آمده است، چنين  42ماده ) 1(فقره 

 منحيث زيان مذکور افغانی 40,000  . در هر سال بايد مجرائی گردد زيانيعنی يک بر سوم حصه . مجرائی ميباشدقابل 

ولی نبايد در هيچ يک از سال های فوق الذکر مبالغ  . قابل مجرائی می باشد   1388و  1387،1386های از مفاد سال 

مفاد بدست  1386ورتيکه شرکت سهامی مذکور در سال پس درص. عملياتی همان سال نشان داده شود زيانمذکور جز 

شرکت ) 1388، 1387، 1386(در صورتيکه در سه سال متوالی . افغانی مجاز نميباشد 40,000نياورد، مجرائی مبلغ 

شود  و مجموع زيان ها ديگر قابل مجرايی  مجرايی دادهافغانی نبايد  120,000هيچ مفاد حاصل ننمايد، هيچ بخش ازمبلغ 

مبلغ قابل مالحظه از درک مفاد  1388مفاد حاصل نگرديده ولی در سال  1387و  1386اگر در سال های  ی باشدنم

افغانی ميباشد و مبالغ که در سال  40,000که در آن سال بايد مجرائی گردد، مبلغ  زيان، حد اکثر باشدشرکت بدست آمده 

  .  خواهد رفتبايد مورد استفاده قرارگيرد، ازبين  1387و  1386های 
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های  زيانهرگاه . طی سال های متوالی متقبل خسارات مالی ميگردد يا محدودالمسئوليت شرکت سهامیيک 2.42    

 . متقبله پی هم اتفاق بيافتد، بايد يکی با ديگر جمع شوند

  :ذيل را متقبل گرديده استزيانيک شرکت سهامی   :1مثال 

 انتقال يابد زيانسال های که طی آن بايد                           مجموعی زيان  زيانسال 

1385   1386  1387  1388  1389  

      صفر  صفر   40,000 40,000 40,000                         120,000 1384 زيان

  صفر 50,000 50,000 50,000  صفر                        150,000 1385 زيان

 200,000 200,000 200,000  صفر  رصف                    600,000 1386 زيان

 200,000 250,000 290,000 90,000 40,000    در هر سال  زيانمجرائی مجازحد اکثر 

  

 مقدارو  موده جمع ن را 1388و  1387، 1386های متقبله سال های  زيانمطابق به جدول فوق  ماليه دهنده ميتواند اين مثالدر

  .تعيين نمايد رادريک سال مشخص  حاصله عوايد را از زيانهای قابل مجرا

چون سال . افغانی مفاد نموده است 2500000مبلغ  1388که شرکت سهامی متذکره در سال  چنان فرض گردد :2مثال 

 1388از مفاد حاصلۀ سال  1384متقبل شده در سال  زيانواقع ميگردد، بنًأ  1384چهار سال بعد از سال  1388

ن تمام زيا .افغانی ميباشد 250,000مبلغ  1388مجاز در سال  زياناکثر انتقال  يعنی حد. قابل مجرائی نمی باشد

تلقی  1388عوايد سال  برای نيمتواند منحيث زيانهای قابل مجرا 1385و دوسوم زيان سال  1384مربوط به سال 

  کند قانون، اجازه نمی دهد تا زيان وارده در سال مربوطه به بيشتر از سه سال انتقال پيدا .گردد

با وجوديکه . مينمايد زيانافغانی  400,000مبلغ  1389در سال  1که شرکت سهامی مندرج مثال  چنان فرض گردد  :3مثال 

وضع نگرديده است، مبلغ مذکور از عوايد سال های  1389از عوايد سال  1386سال  زيانافغانی  200,000مبلغ 

متقبله سال  زيانسال چهارم  1390مفاد نمايد، چون  1390اگر شرکت در سال . بعدی جبران و مجرائی نميگردد

نمی دهد تا زيان وارده در سال  قانون، اجازه .ميباشد، هيچ مبلغ باقی مانده آن سال قابل مجرائی نميباشد 1386

    .مربوطه به بيشتر از سه سال انتقال پيدا کند
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متقبله  زيانيد حاصله قابل ماليه از منابع افغانی گردد، و  متقبله از منبع غير افغانی نمی تواند باعث کاهش عوا زيان  3.42

عوايد يا  42ماده  2فقره  مطابق . از منبع افغانی نمی تواند باعث کاهش عوايد حاصله قابل ماليه از منابع غير افغانی گردد

 حاسبه گرددبطور جداگانه م بايد حاصل ميگردد، و خارج افغانستانداخل يک شرکت افغانی که ازمنابع  ضرر

پاکستان به عهده  يک فروشگاه ديگررا درفروشگاه قالين را در افغانستان و يک يک شرکت سهامی افغانی اداره  :1مثال 

شرکت متذکره قالين .  فروشگاه افغانی در شهر جالل آباد و فروشگاه پاکستانی در شهر الهور موقعيت دارند. دارد

فروشگاه خود در افغانستان و پاکستان به فروش می  2ه و بعدًا آنرا از طريق های توليدی افغانستان را خريداری نمود

ولی . افغانی عايد قابل ماليه بدست مياورد 1,000,000فروشگاه شهر جالل آباد مبلغ  1386طی سال . رساند

  فغانیا 200,000شرکت سهامی افغانی بايد مبلغ . مينمايد زيانافغانی  300,000فروشگاه شهر الهور مبلغ 

. را تاديه نمايدمنابع داخل افغانستان حاصله ازازعوايد قابل ماليه ماليات بر عايدات % ) x 20افغانی  1,000,000(

فروشگاه الهور از عايد فروشات فروشگاه شهر  زيانافغانی بابت  300,000شرکت سهامی افغانی مستحق مجرائی 

  . جالل آباد نميباشد

فروشگاه شهر جالل آباد شرکت  1387ولی در سال . هذا با حقايق مندرج مثال اول مشابهت دارد حقايق مندرج مثال   :2مثال 

مفاد حاصله . افغانی مفاد مينمايد 800,000و فروشگاه شهر الهور مبلغ  زيانافغانی  700,000سهامی افغانی مبلغ 

فروشگاه شهر الهور  1386سال  زيان .ماليات پاکستانی قرار ميگيرد افغانی  320,000فروشگاه شهر الهور تابع  

 500,000مبلغ  1386سال  زيانمفاد خالص حاصله بعد از مجرائی انتقال . آن قابل انتقال ميباشد 1387از مفاد سال 

 . افغانی ميباشد

خارجی  قانون ماليات بر عايدات، شرکت سهامی افغانی تا يک حد مستحق ادعای مجرائی ماليات 5مطابق به ماده     :تبصره 

افغانی است که باالی  100,000حد مذکور معادل مبلغ ماليه افغانی . در مقابل ماليه تاديه شده در شهر پاکستان ميباشد

افغانی ماليه تاديه شده در پاکستان از  320,000مبلغ اضافی . افغانی عايد پاکستان وضع ميگردد 500,000

  . در سال های بعدی انتقال و مجرائی داده نمی شودافغانی که منحيث مجرائی ادعا ميگردد،  100,000

  

  

  

  

  

 



Version:  2010-08-001-001-D 
  

134

  توزيع دارائی های شرکت به سهمداران

  :ماده چهل و سوم

توزيع دارائی های شرکت سهامی يا محدودالمسئوليت به سهمداران يا شرکای شرکت توسط سهمدار يا شريک بحيث تنقيص  

  .مفاد سهم و سهم وقت انحالل از اين امر مستثنی است. ميشود در قيمت تمام شد سهم يا تنقيص در سرمايه اش پنداشته

توزيع دارائی شرکت سهامی يا محدودالمسوليت، منحيث مفاد سهم پنداشته ميشود، مگر اينکه ماليه دهنده بتواند ثابت   1.43

 . سازد که شرکت در سال توزيع دارائی هيچ عايد يا پول اضافی بدست نياورده است

شرکت . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار داردفروخته شده يک مقيم افغانی می باشد که تمام اسهام اديب   :1مثال 

افغانی را به اديب نظربه اسهام  100,000مبلغ  1385به فعاليت آغاز نموده و در جريان سال  1384مذکور در سال 

يه اديب پنداشته شده مگر اينکه وی با استفاده از افغانی منحيث مفاد سهم قابل مال 100,000مبلغ . وی توزيع مينمايد

مفاد را بدست نياورده  1385و  1384دفاتر و اسناد شرکت سهامی ثابت سازد که  شرکت مذکور طی سال های 

  . است

شرکت سهامی . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار دارد فروخته شده اديب يک مقيم افغانی بوده که تمام اسهام  :2مثال 

در اخير ماه ثور شرکت . هيچ مفادی بدست نمی آورد) 1385(متذکره در ماه های حمل و ثور سال اول فعاليت خود 

 1,000,000شرکت مذکور مبلغ 1385در ماه های بعدی سال . افغانی به اديب توزيع می نمايد 10,000متذکره مبلغ 

ب منحيث مفاد سهم پنداشته می شود باوجوديکه شرکت در افغانی توزيع شده به ادي 10,000مبلغ . افغانی مفاد مينمايد

 تاريخ توزيع عايدی نداشته است ولی در جريان سال که توزيع صورت گرفته عايدی بيشتررا از توزيع بدست آورده

  .  است

رکت سهامی ش. يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار داردفروخته شده اديب يک مقيم افغانی بوده که تمام اسهام   :3مثال 

افغانی به  10,000ه ولی در اخير ماه ثور مبلغ دهيچ مفادی بدست نيآور) 1385(متذکره در سال اول فعاليت خود 

افغانی پول  10,000پس . افغانی مفاد مينمايد 1,000,000مبلغ  1386شرکت مذکور در سال . اديب توزيع می نمايد

توزيع مفاد سهم ، شرکت عايدی را  )1386( گرچه در سال بعدی. شودتاديه شده به اديب منحيث مفاد سهم پنداشته نمي

مفاد سهم بوده است يا خير مطرح بحث قرار  1385بدست آورده است ، چنين عايد در تعيين اينکه آيا توزيع سال 

  .نميگيرد

 . ارزش دارائی توزيع شده معادل به ارزش مناسب بازار ميباشد  2.43
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شرکت سهامی . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار دارد فروخته شده نی بوده که تمام اسهاماديب يک مقيم افغا  :1مثال 

. اديب از شرکت ميخواهد تا به وی بعضی تجهيزات توزيع نمايد. افغانی عايد نموده است 1,000,000متذکره مبلغ 

توزيع تجهيزات به اديب . اشدافغانی ميب 150,000افغانی بوده ولی ارزش اصلی  100,000قيمت تجهيزات مذکور 

افغانی بدست  150,000بنًأ اديب تجهيزات را به قيمت اصلی . افغانی پنداشته ميشود 150,000منحيث مفاد سهم 

  . مياورد

شرکت متذکره . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار دارد فروخته شده اديب يک مقيم افغانی بوده که تمام اسهام  :2مثال 

. افغانی را در اسناد سهم شرکت سرمايه گذاری نموده است 200,000اديب مبلغ . غانی عايد نموده استاف - 0-مبلغ 

افغانی بوده ولی  100,000تجهيزات متذکره دارای ارزش . اديب از شرکت ميخواهد تا به وی تجهيزات توزيع نمايد

افغانی  سرمايه  150,000بازگشت  توزيع تجهيرات به اديب منحيث. افغانی ميبا شد 150,000ارزش اصلی آن 

  .افغانی بدست مياورد 150,000پنداشته شده و وی تجهيزات را به قيمت اصلی 

توزيع دارائی به سهام، ارزش اسناد سهم هر يک از سهام را به اندازه ارزش مبلغ که برايشان توزيع ميگردد، کاهش   3.43

زيرا مبالغ حاصله، بازگشت سرمايه . ايد، عايد قابل ماليه سهام نميباشدچنين عو). ولی ارزش کمتر صفر قرار نميگيرد(ميدهد 

بايد ) بازپرداخت(يک کاپی سند بازگشت سرمايه . است که سهمدار حين خريد اسناد سهم در شرکت سرمايه گذاری نموده بود

انتقال دهد،  ارزش کاهش يافته اگرسهمدار اسهام خود را يکی بعد ديگری . بمنظور توضيح کاهش اسناد سهم سهام، حفظ گردد

اگر ارزش توزيع بيشتر از ارزش اصلی اسناد سهم سهمدار باشد، در . را باالثر چنين انتقال تعيين خواهد نمود زيانمفاد يا 

 . اينصورت سهمدار با درنظرداشت توزيع مبلغ اضافی مفاد را تشخيص نمايد

  توزيع دارائی ها حين انحالل شرکت

  :مماده چهل و چهار

ها حين انحالل شرکت سهامی يا محدودالمسئوليت توسط سهمدار يا شرکت مطابق مندرجات فصل سوم اين قانون  توزيع دارائی

  .بحيث وجه فروش يا تبادله دارائيها پنداشته ميشود

که توزيع از (  مبلغ يا ساير دارائی های توزيع شده باساس نرخ روز، منفی قيمت تمام شد سهم سهمدار يا مبلغ سرمايه شرکت

  .عبارت از عوايد قابل ماليه سهمدار يا شريک ميباشد) آن صورت ميگيرد

شرکت پنداشته  زيانتوزيع دارائی های شرکت سهامی يا محدود المسوليت در صورت انحالل جزئی يا کلی به حيث مفاد يا 

  .نميشود



Version:  2010-08-001-001-D 
  

136

نحيث بازگشت درآمد و بعدًا منحيث بازگشت سرمايه توزيع دارائی حين انحالل شرکت سهامی توسط سهمداران اوًال م  1.44

منحيث بازگشت سرمايه بکار برده شدۀ سهمدار باشد، عوايد قابل ماليه شمرده نميشود  اگر تاحد. پنداشته ميشود بکار برده شده

 . دار افزايش ميبخشدولی اگر توزيع بيشتر از سرمايه بکاربرده شدۀ سهمدار باشد، در اينصورت توزيع به مفاد قابل ماليه سهم

او اسناد سهم را در سالهای قبل به مبلغ . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار داردفروخته شده اديب تمام اسهام   :مثال

 500,000شرکت سهامی مذکور بعد از فروش تمام دارائی خود به ارزش . افغانی خريداری نموده است 1,000,000

صفيه وی تبا اديب از شرکت می خواهد تا . افغانی پول نقد بدست آورده است 2,000,000افغانی عايد تحقق يافته و 

افغانی را منحيث مفاد سهم قابل ماليه بدست  500,000اديب مبلغ . حساب نمايد و تمام پول نقد را به وی توزيع نمايد

افغانی  500,000مبلغ . يباشدافغانی بعدی منحيث بازگشت سرمايه بوده وعوايد اديب نم 1,000,000مبلغ . مياورد

  . منحيث مفاد قابل ماليه اديب پنداشته ميشود زيرا مبلغ مذکور از ارزش اصلی اسناد سهم اديب بيشتر ميباشد باقيمانده

  

  توزيع پول يا ساير دارائی ها

  :ماده چهل و پنجم

له به سهمداران يا شرکا توزيع ميگردد، پول يا ساير دارائی ها يکه توسط شرکت سهامی يا محدود المسؤليت از عوايد حاص 

  : مفاد سهم پنداشته شده شامل حاالت ذيل می باشد

مطابق قوانين کشور ايجاد گرديده،  از عوايد  ی کهمفاد سهم تاديه شده به پول توسط شرکت سهامی يا محدودالمسئوليت  -  1

  .ه هجدهم اين قانون  قابل مجرائی ميباشدماد) 2(فقره ) 2(شرکتی که آنرا تاديه مينمايد، به استثنای حکم جز

هرگاه مفاد سهم بصورت اسناد سهم يا قرضه و امثال آن تاديه گردد، از عايدات شرکت سهامی يا محدودالمسئوليت قابل  – 2

  .وضع نمی باشد

فاد سهميکه م. مفاد سهميکه بشکل پول تاديه می شود حين حصول، عايدات قابل ماليه حاصل کننده محسوب می گردد -  3

  .بشکل اسناد سهم قرضه و امثال آن تاديه می گردد حين حصول، بحيث عوايد قابل ماليه حاصل کننده محسوب نميشود

،  قابل مجرائی نميباشد 18ماده ) 2(فقره ) 2(را که مطابق جز مفاد سهم  هرگاه شرکت سهامی يا محدودالمسوليت   1.45

. منحيث مفاد سهم پنداشته ميشودهذا مبلغ مذکور مطابق به قانون  تاديه نگرديده استبخاطريکه ماليه موضوعی  تاديه نمايد،

 .سهمداران مکلف به تاديه ماليات برعايدات بابت مفاد سهم حاصله می باشند
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يک شرکت سهامی يا محدودالمسوليت نميتواند ارزش اسناد بهادار را که منحيث مفاد سهم صادر مينمايند، مجرائی    2.45

 . گيرندب

شرکت . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار دارند فروخته شده سهمسند قطعه  50اديب و وحيد هريک به تعداد   :1مثال 

افغانی را بدست مياورد و اسناد سهم اضافی  1,000,000شرکت مذکور مفاد . قطعه سند سهم دارد 100مذکور فقط 

افغانی ميباشد و شرکت نميتواند آنرا مجرائی  9,000ارای ارزش هر قطعه سهم د. به اديب و وحيد صادر مينمايد

  . نمايد

شرکت . يک شرکت سهامی افغانی را در اختيار دارند فروخته شده  سهمسند قطعه  50اديب و وحيد هريک به تعداد   :2مثال 

آمد نموده و به وحيد افغانی در  1,000,000شرکت مذکور مبلغ  . دارد  فروخته شده قطعه سند سهم 100مذکور فقط 

شرکت متذکره . افغانی ميباشد 10,000مبلغ  قيمت قرضه دارایسند هر . و اديب يادداشت های قرضه صادر مينمايد

  . قرضه را از عوايد قابل ماليه خود مجرائی نمايدسند نميتواند 

شرکت الف . را در اختيار دارند شرکت سهامی الف فروخته شده  سهم سند قطعه 50اديب و وحيد هريک به تعداد   :3مثال 

شرکت سهامی الف همچنان به . افغانی درآمد نموده است 1,000,000داشته و مبلغ فروخته شده قطعه سند سهم  100

قطعه سند سهم شرکت ب را به اديب و  200شرکت الف . قطعه سند سهم شرکت ب را در اختيار دارد 200تعداد 

اسناد  قيمتشرکت الف ميتواند . افغانی ميباشد 10 قيمتسهم شرکت ب دارای  هر قطعه سند. وحيد توزيع مينمايد

اسناد سهم شرکت ب صرف منحيث . سهم شرکت ب را که توزيع نموده است، از عوايد قابل ماليه خود مجرا نمايد

  . ساير دارائی شرکت پنداشته ميشود

شرکت مذکور . شرکت سهامی الف را در اختيار دارندشده فروخته سهم  سند قطعه 50اديب و وحيد هريک به تعداد   :4مثال 

شرکت سهامی الف . افغانی درآمد نموده است 1,000,000داشته و مبلغ فروخته شده قطعه سند سهم  100فقط 

 قيمتقرضه دارای  سند. قرضه را که توسط شرکت سهامی ب صادر شده است، در دست دارد اسنادهمچنان 

شرکت سهامی  . افغانی را به اديب و وحيد صادر مينمايد 200,000قرضه سند شرکت الف . افغانی ميباشد 200,000

 سند. قرضه شرکت سهامی ب را که صادر نموده است، از عوايد قابل ماليه خود مجرا نمايد قيمت سندالف ميتواند 

  . قرضه شرکت ب فقط منحيث ساير دارائی شرکت پنداشته ميشود

هادار منحيث مفاد سهم دريافت گردد، در سال که آنها دريافت ميگردد، منحيث عوايد قابل ماليه در صورتيکه اسناد ب  3.45

عوايد حاصله بابت فروش، تبادله، بازپرداخت ويا انتقال چنين اسناد بهادار منحيث عوايد قابل ماليه محسوب . پنداشته نميشود

. ار تاديه نه نموده، تمام عوايد منحيث مفاد قابل ماليه پنداشته می شوداينکه دريافت کننده هيچ چيزی رابابت اسناد بها د. ميگردد

 .مصارف فروش قابل مجرائی ميباشد
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 10وی  1385در سال . قطعه سند سهم را بشکل مفاد سهم دريافت مينمايد 10يک سهمدار به تعداد  1384سال در  :1مثال 

شخص مذکور باالثر فروش اسناد سهم متقبل هيچ . ساندافغانی به فروش مير 6,000قطعه سند سهم خود را به مبلغ 

  . تابع ماليه قرار ميگيرد 1385افغانی تمامًا عايد بوده و در سال  6,000مصرفی نگرديده و به همين اساس مبلغ 

. قرضه را که توسط همان شرکت صادر ميگردد، دريافت مينمايد سند 1384يک سهمدار شرکت سهامی در سال   :2مثال 

متذکره را حين دريافت در عوايد خود نبايد شامل  سندسهمدار مذکور . افغانی ميباشد 100,000 سنداصلی قيمت 

افغانی را  10,000هرگاه شرکت سهامی مبلغ . افغانی ميباشد -0- قرضه به سمهدار دارای ارزش اصلی سند . نمايد

 10,000سهمدار پنداشته ميشود و وی بايد مبلغ بابت سند قرضه تاديه نمايد، تاديه متذکره در آنزمان منحيث عوايد 

. قرضه ميباشد سنداصلی  قيمتافغانی به  10,000 قيمتسهمدار مستحق افزايش . افغانی را شامل عوايد خود نمايد

  . مفاد سهم ميباشد افغانی منحيث 10,000شرکت سهامی همچنان مستحق مجرائی مبلغ 

  وضع نمودن ماليه

  : ماده چهل و ششم

شخاص حکمی انتفاعی يا غير انتفاعی ايکه مطابق قوانين کشور ايجاد شده باشد، مکلف به وضع ماليات بر عايدات بطور ا) 1(

  :ذيل ميباشند

  .وضع ماليه از معاشات و دستمزد های کارکنان مربوط مطابق احکام اين قانون - 1

از ، جوائز، مکافات ، عوايدازدرک قرعه وبخششی ها وضع بيست فيصد ماليه از عوايد تکت پولی، مفاد سهم، حق اال متي – 2

  .، حق الخدمت ، مطابق احکام اين قانون

  .ماليه وضع شده مندرج اين ماده الی تاريخ دهم ماه بعد به دولت تاديه می گردد)  2(

د با گذشت سال اشخاص حکمی که وضع ماليه از معاشات و دستمزد ها را مطابق احکام قانون اجرأ مينمايند، مکلف ان) 3(

مالی در خالل ماه اول سال بعد به اشخاصی که ماليه از معاش و مزد شان وضع گرديده به ترتيبی که وزارت ماليه تجويز 

  . مينمايد جزئيات را درمورد وضع ماليه، اندازۀ معاش و ساير موارد ديگر، کتبًا اطالع دهند

ت تاديات و ماليه وضع شدۀ ماهانه را به وزارت ماليه الی تاريخ دهم شخصيکه ماليه را وضع مينمايد، مکلف است جزئيا)  4(

  . ماه بعد به ترتيبی که وزارت ماليه تجويز مينمايد، گزارش دهد

هرگاه مقدار صحيح ماليه از يک منبع مطابق به احکام اين قانون وضع گرديده باشد، طوری پنداشته ميشود که ماليات بر ) 5( 

  . رديده استعايدات کامًال رفع گ
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اشخاص حقيقی ايکه عوايد بيشتر از يک منبع داشته باشد، مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه بوده، ماليۀ آن طبق ) 6(

  .وضع شده قبلی از ماليات، قابل مجرائی دانسته ميشودام اين قانون سنجش گرديده، مبلغ احک

قوانين نافذه ايجادشده باشد مکلف به وضع ماليات موضوعی  اشخاص حکمی انتفاعی وغيرانتفاعی که مطابق به   46.1

) 58(البته بصورت مشخص حکم موضوعی نمودن ماليات برمعاشات کارکنان درماده .  برمعاشات ازکارمندان خويش ميباشد

اليات قانون ماليات برعايدات پيشبينی شده است که برعالوه اشخاص حکمی ، اشخاص حقيقی رانيزمکلف به وضع نمودن م

  منحيث ماخذ دراين باره می باشد 58احکام ماده  .موضوعی برمعاشات کارکنان شان نمودده است 

که مطابق به قوانين نافذه ايجاد شده ياشد مکلف به وضع ماليات موضوعی بر اشخاص حکمی انتفاعی و غير انتفاعی    46.2

چنين  هرگاه د، رابيان ميدارمی باشددرک قرعه وبخششی ها ، حق اال متياز ، جوائز، مکافات ، عوايداز تاديات مفاد سهم

   فيصد ماليه و انتقال آن به حساب دولت می باشد 20تاديات صورت ميگيرد شخص تاديه کننده مکلف به وضع 

نکی مفاد با %)5(به ميزانبانک ملی  افغانی را دربانک ملی به حساب پس اندازميگذارد ،  200,000/عزيزاهللا مبلغ  :1مثال 

افغانی رابابت مفادپس اندازبرای عزيزاهللا  10,000/دراخير سال مالی بانک ملی متعهداست تامبلغ.  پرداخت ميکندساالنه  

 10دولت در مدت به حساب  را وضع کند و آن را افغانی ميشود 2,000مفاد بانکی که مبل%) 20(بپردازد ، بنًا بانک ملی بايد 

  .در آن وضع شده، انتقال دهدروز بعد از ختم ماه که ماليه 

  

که بانکها باالی قرضه ها يا امانات که از ساير بانکها درافغانستان دريافت ميکنند، تکتانه بپردازند، مکلف درصورتي  3.46

  .به وضع ماليه باالی تاديات تکتانه ميباشند

 يک   افغان  ،درجريان سال. ه استاد شدکه بمنظور ارائه خدمات بانکی در افغانستان ايج است بانک يک شرکتافغان : مثال

از . بانک پرداخت ميکند افغانآن به  ات بانک مبلغ قرضه را بهمراه تکتانهرا دراختيار هرات بانک قرارميدهد، هرقرضه 

انک نمی ب افغان به  رات بانک مکلف به وضع ماليه از بابت پرداخت تکتاتهبانک در افغانستان ايجاد شده بنًا ه افغان آنجاييکه 

  .باشد

دريافت که  درجايی مکلفيت وضع ماليه باالی تکتانه بعهده شخصی ميباشد که تکتانه را پرداخت ميکند اما  هرچند  4.46 

اين زمانی تطبيق ميگردد که موسسات مالی باالی . ، مکلفيت وضع ماليه حذف ميگردد تابع ماليه عوايد نباشد کننده تکتانه

  تانه پرداخت ميکند قرضه ها يا سپرده ها تک

  تابع ماليه برعوايد قرار نميگيرند 10ادارات معاف از ماليه  که طبق ماده ) الف
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     11دولتی و شاروالی ها مطابق به ماده  نمايندگی ها،ادارات) ب

د افغانستان زمانی که چنين تاديات انجام گردد، بانکها بايد حالت معافيت مالياتی همچو ادارات را با مسئولين رياست عواي

  .درجريان گذاشته و شواهدتحريری اين معافيت مالياتی راحفظ نمايند

روز بعد از ختم ماه که ماليه در آن وضع گرديده است به حساب دولت  10ماليه وضع شده از مفاد سهم بايد ظرف    5.46

 . ه دولت و باقی ماندۀ آن به سهمدار تاديه گرددتمامی مفاد سهم که توسط شرکت اظهار ميگردد بايد اندازه ماليه آن ب. تاديه گردد

افغانی را از درک فی سند سهم خود بابت   100يک شرکت که مکلف به وضع ماليه از مفاد سهم ميباشد مفاد سهم   : 1مثال 

افغانی که توسط سهمداران منحيث عوايد قابل گذارش دهی  5,000,000قطعه سهم ويا مفاد سهم مجموعی  50,000

به سهمداران ) افغانی 5,000,000%  80(افغانی  4,000,000از مجموع مبلغ متذکره مبلغ . اظهار مينمايداست، 

  . بمنظور ماليه بايد وضع گردد) افغانی 5,000,000% 20(افغانی  1,000,000بايد تاديه و مبلغ 

روز پس از ختم ماه که  10مادی طی  از تادياتی که تابع ماليه موضوعی می باشد بايد طبق اين ماليات وضع شد  : تبصره

  .درآن ماليه وضع ميگردد، به حساب دولت انتقال يابد

  باالی عوايد قرعه و جوايز تطبيق ميگردد ماليه موضوعی  6.46

بانک مکلف . بانک عوايد قرعه بابت حسابات بخت خويش را درماه ميزان به برنده گان مربوطه توزيع ميدارد افغان : مثال 

قانون ماليات برعايدات ، ماليه آن راوضع والی دهم ماه عقرب همان سال ) 46(ق به حکم جزء دوم فقره اول ماده است مطاب

  .دولت انتقال دهد ماليات وضع شده رابه حساب 

 ارشد، شرکت بايد به اداره مالياتی گزو به حساب دولت تاديه ميگرد ه ماليه بابت مفاد سهم  وضع در هر زمانی ک    7.46 

ارش گز. به سهمدار يا شرکاء را ارائه نمايد ، مبلغ وضع شده از مفاد سهم و مبلغ تاديه شدهمورد سهمدارانحاوی معلومات در 

  .بايد در فورمه های معين ترتيب گردد

صورت . يک شرکت سهامی که مفاد سهم را به سهمدار خود توزيع مينمايد، بايد يک صورت حساب نيز صادر نمايد   8.46

 .سه کاپی سند مذکور از قرار ذيل توزيع گرديده مورد استفاده قرار ميگيرد . اب متذکره بايد در سه نسخه صادر گرددحس

  بمنظور دريافت مجرائی در بدل ماليه تاديه شده، سهمدار. دو کاپی بايد به سهمدار داده شود -

 . نزد خود حفظ ميدارد کاپی اصل را ضم اظهارنامه ماليات بر عايدات خود نموده و يک کاپی را -

 . کاپی سومی بايد با راپور ضم گردد که حين تاديه ماليه وضع شده توسط شرکت به بانک ارائه می گردد -

باالی ماليه موضوعی مربوط به مفاد سهم بطور مساويانه  تمام تاديات حساب برای صدور صورت  شرايط: تبصره  -

 .قابل تطبيق می باشد 46اول ماده  تاديات بيالنس ساير عوايد مندرج جزء دوم فقره
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. ماليه وضع شده  از مفاد سهم با وجوديکه توسط شرکت تاديه ميگردد، عبارت از ماليه باالی درآمد سهمدار ميباشد  9.46

ماليه وضع شده به سهمدار در مقابل مکلفيت های مالياتی وی به شمول مفاد سهم حاصله و ماليه وضع شده مجرائی داده 

منظور بدست آوردن مجرائی بابت ماليه اضافه پرداخت وضع شده، ماليه دهنده بايد يک اظهارنامه ماليات بر عايدات ب. ميشود

 . را خانه پری نمايد

  :حاالت ذيل را مورد مالحظه قراردهيد  :مثال

 افغانی 500,000                      عايد قابل ماليه سهمدار .أ 

 افغانی 125,000باالثر مفاد سهم                        افغانی که  100,000عالوه برآن وی مبلغ  .ب 

        .افغانی ازآن ماليه وضع گرديده، بدست مياورد- 25,000يعنی % 20افغانی که -125000

 افغانی 625,000                      مجموع عوايد قابل ماليه .ج 

 قانون ماليات بر عايدات 4ماليه عوايد به اساس نورم مندرج جدول ماده  .د 

  افغانی - 0-         افغانی                       60,000  ليه باالی ما

  افغانی 1800                               افغانی تاب 90,000  ماليه باالی 

   افغانی  49300           افغانی  47500%                        10افغانی تابع   475000ماليه باالی         

  ت                                                                                             مجموع ماليا

 افغانی 25,000                                            مجرائی ماليه وضع شده  .ه 

  افغانی          24,300                           ماليه ذمت قابل پرداخت  .و 
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  زيانالک و مجرائی استه

  : ماده چهل و هفتم

بثات منظور شدۀ که مطابق احکام قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی وخارجی  ثبت و راجستر شده باشند ، از تش)  1(

حکم مندرج جز . حسب آتی مستحق مجرايی استهالک تعميرات و تجهيزات پنداشته می شوند1383تاريخ اول سرطان سال 

  :اين امر مستثنی است از 18ماده ) 1(فقره )7(

  . برای تعمير مدت چهارسال -1

 .برای تجهيزات مدت دو سال -2

هر گاه سرمايه ثابت . استهالک مجاز تعميرات و تجهيزات د رهر سال مالی بصورت مساويانه سنجش و مجرا داده ميشود)  2(

استهالک ساالنه درهمان سال  تشبث در مدت کمتر از نصف سال مالی د راختيار وی قرار داشته باشد، از نصف مجرايی

، درصورتيکه سرمايه ثابت بيشترازشش ماه دراختياروی قرارداشته باشد ، ازمجرائی کامل استهالک  مستفيد می گردد

  .درهمان سال مستفيد ميشوند

اسناد قانونی خالص عملياتی گرديده باشند، به مالحظه دفتر و  زيانبثات منظور شده ايکه در طول سال مالی مواجه به تش) 3(

وارده ،از  زياندر هر سال بعدی  الی رفع  کامل  1383اين قانون از اول سرطان سال ) 42(به استثنای تشبثات مندرج ماده 

  .عوايد قابل ماليه شان مجرايی حاصل می نمايند

مصارف . گيردوارده تشبث های منظور شده، مطابق حکم مندرج ماده چهل و دوم اين  قانون صورت مي زيانمحاسبه  

استهالکات مندرج اين قانون و ساير مصارف مربوط به ميعاد معافيت مالياتی و مصارف ميعاد قبل از منظوری در محاسبه 

  .خالص عملياتی شامل نمی گردد زيان

. ه نمايندبمنظور محاسبه مجرائی استهالک مطابق اين ماده، ماليه دهنده گان بايد از طريقه استهالک مساويانه استفاد  1.47

 . مطابق طريقه استهالک مساويانه در هر سال يک مبلغ  مساوی استهالک وضع ميگردد

شرکت . افغانی خريداری مينمايد 10,000,000به مبلغ  1385يک شرکت سهامی افغانی تجهيزات را در اول سال   :مثال

افغانی استهالک  5,000,000بلغ و م 1385افغانی استهالک در سال  5,000,000سهامی مذکور مستحق ادعای مبلغ 

  . ميباشد 1386در سال 

يک ماليه دهنده که دارائی را در هر زمان سال خريداری نمايد، ميتواند ادعای مجرائی استهالک دارائی را در همان   2.47

نده مذکور فقط مستحق اما اگر ماليه دهنده دارائی را برای مدت کمتر از نصف سال در اختيار داشته باشد، ماليه ده. سال نمايد
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جرائی استهالک هنده نتواند مدر نتيجۀ اين قاعده، اگر ماليه د. ادعای نصف مجرائی استهالک دارائی در همان سال ميباشد

 . معينه وضع نمايد، باقی مانده استهالک بايد در سال بعدی مجرائی گردد مالی سال 4يا  2دارائی را در مدت 

خريداری نموده و آنرا  1386افغانی در ماه اخير سال  10,000,000تجهيزات را به مبلغ  يک شرکت سهامی افغانی  :مثال

شرکت مذکور مجرائی استهالک را در سال های مختلف ذيًال وضع . در اختيار دارد 1388و  1387در سال های 

  . مينمايد

  مجرائی           

  افغانی 2,500,000         1386سال 

  افغانی 5,000,000        1387سال 

  افغانی 2,500,000        1388سال 

معافيت "سنجش عامه وزارت ماليه بنام  1384/4 برای معلومات مزيد راجع به تفسيروتطبيق اين ماده به طرزالعمل  :تبصره

  .مراجعه صورت گيرد" ها وامتيازات مالياتی برای سرمايه گذاری

  تی باشند بايستی قيمت داراييهای قابل استهالک خود را از ماليه دهنده های که دارای معافيت مالياتی يا امتياز ماليا  3.47

  شده تحت قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی می تواند  ثبت و تاييدتشبثات . محاسبه نمايند 1383اول سرطان 

   1383ل سرطان استهالک در قسمت دارايی های قابل استهالک خود تحت مقررات استهالک سريع از تاريخ ثبت يا او

  در فاصله بين اول سرطان و تاريخ ثبت، فقط استهالک ستندرد روی داراييهای . باشند، بهره مند گردند هرکدامشان که نزديکتر

  متشابهًا، چنانچه يک تشبث ثبت نباشد می تواند از استهالک عادی در قسمت داراييهای قابل . قابل استهالک مجاز می باشد

  . هالک عادی، بهره ببرداستهالک خود تحت مقررات است

  

 به رسميت )1384(سرمايه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان دهنده های که توسط قانون فقط ماليه  47طبق ماده  4.47

شناخته شود و در اداره حمايه از سرمايه گذاری افغانستان ثبت باشند، می توانند از انتقال زيان خالص عملياتی و جبران 

چنانچه تشبث در اداره حمايه از سرمايه گذاری خصوصی افغانستان ثبت نباشد، اين زيان فقط در خالل  .خساره مستفيد گردند

  . قابل انتقال و مجاز می باشد 42حد اکثر سه سال طبق روش ستندرد انتقال زيان و بر اساس ماده 

مفاد سالهای بعدی تا زمانی که آن تمام تشبثات ثبت و راجستر شده مستحق انتقال زيان عملياتی برای جبران در مقابل  5.47

 : می نمايدمحدوديتهای ذيل را وضع  47ماده بهرحال، . زيان به صورت کامل مرفوع نگردد، می باشند

  

يا از تاريخ ثبت به  1383زيان در مقابل عوايد سالهای ذيل از تاريخ اول سرطان  زيان خالص عملياتی برای جبران •

 . باشند، مجاز می باشدوصی در افغانستان، هرکدام نزديکتر خصاداره حمايه از سرمايه گذاری 
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 .  زيانهای عملياتی به وقوع پيوسته در جريان امتياز يا معافيت مالياتی مجاز به انتقال نمی باشد •

 

   :مثالهای ذيل زيانهای خالص عملياتی قابل انتقال در مقابل مفاد عملياتی تشبثات ثبت و راجستر شده را واضح می سازد

  

در سال . از ماليات معاف بود 1383اين شرکت تا اول سرطان . ثبت گرديد 1382ر سال شرکت استقالل د :  1مثال 

شرکت . افغانی مفاد عملياتی به دست آورد175,000 1384در سال . افغانی زيان عملياتی داشت 100,000 1383

افغانی  75,000ماه به مبلغ سه ربع زيان عملياتی  9 حوت 29مربوط به دوره اول سرطان تا استقالل می تواند زيان 

باقی  1384افغانی عوايد قابل ماليه در سال   100,000جبران نمايد، و مبلغ  1384در مقابل مفاد عملياتی سال 

  . گذارد

  
ثبت  1383ماه ششم مالياتی  1383به فعاليت آغاز نمود و در اول عقرب  1383در اول حمل   شرکت آسمان   : 2مثال 

مبلغ 1384اين شرکت در سال . داشت 1383افغانی زيان عملياتی در سال   100,000اين شرکت مبلغ . گرديد

ماه که برابر با  6ناسب را از عقرب تا حوت، تشرکت آسمان می تواند زيان م. افغانی مفاد عملياتی داشت  175,000

 125,000جبران و مفاد خالص 1384مفاد عملياتی افغانی در مقابل  50,000می  گردد، به مبلغ  1383نصف زيان 

  .  باقی گذارد 1384افغانی را در سال 

  
 1384افغانی را در سال  100,000بوده و زيان عملياتی به مبلغ  1383يک تشبث ثبت شده از سال  شرکت چمن  : 3مثال 

، 1385در اظهارنامه سال . ه دست آوردافغانی مفاد عملياتی ب 150,000اين شرکت مبلغ  1385در سال . ديمتحمل می گرد

افغانی عوايد قابل  50,000کسر و  1385افغانی سال قبلی را از عوايد قابل ماليه  100,000شرکت چمن می تواند مبلغ زيان 

  . ماليه را باقی گذارد

  

شرکت چمن مستحق . داشت افغانی زيان عملياتی 50,000 1385با اين تفاوت که شرکت چمن در سال  3مثال  مانند   : 4مثال 

افغانی  150,000مبلغ  1385زيان سال مالی . می باشد 1385به عنوان مجرايی سال  1384ادعای زيان سال 

   .قابل مجرايی می باشدکسرات  منحيث 1386می باشدو در سال مالی )  50,000+(100,000

  

به دست بياورد، زيان سال گذشته به صورت  1386 افغانی را در سال 150,000چنانچه شرکت چمن مفاد عملياتی بيشتر از 

افغانی نگردد، زيان وارده سالهای گذشته قابل  150,000چنانچه مفاد عملياتی شرکت چمن بيشتر از . کامل جبران می گردد

می کند که کسر زيانهای سالهای گذشته تا وقتی ادامه پيدا . انتقال پيدا می کند 1387مجرايی بوده به عنوان کسرات در سال 

  . مفاد عملياتی شرکت چمن از زيان سال گذشته اش بيشتر گردد
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افغانی مفاد  50,000اين شرکت . می گردد 1384افغانی در سال 100,000متحمل زيان عملياتی شرکت آرمان  : 5مثال 

زيان عملياتی به  جرايیمی تواند م1385امه مالياتی سال شرکت آرمان در اظهارن. آورد می  به دست 1385عملياتی در سال 

  .بوجود آورد1385 را در سال مالی  افغانی 50,000زيان مبلغ درنتيجه  نمايد و ادعا 1384افغانی در سال  100,000مبلغ 

  

مبلغ   اين شرکت می تواند. افغانی را به دست آورد 150,000، شرکت آرمان مفاد عملياتی 1386در سال مالياتی 

اين شرکت  1386ادعا نمايد که در نتيجه عوايد قابل ماليه سال  1386را در اظهارنامه سال  1385افغانی زيان سال 50,000

   باشدافغانی  100,000

  

ورت کامل در سال مالياتی به ص 1384زيان عملياتی گردد، زيان منسوب به سال  متحمل 1386نچه شرکت آرمان در سال چنا

به طور نامعين در سالهای بعدی تا زمانيکه مفاد عملياتی زيان را  1384 زيان منسوب به سال. نخواهد گرديد مجرايی1386

  . جبران کند، انتقال می يابد
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  احکام قابل تطبيق درمورد شرکت های بيمه 

  : مادۀ چهل وهشتم

  :مواد اين فصل درمورد شرکت های بيمه قابل تطبيق ميباشد، مشروط براينکه حاوی شرايط ذيل باشند احکام مندرج

  .مطابق قوانين افغانستان بشکل شرکتهای سهامی تأسيس شده باشند -1

، بيمه حيات و سائر فعاليت های بيموی را زيانفعاليت شرکت بيشتر از يک ساحه بيمه، مانند بيمه حادثات و -2

 .باشددربرداشته 

  .برای هرساحه بيمه و سائر فعاليتهای خود دارای محاسبه وذخاير جداگانه باشد -3

   

فصل هفتم . الزم است که شرکت های بيمه ذخاير بزرگ رابمنظور تاديه دربدل ادعاهای بيمه شونده گان داشته باشد    1.48

بمنظور ايجاد چنين ذخاير استفاده نمايد و درمقابل از  قانون ماليات برعايدات به شرکت های بيمه اجازه ميدهد تا از عوايد خود

  . آنها ميخواهد تا برای هريک از ساحات بيموی با ايجابات کامًال متفاوت ذخاير محاسبات جداگانه داشته باشد

بيمه درمقابل آتش سوزی، دزدی، حادثه، مريضی، تلفات ويا هرنوع خطر " بيمه عبارت از  بخش يک   .الف

  . است" يمه به نحوه مشخص وجود داشته باشدايکه درآن ب

باآنهم، . ذريعه بيمه شونده گان مساوی به حق بيمه جمع مصارف و مفاد شرکت بيمه می باشد زيانمعموًال ادعای 

دربعضی سالهای که مصايب مختلف يکجا رخ ميدهند، داشتن ذخاير کافی درصورتيکه شرکت بيمه مجبور به تاديه 

فيصد حق بيمه ها بابت  100مساوی به ) برای ادعا ها(بيمه، ذخاير  بخشدراين . وری استباشد، ضر زيانکامل 

  .فيصد حق بيمه برای بيمه ساير خطرات در همان سال مجاز می باشد 50بيمه ترانسپورت جمع 

مه ساير خطرات افغانی باشد و عوايد بي 1,000,000مبلغ  1385هرگاه عوايد بيمه بابت بيمه ترانسپورت برای سال   :مثال

افغانی باشد، درآنصورت شرکت بيمه اجازه دارد تا مفاد خود را به ذخيره مربوط  10,000,000درهمان سال مبلغ 

افغانی  1,000,000افغانی برسد، انتقال دهد که چنين رقم ازجمع نمودن   6,000,000الی زمانيکه ذخيره متذکره به 

برعالوه اين ذخيره، يک ذخيره برای . بيمه ساير خطرات بدست می آيد افغانی بابت 5,000,000بابت بيمه موتر و 

درشروع هرساليکه هردو . های مساوی به دوچند مقدار ايکه به شرکت بيمه تاديه شده است، مجاز می باشد زيان

  .جواز نداردذخيره به حداکثررسيده و عوايد بيمه افزايش نيابد، انتقال هيچگونه عايد معاف از ماليه به ذخيره گاه 

  :بودير ذيل مجاز خواهد ا به اساس مسايل حقيقی ايکه در مثال متذکره آمده است، ذخ ازاينرو،

  ذخيره مجاز  ذخيره مجاز  عايد   بيمه

  فيصد تاديه شده 200  1000000فيصد  100  1000000  ترانسپورت

    5,000,000فيصد  50  10000000  ساير
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رارداد کتبی که تاديه مفاد های مشخص را به بيمه شونده ويا نمايندگان ق"ديگر بيمه عبارت است از  بخش   .ب  

بيمه حيات بشکل معمولی و يا تاديه کامل، پالنهای تمويلی، ". حکم می نمايد  )اخذکنندگان بيمه بعوض خود بيمه شونده(او

. ردند مثالهای نوع بيمه فوق الذکر اندپرداخت ويا پالن های پس انداز که ذريعه شرکت های بيمه پيشنهاد ميگ قرارداد های سال

خريدار بيمه . توسعه ذخائر که ايجاب تاديات نهائی به اساس پاليسی های مشخص شده را می نمايد، ضروری می باشد

بمنظور . آن دوباره به شکل عايد ماهانه در تاريخ مشخص درآينده اخذ نمايد تکتانه سالپرداخت توقع دارد تا پول خود را جمع

چونکه بيمه . خگوئی به چنين تفاضا، شرکت بيمه بايد تمام عايد بابت تاديات بيمه شخص متذکره را سرمايه گذاری نمايدپاس

د توسعه يابد زيرا چنين مکلفيت ايکه شرکت بيمه از ادای آن به هيچ حيات درزمان مرگ بيمه شونده تاديه ميگردد، بيمه باي

بيمه بخش ديده و به همين دليل اساس کامًال متفاوت جهت ايجاد ذخائر برای اين دليلی ابأ ورزيده نمی تواند، تاديه گر

صرف درصورتيکه منحيث امانت بانکی باشند، تابع ماليه قرار نمی (تمام عوايد بيمه معاف می باشند . مجازدانسته شده است

د بيمه تاديه ميگردند، قابل مجرائی  نبوده چونکه عايد بيمه معاف است، مصارف ايکه معموًال بصورت مستقيم از عواي). گيرند

عوايد بيموی تاديه ميگردد، نيز " معاف از ماليه" به بيمه شدگان به اين دليل که برای آنها از ذخائر ) ادعا ها(و همچنان مفاد

جداگانه صورت  بيمه بايدبخش بيمه بايد واضحًا درک گردد و محاسبه هردو بخش تفاوت ميان ذخائر دو . قابل مجرائی نيستند

  . گيرد درغيرآن عوايد قابل ماليه دقيقًا تعيين نمی گردد

افغانی برای ترانسپورت وساير خطرات بصورت انحصاری بيمه می  500،000يک شرکت بيمه با تاديه سرمايه   : مثال

درفعاليت ( يانزافغانی  1000000افغانی مفاد و  2,000,000، شرکت متذکره ذخيره را با 1386درآغاز سال . نمايد

افغانی بابت  بيمه ترانسپورت و  400000، عوايد بيمه آن شرکت به 1386درجريان سال . ايجاد می نمايد) ها

از هيچگونه افزايش  قبلمفاد خالص آن شرکت . ميرسد)و تصادم زيان(افغانی بابت بيمه ساير خطرات  4100000

  . افغانی ميرسد 540,000در ذخيره اش، به 

  :الذکر ذخيره خود را بشکل ذيل افزايش داده می تواندشرکت فوق 

  :*ذخائر مجاز دراخير سال. الف

  افغانی 1000000               2افغانی ضرب  500000: هازيانبرای . 1

  افغانی 400000    فيصد 100ضرب ) ترانسپورت(افغانی  400000:)مفاد ها(ادعای بيمه برای . 2

  افغانی 2050000                 فيصد 50ضرب ) سايرخطرات(افغانی  4100000    

  افغانی 3450000                 مجموع ذخايرمجاز در اخير سال  
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بيشتر   ذخيره شرکت از اندازه مجازبا آنهم، هرگاه . شرکت هرمبلغ موجود را به ذخائر خود اضافه نموده می تواند:   تبصره

  . يد قابل ماليه مجرائی داده نخواهد شدگردد، درآنصورت مبلغ اضافه شده درزمان محاسبه عوا

افغانی مجرائی  450000دراينصورت صرف . افغانی ذخيره آغاز می نمايد 3000000شرکت بيمه سال را با .    ب

عايد  90000که منتج به  540,000عالوه گردد، از مفاد خالص  1386هرگاه اين مقدار به ذخيره سال . داده ميشود

  ).افغانی می باشد 450000افغانی و  540000يعنی رقم تفاوت ميان (جرائی داده می شودم قابل ماليه ميگردد،

وجود دارد، باشد،   48.1بيمه طوريکه درمقررهبخش هرگاه يک شرکت بيمه مشغول فعاليت دراضافه تر از يک    2.48

ی که عايد، مصارف، ايجاد ذخيره، بدين معن. بيمه اش محاسبه جداگانه داشته باشدبخش شرکت متذکره بايد برای هريک از 

. بيمه ثبت گردند بخش های عايد بابت سرمايه گذاری ذخائر و غيره بيمه بايد در اسناد محاسباتی جداگانه برای هريک از 

، کميشن تحرير بيمه سند بيمه زيانبناًء بيمه . شده ميتوانندبعضی مصارف اداری بايد به يک اساس ثابت و دقيق تخصيص داده 

به بيمه شدگان، ذخائر اضراربرای ادعا های پولی، عوايد از بابت چنين ذخائر، سرمايه تادياتی   زيان، تاديه بيمه انزي

و مصارف مشابه،  با عوايدوغيره بايد در اسناد محاسبوی متفاوت و مجزا ثبت گرديده و نبايد  زيانتخصيص يافته به بيمه 

  . بيمه اند، يکجا گردد های بخش ذخائر و سرمايه ايکه متعلق به ساير 

بيمه بخش های ذخيره هريک از . بيمه تعيين شده می تواندبخش ناشی از هرزيانبا استفاده از ترتيب فوق الذکر، مفاد و 

 زيانبايد اسناد و بيالنس جداگانه بابت مفاد و . افزايش می يابدبخش بصورت خاص از درک عوايد و مفاد حاصله همان 

باانهم، عايد قابل ماليه شرکت به اساس مجموع فعاليت . بيمه تهيه گرديده و به وزارت ماليه ارائه گردد  بخش هایهريک از 

  .های تجارتی شرکت تعيين ميگردد

و بيمه حيات و بيمه سال پرداخت مشغول فعاليت است، برای هريک از  زيانيک شرکت ايکه درهردو بخش بيمه   : مثال

 زيانمفاد خالص اين شرکت بابت فعاليت دربخش بيمه  1386درسال . ه جداگانه داردبخش های بيمه محاسبه و ذخير

  . است" عايد معاف از ماليه" بخاطرادعای پولی به ذخيره انتقال می يابد که کمتر از حداکثر 

چ افغانی مفاد خالص از درک بيمه حيات و  سالپرداخت داشته باشد، هي 250000هرگاه درعين سال شرکت متذکره 

بخش از مفاد خالص متذکره از عايد قابل ماليه قابل مجرائی نمی باشد حتی اگر چنين مفاد در ذخيره قانونی نيزاضافه 

مبلغ فوق الذکر بصورت کامل عايد قابل ماليه شرکت درصورت که  به شکل مفاد سهم توزيع نگرديده باشد و   . گردد

  . رار داشته باشند، پنداشته ميشوديا هم عوايد قابل ماليه سهمداران تابع ماليه ق
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  عوايد تابع ماليات برعايدات شرکت های بيمه

  :مادۀ چهل ونهم

  :عوايد ذيل شرکتهای بيمه، تابع ماليات برعايدات می باشد

  .بدست می آيد لکيتی و مرعوايد تکت پولی، مفاد سهم، کرايه و سائر عوايديکه از سرمايه گذا -1

 .غيربيمهعوايد حاصله از فعاليتهای  -2

يکه بيمه آن برای زيانعوايد حاصله از حق بيمه درمقابل حريق، سرقت، حادثات مريضی خسارات يا  -3

 .نمايدبعداز انقضای ميعاد آن ادعای پولی  نتواند يک مدت معين بوده و بيمه شونده

  .عوايد حاصله معامالت سرمايوی -4

شامل عوايد گرديده و تابع ماليه قرار ميگيرد، اما عوايد بيمه  دريافت می گردد عمومًا زيانعايدايکه از درک بيمه    1.49

  . قانون ماليات برعايدات تصريح گرديده تابع ماليه قرار نمی گيرند 50که در ماده 

را ترتيب می نمايد تمام عوايد حاصله بيمه را شامل نموده و تمام تاديات بابت ادعای پولی  زيانيک شرکت ايکه بيمه   :مثال 

  . شدگان، کميشن و ساير مصارف فروش بيمه و مصارف اداری را جهت تعيين مفاد خالص وضع می نمايدبيمه 

  :اين شرکت شکل ذيل را خواهد داشت) سند فعاليت(اظهارنامه ساده بابت عوايد و مصارف 

  :عوايد. الف

  افغانی 2500000          عايد بيمه . 1

  ی افغان 1600000      منفی تاديه ادعا های پولی. 2

  افغانی 900000      )تفاوت دوقلم فوق(مفاد ناخالص 

  افغانی  75000    )تکت پولی، مفاد سهم وغيره( -ساير عوايد. 3

 افغانی  975000        عوايد قبل از مصرف. 4
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  :مصارف. ب

  افغانی 300000      فيس و کميشن فروشندگان. 1

  افغانی 75000    اعيار نمودن مصارف ادعا های پولی. 2

  افغانی 175000        مصارف اداریساير . 3

  افغانی 175000    ايزاد های مجاز به ذخيره های ايجاد شده. 4

  افغانی 725000      مجموع مصارف قابل وضع  

  افغانی 250000 __ __       عايد خالص قابل ماليه . ج  

  :محسوب گرددزيانبيمه حيات گروهی  درهريک از موارد ذيل بايد منحيث بيمه    2.49

  ه بيمه درصورت ازدياد سن شخص تغير پذير باشدهرگا  .الف

هرگاه اشخاص گروپ را ترک کنند، نمی توانند بيمه را طوريکه ساير افراد درگروپ و درعين محدوده سنی حاصل   . ب

  .می نمايند، بدست آورند

ل فيصدی تعيين شده بيمه به تمام کارمندان يک شرکت سهامی، بيمه به نورم پائين پيشنهاد ميگردد بشرط اينکه حداق  : مثال

نورم . پائين ترين نورم برای افراد جوان شرکت و بلند ترين نورم برای افراد بزرگ سن شرکت می باشد. شوند

بلند از نورم  50الی  41بناًء هرگاه نورم برای سنين . متذکره به اساس سن تعيين ميگردد نه به اساس شخص انفرادی

سالگی ميرسد بايد بيمه بلند تر را تاديه نمايد، درآنصورت  41زمانيکه به سن باشد، و يک شخص  40الی  31سنين 

همچنان اشخاصيکه گروه را ترک می نمايند، از پاليسی بيمه گروهی خارج . بيشتر در بيمه منعکس ميگردد زيان

ردو وضعيت متذکره ه. ميگردند اما اجازه بيمه کردن خود تحت پاليسی جداگانه بيمه را به نورمهای بلند تر دارند

دراينجا، . بيانگر اينست که بيمه متذکره درمقابل خطر مرگ يک مامور زمانيکه او عضو يک گروه است، می باشد

بناًء عوايد بيمه از درک . بيمه قرار ميگيرند، مشخص ميسازد) بخش خطر تلفات(ايجابات ذخيره آنهائيرا که تحت 

  .قابل مجرائی می باشدپولی تاديه شده به بيمه شدگان بيمه گروهی تابع ماليه بوده و ادعا های 

تابع ماليه  شرکت سهامی ويا محدودالمسؤليتچونکه تمام مفاد حاصله از درک فروش و يا تبادله دارائی ثابت يک  3.49

قرار ميگيرد بناًء هرگونه مفاد حاصله از درک فروش و يا تبادله سرمايه و جايداد ايکه مالکيت آنرا شرکت های 

 . ه داشته باشند همانند شرکت های فوق الذکر تابع ماليه قرار ميگيرندبيم
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  معافيت مالياتی بيمه شدگان

  : مادۀ پنجاهم

حق بيمه که بموجب عقد قرار داد تحريری اخذ شده و تاديه نهائی مفاد مشخص را به بيمه شدگان يا اشخاص منتفع شان 

  . ايجاب نمايد، از ماليات برعايدات معاف اند

باوجود اينکه بيمه معمولی و تاديه کامل بيمه حيات، پالن های معاش مستمری، قرارداد های تقاعدی و انواع مختلف    1.50  

بيمه حيات همراه با پالن های پس انداز عبارت از بيمه اند که حق بيمه اخذ شده از چنين موارد ذريعه يک شرکت بيمه از ماليه 

حق بيمه صرف . ه صادر ميگردد، قبل از صنف بندی بايد تحت بررسی قرار گيردهرپاليسی بيمه ک. معاف می باشد

  :درصورتی معاف پنداشته ميشود که پاليسی بيمه واجد شرايط ذيل باشد

پاليسی ذريعه شرکت بيمه بدون تاديه مفاد ويا به استثنای عدم مؤفقيت بيمه شدگان جهت تاديه حق بيمه   . الف

  .ديده است، خاتمه نيابدطوريکه درپاليسی ترتيب گر

  .حق بيمه ايکه درپاليسی تثبيت گرديد، ذريعه شرکت بيمه تزئيد گرديده نتواند   .ب

پاليسی صادر شده بدون درنظرداشت اينکه آيا شخص بيمه شده  به عضويت اش در يک گروه، شغل    .ج

  وغيره ادامه ميدهد يا خير، به حالت خودش باقی بماند

صرف کميشن مشخص . ه شدگان درذخيره اضافه گرديده و به سرمايه گذاری گذاشته شودحق بيمه برای بيم  . د

  فروشات از حق بيمه حاصله تاديه ميگردد

ذخيره بيمه شدگان نيز بايد ذريعه عوايد بابت سرمايه گذاری وجوه ذخاير قانونی حمايت يا پشتيبانی داشته   . هـ

  باشد

دگان به استثنای تاديه مفاد های آنها به خودشان ويا اشخاص تعيين شده هيچگونه انتقال از ذخيره به بيمه ش  . و

  .به نمايندگی آنها، صورت نگيرد
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   تاديات غيرقابل مجرائی شرکت های بيمه

  :مادۀ پنجاه ويکم

قابل اين قانون از ماليات معاف است، ) 50(مصارف و تاديات ذيل مربوط به بيمه که حق بيمه آن مطابق حکم مندرج ماده 

  :مجرائی نمی باشد

  .کميشن وسائر مصارف صدور بيمه -1

  . تاديه منافع بيمه به مشترکين ويا اشخاص ذينفع آن -2

مصارف کميشن و سايرمصارف که حق بيمه ازماليه معاف بوده وتاديات مفاد چنين بيمه مصارف قابل مجرائی نمی   1.51

. ويا از ذخاير معاف از ماليه تاديه ميگردد) ميشن مطرح باشددرصورتيکه فروش ک(چنين مصارف از عوايد حق بيمه . باشد 

باوجود اينکه عوايد بابت حق بيمه معاف بوده و مصارف و بازپرداخت های فوق الذکر قابل مجرائی نيستند، شرکت بيمه بايد 

  .شامل سازد معلومات کامل  پيرامون اقالم فوق الذکر و ذخاير را درگزارش که به وزارت ماليه ارائه ميدارد،

  :يک گزارش ساده ايکه ذخائر و فعاليت ها را دربرميگيرد بشکل ذيل نشان داده ميشود   :مثال

  :معلومات پيرامون ذخيره بيمه شدگان

  افغانی 10000000        ذخيره درشروع سال. الف

         :تزئيد ذخيره درطول سال. ب

  افغانی 2000000      حق بيمه حاصله درطول سال. 1

  :مصارف. 2

  افغانی 100000        ميشن های تاديه شدهک

      

  افغانی 190000  )100000 -2000000(تزئيد ذخيره درطول سال 

  افغانی 11900000      )ب(و ) الف(جمع اجزای . ج

  افغانی 1500000  ادعا های پولی و مفاد های تاديه شده درطول سال. د
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  افغانی 10400000        )د(و ) ج(تفاوت اجزای . هـ

  افغانی 260000    ذخيره ازدرک عوايد سرمايهتزئيد . * و

  افغانی  10660000        ذخيره دراخير سال. ز

  .تزئيد ذخيروی فوق بعداز وضع ماليات برعايدات صورت گرفته است  :  تبصره

  :معلومات پيرامون عوايد و مصارف

  افغانی 600000    عوايد تابع ماليه دربرگيرنده تکتانه، مفاد سهم. الف

    سرمايوی درجريان سال ميباشد مفاد       

  :مصارف قابل مجراوئی. ب

  افغانی 2000          ماليه معامالت انتفاعی. 1

  افغانی 200000            مصارف اداری. 2

  افغانی 202000        مجموع مصارف قابل مجرائی

  افغانی 398000      ))ب(و ) الف(تفاوت ميان (عوايد قابل ماليه . ج

  

  

  

  

  

  

 



Version:  2010-08-001-001-D 
  

155

  شرکت های بيمهتاديات قابل مجرائی 

  :مادۀ پنجاه ودوم

  :مصارف و تاديات ذيل شرکتهای بيمه از عوايد شان قابل مجرائی است) 1(

  .مبلغ تاديه شده ناشی از بيمه که حق بيمه از درک آن تابع ماليات باشد -1

  .کميشن وسائر مصارف صدور که حق بيمه از درک آن تابع ماليات باشد -2

  .بيمه از درک آن تابع ماليات باشد مصارف بيمه مجدد که حق -3

فيصد حق بيمه حمل و نقل و پنجاه  افزودی به ذخائر غرض جبران خساره ادعاها، مشروط براينکه چنان ذخائر از صد – 4

  . فيصد حق بيمه ساير امکانات خساره و حادثات يکه در ظرف سال مالی بدست آمده ست، تجاوز نکند

ق بيمه مربوط بآن تابع ماليه باشد، مشروط براينکه اين ذخاير از دوچند مبلغ حات بيمه ايکه عملي زيانافزودی به ذخاير  -5

  .سرمايه گذاری شده درساحه بيمه متذکره تجاوز نکند

اين قانون و مصارف مندرج ماده پنجاويکم اين قانون از اين امر ) 2(ساير مصارف ضروری کار وعمليات مندرج فصل  -6

  . مستثنی است

. اين ماده عوايد قابل ماليه را درسال مالی مربوط تشکيل ميدهد) 1(فقره ) 5و 4(انتقال يا تاديه از ذخاير مندرج اجزای ) 2(

  .انتقال يا تاديه ناشی از ادعا ها يا خسارات حقيقی يا تاديات مفاد سهم به پول، از اين امر مستثنی است

قابل ياد . ارتباط ميگيرد زيانبه بيمه حادثات و  بوده تابع ماليه بيمه آنبيمه که عوايد بابت حق ، 52ماده 1طبق جزء   1.52

باينصورت تمام عوايد . عينًا مانند ساير دسته های کاروقعاليت معامله ميشود زيانآوری است که عوايد مصارف بيمه حادثات و

ه شده که مصارف قانونی و ضروری بشمول حق بيمه ها تابع ماليات برعايدات و تمام تاديات بشمول ادعا های پرداخت

 زيانعمده فصل هفتم درمورد بيمه حادثات و حکم . کاروفعاليت می باشد،  درسنجش عايد تابع ماليه قابل مجرائی می باشد

  .تصريح گرديده است، می باشد 52ماده ) 1(فقره ) 5(و ) 4(وضع نمودن افزوديها بذخاير طوريکه دراجزای 

قانون ماليات برعايدات قابل  52ماده ) 1(فقره ) 5(و ) 4(وديها به ذخاير تشريح شده در اجزای باوجود اينکه افز   2.52

صورت گيرد تابع ماليات برعايدات  زيانمجرائی ميباشد، باآنهم، هرگونه انتقال که به اهداف ديگر بغير از تاديه ادعا ها و 

قانون ماليات برعايدات ماليه بابت چنين مفاد سهم  46اساس ماده  هرگاه مفاد سهم به سهمداران تاديه گردد، به. قرار ميگيرد

هرگاه وجوه مالی برای اهداف ديگر بجز از سرمايه گذاری های احتياطی که . بايد وضع گرديده و به دولت تحويل داده شود
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ذخيره پنداشته شده و تابع بصورت درست مفاد نقدی داشته باشد، استفاده گردد، درآنصورت چنين استفاده ها نيز انتقال از 

درصورت عدم موجوديت قانون ايکه بوسيله آن سرمايه گذاری شرکت بيمه اداره ميگردد، . ماليات برعايدات قرار ميگيرد

های زيانهرگاه قرار باشد که . وزارت ماليه بايد هدف ذخيره و نوعيت هريک از سرمايه گذاری های ذخيره را مالحظه نمايد

، پس بايد ذخاير )که هدف از ايجاد چنين ذخيره ها همين امر باشد(و غيرمعمولی تحت پوشش قرار گيرند پيشبينی نا شده 

بناًء فروش ويا تبادله سرمايه گذاری به پول در طول زمان . وجود داشته باشد" نقدًا"بيمه حادثات  زياندرمقابل  ادعا ها و 

ا بايد باعث رهنمائی وزارت ماليه جهت تعيين نوعيت سرمايه درست از نقطه نظر زمان مناسب جهت رسيدگی به ادعا ه

هرگاه سرمايه گذاری با شرايط نقدی برابر باشد، درآنصورت انتقال از ذخاير را انجام نمی دهد اما هرگاه با . گذاری گردد

  . قرار ميگيرد چنين شرايط برابر نباشد طوری پنداشته ميشود که انتقاالت از ذخيره را انجام داده و تابع ماليه

بخش اعظم . يک شرکت بيمه حادثات يک تعمير را جهت ايجاد دفتر خود و ساير دفاتر و دکاکين اعمار می نمايد  :مثال

را يک بانک  مصارف باقيمانده . وجوه موجوده درذخيره ئی ادعاها بمنظور اعمار اين جايداد به مصرف ميرسد

مقدار قرضه تقريبًا حداکثر مبلغ ايست که جهت اعمار اين ساختمان . سرمايه گذاری قرضه های مالی بدوش ميگيرد

. بناًء وجوه ايکه به چنين هدف استفاده ميگردد بايد منحيث انتقال از ذخيره تابع ماليه پنداشته شود. قرض گرفته ميشود

ه مقاصد ذخيره استفاده چنين معامله جهت اعمار تعمير برعالوه قرضه مالی به آسانی به پول نقد تبادله نگرديده و ب

به عباره ديگر، هرگاه تمام مصارف يا قيمت جايداد از وجوه ذخيره ادعا ها بطور کامل تاديه شده . شده نمی تواند

ميبود، و شرکت بيمه ميتوانست تعهد نامه قرضه مالی از يک بانک را بدست آورد، مقدار مندرج تعهدنامه طوری 

دربرداشته و طوری پنداشته ميشد که تفاوت ميان مجموع مصارف و تعهدنامه  د که شرايط ذخيره رايمحسوب ميگرد

  . انتقال گرديده و به همين دليل تابع ماليه قرار ميگيرد

قانون ماليات برعايدات معموًال ذريعه حق  50معاف مندرج ماده ئی ذخيره ادعا ها ومفاد بيمه شدگان از حق بيمه   3.52

باوجود اينکه قانون اجازه مجرائی  افزوديها از . سرمايه گذاری وجوه ، درذخيره تقويت ميگرددبيمه و عوايد حاصله از درک 

عوايد سرمايه گذاری به اين ذخيره را بدون تاديه ماليه نمی دهد، باآنهم، عوايد حق بيمه ايکه درچنين ذخاير جمع ميشوند عايد 

حاصله ذريعه بيمه شدگان و يا توسط ساير اشخاص به نمايندگان آنها  دليل چنين تفاوت اينست که مفاد. معاف از ماليه می باشد

تابع ماليات برعايدات نبوده، چنين مفاد بصورت تيوری خريداری شده و برای آن ذريعه بيمه شدگان تاديات صورت گرفته 

عوايدی درچنين مفاد  اينکه يک  بخش از اين مفاد از درک عوايد سرمايه گذاری بدست می آيد، باآنهم، يک عنصر.  است

بناًء شرکت بيمه بابت عوايد سرمايه گذاری . وجود داشته و وضع ماليه مستقيمًا باالی دريافت کننده آن غيرعملی بنظر ميرسد

درنتيجه دريافت کننده . که به ذخيره فوق الذکر اضافه ميگردد، تابع ماليه قرار گرفته و بعدًا به دريافت کننده انتقال ميگردد

  . د بصورت غيرمستقيم بابت هربخش مفاد حاصله از درک عوايد سرمايه گذاری تحت ماليه قرار ميگيردعواي
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  ثبيت عوايد قابل ماليه شرکت های خارجی بيمه

  :مادۀ پنجاه وسوم

ابع عوايد ناشی از حق بيمه که توسط شرکت خارجی بيمه يا شرکت بيمه مجدد از داخل افغانستان بدست می آيد، طور ذيل ت

  :پرداخت ماليات برعايدات می باشد

  .اندازه مبلغ حق بيمه ايکه شرکت درخالل سال مالی از داخل کشور بدست می آورد، معلوم گردد    -1

اندازه مبلغ مجموعی حق بيمه ايکه شرکت درخالل سال مالی از ممالک مختلف بدست آورده است، تعيين  -2

 .گردد

تهايش درسايرکشور ها قبل از تاديه ماليات برعايدات و مفاد سهم اندازه عوايد خالص شرکت ناشی از فعالي -3

 .تثبيت گردد

اين ماده ) 3(ضرب مبلغ معينه مندرج جزء ) 2(تقسيم مبلغ معينه مندرج جزء ) 1(مبلغ معينه مندرج جزء  -4

  .عبارت از عوايد قابل ماليه می باشد

ی و يا يک شخصيت حکمی ايجاد شده تحت قوانين افغانستان حق بيمه تاديه شده ذريعه يک شخص حقيقی مقيم افغان   1.53 

. به يک شرکت بيمه خارجی منحيث عوايد حاصله از منابع داخل افغانستان  پنداشته شده و تابع ماليات برعايدات قرار ميگيرد

. گردد، نيز می باشد اين امر دربرگيرنده حق بيمه مجدد را که ذريعه يک شرکت بيمه افغانی به يک شرکت بيمه خارجی تاديه

  :عوايد قابل ماليه يک شرکت خارجی از درک منابع درافغانستان بشکل ذيل تعيين ميگردد

تعيين مجموع عوايد سرتاسری بابت حق بيمه که مجموع تمام عوايد حاصله شرکت خارجی بابت حق بيمه از تمام    .الف 

  .ممالک درطول عين سال مالی می باشد

  ايد ناخالص شرکت خارجی از تمام منابع تعيين مجموع عو   . ب

  تعيين مجموع جبران خساره تاديه شده به بيمه شدگان .  ج

افزودی خالص درذخيره از شروع الی ختم سال "  افزودی درذخيره"هدف از . (تعيين افزودی به ذخيره بيمه شدگان   . د

  )می باشد

ثنای ماليات برعايدات، مفاد سهم تاديه شده به سهمداران و به است( تعيين مجموع مصارف ضروری اجرای فعاليت ها   . هـ

  )افزوديها به ذخيره

  .يکجا گردند) هـ(و ) د(، )ج(مبالغ تعيين شده در    .و
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از مجموع عوايد از ) و(تعيين عوايد خالص حاصله شرکت خارجی از تمام ممالک با تفريق مجموع حاصله درفقره   . ز

  ) که درجز ب حاصل گرديده(رجريان سال مالی درک تمام منابع درتمام ممالک د

  تعيين مجموع عوايد بيمه از افغانستان درهمان سال مالی    .ح

تقسيم مجموع عوايد حق بيمه سرتاسری شرکت ) جز ز( عوايد خالص سرتاسری شرکت خارجی از تمام ممالک   . ط

  .گردد) جز الف(خارجی از تمام ممالک 

   . ط عوايد بابت حق بيمه از تمام ممالک  که عايد خالص است، نشان ميدهدحاصل تقسيم  فوق الذکر حد اوس

  .گردد) ط(مجموع عوايد حق بيمه از افغانستان ضرب نسبت حاصله در جز   . ی

  . فيصد تابع ماليه قرار ميگيرد 20حاصل ضرب عايد قابل ماليه از منابع داخل افغانستان بوده و تحت نورم 

صورت گرفته، مجاز نمی باشد زيرا که ) ی(که هيچگونه کسرات از عوايد قابل ماليه ايکه در جز بايد تذکر داد   : تبصره

  . فورمول جز متذکره تمام کسرات را به اساس حد اوسط ترتيب می نمايد

 1384افغانی حق بيمه را به شرکت خارجی درسال  600000نمايندگی يک شرکت خارجی بيمه درافغانستان مبلغ     :مثال

  :عايد قابل ماليه شرکت خارجی در داخل افغانستان بشکل ذيل محاسبه ميگردد. يل می نمايدتحو

تطابقت داشته  1384ميعاد ايکه با سال (  1384مجموع عوايد سرتاسری ناشی از حق بيمه شرکت خارجی درسال    .الف

  . دالرامريکايی  ميرسد 25000000به ) باشد

  .دالر امريکايی ميرسد 30000000ی از تمام منابع به  مجموع عوايد ناخالص شرکت خارج  . ب

  .دالر امريکايی ميرسد 19000000به  ) مانند ادعا ها و مفاد(مجموع جبران خساره تاديه شده به بيمه شدگان    .ج

  .دالرامريکايی ميرسد 7000000افزودی به ذخيره بيمه شدگان به   . د

  .دالرامريکايی ميرسد 1500000ه مجموع مصارف ضروری جهت اجرای فعاليت ب   .هـ

  :بشکل ذيل تعيين ميگردد) هـ(و ) د(، )ج(مجموع ارقام اجزای   . و

  دالرامريکايی 19000000)  ج(جز      

  دالرامريکايی  7000000)   د(جز           
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  دالر امريکايی 1500000) هـ(جز           

  دالر امريکايی  27500000  مجموع     

 7500000که ) و(بدين منظور مجموع رقم حاصله در . رکت خارجی از تمام ممالک تعيين گرددعوايد سرتاسری ش  . ز

  .تفريق گردد) ب(دالر امريکايی می باشد، بايد از رقم مندرج جز 

  :مانند

  دالر امريکايی 2,500,000= دالر امريکايی  7500000 –دالر امريکايی  30000000

   .افغانی می باشد 600000دراين مثال مبلغ حاصله . تعيين گردد 1384درسال مجموع عوايد حاصله از افغانستان    .ح

  :گردد) الف(بايد تقسيم جز) ز(رقم حاصله از جز    .ط

  10/1= دالرامريکايی   2500000  ÷دالر امريکايی    25000000

  .ممالک می باشد بابت عوايد حق بيمه از تمام يک دهم حصهبناًء اوسط عوايد حق بيمه از تمام ممالک يعنی 

عوايد حق بيمه از افغانستان بايد منحيث عايد خالص پنداشته  يک دهم حصهچنين ديده شد که ) ط(از محاسبه در جز   . ی

  :شده و به همين دليل عايد خالص قابل ماليه شرکت خارجی از منابع داخل افغانستان بشکل ذيل می باشد

  افغانی 60000= افغانی  600000 × 10/1

افغانی  60000فيصد  20افغانی به افغانستان تاديه گردد،  60000ه ايکه بايد ذريعه شرکت خارجی بابت عوايد خالص مالي

  .افغانی ميشود 12000ميگردد ويا ماليه بابت عوايد خالص ايکه بايد به افغانستان تاديه گردد 

  . فروش بيمه قرار ميگيرد نمايندگی نيز تابع ماليات برعايدات بابت مفاد حاصله از درک  :  تبصره
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  فصل هشتم 

  ماليه بانکها، شرکت های سهامی، قرضه و سرمايه گذاری

  57الی ماده  54ماده 
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  مفاد تابع پرداخت ماليات

  : مادۀ پنجاه وچهارم

تنزيل، کرايه، حق عايدات بانک ها، شرکت های سهامی، قرضه و سرمايه گذاری از درک مفاد سهم، تکت پولی، تخفيف يا 

  .ماليات برعايدات ميباشد الزحمه، فيس، کميشن، و مفاد از معامالت سرمايوی تابع پرداخت

امانات و سرمايه های که توسط بانک ويا شرکت رهنی و سرمايه گذاری حاصل ميگردد تابع ماليات برعايدات و   1.54

 . ماليه معامالت انتفاعی نميباشند

جاری و پس انداز حسابات تحويلی درافغانی را از مشتريان خود بابت  20,000,000بانک مبلغ طی سال مالی يک   :مثال

افغانی را بابت تکتانه قروض تاديه شده حاصل  5,000,000درجريان همين سال بانک مذکور مبلغ  .حاصل می دارد

اليه معامالت انتفاعی نبوده تابع ماليات برعايدات يا متحويلی افغانی  20,000,000در اين صورت مبلغ . ميکند

عوايد قابل ماليه مطابق به . ميگردد )ماليات برعايدات و انتفاعی(افغانی تابع هردو ماليه 5,000,000صرف مبلغ 

  . افغانی ميباشد 5,000,000قانون عبارت از مبلغ باقيمانده بعد ازتفريق مصارف قابل مجرائی از مبلغ 

قانون ماليات برعايدات  14ماده ) 12(ه دولت افغانستان يا شاروالی ها مطابق به فقره عوايد تکتانه بابت اسناد قرض  2.54

اين حکم باالی عوايد حاصله بانک ها و شرکت های رهنی  و سرمايه گذاری . از ماليات برعايدات معاف ميباشد

 .باالثرصدوراسناد قرضه نيز قابل تطبيق می باشد

از جمله پول .  افغانی را طی سال مالی منحيث عوايد تکتانه بدست آورده است 5,000,000مبلغ تجارتی يک بانک   : مثال

 .می باشدمبلغ مذکور از ماليات برعايدات معاف .  افغانی آن بابت اسناد قرضه دولتی ميباشد 400,000متذکره مبلغ 

افغانی از  400,000ده  مبلغ افغانيست  بايد منحيث عوايد حاصله راپور داده ش 5,000,000مجموع عوايد تکتانه که 

  . وضع گردد تجارتی مبلغ مذکور به منظور تعين عوايد قابل ماليه بانک
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  مجرائی مصارف ضروری

    :مادۀ پنجا ه وپنجم

خسارات از درک معامالت . ميباشد مصارف ضروری کار از عوايد مندرج حکم ماده پنجاه وچهارم  اين قانون قابل مجرائی

  . ودی به ذخيره در مقابل خسارات از درک قروض و تاديه مفاد سهم به پول نيز قابل مجرائی ميباشدسرمايوی  و افز

برداشت ها توسط  صاحبان امانات بانکی و سرمايه گذران از بانک يا شرکت های رهنی  و سرمايه گذاری  ازعوايد   1.55

هنگام تاديه آنها عوايد بانک يا شرکت رهنی و سرمايه چون امانات بانکی و سرمايه گذاری ها .  شان  قابل مجرائی نيست

گذاری نبوده بنًا هنگام بازپرداخت به صاحبان امانات يا سرمايه گذاران توسط بانک يا شرکت قرضه و سرمايه گذاری مبالغ 

 . مذکورنيز منحيث مصارف محسوب نميگردند

  : ن ميدهدصورت حساب يک بانک ارقام ذيل را بابت امانات بانک نشا  :مثال

  افغانی  60,000,000      امانات در آغاز سال   .الف

          امانت درطول سال  . ب

  افغانی  20,000,000    امانات حاصله درطول سال. 1  

  افغانی 15,000,000      برداشت درطول سال. 2  

  امانات خالص درطول سال . 3  

  افغانی 5,000,000    ) 2و 1تفاوت ميان اقالم (      

    افغانی 65,000,000        ختم سال امانات در  . ج

اين صورت حساب صرف نشاندهنده ديون بانک به صاحبان حسابات .  هيچ يک از افزودی ها عوايد يا مصارف نمی باشد

  . باالی مبالغ فوق ماليات برعايدات و ماليه معامالت انتفاعی تطبيق نميگردد.  ميباشد

نکی و سرمايه گذاران توسط بانک  يا شرکت سرمايه گذاری از عوايد بانک تکتانه پرداخته شده به صاحبان امانات با  2.55

تکتانه قرضه های "قانون ماليات برعايدات صراحت دارد که  18ماده  4فقره . يا شرکت سرمايه گذاری قابل مجرائی ميباشد

ز پذيرش پول بابت امانت ها، فعاليت های بانک ، شرکت های رهنی وسرمايه گذاری عبارت ا. قابل مجرائی ميباشد" تجارتی

تکتانه که توسط بانک يا شرکت سرمايه . حفظ آن وارائه آنها به قرضه گيرندگان بمنظورتحصيل عوايد بابت تکتانه می باشد
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گذاری داده ميشود يک مصرف ضروری بمنظور پيشبرد همچو فعاليت بوده،  اشخاصی را که وجوه اضافی در دست دارند به 

 . وجوه در بانک يا شرکت سرمايه گذاری تشويق ميکند امانت گذاشتن آن

ازدرک قرضه ها  افغانی را بابت تکتانه، مفاد سهم، مفاد تحقق يافته 5,000,000بانک مبلغ  يک طی يک سال مالی  : مثال

 را افغانی 3,500,000مبلغ بانک درجريان همين سال . و سرمايه گذاری وجوه دردست داشته حاصل می نما يد

. گذاشته اند تاديه ويا قراراست تاديه نمايد که پول شانرا در حسابات پس اندازث تکتانه به صاحبان امانات بانکی منحي

ضروری کاری مانند ساير مصارف ضروری قابل مجرائی   افغانی از عوايد منحيث مصارف 3,500,000مبلغ 

  . ميباشد

يافته هنگام فروش اسناد قرضه و اسهام توسط بانک يا  خسارات تحقق" بابت معامالت سرمايوی زيان"هدف  از   3.55

شده تفاوت ميان مبلغ حاصله بابت فروش اسناد سهم، قرضه ها، سرمايه و غيره ومبلغ تاديه . شرکت سرمايه گذاری ميباشد

 . تشکيل ميدهد زيانمين توسط بانک يا شرکت سرمايه گذاری رابمنظورتض

بانک مذکور . خريداری نمود%  4دولت را با تکتانه ساالنه  1385ضه صادره سال يک بانک تعداد ی از اسناد قر  : مثال

افغانی را در بدل فی سند قرضه، که در زمان صدور وخريد قيمت اصلی هر سند قرضه بود، پرداخته  1000مبلغ 

دولت  1387ال در س. افغانی در دفاتر محاسباتی اش ثبت نموده است 1000بانک قيمت فی سند قرضه را مبلغ . است

يک تعداد از اسناد قرضه را با تکتانه  چهارو نيم فيصد در سال صادر نمود که باعث تقليل ارزش اسناد قرضه با 

را در  1385قطعه از اسناد قرضه صادره سال  100بانک مذکور . در بازار گرديد 1385صادر ه سال % 4تکتانه 

يا مبلغ  1000بنًا اسناد مذکور که فی قطعه مبلغ . رسانيد افغانی بفروش 90,000به قيمت مجموعی   1387سال 

. افغانی بفروش رسيد 10,000زيانقطعه سندسهم دردفاتر ثبت گرديده بود، با 100افغانی بابت  100,000مجموعی 

 . قابل مجرائی ميباشد 1387منحيث مصرف بانک در سال مالی زياناين 
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  افزودی به ذخيره

    :مادۀ پنجاه وششم

افزودی به ذخيره در مقابل خسارات از درک قروض به شرطی قابل مجرائی ميباشد که ازبيست و پنج فيصد اصل قروض 

) باستثنای آنکه مطابق به هدف ذخيره باشد(هر انتقال يا تاديات از ذخيره متذکره . تاديه نشده در اخير سال مالی تجاوز نکند

  . ال ويا تاديات صورت گرفته، تشکيل ميدهدکه در آن انتق را عايدات قابل ماليه سالی

فيصد قروض تاديه نشده تجاوز کرده و  25هرگاه در ختم سال مالی ذخيره در مقابل خسارات بابت قروض از   1.56

قروض تاديه نشده %  25افزودی به همچو ذخاير طی سال مالی صورت گرفته باشد صرف مبلغی که ذخيره مذکور را به 

 . برساند منحيث افزودی ذخاير قابل مجرائی ميباشددرختم سال مالی 

در . افغانی رادرزخيره خود برای خسارات بابت قروض اضافه نمود 200,000مبلغ   1385يک بانک دراوسط سال    : 1مثال 

 بنًا. قروض تاديه ناشده بالغ ميگردد%  25ختم سال قروض تاديه ناشده  تقليل يافته و ذخيره خسارات به بيشتر از 

هرگاه ذخيره درمقابل خسارات بابت . بخشی از افزودی ها که در اوايل سال صورت گرفته بود قابل مجرائی نميباشد

 24,500,000به  1385افغانی باشد و قروض تاديه ناشده درختم سال  6,000,000 1385قروض در شروع سال 

  : ن داده ميشودو طرز تعيين مبلغ قابل مجرائی نشاافغانی برسد، طی محاسبات ذيل 

  افغانی 6,000,000      1385ذخيره درمقابل خسارات در شروع سال   . الف  

  افغانی    200,000      1385افزودی به ذخيره در وسط سال   . ب  

  افغانی 6,200,000          1385ذخيره در ختم سال   . ج  

  افغانی 24,500,000        1385قروض تاديه ناشده درختم سال   . د  

  افغانی 6,125,000          تاديه ناشدهقروض % 25  .هـ  

  افغانی      75,000  )           6,125,000 – 6,200,000(افزودی در ذخيره   . و  

  که قابل مجرائی ميباشد  1385افرودی ذخيره در سال   . ز  

  افغانی    125,000          ) 75,000 – 200,000(    
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افغانی  125,000مالی اضافه گرديده است، صرف مبلغ  افغانی به ذخيره مذکور طی سال 200,000باوجوديکه مبلغ 

    .          .هنگام محاسبه عوايد تابع ماليه قابل مجرائی ميباشد

ختم سال به   هرگاه عين بانک عين ذخيره ابتدائی، افزودی و نهائی را با تفاوتی که  قروض تاديه ناشده  در    :2مثال 

افغانی افزودی که در وسط سال  200,000باشد، هيچ بخشی از افغانی يا کمتر بالغ گردد داشته  24,000,000

در مقابل خسارات بابت قروض تاديه ناشده %) 25(صورت گرفته قابل مجرائی نميباشد زيرا ذخيره مجوز 

  . افغانی ميگردد که منحيث ذخيره قبل از ازدياد افزودی موجود بود 6,000,000مبلغ ) افغانی 24,000,000(

ره در مقابل خسارات بابت قروض از حد مجوزه ذخيره مطابق به قانون تجاوز نمايد، ممکن بانک يا هرگاه ذخي  2.56

. شرکت سرمايه گذاری ديگر وجوه اضافی را انتقال و برای مقاصد غير از جبران خسارات ناشی از قروض استفاده نمايند

زمانيکه .  قبلی ذخاير نباشند تابع ماليه قرارنمی گيرد بيشتر از افزودی های غير قابل مجرائی انتقاالت مبالغ چنين هرگاه 

صورت گيرد با آنهم چنين ) افزودی ها ئيکه ازعوايد قبل از وضع ماليات کسرشده باشد( افزودی ها ازوجوه غيرقابل ماليه 

 . ون شده اند قابل ماليه ميباشندهمچو مبالغ انتقال داده شده منحيث عوايد در ساليکه از ذخيره بير. انتقاالت تابع ماليه قرارميگيرد

ذخيره   . ذخيره يک بانک در مقابل خسارات بابت قروض بيشتر از ذخيره مجوز قانون يا جوازنامه بانک ميباشد  :1مثال 

آن متشکل از افزودی های وضع شده از عوايد هنگام  8,000,000افغانی بوده که از آن جمله  10,000,000مذکور 

افغانی را از اين ذخيره به منظور اعمار تعمير  2,000,000بانک مذکور مبلغ . دات ميباشدمحاسبه ماليات برعاي

انتقال مذکور تابع ماليات برعايدات نميباشد زيرا ذخيره متذکره  قبًالدربرگيرنده  .جديد برای بانک انتقال ميدهد

  .ته بودافغانی بود که قبل از افزودی آن به ذخيره تابع ماليه قرارگرف 2,000,000

ذخيره . ذخيره يک بانک در مقابل خسارات ناشی از قروض بيشتر از ذخيره مجوز قانون يا جوازنامه بانک ميباشد  : 2مثال 

تمام وجوه در اين ذخيره بدون  به عباره ديگر،. مذکور تمامًا ذريعه افزودی ها که از عوايد وضع شده ايجاد گرديده  است

افغانی را از ذخيره انتقال و به منظور خريداری  250,000  بانک مذکور. ها جمع آوری شده اندپرداخت ماليات برعايدات از آن

به مقصد ذخيره نميباشد مبلغ مذکور در سال که اين انتقال به وقوع پيوسته قابل   چون اين انتقال مطابق .  تجهيزات بکار ميبرد

  . ماليه ميگردد%  20ماليه اضافه و تابعافغانی به ساير عوايد قابل  250,000  بنًا . ماليه ميباشد
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  تزئيد يا تنقيص در ارزش

  :مادۀ پنجاه وهفتم

تزئيد يا نتقيص در ارزش اسناد سهم، قرضه و امثال آن منحيث دارائی طبق احکام اين قانون تا زمانيکه از طريق فروش يا   

از طريق فروش و تبادله دارائی  زيانمانيکه مفاد يا ز  . تبادله صورت واقعيت را بخود نگرفته باشد، مدار اعتبار نيست

  . سالی را تشکيل ميدهد که در آن فروش ويا تبادله صورت گرفته است زيانعايدات ويا  زيانمتذکره تحقق يابد اين مفاد يا 

يد قانون و اسناد بهادار و اسهام که نزد يک بانک يا ساير شرکت های سرمايه گذاری وجود دارد درصورت لزوم د  1.57

با اين هم، خسارات ويا مفاد ناشی تعيين مجدد ارزش مذکور هنگام محاسبه . تجارب بهتربانکداری مجددًا تعيين ارزش گردند

است که  زيانصرف هنگاميکه يک سند بهادار فروخته شده ويا تبادله گردد،  مفاد يا . ماليات برعايدات مدنظر گرفته نميشود

 . ور داده ميشوددرعوايد قابل ماليه راپ

مذکور   سال اسهام  10طی . افغانی خريداری ميکند 5,000,000يک بانک اسهام يک شرکت سهامی را در بدل   : 1مثال 

بالخره اسهام مذکور طی پروسه خاص وارسی از . ارزش خود را از دست داده و شرکت سهامی به ورشکستگی دچار ميگردد

افغانی را بعد از  1,000,000بانک مذکور مبلغ . ر نموده بود خريداری ميگرددورشکستگی شرکت سهامی که اسهام را صاد

اسهام برگشتانده شده است  افغانی در سال که 4,000,000 زيان. انحالل دارائی شرکت سهامی در سال دهم بدست ميآورد

  .توسط بانک قابل مجرائی ميباشد نه قبل از آن

افغانی خريداری ميکند که بتدريج درارزش شان تزئيد صورت  5,000,000دل يک بانک اسناد بهادار را در ب  : 2مثال 

مفاد . افغانی بفروش ميرساند 7,500,000پنج سال بعد از خريداری، بانک مذکور اسناد بها دار را به قيمت . ميگيرد

  . افغانی در سال که اسناد مذکور به فروش رسيده اند قابل ماليه ميباشند 2,500,000حاصله 
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  فصل نهم

  وضع نمودن ماليات از منابع عايدات 

  63الی  58مواد 
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  وضع و انتقال ماليه

  :مادۀ پنجاه وهشتم

اشخاص حقيقی و حکمی انتفاعی و غير انتفاعی ايکه تعداد کارکنان شان دريکی از ماه های سال دونفر يا بيشتر از آن باشد و 

شاروالی ها و ساير ادارات دولتی مکلف اند از تمام معاشات و مزدهای قابل تاديه با نظرداشت کليه وزارت ها، تصدی ها، 

  .اين قانون ماليه وضع و به جساب عوايد دولت انتقال نمايند) 4(احکام مندرج ماده 

تمزدهای تاديه مکلف به وضع ماليات از معاشات و دس ،را استخدام می نمايند افراداشخاص انفرادی و حکمی که     1.58

  . شده می باشند

 کارگر را استخدام نموده که 20الی  5شخص متذکره . يک شخص انفرادی درساحه اعمار تعميرات فعاليت می نمايد  :1مثال 

شخص فوق الذکر مکلف به وضع ماليات از معاشات و دستمزدهای کارمندان  .عوايد قابل ماليه را حاصل مينمايند

  . خود می باشد

، با يک شخص ديگر قرارداد شراکت را بمنظور افزايش سرمايه و اخذ پروژه های 1شخص متذکره در مثال   :2مثال 

شراکت فوق الذکر ايجاب می نمايد تا ماليه از معاش هرکارمند ايکه معاش يا . بزرگتر ساختمانی عقد می نمايد

  . دددستمزد وی به اندازه بوده که  عايد قابل ماليه راتشکيل دهد، وضع گر

اشخاصيکه مشخصًا در جدول معاشات شامل نبوده اما جهت اجرای بعضی خدمات پول اخذ می نمايند که معاش ويا    2.58

  .چنين اشخاص تابع ماليه موضوعی قرار نمی گيرد ددستمز. دستمزد به آن گفته نمی شود، کارمند پنداشته نمی شوند

ميخانيک فوق الذکر . ديپو يا ذخيره استخدام می نمايديم های برق در يک شرکت يک ميخانيک برق را جهت ترميم س  :1مثال 

چونکه اين . افغانی جمع مصارف مواد ايکه استفاده ميگردد، انجام دهد 2000توافق می نمايد تا کار را درمقابل 

شرکت  کارگر منحيث يک مامور در جدول معاشات آن شرکت شامل نبوده اما يک قراردادی مستقل می باشد، بناًء

  .مکلف به وضع ماليات از مبلغ پوليکه به ميخانيک متذکره تاديه می نمايد، نمی باشد

ثابت  نلدوان متذکره با اين تفاهم که قيمت. يک شرکت يک نلدوان را جهت نصب نل های دفتر خود استخدام می نمايد  :2مثال 

و يک فيصدی مشخص مفاد را اخذ می   برای تمام ترميمات، بسته بندی ها و نصب پايپ ها جمع مصارف کاری

شرکت به همين اساس درمقابل بل يا رسيد هائيکه نلدوان ارائه می نمايد، به وی پول می . نمايد، استخدام گرديده است

  . شرکت فوق الذکر مکلف به وضع ماليات نمی باشد زيرا که نلدوان يک قرار دادی مستقل است. پردازد
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جهت اعمار ديوار خشتی دراطراف حويلی که اجناس را درآن ذخيره می نمايد، استخدام می  يک شرکت کارگر را  :3مثال 

باوجود اينکه کارگران مذکور صرف بصورت . شرکت متذکره به کارگران و باشی های آنها روز مزد ميدهد. کند

   .مؤقتی درمعاشات آن شرکت شامل گرديده اند، باآنهم، شرکت مکلف به وضع ماليات می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Version:  2010-08-001-001-D 
  

170

 

  ماليه کرايه منازل و ساختمانها

:مادۀ پنجاه و نهم  

، از داده می شود ۀبه کراي حکمی يا دفاتر کاری به اشخاص حقيقی ياوکه به منظور انجام فعاليت های تجارتی ی ها منازل و ساختمان) 1(

  :کرایه آن تابع پرداخت مالیات موضوعی قرار ذیل می باشند

  .از ده هزار افغانی الی یکصد هزار افغانی باشد، ده فیصدماهوار آن  ۀه کرايدر صورتيک -1

 . درصورتیکه کرایه ماهوار بیشتر از یکصد هزار افغانی باشد، پانزده فیصد -2

ماليه وضع اين ماده مکلف اند ماليه عوايد را مطابق طرز العملی که توسط وزارت ) 1( ۀمستأجرين منازل و ساختمانهای مندرج  فقر) 2(

 .تأديه نمايند ،ميگردد

 جر تاديه شدهؤکرايه  پنداشته ميشود که به م ،ماليه مندرج اين ماده که منحيث مسؤليت مالياتی مؤجر توسط مستأجر وضع ميگردد)  3(

نازعه ميان مؤجر و م در صورت بروز. ماليه مجرائی داده ميشود ۀمحسوب و حين تادي اين ماليه پيش پرداخت مسؤليت مالياتی مؤجر .است

 .مقامات مربوطه ارائه نمايد ديه کرايه بهأکرايه، مستأجر ميتواند سند ماليات وضع شده را منحيث سند ت ۀمستأجر در رابطه به تادي

 :شامل انواع ذيل ميباشد ،تأدياتی که در بدل استفاده از جايداد حاصل ميگردد)  4(

 .دنورآ ملکيت بدست مي دادنبه کرايه از طریق  شخص یا اشخاصکه  یگونه نفعوאل، خدمات و هر ـولی، امـد پـانواع واح -

 .در ملکيت صورت ميگيرد ،ی که به مصرف مستأجرزمصارف ترميمات وبازسا -

يت ملکيت کمتر از ارزش واقعی آن باشد، وزارت ماليه ميتواند کرايه را مطابق نرخ روز توسط هئيت با صالحيت تثب ۀدرصورتيکه کراي)  5(

 .نمايد

، درصورت تأخير  دفاتر رهنمای معامالت مکلف اند يک کاپی از قرارداد منعقده ملکيت را حين عقد قرارداد به وزارت ماليه تسليم نمايند)  6(

 .در اسناد توسط رهنمای معامالت، وزارت ماليه به منظور رسيدگی، موضوع را رسماً به وزارت عدليه خبر ميدهدتزویر يا 

ی اجراآت صورت م ، اين ماده) 5( ۀده، با نظرداشت حکم فقریبيست فيصد کمتر از نرخ روز تثبيت گرد ،  گاه ثابت گردد که کرايههر )  7(

وزارت ماليه صحت ندارد، اين از طرف   ن شدهیثابت نمايد که نرخ تعيمکلف است در صورت اختالف در مورد تثبيت کرايه، مؤجر . گيرد

 ،مندرج قرار داد کمتر از آن است ۀورد که مقدار کرايمی آ وزارت ماليه داليل و اسنادی را بدست پنداشته ميشود کهزمانی قابل تطبيق حکم 

مؤجر را به پرداخت مجازات نقدی دو چند مبلغ ایکه در قرارداد کتمان شده تواند ی در اين صورت وزارت ماليه م .شودی که پرداخته م
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 . است، مکلف نماید

 :ماليه قابل پرداخت، طی پانزده روز بعد از تاريخ معينه تأديه نگردد،اجراآت ذيل صورت ميگيردهر گاه )  8(

طوری عملی انتقال حق شخص مؤجر در يک توافقنامه کرايه يا قرارداد های مشابه آن، جهت حصول پول در بدل استفاده از جايداد  -1

 .گردد منتقلوزارت ماليه دولت مؤقتاً به  ۀصفت نمایندبه  مالیهمیگردد که حق فوق الذکر بعد از یادداشت تحریری وزارت 

جر در قرارداد کرايه ؤروز بعد از دريافت يادداشت وزارت ماليه تحويل ننمايد، حق م) 30(در خال ل قابل تأديه را  ۀمالي ،هر گاه مستأجر - 2

کرايه طوری عملی ميگردد که حق مذکور به وزارت ماليه  نشين نسبت عدم پرداخت و يا قرارداد های مشابه به آن، جهت اخراج کرايه

وهرمالیه اضافی قابل تادیۀ مندرج فصل  اين حالت تا زمانی باقی ميماند که وزارت ماليه عوايد ناشی از کرايه.دولت منتقل گردد ۀنمايند منحيث

  .نمايد حصولاین قانون را  شانزدهم

ستفاده از منازل ، ساختمانها وساير جايدادها به هدف فعاليت های اقتصادی ، اشخاص حکمی ويا حقيقی که درمقابل ا   59.1

 مندرج ماده پنجاونهم را به نورم ماليات موضوعی دفاتر کاری ويا برای بودباش کارمندان خويش  کرايه می پردازند مکلف اند

ورتيکه مجموع تاديات بابت کرايه کمتراز درص. باشد، وضع نماينددر ماه کرايه جايداد بيشترازده هزارافغانی  کهدرصورتي

 عوايدبابت کرايه ،.قابل تطبيق نمی باشد 59افغانی در فی ماه باشد، دراين صورت ماليه موضوعی مندرج ماده  10,000مبلغ

ضوعی نکه تابع ماليات موبدون درنظرداشت اي  قانون ماليات برعايدات) 4(تابع ماليات برعايدات ساالنه مطابق به حکم ماده 

   .می باشد د يا خيرقراربگير

و درعوض مبلغ . نجيب اهللا محلی را برای دفترکاری خويش درساحه وزير اکبرخان شهر کابل به کرايه ميگيرد  : 1مثال 

افغانی  2000/ کل کرايه ماهواراکه مبلغ%) 10(نجيب اهللا  بايد به اندازه . افغانی ماهانه کرايه می پردازد 20000

  . متذکره وضع نموده وبه حساب معينه که ازطرف وزارت ماليه معرفی شده است انتقال نمايد ميشود ازکرايه

دالرامريکاي به کرايه   5,000/وزيراکبرخان ماهواردربدل مبلغ 15يک دربند حويلی راواقع سرک ورمؤسسه اک:  2مثال 

شده بنًا کرايه  250,000/ه افغانی مبلغمجموع مبلغ کرايه بافغانی ميباشد ) 50(رخ تبادله فی دالربه مبلغميگيردن

  :متذکره قرارذيل محاسبه ميگردداد جايد

  250,000 = مجموع عوايدقابل ماليات موضوعی 

 %15 =    نورم ماليات موضوعی برکرايه

 // X 15% = 37,500 250,000 =  ماليات قابل تحصيل
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افغانی ماهانه کرايه  30000رايه ميگيرد و در عوض مبلغ عزيز يک باب اپارتمان را در ساحه شهر نو کابل به ک  : 3مثال 

  چونکه تاديات کرايوی بمنظور استفاده شخصی تعمير تاديه گرديده و بمنظور . می پردازد

پيش برد فعاليت های اقتصادی استفاده نمی گردد، بناًء عزيز مکلف به وضع هيچگونه ماليه از درک تاديات کرايوی              

  . نمی باشد

هرگاه عزيز مکلف به وضع ماليه ازتاديات نباشد، مالک اپارتمان مکلف به تاديه ماليات برعايدات بابت عوايد    :تبصره

بوده ومطابق به احکام قانون بايد اظهارنامه مالياتی مفصل خويش راخانه پری وماليات ذمت  کرايوی که وی بدست می آورد

  .مطابق به احکام قانون ماليات برعايدات بپردازدخويش رابابت عوايد کرايوی وسايرمنابع 

اشخاص حقيقی و حکمی که مکلف به وضع ماليه از تاديات کرايوی شان هستند بايد ماليه را به حساب معينه که    59.2

ماه بعد که در آن کرايه پرداخت شده است، روز  15ازطرف وزارت ماليه دريک بانک باصالحيت معرفی شده است درظرف 

  .ديه نمايندتا

. افغانی ماهانه می باشد 20000کرايه مکان متذکره . نجيب اهللا محلی را برای پيشبرد فعاليت خود به کرايه ميگيرد  : مثال

 2000افغانی را به مالک خانه تاديه نموده و  18000نجيب اهللا مبلغ . اولين تاديه در اول جوزا صورت ميگيرد

سرطان به حساب معينه ايکه ازطرف وزارت  15افغانی وضع شده بايد الی  2000مبلغ . افغانی را وضع می نمايد

  . ماليه معرفی شده در بانک تحويل گردد

مبلغ وضع شده ذريعه کرايه نشين منحيث پيش پرداخت مکلفيت ماليات برعايدات مالک خانه در رابطه به عوايد   59.3

يات وضع شده، مالک خانه بايد اظهارنامه ماليات برعايدات را خانه جهت ادعای اخذ مجرائی از مال. کرايوی پنداشته ميشود

  . پری نمايد

شرکت سهامی . يک شرکت افغانی دفتر را از ويس که يک مقيم افغانی بوده و مالک تعمير است، به کرايه ميگيرد  :مثال

افغانی ذريعه  255000متذکره، از مجموع مبلغ . افغانی کرايه را درطول سال تاديه نمايد 300000افغانی بايد مبلغ 

افغانی متباقی آن از کرايه وضع گرديده و به دولت تاديه می  45000شرکت سهامی به ويس تاديه گرديده و مبلغ 

افغانی را منحيث عوايد  300000ويس اظهارنامه مالياتی همان سال را خانه پری و ارائه نموده و مبلغ . گردد

افغانی بابت ترميمات  30000/مبلغ% 10ويس عوايد ديگرنداشته و به اندازه  .کرايوی خود درآن درج می نمايد

او  قانون ماليات برعايدات 4افغانی رسيده و مطابق ماده  270000بناًء عوايد ويس به . واستهالک مجرائی اخذ نموده

چونکه  . می باشداليه افغانی منحيث عوايد قابل م 270,000مبلغ  مجموعاز افغانی ماليه 13,800مکلف به پرداخت 

 26,200لهذا وی مستحق دريافت پس پرداخت . افغانی را از درک عوايد کرايوی وضع نموده بود 40000او قبًال 

  .جهت اخذ اين بازپرداخت، ويس بايد اظهارنامه مالياتی را خانه پری و ارائه نمايد. افغانی می باشد
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يد بابت کرايه عوايد ديگری هم داشته باشد مکلف است دراظهارنامه ساالنه عواعالوه بر مالک جايداد يکهدرصورت    :تبصره 

از مجموع مکلفيت  مجموع ماليه موضوعی  و مکلفيت مالياتی بابت تمام منابع عوايد تثبيت و مجموع خويش درج 

  .کسر خواهد شدهای مالياتی، 

د بشمول ترميمات ايکه ذريعه کرايه نشين صورت به جايداد ميرسانتاديات کرايوی و هرگونه مفاد را که مستأجر   59.4

  .گرفته عوايدمؤجرپنداشته ميشود وشامل اظهارنامه وی  ميگردد

شرکت متذکره بشکل ماهوار به ويس کرايه می . يک شرکت سهامی افغانی يک گدام را از ويس به کرايه ميگيرد  : مثال

افغانی را  500,000طان شرکت سهامی افغانی مبلغ دربرج سر. افغانی ميبا شد 200,000کرايه ماهانه . پردازد

مبلغ پرداخت نشده و  باز مصرف متذکره از طرف ويس. جهت ترميم سيستم مرکز گرمی گدام به مصرف ميرساند

افغانی منحيث کرايه اضافی تاديه شده از جانب شرکت به ويس پنداشته شده و به همين دليل تابع ماليه   500,000

تاديات کرايه بوده و ماليه موضوعی  100,000افغانی،  500,000مبلغ  ماليه موضوعی. موضوعی قرار ميگيرد

غ فغان مکلف است درين ماه مبلبنًا شرکت سهامی اافغانی خواهد بود  40,000افغانی مبلغ  200,000معمول 

 ماليه موضوعی قرارداده  وماليات آن را به حساب معينهاز تاديات کرايوی خويش را منحيث افغانی  140,000

 .انتقال نمايد  دولت

ات قانون مالي) 97(هرگاه وزارت ماليه تصورنمايد که کرايه جايداد کمتر ازنرخ مارکيت تعين شده است با رعايت ماده    59.5

  .قبًال تعين شده را مطابق به نرخ مارکيت تعديل نمايد که کرايه  دبرعايدات صالحيت تزئيد کرايه را دارد وميتوان

افغانی ماهانه به کرايه  12,000عزيز يک دفتر را برای پسرش نجيب اهللا برای پيش بردفعاليت اقتصادی به مبلغ   :مثال

وزارت ماليه . افغانی ماهانه به کرايه ميگيرد 20,000رذيربط به مبلغ عزيز مکان مشابه را برای جوانب غي. ميگيرد

افغانی ماليه برکرايه که برای جوانب غير ) 2000(اين صالحيت را دارد تا نجيب اهللا را مکلف به وضع مساوی

لغ کرايه حقيقی اين امر بدليل اينکه مبا. افغانی ماهانه کرايه می پردازدنمايد 12,000ذيربط  باوجود اينکه او صرف 

  .نمی باشند، صورت گرفته بناًء وزارت ماليه حق تزئيد تاديات کرايوی را دارد

مطابق به آن بوده، ميتواند  روزفيصد کمتر از نرخ  20از  که کرايه جايداد بيش بر اين عقيده باشد هرگاهوزارت ماليه    59.6

که توسط وزارت ماليه  نرخ روزجر يکه مؤدرصورت. دقانون ماليات برعايدات عمل نماي) 59(ماده ) 5( فقرهحکم 

هرگاه . مؤدی مکلف است ثابت نمايد که ادعای وزارت ماليه درست نميباشدتعيين شده را قبول نداشته باشد، 

کرده نتواند، وزارت ماليه مؤدی رامکلف به پرداخت  ارائه رامبنی بررد ادعای وزارت ماليه اثباتيهمؤجراسناد 

  .نمايد می که درقرارداد کتمان شده استدوچند ماليه 

 /نثاراحمد يک دربند حويلی واقع کارته چهار شهرکابل خويش را برای مؤسسه حمايه اطفال ماهواردربدل مبلغ   :مثال

طرفين معامله بمنظورگريزازماليه قرارداد جعلی دومی رابه ارزش کرايه . افغانی به کرايه ميدهد  80,000
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ارائه نموده است ، هم چنان  بمنظوروضع ماليه افغانی تهيه وبه دفترمالياتی مربوطه   40,000/ماهوارمبلغ

و به  افغانی وضع  4,000/که مبلغ%) 10(افغانی به نورم   40,000/مستأجرمتذکره ماليه موضوعی رابه از مبلغ

اصلی رادرميابد، هم چنان وزارت ماليه دراثربررسی کرايه مندرج قرارداد .  نه دولت پرداخت نموده استحساب معي

داليل ردادعای وزارت ماليه راارائيه کرده نميتواند ، بنًا درنتيجه مستأجر مکلف به پرداخت  ادمالک جايد

  منحيث ماليه اضافی ميباشدکتمان شده درقرارداد  کرايه افغانی  4,000دوچند مبلغ، افغانی  8,000/مبلغ

کرايه دادن زمين و تعميرات جهت کسب مفاد مشغول اند مکلف اند تا هريک از اشخاص حکمی ويا حقيقی که درپيشه     59.7

ويا به دفترماليات محل ايکه مالک زمين درآن زندگی ) رياست عمومی عوايد( توافقنامه های عقد شده را به وزارت ماليه 

  . مينمايد حين اجرای معامالت يا عقد قرارداد کرايه، ارائه نمايند

  :روز ماه بعدی آن تاديه نگردد، اقدامات ذيل بعمل خواهد آمد 15ماليه موضوعی کرايه درظرف درصورتيکه   59.8

وزارت ماليه بنا به رضايت خودش، يادداشت کتبی را به مستأجر تهيه نموده و طی آن تصريح ميدارد که حق  )1

 .يدمؤجر جهت اخذ تاديات به وزارت ماليه منحيث نماينده دولت افغانستان انتقال ميگرد

روز وقت دارد تا مبلغ ماليه ذمت خود  30به آن اشاره گرديد، ) 1(مستأجر از تاريخ اخذ يادداشت که درفقره  )2

مستأجر بدليل عدم تاديه درصورت عدم تاديه مبلغ درست ماليه، حق مالک خانه جهت اخراج . را تاديه نمايد

 .قال گرددماليه بايد به وزارت ماليه منحيث ناينده دولت افغانستان انت
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يک کارفرما مکلف است بايد ماليه را از دستمزد و معاشات کارمندان خودمطابق به جدول مندرج فقره سوم ماده    1.60

اما کارفرما مکلف نيست  از تاديات که به قراردادی های مستقل صورت . ضع نمايدچهارم قانون ماليات برعايدات سنجش و و

ميگيرد، ماليه آن را مطابق به حکم ماده چهارم ويا مانند ماليات موضوعی معاشات وضع نمايد، بلکه ماليه موضوعی بابت 

  . سايرتاديات مطابق به ساير احکام قانون ماليات برعايدات وضع ميگردد

 مندکار( 1385/5 به طرزالعمل سنجش عامه ويا کارمند،مستقل است  يک شخص قراردادیاينکه  ر تشخيصبمنظو : تبصره 

  .مراجعه گردد) قراردادی مستقل بمنظورتطبيق ماليه موضوعی معاش 

مطابق به  را ماليه قانون ماليات برعايدات مکلف به وضع ماليات ميباشد بايد) 59(کارفرما ايکه مطابق به حکم ماده    2.60

  : سنجش نمايند   جداول ذيل

  جدول معاشات ماهانه

  ماليه  تاعوايد   ازعوايد 

  افغانی 0  افغانی  5000  افغانی 0

   فيصد 2افغانی  5000بيشتر از مبلغ   12500  افغانی   5001

افغانی   100000الی    12501بيشترازمبلغ   افغانی 100000  افغانی 12501

  فيصد   10افغانی   150برعالوه

افغانی برعالوه  100000/بيشتزازمبلغ  به باال   افغانی 100001

  فيصد 20افغانی  8900

  جدول معاشات پانزده روزه

  ميعاد پرداخت ماليات و انتقال

  :ماده شصتم

کارفرمائيکه مطابق حکم مندرج ماده پنجاه وهشتم اين قانون مکلف به وضع نمودن ماليات می باشد مبلغ وضع شده را الی  

کارفرما مکلف است . مايددهم ماه بعدی به حساب معينه بانکی ايکه از طرف وزارت ماليه معرفی ميشود، تحويل بانک می ن

  .راپور وضع ماليات را مطابق تعليماتنامه ماليات برعايدات به شعبات مربوط مالياتی ارائه نمايد
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  ماليه  تاعوايد   ازعوايد 

  افغانی   0    2500  افغانی   0

  فيصد 2افغانی  2500بيشتر از مبلغ   افغانی 6250  افغانی 2501

افغانی  75افغانی بعالوه  50000الی  6251/زمبلغبيشتزا  افغانی 50000  افغانی 6251

  فيصد  10

  فيصد  20 4450افغانی برعالوه 50000/بيشترازمبلغ  به باال   افغانی 50001

  جدول معاشات دوهفته وار  

  ماليه  عوايد تا  عوايد از

  افغانی 0  افغانی 2,308   افغانی 0

  فيصد 2    2,308بيشتر از مبلغ   افغانی 5,769  افغانی 2,309

  فيصد 10  69افغانی برعالوه  5,769بيشتراز مبلغ   افغانی 46,154  افغانی 5,770

  فيصد 20  4,108بر عالوه  46,154بيشتر از مبلغ     افغانی 46,155

 

  جدول معاشات هفته وار

  ماليه  عوايد کمتر از  عوايد بيشتر از

  افغانی   0  افغانی   1154  افغانی  0

  فيصد 2افغانی    1,154از مبلغ   غانیاف 2885  افغانی 1155

  افغانی 35افغانی برعالوه   2885/يشترازمبلغ  افغانی 23,077  افغانی 2,886

 2054افغانی برعالوه23077/بيشترازمبلغ    افغانی 23,078

  فيصد  20افغانی

 

  جدول معاشات روزانه

  ماليه  عوايد کمتر از  عوايد بيشتر از

  فغانی ا  0  افغانی   164  افغانی  0

  فيصد  2    164مبلغ بيشتر از   افغانی 411  افغانی 165

  فيصد  10افغانی   411 بيشترازمبلغ  افغانی 3288  افغانی  412

افغانی    288افغانی 3288/بيشترازمبلغ    افغانی 3289

  .فيصد  20عالوه بر 
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نجيب . ای ساختمانی اش استخدام می   نمايدعزيز دوشخص را به نامهای نجيب اهللا و وحيد جهت پيش برد فعاليت ه  :مثال

هفته افغانی را  24,000و وحيد روزانه افغانی  3,600نجيب  مبلغ . قراردادی   بوده و نه کارمندان اهللا و وحيد کارمند

فته ه افغانی  2,239افغانی  و از معاش وحيد روزانه مبلغ  350/ عزيز بايد از معاش نجيب روزانه مبلغ،بدست آورده  وار

  . را  وضع نمايد وار

به حساب معينه ايکه  روز بعد از ختم ماهيکه ماليه در آن وضع شده استخدام کننده بايد ماليه وضع شده را الی ده  3.60

راپور ماليه موضوعی و فورمه " هرتحويلی بايد با يک. ازطرف وزارت ماليه معرفی گرديده است تحويل نمايد 

  . اين فورمه ها دروزارت ماليه قابل دريافت می باشد. رددتصديق گ" تحويلی بانک ازکارفرما

  انترنتی وزارت ماليه مراجعه گرددرصفحه  6به رهنمود شماره . شيوه انتقال وجوه بصورت الکترونيکی نيز وجود دارد

  

  تهيه صورت حساب

  :مادۀ شصت ويکم

ارکنان مربوط را طور انفرادی کارفرما مکلف است مطابق رهنمود وزارت ماليه صورت حساب معاش و ماليه ک )1(

  .تهيه و الی اخير ماه اول سال بعدی به وزارت ماليه يا شعبات مالياتی و کارکنان مربوط ارائه نمايد

اين ماده مکلف است راپور توحيدی ساالنه ماليات وضع شده از معاشات و مزدها را با) 1(کارفرمای مندرج فقره  )2(

  . ئه نمايداماليه تثبيت می گردد، اروزارت توضيح، محل و وقتيکه از طرف 

 

کارفرما و کارمند مکلفيت های معين گزارشدهی را در رابطه به ماليه موضوعی معاش ومزد دارند که با اجزای ذيل   1.61
  :بايد مراعات گردند

کارفرما بايد هرسال گزارش ساالنه معاش و ماليه را برای هريک از کارمندان که تابع ماليه موضوعی  )الف

هر زمانی که کارمند ترک وظيفه مينمايد، کارفرما بايد صورت حساب معاش و . رار ميگيرند، تهيه نمايدق  

  . ماليه وضع شده ساالنه را در زمان اختتام وظيفه به وی ارائه نمايد

. را تهيه نمايدساالنه پيرامون ماليات موضوعی معاشات و فورمه انتقال گزارش ماليات  توحيدبرعالوه، کارفرما بايد گزارش 

هدف از ايجاد اين فورمه تهيه معلومات خلص به وزارت ماليه پيرامون تمام مبالغ ايکه کارفرما از کارمندان خود درطول سال 

  . وضع نموده،  می باشد
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  ميعاد ارائه صورت حساب

  :مادۀ شصت ودوم

اه بعداز ختم سال مالی به مؤدی مکلف است راپور صورت حساب معاش و ماليه ساالنه خويش را يکنيم م )1(

  . شعبات مالياتی مربوطه ارائه نمايد

هرگاه مؤدی واجد شرايط آتی صورت حساب معاش و ماليه ساالنه خود را بعد از تصديق کارفرما به  )2(

 :شعبات مالياتی درخالل يکنيم ماه بعداز ختم سال مالی ارائه نمايد، از ترتيب اظهارنامه جداگانه معاف می باشد

  .ده عايد ديگری غيراز معاش يا مزديکه ماليات از آن وضع گرديده درخالل سال مالی نداشته باشد ماليه -1

 .ماليه ده درخالل سال مالی توسط بيشتر از يک کارفرما استخدام نشده باشد -2

  .ماده چهارم اين قانون مطابقت داشته باشد) 3(ماليه وضع شده با نورم مندرج فقره  -3

 

ايکه کارمند تابع ماليه موضوعی معاشات است بايد از کارفرما خود يک نقل سفيد رنگ و يک نقل هرماليه دهنده   1.62

  . سبزرنگ  راپور ماليات موضوعی معاشات را اخذ نمايد

. درصورتيکه ايجابات ذيل برآورده گردد، ماليه دهنده ضرورت به خانه پری و ارائه اظهارنامه مالياتی ندارد  2.62

  . ده نقل سفيد رنگ فورمه ماليه موضوعی معاشات را خانه پری و به دفتر ماليات محلی ارائه مينمايددرعوض، ماليه دهن

  .ماليه دهنده بدون معاش که ماليه از آن وضع گرديده، ديگر هيچگونه عوايد قابل ماليه درسال مالی نداشته باشد) الف

  .استخدام نشده باشدماليه دهنده ذريعه اضافه تر از يک مرجع درطول سال مالی ) ب

  .قانون ماليات برعايدات وضع گرديده باشد 4ماده ) 3(فقره   مندرجماليات به اساس نورم های مالياتی ) ج

برآورده نگردد، درآنصورت ماليه دهنده بايد اظهارنامه  62ماده  2درصورتيکه هيچ يک از ايجابات مندرج فقره   3.62

  . ليات برعايدات خانه پری و ارائه نمايدقانون ما 63مالياتی را به اساس ماده 
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برآورده گردد، اما ماليه دهنده ادعا های پولی جهت مجرائی  62ماده  2درصورتيکه تمام ايجابات مندرج فقره   4.62

 خانه 63داشته باشد، درآنصورت اظهارنامه مالياتی را مطابق ماده ) تشريح گرديده 18ماده ) 1(فقره ) 9(هائيکه درجزء زيان(

 .  پری و ارائه نمايد

  ارائه اظهارنامه

  :مادۀ شصت وسوم

مؤدی که از معاشات يا مزدهای تابع وضع ماليات از بيشتر از يک کارفرما دارای عوايد بوده و يا هم غير از معاشات و مزدها    

مبالغ وضع . اين قانون ارائه نمايداز ساير منابع عوايد داشته باشد، مکلف است اظهارنامه ماليات برعايدات خود را مطابق احکام 

  . شده ماليه به مؤدی قابل مجرائی می باشد

قانون ماليات برعايدات مطابقت داشته و ماليات برعايدات خود را به شکل  62شخصيکه با شرايط مندرج ماده   1.63

باآنهم، . اليات برعايدات نمی باشدش تاديه نموده باشد، مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه ما  ماليات موضوعی از معاش

نموده و همچنان جهت آماده نشان دادن  وارائه خويش اخذ یشخص متذکره بايد فورمه معاش و ماليه ساالنه را که از کارفرما

  . قانون ماليات برعايدات مطابقت دارد، آماده گی داشته باشد 62اينکه وی با شرايط مندرج ماده 

ايکه در فورمه ماليه موضوعی معاشات نشان داده شده است، ماليه پيش پرداخت ذمت وی بوده موضوعی  ماليه مبلغ  2.63

هرگاه مبلغ . اظهارنامه مالياتی ماليه دهنده مکلفيت ماليه نهائی شخص متذکره را نشان ميدهد. و ماليه نهائی کارمند نمی باشد

نشان داده شده است، باشد، درآنصورت ماليه دهنده مستحق اخذ  وضع شده بيشتر از مبلغ که در اظهارنامه مالياتی ماليه دهنده

درصورتيکه مبلغ وضع شده کمتر از مبلغ که در اظهار نامه مالياتی ماليه دهنده  درج است، باشد، . بازپرداخت می باشد

  . درآنصورت ماليه دهنده بايد پول بيشتر را جهت تاديه ماليات بپردازد

 1800000افغانی ماهانه ويا  150000شرکت متذکره مبلغ . نی وحيد را استخدام می نمايديک شرکت سهامی افغا  : مثال

برعالوه . افغانی ماليه را وضع می نمايد 226800شرکت سهامی افغانی مبلغ . افغانی  را ساالنه به وحيد می پردازد

مکلفيت مالياتی وحيد بشکل ذيل می . افغانی عوايد را بابت  سند قابل حصول اخذ می نمايد 20000معاش، وحيد مبلغ 

  :باشد

  افغانی 1800000        معاشات

  افغانی 20000    عوايد سرمايه گذاری

  افغانی 1820000        مجموع 

  افغانی 230800    ماليات برعايدات قابل تاديه



Version:  2010-08-001-001-D 
  

180

  افغانی 226800      ماليات وضع شده

    افغانی 4000    ماليه خالص قابل تاديه

  

  

  

  

  

    

  دهمفصل 

مالت انتفاعیماليه معا  

67 الی 64مواد   
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  فصل دهم 

  ماليه معامالت انتفاعی 

  ماليه عرضه خدمات ومعامالت انتفاعی

  :ماده شصت وچهارم 

قبل از وضع هر نوع کسرات مطابق نورم) فروشات ( عبارت از ماليه است که از سر جمع عوايد ناخالص : ماليه انتفاعی  

  . نون اخذ ميگردد اين قا) 66(مندرج ماده 

  .شخص حکمی که اجناس وخدمات رادرمقابل قيمت عرضه مينمايد، مکلف به پرداخت ماليه معاالت انتفاعی ميباشد  (1) 

ياوبع مبلغ هفت صدوپنجا هزارافغانی رشخص حقيقی که اجناس يا خدمات رادرمقابل قيمت عرضه مينمايد وعايد آن درهر (2)

اين) 66(ماده ) 5(و)4(،)3(،)2(های ه اشخاص مندرج فقر. داخت ماليه معامالت انتفاعی ميباشد بيشترازآن باشد مکلف به پر

 .قانون ازين حکم مستثنی است 

د ، تابع دوفيصد ماليه معامالت انتفاعی قيمت تمام شداموال وارده بشمول محصولناشخاصيکه به توريداموال ميپرداز(3)   

 .اليات معامالت انتفاعی وی پنداشته ميشودگمرکی بوده ومنحيث پيش پرداخت م

 .که اموال درآن محصول ميگردد اين ماده درگمرک اخذ ميشود) 3(ماليه مندرج فقره (4)  

 .سرجمع عوايد حاصله ازيک واحد کاری ، قابل تجزيه نميباشد (5) 

ت باشد، ارزش جنس وارائه خدمتهرگاه عوايد حاصله ازعرضه خدمات واموال مشتمل برپول نقد ، جنس يا ارائه خدم(6) 

  .حاصله ازدرک فروش ، عبارت ازنرخ روزميباشد

 

 .مؤسسات انتفاعی تطبيق ميگرددوليت ، تضامنی ئوماليه معامالت انتفاعی عمومًاباالی شرکت های سهامی ، محدودالس   1.64

  .تطبيق نميشود 64اده م 2مندرج فقره  باالی اشخاص انفرادی به استثنای موردماليه معامالت انتفاعی 

شرکت تجارتی منصورلمتد يک شرکت تجارتی بوده که مصروف فعاليت درعرصه واردات وصادارات ميباشد ،   :1مثال

قانون ماليات برعايدات تابع ) 66(که مطابق به نورم مندرج ماده  آورد عوايد بدست میخويش شرکت متذکره ازدرک فعاليت 

  .يگيردماليات معامالت انتفاعی قرارم

تصدی متذکره ازبابت فعاليت . تصدی ملی بس يک تصدی دولتی بوده مصروف خدمات ترانسپورتی شهری ميباشد  :2مثال 

قانون ماليات برعايدات تابع ماليات ) 66(ورمطابق به نورم مندرج ماده کخويش ساالنه عوايد بدست ميآورد ، عوايد تصدی مذ

  .معامالت انتفاعی قرارميگيرد

يک فاميل هندی مقيم کابل منحيث شرکت سهامی در هندوستان پنداشته شده و شرکت متذکره درافغانستان نيزثبت بوده   :3مثال 

عوايد شرکت سهامی متذکره مطابق به نورم مندرج  ؛و در بخش های ارائه خدمات هنری درافغانستان مصروف فعاليت ميباشد

  .معامالت انتفاعی قرارداده ميشود قانون ماليات برعايدات تابع ماليات ) 66(ماده 
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مياوی وتخم اصالح شده برای دهاقين عوايد بدست ميآورد ، يک کوپراتيف زراعتی سبزگروپ ازبابت فروش کود  :4مثال 

قانون ماليات ) 66(کوپراتيف متذکره ازبابت عوايد خويش تابع ماليه ميباشد ، عوايد متذکره مطابق به نورم های مندرج ماده 

  .قرارميگيرد نيز دات تابع پرداخت ماليات انتفاعیبرعاي

که عوايدآن ربعوار ) تجارانفرادی وساير اشخاص حقيقی که دارای عوايد تابع ماليات باشند( اشخاص حقيقی   2.64

 قانون ماليات  66مطابق نورم ماده   هفتصدوپنجاهزارافغانی ويابيشترازآن باشد تابع پرداخت ماليات معامالت انتفاعی

   برعايدات می باشد

مصروف خدمات حقوقی ميباشد ، احمدگل و فعًال  دارای جواز فعاليت می باشد يک تاجر انفرادی بوده که  احمدگل : 1مثال  

افغانی عوايد بدست ميآورد که اين عوايد تابع ماليات معامالت انتفاعی مطابق  3,250,000/ازبابت خدمات خويش ساالنه مبلغ

  .  قانون ماليات برعايدات ميگردد ) 66(نورم ماده 

عزيزاحمد ازبابت فروشات خويش درچهار ربع . عزيزاحمد دوکاندار مندوی کابل بوده ومصروف فروش لباس ميباشد : 2مثال

  :به قرارذيل عوايد بدست ميآورد 1387سال 

  افغانی    900,000: افغانی           ربع دوم   850,000:ربع اول 

  افغانی   3,360,000/مجموع مبلغ             }افغانی  790,000: افغانی       ربع چهارم   820,000: ربع سوم 

  .اين قانون ميباشد ) 66(عزيزاحمد بابت عوايد فوق تابع پرداخت ماليات انتفاعی مطابق به نورم مندرج ماده 

عات فرهنگ بحيث کارمندرسمی ايفای مشهوردربخش رسامی وميناتوری بوده  ودروزارت اطال فرزانه هنرمند  :3مثال

فرزانه همچنان بعدازساعات رسمی دردوکان افغانی در سال از بابت کار در دولت عايد دارد  60,000و مبلغ  مينمايدوظيفه 

افغانی بدست   4,000,000/ فرزانه ازبابت فروشات تابلوهای خويش ساالنه درحدود مبلغ. خويش مصروف کار هنری ميباشد

عوايد فرزانه مطابق به افغانی در هرربع ميباشد بنًا  750,000از آنجاييکه عوايد فرزانه از بابت کار هنری بيشتر از ميآورد، 

  .ميگردد قرار   انتفاعیقانون ماليات برعايدات تابع ماليات ) 66(نورم ماده 

ايدات تابع ماليات انتفاعی نبوده قانون ماليات برع) 65(ماده ) 8(عوايدبابت معاش اشخاص مطابق به حکم جزء: تبصره 

ازعوايدبابت معاش حين توزيع توسط کارفرما ماليه وضع شده وبه حساب معينه آن انتقال . ازپرداخت آن معاف ميباشد.

  . .ميگردد

. هنرمند مشهور در بخش رسامی و ميناتوری بوده و در يک دکان خدمات رسامی و ميناتوری را فراهم ميکند وفهشگ   :مثال

از آنجاييکه عوايد شکوفه از . افغانی عايد بدست می آورد 1,000,000کوفه از درک فروش کارهای هنری خويش ساالنه ش

  .تابع ماليه معامالت انتفاعی قرار نميگيرد هر ربع می باشد بنًا عوايد اوی افغانی در 750,000کارهای هنری کمتر از 
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  .قانون ماليات برعايدات می باشد 75و  74ليت تشبث مطابق به ماده شکوفه مکلف به پرداخت ماليه باالی فعا: تبصره

ارزش اموال  ميگردد و باالی انتفاعی باالی اموال وارداتی تطبيقمعامالت  ماليات ) 64(ماده ) 3(مطابق به حکم فقره   3.64

به حيث   ميشود وارداتی وضع که باالی اموالماليات معامالت انتفاعی . ميگردد وارداتی بشمول محصوالت گمرکی محاسبه

  .وحين پرداخت ماليات انتفاعی ربعوارمجرائی داده ميشودشناخته شده ماليه پيش پرداخت 

زياد ازعراده جات مختلف النوع  شرکت تجارتی قاری خليل اهللا مصروف واردات عراده جات بوده وساالنه تعداد  :1مثال

به تعداد ده عراده موترنوع کروالی مودل  1388جدی سال  درماهمتذکره شرکت . راازکمپنی های مشهورجهان وارد مينمايد

افغانی می  30,000,000درافغانستان  سرحدیاست که قيمت خريد با  مصارف ترانسپورتی الی  گمرک جديد راواردنموده 

  .باشد

 30,150,000کی ول محصوالت گمرمشقيمت موترها ب  .افغانی می باشد 150,000% 5محصول گمرکی به نورم فرضی 

  افغانی ميشود 

  .قرار ذيل می باشد ی، تابع ماليه معامالت انتفاعی شرکت متذکره عالوه بر پرداخت محصوالت گمرک

= 30,150,000 Afs  قيمت تمام شد تابع ماليات انتفاعی درگمرک محصولی  

 %2 =  نورم ماليات انتفاعی                                         

انتفاعی قابل تحصيل درگمرک محصولی        ماليات    = 30,150,000 X 2% = 603,000 Afs //    

پيش پرداخت وی تلقی شده  انتفاعی افغانی ماليات انتفاعی که درگمرک اخذميگردد بحيث ماليات 603,000مبلغ  : تبصره    

  .ل مجرائی داده ميشودوحين پرداخت ماليات انتفاعی ربعوار وارائه اظهارنامه شرکت دراخير سا

افغانی  603,000مبلغ  67ماده  2مطابق فقره  ، ميباشداز آنجاييکه شرکت متذکره مشغول فروش موترهای وارداتی : 2تبصره 

  قابل مجرايی ساالنه اين شرکت  عوايد خالص محاسبهپرداخت شده بابت ماليه معامالت انتفاعی  موترهای وارداتی  در زمان 

  .می باشد 

ماليه معامالت انتفاعی بايد توسط دفاتر گمرکی که اموال وارداتی   کهماليات معامالت انتفاعی بدين معنی است  وضع 4.64   

و تحصيل مينمايند  که محصوالت گمرکی را وضعسرحدی يا دفاتر گمرکی هر اداره . شودضع   ، وازآنجا وارد کشورميشوند

 .واردات را نيز جمع آوری نمايدالی بايد ماليات معامالت انتفاعی قابل تطببق با

  

اين بدين معنی است که يک تشبث بصورت جعلی نميتواند يک نهاد . عوايد مجموعی يک تشبث قابل تجزيه نميباشد  5.64

  . واحدکاری خويش را به بخش های جداگانۀ تقسيم نمايد تا عوايد بخش ها پائينتر از حد عوايد قابل ماليه قرار گيرد
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ميرسد که به  در يک ربعافغانی  850,000 عوايد ربعوار آنها .  مصروف کار رنگمالی منازل ميباشداود با برادرش د   :مثال

داود و وحيد تصميم . ميباشد رنگمالیو بيشتر از نصف آن از درک ش مواد رنگ بوده اندازه کمتر از نصف آن از درک فرو

کار رنگمالی را انجام  وحيد رنگ تهيه کند ونمايند که  داود به مشتريان  ميگيرند تا فعاليت خويش را به دو بخش طوری تقسيم

 750,000هر دو برادر ادعا مينمايند که از ماليه معامالت انتفاعی معاف ميباشند، زيرا عوايد هر يکی از آنها کمتر از . دهد

در حاليکه داود و وحيد . شخاص حقيقی ميباشنديعنی پائينتر از حد عوايد قابل ماليه است و همچنان آنها ا ربعافغانی در يک 

ادعا دارند که مصروف فعاليت های جداگانه قانونی ميباشند، از نقطه نظر تجارت هر دو بخش، يک تشبث واحد را تشکيل 

حساب  کار رنگ با صورت مواد  حسابصورت گرچه . مشتريان نميتوانند دو بخش جداگانه را از هم تفکيک نمايند. ميدهد

وزارت ماليه بمنظور تطبيق حکم . مشتريان مواد رنگ و کار رنگمالی را خدمات درنظر ميگيرند اما متفاوت استمالی رنگ

 .عوايد را يکجا ساخته و آنرا منحيث عوايد تشبث واحد که  عوايد بيشتردارد، ميپندارد 64ماده ) 5(فقره 

  

نرخ روز اجناس يا خدمات سنجش ، عوايد به اساس  دشکل اجناس يا خدمات حاصل شوه ب يک تشبثعوايد هرگاه  6.64

  .ميگردد

تهيه شده درفابريکه خويش  یبابت فروش نقدی موادغذاي 1388آريانا درسال مالی  یشرکت توليدی موادغذاي  :مثال

باالی  درجريان همين سال یکيلو گرام موادغذاي 500هم چنان شرکت دربدل فروش . افغانی بدست آورده است   500,000مبلغ

  250,000متذکره مبلغ  یقيمت موتر کروال. شرکت موترفروشی پامير يک عراده موتر نوع کروال رابدست آورده است 

کيلو گرام  500مت موترکه دربدل فروش يبنًا عوايد تابع ماليات شرکت متذکره عبارت ازمبلغ فروشات نقدی وق. افغانی ميباشد

  :بطورذيل محاسبه ميگرددبدست آورده است ميباشد وی غذايمواد 

 // 750,000 = 250,000 + 500,000 =  مجموع عوايد

قانون ماليات برعايدات  تابع ماليات ) 66(مبلغ مجموعی عوايد شرکت فوق الذکرمطابق به نورم ماده افغانی  750,000

  .انتفاعی قرارميگيرد
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  :ماده شصت وپنجم 

  معافيت از ماليه معامالت انتفاعی 

  :عوايدذيل ازماليه معامالت انتفاعی معاف ميباشد 

 .عايدحاصله ازدرک تحصيل تکتانه  .1

فيس حاصله ازتبادله اسعار، فعاليت حساب بانکی وپس انداز، معامله روی امانات يا اخذآن ازحساب بانکی ، .2

 .ديت تدريجیصدورچک ياتضمين نامه ها ، بانکداری ازطريق انترنت ، تهيه رهن يا قرضه ، ارائيه کر

 . قرارداد نقدی موکول به تاريخ معين در آينده  .3

 . عقدقراردادموکول به آينده با انتقال فزيکی جنس مندرج قرارداد  .4

 .حق البيمه ازدرک تهيه هرگونه بيمه يا بيمه مجدد  .5

سهمداراخذمفادسهميکه توسط سهمدارازشرکت سهامی يا محدودالمسؤليت يا تضامنی ازدرک سهام يا تکتانه شراکت  .6

 .ميگردد

 .عايد حاصله ازدرک صادرات اجناس وخدمات  .7

 .اين قانون ) 46يا  17(عايد حاصله ازدرک عرضه خدمات مندرج مواد  .8

عايدحاصله ازکرايه يا اجارۀ جايداد رهايشی به شخص حقيقی درصورتيکه مستأجر ازجايدادمنحيث اقامتگاه رهايشی .9

 .استفاده نموده باشدخويش برای اضافه ترازشش ماه سال مالی 

فروشات صرف درصورت. عايدحاصله ازفروش جايدادشخص حقيقی خارج روند معمولی فعاليت های تجارتی وی  .10

خارج ازروند معمولی فعاليت های تجارتی شخص حقيقی پنداشته ميشود که چنين فروشات بصورت منظم ودوامدار

  .صورت نگيرد 

 
  

منظورتشويق سرمايه گذاری ، حمايت ازفعاليت بانکداری ه بعضی منابع راب ديد عوايددراين ماده به اساس تعديالت ج 1.65

بمنظورتوليدات داخلی وتشويق سرمايه گذاری درعرصه بيمه  ،بمنظور سهولت سرمايه گذاری ، حمايت ازصادرات کشور

  . ازپرداخت ماليات معامالت انتفاعی معاف دانسته است

بات پس انداز يا سرمايه گذاری در بانکها يا نهادهای مالی يا ازهرشخص ديگر از تکتانه حاصله از حسا عايد 2.65

   .پرداخت ماليات معامالت انتفاعی معاف می باشد

  

افغانی معاش اخذ نموده وآن رادربانک ملی  200,000درکابل بوده که ماهانه مبلغ  موسسه ملل متحد نجيب اهللا کارمند :  1مثال

 بانک تکتانه ميپردازد، عايد نجيب ازدرک تکتانه%) 8(بانک ملی برای نجيب اهللا ساالنه .  دگذاردرحساب پس اندازمي

  .ازپرداخت ماليه معامالت انتفاعی معاف ميباشد
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منحيث  ناتچنين اما. در سال مالی  دريافت مينمايد ات افغانی را از درک امان 2,400,000,000يک بانک مبلغ    : 2مثال 

تکتانه حاصله توسط بانک از بکار انداختن مجموعه .  ز درک معامالت انتفاعی پنداشته نميشود عوايد قابل ماليه ا

   .نميشود چنين امانات منحيث عوايد قابل ماليه از درک معامالت انتفاعی پنداشته

  .پنداشته ميشود ماليات برعايدات وسط بانک منحيث عوايد قابل ماليهعوايد حاصله ت : تبصره

افغانی را طی سال مالی از مقروضين خود بابت بازپرداخت قرضه های  1,300,000,000ر يک بانک مبلغ اگ   :3مثال 

اساس حکم  مذکوربه  تکتانه حاصله بابت قرضه های. بدست بياورد، هيچ يک از عوايد متذکره قابل ماليه نميباشد

  .و معاف می باشد نبوده پرداخت ماليات انتفاعی تابع قانون ماليات برعايدات ) 65(ماده 

  .پنداشته ميشود وايد قابل ماليه ماليات برعايداتتکتانه حاصله توسط بانک منحيث ع   :تبصره

پس انداز ، ميعادی وساير اما نات بانکی ، سرمايه گذاری ( عوايد حاصله ازدرک تبادله اسعار، فعاليت های بانکی 3.65

، صدور چک ، عوايد ازبابت ) ادی وسرمايه گذاری بانک ازطريق اعطای قرضه برای ساير بخش های اقتص

صدورتضمين نامه ها ، عوايد بانکداری ازطريق انترنيت ، عوايد ازدرک معامالت گروی ، عوايد بابت قرضه 

  . ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف ميباشد) ت يدعوايد بابت لتراف کر( ت تدريجی يدوعوايد بابت ارائه کر

افغانی   4,000,000بوده که ساالنه مبلغ) تبادله اسعار( رای شهزاده کابل مصروف فعاليت صرافی جمشيد صراف س : 1مثال

  .ازدرک تبادله اسعارعوايد بدست ميآورد مبلغ متذکره ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف ميباشد

بانک متذکره ازين فعاليت خويش  .پشتنی بانک ضمن ساير فعاليت بانکداری معامله تبادله اسعاررا نيز اجرامينمايد  : 2مثال

قانون ماليات برعايدات ازپرداخت ماليات انتفاعی ) 65(ساالنه عوايد هنگفت رابدست ميآورد مطابق به حکم ماده 

  .معاف ميباشد

های تجارتی  کشرکت تجارتی گلستان ضمن فعاليت اقصادی واردات صادرات يک مقدارپول خويش رادريکی ازبان : 3مثال

موده است ، شرکت متذکره ازاين معامله پس انداز ساالنه تکتانه بدست ميآورد که عوايد شرکت گلستان پس اندازن

  .ازبابت پس انداز بانکی تابع ماليه معامالت انتفاعی نميباشد

رم افغانی ازبانک رهنی وتعميراتی به نو  35,000,000 بهار مبلغ مرکز خريداعمارشرکت ساختمانی بهار بمنظور   :4مثال 

تکتانه برای بانک عوايد ميباشد که اين عايد ازپرداخت ماليات %) 15(دريافت . تکتانه ساالنه قرضه ميگيرد%) 15(

  .انتفاعی معاف ميباشد

جنس مندرج قرارداد از  موکول به آينده با انتقال عوايد حاصله از عقد قرارداد نقدی موکول به آينده و عقد قرارداد4.65    
  .انتفاعی معاف می باشد ماليه معامالت
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آينده يا قبل  ه يک قيمت توافق شده در تاريخ قرارداد موکول به آينده يک موافقتنامه خريد يا فروش مقدار مشخص محصوالت ب

مثل بوره، جواری، قهوه و (قراردادهای موکول به آينده به صورت عموم با اجناس مصرفی مثل غذاهای معين . از آن می باشد

تقاضا و قيمت اجناس  به مرور  زاين، اسعار و غيره مخصوصًا جايی کهاد سوخت، فلزات قيمتی، اوراق بهادار خ، مو)غيره

  . زمان تفاوت پيدا می کنند، ارتباط دارد

مرتبًا جواهر فروش مطلع است که قيمت طال به . يک جواهر فروش طال را جهت توليد جواهرات بکار می برد –مثال 

مطمئن  بعدی سال درجواهر فروش از دريافت طال به قيمت ثابت  برای اينکه. مت جنس متغير می باشدتغيير می کند و قي

وارد ) گرم 1.35(دالر فی  اونس  500به قيمت  بعدی م در سالابا عرضه کننده طال به مقدار يک کيلو گر گردد ميتواند

نرخ توافق شده گردند ولی پرداخت با شرايط توافق شده احتماًال بيشتر يا کمتر از  بعدی قيمت طال در سال. قرارداد شود

 . صورت خواهد گرفت

 

قراردادها را می توان قبل از تاريخ . قراردادهای موکول به آينده را می توان به روش مشابه تبادله اسهام خريد و فروش نمود

ن عقد قرارداد در مقايسه با ارزش طال طال در زما متوقعه مقرر به نرخ روز با انعکاس ارزش آن قرارداد بر اساس ارزش

  . در آن زمان، خريد و فروش نمود

  

بلکه معافيت روی . تطبيق نميگردد راردادهای موکول به آيندهاز عقد  معافيت ماليه معامالت انتفاعی باالی عوايد حاصله

از طريق کميشن کاران يا نهادهای مالی  فروش قرارداد. تطبيق ميگردداز قرارداد موکول به آينده و تبادله آنها  حاصلهعوايد 

فيس گرفته شده توسط چنين کميشن کاران و نهادهای مالی از ماليه معامالت انتفاعی . معموًال با فيس ثابت صورت می پذيرد

  . معاف می باشند

 

دمت فيس می برای عرضه اين خ ABCبانک . در قرارداد موکول به آينده تبادله طال اشتراک می کند ABCبانک : مثال

مکلف به پرداخت ماليات بر عايدات به عنوان  ABCبانک . از ماليه معامالت انتفاعی معاف می باشد متذکره فيس. گيرد

  . عوايد فعاليت تجاری اين فيس می باشد

 

يات قانون ماليات برعايدات عوايد بابت فعاليت های خدمات بيمه وبيمه مجدد ازپرداخت مال 65مطابق به ماده   5.65

هدف ازبيمه مجدد درين ماده عبارت از بيمه يک شرکت بيمه توسط شرکت دوم . معامالت انتفاعی معاف ميباشد 

  .بيمه ميباشد

 1388شرکت بيمه ملی افغان ازبابت خدمات بيمه حوادث حريق وتصادم ازمشتريان خويش درسال مالی : 1مثال

  . ق به حکم اين ماده ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف ميباشدافغانی عايد تحصيل مينمايد مطاب  250,000,000/مبلغ
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را برای مشتريان خود اينکه خدمات بيمه  بر شرکت بيمه ملی افغان عالوه با اين تفاوت کهمشابه بوده  1با مثال  وقايع: 2مثال 

بيمه شده است که شرکت شرکت بين المللی بيمه لندن درعين حال توسط يک شرکت بين المللی بيمه بنام فراهم ميکند، 

 .افغانی عوايد بدست ميآورد 1,500,000بين المللی متذکره درمقابل خدمات ازشرکت بيمه ملی افغان ساالنه مبلغ

 بابت عوايدی که از شرکت بيمه ملی افغان بدست می آورد، ازپرداخت ماليات معامالت انتفاعی بيمه لندنشرکت 

  . معاف ميباشد 

تحصل عوايد مفاد سهم وتکتانه ازسهم اشخاص درشرکت های سهامی ،  65فقره اول ماده  6ء زمطابق به حکم ج  6.65

  . محدود المسؤليت وتضامنی ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف ميباشد 

 دارای خويششرکت بعدازتصفيه حسابات مالياتی . نفر سهم دارميباشد  50دارای که شرکت سهامی توليدی افغان : 1مثال

شرکت توليدی متذکره ماليه موضوعی مفاد سهم را  .می باشد خويش سهمداران به افغانی جهت تقسيم  500,000

مداران از پرداخت ماليه معامالت انتفاعی سهم سهمفاد . ميکندتسليم را به آنها  سهمدارهر  بعد سهميه و کسرنموده 

   .معاف می باشد

  وی باشد، ماليه معامالت انتفاعی باالی مفاد سهم که توسط ، خود يک سهمداريک شرکت درصورتيکه سهمدار:تبصره 

   .دريافت ميگردد، قابل تطبيق نمی باشد

ازپرداخت ماليات انتفاعی  ، عوايد حاصله از درک صادراتقانون ماليات برعايدات 65ماده  7فقره به اساس حکم   7.65

  .معاف ميباشد 

بابت صادرات  1388اين شرکت درسال مالی . می باشد ه و سبزيجاتميوشرکت تجارتی شيرمحمد مصروف صادارت  : مثال 

شرکت تجارتی شير محمد مکلف به ارائه افغانی عايد بدست ميآورد    450,000,000مبلغميوه و سبزيجات 

ماليات معامالت اظهارنامه مالياتی ساالنه و پرداخت مکلفيت های عوايد مالياتی خويش می باشد اما از پرداحت  

  .بابت عايد متذکره معاف می باشداعی انتف

عوايد ازبابت مزد ومعاش ، مفاد قانون ماليات برعايدات ،   46و  17و عوايد مندرج ماده  65ماده  8مطابق به فقره   8.65

عوايد بابت اين منابع ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف . سهم ، تکتانه ، حق االمتياز ، قرعه وبخششی رابيان ميدارد

  . اشد ميب

افغانی عايد بدست ميآورد مطابق   200,000 معادل مبلغ یدالر امريکاي  4,000ماهوارمبلغ برکارمند مؤسسه اک کرياز: 1مثال

  .به اين حکم ماده قانون ماليات برعايدات ازپرداخت ماليات معامالت انتفاعی معاف ميباشد



Version:  2010-08-001-001-D 
  

189

کريا دروازه و آشپزخانه را برای ز. ساختمانی است نمی باشد يک شرکتکارمند شرکت اکبر که  اين مثال زکريادر  : 2مثال 

بمنظور تهيه دروازه ها و   افغانی  3,000,000کريا قراردادی را بمبلغ اکبر با زشرکت . منازل توليد ميکند

د برابر بشکل ماهوار انجام ميشو اقساطبصورت  تاديات . منعقد ميکند آشپزخانه ها برای يکی از منازل تحت ساخت 

کريا يک قراردادی مستقل ز .و دروازه ها و آشپزخانه هر دوماه يکبار در طول دوره  شش ماهه قرارداد تهيه ميگردد

 قرارداد با شرکت اکبر شامل مصارف وسايل استفاده شده توسط او بعالوه  کار و مهارت از  کريا عوايد ز. می باشد 

افغانی  3,000,000کريا که مبلغ عوايد ناخالص ز. بعهده دارد تمام خطرات احتمالی کريا مسئوليتز. او می باشد

  . ميشود، تابع ماليه ماليات انتفاعی قرارميگيرد

کتابهای نوشته شده توسط اين . نوشته استپلوشه تاريخ نويس معروف بوده که کتابهای زياد رادرين عرصه  دوشيزه : 2مثال 

خانم پلوشه . رسيده وبه بازار غرض فروش عرضه ميگردد تاريخ نويس ازطريق مؤسسه نشراتی خاوران به چاب

که اين عوايدخانم پلوشه ازپرداخت . حق االمتياز ازنهاد نشراتی فوق الذکر بدست ميآورد%) 1(ازهرجلد کتاب 

  .ماليات معامالت انتفاعی معاف ميباشد

 الت انتفاعی معاف می باشد به شرطات معاماز پرداخت مالي  عوايدحاصله ازکرايه يا اجاره جايداد ومنازل رهايشی   9.65

   . آنکه مستاجر ازجايداد متذکره با هدف  سکونت برای بيشتر از شش ماه سال استفاده نمايد

  1,000 احمدگل يک باب حويلی خويش واقع درشهرنو کابل رابه الفت خان برای مدت يک سال ماهواردربدل مبلغ  :مثال

احمد  ان ازحويلی متذکره بمنظوررهايشی استفاده مينمايد بنًا مطابق به حکم اين مادهافغانی به کرايه ميدهد، الفت خ

   گل تابع پرداخت ماليات معامالت انتفاعی بابت عوايد حاصله از کرايه قرار نميگيرد

يکه مالک در صورت. مالک تطبيق نميشود عافيت ماليه معامالت انتفاعی باالیم يک شخص حقوقی باشد، مستاجراگر  : تبصره

حاصله ازپرداخت کرايه توسط مستاجريکه يک شخص حقوقی باشد، تابع ماليه يک شخص حقيقی بوده، عوايد 

  .را دارا باشد 64معامالت انتفاعی قرارميگيرد به شرط آنکه شرايط ماده 

الت انتفاعی عوايد حاصله بابت فروش جايداد شخص حقيقی خارج روند معمولی تجارت ازپرداخت ماليات معام  10.65

اين بدين معنی است که شخص فروشنده جايداد خويش رابمنظورفعاليت تجارتی بفروش نرساند واين . معاف ميباشد

فروش بصورت دوامدار ومنظم صورت نگيرد بلکه به اساس ضرورت شخص ملکيت دست داشته خويش را بفروش 

  .برساند 

 به مبلغ خويش ضرورت ظربهملکيت خويش راکه ازپدربه ارث برده ن شفيق احمد يک باب اپارتمان واقع مکروريان  :1مثال 

ازينکه اين فروش بمنظورفعاليت تجارتی صورت نگرفته وفعاليت شفيق احمد . افغانی بفروش ميرساند   2,500,000

  .خريد وفروش اپارتمان نميباشد مطابق به حکم اين ماده ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف ميباشد
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ازينکه مودل تاکسی وی  ولیبمنظورفعاليت تاکسی رانی خريده بود  1382سين علی يک عراده تاکسی را درسال ح:  2مثال 

اساسًا شغل حسين علی خريد فروش موتر نبوده واين عمليه . فروش ميرساند ه آن را ب 1388کهنه شده درسال 

يات برعايدات اين عوايد حسين علی قانون مال) 65(بعدازگذشت چند سال صورت ميگيرد بنًا مطابق حکم ماده 

  .ازپرداخت ماليات معامالت انتفاعی معاف ميباشد
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  اندازه ماليه معامالت انتفاعی

  :ماده شصت وششم  

ماده ) 2(و ) 1(ازهرنوع فعاليت های انتفاعی اشخاص مندرج فقره های ) قبل ازوضع کسرات (دوفيصد عوايد حاصله . 1

 .اين ماده ) 5(الی ) 2(شخاص مندرج فقره های اين قانون به استثنی ا) 64(

ازخدمات هوتل ها يا مهمان خانه ها ورستورانتهای که ماهوارکمتر ازحد ) قبل ازوضع کسرات(دوفيصد عوايد حاصله . 2

 .اين قانونعايدداشته باشد) 64(ماده ) 2(مندرج فقره 

نان ، نوشابه ، لباس شوی وخدمات (ه خوابگاه وارائه خدمات خدمات هوتل يا مهمان خانه به مفهوم اين قانون عبارت ازتهي   

 .ميباشد که اشخاص مؤقتًا بحيث مسافردرآن جا اقامت دارند) مخابراتی 

ازخدمات هوتل ها يا مهمان خانه ها و رستورانت های که عوايد شان ) قبل ازوضع کسرات(پنج فيصد عوايد حاصله . 3

 .باشد) 64(ماده ) 2(بيشترازحد مندرج فقره 

خدمات رستورانت به مفهوم اين قانون عبارت ازخدمات تهيه خذا يا نوشابه توسط تأسيسات که درآنجا تسهيالت صرف عاجل   

غذا به مراجعين فراهم ميگردد ورسانيدن غذای تهيه شده ويا به معنی فروش غذای طبخ شده که درمحوطه رستورانت آماده شده 

 .باشد

 .ازخدمات صالون ها وکلوپ های برگذاری محافل ) قبل ازوضع کسرات(ه پنج فيصد عوايد حاصل. 4

ازدرک خدمات مخابرات ، ترانسپورت هوای، هوتل ها ورستورانتهای دارای) قبل ازوضع کسرات(ده فيصد عوايد حاصله . 5

 .خدمات باال

هرنوع خدمات تليفونی ، انترنت وفکس تهيه( خدمات مخابراتی وخطوط هوای به مفهوم اين قانون عبارت ازخدمات مخابراتی  

 .ميباشد وخدمات مسافربری که مبداء پروازآن افغانستان باشد) 

اين ماده ادعا نمايد که يک يا چند ماه عوايد ناشی ازعرضه خدمات تابع ماليه ) 5(و)4(،)3(هرگاه ماليه دهنده مندرج فقرات .6

هرگاه . ًا ضميمه اظهارنامه مالياتی به وزارت ماليه اطالع وتسليم نمايدمندرج اين فقرها رانداشته ،مکلف است موضوع را کتب

درصورتيکه ادعای مذکورخالف حقيقت ثابت گردد . ادعا مورد تائيد قرارگيرد تابع پرداخت ماليه مندرج فقرات فوق نميباشد

اين قانون مکلف به  ماده نودهشتم) 2( اين ماده مطابق حکم مندرج فقره) 5(و ) 4(، ) 3(عالوه برپرداخت ماليه مندرج فقرات 

 .تاديه ماليه اضافی نيز ميباشد 

  .وزارت ماليه جهت تطبيق بهتر اين ماده وتعين معيارهای آن طرزالعمل وضع واجرامينمايد. 7
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حقيقی عوايد اشخاص حکمی و  اشخاص  توسط عوايد حاصله قبل ازوضع کسرات بابت فروش اجناس وعرضه خدمات  1.66

 66فيصد ماليه معامالت انتفاعی قرار ميگيرد مگر اينکه ماده  2افغانی يا بيشتر باشد تابع   750,000ايد آنها درهر ربع که عو

  قانون ماليات بر عايدات طوری ديگر حکم کند 

ت شرک. يک شرکت سهامی افغانی جنراتور های برقی را از يک شرکت سهامی غيرمرتبط در چين خريداری مينمايد  :1مثال 

عوايد از درک فروش جنراتور ها . سهامی افغانی جنراتور ها را برای مشتريان در افغانستان به فروش ميرساند

  . پنداشته شده و تابع ماليات معامالت انتفاعی قرار ميگيرد" عوايد از درک معامالت انتفاعی"منحيث 

سهامی درچين خريداری نموده و آنرا به جناح های يک شرکت سهامی افغانی جنراتور توليد برق را از يک شرکت   :2مثال 

عوايد حاصله از درک فروش جنراتور ها منحيث عوايد معامالت انتفاعی . غير مرتبط در ايران به فروش ميرساند

  . پنداشته ميشود گرچه فروشات شرکت مذکور به مشتريان در ايران صورت گرفته است

برای شرکت . وتر را از يک توليد کننده غير مرتبط در چين خريداری مينمايديک شرکت سهامی افغانی پرزه جات م  :3مثال

شرکت مذکور هر واحد سلنسر را به مبلغ . افغانی تمام شده است 35,000سهامی افغانی هر واحد سلنسر به مبلغ 

انتفاعی بوده و افغانی حاصله کًال منحيث عوايد از درک معامالت  40,000مبلغ . افغانی به فروش ميرساند 40,000

  . مجرائی بمنظور مصارف اجناس فروخته شده مجاز نميباشد. ماليه معامالت انتفاعی قرار ميگيرد% 2تابع 

يک شرکت افغانی موافقت مينمايد تا خدمات ساختمانی را به مالک يک قطعه زمين در ساحه وزير اکبر خان کابل   :4مثال 

. وافقت مينمايد تا يک تعمير چهار منزله را در آن زمين اعمار نمايدشرکت متذکره با مالک زمين م. فراهم نمايد

عوايد حاصله شرکت از درک اعمار . مالک زمين و شرکت بمنظور اعمار تعمير قرارداد کتبی را ترتيب نمی دهند

  . ماليه معامالت انتفاعی قرار ميگيرد% 2تعمير منحيث عوايد بابت معامالت انتفاعی پنداشته شده تابع 

بابت واردات  1388خالد درسال مالی . خالد يک تاجر انفرادی بوده ومصروف واردات وصادارات ميباشد :  5مثال 

ماليه معامالت انتفاعی %) 2(تابع  خالدافغانی عوايد بدست ميآورد،   25,000,000/وصادرات کاالهای مختلف مبلغ

  .قرارميگيردعوايد  25,000,000بابت 

 1388عبدالصبورازدرک فروش مبايل درچهارربع سال .در هرات می باشدلک مغازه مبايل فورشی عبدالصبور ما: 6مثال

  :قرارذيل عوايدبدست ميآورد

  .افغانی   900,000/مبلغ: ربع دوم.                                     افغانی   850,000/مبلغ: ربع اول            

افغانی  عوايدناخالص فوق   920,000/مبلغ: انی                             ربع چهارمافغ  880,000/مبلغ: ربع سوم          

  .ماليات معامالت انتفاعی ميباشد%) 2(قانون ماليات برعايدات تابع) 66(و) 64(مطابق به احکام ماده 
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حسابات بانکی، صدور چک و ، انجام يک بانک از درک تمام عوايد خود بابت تکتانه ازدرک قرضه، تبادله اسعار: 7مثال 

حاصله وازعوايد . اين قانون ازپرداخت ماليات انتفاعی معاف ميباشد) 65(مطابق به حکم ماده  اعطای اعتبارنامه

ماليه  % 2تابع صندوق امانات مشاوره بابت سرمايه گذاری يا قبيل فروش کتابچه چک بانک ، ازساير منابع از 

  . معامالت انتفاعی قرار ميگيرد

معامالت ميان شرکت های که اجناس را بمنظور فروش و دريافت کميشن بدست مياورد و شرکت های که  عوايد 2.66   

ماليات معامالت انتفاعی   %)2(تابع ) 65(اجناس را به منظور فروش خريداری مينمايند مطابق احکام فقرات اول ودوم ماده

  .  قرارميگيرد

شرکت های مختلف هوائی را به فروش ميرساند، و در بدل هر تکت فروخته شده مبلغی يک نمايندگی سفر تکت های   : مثال

در بدل کميشن بابت فروش، به فروش  امانتی را شرکت مذکور همچنان انواع اجناس سوغاتی. را منحيث کميشن اخذ مينمايد

نمايندگی سفر متذکره . يرساندهمچنان اجناس که خود بمنظور فروش مجدد خريداری مينمايد نيز به فروش م. ميرساند

بادرنظرداشت توضحيات .  ماليات معامالت انتفاعی ميباشد%) 2(ازمجموع عوايد خويش بابت معامالت فوق تابع پرداخت 

ازمنابع مختلف بشکل ذيل عوايد بدست آورده ومکلف به پرداخت ماليات  1388فوق نمايندگی سفر فوق درربع اول سال مالی 

  :ميگردد معامالت انتفاعی

 Afs 250,000 = عوايدبابت کميشن بابت فروش تکت شرکت های هوای  

 Afs 100,000 =                              عوايدکميشن بابت اجناس سوغاتی 

 Afs 120,000 =                                  عوايد بابت فروش مجدداجناس

 X 2% = 9400 // Afs 470,000 = ماليات معامالت انتقاعی قابل پرداخت

فيصد  2هرچند نمايندگی سفر متذکره از عوايد حاصله خويش بابت کميشن فروش تکت شرکت های هوايی تابع  : 2تبصره 

خود شرکت های هوايی نيز بابت  قانون ماليات برعايدات،  66ماده  5مطابق به فقره  ماليه معامالت انتفاعی قرار ميگيرد،

فيصد ماليه معامالت انتفاعی  10آنها در افغانستان باشد تابع  مبداء های پروازهايی کهفروش تکت  عوايد حاصله خويش از

  .قرار ميگيرند

عوايد از درک فروش تکت دخول به تفريحگاه ها به شمول سينما، نمايش، بازی ها، کنسرت ها، نمايشگاه ها، مسابقات   3.66

 . ماليه قرار ميگيرد% 2يد معامالت انتفاعی بوده و تابع وزرشی و برنامه های تفريحی مشابه منحيث عوا
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افغانی دريافت  150سينمای مذکور در بدل هر تکت مبلغ . يک شرکت افغانی يک سينما را در شهرنو در اختيار دارد  :مثال

انتفاعی  عوايد حاصله بابت فروش تکت منحيث عوايد معامالت انتفاعی پنداشته شده تابع ماليه معامالت. می نمايد

  . اينکه اشتراک کننده گان افغانی يا غير افغانی باشند ربطی به موضوع ماليه ندارد. قرار ميگيرد

فيصد ماليه  2از اجناس مستردشده، عايد بدست ميآورد مکلف به تاديه  ءشخصيکه از درک فروش اجناس به جز  4.66

مشتريان منحيث مصارف نه بلکه منحيث فروشات مستردشده اجناس مستردشده توسط معامالت انتفاعی بابت عوايد می باشد 

ماليه معامالت انتفاعی از % 2بازپرداخت که باالثر  اجناس مسترد شده صورت ميگيرد بايد قبل از تطبيق . پنداشته ميشود

 . مجموع عوايد تفريق گردد

مجموع . عامالت انتفاعی قرار ميگيردمسافرين تابع ماليه م عوايد حاصله از کرايه بس بابت توريستی يک شرکت  :مثال

اما بدليل لغو يک تور گروپی، عوايد تکت به ارزش  باشدمی افغانی   2,500,000عوايد کرايه در يک سال مبلغ

مبلغ مسترد شده تابع ماليات معامالت انتفاعی ) منهای(منفی عوايد  مجموع .افغانی مسترد گرديد 200,000

  قرارميگيرد

رايه مسافرين مجموع عوايدبابت ک  = 2,500,000 Afs 

مبلغ مستردشده                          = 200,000 Afs 

مبلغ تابع ماليات انتفاعی                 = 2,300,000  

افغانی درهر ربع  750,000کمتر از  قانون ماليات برعايدات هوتل ها ورستورانتهای که) 66(مطابق به فقره دوم ماده    5.66

   فيصد ماليه معامالت انتفاعی می باشند 2ضع هرنوع کسرات عوايد داشته باشند، مکلف به تاديه قبل از و

ازبابت فروش غذای تهيه شده  1388روزی خان مالک رستورانت واقع جاده ميوند شهرکابل بوده ودرربع اول سال   :1مثال 

افغانی ،  ماه  145,000/مبلغ ماه حمل: دررستورانت خويش ماهوار به ترتيب ذيل عوايد بدست ميآورد

افغانی به اساس عوايد ماهوارماليه رستورانت متذکره ذيًال    200,000/افغانی    درماه جوزامبلغ  220,00/ثورمبلغ

  :سنجش ميگردد

= مجموع عوايد +  عوايدبرج ثور +  عوايد برج حمل عوايدبرج جوز   

های متذکرهربع عوايدجموع م = 145,000 + 220,000 +200,000 = 565,000 

ماليه معامالت انتفاعی قابل پرداخت             565,000X 2% = 11300// 
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 1388هوتل ومسافر خانه کابل واقع شهرکابل بابت فروش عذاوکرايه اطاق مسافرخانه خويش درربع دوم سال   :2مثال  

افغانی   250,000/ فغانی ودرماه سنبله مبلغا   243,000/افغانی  درماه اسد مبلغ   225,000/باالترتيب درماه سرطان مبلغ

%) 2( مکلف به سنجش قانون ماليات برعايدات) 66(ماده ) 2(مسؤل هوتل متذکره مطابق به حکم فقره . عوايد بدست ميآورد

ده ما 5فقره  مطابق به احکام مندرجو پرداخ آن  عوايد خويش قبل ازوضع هرنوع کسراتمعامالت انتفاعی بابت مجموع ماليه 

   .می باشداين قانون ) 88(

ماليه قابل            پرداخت        // 718,000 =  250,000 + 243,000 + 225,000 = مجموع عوايدبابت ربع متذکره

  //X 2%  = 14,360 718,000 =   مکلفيت ماليه معامالت انتفاعی در ربع متذکره

د کابل يک شخص حقيقی می باشد و عوايد حاصله از رستورانت برای ميونرستورانت واقع جاده در مثال اول، مالک   :تبصره

انتخاب  75و  74در صورتيکه وی روش ماليات ثابت را مطابق به ماده . ميباشد 750,000کمتراز هر يک از چهار ربع سال 

آن مکلف به پرداخت کند، او مکلف به پرداخت ماليه معامالت انتفاعی بابت عوايد حاصله از رستورانت نيست اما به عوض 

  .قانون ماليات برعايدات می باشد 68ماليه ثابت در بدل ماليات عوايد و ماليات معامالت انتفاعی مندرج ماده 

قانون ماليات برعايدات هوتل ها ، مهمان خانه ها ورستورانت هايکه ) 66(مطابق به فقره سوم ماده   6.66

فيصد ماليه معامالت انتفاعی قرار  5ضع هرنوع کسرات عوايد داشته باشند تابع قبل از وافغانی  750,000/مبلغماهواربيشتراز

   ميگيرند

افغانی   265,000/بالترتيب دربرج حمل مبلغ 1388رستورانت شانديز واقع وزيراکبرخان شهرکابل درربع اول سال   :1مثال

) 66(يد حاصل نموده مطابق فقره سوم ماده افغانی عوا  251,000/افغانی ودربرج جوزامبلغ  285,000/، دربرج ثورمبلغ

  :ذيًالسنجش ميگرددماليه معامالت انتفاعی 

  Afs//801,000 = 251,000 + 285,000 + 265,000 = عوايدمجموعی ربع فوق

 X 2% = 40,050// Afs 801,000 =  ماليه انتفاعی ربع فوق

نظوراقامت مسافرين خدمات ذا و اطاق های کرای بمهوتل ومهمان خانه ميوند واقع شهرنو هرات ضمن تهيه غ : 2مثال 

به ترتيب دربرج ميزان  1388، کاالشوی ونوشابه رانيزعرضه مينمايد، هوتل ميوند درربع سوم سال مالی تليفونی

. افغانی عوايد تحصيل مينمايد  375,600/افغانی ودربرج قوس مبلغ  398,500/افغانی ، دربرج عقرب مبلغ  387,500/مبلغ

  : يد متذکره ذيًال تابع ماليه انتفاعی قرارميگيرد عوا

سوم مجموع عوايد تابع ماليه درربع = 387,500 + 398,500 + 375,600 = 1,161,600// Afs 

در ربع سوم ماليه معامالت انتفاعی عوايد = 1,161,600 X5% = 58,080// Afs 
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يخ ، ژاله ، آيس کريم وساير غذای طبخ شده به رستورانت ميوند واقع شهرنو کابل مصرف عرضه برگر، شير  :3مثال

ماه حمل : خويش به ترتيب ذيل عوايد تحصيل مينمايد 1388مشتريان خويش ميباشد ، رستورانت ميونددرربع اول سال 

بع عوايد متذکره بشکل ذيل تا. افغانی   350,000/ افغانی  وماه جوزامبلغ   325,000/افغانی ، ماه ثورمبلغ   295,000/مبلغ

  :ماليه معامالت انتفاعی ميگردد

+ عوايدماه ثور+عوايدماه حمل = مجموع عوايد تابع ماليه عوايدماه جوزا    

                               = 295,000 + 325,000 + 350,000 = 970,000  

قابل پرداختانتفاعی معامالت ماليه   = 970,000 X 5% = 48,500// 

هاوکلوبهای برگذاری محافل که بطورعام به رستورانت های عروسی مشهوراست مطابق به حکم صالون عوايدمجموع   7.66

بدو درنظرداشت کدام حد مشخص عوايد ازسرجمع عوايدخويش قبل ازوضع هرنوع کسرات تابع پرداخت ) 66(ماده ) 4(فقره 

  . پنج فيصدماليات معامالت انتفاعی قرارميگيرد

قع شهرکابل بابت برگذاری محافل عروسی ، شرينی خوری وسايرمحافل درربع چهارم سال رستورانت شام پاريس وا  :مثال

  4,800,000/ افغانی ودرماه حوت مبلغ  5,545,000/افغانی ، درماه دلومبلغ 5,000,000/بالترتيب درماه جدی مبلغ 1387

ماليات برعايدات قبل ازوضع هرنوع  افغانی عوايدبدست ميآورد ، مالک رستورانت شام پاريس مطابق به حکم فوق قانون

ماليات انتفاعی سنجش وبپردازد، ماليه معامالت انتفاعی رستورانت بابت عوايد فوق %) 5(کسرات ازسرجمع عوايدخويش

  :قرارذيل محاسبه ميگردد

 عوايدبرج حوت + عوايدبرج دلو + عوايدبرج جدی = مجموع عوايدتابع ماليه

                              = 5,000,000 + 5,545,000 + 4,800,000 = 15,345,000// 

عوايدفوقانتفاعی ماليه معامالت   = 15,345,000 X 5% = 767,250//  

  .   افغانی ميباشد 767250/خويش بابت عوايد فوق مکلف به تاديه مبغ 1387رستورانت شام پاريس بابت عوايد ربع چهارم سال 

ازخدمات مخابراتی ، خدمات ترانسپورت صله قانون ماليات برعايدات عوايد حا) 66(اده م) 5(مطابق به حکم فقره    66.8

. ی ، هوتل ها ورستورانت های که دارای خدمات معياری وبا کيفيت عالی تابع ده فيصد ماليات معامالت انتفاعی ميباشديهوا

شده است بنًا تمام عوايد حاصله بابت فعاليت خدمات درتعديالت جديد کدام حد مالياتی برای تعين ماليات ده فيصددرنظرگرفته ن

انتفاعی به نورم ده فيصدقرارداده  معامالت اين قانون قبل ازوضع هرنوع کسرات تابع ماليات) 66(ماده ) 5(مندرج فقره 

  .ميشود
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تابع نورم  اين جهت  ازکه خدمات معياری وبا کيفيت را ارائه مينمايند و  برای تشخيص آنعده ازهوتل ها ورستورانت های   

  :ده فيصد ماليات معامالت انتفاعی قرارميگيردبايدمشخصات ومعيارهای ذيل درنظر گرفته شود

 .سه ستاره وباالتربرخوردارباشدشرايط بايد ازمعياروها ورستورانت ها  هوتل .1

مات لباس شوئی ، ، خدمات تليفونی ، انترنيت ، خد مرکز گرمیدارای تسهيالت ازقبيل   هاورستورانت  ها هوتل .2

 .می باشدتنوع غذای دويا بيشترازدونوع ازلحاظ کيفيت 

، تاجران وساير  سياحينمراجعين اين هوتل ورستورانتهاااشخاص دارای عوايد بيشترازقبيل اشخاص خارجی ،  .3

 .تشکيل ميدهداشخاص دارای عوايد باال

 1388سال آنها در افغانستان ميباشد، در مبداءزهای داخلی و بين اللملی که پروابابت  افغانشرکت هوای :  1مثال

ماليات انتفاعی . ماليات معامالت انتفاعی ميباشد%) 10(تابع  عوايد متذکره.  افغانی عوايدبدست ميآورد  856,586,000/مبلغ

   .تحويل گردد دولت شرکت هوای آريانا بابت عوايد فوق بايد ربع وارسنجش وبه حساب معينه

. يک هوتل مشهور در شهر کابل می باشد که خدمات با کيفيت باال راعمدتًا برای خارجيان فراهم ميکند شهرهوتل : 2مثال 

درربع اول ) غذا، کرايه اطاق ، خدمات تليفونی ، انترنيت وسايرخدمات( بابت فعاليت خويش ازعرضه خدمات  هوتل شهر 

افغانی ودرماه    5,600,000/فغانی ، درماه ثورمبلغا   4,525,000/ماهوارباالترتيب درماه حمل مبلغ 1388سال مالی 

قانون ماليات برعايدات تابع ) 66(ماده ) 5(عوايد متذکره مطابق به فقره . افغانی عوايدحاصل مينمايد   5,500,000/جوزامبلغ

   .که به شرح ذيل محاسبه ميگردد، می باشد ده فيصد ماليات معامالت انتفاعی

ت انتفاعی  مجموع عوايد تابع ماليا  + عوايدماه ثور + عوايد ماه حمل =  عوايدماه جوزا    

                                               = 4,525,000 + 5,600,000 + 5,500,000 = 15,625,000// 

قابل پرداختماليات معامالت انتفاعی      = 15,625,000 X 10% = 1,562,500// 

کريدت کارت ، اجرای تماس تليفونی ، خدمات (بابت خدمات مخابراتی ازقبيل فروش  شرکت مخابراتی هندوکش: 3مثال

افغانی   25,000,000/افغانی وبابت فروش سيم کارت ودستگاه مبايل مبلغ   500,000,000/دريک سال مالی مبلغ) انترنتی 

تابع ) تماس تليفونی ، خدمات انترنتی فروش کريدت کارت ، اجرای(شرکت متذکره بابت خدمات تليفونی . عوايدحاصل مينمايد

. ماليات انتفاعی قرارميگيرد%) 2(انتفاعی وازبابت عوايد فروش سيم کارت ودستگاه مبايل تابع  معامالت ده فيصدماليات

  .   تحويل نمايد دولتانتفاعی خويش راربعوارسنجش و به حساب  معامالت شرکت مخابراتی هندوکش مکلف است ماليات
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ماده شصت وششم قانون ماليات برعايدات دريک يا چند ماه ازسال مالی ) 6(اه عوايداشخاص مندرج فقره هرگ  66.9

کمترازحدمشخص پيشبينی شده باشد بايد درجريان همان ماه رسمًا با عوامل آن اداره مربوطه اطالع بدهند تاازطرف اداره 

  . وطه بررسی وتصديق گرددبمالياتی مر

ماده نودسوم قانون ماليات برعايدات الی ) 5(ت انتفاعی بايد ربعوارسنجش ومطابق به حکم فقره ماليات معامال: تبصره 

  . پانزدهم ماه اول ربع بعدی به حساب معينه که ازطرف وزارت ماليه معرفی گرديده است تحويل گردد

  تطبيق ماليه معامالت انتفاعی 

  :ماده شصت وهفتم

يا  ع عوايدحاصله ، بدون نظرداشت اينکه ماليه دهنده درطول سال جاری ياسالهای قبلی مفادماليه معامالت انتفاعی ازسرجم) 1(

  .زيان نموده است  قابل تاديه می باشد

مبلغ ايکه ازدرک ماليه معامالت انتفاعی پرداخته شده است ، حين سنجش عوايد قابل ماليه سال مربوط به حيث قلم مصرف ، ) 2(

 .قابل مجرائی ميباشد

.ماده شصت وچهارم اين قانون ، حين سنجش مکلفيت های ماليه معامالت انتفاعی ، قابل مجرائی ميباشد) 3(ماليه مندرج فقره  )3(

هرگاه مبلغ تاديه شده بيشترازماليه معامالت انتفاعی قابل تاديه همان سال باشد، مبلغ اضافی دردوره های بعدی قابل مجرائی نمی 

  . باشد

 

اينکه ماليه دهنده درسال جاری ازفعاليت انتفاعی خويش مفادنموده ويا ازقابل پرداخت  ليات معامالت انتفاعیمامقدار   67.1

  .اندازه مبلغ ماليه طی سال مالی به اساس مجموع عوايدشرکت تعين ميگردد.. متاثر نميشودشده است زيانمتقبل 

افغانی داشته که تابع ماليه معامالت انتفاعی قرار دارد  500,000عوايد مجموعی الف در جريان يک سال مالی شرکت : مثال 

در سال مالی بعدی شرکت متذکره به همان اندازه  که در سال قبلی . افغانی ميگردد 015,000 زيانو در همان سال مالی متقبل 

افغانی مفاد  015,000وی مبلغ  ،زياناما به عوض . نموده بود عايد می نمايد که تابع ماليه معامالت انتفاعی قرار ميگيرد زيان

افغانی تاديه  500,000در هر دو حالت شرکت بايد به عين اندازه ماليه معامالت انتفاعی را بابت عايد مجموعی . نموده است

  .درتطبيق ماليه معامالت انتفاعی تاثير ندارد  زياناندازه مفاد ويا . نمايد

قره دوم ماده شصت وهفتم قانون ماليات برعايات منحيث يک قلم  مصرف مقدارماليه معامالت انتفاعی مطابق به ف  67.2

شده وحين محاسبه مکلفيت ماليات برعايدات ماليه دهنده درجمع  هضروری يا عادی جهت پيشبرد فعاليت تجارتی پنداشت

  . سايرمصارف مجازوقابل مجرائی ازتابع عوايد تابع ماليه مجرائی ميگردد
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شرکت متذکره . افغانی عايد مينمايد 1,000,000و طی يک سال مبلغ  منازل را رنگ ميکند  افغانیيک شرکت سهامی   : مثال

افغانی را به مصرف رسانيده  250,000افغانی و بابت ساير مصارف عملياتی مبلغ  400,000بابت معاشات مبلغ 

  :شرکت سهامی افغانی عوايد قابل ماليه خود را قرار ذيل محاسبه مينمايد. است

   1,000,000                مجموع عوايد

  )400,000(                مصارف عملياتی واداری  

 (250,000)مصارف عملياتی                                      

  )20,000(      ماليه معامالت انتفاعی

   670,000                                مجموع مصارف قابل مجرائی 

  330,000            ات عوايد قابل ماليات برعايد

 معامالت مالياتدر مقابل مکلفيت سنجش شده   اخذ ميگردد کاتماليات معامالت انتفاعی که ازاموال وارداتی درگمر  67.3

 بيشتر از ااگرماليات انتفاعی که ازاموال وارداتی اخذ ميگرددد وانتفاعی درجريان سال مالی مربوطه قابل مجرائی ميباش

اما . قابل انتقال نميباشد درسال مالی بعدی ماليه مجرايیمنحيث  مبلغ اضافی اعی سال مالی گردد ،ازمکلفيت ماليات انتف

  .ميشود پنداشته درجمع مصرف مجرائی  عوايد قابل ماليه مجموع ماليات معامالت انتفاعی تاديه شده حين سنجش

ی البسه ازخارج کشورواردمينمايد ، محصول افغان 500,000/به ارزش مبلغ 1388شرکت تجارتی اميد درسال مالی : مثال 

مالياتی انتفاعی اموال فوق قرارذيل سنجش . افغانی ميگردد  40,000/گمرکی شرکت متذکره بابت واردنمودن کاالی فوق مبلغ

  :ميگردد

 محصول گمرکی  + قيمت تمام شد الی گمرک محصولی = قيمت تمام شد تابع ماليات انتفاعی پيش پرداخت گمرکی

                                                                      = 500,000 + 40,000 = 540,000// 

 //X 2% = 10,800 540,000 = ماليات انتفاعی درگمرک

افغانی ازاموال وارد شده خويش رابفروش   800,000/درصورت شرکت تجارتی اميددرطول سال مالی جاری به ارزش مبلغ

  :اليات انتفاعی آن ذيًال سنجش ميگرددبرساند م

)فروشات(ماليات انتفاعی به اساس مجموع عوايدناخالص  = 800,000 X2% = 16,000 // 
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افغانی  16,000در مقابل ماليه معامالت انتفاعی که افغانی تاديه شده  10,800/مطابق به حکم فقره سوم ماده شصت وهفتم مبلغ

افغانی بوده را در زمان تسليم فورمه  5,200مبلغ را که تفاوت جارتی اميد مکلف است تاشرکت ت بوده قابل مجرايی می باشد

  .ماليه معامالت انتفاعی تاديه نمايد

بنًا  . ماليه معامالت انتفاعی پرداخت شده خواهد شددر مقابل  مجرايی ماليات برعايدات شرکت تجارتی اميد مستحق: تبصره

 ميباشد افغانی مجرايی در حين سنجش عوايد قابل ماليه خالص  16,000مستحق ادعای شرکت متذکره 
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  فعاليت های انتفاعی تابع ماليات ثابت

   :ۀ شصت وهشتمماد

يات ثابت، بعوض ماليات برعايدات فعاليت های انتفاعی مندرج احکام اين فصل راانجام ميدهند تابع پرداخت مالشخاصيکه ا
  . وماليه معامالت انتفاعی ميباشند

 

اد اين با آنهم تمام مو وضع ميگردد و ماليه معامالت انتفاعیماليات ثابت به عوض ماليات برعايدات  بطورعموم 1.68

مام ماليات ثابت بعالوه ت.حکم نميکندفصل به وضع ماليه ثابت به عوض ماليات بر عايدات و ماليه معامالت انتفاعی 

بعضی از ماليات ثابت ميتواند منحيث مجرايی در تاديات ساالنه ماليات برعايدات و ماليه .ماليات نهايی نميباشد

  .مواد مشخص فصل هذا ماهيت و حدود ماليه ثابت را مشخص خواهد کرد . استفاده شودمعامالت انتفاعی 

  . تطبيق گردد نيز راکت ها، شرکت های محدودالمسئوليت و سهامیماليات ثابت ممکن باالی اشخاص انفرادی، ش   2.68

 
  ميعاد تاديه ماليه ثابت

  :مادۀ شصت ونهم

  . ماليه ثابت در خالل سال مالی قابل تاديه ميباشد، مگر اينکه در قانون طور ديگر پيشبينی گرديده باشد

 

ت مندرج اين فصل ماليه ذمت وقابل تاديه ميباشد، بمنظوردريافت تشريحات مقصل بابت اينکه چه وقت ماليات ثاب   1.69

دراين مورد   درصورتيکه ماده متذکره . اول به ماده مرتبط که ماليات ثابت را تشريح می نمايد، مراجعه صورت گيرد  درمرحله

  .مراجعه صورت گيرد 87که چه وقت ماليه مذکور وضع  وقابل تاديه است صراحت نداشته باشد، به ماده 
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  ليه ثابت اموال وارداتیما

  :مادۀ هفتادم

  اشخاصيکه دارای جواز تجارتی بوده و به توريد امــوال می پردازند، تابع دو فيصد  )1(

ماليه تاديه شده منحيث پيش پرداخت ماليات بر . ماليۀ ثابت قيمت تمام شد اموال وارده به شمول محصول گمرکی آن ميباشند

ه و چنين تاديات درمقابل مکلفيت تادياتی شخص مذکور مطابق احکام اين قانون مد نظر گرفته عاديدات ساالنۀ وی پنداشته شد

  .ميشود

اشخاصيکه بدون داشتن جــواز تجـارتی به توريد امـــــوال مــی پردازند، تابع پرداخت سه فيصد ماليه ثابت قيمت تمام شد ) 2(

  .بر عايدات پنداشته ميشود اموال وارده به شمول محصول گمرکی آن به عوض ماليات

اشخاصيکه جواز نامه تجارتی مؤقت داشته، به توريد امـــوال تجارتی ميپردازند و اظهار نامه مالياتی را به وزارت ماليه )  3(

ارائه نميدارند، تابع پرداخت سه فيصد ماليه ثابت قيمت تمام شد امـوال وارده به شمول محصول گمرکی آن به عوض ماليات بر 

  . عايدات پنداشته ميشوند

  .ماليات مندرج فقرات اين ماده در گمرکی اخذ ميشود که اموال در آنجا محصول ميگردد)  4(

 

ماليه مذکور معادل دوفيصد . اموال وارداتی شان ميباشند بابتماليه دهندگان که دارای جواز تجارتی اند تابع ماليه   1.70

ماليه ممکن اين . ليه مذکور پيش پرداخت ماليات برعايدات ذمت وقابل تاديه ميباشددوفيصد ما. ارزش اجناس توريد شده است

تاديه ماليه اجناس توريدی از قرار دو فيصد ماليه دهنده را از ارائه . از ماليات برعايدات حقيقی ماليه دهنده بيشتر يا کمتر باشد

 . اظهارنامه مالياتی معافيت نميبخشد

   .است توريد نموده 1385افغانی طی سال  20,000,000افغانی اجناسی را به ارزش  يک شرکت سهامی   : 1مثال 

محصوالت گمرکی  شرکت  برعالوه. افغانی ميباشد 20,000,000محصوالت گمرکی تاديه شده نيز شامل مبلغ 

ست تا ،  شرکت سهامی مذکور مکلف ا1385بعد از ختم سال . افغانی را بپردازد 400,000سهامی مذکور بايد 

  : ده موضوعات ذيل باشدنکه انعکاس ده نمايد اظهارنامه مالياتی را ارائه

  افغانی 100,000,000            عوايد    

  افغانی)  2,000,000(      ماليه معامالت انتفاعی    

  افغانی)40,000,000(        مصارف عملياتی    
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  افغانی)60,000,000(افغانی)18,000,000(        مصارف تکتانه     

  افغانی  40,000,000            بل ماليهعوايد قا    

  افغانی   8,000,000            ماليه ابتدائی     

  افغانی) 400,000(          ماليه پيش پرداخت     

  افغانی 7,600,000            ماليه قابل تاديه     

امی شرکت سه. توريد ميکند 1385افغانی طی سال  40,000,000يک شرکت سهامی افغانی اجناسی را به ارزش    : 2مثال 

،  شرکت سهامی 1385بعد از ختم سال . افغانی را برعالوه محصوالت گمرکی بپردازد 800,000مذکور بايد مبلغ 

  : ده موضوعات ذيل باشدننمايند که انعکاس دهمذکور مکلف است تا اظهارنامه مالياتی را ارائه 

  افغانی 100,000,000              عوايد    

  افغانی)  2,000,000(      ماليه معامالت انتفاعی    

  افغانی)84,000,000(        مصارف عملياتی    

    افغانی)97,000,000(افغانی)11,000,000(        مصارف تکتانه     

  افغانی  3,000,000            عوايد قابل ماليه    

  افغانی   600,000%)20(            ماليه ابتدائی     

  افغانی) 800,000(          ماليه پيش پرداخت     

  افغانی) 200,000(          مبلغ قابل بازپرداخت    

 دريافت  مستحقاتی را ارائه نکند، شرکت مذکور قابل ذکر است که هرگاه شرکت سهامی افغانی اظهارنامه مالي  :تبصره

  . خود نميگردد مبلغ قابل بازپرداختافغانی  200,000
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ست داشته اما اظهارنامه مالياتی را به يا اشخاصيکه جواز مؤقت تجارتی را در د(ماليه دهندگان که جواز تجارتی ندارند  2.72

بشمول  ارزش اجناس توريد شده % 3ماليه مذکور معادل . تابع ماليه اجناس توريدی شان ميباشد) نميدارندوزارت ماليه ارائه 

 . بوده و به عوض ماليات برعايدات قابل تاديه ميباشدمحصول گمرکی 

 
  ماليه ثابت عراده جات

  :يکم مادۀ هفتاد و 

قبل از تجديد جواز ،به انتقال اموאل و حمل و نقل اشخاص می پردازند ،تجارتی توسط وسايط نقليه دست داشته اصيکه به مقصد فعاليتاشخ

  :ذيالً مکلف به پرداخت ماليه ساالنه پنداشته ميشوند ، سير

 :عراده باربری به اساس تن - 1

 .دوهزارو ششصد افغانی، مبلغ از يک الی دو تن -

 .سه هزارو چهارصد افغانی، مبلغ از دو الی سه تن ربیشت -

 .چهار هزارو دوصد افغانی، مبلغ از سه الی چهارتنبیشتر -

 .پنج هزار افغانی، مبلغ از چهار الی پنج تن بیشتر -

 .شش هزار افغانی، مبلغ از پنج الی شش تن بیشتر -

 .هفت هزارو پنجصد افغانی، مبلغ از شش الی هشت تن بیشتر -

 .نه هزار افغانی، مبلغ از هشت الی ده تن بیشتر -

 .ده هزارو پنجصد افغانی،مبلغ  از ده الی دوازده تن بیشتر -

 .دوازده هزار افغانی، مبلغ از دوازده الی چهارده تن بیشتر -

 .سيزده هزارو پنجصد افغانی، مبلغ از چهارده الی شانزده تنبیشتر -

 .پانزده هزار افغانیغ ، مبلاز شانزده الی هجده تنبیشتر -

 .شانزده هزارو پنجصد افغانی، مبلغ از هجده الی بيست تنبیشتر -
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 .مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی، از بيست تن الی بيست و پنج تنبیشتر -

 .فی تن مبلغ پنجصد افغانی برعالوه مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی ،از بيست و پنج تنبیشتر -

  مبلغ دو صد  ،تريلر باالتر از پنجصد کيلو گرام فی تن اضافه از مجموع  وزن مجاز -
 .افغانی

 :عراده جات مسافر بری  - 2

 .تکسی به ظرفيت سه الی پنج نفرمبلغ دو هزار افغانی -

 .فی چوکی دوصد افغانی ، تکسی باالتر از ظرفيت پنج نفر بر عالوه دو هزار افغانی -

 .و ششصد افغانیمبلغ دو هزار، مکروبس چهارده چوکی  -

 .مبلغ چهار هزار افغانی،  چوکی یکانواع بس از پانزده الی بيست و -

 .شش هزار افغانی مبلغ، چوکی  بیست ونهاز بيست و دو الی  -

 .مبلغ هفت هزار افغانی سی ونه چوکی ،از سی الی  -

 .مبلغ هفت هزارو پنجصد افغانی، چوکی چهل ونهاز چهل الی  -

 .مبلغ هشت هزار افغانی،  ت چوکیاز پنجاه الی شص -

 .فی چوکی مبلغ دو صد افغانی ،بر عالوه مبلغ هشت هزار افغانی ،از شصت چوکیبیشتر -

 :سلندر  عراده جات به حساب - 3

 .فی عراده مبلغ يکهزارو پنجصد افغانی، عراده جات چهار سلندر -

 .فی عراده مبلغ دو هزار افغانی، عراده جات شش سلندر -

 .ده جات هشت سلندرفی عراده مبلغ سه هزار افغانیعرا -

 .عراده جات بيشتر از هشت سلندر بر عالوه سه هزار افغانی، فی سلندر مبلغ پنجصد افغانی -

 :ريکشا   - 4
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 .پنجصد افغانی فی عراده ، ريکشای موتر سايکل -

  .فی عراده مبلغ يکهزار افغانی، ريکشا -

 

فعاليت انتقال ون ماليات برعايدات از مالکين وسايط نقليهء اخذ ميگردد که وسايط مذکور  درقان 71ماليه مندرج ماده   1.71

 . اشخاص و اشيأ مندرج ماده فوق الذکر بکار برده ميشود

افغانی منحيث ماليه ثابت فعاليت تکسی هايش مطابق به 4,000ساالنه مبلغ  است مالک دو عراده تکسی شخصيکه از  : 1مثال 

  . انون ماليات برعايدات اخذ ميگرددق 71ماده   

 افغانی 2,600مبلغ  ساالنه بايد می باشدرفيت حمل ونقل دوتن وزن ظموتر باربری  دارای يک عراده يکه يک شخص  : 2مثال 

  . را منحيث ماليه ثابت موتر اش بپردازد

ممکن نظر به حدود نميگردد بلکه وری يا صنف مماليه ثابت يک واسطه نقليه صرف بدليل تشريح آن به يک کتگ  : 3مثال 

  . استفاده آن مربوط به صنف ديگر گردد

ميباشد منحيث يک تکسی به  ماليه  افغانی 2600 تابع معموالًً و  شتهکه ظرفيت حمل ونقل يک تن وزن را دايک موتر بابری 

افغانی  4,000نند يک عراده بس ماليه ثابت باالی موتر مذکور ما. منظورانتقال مسافرين معادل يک بس بکار برده ميشود

  .ميباشد

استفاده می منحيث ريکشا  و ازآن )آنرا جهت انتقال اشخاص يا اشيأ دربدل پول بکار ميبرد(شخص که گادی  دارد   :4مثال 

  . افغانی را بابت ماليه ثابت گادی بپردازد 1,000بايد مبلغ  نمايد

يدات به عوض ماليات برعايدات بابت همچوعراده جات وضع گرديده قانون ماليات برعا 71ماليه ثابت مندرج ماده   2.71

، عوايد حاصله بابت فعاليت قرار گيردداشته باشد که تابع ماليات برعايدات ديگر عوايد  نقليهواسطه  در صورتيکه مالک. است

 .  ثبت شده اما نبايد شامل اظهارنامه مالياتی اش گردد 71واسطه نقليه مندرج ماده 

تاديه  سکونت داردقانون ماليات برعايدات دردفتر ماليه محلی که مالک واسطه نقليه در آن  71اليه ثابت مندرج ماده م  3.71

يکه جواز استفاده از شاهراه از آن صادر ميگردد يکی نباشد در آنصورت ماليه ثابت ا هرگاه محل اقامت مالک و محل. ميگردد

 . ز استفاده از شاهراه درآن صادر ميگردددر دفترماليه محلی تاديه ميگردد که جوا
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  ماليه موضوعی قراردادی

  : ماده هفتادودوم 

اشخاصيکه دارندۀ جواز تجارتی نبوده واشخاصيکه مغاير اساسنامه منظورشده مواد، لوازم، خدمات و امورساختمانی را با )1(

ماليه ثابت به %) 7(قرارداد نمايند مکلف به تاديه   اصادارات دولتی، شارواليها، تصديهای دولتی، نهادهای خصوصی وساير اشخ

  .اين ماليه ازوجوه قابل پرداخت وضع ميگردد. عوض ماليات برعايدات پنداشته ميشوند

اين ماده را با نهاد های متذکره  انجام ميدهند تابع دوفيصد ماليه ) 1(مواد مندرج فقرۀ  واشخاص دارندۀ جواز که خدمات ) 2(

 . ماليه مندرج اين فقره درمقابل مکلفيت های مالياتی بعدی قابل محاسبه ومجرائی ميباشد. باشندقراردادی مي

اين ماده توسط اشخاص تاديه کننده حين تاديه وضع والی ده روز به حساب مربوط اداره مالياتی ) 2(و ) 1(ماليات مندرج فقرۀ )3(

ف اند حين عقد قرارداد کاپی آنرا هم زمان به ادارۀ مالياتی مربوط قرارداد کننده های مندرج اين ماده مکل. انتقال نمايد

ماده هفدهم اين قانون، معاشات تابع ماليه را اخذ مينمايد، ازاين حکم مستثنی ) 1(اشخاص حقيقی که طبق حکم مندرج فقره .بفرستند

  .اند

 

در قانون هيچ تعريفی از قرارداد ت گيرد، تطبيق ماليه موضوعی، بايد تاديات به اساس يک قرارداد صوربمنظور   1.72

  :تعريف مندرج ذيل در قانون قرارداد در واقع يک اصل پذيرفته شده برای ماليه موضوعی است. صورت نگرفته است

  

  معامله تجارتی به. قرارداد توافق بين دو يا بيشتر از دو طرف است که مطابق قانون قابل تطبيق می باشد"

  ." جناس يا خدمات يک قرارداد فی ما بين خريدار و فروشنده می باشدمنظو رخريد و فروش ا

  

چنين توافق امکان دارد . پيشنهاد و قبول معامالت تجارتی يا فروش و تهيه اجناس و خدمات اساس قرارداد را تشکيل می دهد

معامله يک قرارداد است و احکام . کتبی يا شفاهی باشد و تاديه نيز ممکن است به شکل نقدی و يا هم به اعتبار صورت گيرد

  .در زمينه قابل تطبيق می باشد 1387قانون ماليات بر عايدات سال  72ماليه موضوعی مندرج ماده 

  
  

که دارنده  اشخاص حقيقی و حکمیبه  از تادياتقانون ماليات برعايدات  72ماده مندرج  فيصد 7به نورم ماليه ثابت  2.72

ی دولت ادارات به ساسنامه منظور شده، مواد، لوازم، امور ساختمانی و يا ساير خدمات راو مغاير ا جواز تجارتی نبوده

 زمان در  ، بايدچنين فعاليت هاص بعوض پرداخت ماليات برعايدات اين اشخا  .ارائه می نمايد، وضع گرددوخصوصی 
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مکلف )لتی ، خصوصی ، انتفاعی وغيرانتفاعی دو( درچنين معامالت ادارات قراردادکننده . .تاديات يک ماليه بپردازند دريافت

  .يابدبه حساب دولت انتقال  رابه وضع ماليات حين تاديه و انتقال پول به جانب قراردادی بوده وماليه وضع شده 

شرکت . مينمايديک شرکت سهامی چينائی وسايل مخابراتی را مستقيمًا به وزارت مخابرات مطابق به قرارداد تهيه   : 1مثال 

به وزارت مخابرات انتقال داده وسپس با استفاده از آن وسايل  مرجع توليد کننده ور وسايل را مستقيمًا از مذک

شرکت . افغانی ميباشد 100,000,000قيمت فروش در سال اول . تأسيسات مخابراتی در افغانستان احداث ميکند

شرکت . حضور فزيکی عمده در افغانستان نداردچينائی جوازتجارتی را در افغانستان اخذ نميکند زيرا شرکت مذکور 

هنگامی که رياست خزائن وزارت ماليه مبالغ شرکت چينائی را اجرا . ميباشد 72چينائی تابع ماليه ثابت مندرج ماده 

  . مبلغ قابل تاديه به شرکت را بمنظور ادای وجايب مالياتی آن شرکت وضع ميکند% 7ميکند 

از طريق نمايندگی ثبت شده خويش در افغانستان قراردادی را با اشخاصی در افغانستان  هرگاه يک شرکت خارجی : تبصره 

مطابق اين  .نمايندگی متذکره تابع ماليات موضوعی قرار ميگيرد. منعقد نمايدبه آنها بمنظور تهيه اجناس  يا خدمات 

کند تابع پرداخت ماليه موضوعی که اجناس را با هدف فروش به نمايندگی خود صادر ميشرکت خارجی متذکره  ماده

  .قرار نميگيرد

شرکت ساختمانی گل وبل مطابق به اساس نامه منظورشده اجازه فعاليت دراعمارساختمانها ، تهيه مواد ساختمانی   :2مثال 

شرکت متذکره با استفاده ازجوازدست داشته مقدارمواد . وواردات مواد ساختمانی صرف بقدرضرورت مصرفی خودرادارد

. ختمانی اضافه ازضرورت خويش راوارد وبه اساس قراردادبه شرکت ساختمانی وسرک سازی ستاره بفروش ميرساندسا

عوايد فوق شرکت متذکره تابع . افغانی ميباشد   2,000,000/ارزش که باالی شرکت ساختمانی ستاره بفروش رسيده مبلغ

ين انتقال پول متذکره ماليه آن راوضع ومطابق به حکم ماليات موضوعی قراردادی بوده شرکت ستاره مکلف است ح%) 7(

  . به حساب معينه آن که ازطرف وزارت ماليه معرفی شده است انتقال نمايد) 72(ماده ) 3(فقره 

منبع عوايدباشد ازيک منبع خود که عبارت ازفروش اموال ويا خدمات ازدو بيشتر ويا اشخاصيکه دارای دو :تبصره .1

ماليات ثابت قراردادی بعوض ماليات برعايدات وماليات انتفاعی گرديده باشد ، اين بخش %) 7(به اساس قراردادتابع 

اين شخص مکلف است تاسايرعوايدخويش رادراظهارنامه ساالنه . ازعوايد خويش رادراظهارنامه ساالنه شامل ننمايد

 .خويش درج ومطابق به احکام قانون ماليات برعايدات ، ماليات خويش رابپردازد

  

اشخاصيکه دارای جوازتجارتی بوده ومواد،لوازم ، خدمات ، اعمارساختمانها وسايرفعاليت هارا با ادارات دولتی ،   3.72

تصديها ونهاد ها واشخاص خصوصی يا غير دولتی قراردادنمايند مطابق به حکم فقره دوم ماده هفتادودوم قانون ماليات 

اشخاص قرادادکننده مکلف اند حين پرداخت وجوه قراردادبه جانب . ادی ميباشندماليات موضوعی قرارد%) 2(برعايدات تابع 

  .قانون ماليات برعايدات به حساب معينه آن تحويل نمايد) 72(ماده ) 3(قراردادی ماليه آن را وضع ومطابق به حکم فقره 
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) 303(عراده بس نوع  30باختر وزارت معارف بمنظورانتقال مامورين خويش با شرکت ترانسپورتی ومسافربری : 1مثال

افغانی به کرايه ميگيرد ، عوايد شرکت باخترازبابت کرايه انتقال مامورين وزارت معارف تابع   5000/راروزانه دربدل مبلغ

وزارت معارف مکلف اند حين انتقال پول کرايه بجانب شرکت باختر، ماليه آن را وضع وبه . ماليات موضوعی ميباشد %) 2(

  .نه آن انتقال نمايد حساب معي

به ارزش مجموعی   با شرکت اتلکو تهيه وسايل تخنيکی ومخابراتی  جهت  استنفوردشرکت تجارتی   :2مثال

% 2استنفورد دارای جواز بوده از همين جهت مبلغ تاديه شده تابع شرکت .  افغانی قرارداد نموده است   5,500,000/مبلغ

 ماليات  موضوعی

بحساب معينه وماليه آن راوضع  شرکت تجارتی استنفورد،جانب  هب تاديه پول قراردادمکلف است حين  کواتلشرکت . می باشد 

  .دولت انتقال دهد

  : تبصره 

مالياتی بين اشخاصيکه دارای جواز بوده و مطابق اساسنامه عمل مينمايند و  نورم هایمناسب بمنظورتطبيق   .2

در قانون هيج تعريفی از . می نمايند، تفکيکی پيش بينی گرديده استاشخاص فاقد جواز که مغاير با اساسنامه عمل 

تمام جوازهايی که بمنظور اجازه دادن به فعاليت های  72با آنهم مطابق ماده . جواز يا اساسنامه به عمل نيامده است

تبارمی تجارتی و اقتصادی که توسط دولت و ادارات مربوطه به اشخاص حقيقی و حکمی صادر ميشود، قابل اع

 . باشد

. .مبلغ مشخصی را که باالی کمتر از آن مبلغ ماليه موضوعی تطبيق نگردد، پيش بينی ننموده است هيچ 72ماده   4.72

درنظر گرفته ماليه موضوعی قراردادی افغانی بابت  050000بمنظور کاهش مشکالت اطاعت پذيری ماليه دهنده، حداقل مبلغ 

ها يا تهيه اجناس و ارائه خدمات به اشخاص حکمی و حقيقی که در يک سال مالی مجموعًا  تاديات بابت خريداری ..شده است

  .افغانی ميگردد، تابع ماليه موضوعی قرار نميگيرد 0500,00کمتر از 

تمام  72در يک سال مالی گردد، طبق ماده  500000اين بابت بيشتر از مبلغ در صورتيکه مجموع تاديات به يک شخص از 

 .دنييقی و حکمی تابع ماليه موضوعی قراردادی قرار ميگيراشخاص حق

 

جانب  بهقرارداد  تادياتاز  که ماليات ،دوم قانون ماليات برعايداتومطابق به حکم مندرج فقره سوم ماده هفتاد  72.5 

کننده از مشکالت شخص وضع باآنهم بمنظور رهايی  يابدانتقال   دولتده روز به حساب  ميشود بايد درخالل قراردادی وضع 

ماه بعدی به حساب مربوطه دولت  10اضافی و کاهش هزينه اطاعت پذيری، ماليه وضع شده در خالل يک ماه بايد در تاريخ 

 ارسال شود 

. شرکت توليد پالستيک اميد تهيه مواد خام مورد ضرورت خويش رابا شرکت تجارتی نبی زاده قرارداد مينمايد :  1مثال

 14رادروپول خويش . هرماه برساند هفتمشرکت نبی زاده متعهد است تا موادخام را باجانب قراردادی در مطابق به قرارداد

مطابق به حکم فقره سوم ماده هفتادودوم قانون ماليات برعايدات شرکت توليد پالستيک اميد مکلف است . هرماه دريافت مينمايد

به حساب بعد از ختم ماه ده ماليه آن را وضع ودرظرف ده روز حين انتقال وجوه قراردادبه جانب شرکت تجارتی نبی زا
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به جانب قراردادکننده در طول ماه وضع نموده  تادياتحين رکت توليد پالستيک ساير ماليات که ش. تحويل نمايد مربوطه آن

   .پرداخت شود روز بعد از ختم ماه 10بايد در خالل 

قانون ماليات برعايدات  72ع ماليه موضوعی معاشات باشد، احکام ماده در صورتيکه ضرورت به وض 17مطابق ماده   72.6

مطابق قانون ماليات برعايدت، تادياتی که به اساس قراردادهای ديگر . باالی تاديات قراردادهای استخدام قابل تطبيق نمی باشد

  .قرار نميگيرد 72که تابع شرايط ماليه موضوعی خاص صورت ميگيرد، تابع ماليه موضوعی مندرج ماده 

  

مکتب .  منعقد ميکند تعليمیيک باب تعمير بمنظور استفاده  قراردادی را با احمد برای کرايه مختار مکتب انگليسی   :مثال

مکتب انگليسی مختار دارای جواز برای ارائه آموزش . پرداخت نمايد در ماه کرايهافغانی  500,000متذکره مکلف است مبلغ 

يک حکم مشخص تر  .می باشد تادياتمکتب انگليسی مختار مکلف به وضع ماليه از  59ق به ماده مطاب. خصوصی می باشد

احکام عمومی ماليات . ماليه وضع نمايد %15گليسی مختار بايد مکلفيت وضع ماليه اين است که مکتب انتعيين برای 

  . نميگردد تطبيق در اين زمينهموضوعی قراردادی 

  

   ماليه ثابت عوايدنمايشات

  : ماده هفتادوسوم 

 .ماليه ثابت صرف باالی اشخاص حقيقی مقيم افغانستان واشخاص حقيقی وحکمی غيرمقيم افغانستان تطبيق ميگردد)1(

اين ماده که خدمات تفريحی مانند تياتر، نمايش فلم، راديو يا تلويزيون، موسيقی يا مسابقات ) 1(اشخاص مندرج فقره)2(

ماليۀ. ن عرضه می نمايند، تابع ماليه ثابت معادل ده فيصد عوايد حاصله از فروش تکت می باشنددر داخل افغانستارا  ورزشی

  . ثابت متذکره، بعوض ماليات برعايدات وماليه معامالت انتفاعی، وضع ميگردد

ر آنجاه عرضه اين قانون تاديه ميگردد ماليه در دفتر مالياتی محلی که خدمات د) 88(ماده ) 9(اين ماليه طبق حکم فقره 

 .ميگردد، قابل تاديه می باشد

ساير اشخاصيکه خدمات تفريحی را اجراء  يا فراهم می نمايند، مطابق احکام اين قانون، تابع ماليات بر عايدات و ماليۀ 

  .معامالت انتفاعی قرار ميگيرند

 

ان واشخاص حقيقی وحکمی غيرمقيم  قانون ماليات برعايدات اشخاص حقيقی مقيم افغانست 73مطابق به حکم ماده   1.73

قی ، مسابقات ورزشی و فعاليت های مشابه ينمايش فلم ، راديو يا تلويزيون ، موس خدمات نمايشات تفريحی ازقبيل کهافغانستان 

مکلف به پرداخت ماليات ده فيصدماليات ثابت ازمجموع عوايدکه ازين فعاليت ها حاصل ميگردد  بعوض  مينمايندارائه  را

که درين ساحه اشخاص حکمی مقيم افغانستان مطابق به قانون ماليات برعايدات . ليات برعايدات وماليات انتفاعی ميباشند ما

ارائه اظهارنامه  مکلف به ماليات عوايد ساالنه و ماليه معامالت انتفاعی می باشند مکلف به پرداختکنند و فعاليت    می 

  .وپرداخت ماليات ميباشند



Version:  2010-08-001-001-D 
  

212

ی نکات تياترها، نمايشات، جشن ها يا ساير محالت تفريح در مورد سينماها،) 73(ماليات اشخاص مندرج ماده برای سنجش 

  : ذيل درنظرگرفته شود

مطابق به نورم  شخص که صرف مالک همچو محليست اما آنرا به ديگران کرايه ميدهد تابع ماليات برعايدات  .1

 . شان ميباشند یت کرايه همچو دارائی هاقانون ماليات برعايدات باب 4ماده  جدولمندرج 

قانون  73تابع ماليات مندرج ماده ازآن تذکررفته قانون ماليات برعايدات  73ماده که درو محالت  جايداد مستأجر   .2

قانون ) 59(همچنان درصورت کرايه محل فعاليت مساوی ويابيشترازحد مندرج ماده . ماليات برعايدات ميباشد

قانون ماليات ) 59(اشند، مستأجرمکلف به وضع وپرداخت ماليات موضوعی مندرج ماده ماليات برعايدات ب

 .برعايدات مطابق به طرزالعمل مربوطه ميباشند

قانون ماليات برعايدات بوده و در عين حال در محالت مذکور  73و محالت مندرج ماده  جايدادشخص که مالک     .3

قانون ماليات برعايدات  73بت فروش تکت ها مطابق به ماده است صرف تابع ماليه ثابت بافعاليت مصروف 

  . ميباشد

افغانی را در ماه سرطان  375,000هرگاه وحيد مبلغ . آنرا به پيش ميبردوحيد مالک سينمای در پغمان بوده و    :1مثال 

از ملکيت   شخص مذکور بايد بعوض ماليات برعايدات بابت عوايد ،بابت فروش تکت ها بدست آورده باشد 1385

به دفتر ماليه ولسوالی پغمان  1385ماه اسد  پانزدهمافغانی را قبل از روز  375,000 مبلغ % 10وفعاليت فوق الذکر 

  .دازدربپ

در .افغانی ساالنه به کرايه بدهد 600,000ملکيت خود را به شخص ديگری در بدل  که مالک سينما استهرگاه وحيد  : 2مثال 

 4بابت ملکيت مذکور مطابق به حکم ماده  متذکره يت تاديه ماليه را ازعوايد حاصلهآنصورت شخص مذکور مکلف

ماليهء ثابت را مطابق به حکم  شخص که سينما را به کرايه گرفته نيز مکلف است تادارد وقانون ماليات برعايدات 

يدادکرای خويش مطابق وهمچنان مکلف به موضوعی نمودن ماليات برکرايه جااين ماده از فروش تکت های سينما 

  .قانون ماليات برعايدات ميباشند) 59(به ماده 

درکابل خيمه لوی جرگه رابرای مدت دوماه غرض نمايش فليم های  يک شرکت خارجی سينمای باليود شرکت   :3مثال

خويش  نمايش فلم هفته دوباراجراميگردد، نمايندگی سينمای باليودازين فعاليت. جديدخويش بکرايه گرفته است 

قانون ماليات برعايدات مکلف است ) 73(افغانی عوايد تحصيل نموده است مطابق به حکم ماده   2,500,000/مبلغ

   . ماليات ثابت ازسرجمع عوايدخويش رابه حساب معينه که ازطرف وزارت ماليه معرفی شده است بپردازد%) 10(

را  فلم هاه شرکت متذکر. وعه سينما را در شهرنو اداره ميکنديک مجممووی تايم يک شرکت افغانی می باشد که   : 4مثال  

ی در يک سال مالی عايد بدست افغان 5,000,000کت اين شرکت از درک فروش ت.به نمايش ميگذارد در بدل فيس

افغانی  2,000,000 مربوطه سالدر  بعد از مجرايی مصارف فعاليت، عوايد خالص قابل ماليه اين شرکت. دمی آور
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تابع ماليه ثابت  73ازآنجاييکه شرکت مووی تايم يک شخص حکمی مقيم افغانستان می باشد، مطابق به ماده . د ميباش

شرکت مووی تايم تابع ماليه عوايد ساالنه از عوايد خالص قابل ماليه خويش بوده و همچنان تابع ماليه . قرار نميگيرد

  يگيرد معامالت انتفاعی از مجموع عوايد تجارتی خويش قرار م

 

  

) افراد(اشخاص حقيقی  ی که توسطماليات ثابت باالی تشبثات اين ماده شرايطی را مشخص می نمايد که براساس آن  1.74

عايدات ساالنه از درک مفاد خالص يا ماليه  اشخاص مذکور مکلف به پرداخت ماليات بر. پيش برده می شود، وضع می گردد

اين قانون  75ماده  4معامالت انتفاعی نمی باشد مگر درصورتيکه يک شخص خواسته باشد ماليه متذکره را مطابق فقره 

  .پرداخت نمايد

  

بق شرايط مطابابت فروش اجناس و خدمات از  و ماليه معامالت انتفاعی ماليه ثابت به عوض ماليات برعايدات  2.74

دارای  تابع ماليه قرارمی گيردقانون ماليات برعايدات  74مطابق به ماده  که هرگاه شخص حقيقی. ميباشد 74مندرج ماده 

 ارائه نموده ورا  متذکرهعوايدگزارش  بايد شخص مذکور ،باشدنيز فعاليت های تابع ماليه ثابت از منابع ديگر غيراز عوايد

که بر  به نورم های ماليات مترقی مطابقاين شخص بايد  .ماليه آن رابپردازداين قانون  4اده مندرج مجدول مطابق به نورم 

قانون  75از فعاليت های مندرج ماده  حاصله عوايد.اشخاص حقيقی در سال قابل تطبيق می باشد، تابع ماليه قرار داده شود

 .شمول عوايد ديگر نمی گرددکه مطابق اين ماده از آن ماليه اخذ می گردد، مماليات برعايدات 

  ) : اصناف(ماليات ثابت تشبثات کوچک  

  : ماده هفتادوچهارم  

اين قانون مکلف به)  75(  ماده اشخاص حقيقی که مصروف کاروفعاليت واجد شرايط ذيل باشند ، طبق حکم مندرج )1(

  .پرداخت ماليه ثابت می باشند

  .کام اين قانون نباشداشخاص حقيقی که عوايد داشته ، تابع ماليه موضوعی ومعاف مندرج اح -1

 .مجموع عوايد اشخاص حقيقی که درسال مالی کمترازسه مليون افغانی گردد -2

 برعايدات ، مطا بق حکم مندرج وارائه اظهارنامه ماليات اين ماده ، مکلف به خانه پری ) 1(اشخاص حقيقی مندرج فقره ) 2(

  .ماده هشتادوهشتم اين اين قانون می باشند) 6(فقره   

  .ماليه ثابت قابل تاديه مطابق حکم مندرج ماده هفتادوپنجم اين قانون، محاسبه ميگردد     
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واجد شرايط ماليات ثابت نمی باشند حتی  ،مُوسسات شرکت های سهامی، محدودالمسؤليت و سايرمطابق اين قانون،  3.74

اين قانون انجام می گيرد،  74شرايط عوايد مندرج ماده همان شيوه و پيمانه ای که توسط افراد دارنده  اگر فعاليت آنها به

  .ن نهادها تابع ماليات بر عايدات ساالنه و ماليه معامالت انتفاعی قرار می گيرنداي صورت گيرد

    

. می نمايد باالی اشخاص حقيقی که فعاليت های تجارتی را به پيش می برند، تشريحطرز تطبيق ماليات ثابت  74ماده  4.74

افغانی تجاوز  3,000,000متذکره نبايد از  ایه به منظور تطبيق ماليه ثابت، عوايد اشخاص حقيقی طی سال مالی از فعاليت

آنها مکلف اند مطابق احکام  افغانی يا بيشتر از آن باشد 3,000,000در صورتيکه عوايد اشخاص مذکور طی سال مالی . نمايد

  .قانون، ماليات بر عايدات و ماليه معامالت انتفاعی پرداخت نمايند

را از محالت ثابت به پيش می برند، مکلف اند تا ماليه خويش  فعاليت تجارتی، اشخاصی  که 88ماده  6فقره   مطابق  5.74

  .هر ربع صورت گيرد ايد الی روز پانزده هم ماه بعدیرا ربعوار تاديه نمايند و تاديات از بابت هر ربع ب

لکين آسيابها، پايکوب ، ماليات ما)1384قانون ماليات بر عايدات سال (مطابق احکام قانون ماليات بر عايدات قبلی  74.6

دالالن و کميش کاران براساس  افراد بدون محل ثابت کار و  ها، ماشين های تيل کشی و حالجی نيشکر، داکتران طب،

قانون  75مندرج ماده  و شرايط 74بر اساس احکام ماده اص متذکره اشخ رهای مشخص تحصيل می گرديد، اکنون مالياتمعيا

  .وضع ميگردد جديد
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 ) :اصناف(تعين ماليات ثابت باالی فعاليت های اقتصادی کوچک  

  : ماده هفتادوپنجم   

هرگاه اشخاص حقيقی در خالل سال مالی از درک منابع تابع ماليه موضوعی مندرج احکام اين قانون و ساير منابع الی   )1(

 . ی باشدمبلغ شصت هزار افغانی عايد داشته باشد، ازماليه معاف م

اين ماده در خالل سال مالی به استثنای عوايد معاف ازماليه و عوايد يکه تابع ماليه ) 1(هرگاه اشخاص مندرج فقره  )2(

موضوعی قرار ميگيرد بيشتر ازشصت هزار الی  مبلغ يکصدو پنجاه هزارافغانی  عايد داشته باشد مکلف به پرداخت ماليه ثابت 

 . ال می باشدمبلغ پنجصد افغانی در هر ربع س

اين ماده  در خالل سال مالی به استثنای عوايد معاف ازماليه وعوايد يکه تابع ماليه ) 1(هرگاه اشخاص مندرج فقره ) 3(

موضوعی قرار ميگيرد،  بيشتر از مبلغ يکصد و پنجاه  هزار افغانی الی مبلغ پنجصد هزار  افغانی  عايد داشته باشد مکلف به 

  . اين ماده درهرربع سال ميباشد) 2(بلغ يکهزارو پنجصد افغانی برعالوه مبلغ ثابت مندرج فقره پرداخت ماليه ثابت م

هرگاه اشخاص درخالل سال مالی به استثنای عوايد معاف ازماليه يا عوايد موضوعی تابع ماليه موضوعی مندرج احکام اين) 4(

افغانی عايد داشته باشد مکلف به پرداخت سه فيصد ماليه ثابت قانون بيشتر از مبلغ پنجصد هزار افغانی الی مبلغ سه مليون 

ماده چهارم اين قانون ازعوايد قابل ماليه خود ماليات ) 3(ازعوايد ناخالص خود ميباشد يا ميتواند مطابق حکم مندرج فقرۀ 

 بت مؤدی ازمدت سه سال کمتربرعايدات بپردازد، انتخاب ميعاد تطبيق ماليات برعايدات ماليه معامالت انتفاعی يا ماليه ثا

  . نمی باشد 

 
     را به پيش اشخاص حقيقی که فعاليت های تجارتیشرايط تطبيق ماليه ثابت باالی  ماليات برعايدات قانون  74ماده      75.1

ک شخص به اساس عوايد ي ثابت مبلغ ماليه. است گرديدهذکر 75ماليه ثابت در ماده  محاسبه نحوهو می برند مشخص نموده

  .ميگردد بت قرارميگيرد بصورت جداگانه محاسبهطی سال مالی  ازهرمنبع که تابع ماليه ثا

داشته باشد ، در  عايد افغانی 60,000کمتر از ز تمام منابع به شمول فعاليت تجارتی ا هرگاه يک شخص طی سال مالی

مالی، به استثنای عوايد معاف از ماليه و  سال لخالشخص متذکره در  درصورتيکه .ماليه ثابت قابل تطبيق نمی باشد آنصورت
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داشته باشد، افغانی عايد  150,000افغانی الی  60,000ازبيشتر  عوايد تابع ماليه موضوعی مندرج قانون ماليات بر عايدات،

لی افغانی ا 150,000 از بيشتر شخص مذکور درصورتيکه .افغانی ماليات ثابت ربعوار ميباشد 500 مکلف به پرداخت

افغانی از درک عايد  500افغانی به اضافه  1,500يعنی  افغانی 2,000تابع ماليه ثابت نمايد،  حاصل افغانی عايد 500,000

از  مالی بيشتر شخص فوق الذکردر جريان سال درصورتيکه. فی ربع قرار ميگيرد افغانی، 150,000افغانی و  60,000بين 

داشته باشد، درآنصورت وی مکلف است تا از عوايد ناخالص خويش به اندازه عايد افغانی  3,000,000 افغانی الی 500,000

عوض ماليه ثابت، ماليات برعايدات ساالنه و ماليات معامالت ه اين شخص بخواهد که ب و يا ممکن است ماليات بپردازد) %3(

نين شيوه ای را انتخاب نمايد، حداقل بايد درصورتيکه شخص مذکور چ. تاديه نمايد ماليه دهی  معمولمطابق شيوه  انتفاعی را

   سه سال مطابق به آن عمل نمايد

  :براساس سنجش ساالنه، ماليه ثابت قرار ذيل تطبيق می گردد

  

 جدول ماليات ثابت به اساس سنجش ساالنه
عوايد ناخالص ساالنه به  نورم ربعوار/اندازه ماليه مجموع ماليات ساالنه

 افغانی
 کتگوری

0 0 0 – 60,000 1 
2,000  500 60,001 – 150,000 2 
 3 500,000 – 150,001  افغانی 1,500+500  8,000

فيصد از عوايد ناخالص يا  3
ماليات بر عايدات و ماليات 

معامالت انتفاعی درصورت 
 درخواست

فيصد از عوايد ناخالص  3
يا ماليات بر عايدات و 

ماليات معامالت انتفاعی در 
 صورت درخواست

500,001 -3,000,000 4. 

  

  :براساس سنجش ربعوار، ماليه ثابت قرار ذيل تطبيق می گردد

  

  جدول ماليات ثابت به اساس سنجش ربعوار
  

  

تابع ماليه ثابت می باشند، مکلف اند تا ماليه ثابت را ازمجموع عوايد خويش  75و  74ی که مطابق ماده اشخاص : تبصره

  .کر گرديده عايد ناخالص می باشدکه در مواد مذکور ذ" عايد"منظور از اصطالح  .محاسبه و تاديه نمايند

 

  کتگوری عوايد به افغانی نورم/اندازه ماليه ربعوار
 

0 0 – 15,000 1 
500 15,001 – 37,500 2 

 3 125,000 – 37,501 افغانی  500+ 1,500
ص يا ماليات فيصد عايد ناخال 3

بر عايدات و ماليات معامالت 
 انتفاعی درصورت درخواست

125,001- 750,000 4 
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فيصد از  3افغانی باشد، تابع ماليه ثابت به نورم  3,000,000افغانی و  500,000شخصی که عايد ساالنه اش بين    2.75

مجموع عوايدش قرار می گيرد مگر درصورتيکه شخص درخواست نمايد تا به عوض آن ماليات بر عايدات ساالنه و ماليات 

درخواست متذکره بايد صرف به صورت کتبی بوده و امضا شده باشد و به اداره مالياتی مربوطه . اعی بپردازدمعامالت انتف

  . ارائه گردد

درصورت (وی تصميم دارد و ترجيح می دهد . علی مالک يک خوراکه فروشی بوده و کار و فعاليت آنرا به پيش ميبرد: مثال

ثابت بر مجموع عوايد حاصله از خوراکه فروشی، ماليات بر عايدات ساالنه و  فيصد ماليه 3که به جای ) قابليت تطبيق آن

او . و سالهای متعاقب آن قابل اعتبار باشد 1389علی می خواهد اين درخواست برای سال . ماليات معامالت انتفاعی بپردازد

مکلف  1389وی از اول حمل سال  مکلف است تا اداره مالياتی محل را از تصميم خويش به صورت کتبی مطلع سازد و سپس

به ماليات بر عايدات و ماليات معامالت انتفاعی بوده و بايد مطابق مکلفيت های پيش بينی شده در قانون، ماليات متذکره را 

  .وضع و تاديه نمايد

  

نمايند و  محاسبهتجارتی  اشخاص مکلف اند تا ماليه ثابت ذمت خويش را براساس تعيين مجموع عوايد شان از فعاليت  3.75

جش بايد مبتنی بر يک سن سناد تشبث موجود نباشد، درصورتيکه ا. اين سنجش بايد براساس اسناد موجود تشبث صورت گيرد

شخص مذکور بايد اظهارنامه اش را تکميل و به اداره مالياتی مربوطه ارائه نموده و . از مجموع عوايد باشد تخمين معقول

  .ب مربوطه دولت تاديه نمايدماليه ذمت خويش را به حسا

افغانی  1,000 مبلغ ليت مينمايد وبطوراوسط  روزانهفعا) روز 26( دريک ماه که عبدالسميع مالک آسياب ديزلی بوده  :1مثال

  :ميگردد محاسبه ذيل که به اساس آن ماليه ربعوارموصوف قرارعايدناخالص بدست می آورد 

  

  عايد ماهانه= افغانی  x 1,000روز 26= افغانی  26,000                                                                                  

  عايد ربعوار= افغانی  x 26,000ماه  3= افغانی  78,000                                                                                  

  

  :قرار ذيل محاسبه می گردد بدالسميع دريک ربععثابت قابل پرداخت ماليه 

  افغانی 1,500وی در يک ربع مساوی می گردد به ) افغانی 78,000( ماليه ثابت مجموع عوايد 

  افغانی فی ربع؛ 150,000افغانی و  60,000افغانی ماليه ثابت از درک عايد بين  500 عالوه بر

  مجموع عايد ثابت در يک ربع= افغانی  2,000

  

افغانی راالی  2,000 مبلغ تا عبدالسميع مکلف استتطبيق شود،   مالیربع اول سال  رصورتيکه ماليه محاسبه شده فوق درد 

به اداره پرداخت ماليه  بعداز خويش را مالياتی تحويل و اظهارنامه بانکی مربوطهبه حساب  مذکور پانزدهم ماه سرطان سال

  . مالياتی مربوطه تسليم نمايد
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، خويش و براساس تخمين کان کوچک واقع قريه ای درولسوالی پچيراگام واليت ننگرهاربودهوسحرگل مالک يک د  :2مثال 

  .سحرگل تابع ماليات ثابت نبوده ومکلف به پرداخت ماليات ثابت نميباشد. افغانی عايد دارد 60,000او ساالنه کمتراز

  

که ساالنه بالغ بر (افغانی  200,000وده و در يک ربع مبلغ نجيب اهللا دکارندارمارکيت قصابی شهرچاريکارب :3مثال 

  :ميگردد محاسبهعايد بدست ميآورد که ماليه آن قرارذيل ) افغانی می گردد 800,000

  )200,000(مجموع عوايد در يک ربع  xفيصد ماليه ثابت  3= افغانی ) 6,000(

  .ه حساب بانکی مربوطه تحويل نمايدابق به احکام قانون بافغانی ماليه ذمت خويش رامط 6,000نجيب اهللا مکلف است مبلغ 

  

افغانی می باشد، وی می تواند به عوض  3,000,000افغانی و  500,000ازاينکه مجموع عوايد ساالنه نجيب اهللا بين   :تبصره

  .عی پرداخت نمايدو ماليات معامالت انتفا) بدون کسرات مجاز(پرداخت ماليات ثابت، ماليات بر عايدات از عوايد خالص 

  

 

ر کابل بوده وعوايد ناخالص ساالنه وی بالغ ب شهر جاده مندوی در حسين علی مالک دوکان رخت فروشی  :4مثال 

، مطابق به احکام قانونتا مکلف است  لذاحسين علی ازعوايد خويش ماليه ثابت نپرداخته . افغانی ميگردد 35,000,000

  .بپردازدماليات برعايدات وماليات انتفاعی 

  

است تا ماليه دهنده مکلف مطابق اين روش، . می گرددبراساس ارزيابی خودی محاسبه  75اده ماليات ثابت مندرج م  4.75

معموًال، مجموع عوايد براساس يادداشت . ذمت مالياتی خويش را براساس حقايق و مطابق معيارهای پذيرفته شده محاسبه نمايند

 ، در تعيين اندازه عوايد حاصله تشبث ودر صورت عدم موجوديت اسنادبث محاسبه می گردد اما ها و ساير اسناد معامالت تش

  :اندازه ماليات ثابت قابل پرداخت، فکتورهای ذيل بايد درنظر گرفته شود محاسبه

  ارائه شده توسط تشبث؛ خدمات یانوع جنس   -1

 یا حجم فروشات؛ کميت تخمينی کار  -2

 موقعیت تشبث؛ت و ظرفيت ارزش کرايوی، وسع  -3

 ؛به تناسب نفوس آناقتصادی  مزایایو  تشبث موقعیت  -4

 ؛يا خدماتی که عرضه ميگردد اجناس برایتقاضا  میزان  -5

 ارزش اجناس یا خدمات و قیم فروشات؛ تثبيت تخمينی سرمايه،  -6

 ؛خارجی یاتوليدات داخلی  میزان  -7
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 مصرفی؛و غير  مصرفی اجناس میزان  -8

  .تشبث ساالنه ، ربعوار وخالص روزانه، ماهانهناين تخمينی عوايد یتع  -9

   

ادارات مالياتی مسؤوليت دارند تا پرداخت تمام ذمت های مالياتی و ماليات قابل پرداخت را مطابق قانون تضمين نموده و 

همچنين ادارات مالياتی مربوطه  .صحت و سقم اظهارنامه های مالياتی ارائه شده توسط  مؤدی را کنترل و بررسی نمايند

ادارات  درصورتيکه. ماليات نظارت نمايند آنها را براساس فکتورهای متذکره محاسبه هارنامه های متذکره را بررسی واظ

درآنصورت، ماليات . صادر نمايند را کم تشخيص دهند، می توانند ارزيابی های تعديل شدهاليات پرداخت شده را م مذکور

  . ر مجازات تطبيق می گردداضافی و ساي

ماليات  )درصورت قابليت تطبيق آن(، عوض ماليات ثابته تابع ماليات ثابت خواسته باشد بيکه يک شخص درصورت

اسناد  تشبث و اسناد حمايوی که به رويت آن  است تامکلف شخص متذکره   ،بپردازد و ماليات معامالت انتفاعی برعايدات

ی همچنان مکلف است تا اظهارنامه های و .معامالت انتفاعی را می توان سنجش نمود، داشته باشد ماليات بر عايدات و ماليات

مالياتی الزمه را تکميل نموده و مبلغ ماليه را به حساب بانکی دولت تاديه نمايد و اظهارنامه مالياتی خويش را نيز به اداره 

واسته باشد که به عوض ماليات ثابت، ماليات بر عايدات و درصورتيکه يک شخص خ البته. مالياتی مربوطه تحويل نمايد

  .روش پيروی نمايد تا سه سال ازآنماليات معامالت انتفاعی پرداخت نمايد، وی بايد حداقل 

  

  :1مثال

داکترماللی  ،1388در سال مالی . می پردازدبه تداوی مريضان  خصوصیدرشفاخانه  که  ماللی داکتر متخصص دندان بوده

 100 هرمريض مبلغ وی از معاينه فيس .روز کارمينمايد 25درهرماه نموده و  نفرمريض را معاينه 30بطوراوسط روزانه 

  :ميگردد محاسبه قرار ذيل به و ماليات بر عايدات ساالنه وی می باشدافغانی 

  عايد ماهانه= افغانی  x 3,000  =30 x 100روز 25= افغانی  75,000

  عايد ساالنه= افغانی  x 75,000ماه  12= افغانی  900,000

  

. معامالت انتفاعی پرداخت نمايدماليات به عوض ماليه ثابت، ماليات بر عايدات و يه ثابت بپردازد و يا ميتواند ماللی يا بايد مال

عايدات  ماليات بر. ماليات بر عايدات و ماليات معامالت انتفاعی پرداخت نمايد) درصورت قابليت تطبيق آن(ماللی می خواهد 

  :می گرددوی چنين محاسبه 

  مجموع عايد ساالنه= افغانی  900,000

  )مستند(مصارف عملياتی  منفی=  افغانی  600,000

  

  عايد تابع ماليه همان سال= افغانی  300,000

  4ماليات بر عايدات شخص حقيقی مطابق ماده = افغانی  16,800
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افغانی است و خدمات معاينه دندان از جمله خدماتی نيست که  750,000از  ازاينکه مجموع عوايد ماللی فی ربع کمتر: تبصره

افغانی عايد بدست آورند، ماليات معامالت انتفاعی تطبيق گردد،  750,000بر اشخاص ارائه کننده آن که فی ربع کمتراز 

  .ازاينرو وی مکلف به پرداخت ماليات معامالت انتفاعی نمی باشد

 

خويش  توی از بابت ارائه خدمات رستوران. در شهرنو بوده و درآن مصروف کار است تک رستورانحامد دارای ي : 2مثال 

، به طور اوسط فی ربع مبلغ 1388در سال مالی 600,000 افغانی که ساالنه بالغ بر   2,400,000 افغانی می گردد، بدست می  

اند به عوض ماليات ثابت، ماليات بر عايدات و ماليات حامد يا بايد ماليات ثابت بپردازد و يا اگر خواسته باشد می تو.آورد

مکلف است ماليات  او. می خواهد ماليات بر عايدات و ماليات معامالت انتفاعی بپردازدحامد . امالت انتفاعی پرداخت نمايدمع

: ميگردد ًال سنجشبپردازد که ماليات وی ذي متذکره دراخير سال مالی را ربعوار وماليات برعايدات انتفاعی را  

  :ماليات انتفاعی به شکل ربعوار. الف

  .می باشد 2%نورم ماليات انتفاعی . ماليات انتفاعی پرداخت نمايد 66ماده  2حامد مکلف است تا مطابق فقره 

  عوايد قابل ماليات انتفاعی= افغانی  600,000

  ماليات انتفاعی در يک ربع=  x 600,000 2= %افغانی  12,000

  مجموع ماليات انتفاعی قابل پرداخت در سال مالی مورد نظر= افغانی  x 12,000 4=  افغانی 48,000

  

  :ماليات بر عايدات به طور ساالنه. ب

ماليات  .مصرف ميرسانده ب الذکر افغانی رابمنظوربدست آوردن عوايد فوق 2,000,000 درجريان سال مالی مبلغحامد 

  :درمقابل عوايدآن ذيًال سنجش ميگردد

  عوايد ناخالص= افغانی  2,400,000

  مصارف قابل مجرايی) منهای(منف :افغانی  2,000,000

  ماليات انتفاعی پرداخت شده=    48,000      2,048,000

  .افغانی سنجش شده است 22,000قانون ماليات بر عايدات، ماليات بر عايدات قابل پرداخت مبلغ  4مطابق جدول مندرج ماده 

  مجموع ماليات قابل پرداخت= ماليات بر عايدات  +ماليات انتفاعی=  22,000 + 48,000=  70,800

  

افغانی  72,000درصورتيکه حامد خواسته باشد ماليات ثابت پرداخت نمايد، مجموع مبلغ قابل پرداخت در سال مذکور : تبصره

% =3 x 2,400,000 افغانی می گردد.  

  

عوايدش کمتر از مبلغ (ل مالی عايدات تابع ماليات ثابت نداشته باشد درصورتيکه يک شخص در يکی از ربع های سا: 6.75

موثق به اداره مالياتی مربوطه  ، شخص متذکره مکلف است تا گزارش ربع مذکور را همراه با اسناد)افغانی باشد 60,000

  .يا رد نمايد، اداره مالياتی می تواند آن گزارش را تصديق و با ارزيابی اسناد شخص متذکره. نمايد ارائه



Version:  2010-08-001-001-D 
  

221

  

قانون ماليات برعايدات برای ربع های سال مالی تابع ماليه ثابت باشد و  75و  74هرگاه شخصی که مطابق به مواد  :7.75

افغانی بيشتر گردد، در آنصورت شخص متذکره مکلف به پرداخت  ماليات بر  3,000,000عوايد وی در يک سال از حد 

   .نتفاعی می باشدو ماليات معامالت اعايدات ساالنه 

  

 

 

 

 

 

  

  
  تعدیل معافیت ها

 :ششم ۀ هفتاد و ماد

  .ميگيردصورت   مقامات ذیصالحج احکام اين قانون به پيشنهاد وزارت ماليه و منظوری رتعديل معافيت ها و نورمهای مالياتی مند)  1(

  .وضع ماليه و معافيت های مالياتی بدون موافقه وزارت ماليه جواز ندارد)  2(
 

را بدون حکم قانون منع قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان تطبيق ماليات و محصوالت  42ماده ) 2(فقره   1.76

  .قرارداده است

 . برعالوه،  وضع هر نوع ماليه و معافيت های مالياتی بايد ازطرف وزارت ماليه منظورگردد  2.76

ماليه مبلغيست که . اجناس يا خدمات تاديه ميشود مهم استکه دربدل عرضه " اجرت"و " ماليه"درک تفاوت ميان   3.76

. مردم عام وضع ميگردد  توسط دولت به منظور تزئيد عوايد عملياتی دولت و عرضه اجناس و خدمات توسط دولت به 

اجرت زمانی مناسب . اجرت مبلغ مناسب در بدل عرضه اجناس و خدمات توسط دولت به يک ماليه دهنده مشخص ميباشد

ده ميشود که متناسب با اجرتی باشد که درصورت عرضه اجناس و خدمات مشابه توسط يک نهاد خصوصی  مطالبه شمر

خدمات مشابه را به قيمت نازل تر عرضه نمايد اجرت را به ماليه   صرف اينکه يک نهاد خصوصی ميتواند اجناس و . گردد

اندازه کافی از آنچه که به يک نهاد خصوصی قابل تاديه ميباشد،  مطالبه شده به  با اينهم هرگاه اجرت . تبديل کرده نميتواند
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برعالوه  اينکه مردم وادار به تاديه اجرت . منحيث ماليه محسوب ميگردد  بلندترباشد، مبلغ اضافی اجرت مذکور 

 . ميگردند به مفهوم اين نيست که اجرت مذکور ماليه ميباشد، مگر دال براين است که اجرت ماليه است

وزارت اطالعات و فرهنگ و توريزم  دربدل عرضه رساالت در مورد محالت مختلف افغانستان مبلغی را مطالبه   :1ل مثا

بدين منظور مبلغ مذکور منحيث اجرت شناخته . هيچ شخصی به خريداری رساالت مذکور مجبور نشده است. ميکند

وديت يک قانون مشخص اجرت مذکور را وزارت فوق الذکر ميتواند حتی در صورت عدم موج. ميشود نه ماليه

  .برعالوه وزارت متذکره  مبلغ مذکوررا بدون منظوری و موافقه وزارت ماليه اخذ کرده ميتواند. مطالبه نمايد

افغانی را ماهانه در بدل استفاده از سرک ها از اشخاص و نهاد های  10وزارت ترانسپورت تصميم ميگيرد تا مبلغ   :2مثال 

اينکه هرشخص وادار به تاديه مبلغ مذکور شده اند و ازسوی ديگر مبلغ مذکور مستقيمًا در بدل . نمايد افغانی مطالبه

بدين . عرضه اجناس وخدمات قابل استفاده برای مردم تاديه نميشود، اجرت مذکور منحيث ماليه پنداشته می شود

برعالوه ، قانون مربوط بدون . بيق نمايدترتيب وزارت متذکره نميتواند ماليه مذکور را بدون صالحيت قانون تط

  . موافقه وزارت ماليه قابل تطبيق نيست

  

  

  

  

  

  فصل دوازدهم

مقررات مالياتی جهت وضع ماليات باالی دارنده جواز معدن، صالحيت نامه معدن ويا قرارداد 

  هايدروکاربن

  85الی  77مواد 
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هندگان ايکه منحيث ماليه محتوای فصل دوازدهم قانون ماليات برعايدات را مقررات تشکيل ميدهد که باالی ماليه د   1.77

شخصيت فوق الذکر را  77ماده ) 1(فقره ) 4(جزء . دهنده منظور شده صنايع استخراجی شناخته شده اند، تطبيق ميگردد

. منحيث شخص تعريف می نمايد که دارنده جواز معدن، صالحيت نامه معدن ويا جانب ذيدخل در قرارداد هايدروکاربن باشد

ل دوازدهم صرف باالی ماليه دهنده ايکه شخصيت منظور شده صنايع استخراجی است، تطبيق متباقی مواد مندرج فص

) 1(فقره  3و  2، 1در اجزای .اصطالحات مهم را که دراين فصل استفاده شده است، نيز تعريف می نمايد 77ماده . ميگردد

  تعریفات 

  :فتادوهفتم مادۀ ه

 :ت آتی در این فصل معانی ذیل را دارداصطالحا) ۱(

عبارت از یک قرارداد تفحص یا قرارداد خدمات مندرج هرقانون ایکه درمورد هایدروکاربن ها درافغانستان تطبیق : قرارداد هایدروکاربن ها - 1

  .هایدروکاربن ها عبارت از نفت وگاز و سایرمشتقات آن می باشد. گردد، می باشد

عبارت از اجازه نامه است که مطابق احکام قانون معادن از طرف وزارت معادن به منظور اکتشاف معادن سنگ، بهره :  ادنصالحیت نامه مع - 2

ئی ، تجارت، پروسس، حمل و نقل و یا تغییر شکل  هقبالً استخراج شده، بهره برداری حرف ن سنگ، بهره برداری مواد بیکاره برداری دایمی معاد

  .ا میگردددهی مواد منرالی اعط

  . عبارت از سند است که به منظور اکتشاف یا بهره برداری از معادن مطابق قانون معادن اعطاء میگردد: جوازنامه -3

به مؤدی اطالق میگردد که دارنده جوازنامه و صالحیت نامه معدن بوده و : دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن - 4

  . جوانب ذیدخل درقرارداد هایدروکاربن باشد یا یکی از

  :عبارت از دارائی است که: دارائی دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن  - 5

  .ماه داشته باشد ) ۱۲(عمر مؤثر بیشتر از  -

 . ا قرارداد هایدروکاربن خریداری و یا اعمار شده باشدبه منظور استفاده مستقیم در فعالیت های مندرج جواز معدن، صالحیت نامه معدن ی -

یک حلقه چاه که ذریعه دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن بمنظور تفحص، انکشاف یا تولید هایدروکاربن ها ) ۲(

حفر چاه ذریعه دارندۀ جوازمعدن، صالحیت نامه معدن یا حفرگردیده باشد، منحیث دارائی شخصیت مذکور پنداشته شده و تمام مخارج که درجریان

  قرارداد هایدروکاربن، شخص دیگرایکه به اساس قرارداد به شخصیت مذکور چاه را 

هرگاه مصارف حفر یا قرارداد حفر چاه بیشتر از . حفرنماید، یا مسدود نمودن چاه به مصرف رسیده باشد، منحیث مصارف حفر چاه پنداشته میشود

سال مالی ادامه یابد، طوری محسوب میگردد که شخصیت مذکور دارائی جداگانه را درهرسال بدست آورده و ارزش هردارائی مساوی به یک 

   .مصارف حفرچاه و یا قرارداد حفرچاه درهمان سال می باشد
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 -حيث  شخصيت منظور شده صنايع استخراجیانواع امتيازات يا حقوق را که يک ماليه دهنده جهت مالحظه شدن من 77ماده 

سه اصطالح متذکره در تمام فصل بکار . صالحيت نامه معدن، جواز معدن ويا قرارداد هايدروکاربن ها  تشريح گرديده است

  . برده شده است

 تشبث ايکه درساحات استخراجی فعاليت داشته اما منحيث يک شخصيت منظور شده صنايع استخراجی طوريکه   2.77

  . تعريف گرديده است، پنداشته نشود، مستحق استفاده از احکام مندرج فصل دوازدهم نمی باشد

خدمات حمايتی معادن يک شرکت است که محل بودوباش و غذا را برای قراردادی ها و کارمندان ايکه دريک ساحه   :مثال

اپر که دارنده صالحيت نامه معدن می معدن مس ذريعه شرکت گلوبل ک. معدن مس مشغول فعاليت اند، تهيه می نمايد

. صرف شرکت گلوبل کاپر مستحق استفاده از احکام مندرج فصل دوازدهم می باشد. باشد، به پيش برده ميشود

چونکه شرکت خدمات حمايتی معادن يک شخصيت منظور شده صنايع استخراجی نمی باشد، بناًء شرکت متذکره تابع 

باوجود اينکه شرکت   .برعايدات به استثنای فصل دوازدهم اين قانون قرار ميگيردتمام احکام مندرج قانون ماليات 

خدمات حمايتی معادن شامل صنايع استخراجی ميباشد، باآنهم، فعاليت های اين شرکت عينًا مانند ساير شرکت ها در 

  . صنايع ديگر قابل ماليه می باشد

اين تعريف . ف می نمايدر شده صنايع استخراجی را تعريدارائی شخصيت منظو 77ماده ) 1(فقره ) 5(جز    3.77

  . که پيرامون مقررات استهالک سريع برای دارائی شخصيت متذکره صراحت دارد، بکار رفته است 86 نيزدرماده

تعريف دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی را وسعت بخشيده تا تمام مصارف را که شخصيت  77ماده ) 2(فقره 

منظور . متقبل ميگردد، دربرگيرد) هايدروکاربن(کر درجريان حفر چاه بمنظور استخراج، تصفيه ويا توليد نفت وگاز فوق الذ

می باشد تا مصرف مذکور با استفاده از روش استهالک سريع وضع  81از تعريف متذکره گنجانيدن مصرف حفر چاه درماده 

دارائی جداگانه  شخصيت منظور شده صنايع استخراجی پنداشته  به اساس  تعريف مورد بحث مصرف هرسال  منحيث. گردد

  . ع گرددضميشود تا بصورت جداگانه استهالک آن و
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شخصيت منظور شده صنايع " فصل دوازدهم دربرگيرنده مقررات مشخص مالياتی برای ماليه دهنده ايکه    1.78

  . صالحيت نامه معدن ويا جانب ذيدخل درقرارداد هايدروکاربن می باشد دارای جواز معدن،–" استخراجی

شخصيت منظور . فصل دوازدهم جانشين ساير احکام مندرج قانون ماليات برعايدات برای ماليه دهنده گان متذکره نمی گردد

يگانه تاثير فصل . ميگيرند، می باشند شده صنايع استخراجی تابع ساير احکام قانون عينًا به شيوه ايکه ماليه دهندگان ديگر قرار

تطبيق يک تعداد محدود مقررات عمومی می باشد که باالی شخصيت های منظور شده صنايع استخراجی درتشخيص  دوازدهم

  . بشکل مناسب تطبيق گردد بعضی شرايط سرمايه گذاری صنايع استخراجی ايکه درساير تشبثات تجارتی وجود ندارند، 

تصريح ميدارد که تمام مواد مندرج قانون ماليات برعايدات باالی شخصيت های منظور شده صنايع واضحًا  78ماده 

استخراجی به عين روش ايکه باالی ساير ماليه دهنده گان تطبيق ميگردد، اجرأ گرديده به استثنای يک ماده ايکه درفصل 

فصل دوازدهم نسبت به مقررايکه بشکل ديگر تطبيق دراينصورت مقرره مندرج . دوازدهم مقرره متفاوت را تشريح می نمايد

  .ميگردد، ارجحيت دارد

 

 

 

 

 

 اولویت فصل دوازدهم

 :ماده هفتاد وهشتم 

هایدروکاربن به    مواد مندرج فصول این قانون به اسثتنای احکام مندرج این فصل باالی دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد  

  .فصل تغیر نماید    همان شیوه ایکه باالی یک مؤدی معمولی تطبیق میگردد، قابل تطبیق بوده ، مگراینکه ذریعه یک ماده این 
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ه جهت حصول اطمينان از اينکه دريافت خريداری دارائی صنايع استخراجی با عوايد که ازدرک دارائی بدست آمد   1.79

با هريک از ماليه دهندگان منحيث شخصيت جداگانه بابت هريک از جواز معدن، صالحيت نامه  79مطابقت داشته باشد، ماده 

نمی ) بگونه مثال(مطابق اين مقرره، يک ماليه دهنده . معدن ويا قرارداد هايدروکاربن که نزد مؤدی باشد، برخورد می نمايد

يک جواز معدن درمقابل عايد حاصله از فروش استخراجات يک معدن تحت جواز تواند مصارف ايجاد يک معدن را تحت 

درعوض، مصرف ايجاد هر معدن از عوايد حاصله بابت استفاده از همان . ديگرايکه نزد ماليه دهنده است، وضع يا مجرا نمايد

  . معدن وضع ميگردد

چندين قرارداد است از تاديه ماليه بابت عوايد حاصله از ختم هرگاه مقرره هذا استفاده نگردد، ماليه دهنده ايکه مشغول اجرای 

پروژه های متذکره  بدليل آغاز پروژه جديد ابأ ورزيده و مصارف را که جهت اغاز پروژه جديد صورت گرفته است، از 

شخص مجزا بابت پنداشتن ماليه دهنده منحيث . عوايد پروژه های ختم شده که از قبل درحال توليدات هستند، وضع می نمايد

هريک از جواز معدن، صالحيت نامه معدن ويا قرارداد هايدروکاربن که توسط شخص متذکره نگهداری می شود باعث تطابق 

  . مصرف متقبله هرپروژه با عوايد حاصله از همان پروژه ميگردد

  مکلفیت های مالیاتی دارندگان جواز معدن 

  :فتاد ونهم مادۀ ه

 دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن به اعتبارهریک از صالحیت نامه ها، جوازها و قرارداد ها ، منحیث مؤدی) ۱(

  .جداگانه پنداشته میشود

 هرگاه دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن ، جناح ذیدخل در اضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن، یا دارنده)۲(

شخص مجزابه بیشتراز یک جواز معدن، صالحیت نامه معدن و یا مرکب ازهر دومورد فوق باشد، اینطور محسوب میگردد که وی منحیث 

  . اساس فعالیت های تجارتی مربوط هرقرارداد هایدروکاربن، جواز معدن و صالحیت نامه معدن پنداشته میشود

هرگاه قرارداد هایدروکاربن، جوازمعدن و صالحیت نامه معدن تمدید گردد، تمدید آنها منحیث بخش از قرارداد اصلی هایدروکاربن، جواز ) ۳(

 . ظور تطبیق این ماده، محسوب میگرددو صالحیت نامه معدن بمن

 هرگاه دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن ،جناح ذیدخل دراضافه تراز یک قرارداد هایدروکاربن و یا دارنده) ۴(

راز یک قرارداد هایدروکاربن، جواز  بیشتراز یک جواز یا  صالحیت نامه معدن و یا مرکب از هر دو مورد فوق بوده و متقبل مصارف اضافه ت

  . ویا صالحیت نامه معدن گردد، مصارف متذکره میان بخش های مختلف فعالیت نظر به نحوه استفاده و بکاربرد مصارف، تقسیم میگردد
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نزديک به هم را احتوا می  شرکت معدن افغان دارای چهار جوازمعدن و صالحيت نامه معدن می باشد که دوساحه   :مثال

مصارف و عوايد حاصله از ساحه دوم . ساحه اول فعاليت شرکت به مرحله حاصل دهی ميرسد 1387درسال . نمايد

  :فعاليت شرکت به پول افغانی طور ذيل می باشد

  فروشات  مصارف مجموعی قبل از توليد الی آغاز همان سال  مصارف همان سال    سال

      0            يليونم 0      ميليون 6     1385

  100000            ميليون 6      ميليون 6    1386

  800000          ميليون 12      ميليون 6    1387

    ميليون 8                  ميليون 4    1388

    ميليون 8                  ميليون 4    1389

  ميليون 8                  ميليون 4    1390

ميليون وضع نموده ميتواند  6همان سال را از  ماليه دهنده مصارف 1387ذيًال تشريح شده است، درسال  83طوريکه در ماده 

و ) مگراينکه مصارف جهت خريداری دارائی قابل استهالک شخصيت منظور شده صنايع استخراجی  صورت گرفته باشد(

مجرائی های . متقبل گرديده است، وضع می نمايد 1387ميليون مصارف قبل از توليد که پيش از سال  12همچنان بخش از 

. درسال دوم فعاليت بطور قابل مالحظه از عوايد حاصله ساحه دوم فعاليت درهمان سال بيشتر ميگردد 1387سال  مجاز برای

، شرکت معادن افغان نمی تواند مصارف بيش از حد سال فوق الذکر را از عوايد ساحه اول فعاليت که 79درنتيجه تطبيق ماده 

گرديده و می تواند اين  1387درسال  زياندرعوض، شرکت متذکره متقبل . تحت صالحيت نامه جداگانه قرار دارد وضع نمايد

  . را به سالهای بعدی جهت مجرائی آن از عوايد حاصله ساحه دوم درسالهای بعدی انتقال دهد زيان
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ايکه به اساس فصل دهم قانون ماليات برعايدات نافذ گرديده، عبارت از ماليه سرمايه دورانی  ماليه معامالت انتفاعی    1.80

تعريف گرديده  1384طوريکه در قانون منرالهای سال (فروش مواد معدنی . به اساس عوايد ناخالص شرکت يا تشبث می باشد

نورم حق االمتياز ها . درک فروش منرالها می باشد تابع محصوالت حق االمتياز های وضع شده باالی عوايد ناخالص از) است

وضع شده باالی عوايد ناخالص بابت فروش منرالها به اساس اينکه حق االمتياز های متذکره يگانه محصوالت يا اجرت وضع 

ون ماليات عوايد شرکت را از ماليه معامالت انتفاعی مندرج فصل دهم قان 80ماده . شده باالی عوايد ناخالص تعيين ميگردد

بشکل درست آن  1384برعايدات جهت حصول اطمينان از اينکه احکام پيرامون حق االمتياز های مندرج قانون منرالهای سال 

  . تطبيق گرديده و يگانه محصوالت باشند که باالی عوايد ناخالص بابت فروش منرالها تطبيق گردند، معاف می نمايد

. دهی متفاوت از سيستم ايکه باالی ساير مواد معدنی تطبيق ميگردد، قرار ميگيردهايدروکاربن ها تابع رژيم جواز  2.80

طوريکه چنين . قرار ميگيرند" تسهيم توليدات" توليدات هايدروکاربن يا نفت وگاز تابع حق االمتياز ها و توافقنامه های 

متياز ها و فورمول تسهيم توليدات موضوع پيرامون حق االمتياز های مندرج قانون منرالها وجود داشت، رژيم حق اال

هايدروکاربن يا نفت وگاز ها به اساس اينکه هيچگونه ماليه اضافی بانظرداشت فروشات ناخالص وجود ندارد، محاسبه 

عوايد حاصله بابت فروش هايدروکاربن ها را از  80همچنان طوريکه  قضيه فروشات منرالها وجود داشت، ماده . ميگردد

انتفاعی مندرج فصل دهم قانون ماليات برعايدات معاف ميدارد درصورتيکه فروشنده دارای قرارداد اجرای ماليه معامالت 

اين امر باعث حصول اطمينان ميگردد که مقررات پيرامون حق االمتياز ها و تسهيم . فعاليت هايدروکاربن درافغانستان باشد

  مالیه معامالت انتفاعی

  :م مادۀ هشتاد

  :تطبیق نمی باشدمالیه معامالت انتفاعی مندرج فصل دهم این قانون باالی عواید ذیل قابل 

 1384سال  موادمعدنیطوریکه در قانون ( عواید دارنده جوازمعدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش مواد معدنی  - 1

  . که تابع جواز و یا الحیت نامه معدن می باشد) تعریف گردیده است

  .ار داد هایدروکاربن ازمدرک فروش هایدروکاربن  که تابع قرارداد هایدروکاربن می باشدعواید دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامۀ معدن یا قر - 2

ازمدرک فروش یا انتقال جواز معدن، صالحیت نامه معدن و یا قرارداد  عواید دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن - 3

  .هایدروکاربن
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مصارف بيشتر باالی توليدات ناخالص هايدروکاربن ها وجود تواليدات طوريکه توقع ميگردد تطبيق گرديده و هيچگونه 

  . نخواهد داشت

عوايد ناخالص از درک فروش ويا انتقال جواز معدن، صالحيت نامه معدن ويا قرارداد هايدروکاربن از  80ماده   3.80

  . ماليه معامالت انتفاعی معاف ميدارد

فاعی معاف ميدارد اما معافيت متذکره باالی ماليات برعايدات ايکه سه نوع عوايد را از ماليه معامالت انت 80ماده   4.80

عبارت از مقدار عوايد قابل ماليه يک ماليه دهنده . وضع ميگردد، تطبيق نمی گردد 4باالی عوايد قابل ماليه که مطابق ماده 

  . مفاد خالص بعداز کسرات مجاز تحت قانون ماليات برعايدات می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version:  2010-08-001-001-D 
  

231

  ضع استهالکو

  : یکممادۀ هشتاد و

ماده هجدهم اين قانون ، دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که بمنظورحصول ) 1(فقره ) 7(برخالف جزء ) 1(

س فیصدی مساویانه، هرسال اشغال تعمیر، متقبل مصارف میگردد، میتواند مصارف حصول دارائی را به اسا به استثنای تعمیر یا حق دارائی خویش

  : کمتر از موارد ذیل مجرائی حاصل نماید

  . )دوره استهالک(عمرمؤثر دارائی  - 1

  . پنج سال مجرائی کسرات از سالیکه دارائی درآن حصول گردیده است، آغاز میگردد  - 2

امه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که بمنظور اعمار مادۀ هجدهم، اين قانون یک دارندۀ جواز معدن، صالحیت ن) 1(فقره ) 7(برخالف جزء ) 2(

یا حصول دارائی یعنی  تعمیر یا حصول حقوق جهت اشغال تعمیر ، متقبل مصارف بدون کرایه ساالنه میگردد، مصارف متذکره را به اساس 

  . متقبل گردیده است، آغازمیگرددوضع کسرات درسال ایکه مصارف رادرآن  . سال وضع نموده می تواند) ۱۵(فیصدی مساویانه درجریان 

یک دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن ايکه متقبل مصارف حصول صالحیت نامه معدن، جواز معدن و یا ) 3(

مساویانه هرسال از سال  قرارداد هایدروکاربن میگردد، مصارف حصول صالحیت نامه، جواز معدن و یا قرارداد هایدروکاربن را به اساس فیصدی

  .های که صالحیت نامه، جواز و قرارداد فوق الذکر مورد تطبیق قرار میگیرند، وضع نموده می تواند

ارزش استهالک دارائی دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن درهر زمان منحیث مصارف اصلی منفی هرنوع ) 4(

هرگاه شخصیت فوق الذکر ، دارائی . صول دارائی متذکره که مطابق این ماده مجازدانسته شده، محسوب میگرددکسرات مصارف اعمار یا ح

هرگاه . خویش را بیشتراز ارزش بعد از وضع استهالک آن بفروش رساند ، قیمت اضافی از عواید قابل مالیه شخص مذکور محسوب میگردد

ار داد هایدروکاربن دارائی خویشرا کمتر از ارزش بعد از وضع استهالک آن بفروش رساند، میتواند دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قر

   .  مجرائی تفاوت ارزش بعد از استهالک و قیمت فروش را در سالیکه دارائی در آن بفروش رسیده ، بدست بیآورد

ی ايکه عمر مؤثر آن بيشتر از ختم سال مالی هرگاه يک ماليه دهنده متقبل مصارف سرمايه جهت خريداری يک دارائ  1.81

خريداری يک دارائی  ذريعه يک ماليه . باشد، گردد، درآنصورت هيچگونه مجرائی برای مصرف خريداری مجاز نمی باشد
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از  عالوتًا بيشتر اين امر يکنوع تبادله دارائی. دهنده منتج به هيچگونه تغير در وضعيت خالص اقتصادی ماليه دهنده نمی گردد

چونکه  ارزش يک دارائی بدليل . می باشد) جايداد منقول ملموس و غيرملموس( به حالت ديگر ) اکثرًا پول نقد(يک حالت 

  . دارد 18ماده ) 1(فقره ) 7(استفاده ويا گذشت زمان استهالک ميگردد، بناًء ماليه دهنده اجازه وضع استهالک را مطابق جزء 

که در تعليماتنامه هذا  18ماده  7فقره ) 1(نورم استهالک مجوز مندرج جز  از تعميراتماشين آالت و دارائی بجز   2.81

درمورد  دارائی های غير ملموس مانند قرارداد و يا امتياز .  بيان گرديده و مطابق به عمرتخمينی دارائی تعين شده است

مانند ماشين آالت و تعميرات، عمردارائی بايد درمورد دارائی های ملموس .  عمردارائی های مذکور از ابتدا تعين ميگردد

درمورد استهالک سريع صراحت دارد که مطابق به آن حد اکثر معياد استهالک برای  81ماده ) 1(باآنهم، جز. تخمين گردد

جز نورم استهالک مندرج . سال تعين شده است 5تمام دارائی های اساسی بجز از تعميرات يا حقوق استفاده از تعميرات را 

هرگاه عمر دارائی کمتر از پنج سال باشد،  در آنصورت از عمر . کمتراز پنج سال بوده و عمرمثمردارائی ميباشد 81ماده ) 1(

اين حالت معموًال درمورد ماشين آالت که عمر کمتر دارند ويا قراردادهای که برای چند سالی مدار . عادی آن استفاده ميگردد

يعنی قيمت دارائی به شکل مساويانه . دارائی با استفاده از روش مساويانه تابع استهالک ميگردد قيمت. اعتبار اند صدق ميکند

  . منحيث مصرف استهالک مجرائی داده ميشود) درصورتيکه قابل تطبيق باشد(طی عمر دارائی يا طی پنج سال 

حکم . يعنی روش مساويانه را بيان ميکندحداکثر وضع معياد استهالک از قيمت دارائی و روش قابل قبول استهالک  81ماده 

تعيين شده است، استهالک را با استفاده از مراحل  81نبوده و بجز ازمعياد که درماده  18ماده  7فقره ) 1(مذکور جاگزين جز 

ارائی يک بنًا هرگاه د. بيان شده، محاسبه مينمايد 18ماده  7فقره ) 1(که در تعليماتنامه قانون ماليات برعايدات برای جز 

مندرج تعليماتنامه قانون ماليات  شخصيت منظور شده صنايع استخراجی  طی زمانی در سال مالی حاصل شده باشد، مراحل

  . قسمی قابل تطبيق است که در مورد ساير دارائی ها تطبيق ميگردد 18ماده  7فقره ) 1(برعايدات در مورد جز 

صرف در مورد دارائی های شخصيت منظور شده صنايع استخراجی  81ه ماد) 1(مقررات وضع استهالک سريع مندرج فقره 

تصريح گرديده و منحيث دارائی های که بطورمستقيم ازطرف آن تشبث مورد   77ماده  1فقره  5قابل تطبيق ميباشد که در جز 

بنًا هرگاه  يک شرکت . اشداستفاده قرارميگيرد که  تابع جوازنامه معدن، صالحيت نامه معدن يا قرارداد هايدروکاربن می ب

دارای جواز معدن باشد و مطابق به آن سنگ آهک را استخراج و سمنت را نيز توليد مينمايد، مقرره وضع استهالک سريع 

صرف در مورد ماشين آالت که در استخراج مواد معدنی بکار ميرود تطبيق ميگردد نه در مورد ماشين آالت يکه در فابريکه 

  . استفاده صورت ميگيرد توليد سمنت از آن

مستقيمًا در فعاليت تشبث مورد استفاده قرارميگيرد وتابع جوازنامه معدن، صالحيت نامه معدن يا قرارداد " عبارت 

نشاندهنده اينست که دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی بايد واقعًا جهت اجرا فعاليت های که در " هايدروکاربن

فعاليت مذکور شامل تفحص معادن . امه معدن يا قرارداد هايدروکاربن تشريح شده است بکار برده شودصالحيت نامه يا جوازن

  . يا استخراج  واقعی منرالها ويا تفحص و استخراج حقيقی هايدروکاربن ها ميباشد
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ر فعاليت مندرج فرض ميگردد که دارائی بکاربرده شده در محل معادن يا تفحص و استخراج هايدروکاربن ها  مستقيمًا د

دارائی که در جای ديگر بکار برده ميشود،  . صالحيت نامه معدن، جوازنامه معدن ويا قرارداد هايدروکاربن بکار برده ميشود

منحيث دارائی که در پروسه اجرا فعاليت های مشخص صالحيت نامه يا جوازنامه معدن ويا قرارداد هايدروکاربن ازآن استفاده 

بنًا دارائی های که در دفتر ماليه دهنده واقع شهر دور از فعاليت های مربوط به معادن يا . شودميگردد محسوب نمي

 1هايدروکاربن ها بکار ميروند منحيث دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی محسوب نشده و مقررات مندرج جز 

  . ميباشددرمورد استهالک عادی باالی دارائی مذکور قابل تطبيق  18ماده  7فقره 

چاهی را که توسط يک شخصيت منظور شده صنايع استخراجی  77ماده  2فقره  : )هايدروکاربن ها(چاه نفت وگاز   3.81

به منظور تفحص، انکشاف يا توليد هايدروکاربن ها حفر گرديده باشد،  منحيث دارائی شخصيت مذکورميپندارد و مصارف 

شخص ثالث جهت حفر چاه برای او، يا بستن چاه را منحيث مصرف حفر چاه  متقبله بابت حفر چاه، مصرف عقد قرارداد با

بنًا مصارف حفر چاه منحيث قيمت دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی  بوده و طی کمتر از . محسوب ميگردد

  . عمر احتمالی چاه و پنج سال قابل مجرائی ميباشد

رارداد با شخص ثالث جهت حفر چاه برای او، بستن وحفر يک چاه صرف  مصارف متقبله حقيقی حفر چاه، مصرف عقد ق

مصارف تدارکی مانند مصارف سروی يا تنظيم . منحيث قيمت دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی شمرده ميشود

يع محالت از جمله مصارفی نيستند که جهت حفر چاه متقبل شوند و منحيث مصرف حصول دارائی شخصيت منظور شده صنا

مصارف مذکور منحيث قيمت دارائی های شخصيت منظور شده صنايع استخراجی مندرج ماده . استخراجی محسوب نميگردد

  . پنداشته ميشود 83محسوب نگرديده بلکه به عنوان مصارف قبل از توليد مندرج ماده  81

شامل قيمت حصول تعميرات يا حق   اند، 81ماده  1دارائی های که تابع مقرره استهالک مندرج فقره  : تعميرات  4.81

دارائی مذکور تابع حکم مندرج . اشغال تعميرات را که دارائی های شخصيت منظور شده صنايع استخراجی اند،  نميگردند

. توضيح گرديده است  77 ماده 5فقره ) 1(دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی درجز . ميباشند 81ماده  2فقره 

ماه بوده و بمنظور بهره برداری مستقيم  12عمر مثمر آن بيشتر از : ارای دو مشخصه قابل شناسائی ميباشددارائی مذکور د

هرگاه . درفعاليت مطابق به جوازنامه معدن، صالحيت نامه معدن ويا قرارداد هايدروکاربن اعمار  ويا حصول شده باشد

برای اکثر معياد  18بعوض ماده  81ال تعمير باشد ماده دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی تعمير ويا حق اشغ

  . استهالک قيمت حصول يا اعمار بکار برده ميشود

مانند ساير دارائی بجزازتعميرات که در کار معادن يا تفحص ويا استخراج هايدروکاربن ها بکارميروند، منحيث دارائی که 

نامه معدن يا قرارداد هايدروکاربن از آن بهره برداری صورت مستقيمًا در فعاليت مطابق به صالحيت نامه معدن، جواز

تعميرات که در جای ديگر بکار ميروند منحيث دارائی که در پروسه اجرا فعاليت مندرج صالحيت . ميگيرد، محسوب ميشود

نًا تعمير دفتر ماليه دهنده که ب.  نامه معدن، جوازنامه معدن ويا قرارداد هايدروکاربن از آن استفاده بعمل ميآيد،  پنداشته نميشود
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در شهر دور از فعاليت معادن ويا هايدروکاربن موقعيت دارد، منحيث دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی 

  .  در مورد تعمير مذکور قابل تطبيق ميباشد 18ماده  7فقره ) 1(محسوب نشده و مقررات عادی استهالک مندرج جز 

يمت اعمار ويا دريافت يک تعمير و قيمت حق اشغال  يک تعمير بجز ازمصارف کرايه ساالنه قابل در مورد ق 81ماده  2فقره 

با آنهم کرايه پيش پرداخت يا تاديه يک باره گی پول در صورت . کرايه عادی بعد از تاديه قابل مجرائی ميباشد. تطبيق ميباشد

مقرره استهالک درمورد . ميباشد 2ده و تابع فقره محسوب ش  استجاره طويل المدت  منحيث معادل قيمت حصول تعمير

. مصارف ساختمانی ويادريافت تعميرکه ازجمله دارائی های شخصيت منظورشده صنايع استخراجی ميباشد، تطبيق ميگردد

سال استهالک ميگردد که تابع مقررات  15برای بيشتراز) مجرائی مساويانه ساالنه(مصارف متذکره به روش مساويانه 

تعليمات  18ص درمورد قسمتی ازاستهالک آن سال که دارائی درآن بدست آمده است، قرارميگيرد که درمقرره ماده بخصو

  . نامه قانون ماليات برعايدات تصريح گرديده است

مصارف اخذ صالحيت نامه معدن، جوازنامه معدن يا  صالحيت نامه معدن، جوازنامه معدن، يا قرارداد هايدروکاربن  5.81

) استهال ک مساويانه ساالنه(مطابق روش مساويانه ) توضيح شده است 77اصطالح مذکور در ماده (داد هايدروکاربن قرار

مصارف قيمت اخذ صالحيت نامه معدن، جوازنامه معدن، يا قرارداد .  طی عمرحقوق حاصله، قابل استهالک ميباشد

وقی و ساير مصارف غير مستقيم ميگردد که منجربه اخذ هايدروکاربن شامل  تمام مصارف اتفاقی مانند اجرت خدمات حق

 2فقره ) 1(چون مصارف مذکور مطابق به جز . صالحيت نامه معدن، جوازنامه معدن يا قراردادهايدروکاربن ميگردد، ميباشد

هالک بايد بخش مصارف اخذ اقالم فوق ميباشد به اساس ساير احکام قابل مجرائی نبوده اما مطابق به مقررات است19ماده 

  . شناخته شوند

تصحيح بيالنس جهت انتقال دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی هنگاميکه شخصيت منظور شده صنايع   6.81

ازآن استهالک وضع ميگردد بفروش ميرساند و هرگاه عوايد بابت فروش بيشتر يا  81استخراجی دارائی را که مطابق به ماده 

ارزش دارائی . ازوضع استهالک باشد،  در آنصورت به تصحيح ارزش باقيمانده ضرورت استکمتر از ارزش دارائی بعد 

هرگاه عوايد بابت . بعد از وضع استهالک  عبارت از قيمت اصلی منفی کسرات بابت استهالک که قبًال وضع شده، ميباشد

رات قبلی و کسرات مذکور دوباره به فروش بيشتر از ارزش دارائی بعد از وضع استهالک باشد، ثابت ميگردد که وضع کس

.  بيشتربودن فروش و ارزش دارائی بعد از وضع استهالک در سرجمع عوايد شامل ميگردد. سرجمع عوايد اضافه ميگردد

هرگاه عوايد فروش کمتر از ارزش دارائی بعد از وضع استهالک باشد، ثابت ميگردد که کسرات ناکافی بوده و تنقيص 

  . بيشتربودن ميان ارزش دارائی بعداز استهالک  و عوايد فروش قابل مجرائی ميباشد.  ر تشخيص ميگرددازطريق کسرات بيشت

هرگاه شخصيت منظور شده صنايع استخراجی تمام حقوق خويش را در يک پروژه به شمول حقوق جوازنامه اصلی تمام 

ت فروش را ميان انواع مختلف دارائی های فروخته وسايل و تعميرات را بفروش رساند، فروشنده و خريدار مکلف اند تا قيم

قيمت فروش بايد به اساس قيمت دارائی های . توسط فروشنده و خريدار قابل تطبيق باشد 81شده تشخيص دهند تا احکام ماده 

  .فروخته شده  در بازار آزاد تعيين گردد
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  مصارف اعمار سرکها

    :دوم مادۀ هشتاد و  

ده جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که متقبل مصارف اعمار سرک جهت پیش برد فعالیت های این ماده باالی دارن) 1(

  . که مطابق جوازمعدن ، صالحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن، میگردد، تطبیق میشود

را درظرف پانزده سال، با کسر مصارف سالی که درآن  این ماده تشریح گردید، میتواند مصارف اعمار سرک ) 1(شخصیت که درفقره ) 2(

 . این ماده توضیح گردیده است، وضع نماید) 1(سرک تکمیل میگردد، چنانیکه درفقره 

این فقره باالی  دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن که مطابق جواز معدن، صالحیت نامۀ معدن ویا قرارداد ) 3(

این ماده تشریح گردیده ) 1(روکاربن، حقوق خویش را به شخص دیگر بفروش میرساند ودرنتیجه شخص فروشنده سرک را که در فقرۀ هاید

ق است، استفاده ننموده و حاصل کننده جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن ، ها از سرک متذکره استفاده می نماید، تطبی

الت، شخص حاصل کننده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قراردادهای هایدروکاربن  مستحق وضع مصارف کسرناشده درچنین ح. میگردد

 یا مالکینسال های متباقی کسر مصارف سرک  با منفی نمودن تعداد سالهای که مالک و . اعمار سرک برای سالهای باقیمانده کسرات می باشد

  استهالک  قبلی آن به اساس این ماده  مستحق

 .بودند، از پانزده سال محاسبه میگردد

این ماده توضیح گردیده است،  تطبیق گردد، شخصیکه حقوق خویش را ) 1(این ماده باالی اعمارسرک ایکه درفقره ) 3(درصورتیکه فقره ) 4(

ماده مستحق مجرائی مصارف اعمار سرک  مطابق جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرارداد هایدروکاربن  بفروش میرساند، مطابق حکم این

  .درساليکه حقوق مذکور درآن فروخته شده و یا درسال های بعدی آن نمی باشد

 

پروژه های معادن و هايدروکاربن معموًال در منا طق صعب العبور که نمی توانند از سرکهای موجود استفاده نمايد،   1.82

صنايع استخراجی که دارنده قرارداد هايدروکاربن، صالحيت نامه يا در اين صورت شخصيت منظورشده . موقعيت دارند

شخصيت منظور شده صنايع . جوازنامه معدن ميباشد مکلف به اعمار و احداث سرکها به منظور دسترسی به محل کار ميباشد

ارائی داشته اما مالک استخراجی حق استفاده از دارائی های غيرمنقول و استخراج مواد معدنی يا هايدروکاربن ها را از د

مالک   18مطابق به ماده . بنًا سرک ها  در ختم قرارداد يا جوازبه مالک آن اعاده ميگردد. دارائی مذکور شمرده نميشود
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شخصيت منظور شده صنايع استخراجی دارای  امتياز وضع  82با آنهم مطابق به ماده . دارائی مستحق وضع استهالک ميباشد

  . عمار سرک که برای پيشبرد کار پروژه شخصيت مذکور بکار ميرود، ميباشداستهالک از مصارف ا

استهالک مطابق به روش مساويانه وضع گرديده و . معياد پانزده سال استهالک را حکم ميکند  82ماده ) 2(جز   2.82

وضع "در مورد  82ه با آنهم،  چون حکم ماد. قابل تطبيق ميباشد 18ماده  7فقره  1مقررات عادی استهالک مندرج جز 

در مورد دريافت دارائی  18ميباشد حکم ماده " استهالک طی پانزده سال اعتبار از ساليکه کار اعمار سرک خاتمه مييآيد

مصارف  15/1شخصيت منظورشده صنايع استخراجی واجد شرايط ميتواند . دريک زمان طی سال مالی قابل تطبيق نميباشد

، استهالک با استفاده از 82بجزميعاد مندرج ماده .  سرک تکميل گرديده مجرائی گيرد قيمت اعمار سرک در سال که کار

 . تعليماتنامه قانون ماليات برعايدات محاسبه ميگردد 18ماده  7فقره ) 1(مراحل مندرج جز 

ده صنايع هرگاه شخصيت منظور ش. ميعاد استهالک از سال که کار اعمار سرک در آن تکميل ميگردد، آغاز ميشود  3.82

استخراجی حقوق پروژه بهره برداری را از منابع طبيعی باالی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی ديگر مطابق به جز 

بفروش ميرساند،  ميعاد اصلی پروژه کمافی السابق ادامه پيدا نموده و مالک جديد مستحق وضع استهالکات طی  82ماده ) 3(

 . ال ميباشدمدت باقيمانده معياد اصلی پانزده س

فروش پروژه های منابع طبيعی ذيل را به شمول امتياز استفاده از سرک ها احداث شده برای آن پروژه ) 4(جز   4.82

فروشنده حق وضع استهالک را بابت اعمار سرک نداشته وصرف خريدار ميتواند استهالک مربوط را وضع . توضيح ميدهد

 . نمايد

اين قانون درخواست استفاده سال  3شرکت مذکور مطابق حکم مندرج ماده . ی استافغان منرال يک شرکت خارج  : مثال

. بعوض سال مالی هجری شمسی نموده ومورد تائيد قرارگرفته است) ديسمبر 31اول جنوری الی (مالی عيسوی را 

کابل هرات  شرکت افغان منرال کار را باالی معدن مس آغاز مينمايد که شامل احداث سرک 2006درماه نومبرسال 

به  2007افغانی گرديده و در ختم ماه جون  300,000مصارف اعمار سرک مذکور بالغ به . الی معدن مذکور ميباشد

و هر سال بعدی الی چهارده سال،  شرکت افغان منرال اجازه وضع  مبلغ ذيل را  2007در سال .  اکمال ميرسد

  .داراميباشد

  افغانی 20,000=  300,000×  15÷1     

ميليون  5شرکت افغان منرال امتياز فعاليت معادن خود را به شرکت جديد صنايع معادن در بدل  2012سال   در

الی  2007افغانی را قبًال طی سال های  100,000در آنزمان شرکت افغان منرال مبلغ . افغانی بفروش ميرساند

دن در بدل تمام فعاليت شرکت افغان منرال ميليون که شرکت جديد صنايع معا 5از جمله . مجرائی گرفته است 2011

منحيث مبلغی پنداشته ميشود که گويا در )  300,000 – 100,000(افغانی آن  200,000تاديه نموده ، صرف مبلغ 

 4,800,000بنًا قيمت ساير دارائی ها و حقوق حاصله .  بدل امتياز مربوط به شرکت مذکور پرداخته شده است
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سال بعدی ) 9(وطی هر  2012افغانی را در سال  20,000ديد صنايع معادن ميتواند مبلغ شرکت ج. افغانی ميباشد

 .مجرائی گيرد
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  مصارف قبل از تولید`

  :سوم مادۀ هشتاد و

ز تولید را ا        برخالف مادۀ هجدهم این قانون، دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرارداد هایدروکاربن صرف مصارف قبل) 1( 

  به اساس فیصدی مساویانه در هرسال طی  میعاد وصول مصارف قبل از تولید مجرائی گرفته میتواند، 

  :در صورتیکه 

عبارت از مصارف است که دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن قبل از تولید تجارتی " مصارف قبل ازتولید"  - 1

قبل از تولید دربرگیرنده مصارف  با آنهم، مصارف . وط به جواز معدن، صالحیت نامه معدن متقبل شده باشدمواد معدنی درمدت فعالیت مرب

  .حصول دارائی دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن معادن یا مصارف اعمارسرک نمی باشد

ای استخراج معادن و یا هایدروکاربن که ذریعه دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامۀ در فعالیت ه" میعاد وصول دوباره مصارف قبل از تولید" - 2

  :معدن یا قرار داد هایدروکاربن دریکی از ساحات تعریف شده در جوازمعدن و یا صالحیت نامه معدن عبارت از مدت کمتر از میعاد ذیل باشد

  پانزده سال -

  .مهتعداد سالهای باقیمانده در جواز یا صالحیت نا -

  .برای یک شرکت هایدروکاربن عبارت از تعداد سالهای باقیمانده در قرارداد می باشد"میعاد وصول دوباره مصارف قبل ازتولید"- 3

و  موادمعدنیدارندۀ جواز معدن ، صالحیت نامۀ معدن یا قرارداد هایدروکاربن طوری پنداشته میشود که فعالیت های تولیدات تجارتی ) 2(
  :آغاز نموده است) هرکدام آنها که نخست واقع گردد(را در یکی از موارد ذیل  ها هایدروکاربن

درسالیکه وزارت مالیه و وزارت معادن یادداشت کتبی را مبنی براینکه وزارت خانه های متذکره به استناد یادداشت تحریری شخصیت  - 1

  .از نموده است، صادرنمایندفوق الذکر پذیرفته اند که شخصیت متذکره فعالیت های تجارتی را آغ

درصورتیکه یک دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن دارای صالحیت نامه معادن باشد، ازسالیکه فروشات   - 2

  .شش فیصد بیش از مصارف قبل از تولید را تشکیل دهد که وی درسال قبلی متقبل شده است مواد معدنی

شخصیت متذکره دارای قرارداد هایدروکاربن باشد، سالی که در آن عواید بابت فروش هایدروکاربن ها از فیصدی حد  درصورتیکه یک - 3

معین مصارف قبل از تولید متقبل شده توسط شخصیت مذکور قبل از آن فیصدی حد معین مصارف از طریق تقسیم تعداد سال های هایدروکاربن 

  .بدست میآید 100بر عدد 

یک دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن حقوق مندرج جواز، صالحیت نامه و یا قرارداد هایدروکاربن  هرگاه) 3(
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مصارف قبل از . چگونگی  تشخيص مصارف قبل از توليد منظور شده صنايع استخراجی را توضيح ميدارد 83ماده   1.83

مصارف مذکور عبارت از هرنوع مصارف است که شخصيت منظور شده . تعريف شده اند 83ماده  1قره ف) 1(توليد درجز 

صنايع استخراجی  قبل از آغازتوليد تجارتی منرال ها مربوط به صالحيت نامه يا جوازنامه معدن ويا قرار داد هايدروکاربن 

تابع (يا اعمار سرک ) 81ابع استهالک مندرج ماده ت(بجز از قيمت حصول دارائی های شخصيت متذکره .  متقبل شده است

 . ميباشد) 82وضع استهالک مندرج ماده 

بخصوص مصارف معدن کاربن يا "  مصارف سرمايوی"مصارف قبل از توليد منحيث يک نوع مصارف اساسی   2.83

 83مطابق ماده . دچاه های نفت که شخصيت منظور شده صنايع استخراجی درحصول يک دارائی متقبل ميگردد، ميباش

شخصيت منظور شده صنايع استخراجی مکلف به حفظ اسناد مصارف قبل ازتوليد بوده وبه وی اجازه ميدهد تامصارف را که 

بعنوان کمتر  83ماده  2فقره ) 1(ميعاد مذکور در جز .  مسمی است، مجرائی گيرد" ميعاد وصول اصل قيمت قبل ازتوليد" به 

 83ماده  3فقره ) 1(ای باقيمانده جوازنامه يا صالحيت نامه يک پروژه صنايع معادن و در جز سال و تعداد سال ه 15از 

بعنوان تعداد سال های باقيمانده در يک قرارداد هايدروکاربن هنگاميکه پروژه هايدروکاربن مطرح بحث باشد تعريف گرديده 

عدن يا قرارداد هايدروکاربن از شروع سال که توليد تعداد سال های باقيمانده يک جوازنامه معدن، صالحيت نامه م. است

 . تجارتی درآن آغاز شده،  محاسبه ميگردد

 20شرکت مذکور دارای صالحيت نامه معدن است که .  به فعاليت آغاز ميکند 2006شرکت معادن افغان در سال   : مثال

ارف بيشترقبل ازتوليد ميگردد و در متقبل مص 2008الی  2006شرکت مذکور طی سالهای . سال مداراعتبار ميباشد

مدت متباقی ) 83ماده  2فقره  2مطابق به فورمول مندرج جز (به فعاليت های توليدی تجارتی آغازميکند  2009سال 

شرکت معادن افغان . پانزده سال است 83ماده  2فقره ) 1(ميعاد وضع کسرات مندرج جز . سال ميباشد17جوازمعدن 

و عين مبلغ را هر سال طی چهارده  سال بعدی مجرائی گرفته  2009يد را در سال مصارف قبل از تول 15/1

  .ميتواند

منحيث مصارف متقبله قبل از آغاز  83ماده  1فقره ) 1(صرف بر مصارف قبل از توليد که در جز  83حکم ماده   3.83

ن شخصيت منظور شده صنايع استخراجی زمان قبول شده  که ممک. توليدات تجارتی تعريف گرديده است، قابل تطبيق ميباشد

اين زمان آغاز ساليست که وزارت ماليه و وزارت . تشريح گرديده است 83ماده ) 2(فعاليت توليدی را آغاز کرده باشد درجز 

معادن و صنايع برای شخصيت منظور شده صنايع استخراجی سند کتبی توافق مشترک هر دو وزارت مبنی بر توليد تجارتی و 

حدود مختلف توليد در مورد شخصيت های منظورشده صنايع استخراجی . يد توسط شخص مذکور را صادر مينما يدحد تول

 83ماده  2فقره ) 2(حد توليد شخصيت منظور شده صنايع استخراجی معادن  درجز . هايدروکاربن ها و منرالها تطبيق ميگردد

ها طوری پنداشته می شود که گويا شرايط حدود توليد را شخصيت منظور شده صنايع استخراجی منرال. توضيح شده است

درساليکه  در آن عوايد بابت فروش منرالها بالغ به بيشتر از شش فيصد مصارف قبل از توليد متقبله توسط وی قبل از آن سال 

 . است، برآورده نموده است
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آغاز به تأسيس يک معدن ذغال  سنگ  2006شرکت منرالهای افغان دارنده صالحيت نامه معدن بوده و در سال   : مثال

ميليون افغانی طی سال های    4ميليون مصارف ساالنه طی سه سال و مبلغ   6شرکت مذکور متقبل مبلغ .  مينمايد

توليدات را بشکل مکمل  2011شرکت مذکور فروشات محدود را آغاز و در سال  2009در سال . بعدی ميگردد

  . شرکت مذکور به پول افغانی مذکور قرار ذيل استفروشات و مصارف . شروع مينمايد

  فروشات    مصارف قبل از توليد متراکم درآغازهمان سال   مصارف همان سال  سال     

   0          ميليون  0    ميليون  6  2006    

  100,000          ميليون  6    ميليون  6  2007    

  800,000          ميليون  12    ميليون  6  2008    

  ميليون  8                ميليون  4  2009    

  ميليون  8                ميليون  4  2010    

  ميليون  8                ميليون  4  2011    

  

  فيصد مصارف قبل ازتوليد متراکم شده قبلی   1.6=  6,000,000÷  100,000    2007فروشات  سال 

  

  .فيصد مصارف قبل ازتوليد متراکم شده قبلی 6.6=   12,000,000÷  800,000   2008فروشات سال 

. آغاز نمايد 2008ميليون را از مصارف سال  12ًا شخصيت منظور شده صنايع استخراجی ميتواند وضع استهالک بن 

برخورد مالياتی با مصارف مذکور وابسته به نوعيت . مصارف قبل از توليد محسوب نميگردد 2008مصارف متقبله سال 

ئی شخصيت منظورشده صنايع استخراجی صورت هرگاه آن مصارف به منظور حصول دارا. مصارف فوق الذکر ميباشد

در صورتيکه . گرفته باشد، مقررات وضع استهالک دارائی شخصيت منظور شده صنايع استخراجی قابل تطبيق ميباشد

مصارف توليد دربرگيرنده مصرف حصول دارائی های شخصيت منظور شده صنايع استخراجی نباشد، مصارف مذکور در 

  . ستهمان سال قابل مجرائی ا
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) 2(ساليکه در آن حد توليد برای شخصيت منظور شده صنايع استخراجی هايدروکاربن ها  تکميل ميگردد، در جز   4.83

سال مذکوربرای شخصيت منظور شده صنايع استخراجی که دارنده قرارداد هايدروکاربن . توضيح شده است 83ماده  3فقره 

هايدروکاربن ها از حد فيصدی مصارف قبل از توليد بيشتر گردد، تعريف شده  ميباشد بعنوان ساليکه در آن عوايد بابت فروش 

 . باالی تعداد سالها مداراعتبار قرارداد هايدروکاربن بدست ميآيد 100حد فيصدی از طريق تقسيم عدد . است

ذکره مصارف عملياتی و شرکت مت. ساله ميباشد 10شرکت نفت افغان طبق قرارداد هايدروکاربن ها دارندۀ جواز توليد   :مثال

  :حفر را قرار ذيل متقبل گرديده است

  

  

  فروشات             مصارف همان سال    سال 

  0      ميليون  0      ميليون  6    2006

 100,000      ميليون  6      ميليون  6    2007

  800,000      ميليون 12        ميليون 9  2008

    ميليون 4      ميليون 21        ميليون 1    2009

    ميليون 4                ميليون 1    2010

  ميليون  4                ميليون 1    2011

  

مصارف قبل از % 10در سالی که فروشات از . تعيين گرديده است% 10يعنی  100/10حد توليد برای شرکت نفت افغان 

 توليد در سال های قبلی بيشتر گردد، شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی ميتواند به وضع استهالک مصارف قبل از توليد

  . آغاز نمايد

  مصارف مجموعی قبل از توليد متراکم شده قبلی % 1.6=  6,000,000÷100,000     2007فروشات سال 

  مصارف مجموعی قبل از توليد متراکم شده قبلی % 6.6= 12,000,000÷800,000     2008فروشات سال 

مصارف مجموعی قبل از 
 توليد الی اغارهمان سال
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زمان . تراکم شده قبلی ميرسدمصارف مجموعی قبل از توليد م  %19=21,000,000÷4,000,000 2009فروشات  سال 

دالر را   21,000,000بنابراين ماليه دهنده ميتواند مبلغ . سال ميباشد 7مدت ) به شمول سال منظوری( باقی مانده در قرارداد 

برخورد با يک ميليون دالر که در سال . دالر را از درک استهالک وضع نمايد 3,000,000سال يعنی هر سال مبلغ  7طی 

بل گرديده است متعلق به اين است که  آيا مصارف جهت حصول دارای شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی متق 2009

  .ميباشد) بنابراين قابل مجرائی( و يا جهت مصارف که بايد طی همان سال مصرف گردد )و بنابراين قابل استهالک است(است 

شدۀ صنايع استخراجی حقوق جوازمعدن، صالحيت نامه در مورد اينکه اگر يک شخصيت منظور  83ماده ) 3(فقره   5.83

معدن و يا قرار هايدروکاربن خويش را به يک شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی ديگر به فروش برساند، توضيحات می 

ميتواند وی همچنان . زمانيکه وی حقوق خويش را به فروش ميرساند، بايد تمام مصارف متقبلۀ قبل از توليد را وضع نمايد. دهد

 . فروش حقوق عالوه نمايد زيانمصارف وضع ناشده را باالی ارزش حقوق خويش حين محاسبه مفاد يا 

حقوق خويش را طبق قرارداد هايدروکاربن ها به يک شرکت جديد  2010در صورتيکه شرکت نفت افغان در سال   :مثال

در چنين . ت نفت افغان بايد مورد مالحظه قرارگيردميليون افغانی به فروش برساند، معافيت شرک 25الفعاليت به مبلغ 

افغانی مصارف قبل از توليدخودمبلغ  21,000,000حالت طوری پنداشته می شود که شرکت نفت افغان از مبلغ 

افغانی  مصارف قبل از توليد را مجرائی ننموده  18,000,000شرکت مذکور مبلغ . مجرائی نموده است 3,000,000

شرکت نفت افغان ميتواند مبلغ باقی مانده مصارف قبل از توليد را باالی بخش  83ماده ) 3(قره مطابق به ف. است

يعنی هرگاه شرکت نفت افغان حقوق . مصارف بدست آوردن حقوق قرارداد که قبًال مجرائی گرديده است، عالوه نمايد

افغانی را  7,000,000 = 18,000,000منفی  25,000,000خويش را به شرکت جديدالفعاليت به فروش برساند، مبلغ 

  . بابت فروش مفاد نموده است

مجرائی ) 1(شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی اولی ميتواند هر نوع مصارف قبل از توليد که مطابق به فقره 

  . صالحيت نامه، يا قرارداد عالوه نمايد نگرديده است، باالی مصارف بدست آوردن حقوق در جواز،
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در حاالت عادی، تاديات برای ادای مکلفيت محيطی و اجتماعی در آينده نبايد مجرائی ها را بلند ببرد زيرا تايدات   1.84

ه به  اهداف واقعی محيطی و بامجرائی موجود که هرگا) مبلغ که برای مصارف آينده تخصيص داده شده(مذکور منحيث ذخيره 

اما ماده . اجتماعی مرتبط به فعاليت های شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی به مصرف رسيده باشد، پنداشته خواهد شد

مجرائی تاديات را برای ادای مکلفيت های محيطی و اجتماعی يک شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی در صورتيکه  84

فقره مذکور دو شرايط را احتوا .   کنترول استفادۀ پول اعانه شده گذشته باشد، مجاز ميداندشخصيت مذکور از صالحيت 

مينمايد که بايد بمنظور حصول اطمينان از اينکه شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی پول را کامًال ارائه نموده و تضمين 

شرط اول اينست که اعانه برای امورمحيطی و . ودداده شده که پول متذکره  به اهداف معينه در دسترس قرار داده ميش

 84اجتماعی بايد تحت کنترول نهاد ديگری که هيچ ارتباط مستقيم ويا غير مستقيم را با شخص که مدعی مجرائی مندرج ماده 

مذکور را چنانيکه شرط دوم، هرگاه نهاديکه مبلغ امانت گذاشته شده را در اختيار دارد، مبلغ .  ميباشد، نداشته باشد، قرار گيرد

در مقررۀ منرال ها يا ساير پالن های که با اساس قانون نافذه هايدروکاربن ها معين گرديده تطبيق ننمايد، شخصيت منظور شدۀ 

 . صنايع استخراجی که اعانه ميدهد بايد يک تضمين بانکی را مبنی بر تاديه پول مجرائی شده به وزارت ماليه ارائه نمايد

نکی باالی نهاد مالی که تضمين را مبنی بر تاديه مبلغ که بايد برای اهداف محيطی و اجتماعی مصرف تضمين با  2.84

تضمين فوق الذکر وعدۀ مطلق نهاد مالی بوده که هرگاه وزارت ماليه طی مدارک نشان دهد . گردد، مکلفيت را تحميل مينمايد

ستفاده قرار ميگرفت، وجوه مذکور چنانچه درمقرره های منرال که دارنده وجوۀ که بايد به اهداف محيطی و اجتماعی مورد ا

. ها، يا ساير پالن های که به اساس قوانين نافذ هايدروکاربن ها مشخص گرديده تطبيق ننموده است، تاديات را انجام ميدهد

  جهت اعانه به یک صندوق پولی برای تمویل بودجه مکلفیت های محیطی و اجتماعی وضع کسرات

  :چهارم مادۀ هشتاد و 

ردد، دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن هرمقدار پول را که باید در رابطه به مکلفیت محیطی و اجتماعی تادیه گ

ویا به اساس یک پالن الزمی هرقانون ایکه باالی  1384سال ) 859(معدنى منتشرۀ جريدۀ رسمى شماره مطابق ماده هشتادو دوم قانون مواد 

پول متذکره به نهاد تادیه میگردد که  هیچگونه رابطه مستقیم یاغیر مستقیم با شخصیکه مطابق این . هایدروکاربن ها قابل تطبیق باشد، وضع نماید

شخصيت فوق الذکر، از طريق يک نهاد مالی منظور شده توسط دافغانستان بانک، .  داشته باشدماده دعوای وضع همچومصارف نماید، ن

تضمين نامه بانکی تاديات را به وزارت ماليه درمورد مقدارقابل کسر و اينکه مقداری به امانت گذاشته شده را طوريکه در 

دروکاربن قابل تهيه شده ، به مصرف نمی رساند، فراهم می دولت و يا به اساس پالن که مطابق هرقانون هاي وادمعدنیمقررات م

  .  نمايد
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تضمين بانکی توسط د  را برآورده ساخته می تواند که نهاد مالی صادر کننده 84تضمين بانک در صورت شرايط مندرج ماده 

 . افغانستان بانک به همين اهداف منظور گرديده باشد

بمنظور مجرائی يکی از شرايط اينست که صندوق پولی بودجه محيطی و اجتماعی که پول به آن اعانه داده ميشود   3.84

چنين شرايط . داشته باشد، قرار گيردبايد تحت کنترول نهاد ديگری که هيچ ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با نهاد مدعی مجرائی ن

بدين معنی است تا از اينکه شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی مدعی مجرائی نمی تواند بعد ها وجوه را به اهداف 

هرگاه اين طورصورت نگيرد،  قضيه از اين قرار خواهد بود که . شخصی خود مورد استفاده قرار دهد، اطمينان حاصل گردد

ن داده شده، شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی مدعی مجرائی با نهاد که کنترول کنندۀ وجوه ارتباط مستقيم با وجود تضمي

يا غير مستقيم داشته يا باالی آن نهاد تاثير دارد و در نتيجه مبلغ اعانه شده دوباره مستقمًا يا غير مستقيم به شخصيت منظور 

هرگاه پول به نفع . دی که با نهاد مدعی مجرائی در ارتباط است، برگشت مينمايدشدۀ صنايع استخراجی مدعی مجرائی يا به نها

شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی مدعی مجرائی، يا به نفع نهاد که با شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی مدعی 

ه شخصيت منظور شدۀ صنايع مجرائی در ارتباط است، به مصرف برسد، مبلغ متذکره طوری پنداشته ميشود که غير مستقيم ب

در چنين حاالت مبالغی که مستقيمًا يا غير مستقيم به شخصيت منظور شدۀ صنايع . استخراجی مذکور برگشت نموده است

استخراجی مدعی مجرائی بازگشت مينمايد، بمنظور برخورد مالياتی منحيث عوايد شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی 

 . پنداشته ميشود

الت عادی، هرگاه شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی مبلغ را به صندوق بودجه اجتماعی يا محيطی تاديه در حا  4.84

نمايد و پول متذکره بعدًا توسط صندوق به اهداف که طی مقرره معدن ويا به اساس پالن های بعدی که مطابق هر قانون قابل 

، طوری پنداشته می شود که پول متذکره کامًال از بخش اعانه تطبيق است و هايدروکاربن را متأ ثرمی سازد، تطبيق گردد

استفاده از پول توسط صندوق اعانه به شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی که اعانه نموده است  . شرکت مجزا گرديده است

 . نداردهيچ ارتباط نداشته و مصرف پول تاثيری باالی مکلفيت های مالياتی شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی 
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عملياتی ميگردد، در نظر گرفته خالص  زيانرا به ماليه دهنده گانيکه متقبل  زيانحکم انتقال  42ماده  زيانانتقال   1.85

حکم . باالی شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی قابل تطبيق نميباشد 42حکم مندرج ماده  85ماده ) 1(ر نتيجۀ فقره  د. است

ينده سال آ سه خالص عملياتی گرديده اند اجازه ميدهد تا در طی مدت زيانبه ماليه دهنده گانيکه متقبل  42مندرج ماده  زيانانتقال 

به شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی که  85ماده  1حکم مندرج فقره . متقبله را مجرائی نمايند زيانهر سال به اندازه ثلث 

  و دوام موافقتنامه ها زيانانتقال

  : هشتاد وپنجم مادۀ  
معدن، صالحیت نامه    باالی یک دارنده جواز  خالص عملیاتی تطبیق می نماید، زیانمادۀ چهل و دوم این قانون که یک محدودیت را باالی تشخیص ) 1(

خالص عملیاتی  زیانداد هایدروکاربن متقبل  معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار ه جوازهرگاه یک دارند. معدن یا قرار داد هایدروکاربن تطبیق نمی گردد

مذکور منحیث مصارف قابل مجرائی برای سال بعد محسوب  زیاندرآنصورت   تعریف شده است، گردد،  این قانون طوریکه درماده چهل و هفتم

  .میگردد

درج این قانون را درزمانیکه دارنده جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن جانب این ماده، وزارت مالیه احکام من) 3(مطابق فقره ) 2(
  :ذیدخل  دریکی از جواز معدن، صالحیت نامه معادن و یا قرارداد هایدروکاربن برای میعاد ذیل باشد، تطبیق می نماید

معادن باشد، پنج سال  نامه ر داد هایدروکاربن دارنده صالحیتت نامه معدن ویا قرابرای مدت پنج سال،  درصورتیکه دارندۀ جواز معدن، صالحی  - 1

  .متذکره از همان سالی که شخصیت مذکور صالحیت نامه را اخذ می نماید، آغاز میگردد

معدن بوده، هشت سال متذکره  برای مدت هشت سال، درصورتیکه دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن دارنده جواز - 2

  .از همان سالی آغاز میگردد که شخصیت مذکور جوازنامه را اخذ مینماید

قرار داد اد هایدروکاربن يك جانب ذیدخل در میعاد قرارداد هایدروکاربن، درصورتیکه دارندۀ جواز معدن، صالحیت نامه معدن یا قرار د  - 3

  .هایدروکاربن باشد

  ام مندرج اين قانون راصرف باالی دارنده جواز معدن، صالحيت نامه معدن ويا قرار داد هايدروکاربن که وزارت ماليه احک) 3(

  اين ماده توضيح گرديده است، درصورتی تطبيق می نمايد که دارنده جواز معدن،صالحيت نامه معدن ويا قرار داد ) 2(درفقره

فيصد ماليات برعايدات برای سالهای که  احکام اين قانون ) ٣٠(بل ماليه وی تحت نورمهايدروکاربن کتبًا موافقت نموده باشد که عوايد قا

  .ذريعه وزارت ماليه به اساس اين ماده بدون در نظر داشت تغييرات بعدی تطبيق ميگردند، قرارميگيرد
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هرگاه مجرائی در سال های . خالص عملياتی گرديده است مجرائی کامل آنرا طی سال های مالی آينده مجاز ميداند زيانمتقبل 

 زيانهدف صرف همين است که برای . چنان اضرار نيز در سال های بعدی قابل انتقال ميباشد گردد، زيانبعدی باعث ازدياد 

  . خالص عملياتی فرصت انتقال نامحدود در نظر گرفته شود

برای نهاد دارندۀ  صالحيت نامه معدن، جواز معدن يا قرار هايدروکاربن تضمين  85ماده ) 2(فقره  ثبات مالياتی  2.85

اين يک تضمين است که قانون ماليات بر عايدات نافذ هنگاميکه آنها يکی از جناح صالحيت نامه معدن، . ميدهد" ثبات مالياتی"

اين تضمين ثبات مالياتی . جواز معدن يا قرارداد هايدروکابن ميگردند، طی مدت زمانی که در فقره درج است، تطبيق مينمايد

تخراج منابع طبيعی طويل المدت به اساس حقيقت اينکه احکام تمام انواع به نهاد ها اجازه ميدهد تا در بخش پروژه های اس

ماليات و نورم های مالياتی که باالی منفعت های حاصله از پروژه طی مدت زمان مندرج فقره تطبيق ميگردد، سرمايه گذاری 

م ها و ساير احکام نافذ در زمانی که به عباره ديگر تمام احکام قانون ماليات بر عايدات به شمول احکام اداری، نور. نمايند

شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی يکی از جناح صالحيت نامه معدن، جواز معدن يا قرارداد هايدروکاربن ميگردد، به 

معياد ثبات مالياتی به شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی . تطبيق خويش طی مدت زمان مندرج فقره ادامه خواهد داد

سال و ميعاد ثبات مالياتی برای شخصيت مذکور که دارنده جوازنامه معدن ، ميعاد قراردارد  5ت نامه دارنده صالحي

معياد ثبات مالياتی از سال که در . سال می باشد 8هايدروکاربن و درصورتيکه وی جناح ذيدخل قراردار هايدروکاربن باشد، 

عدن، صالحيت نامه معدن يا قرارداد هايدروکاربن منظور آن شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی منحيث دارنده جواز م

  . ميگردد، آغاز ميشود

، شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی بايد کتبًا 2بمنظور واجد شرايط بودن به حکم درخواستی ثبات مالياتی مندرج فقره 

موافقتنامه ثبات . ميباشد% 30تطبيق، موافقت نمايد که نورم ماليه قابل تطبيق باالی ماليه دهنده درعوض نورم ديگرقابل 

  . مالياتی بايد همزمان با صالحيت نامه معدن، جواز معدن، يا قرارداد هايدروکاربن که به آن ارتباط دارد، عقد گردد

 اگر يک موافقتنامه ثبات مالياتی همزمان با صالحيت نامه معدن، جواز معدن يا قرارداد هايدروکاربن که به آن ارتباط دارد،

عقد گردد، يک شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی که بيشتر از يک صالحيت نامه جواز يا قرارداد را دارا باشد، بيشتر 

از يک موافقتنامه ثبات مالياتی را با فرض اينکه شخصيت مذکور موافقتنامه ثبات مالياتی را برای صالحيت نامه، جواز، يا 

يک شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی که دارندۀ  79در نتيجه ماده . ند داشتقرارداد مختلف را عقد نموده اند، خواه

بيشتر از يک صالحيت نامه، جواز يا قرارداد باشد، با درنظرداشت هر يکی از صالحيت نامه، جواز يا قرارداد دست داشته 

  . منحيث يک ماليه دهندۀ جداگانه پنداشته ميشود

ی که دارنده بيشتر از يک صالحيت نامه، جواز يا قرارداد است ممکن بعضی يک شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراج

به گونۀ مثال؛ يک شخصيت منظور . مصارف را در دو يا بيشتر از دو صالحيت نامه، جواز يا قرارداد مشترک داشته باشد

ساير واليات به عهده داشته شدۀ صنايع استخراجی ممکن يک دفتر مرکزی در کابل و دو قرارداد جداگانۀ حفر ساحات را در 

دارائی دست داشته در کابل در صورتيکه مستقيمًا در پروسه حفر و استخراج هايدروکاربن مورد استفاده قرار نگيرد، . باشد
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به همين شکل مصارف متقبله باالثر فعاليت در کابل مصارف . دارائی شخصيت منظور شدۀ صنايع استخراجی پنداشته نميشود

نه بلکه تابع احکام  12ارزش دارائی در دفتر کابل و ساير مصارف تابع احکام مندرج فصل . پنداشته نميشود قبل از توليد

چنانيکه باالی هر يک از قرارداد ها يک موافقتنامه ثبات مالياتی جداگانه تطبيق . عادی قانون ماليات بر عايدات ميباشد

  . يات بر عايدات باالی فعاليت ها درکابل تاثيری نخواهد داشتميگردد، موافقتنامه ها درتطبيق جداگانه قانون مال
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 فصل سيزدهم

 تعين ماليه، ارائه اظهارنامه ها ، اعتراضات و تاديه ماليات

91الی  86مواد   
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  نمبر تشخيصيه ماليه دهنده

    :هشتادوششم  ۀماد

بق احکام اين قانون  يا قانون گمرکات مکلف به پرداخت ماليات يا محصول گمرکی اشخاص انفرادی، شرکتها ومؤسساتيکه مطا) 1(

ميباشند، و سازمانهای اجتماعی غير انتفاعی و مؤسسات خيريه که ماليات ازمعاشات يا دستمزد کارکنان مربوط خويش را وضع 

فتتاح نمايند، مکلف اند تا نمبر تشخيصيه ماليه دهنده  را، و يا اشخاصيکه در بانکها يا ساير موسسات مالی حساب داشته و يا ا مينمايند

  .کارکنانيکه عوايد شان مطابق احکام اين قانون تابع وضع نمودن ماليات قرار ميگيرند، نيز تابع اين حکم ميباشند. اخذ نمايند

  .  رددطرزالعمل استفاده و توزيع نمبر تشخيصيه ماليه دهنده توسط وزارت ماليه ترتيب ميگ (2)  

توزيع و تجديد جواز نامه فعاليت اشخاص حقيقی  يا حکمی فاقد نمبر تشخيصيه ماليه دهنده که مکلف به اخذ آن بوده از طرف ). 3(

  .وزارت ها، ادارات و ساير مؤسسات دولتی جواز ندارد

 

مکلف اند تا   دارند همچنان اشخاص انفرادی، شرکت ها و مؤسسات که مکلفيت تاديه ماليات يا محصوالت گمرکی را   1.86

 . نمبر تشخيصيه ماليه دهنده را بدست آورند

شخص مذکور کدام عوايد . افغانی را بدست ميآورد 4000وحيد که کارمند يک مؤسسه غير دولتی است ماهانه مبلغ   :1مثال 

دهنده نيز  ماليه تشخيصيه  ت نمبر قانون ماليات برعايدات نبوده و مکلف به درياف 4ديگر نداشته بنًا تابع حکم مندرج ماده 

  . نميباشد

شخص مذکور تابع ماليه . افغانی را بدست ميآورد 30,000وحيد که کارمند يک مؤسسه غيردولتی است ماهانه مبلغ   : 2مثال 

مؤسسه غير دولتی مذکورهمچنان .بوده و به همين دليل بايد نمبر تشخيصيه ماليه دهنده را دريافت کند 4مندرج ماده 

  . بايد نمبر متذکره را بدست آورد زيرااين مؤسسه مکلفيت وضع ماليه از معاش وحيد را نيز دارد

. بوده استزيانيک شرکت سهامی افغانی است که ازآغاز فعاليت تا اکنون همه ساله مواجه با ) الف(شرکت   : 3مثال 

بدين . ه ماليه معامالت انتفاعی می باشدمتقبل زيان گرديده است با آنهم مکلف به تادي) الف(باوجوداينکه شرکت 

  . مکلفيت اخذ نمبر تشخيصيه ماليه دهنده را نيزدارد) الف(منظور شرکت 

شرکت مذکور طی . که يک شرکت سهامی افغانيست مصروف امور ساختمانی در واليت هرات ميباشد) ب(شرکت   : 4مثال 

عوايد را در سال اول ) ب(شرکت . بود وارد نمود سال اول فعاليت اش اجناس را که صرف تابع محصوالت گمرکی

هرچند شرکت مذکورمکلفيت تاديه . فعاليت خود بدست نيآورده و طی همين سال مفاد را نيزحاصل نکرده است
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ماليات برعايدات و ماليه معامالت انتفاعی را در سال اول فعاليت ندارد ، شرکت مذکور بايد نمبر تشخيصيه ماليه 

  .ل تاديه محصوالت گمرکی دريافت کنددهنده را بدلي

تشخيصيه   مؤسسات غير انتفاعی و خيريه که ماليات را از معاش يا دستمزد کارمندان شان  وضع ميکنند بايد نمبر   2.86

 . ماليه دهنده را اخذ نمايند

. اربرايش ميپردازدافغانی را ماهو 10,000يک مؤسسه غير دولتی يک شخص افغانی را به کار گماشته و مبلغ   : 1مثال 

مؤسسه متذکره مکلف به وضع هيچگونه ماليه  از . مؤسسه مذکور کدام کارمند ديگر بجز از شخص فوق الذکر ندارد

بنًا مؤسسه مذکور ضرورت به اخذ نمبر تشخيصيه ماليه . نميباشد 46ماده ) 1(دستمزد آن شخص مطابق به فقره 

  . دهنده ندارد

افغانی و  20,000يک تن از اتباع مذکور مبلغ. ی دو تن از اتباع افغان را به کار ميگمارديک مؤسسه غير دولت  : 2مثال 

مؤسسه غير دولتی مذکور مکلف است تا نمبر تشخيصيه . افغانی را ماهانه حاصل ميکنند 10,000شخص دومی مبلغ 

  . ماليه دهنده را دريافت نمايد

 . دارند بايد نمبر تشخيصيه ماليه دهنده را دريافت نمايند اشخاص که يک حساب بانکی در يکی از بانک ها  3.86

سال عمر داشته اما نجيب اهللا ميخواهد  10عزيز صرف . نجيب اهللا حساب بانکی را بنام فرزند اش عزيز باز ميکند  :مثال

. ت ميگذاردافغانی را به حساب مذکور به امان 100نجيب اهللا  مبلغ . تا فرزنداش چگونگی پس انداز پول را بداند

  . عزيز بايد نمبر تشخيصيه ماليه دهنده را حاصل نمايد

جهت دريافت نمبر تشخيصيه، ماليه دهنده بايد فورمه درخواستی نمبر تشخصيه ماليه دهنده را از وزارت ماليه يا   4.86 

ترنتی وزارت ماليه صفحه ان. درخواست نمايدکه در آن دفتر فرعی نمبر تشخيصيه ماليه دهنده موجود باشد، مستوفيت 

)www.mof.gov.af  ( حاوی فورمه های درخواستی قابل دريافت  می باشد که بعد از تکميل به وزارت ماليه تسليم داده

  . ميشود
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برعايدات رائه بيالنس و اظهارنامه ماليات اشخاص حکمی که مطابق به قوانين افغانستان تأسيس گرديده اند مکلفيت ا  1.87

 . رابدون در نظرداشت دريافت ويا عدم دريافت عوايد طی سال دارند

  تعيين ماليه و تعديل آن

  : هشتادوهفتم ۀ ماد  

مطابق احکام مندرج اين قانون تابع پرداخت ماليات برعايدات بوده، قی حکمی دارنده جوازواشخاص حقياشخاص ) 1(

مکلف اند بيالنس و اظهارنامه مالياتی مفصل را جهت ارائه گزارش عوايد، وضع ماليات و ساير معلومات ضروری 

  . نمايند مطابق احکام اين قانون و تعليماتنامه ماليات بر عايدات  خانه پری و به شعبه مالياتی مربوط تسليم

ماليه دهنده انفرادی ايکه مطابق احکام اين قانون تابع وضع نمودن ماليات توسط کارفرما می باشد، مکلف به ترتيب ) 2(
اظهارنامه نبوده مگر اينکه دست مزد يا معاش را از دو يا چندين کارفرما بدست بياورد و يا عايد ديگری بر عالوه دست 

  .  اش و دستمزد که مطابق احکام قانون وضع شده، قابل پس پرداخت نميباشدماليه مع. مزد نيز داشته باشد

هر گاه مؤدی، اظهار نامه مالياتی خويش را مطابق احکام اين قانون تسليم و ماليه ذمت وی در آن درج باشد، اين ) 3(
  . اظهارنامه منحيث ماليه قابل تاديه و يادداشت تعيين ماليه وی پنداشته ميشود

گاه وزارت ماليه متيقن گردد که معلومات فراهم شده در اظهار نامه مالياتی ماليه ذمت مؤدی را نشان نميدهد،  هر). 4(

وزارت ماليه مقدار ماليه ذمت وی را تعيين و يادداشت تعديل شده تعيين ماليه را در مورد مقدار ماليه به شخصيکه مسؤل 

زارت ماليه باز هم متيقن گردد که رقم مندرج يادداشت  درست نيست، در صورتی که و. تاديه ماليه است، صادر مينمايد

  . اين يادداشت نيز تعديل و منحيث يادداشت تعيين ماليه پنداشته ميشود

هر گاه مؤدی اظهار نامه مالياتی خويش را مطابق احکام اين قانون ترتيب و تسليم ننمايد، وزارت ماليه مقدار ماليه ). 5(

هر گاه وزارت ماليه متيقن گردد . و يادداشت آنرا به شخصيکه مکلف به تاديه ماليه است، صادر مينمايدذمت وی را تعيين 

  .که رقم مندرج يادداشت متذکره درست نيست، اين يادداشت نيز تعديل ميگردد

اتی خانه پری و وزارت ماليه يادداشت تعيين ماليه را صرف در خالل پنج سال شروع از تاريخی که اظهار نامه مالي). 6(

وزارت ماليه ميتواند يادداشت تعيين ماليه را هر زمانيکه شخص . آن ارتباط گيرد، صادريا تعديل مينمايد    يادداشت به 

تسليم دهد، ) به قصد فرار از ماليه(موفق به تسليم دهی اظهار نامه مالياتی خويش نگرديده و يا اظهار نامه مالياتی غلط را 

  .ينمايدصادر يا تعديل م

هر گاه وزارت ماليه متيقن گردد که تحصيل ماليه ذمت شخص به دليل اينکه وی  در حال عزيمت از افغانستان، ). 7(

خاتمه بخشيدن به کار شرکت و يا انتقال ملکيت بوده يا به ساير داليل در مخاطره  قرار داشته باشد، وزارت ماليه يادداشت 

  .ع زمانی سال جاری و يا سال های قبلی مالی صادر نموده ميتواندتعيين ماليه را برای هر يک از مقط
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. بدست ميآورد 1385افغانی را منحيث مفاد طی سال  10,000يک شرکت سهامی افغانيست مبلغ که ) الف(شرکت   : 1مثال 

  . بايد ارائه نمايد 1385شرکت مذکور بيالنس يا اظهارنامه مالياتی را برای 

. متقبل ميگردد 1385طی سال زيانافغانی را منحيث  10,000که يک شرکت سهامی افغانيست مبلغ ) ب(شرکت   : 2مثال 

را ارائه نمايد هرچند شرکت مذکور وجايب مالياتی طی همان سال  1385بايد اظهارنامه مالياتی سال ) ب(کت شر

  . ندارد

شرکت مذکور بايد اظهارنامه . يک شرکت است که مطابق به قوانين افغانستان تأسيس گرديده است) ج(شرکت   : 3مثال 

 زيانشت اينکه شراکت مذکور مفاد بدست ميآورد يا متقبل معلوماتی را همه ساله ارائه نمايد، بدون در نظر دا

  . ميگردد

 : به استثنأ دو مورد ذيل همه اشخاص حقيقی مکلف اند تا اظهارنامه مالياتی شانرا ارائه نمايند  2.87

  : استثنأ نخست وقتی تحقق ميابد که شرايط ذيل در مورد يک شخص حقيقی صادق باشد) الف(  

 ) صرف يک معاش داشته باشد(استخدام شده باشد شخص توسط يک کارفرما  .1

 کارفرما ماليه را از معاش او به شکل درست وضع نموده باشد .2

 شخص دارای ساير منابع عوايدی نباشد .3

شخص . افغانی را منحيث معاش ماهوار بدست ميآورد 20,000وی مبلغ . نعيم توسط وزارت ماليه استخدام شده است  : مثال

بوده و وزارت ماليه آن ماليه را از معاش وی  4نعيم نام تابع ماليه مندرج ماده . ديگر ندارد مذکور منبع عوايدی 

  . بنًا شخص مذکور مکلف به ارائه اظهارنامه مالياتی نيست. وضع ميکند

  . استثنأ دومی هنگامی تحقق می يابد شخص حقيقی تابع ماليات برعايدات نباشد ) ب(

چون . وی ساير منابع عوايدی ندارد. افغانی ماهوار بدست ميآورد 4,500ه بوده مبلغ بازمحمد کارمند وزارت مالي  : مثال

نيست شخص مذکور مکلف به ارائه اظهارنامه مالياتی مندرج ماده مذکور نيز  4بازمحمد تابع ماليه مندرج ماده 

  . نميباشد

 

ات بوده اما از ماليه مذکور بنابر توافقنامه يا ميثاق ماليه دهندگان که تابع ماليات برعايدات مندرج قانون ماليات برعايد  3.87

اثر معافيت  بايدبرعايدات   در اظهارنامه ماليات . های بين المللی معاف اند بايد اظهارنامه ماليات برعايدات را ارائه نمايند
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نامه يا ميثاق نيز بايد ضم توافقنامه يا بخش مربوط آن همراه با توضيحات در مورد چگونگی تطبيق توافق. مذکورمنعکس گردد

 . اظهارنامه مالياتی گردد

شرکت . که يک شرکت افغانيست مصروف عرضه خدمات ساختمانی برای وزارت معارف ميباشد) الف(شرکت   : مثال

حسب . مذکور مطابق به موافقت نامهء که دولت افغانستان با يک کشور مستقل ديگر عقد نموده است فعاليت ميکند

موافقت نامه متذکره فعاليت های قرار دادی  . ت افغانستان موافقت نامه مذکور را به عقد رسانيده استالضرورت دول

قراردادی  ذينفع بايد اظهارنامه مالياتی را در افغانستان ارائه و طی آن اين . را از ماليات در افغانستان معاف ميسازد

ش های مربوط قرارداد مذکور بايد ضم اظهار نامه ماليه بخ. حقيقت را که وی مکلفيت مالياتی ندارد منعکس سازد

  . دهنده متذکره باشد

و از بانک ) به شمول مستوفيت ها(ماليه دهندگان ميتوانند فورمه های مالياتی را از دفاترمالياتی وزارت ماليه   4.87

زارت ماليه رهنمأ های تکميل فورمه های مذکور ازطريق صفحه انترنتی و. های ذيصالح بدست آورند  

)www.mof.gov.af (تشريح ميکند هدايات مندرج فورمه ها نيز نحوه خانه پری فورمه ها را. قابل دريافت ميباشد . 

ورمنحيث سند هرگاه يک ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی اش را تکميل و به وقت معين آن ارائه ميدارد اظهارنامه مذک  5.87

 : سپس سه احتمال ديگر وجود دارد. تعين ماليه از اعتبار برخوردار ميباشد

هرگاه رياست  عوايد معتقد گردد که اظهارنامه مذکور به شکل درست آن ارائه و ماليه هم طور   ) الف(

  . بايد وشايد پرداخته شده است اقدام بعدی ديگر در کارنيست

رنامه مالياتی را به شکل درست آن ارائه اما وی ماليه ذمت خويشرا به هرگاه ماليه دهنده اظها  ) ب(

حساب وزارت ماليه تحويل نکرده باشد وزارت ماليه ميتواند در صورت لزوم ديد اقدام به تحصيل ماليه 

  . مندرج  اظهار نامه مالياتی ماليه دهنده مذکور نمايد

مطابق به . اظهارنامه مالياتی را بشکل درست آن ارائه می نمايديک شرکت سهامی افغانی بوده که ) الف(شرکت   : مثال

شرکت مذکورصرف اظهار نامه . افغانی مديون شناخته ميشود 100,000مبلغ ) الف(اظهارنامه مذکور شرکت 

بعداز بازرسی اظهارنامه و بحث روی موضوع   رياست عمومی عوايد. مالياتی رابدون تاديه ماليه ارائه نموده است

وزارت ماليه .  ماليه دهنده معتقد ميگردد که اظهارنامه به شکل درست آن تکميل و از دقت کامل برخوردار ميباشدبا 

  . بدون معطلی به تحصيل ماليه مطابق به مقررات فصل چهاردهم قانون ماليات برعايدات اقدام ميکند

ده براين گردد که اظهارنامه را عقي رياست عمومی عوايدهرگاه بعد از بررسی و تحقيقات مناسب   )ج(

طی پنج سال از زمان  رياست عمومی عوايدمالياتی به شکل درست آن تکميل نگرديده،  در آنصورت 

منظور از ارائه اظهارنامه مالياتی را کتمان ماليه  رياست عمومی عوايدبه استثنأ اينکه (موعود ماليه 
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يادداشت تعين ماليه بعد . ه به ماليه دهنده را دارديادداشت تعديل شده تعين مالي  صالحيت صدور ) پندارد

  . ماليه دهنده مديون ميباشد رياست عمومی عوايداز تعديل بايد نشان دهنده مبلغی باشد که به عقيده 

صالحيت دارد تا سند  رياست عمومی عوايدهرگاه ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی را به زمان معين آن ارائه ننمايد،   6.87

 : ن ماليه را طی  مراحل ذيل صادر نمايدتعي

  .کتبًا از ماليه دهنده خواستار ارائه اظهارنامه مالياتی طی ميعاد مناسب ميگردد رياست عمومی عوايد   )الف(  

ميتواند وقت  رياست عمومی عوايدهرگاه ماليه دهنده خواستار وقت بيشتر جهت ارائه اظهارنامه گردد،   )ب (

در صورتيکه باالثر درخواست اظهارنامه مالياتی . يد ورضايت آن رياست اعطأ نمايداضافی را در صورت لزوم د

موضوع اينکه آيا جريمه های احتمالی  مندرج فصل شانزدهم تعيين گردد ياخير،  رياست عمومی عوايدارائه گردد 

 .مورد مالحظه قرار ميدهد

به طور . ن ماليه را ترتيب ميدهدبعد از تحقيقات و پرسش های ضروری سند تعي رياست عمومی عوايد )ج (

بايد کوشش نمايد تا هر نوع معلوماتی را که در تعيين ماليه مناسب کمک ميکند دريافت  رياست عمومی عوايداخص 

تقاضا ارائه تمامی  رياست عمومی عوايدبه طور مثال، جهت تعيين مقدار ماليه معامالت انتفاعی قابل تاديه . نمايد

 رياست عمومی عوايدهرگاه معلومات ناکافی دردست قرارداده شود . ی را از ماليه دهنده نمايدرسيدات فروش سال قبل

و يا ماليه تخمينی را با وجايب مالياتی وی را از روی وجايب مالياتی ماليه دهندگان مشابه تحت شرايط مشابه تعيين 

 . دمينمايدر نظرداشت ساير شرايط که مناسب حال ماليه دهنده باشد تعيين 

بايد يادداشت تکميل شده  تعين ماليه را به ماليه  رياست عمومی عوايدبعد از تکميل پروسه تعيين ماليه  )د (

هرگاه ماليه دهنده ماليه تعين شده را نپردازد اجراأت تطبيقی مطابق فصل چهاردهم بکاربرده می . دهنده ارسال نمايد

 . شود

را عقيده برآن  رياست عمومی عوايدی  اش را به زمان معين  آن ارائه اما درصورتيکه ماليه دهنده اظهارنامه ماليات  7.87

بايد يادداشت مذکور را طی پنج  رياست عمومی عوايدگردد که يادداشت تعديل شده تعيين ماليه را به ماليه دهنده صادر نمايد،  

منظور از ارائه اظهارنامه مالياتی را  وايدرياست عمومی عبه استثنأ اينکه (سال از زمان موعود ارائه اظهارنامه مالياتی 

تاريخ صدور يادداشت تعين ماليه زمانی محسوب ميشود که به ماليه دهنده يا به خدمات پستی . صادر نمايد) کتمان ماليه بپندارد

رياست خواستار امضأ مرسل اليه شده و   خدمات پستی زمانی معتبردانسته ميشود که نهاد مذکور . معتبرفرستاده ميشود

معتبر بودن نهاد ارسال کننده اسناد بستگی به   در ساير موارد . بتواند صحت اخذ امضأ واقعی را تعيين نمايد عمومی عوايد

 . حقايق و حاالت دارد
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 رياست عمومی عوايدهرگاه ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی اش را ارائه اما آنرا به زمان موعود آن تسليم ننمايد   8.87

ارسال يادداشت تعين ماليه را طی پنج سال از ميعاد که اظهارنامه بايد به دفترمالياتی ارائه ) درصورت لزوم ديد(صالحيت 

 . دارد) منظور از ارائه اظهارنامه مالياتی را کتمان ماليه بپندارد رياست عمومی عوايدبه استثنأ اينکه (ميشد

صالحيت ) درصورت لزوم ديد( رياست عمومی عوايدرائه ننمايد، هرگاه يک ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی را ا  9.87

ارائه نکرده   درصورتيکه ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی را . صدور يادداشت تعين ماليه را هرزمانی که خواسته باشد دارد

 . محدود به پنج سال نميباشد رياست عمومی عوايدباشد صدور يادداشت 

يک ماليه دهنده را قبل از ميعاد صالحيت صدور تعين ماليه به  رياست عمومی عوايدالذکر علی رغم مقررات فوق   10.87

يا تعين ماليه در صورت  خطر اتالف (معينه  يا بدون مهلت ميعاد مناسب برای ماليه دهنده جهت ارائه اظهارنامه مالياتی 

 : در صورتيکه شرايط ذيل موجود باشد، دارد) عوايد دولت

  نه تنها احتماًال بلکه يقينًا داللت نمايد که ماليه دهنده وجايب  رياست عمومی عوايددر دست داشته  مدارک  )الف(  

  . مالياتی تاديه ناشده دارد  

مدارکی را که داللت بر وقوع نه تنها احتمالی بلکه يقينی يکی از پيشآمد های ذيل  رياست عمومی عوايد  )ب(  

  : داشته باشد    نمايد 

  عاليت اقتصادی اش را متوقف ميسازدماليه دهنده ف .1

 .دارائی که جهت تاديه ماليات استفاده شده ميتواند خارج از افغانستان انتقال داده شود .2

 . کشور را عنقريب ترک نمايند) رؤسا و آمرين شرکت(اشخاص کليدی وعمده  .3

يد که نه تنها احتماًال بلکه يقينًا داللت نما رياست عمومی عوايدمدارک در دست داشته  ) ج(

تعين ماليه هنگاميگه (وجايب مالياتی تاديه ناشده  تا زمانی که تعين ماليه اضطراری 

  . صورت نگيرد پرداخته نخواهد شد) اتالف عوايد دولت متصور است
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  ميعاد ارائه اظهار نامه مالياتی و تاديه ماليات

  : هشتادوهشتم ۀ ماد

به استثنای فورمه ماليه عرضه خدمات معامالت (اتی و بيالنس شخصيکه مکلف به تکميل اظهار نامه مالي) 1(  

سال مابعد به دفتر ماليه مربوط تسليم ) ماه سوم(ميباشد، بايد اظهار نامه مالياتی خويش را الی اخير جوزا    )انتفاعی

  .نمايد

  .ماليه مندرج يادداشت تعيين ماليات به تاريخ تعيين شده در آن قابل تاديه می باشد) 2(  

اشخاص مقيم يا غير مقيم که کشور را قبل از تاريخ معينه تاديه ماليات ذمت شان ترک می  نمايند، مکلف اند الی      (3)

   .دو هفته قبل از عزيمت اظهارنامه مربوط را تسليم و ماليات ذمت خويش را تاديه نمايند

 بوده و تابع ساير مقررات تاديات مطابق اين قانون اشخاصيکه مکلف به ارائه اظهار نامه مطابق احکام اين قانون )4(  

  .نميباشند، بايد حين ارائه اظهارنامه مالياتی ماليات مربوط را تاديه نمايند  

اظهارنامه مالياتی را در هر سه ماه  ميباشند،معامالت انتفاعی  اتاشخاصيکه مکلف به خانه پری  فورمه مالي) 5(  

  .  ويلی ماليه قابل پرداخت شان الی پانزدهم ماه بعدی بعدازهرربع سال تسليم نمايندخانه پری و همراه با اسناد تح

اشخاصيکه در محالت ثابت کار و فعاليت اقتصادی مصروف عرضه خدمات ميباشند مکلف اند، ماليه ذمت شانرا ) 6(

  .ديگری پيشبينی گرديده باشددرخالل هر سه ماه الی پانزدهم ماه بعدی تاديه نمايند، مگراينکه در اين قانون طور 

اشخاصيکه دارای ملکيت منقول و غير منقول بوده، مکلف اند ماليه ذمت شانرا حين ثبت انتقال ملکيت تاديه )  7(

  .نمايند

اين قانون حين اجرای تاديات از  دومماليه  قرار دادهای منعقده با ادارات دولتی مطابق حکم مندرج ماده هفتادو ) 8(

  . يربط دولتی وضع می گرددطرف اداره ذ

ماليات بر عايدات نمايشگاه ها، تياتر، سينما ها، کنسرت ها، نندارتون ها، ورزشگاه ها و امثال آن الی تاريخ )  9(

در صورتيکه فعاليت نمايشگاه های متذکره دوامدار نباشد، ماليه آنها در ختم نمايش . پانزدهم ماه بعدی قابل تاديه ميباشد

  .اخذ گردد

 

اظهارنامه . طوری صراحت دارد که سال مالی از اول حمل آغاز و در اخير حوت خاتمه ميابد 3ماده ) 1(فقره   1.88

در صورتيکه مطابق به اظهارنامه مالياتی هيچ . مالياتی يک سال مالی الی روز اخير ماه جوزای سال آينده بايد ارائه گردد

مالياتی نموده باشد، عوايد نداشته باشد، يا تمام عوايد وی از ماليه  زيانماليه دهنده  مثًال(ماليه قابل پرداخت وجود نداشته باشد، 

يا به يکی از ادارات (اظهارنامه مالياتی الی روز اخير جوزا بايد به نزديک ترين دفتر مالياتی محل تسليم گردد ) معاف باشد

اما در صورتيکه اظهارنامه مالياتی نشان دهد که ماليه قابل .) دهندخدمات پستی قابل اعتبار داده شود تا به دفتر مالياتی تسليم 
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ماليه دهنده بايد ماليه ذمت را تاديه و اظهارنامۀ مالياتی خود را به يکی از بانک های ذيصالح الی اخير جوزا تاديه . تاديه است

لياتی را از دفاتر بانک های ذيصالح بدست وزارت ماليه کاپی اظهارنامه های ما رياست عمومی عوايددر چنين حاالت . نمايند

  . آورده طوری ميپندارند که در دفاتر مالياتی ارائه گرديده اند

. ماليه که در يادداشت تعيين ماليه مشخص گرديده است بايد در تاريخ موعود مندرج يادداشت تعيين ماليه تاديه گردد  2.88

اگر .  يادداشت تعيين ماليه پنداشته شده وبايد حين ارائه اظهارنامه تاديه گردداظهارنامه مالياتی ارائه شده ماليه دهنده منحيث 

مستلزم  رياست عمومی عوايديادداشت متذکره، يادداشت تعيين ماليۀ در حال اتالف عوايد نباشد، ياداشت تعيين ماليه صادرشده 

يادداشت را صادر يا از طريق پست  عمومی عوايدرياست روز شروع از تاريخ که  30آنست که ماليه دهنده ماليه ذمت را الی 

 . ارسال نموده است، تاديه گردد

خود را بتاريخ چهارم ماه جوزا  1385شرکت مذکور اظهارنامه سال . شرکت الف يک شرکت سهامی افغانی است  :مثال

ره را تجديد نظر اظهارنامه شرکت متذک رياست عمومی عوايد 1388دو سال بعد در سال . ترتيب و تسليم مينمايد

يک يادداشت  رياست عمومی عوايد. نموده تشخيص مينمايد که شرکت الف يک اندازه پول را اظهار ننموده است

. يادداشت متذکره يادداشت تعيين ماليۀ در حال اتالف عوايد نميباشد. تعيين ماليه اضافی را به شرکت صادر مينمايد

در يادداشت متذکره تاريخ . از دفاتر خدمات پستی تسليم داده شده است يادداشت صادره به تاريخ اول عقرب به يکی

 . روز بعد ميباشد که الی همان  تاريخ تاديات مالياتی بايد دريافت گردد 30معين گرديده است که معموًال 

خارج کشور بسر  اشخاص مقيم و غير مقيم که کشور را ترک مينمايند يا زمانيکه مکلف به تاديه ماليه ميگردند، در  3.88

 . ميبرند، بايد اظهارنامه خود را دوهفته قبل از عزيمت شان ترتيب و تسليم نمايند

جين ميداند که در ماه ثور افغانستان را . جين سميت يک مقيم انگليسی بوده منحيث مقيم افغانستان نيز پنداشته ميشود  :مثال

جين بايد اظهارنامه مالياتی خود را دو هفته . ت خواهد نمودترک و برای مدت سه ماه آينده خارج از افغانستان اقام

 . قبل از عزيمت خانه پری و تسليم ادارات مالياتی نمايد

تابع ماليه معامالت  عوايد دارای هر شخصی که. فورمه های ماليه معامالت انتفاعی بايد ربع وار ترتيب و ارائه گردد  4.88

ه ماليه معامالت انتفاعی نمی باشد، بايد فورمه ماليه معامالت انتفاعی را ترتيب و ارائه باوجوديکه مکلف به تاديباشد انتقاعی 

 . نمايد

فعاليت مذکور در قالب . يک شخص انفرادی اداره يک فروشگاه عرضه سامان آالت برقی را در کابل در اختيار دارد   :1مثال 

مکلف به ارائه فورمه ماليه معامالت انتفاعی نمی فرد مذکور . يک شرکت سهامی، محدودالمسوليت يا شراکت نيست

عرضه خدمات مشخص که يا  باشد زيرا اشخاص انفرادی درصورت تابع ماليات معامالت انتفاعی قرارميگيرند

در هرربع داشته  افغانی  750,000اينکه  عوايد ناخالص بيشتر از يا ) خدمات هوتل يا رستورانت  يعنی (نمايند  

   .باشند
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رستورانت متذکره در قالب شرکت . يک شخص انفرادی ادارۀ يک رستورانت را در شهر مزارشريف به عهده دارد  :2مثال 

افغانی، در  80,000شخص مذکور در ماه اول فعاليت مبلغ . سهامی، محدودالمسوليت، يا شراکت ايجاد نگرديده است

وی با وجوديکه عوايد کمتر از . ی را بدست مياوردافغان 95,000افغانی و در ماه سوم مبلغ   70,000ماه دوم مبلغ 

افغانی را در هر يک از ماه ها بدست آورده است، مکلف است تا ربع وار فورمه ماليه معامالت انتفاعی  750,000

  . را ترتيب و ارائه نمايد

ت قرار ميگيرند، مکلف اند تا قانون ماليات بر عايدات تابع ماليات ثاب 75و  74ماليه دهنده گان که مطابق به مواد   5.88

 . ماليه ذمت خود را ربع وار الی پانزدهم ماه بعدی هر ربع تاديه نمايند

قرار ميگيرد، وماليه مذکورحين انتقال دارائی قابل  30با درنظرداشت اينکه يک ماليه دهنده تابع ماليه مندرج ماده   6.88

 .  تاديه ميباشد

فروش متذکره تابع . هزار افغانی به فروش ميرساند 50,000حمل به مبلغ  15بتاريخ  نجيب اهللا موتر الری خود را  :مثال

 15افغانی را بتاريخ  500نجيب اهللا بايد مبلغ . افغانی قرار ميگيرد 50,000ماليه ثابت از مبلغ ) افغانی 500(يا % 1

  . حمل به حساب دولت تاديه نمايد

نندارتون ها، نمايشگاه ها، تياتر، سينما ها، کنسرت ها، و ) ات بر عايداتماليه در بدل مالي(ماليات بر عايدات   7.88

در صورتيکه نمايش ها دوامدار نباشند، ماليه بايد بعد از ختم هر نمايش . ورزشگاه ها بايد الی روز پانزدهم ماه آينده تاديه گردد

 . تاديه گردد

وی هر شب به استثنای شب جمعه در سينما فلم ها را به نمايش . ردعزيز ادارۀ يک سينما را در شهر کابل به عهده دا  :1مثال 

عزيز در ماه حمل مبلغ . قانون ماليات بر عايدات تابع ماليه ميباشد 74عزيز در بدل ماليه عوايد مندرج فقره . ميگذارد

  . دولت تاديه نمايد ثور به حساب 15افغانی ماليه خود را بايد الی  5,000عزيز . افغانی عايد بدست مياورد 50,000

نمايش متذکره شامل موسيقی کالسيک . وحيد گاهگاهی نمايش موسيقی فلکلوريک را درشهر هرات برگزار مينمايد  :2مثال 

ولی هرگاه وحيد درک . نمايش شکل متداوم را به خود ندارد. افغانی بوده که توسط نوازنده گان افغانی اجرا ميگردد

در ماه ثور وحيد . هانگردان در وادی هرات گرد آمده اند، چنين نمايش را براه می اندازدنمايد که تعدادی زيادی از ج

وی مبلغ . افغانی ازبابت نمايش عايد نمود 100,000نمايشی را بمنظور جلب توجه جهانگردان براه انداخت و مبلغ 

  .نمايد افغانی ماليه خويش را بايد روز بعد از ختم نمايش به حساب دولت تاديه 10,000

در صورتيکه روز ارائه اظهارنامه يا تاديه ماليه مصادف به روز جمعه يا رخصتی قانونی باشد، اظهارنامه يا تاديات  8.88  

 . ا رخصتی قانونی ارائه يا تاديه گردددر روزکاری بعد  از جمعه ي ايمبايد بدون تطبيق جر
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  اعتراضات و عرايض  

  :هشتادونهم ماده  

ه ايکه اظهار نامه مالياتی را مطابق احکام اين قانون ارائه يا يادداشت تعيين ماليه را تسليم شده و بعدًا متيقن گردد که ماليه د) 1(

اظهارنامه مالياتی يا يادداشت تعيين ماليه نادرست باشد، در اينصورت ميتواند تعديل يادداشت ماليه را صرف از تاريخ ارائه 

 .پنج سال تقاضا نمايداظهارنامه مالياتی در خالل 

روز بعد از ارائه درخواستی تعديل يا تائيد و به ماليه ده ) 60(اين ماده را در خالل ) 1(وزارت ماليه يادداشت مندرج فقره )  2(

د هرگاه وزارت ماليه در خالل اين مدت اجراأت ننمايد، طوری پنداشته ميشود که يادداشت قبلی تعيين ماليه تائي. ابالغ مينمايد

روز بعد از ابالغ يا انقضای ميعاد مذکور اعتراض خويش را به وزارت) 30(در اينصورت مؤدی ميتواند در خالل   .گرديده است

روز مورد غور قرار گرفته، تصميم الزم اتخاذ ) 60(اعتراض از طرف هئيت بررسی درخالل حد اکثر الی . ماليه ارائه نمايد

ن مدت تصميم اتخاذ ننموده و يا ماليه ده به تصميم اتخاذ شده هئيت بررسی قناعت ننمايد، می هرگاه هئيت بررسی در اي. مينمايد

حکم محکمه در مورد قطعی و قابل تطبيق . روز از تاريخ ابالغ تصميم هئيت، به محکمه مراجعه نمايد) 30(تواند در خالل 

  . ميباشد

 

سال شروع از زماينکه  5مۀ خويش يا يادداشت تعيين ماليه را الی يک ماليه دهنده ميتواند درخواستی تعديل اظهارنا  1.89

علی الرغم گفته های فوق، در صورتيکه ماليه دهنده يک يادداشت تعيين . به ارائه اظهارنامه مکلف گرديده است، ترتيب دهد

ارد تا به يادداشت تعيين ماليه روز فرصت د 30ساله دريافت ننمايد، وی مدت  5روز قبل از انقضای ميعاد  30ماليه را حد اقل 

 . جواب ارائه نمايد

خويش را بتاريخ اخير  1385شرکت الف يک شرکت سهامی افغانی بوده که اظهارنامه ماليات برعايدات سال   :1مثال 

شرکت الف درميابد که يک اندازه مصارف بابت تکتانه را از  1388در سال . ارايه نموده است 1386جوزای سال 

شرکت الف ميتواند درخواستی تعديل اظهارنامه خويش را نمايد، . مجرائی ننموده است 1385بل ماليه سال عوايد قا

ترتيب و ارائه  1391اما شرکت الف فقط در صورتی مستحق ميگردد که يادداشت تعديل را قبل از اخير جوزای سال 

  . نمايد

بتاريخ . ارائه نموده است 1386جوزای سال  15د را بتاريخ خو 1385شرکت الف اظهارنامه ماليات برعايدات سال   :2مثال 

اظهارنامه مالياتی وی را تجديد نظر نموده و درميابد که شرکت الف عوايد  رياست عمومی عوايد 1391حمل سال  2

يک يادداشت تعيين ماليه را به   1391جوزای سال  20بتاريخ  رياست عمومی عوايد. خويش را کمترنشان داده است

شرکت . دريافت نمی نمايد 1391شرکت الف يادداشت متذکره را الی اخير جوزای سال . رکت الف ارسال مينمايدش
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ماده ) 2(روز فرصت دارد تا يادداشت تعيين ماليه را قبول يا درخواستی تعديل خويش را مطابق فقره  30الف فقط 

 . ترتيب و ارائه نمايد 42

روز فرصت دارد تا  60استی تعديل يادداشت تعيين ماليه را ارائه نمايد، وزارت ماليه در صورتيکه ماليه دهنده درخو  2.89

روز از تاريخی که ماليه دهنده  60ميعاد . نمايد خويش را اعالن با تعديل يادداشت تعيين ماليه موافقت يا عدم موافقت

تبار يا نهاد خدمات انتقال پست و اجناس ارسال درخواستی خويش را به دفاتر مالياتی تسليم نموده يا از طريق پست قابل اع

ماليه دهنده گانيکه درخواستی خويش را به دفاتر مالياتی ارائه نداشته اند، ميتوانند درخواستی تعديل . ميدارد، آغازميگردد

و امضا ميسازد،  يادداشت تعيين ماليه را توسط نهاد خدمات انتقال اجناس که گيرنده  را بعد از دريافت سند مکلف به تائيد

ماليه دهنده گان همچنان ميتوانند به وضاحت تاريخ که درخواستی تعديالت ارسال شده است، در قسمت فوقانی . ارسال دارند

 . مکتوب درخواست تعديل درج نمايند

 1388 در جريان سال. ارائه نمود 1386خويش را در اخير جوزای سال  1385شرکت الف اظهارنامه مالياتی سال   :مثال

. افغانی عوايد خويش را کمتراظهار نموده است 1,000,000درميابد که شرکت متذکره مبلغ  رياست عمومی عوايد

شرکت الف يک . به وی صادر مينمايد 1389يک يادداشت تعيين ماليه را بتاريخ اول حمل  رياست عمومی عوايد

ترتيب و ارائه مينمايد که در آن تاريخ تهيه  1389ال درخواستی تعديل يادداشت تعيين ماليه را بتاريخ اول جوزای س

درخواستی متذکره به يک نهاد با اعتبار انتقال اجناس داده تا بعد از تسليمی . درخواستی به وضاحت بيان شده است

روز شروع از تاريخ اول جوزا  60 رياست عمومی عوايد. درخواستی، تائيد و امضای گيرنده را حاصل نمايد

نتواند طی مدت معينه جواب  رياست عمومی عوايددر صورتی که . د تا به درخواستی جواب ارائه نمايدفرصت دار

  . ارائه نمايد، چنين پنداشته ميشود که درخواستی تعديل تعيين يادداشت تعيين ماليه را رد نموده است

بايد دوسيه ماليه دهنده را  عوايد رياست عمومیدر تصميم گيری باالی درخواستی تعديل يادداشت ماليه دهنده،   3.89

 . بمنظور حصول اطمينان از اينکه تعيين ماليه منصفانه صورت گرفته است يا خير، به دقت تجديد نظر نمايد

از تصميم خويش ماليه دهنده را مطلع ساخته   بعد از اينکه وزارت ماليه درخواستی ماليه دهنده را تجديد نظر نموده و  4.89

در صورتيکه . ه در صورت عدم موافقت به تصميم هئيات، ميتواند اعتراض خويش را به وزارت ماليه ارائه نمايدکه ماليه دهند

روز بعد از دريافت جواب از جانب وزارت  30ماليه دهنده بخواهد اعتراض نمايد، وی بايد اعتراض خويش را طی مدت 

به درخواستی  رياست عمومی عوايدهرگاه . ه وزارت ماليه تسليم دهدماليه به درخواستی تعديل يادداشت تعيين ماليه، ترتيب و ب

روز بعد از دريافت درخواستی تعديل يادداشت تعيين ماليه،  طوری پنداشته  60ماليه دهنده جواب ارائه ننمايند، با ختم مدت 

از همان تاريخ که به دفتر  وزارت ماليه منفی بوده و ماليه دهنده اعتراض خود را رياست عمومی عوايدميشود که جواب 

چون افغانستان يک . مالياتی، اداره خدمات پستی قابل اعتبار، يا نهاد خدمات انتقال اجناس تسليم نموده است، ارسال داشته است

ال کشور روبه انکشاف است، ماليه دهنده گانيکه اسناد خويش را به دفاتر مالياتی ارائه نمی نمايند، بايد از نهاد خدمات انتق

 . اجناس که گيرنده را مکلف به تائيد و امضای رسيد مينمايد، استفاده نمايند
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در جريان سال . ترتيب و ارائه نموده است 1386خويش را بتاريخ اخير جوزای سال  1385اديب اظهارنامه سال   :مثال

ماری از اشتباهات اظهارنامه اديب را بررسی نموده و درميابد که اديب مرتکب ش رياست عمومی عوايد 1389

به تاريخ اول حمل يادداشت تعيين ماليه را به اديب صادر  رياست عمومی عوايد. دراظهارنامه خويش گرديده است

اديب درخواستی تعديل يادداشت تعيين ماليه را به تاريخ اخير حمل از طريق خدمات پستی با اعتباربه . می نمايد

. روز به درخواستی اديب جواب ارائه نمی نمايد 60طی مدت  عوايد رياست عمومی. وزارت ماليه ارسال ميدارد

در . اديب عدم ارائه جواب را طوری ميپندارد که درخواستی از طرف وزارت ماليه مورد پذيرش قرار نگرفته است

روز بعد از تاريخ عدم  30صورتی که اديب بخواهد موضوع را دنبال نمايد، وی بايد اعتراض خود را طی مدت 

روز بعد از تاريخی است که اديب درخواستی تعديل  90اين يعنی . ذيرش درخواستی، به وزارت ماليه ارسال نمايدپ

  . يادداشت تعيين ماليه را ارائه نموده بود

رياست اعضای هئيت بررسی اعتراضات در . راجع ميشود" هئيت بررسی اعتراضات"اعتراض ماليه دهنده به   5.89

انتخاب  رياست عمومی عوايداعضای هئيت بررسی اعتراضات بايد از کارمندان . ضو دايمی نميباشندمنحيث ع عمومی عوايد

تمام اعضای فوق الذکر بايد در موضوعات ماليه دهنده . هر گروپ هئيت بررسی اعتراضات شامل سه عضو ميباشد. گردند

ت بررسی در قضيه يا دوسيه ماليه دهنده هيچ يک از اعضای هئيت بررسی قبل از شموليت در گروپ هئي. بی طرف باشد

 . نبايد دخيل باشد

زمانيکه هئيت بررسی اعتراضات قضيه ماليه دهنده را روی دست ميگيرد بايد تمام حقايق مندرج دوسيه ماليه دهنده   6.89

کتبی ماليه دهنده ويا عالوتًا هئيت مذکور بايد مالحظه نمايد که آيا اظهاررات شفاهی ويا . را به دقت مورد بررسی قراردهد

در صورت ضرورت به . در تصميم گيری باالی دوسيه ماليه دهنده ممد خواهد بود وياخير رياست عمومی عوايدمسولين 

در صورتی که هئيت احساس . اظهارات اضافی، هئيت مذکور ممکن جلسۀ را با ماليه دهنده ويا کارمندان عوايد داير نمايد

عوايد کتبًا پيرامون  اداره مربوطهه اسناد و مدارک بيشتر نياز است، بايد از طرفين، ماليه دهنده يا نمايد که بمنظور حل قضيه ب

هم چنان اداره مربوطه عوايد مکلف به ارائيه معلومات واسناد مربوط به قضيه تحت . فراهم آوری  اسناد و مدارک تقاضا نمايد

 . اشد، به هيأت بررسی اعتراضات ميب به زمان معين بررسی

در مرحله تصميم گيری، هئيت بررسی اعتراضات بايد مد نظر داشته باشد که اگر ماليه دهنده تصميم هئيت بررسی   7.89

از اينرو هئيت بايد تصمصيم خويش را مبنی بر درک کامل اخذ . را قبول ننمايد، وی حق دارد تا موضوع را به محکمه بکشاند

 . ممکن برنده يا بازنده قضيه گردد رياست عمومی عوايدحکمه راجع شود، نمايد که اگر قضيه ماليه دهنده به م

هئيت متذکره بايد تصميم خويش را کتبًا نوشته و بايد . هئيت بررسی تصميم خويش را باالثر اکثريت آرا اخذ مينمايد  8.89

بوده الزامی  یی شعبات اجرايوی مالياتتطبيق فيصله هيأت بررسی باال .اطالع دهد رسمًا را واداره ماليات مربوطه ماليه دهنده

 .طالع دهندازتطبيق آن به ماليه دهنده ا) 60(ودرخالل 
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 در صورت توافق، هئيت بررسی اعتراضات و ماليه دهنده بايد موافقت نامه مشخص را با درج حقايق مربوط و  9.89

  . موافقت های که درهرسال پيرامون موضوع به نتيجه ميرسد، عقد نمايد

رداخت نمی تا زمانيکه فيصله نهائی در مورد قضيه ماليه دهنده اعالن نگردد، وزارت ماليه وجوه ماليه دهنده را بازپ  1.90

 :فيصله نهائی شامل مفردات ذيل ميباشد. نمايد

 در مورد ادعای بازپرداخت وجوه ماليه دهنده يا درخواستی تعديل يادداشت تعيين ماليه  رياست عمومی عوايدتائيد  .أ 

ات قانون مالي 94موافقت مشخص ميان ماليه دهنده و وزارت ماليه به تعقيب صالحيت های وزارت ماليه مطابق ماده  .ب 

 بر عايدات 

 . فيصله نهائی محکمه، فيصله نهائی محکمه به معنی تصميمی محکمه است که منتج به استيناف شده نميتواند .ج 

که مسول دوسيه ماليه  رياست عمومی عوايدهرگاه در مورد ادعای ماليه دهنده فيصله نهائی صورت گيرد، مامورين   2.90

بمنظور حصول اطمينان از اينکه هيچ مکلفيت های مالياتی باقی نمانده است که در  دهنده ميباشند، بايد دوسيه ماليه دهنده را

هرگاه حين بررسی چنين برمال گردد که مکلفيت مالياتی باقی مانده وجود ندارد، و . مقابل آن وجوه تطبيق گردد، بررسی نمايند

 رياست عمومی عوايدساير مکلفيت های مالياتی،  مبلغ اضافی قابل بازپرداخت برای ماليه دهنده موجود است، بعد از تطبيق

 . بايد بررسی نمايند که ماليه دهنده ازدرک محصول گمرکی مقروض نمی با شد

بايد با رياست  رياست عمومی عوايددر صورتيکه ماليه دهنده از درک محصوالت گمرکی باقی داری داشته باشد،   3.90

نان حاصل نمايد که به اندازه پول باقی ماندۀ ماليه دهنده، مکلفيت های محصول خزاين و رياست گمرکات به تماس شده تا اطمي

 . گمرکی وی رفع گرديده است

به هر اندازه مبلغی که باز هم بعد از تطبيق ساير طلبکاری های مالياتی و محصوالت گمرکی، از ماليه دهنده باقی   4.90

 :ميماند، به ترتيب ذيل اجراات صورت ميگيرد

 .درخواست ماليه دهنده، محاسبۀ آن در مقابل مکلفيت های مالياتی ماليه دهندۀ ديگر در صورت .أ 

 .در صورت درخواست ماليه دهنده، بازپرداخت آن به ماليه دهنده از طريق رياست خزاين .ب 

 
  پس پرداخت 

  :مماده نود 

هر گاه وزارت ماليه باالثر بررسی اظهار نامه مالياتی، ادعای مؤدی  يا فيصله محکمه دريابد که ماليه تاديه شده اضافه تر از مقدار

به  معينه ميباشد، ماليه تاديه شده اوًال جهت رفع ساير ماليات مؤدی يا محصوالت گمرکی قابل پرداخت وی يا به موافقه خودش

حساب ساير تاديه کننده گان محاسبه گرديده و بعد از اجرای آن، مقدار اضافی دوباره با در نظرداشت تعليماتنامه قانون ماليات بر 

  .عايدات به مؤدی مسترد ميگردد
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 .  نگهداری آن بمنظور تطبيق آن به مکلفيت های مالياتی ماليه دهنده در آينده .ج 

  تحصيل معلومات   

  : ويکم نود ماده    

ابررسی نموده وبه اين بمنظورتطبيق بهتراحکام اين قانون وزارت ماليه صالحيت دارد تا اسناد ماليه ده ر )1(

  .د هرنوع معلومات رادررابطه به امورمالی وتجارتی ازماليه ده يا سايراشخاص مطالبه نمايدمنظورميتواند

طه به اظهارنامه محرم بوده وازطرف مؤظفين اين ماده ومعلومات حاصله درراب) 1(معلومات مندرج فقره  )2(

 .مربوطه وزارت ماليه افشا نميگردد مگربه حکم قانون 

  .نامه قانون ماليات بر عايدات تنظيم ميگردد طرز بررسی اسناد ماليه ده در تعليمات  )3(

 شخصيکه بدون داليل مؤجه درخالل مدت بيست روزاسناد رابدسترس مؤظفين وزارت ماليه قرارندهد يا )4(

ازارائيه معلومات خود داری نمايد دربرابرهرروز ازتاريخ مطالبه مکلف به پرداخت ماليه اضافی قرارذيل 

 :ميباشد 

  .شخص حقيقی مبلغ يکصد افغانی  -1

 .شخص حکمی مبلغ دوصد افغانی  -2

  .روزهای رخصتی ازين حکم مستثنی است 
 

 . دهنده درج تعليماتنامه نظارت ميباشد بمنظور نظارت از ماليه رياست عمومی عوايدلعمل های اطرز  1.91

  . هر نوع معلوماتی را که کارمندان وزارت ماليه در مورد ماليه دهنده بدست مياورند بايد محرم باقی بماند  2.91

يا به اشخاص در  در صورتيکه کارمندان وزارت ماليه قصدًا معلومات محرم را به اشخاص خارج از وزارت ماليه  3.91

به شمول انفکاک جزايی افشا نمايند، کارمند مذکور تابع اجراات  ماليه که حق اطالع از معلومات محرم را ندارد،داخل وزارت 

در صورتيکه . اجراات انتظامی بدون منظوری وزير و يا معين عوايد و گمرکات قابل تطبيق نميباشد. از وظيفه قرار ميگيرد

حرم مشکوک باشد، تطبيق اجراات انتظامی توسط وزير ماليه حکم داده معين عوايد و گمرکات در مورد افشای معلومات م

در صورتيکه وزير ماليه معلومات محرم را افشا نمايد، تطبيق اجراات انتظامی توسط شورای وزيران حکم داده . ميشود

 . ميشود

ز وزارت ماليه باشند يا خير اينکه اشخاص خارج ا(هر گاه کارمند وزارت ماليه قصدًا معلومات محرم را به اشخاص  4.91

وزارت  قانون ماليات بر عايدات 106ماده ) 1(طبق فقره  از وزارت ماليه بمنظور منفعت شخصی افشا نمايد، )اهميت ندارد

   .تحت پيگرد عدلی قرار خواهد دادماليه کارمند مذکور 
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  فصل چهاردهم

  احکام تطبيقی

   96 - 92مواد 
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هر تشخيص کامل  باوجود اينکه. ردتحصيل ماليه از هرشخصيکه از ماليه دهنده مقروض است صورت ميگي 1.92

 5.92الی بخش  2.92، يک مثال دراين بخش و ساير مثالها دربخش ميباشدشخصيکه از ماليه دهنده مقروض باشد، ناممکن 

برعالوه مثال های ذيل ، مقروض بودن از ماليه دهنده به انواع مختلف بوده و .  گرديده اند ذکرپيرامون اين موضوع 

بات قابل دريافت  تحصيل ناشده، عوايد جايداد، مبالغ از درک قرارداد های تکميل شده، قروض به اساس دربرگيرنده حسا

قسط، پيش پرداخت ها و يا اما نات وعده داده شده، حق االمتياز ها، تاديات بابت کميشن، تاديات بابت حق طبع ونشر، تاديات 

  .اسنادقرضه، امانات محفوظ، کرايه ها، اجاره ها و غيره می باشدبابت قراردادها، عوايد بابت سرمايه گذاری، اسهام و 

تاريخ بازپرداخت . فرضًا يک قرار داد نشان ميدهد که ماليه دهنده يک مقدار پول را به يک دوستش قرض داده است  :مثال

  . دريافت نمی باشد بناًء ماليه دهنده داوطلبانه ماليه را تاديه ننموده و محل سکونت وی نيز قابل. پول گذشته است

  افغانی 100000      مبلغ قرضه  

  افغانی 50000      ماليه ذمت  

  

 افغانی 50000           مبلغ قابل تحصيل  از دوست  

   – 0 -      ماليه ذمت باقيمانده            

  ه ناشده از شخص ثالثتحصيل ماليات تادي 

   :دوم  مادۀ نود و  

وزارت ماليه ميتواند بودن موافقه مؤدی به اساس يادداشت تحريری، ماليات قابل تاديه را از اشخاص ذيل نيز تحصيل ) 1(
  :نمايد

  .شخصيکه از مؤدی مقروض می باشد -1

  .شخصيکه پول مؤدی را نگهداری می نمايد -2

  .ی شخص ديگر بمنظور تاديه آن به مؤدی نگهداری می نمايدشخصيکه پول را به نمايندگ -3

  .هت تاديه پول به مؤدی داردجص ديگر را خشخصيکه صالحيت ش -4

  .شخص حقيقی و حکمی ايکه مکلف به تاديه معاشات، دستمزدها و امثال آن به مؤدی باشد -5
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  .تحصيل از هرشخصيکه پول ماليه دهنده را نگهداری مينمايد، صورت ميگيرد  2.92

  حساب بانکی دارد ماليه دهنده يک   :مثال

  افغانی 200000  مبلغ موجود  درحساب بانکی  

  افغانی 50000      ماليه ذمت  

  افغانی 50000    مبلغ قابل تحصيل از بانک  

   - 0-      ماليه باقيمانده

  ويا

  افغانی 40000    مبلغ موجود درحساب بانکی  

  افغانی 50000      ماليه ذمت  

  افغانی 40000    ماليه قابل تحصيل از بانک  

 افغانی 10000      ماليه باقيماند

تحصيل ماليه تاديه ناشده از هرشخصيکه پول را دريک حساب بانکی جهت تاديه به ماليه دهنده نگهداری می نمايد،    3.92

  .صورت ميگيرد

  .يک شرکت بيمه پول را برای ماليه دهنده جهت تاديه سرجمع آن به وی نگهداری می نمايد  :مثال

  افغانی 533000    ه از جانب بيمه به ماليه دهندهمبلغ پول قابل تادي  

  افغانی 196000          ماليه ذمت  

  افغانی 196000      مبلغ قابل تحصيل از شرکت بيمه  

 

   - 0-          ماليه باقيمانده
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  . تحصيل ماليه از هرشخصيکه صالحيت و مسؤليت تاديه پول به ماليه دهنده را داشته باشد، صورت ميگيرد  4.92

درمقابل اکمال کار رنگمالی دوباب منزل، ماليه دهنده متذکره  پول رابدست . فه ماليه دهنده رنگمالی منازل استوظي  :مثال

  .نياورده است

  افغانی 10000    پول ايکه بايد مالک خانه اولی تاديه نمايد  

  افغانی 12000    پول ايکه بايد مالک خانه دومی تاديه نمايد   

  نیافغا 298000          ماليه ذمت  

  افغانی 22000      مبلغ قابل تحصيل از مالکين خانه ها  

  افغانی 276000          هماليه باقيماند  

تحصيل از شخص حقيقی ويا حکمی ايکه مسؤليت تاديه معاشات، دستمزد ها و تاديات مشابه را به ماليه دهنده داشته   5.92

  .باشد، صورت ميگيرد

  افغانی 5000      ماليه دهنده دريک شرکتهفته وارمعاش   :مثال

  ) بعد از وضع ماليه معاش(  

  افغانی 21000                      ماليه ذمت  

 افغانی  5000        مبلغ قابل تحصيل از شرکت  

 افغانی 16000          ماليه باقيمانده

ين دليل به هم. ماليه دهنده  بعداز تحليل از حساب خارج گردد معيشت  قابل قبول روش معمولی اينست که مصارف   :تبصره

هفته برای ماليه  7ضرب  3000(افغانی فی هفته الی تاديه کامل ماليه را حکم خواهد نمود  3000 فيصله کتبی صرف گرفتن 

  ). افغانی 21000
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  مکلفيت آمرين، سهمداران و ساير اشخاص 

  :سوم مادۀ نود و 

ه ننمايد، وزارت ماليه ميتواند ماليه ذمت آنرا از اشخاصشرکتی که ماليات برعايدات قابل تاديه را مطابق احکام اين قانون تادي 

  :تحصيل نمايد ذيل 

  .ذيصالحيکه دررفع مکلفيت مالياتی شرکت بی توجهی نموده باشد نمسؤلي -1

 .که حداقل ده فيصد درمالکيت شرکت سهيم بوده  به اندازه مفاد سهم که وی از شرکت بدست می آورد سهمداريکه -2

يک حصه دارائی شرکت را به نرخ کمتر از قيمت بازار حين اجرای معامله سه سال قبل از  شخصيکه يک يا بيشتر از -3

  . تاريخ پرداخت ماليات تاديه ناشده بدست آورده باشد

 

شرکت شان بی توجهی نموده  برعايدات ماليات از هريک و يا تمام آمرين شرکت که درمقابل مکلفيت های ماليات  1.93 

  . اند، اخذ ميگردد

نه تن از آمرين شرکت ايکس توافق نمودند تا تاديه ماليات را بمنظور خريداری بيلدوزر وغيره وسايل مشابه به    : المث

ماليه از دارائی شخصی هريک از آمرين تحصيل گرديده . هيئت مديره فيصله را کتبًا درج می نمايد.  تعويق بياندازند

پيرامون موثريت ومناسب بودن تحصيل ماليات قضاوت  عوايدرياست عمومی . ويا هم ميان آنها تقسيم ميگردد

  .خواهند نمود

به اندازۀ مفاد سهم ايکه بدست  و يا بيشتر از ده فيصد دريک شرکت سهم داشته باشد،  ماليه از سهمداريکه ده فيصد 2.93

  .اخذ ميگردد مشروط براينکه وی  مفاد سهم  از شرکت دريافت نمايد مياورند،

  تاديات مفاد سهم شرکت متذکره قرارذيل . مديون است افغانی 1000000بابت ماليات برعايدات مبلغ رکت افکو    :مثال

    . صورت ميگيرد

  ماليه تحصيل شده  فيصدی مالکيت  مفادسهم اخذ شده  سهم  اسم سهمدار

  200,000  %20  200,000 20,000  کريم

  200,000  %20  200,000  20,000  زمری

  300,000  %30  300,000  30,000  احمد 

  300,000  %30  300,000  30,000  شفيق
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   -0 - بيالنس        افغانی 1000000= مجموع ماليه تحصيل شده

سهم دارند باآنهم  تحصيل ماليه از هر سهمداريکه ده فيصد ويا بيشتر سهم داشته باشد، %  20درمثال فوق سهمداران حداقل 

بايد بخاطر داشت که تحصيل ماليات . تابع اين حکم قرار نمی گيرند سهم دارند%  10سهمدارانيکه کمتر از . صورت ميگيرد

 هرگاه هيچگونه مفاد سهم وجود نداشته باشد، درآنصورت هيچگونه تحصيل. به مفاد سهم ايکه دريافت ميگردد، محدود ميباشد

اشد اما صرف به سهم داشته ب%  40هرگاه يک سهمدار دريک شرکت . صورت نمی گيردازسهمداران  ماليات برعايدات

  . مفاد سهم اخذ نمايد درآنصورت ماليه اضافه تر از مقدار مفاد سهم حاصله اخذ نمی گردد%  10اندازه 

از هرشخصيکه دارائی شرکت را دريک معامله سه سال قبل از تاريخ ماليه ذمت کمتر از نرخ بازار حاصل نموده   3.93

  .تحصيل ميگردد ات برعايداتباشد، مالي

که شرکت متذکره سه تعمير آن درظرف يک سال قبل از ميعاد . رادرملکيت خويش داردتعمير 30يک شرکت   :1مثال 

به قيمت پائين  رئيس شرکتهرسه تعمير متذکره را  برادران . بفروش رسيد ات برعايدات راداشت،تاديه ماليمکلفيت 

 :ريداران تعميرها طورذيل تحصيل ميگرددماليات برعايدات شرکت متذکره ازخ. تر از نرخ بازار خريداری نمودند

 

  ماليه قابل تحصيل   قيمت فروش  نرخ روز  تعمير

  مالک جديد

  15,000,000  5,000,000 20,000,000  الف 

  33,000,000  5,000,000  38,000,000  ب

  34,000,000  5,000,000  39,000,000  ج

 از قبل روز دو بنزمتذکره .است ميباشد، افغانی 1,000,000 دربازار آن نرخ که مرسيدس بنز دارای شرکت يک :٢ مثال
 ميعاد

. افغانی است 100,000قيمت فروش موتر متذکره . افغانی است 3,332,000مقدار قرض . تاديه قرض مالياتی بفروش رسيد

 .است.افغانی می باشد  900,000مالک جديد موتر مکلف به تاديه 

=
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جلوگيری بعمل از کشور افغانی از درک ماليه مقروض باشند، از خروج آنها  20000انيکه اضافه تر از ماليه دهندگ  1.94

  :آيد مگراينکه آنهامي

ماليات تاديه ناشده را به بانک تحويل نموده و سند تحويلی را به رياست عمومی عوايد منحيث    .الف

  .ثبوت ارائه نمايند

ضمانت بگونه مثال، (عوايد قبل از ترک کشور ايجاد نمايند  ترتيبات مقنع را با رياست عمومی   .ب

  ).ويا توافقنامه الزامی و يا سند بازگشت

کارمندان باصالحيت رياست عمومی عوايد با دريافت اينکه يک ماليه دهنده ميخواهد افغانستان را قبل از تاديه ماليه    2.94

ترک نمايد، ميتوانند حکم جلو گيری از ) افغانی مقروض باشد 20000ز هرگاه از درک ماليه اضافه تر ا(و يا ايجاد ترتيبات 

اشاره نموده و )  مکلفيت جلوگيری ماليه دهنده از ترک کشور(حکم متذکره به اين ماده قانون . خروج وی را صادر نمايند

  :ه مراجع ذيل ارسال گرددب رياست عمومی عوايدبايد شخصًا ذريعه  عزيمت حکم منع . جزئيات ماليه ذمت وی را دربردارد

  وزارت امور داخله. الف

  وزارت ترانسپورت. ب

  ساير ادارات دولتی که مسؤليت معاونت را دارد. ج

درچنين موارد شخص متذکره بايد يک . حکم منع عزيمت برای شخصيکه مکلفيت مالياتی دارد، صادر ميگردد  3.94

  . انند يک شرکت ويا کدام اداره ديگر صادر شده نمی تواندحکم منع عزيمت به يک شخصيت حکمی م. شخص حقيقی باشد

ماليه شخص متذکره تعيين گرديده و تاهنوز تاديه که به اين مفهوم است ) ماليه ذمت(مکلفيت ايکه يک شخص دارد   4.94

تعيين "الياتی تعيين ماليه به اساس فورمه مالياتی ايکه توسط يک شخص ارائه ميگردد ويا هم به اساس فورمه م. نشده است

  شخص ممنوع الخروج

  :چهارم  مادۀ نود و

صيکه حسابات مالياتی و تادياتی وی بيشتر از بيست هزار افغانی بوده و آنرا با مراجع ذيربط تصفيه ننموده باشد،شخ

 مقامات ذيصالح وزارت ماليه ميتوانند درمورد عدم خروج وی به مراجع ذيربط. ازکشور خارج شده نمی تواند

  .را ارسال نمايديادداشت کتبی  امنيتی
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تعيين ماليه تعديل شده ايکه ذريعه وزارت ماليه صادر شده . ذريعه وزارت ماليه صادر شده، صورت ميگيرد" تخمينی ماليه

شخصيکه به وزارت ماليه فورمه مالياتی را ارائه نکرده ويا . گرددمياست،  تاديهاست، نيز شايد منتج به ماليه ايکه قابل 

  . ينی ماليه را صادر نکرده باشد طوری پنداشته ميشود که وی مکلفيت مالياتی نداردوزارت ماليه تعيين تخم

يک شخص درصورتی ايکه ماليه وی تعيين و آنرا تاديه ننمود ه باشد، طوری پنداشته می شود که وی دارای مکلفيت   5.94

باشد، نيزطوری پنداشته می شود که وی  93همچنان يک شخصيکه مکلف به تاديه ماليه يک شرکت مطابق ماده .  مالياتی است

درصورتی تطبيق ميگردد که يک آمر، سهمدار ويا خريدار  دارائی يک شرکت را کمتر  93ماده . دارای مکلفيت مالياتی است

از نرخ بازار بدست آورده هرگاه  وزارت ماليه يادداشت را بدين منظور به شخص متذکره صادر نمايد، طوری پنداشته می 

  .وی دارای مکلفيت مالياتی ميباشد شود که

شرکت متذکره ماليه ذمت خود را تاديه ننموده است زيرا اين . افغانی می باشد 200000ماليه ذمت شرکت الف   :مثال

دراثر خريداری يک تعمير جديد برای کارهای تجارتی اش به مصرف  را شرکت ذخاير نقدی و تسهيالت کريدت اش

باوجود اينکه ميدانست شرکت الف مکلف به ارائه فورمه ماليات برعايدات و تاديه  يک آمر شرکت. رسانيده است

آمر شرکت به حصول اطمينان از اينکه . ماليات برعايدات است، با آنهم فيصله نمود تا يک تعمير را خريداری نمايد

آمر مذکور يک يادداشت را وزارت ماليه به . شرکت الف مکلفيت ماليات برعايداتش را ادا نمايد، بی توجهی نمود

اينکه آمر  از. افغانی می نمود، صادر کرد 200,000که آمر شرکت را مکلف به تاديه ماليه به مبلغ  93مطابق ماده 

مذکور منحيث شخصيکه دارای ذمت مالياتی است، پنداشته ميشود، وزارت ماليه حکم منع عزيمت  آمر متذکره را 

  .صادر می نمايد

شخص از کسيکه دارای ذمت مالياتی است ، مقروض بوده ويا هم پول اورا نگهداری می  نمايد، دارای هرگاه يک   6.94

  . مکلفيت مالياتی نمی باشد

افغانی از  25000هارون مبلغ . افغانی می باشد 30000برای اديب سند تعيين ماليه صادر گرديده و ماليه ذمت وی   :مثال

. زيمت به اديب صادر گردد، چنين حکم برای هارون صادر شده نمی تواندزمانيکه حکم منع ع. اديب مقروض است

  . دراين مثال هارون شخصی نيست که دارای ذمت مالياتی باشد

باآنهم، وزارت ماليه شايد يک يادداشت را به هارون صادر نمايد و وی را مکلف سازد تا پول را که از اديب   :تبصره

  .تاديه نمايد 92اده مقروض است به وزارت ماليه مطابق م
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ننمايد و دراين عرصه همکاری نکند،  ارائها درميعاد قانونی آن هرگاه يک ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی خود ر  1.95

  . تصميم اتخاذ مينمايد استحضاريه نهائی رياست عمومی عوايد جهت  صدور 

اينکه ماليه  از مان معين آن بايد  بعددر زنشده  ارائه) اظهارنامه ها(طی اين يادداشت تقاضا ميگردد تا اظهارنامه    .الف

  .گرددرا اخذ می نمايد، ارائه نهائی استحضاريه دهنده 

درميعاد مندرج ) اظهارنامه ها(به ماليه دهنده توصيه ميگردد که هرگاه اظهارنامه نهائی  استحضاريهطی    .ب

هرگاه جهت اجرای چنين امری نياز به کمک امنيتی . ، يک بخش ويا تمام فعاليت وی مسدود ميگرددگرددارائه ن استحضاريه

  . ز جهت حصول اطمينان از اطاعت پذيری کامل استفاده خواهد گرديدباشد، از آن ني

وزارت . اطمينان حاصل مينمايد) بی حدنه (رياست عمومی عوايد از دريافت تمام معاونت های امنيتی مورد نياز   . ج

  . امور داخله به اساس اين قانون درزمينه  مکلف به همکاری ميباشد

دهد که با ماليه دهنده سه بار تماس صورت گرفته و از وی تقاضا شده است تا فورمه اسناد های موجود نشان مي  :مثال

ماليه دهنده گفته . مالياتی ماليه معامالت انتفاعی اش را ارائه نمايد که مدت شصت روز از ميعاد معينه آن گذشته است

بالخره، ماليه . شتر دارداست که شرکت بزرگ فروش اجناس خوراکی مشکالت زياد داشته و ضرورت به زمان بي

درصورت ضرورت مسدود نمودن فعاليت وی استحضاريه و بناًء  . حاضر نيست زمان ارائه بيالنس را بگويددهنده 

  .بايد بکار برده شود

هرگاه يک ماليه دهنده تاديات خود را اجرا ننمايد، ويا طوريکه قانون حکم می نمايد ماليه را وضع وتاديه ننموده ويا   2.95

  . را صادر نمايداستحضاريه نهائی درزمينه همکاری ننمايد، رياست عمومی عوايد مصمم خواهد بود تا مکتوب 

طی اين مکتوب تقاضا ميگردد تا از احکام مالياتی ايکه درزمان معين آن تاديه نشده ويا وضع نگرديده است، الی    .الف

  . اطاعت پذيری صورت گيردبعداز اخذ اين مکتوب ذريعه ماليه دهنده، ميعاد معينه 

  مسدود نمودن

  :نود و پنجم مادۀ

هرگاه مؤدی اظهارنامه مالياتی و ماليات را مطابق به احکام اين قانون به وقت معينه ارائه، تاديه ويا وضع ننمايد، وزارت

روز از تاريخ ) 7(ماليه ميتواند مؤدی را ذريعه يادداشت تحريری مبنی براينکه بخشی از فعاليت يا تمام آن را بعداز 

اين حکم بعد از امضای مقامات ذيصالح وزارت ماليه الی تصفيه کامل حسابات . يادداشت مسدود می نمايد، اطالع دهد

  .تادياتی نافذ بوده و مراجع امنيتی مکلف اند، درتطبيق اين حکم همکاری نمايند مالياتی و 
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مکتوب متذکره به ماليه دهنده توصيه می نمايد که هرگاه از تمام مکلفيت های مالياتی ويا عدم وضع ماليه درظرف    .ب

هرگاه جهت . اطاعت پذيری کامل صورت نگيرد، يک بخش ويا تمام فعاليت شخص مذکور مسدود خواهد گرديدمعياد معينه 

  .کمک امنيتی باشد، از ان نيز جهت حصول اطمينان از اطاعت پذيری کامل استفاده بعمل خواهد آمد اجرای چنين امر نياز به

وزارت . اطمينان حاصل مينمايد) نه بی حد(رياست عمومی عوايد از دريافت تمام معاونت های امنيتی مورد نياز    .ج

  .امور داخله به اساس اين قانون درزمينه  مکلف به همکاری ميباشد

اظهارنامه ذريعه اين ماليه دهنده .اسناد موجود نشان ميدهد که اين ماليه دهنده يک شرکت بزرگ ساختمانی  است   : 1ال مث

در . افغانی ميرسد 00025000 ماليه، جريمه و ماليه اضافی ذمت وی به. بدون هيچگونه تاديات ارائه گرديده است

روز بعداز ميعاد معينه  30. پول از خارج افغانستان به وی ميرسددو جلسه قبلی ماليه دهنده مذکور گفت که به زودی 

دراينصورت مکتوب استحضاريه و احتماًال مسدود نمودن شرکت وی مورد . هيچگونه پول به بانک تحويل نگرديد

  . غور قرار خواهد گرفت

کارمند بوده و از  26رای شرکت متذکره دا. جنراتور های برقی را برای شش ماه بفروش ميرساند ،شرکتيک   :2مثال 

به وزارت ماليه بی اعتنائی بخرچ داده  ماليهمعاش آنها ماليه موضوعی را وضع نموده است اما در تاديه هرگونه 

ما نمی توانيم که اين مقدار پول . " رئيس شرکت ميگويد که پول را برای مصارف کاری ضرورت داشتند. است

. هيچگونه همکاری جهت تحويلی پول وضع شده وجود ندارد". ا پيش ببريمهنگفت را تحويل نموده و فعاليت خود ر

  .را قرار گيردغور اج و احتماًال مسدود نمودن شرکت مورداستحضاريه دراينصورت بايد 
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ای هرگونه معامله دارائی  ماليه دهندگانيکه رياست عمومی عوايد حکم محکمه را جهت ايجاد محدوديت باالی  اجر  1.96

. اظهارنامه مالياتی خود را خانه پری و ارائه ننموده اند، ماليات خود را تاديه نکرده ويا وضع ننموده اند، تقاضا خواهد نمود

بل از اينکه محکمه هرگاه ماليه دهنده مکلفيت های مالياتی خود را ق. اين حکم دربرگيرنده منع فروش هرگونه دارائی می باشد

  .حکم خود را صادر کند، ايفا نمايد، حکم متذکره تطبيق نمی گردد

نگردد، رياست عمومی عوايد به أ روز از تاريخ صدور چنين حکم محکمه اد 30هرگاه مکلفيت مالياتی درظرف   2.96

هرگاه تمام مکلفيت های  .مودمنظور دريافت  صالحيت بيشتر جهت فروش دارائی ماليه دهنده به محکمه مراجعه خواهد ن

ايفا نگردند، محکمه ذيصالح حکم را به رياست عمومی عوايد مبنی برفروش دارائی ماليه دهنده از  96مالياتی مطابق ماده 

بعداز فروش دارائی ماليه دهنده تمام ماليات تاديه نشده وی پرداخت شده و . طريق ليالم يا داوطلبی  صادر می نمايد

  . پول اضافی از درک فروش جايداد باقی بماند، ذريعه وزارت ماليه به ماليه دهنده مذکور دوباره تاديه ميگردد درصورتيکه که

  

 

 

  محدوديت دسترسی مؤدی به دارائی

  :نودو ششم مادۀ 

به وقت معينه ارائه، تاديه يا وضع نمايد، وزارت ماليه هرگاه مؤدی اظهارنامه مالياتی و ماليات را مطابق احکام اين قانون ) 1(

ميتواند به محکمه ذيصالح مراجعه و الی تصفيه حسابات مالياتی و تادياتی محدوديت دسترسی به دارائی های منقول و غيرمنقول 

  .لق به مؤدی را تقاضا نمايدعمت) بالک(

دياتی خويش را ادا ننمايد، وزارت ماليه ميتواند به محکمه ذيصالح روز وجايب مالياتی و تا) 30(هرگاه مؤدی درخالل مدت ) 2(

اين ماده حاضر ) 1(هرگاه مؤدی قبل از صدور حکم محکمه به ايفای مکلفيت های مندرج فقره . مراجعه و فروش آنرا تقاضا نمايد

   .گردد، از تعقيب عدلی وی انصراف بعمل می آيد

اين ماده به فروش دارائی های متذکره از طريق مزايده و داوطلبی حکم ) 1(ج فقره محکمه ذيصالح ميتواند درحالت مندر) 3(

  .صادر نمايد

  .وزارت ماليه از ماحصل فروش، وجايب مالياتی و تادياتی مؤدی را اخذ و متباقی آنرا به وی مسترد می نمايد) 4(
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  فصل پانزدهم

  جلوگيری از کتمان ماليه

  98الی 97مواد 
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شخاص مرتبط قانون ماليات برعايدات حصول اطمينان از اينست که ماليه دهنده گان با ا-97هدف ماده  1.97

وزارت ماليه . بمنظور نفع مالياتی ايکه درصورت معامله با اشخاص غيرمرتبط متصور نيست، وارد معامله نشوند

اقتصادی و انکشاف قيمت گذاری  و تشريحات هذا با رهنمود های اداره همکاری 97به اين عقيده است که ماده 

  . درتطابقت قرار دارد) 1995سال (انتقال برای تصدی ها و ادارات چندين مليتی ماليات 

. شرکت الف و ب شرکت های سهامی افغانی ميباشد. شرکت الف و ب می باشدفروخته شده احمد مالک تمام اسهام   :1مثال 

. افغانی فی واحد بفروش برساند 1000احمد از شرکت الف ميخواهد تا يکتعداد محصوالت را به شرکت ب به قيمت 

احمد ميخواهد که شرکت الف . افغانی فی واحد بفروش ميرسد 800به عين شکل به قيمت  محصوالت مشابه دربازار

شرکت . محصوالت را به قيمت بلندتر جهت تقليل مفاد شرکت ب بفروش رسانده و مفاد شرکت الف را تزئيد ببخشد

خود را رفع کرده  زيانخالص عملياتی است و از مفاد حاصله بابت فروش محصوالت به شرکت ب  زيانالف مواجه 

يح نمايد که گويا روزارت ماليه مفاد شرکت های الف و ب را دوباره ميتواند طوری تص 97مطابق ماده . ميتواند

  . افغانی فی واحد بفروش رسانيده است 800شرکت الف محصوالت را به شرکت ب به قيمت 

شرکت الف افغانی و شرکت ب ازبکستانی می . دشرکت های الف و ب می باشاسهام فروخته شده احمد مالک تمام   :2مثال 

افغانی بفروش  800احمد از شرکت الف ميخواهد که محصوالت خود را به شرکت ب به قيمت فی واحد . باشد

احمد ميخواهد که . افغانی فی واحد بفروش ميرسد 1000محصوالت مشابه دربازار به عين شکل به قيمت . برساند

کت ب به قيمت ارزانتر بمنظور کاهش مفاد شرکت الف و تزئيد مفاد شرکت ب شرکت الف محصوالت را به شر

 97مطابق ماده . نتيجه چنين کار اينست که شرکت الف به افغانستان ماليه کمتر تاديه می نمايد. بفروش برساند

ه قيمت وزارت ماليه مفاد شرکت الف را طوری تصحيح می نمايد که گويا شرکت الف محصوالت را به شرکت ب ب

  . افغانی فی واحد بفروش رسانيده است 1000

هرگاه فعاليت ماليه دهندگان ذريعه يک شخص ويا نهاد کنترول گردد، درآنصورت ماليه دهندگان متذکره   2.97

بدين منظور، همسر، برادران، خواهران، اطفال و والدين ماليه دهنده منحيث اشخاص مرتبط به . می باشند" مرتبط"باهمديگر

اينکه آيا ساير ماليه دهندگان تحت کنترول عين شخص قراردارد ياخير، به اساس حقايق و حاالت تعيين . مالحظه ميگردند هم

باآنهم، رياست عمومی عوايد مقررات آتی را جهت تعيين اينکه آيا دو ماليه دهنده تحت کنترول عين شخص  قرار . ميگردد

  :دارند يا خير، تطبيق می نمايد

  معامالت ميان اشخاص مرتبط

  :نود وهفتم ماّدۀ 

و همچنان عين معامله با اشخاص ) اقارب و شريکان معامله(رتبط هرگاه يک معامله از طرف اشخاص حکمی به اشخاص م

.غيرمرتبط با تفاوت قيمت ها صورت گيرد، درسنجش ماليه رقمی مدنظر گرفته ميشود که بلندترين مبلغ ماليه را حاصل نمايد
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اه ماليه دهنده اضافه تر از پنجاه فيصد امتياز آرا دريک نهاد را دارا باشد، طوری پنداشته می شودکه هرگ   )الف

  .مرتبط است) المسؤليت ويا شرکت سهامیدشراکت، شرکت محدو(يک ماليه دهنده با يک شخصيت حکمی 

فيصد متباقی اسهام  49غيرذيدخل  جوانب. يک شرکت سهامی را دارا می باشد فروخته شده  فيصد اسهام 51وحيد   :1مثال 

اسهام وحيد به او امتياز اين را ميدهد تا . شرکت متذکره دارنده يک نوع اسهام است. شرکت سهامی را دارا اند

به همين دليل وحيد با شرکت سهامی افغانی مرتبط . شرکت سهامی  را انتخاب نمايد یساوئاکثريت اعضای بورد ور

  .پنداشته ميشود

فيصد اسهام درشرکت الف  20وحيد مالک . رکت الف يک شرکت افغانی است که نوع واحد اسهام را دارا می باشدش  :2مثال 

فيصد مالکيت اسهام  12پسروحيد نجيب . فيصد اسهام درشرکت الف می باشد 20خانم وحيد آسيه مالک . می باشد

داشته شده و همه آنها با شرکت الف مرتبط وحيد، آسيه و نجيب همه اشخاص مرتبط پن. شرکت الف را دارا می باشد

  . اند

فيصد را دريک نهاد بصورت غيرمستقيم داشته باشد، طوری  50هرگاه يک ماليه دهنده امتياز آرای بيشتر از ) ب

  .محسوب ميگردد که وی  با يک شخصيت حکمی مرتبط است

 80شرکت الف مالک . می باشد) ی افغانیيک شرکت سهام(شرکت الف فروخته شده فيصد اسهام  80وحيد مالک   :3مثال

وحيد با شرکت الف مرتبط پنداشته ميشود . می باشد) يک شرکت محدودالمسؤليت(فيصد امتياز آرا  درشرکت ب 

وحيد با شرکت ب نيز . فيصد امتياز آرا درشرکت الف می باشد 50زيرا او بصورت مستقيم مالک اضافه تر از 

 ×فيصد 80(. فيصد امتياز آرا درشرکت ب است 64طورغير مستقيم  مالک مرتبط پنداشته ميشود زيرا اوب

  )فيصد 64= فيصد80

هرگاه دوشخصيت حکمی مرتبط به عين ماليه دهنده پنداشته شوند، دوشخصيت متذکره نيز باهم مرتبط پنداشته ) ج

  . ميشوند

فيصد امتياز آرا  51بوده و ) افغانیيک شرکت سهامی (شرکت الف  فروخته شده  فيصد اسهام 80وحيد مالک   :4 مثال

طوری محسوب می گردد که وحيد با شرکت . را نيز دارا می باشد) يک شرکت محدودالمسؤليت افغانی(درشرکت ب 

  .بدين ترتيب، شرکت الف و ب باهم مرتبط پنداشته ميشوند. های الف و ب مرتبط است

شرکت ب که يک شرکت سهامی فروخته شده فيصد اسهام  80شرکت الف يک شرکت سهامی افغانی است که مالک    :5مثال 

شرکت ج يک شرکت . فيصد امتياز آرا درشرکت ج  نيز می باشد 51شرکت الف مالک .  افغانی می باشد، است

. طوری  محسوب می گردد که شرکت الف با شرکت ب و شرکت ج  مرتبط است.  محدودالمسؤليت افغانی می باشد

  .  هم مرتبط پنداشته ميشوندشرکت الف و شرکت ج با
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امتياز آرا دريک نهاد حکمی را داشته باشد، شخص متذکره با آن نهاد   اآثريتهرگاه يک ماليه دهنده کمتر از ) د

مرتبط پنداشته ميشود اگر حقايق و شرايط مبين اين باشند که ماليه دهنده صالحيت کنترول تصاميم نهاد فوق الذکر را 

  .دارد

دوپسرکاکای . درشرکت الف که يک شرکت سهامی افغانی است، می باشد فروخته شده فيصد اسهام 50مالک زيد   : 6 مثال

زيد، سعد و نجيب باهم مرتبط نمی . فيصد اسهام درشرکت متذکره می باشند 25هريک مالک ) سعد و نجيب(زيد 

شرکت الف ثبت گرديده است، نشان ميدهد درجلسه آمرين  اسناد ايکه  باآنهم،  مروربر. باشند زيرا پسران کاکا هستند

بناًء اينطور بايد پنداشته . که سعد و نجيب هدايات را از جانب زيد بدست آورده و مطابق خواسته های زيد رأی ميدهند

  . شود که زيد شرکت الف را کنترول نموده و شخص مرتبط به شرکت الف می باشد

پسران کاکای . درشرکت الف که يک شرکت سهامی افغانی است، می باشدفروخته شده فيصد اسهام  50زيد مالک   :7مثال 

زيد، سعد و فيروز باهم مرتبط نيستند زيرا آنها . فيصد مالکيت دارند 25هريک  درشرکت ) سعد و فيروز(زيد 

ون اکثر باآنهم، بعداز تحقيقات، رياست عمومی عوايد درميابد که زيد با سعد و فيروز پيرام. پسران کاکا می باشند

اما هيچيک . هرسه شخص متذکره مفکوره های متفاوت پيرامون نحوه فعاليت شرکت دارند. مسايل موافق نمی باشد

  . دراينصورت، زيد نبايد منحيث شخص مرتبط پنداشته شود. از آنها فعاليت شرکت الف را اداره نمی نمايند

" معامله غيرمرتبط. "ه دهندگان صورت گيرد، اطالق ميگرددبه هرگونه معامله ايکه ميان مالي" معامله مرتبط"يک   3.97

قيمت " قيمت معامالت مرتبط بنام . به هرگونه معامله ايکه ميان ماليه دهندگان غير مرتبط صورت گيرد، اطالق ميگردد

  . ياد ميگردد" انتقال

او همچنان مالکيت . می باشد شرکت الف که يک شرکت سهامی افغانی است،فروخته شده وحيد مالک تمام اسهام   :مثال

وحيد، شرکت الف و . شرکت ب را که يک شرکت سهامی افغانی است، نيز دارا می باشد فروخته شده  تمام اسهام

هرگاه شرکت الف محصوالت را به شرکت ب بفروش . شرکت ب همه منحيث ماليه دهندگان مرتبط پنداشته ميشوند

قيمت را که شرکت ب دربدل اسهام ميپردازد منحيث . ط پنداشته ميشودبرساند، فروش متذکره منحيث معامله مرتب

  . قيمت انتقال پنداشته ميشود

، رياست عمومی عوايد بايد معامالت غيرمرتبط را مورد 97جهت تعيين عوايد واقعی قابل ماليه مؤدی مطابق ماده   4.97

  .غور قرار دهد

وحيد خدمات را به . که يک شرکت سهامی افغانی است، می باشد شرکت الف فروخته شده وحيد مالک تمام اسهام  :مثال

شرکت الف درمقابل خدمات وحيد به او منحيث . شرکت الف منحيث رئيس آن شرکت درهرسال فراهم می نمايد

وحيد ميداند که شرکت الف مستحق وضع کسرات از هر افغانی که به وحيد تاديه می . رئيس شرکت پول ميپردازد

فيصد تابع ماليه قرار گرفته اما خودش بابت بعضی عوايد  20وحيد نيز ميداند که شرکت الف تحت نورم  .نمايد، است



Version:  2010-08-001-001-D 
  

279

جهت تعيين اينکه آيا تاديات ارائه شده ذريعه شرکت الف . فيصد ماليه قرار ميگيرد 10تابع نورم صفر فيصد و نورم 

سا ئايد به معاشاتيکه ساير شرکت ها به رومطابقت دارد يا خير، رياست عمومی عوايد ب 97به وحيد با ماده 

) يک شرکت سهامی افغانی(بگونه مثال، فرض گردد که شرکت ب . درمعامالت غيرمرتبط ميپردازند، توجه نمايد

شرکت ب . مشابه شرکت الف است و اندازه آن نيز تقريبًا عين اندازه شرکت الف بوده و عين فعاليت را دارا می باشد

شرکت ب به رئيس . يکی از ادارت آن قرار نداردی کنترول نگرديده و تحت مالکيت دولت ويا ذريعه شخص انفراد

معاش ايکه شرکت ب به رئيس آن شرکت تاديه می نمايد يک . افغانی ساالنه می پردازد 10000000آن شرکت مبلغ 

که آيا معاش وحيد مناسب است اين معامله را جهت تعيين اين رياست عمومی عوايد. معامله غيرمرتبط پنداشته ميشود

  . يا خير، استفاده نموده می تواند

رياست عمومی عوايد جهت تعيين قيمت درست ميان اشخاص غيرمرتبط از ميتود های که ذيًال تشريح گرديده استفاده   5.97

. قابل ماليه اتکا دارد هريک از ميتود های متذکره به انواع مختلف معامالت غيرمرتبط جهت تعيين عوايد مناسب. خواهد نمود

بناًء جهت تعيين بهتر ميتود، رياست عمومی عوايد بايد مشابهت ميان معامالت مرتبط و غيرمرتبط را که پيرامون هريک از 

بصورت اخص، رياست عمومی عوايد بايد حقايق و حاالت ذيل را مد نظر . ميتود ها استفاده گرديده اند، مورد توجه قرار دهد

  :گيرد

هرگاه اجرأات هردو  . اجرأت عملی شده در معامله مرتبط و معامله غيرمرتبط بايد مشابه باشند :اجراأت  . الف

هرگاه اجرأت . معامله مشابه باشند، درآنصورت معامله غيرمرتبط درتعيين قيمت دقيق انتقال مؤثرتر واقع ميگردد

رتبط درتعيين قيمت دقيق انتقال زياد مؤثر نمی درمعامله مرتبط و غيرمرتبط مشابه نباشند، درآنصورت معامله غيرم

  . باشد

شرکت الف يک . شرکت الف که يک شرکت سهامی افغانی است، می باشدفروخته شده اديب مالک تمام اسهام   : مثال

. فروشگاه متذکره عراده جات مستعمل را بفروش ميرساند. فروشگاه را در ساحه وزير اکبرخان کابل به پيش ميبرد

شرکت . فيصد اميتاز رأی دهی را در شرکت ب که يک شرکت محدودالمسؤليت است دارا می باشد 60اديب  همچنان

شرکت ب هيچگونه . ب درنزديک شهرکابل يک فروشگاه را به پيش ميبرد که درآن پرزه جات موتر بفروش ميرسد

زمانيکه شرکت . بفروش ميرساندمعاونت يا کمک را جهت ترميم موتر ها فراهم نمی نمايد و صرف پرزه جات آنرا 

شرکت الف هميشه . الف يک عراده موتر را برای موتر فروشی خريداری می نمايد، معموًال نياز به ترميم آن دارد

. اديب با شرکت الف مرتبط می باشد و با شرکت ب نيز مرتبط است. پرزه جات را از شرکت ب خريداری می نمايد

قيمت را که شراکت ب از شرکت الف درمقابل پرزه جات اخذ می . مرتبط اند بناًء شرکت الف و شراکت ب باهم

قرار دارد يا خير، رياست  97جهت تعيين اينکه آيا قيمت انتقال درمطابقت با ماده . ناميده ميشود" قيمت انتقال"نمايد 

آنرا  ياست عمومی عوايدردونوع معامله غيرمرتبط که . عمومی عوايد معامالت غيرمرتبط را مورد غور قرار ميدهد

شرکت ج يک شرکت سهامی . معامله غيرمرتبط اولی دربرگيرنده شرکت ج می باشد. تثبيت می نمايد، وجود دارد

اين شرکت پرزه جات موتر را به مشتريان مختلف درشهر کابل . افغانی است که درنزديک شهر کابل موقعيت دارد
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. مک يا معاونت نمی نمايد و صرف پرزه جات آنرا بفروش ميرسانددرترميم موترها ک )ج(شرکت . بفروش ميرساند

می باشد، اين يک شرکت سهامی افغانی بوده و درنزديک شهر کابل  )د(معامله دومی غيرمرتبط دربرگيرنده شرکت 

 خدمات عالی ميخانيکی را )د(شرکت . يکتعداد ميخانيک های موتر را استخدام می نمايد )د(شرکت . موقعيت دارد

اين شرکت به هرکسيکه پرزه جات موتر را ميخرد .  برای هرکسی که پرزه جات موتر ميخرد، فراهم می نمايد

است زيرا اجرأات  )ب(مشابه معامالت شراکت  )ج(معامالت شرکت . درزمينه تعيين نحوه ترميم کمک می نمايد

سناد بهتر را پيرامون قيمت درست انتقال ثبوت يا ا )ج(بناًء معامالت شرکت . مشابه اند )ب(شرکت اول و شراکت 

   . فراهم می نمايد

بناًء . شرايط قرارداد ايکه درمعامالت مرتبط و غيرمرتبط استفاده ميگردند، بايد مشابه باشند   :شرايط قرارداد   ) ب

شرايط (دهدرياست عمومی عوايد بايد شرايط ايکه مربوط به ترتيبات مالی ميان دو جناح ميگردد، مورد توجه قرار

  ).تاديات، زمان اجرای کار وغيره

شرکت الف يک مجله . شرکت الف که يک شرکت سهامی افغانی است، می باشدفروخته شده داود مالک تمام اسهام   :مثال

اين شرکت از آنهائيکه اعالنات شانرا در اين مجله چاپ . را به نشر ميرساند و مجالت را درمقابل پول ميفروشد

شرکت ب يک شرکت سهامی افغانی است که . داود همچنان مالک شرکت ب است. ول اخذ می نمايدميکنند نيز پ

هرگاه يک شخص بخواهد که يک مکتوب يا سند کتبی را از يک نقطه به . خدمات انتقال پيام ها را عرضه ميدارد

ماس شده و جهت انتقال نقطه ديگر دريکی از شهر های افغانستان بفرستد، شخص متذکره ميتواند با شرکت ب درت

شرکت ب تضمين می نمايد که سند به هدف مورد نظر در ظرف يک روز . سند خود به شرکت ب پول بپردازد

شرکت الف هميشه از شرکت پيام رسانی . افغانی پول اخذ می نمايد 100دربدل انتقال سند ويا پيام شرکت ب . ميرسد

ولی زمانيکه شرکت ب خدمات پيام رسانی را . تد، استفاده می نمايدب زمانيکه ميخواهد سند کتبی  را به کسی بفرس

 80شرکت ب صرف . به شرکت الف فراهم می نمايد، تضمين نمی نمايد که پيام آن شرکت درظرف يکروز ميرسد

قيمت را که شرکت ب از شرکت الف اخذ می نمايد، غلط نمی . افغانی از شرکت الف جهت رساندن پيامش ميگيرد

يرا شرکت ب خدمات انتقال پيام را برای اکثر مشتريان درهمان روزيکه سند کتبی شرکت الف به او ميرسد، باشد ز

بناًء به اساس همين حقايق است . شرکت ب ازنگاه زمان عين خدمت را به شرکت الف فراهم نمی نمايد. انجام می دهد

يل درصورت امکان رياست عمومی عوايد بايد به همين دل. که شرکت ب پول کمتر را از شرکت الف اخذ می نمايد

 . کوشش نمايد تا يک معامله غيرمرتبط را که زياد مشابه معامالت مرتبط باشد، دريابد

  .خطرات متقبله ذريعه جناح ها در معامالت مرتبط  و غير مرتبط بايد مشابه باشند  :خطرات) ج

اديب . می افغانی بوده و موترسايکل وارد می نمايد، می باشداديب مالک تمام اسهام شرکت الف که يک شرکت سها    :مثال

شرکت ب موتر سايکل ها را . شرکت ب که يک شرکت سهامی افغانی است، می باشد فروخته شده  مالک تمام اسهام

زمانيکه شرکت الف موترسايکل ها . از شرکت الف خريداری نموده و آنرا به مشتريان درافغانستان بفروش ميرساند
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. به شرکت ب بفروش ميرساند، شرکت الف متقبل خطر تخريب و مفقودی موترسايکل ها حين انتقال آنها می گردد را

متوجه شرکت الف ميگردد نه  زيانبناًء اگر يک موترسايکل درزمان انتقال يا ترانزيت مفقود و يا تخريب گردد، اين 

تحليل و تجزيه می نمايد، بايد درصدد دريافت  زمانيکه رياست عمومی عوايد معامالت غيرمرتبط را. شرکت ب

  . وارده درجريان انتقال محصوالت ميگردد، باشد زيانمعامالت غيرمرتبط که فروشنده متقبل خطر ناشی از 

بناًء درزمان تحليل و تجزيه معامالت مرتبط و . افغانستان از يک حالت جنگ زده خارج ميگردد :شرايط اقتصادی) د

بطوراخص، اندازه مفاد را که . عمومی عوايد بايد با دقت شرايط اقتصادی مربوط را مد نظرگيرد غير مرتبط رياست

زده توقع  يک شخص از اثرفعاليت های اقتصادی درافغانستان با درنظرداشت سرمايه گذاری دريک مملکت جنگ

ف يافته ترازآن توقع دارد، دارد شايد به حد کافی از اندازه مفاد ناشی از فعاليت اقتصادی دريک مملکت انکشا

بناًء درتعيين قيمت درست انتقال، رياست عمومی بايد به اندازه مفاد ايکه از اثر سرمايه گذاری های . متفاوت باشد

  . مشابه تحت شرايط مشابه اقتصادی بدست آمده است، توجه نمايد

شرکت الف يک شرکت سهامی افغانی است . يدرياست عمومی عوايد باالی شرکت الف تحقيقات خودرا اجرا می نما    :مثال

بعدًا شرکت الف راديو ها را به فروشگاه های . که راديوها را از يک شخص مرتبط درچين خريداری می نمايد

جهت تعيين اينکه آيا قيمت تاديه شده ذريعه شرکت الف درمقابل راديو ها . مختلف درافغانستان بفروش ميرساند

ت عمومی عوايد ميتواند معامالت را که ميان اشخاص مرتبط دريک ممکلت پيشرفته تر معقول است يا خير، رياس

درجريان مرور چنين معامالت، رياست عمومی عوايد بايد بدقت اين . صورت گرفته است، مورد غور قرار دهد

رهنما ،  موضوع را مالحظه نمايد که آيا شرايط خاص اقتصادی افغانستان مؤثريت معامالت فوق الذکردرتهيه

  . ميکاهد يا خير

درتعيين قيمت درست انتقال، معامالت مرتبط و غيرمرتبط بايد دربرگيرنده عين دارائی و  : مشابهت ميان دارائی و خدمات

اگر معامله مرتبط دربرگيرنده فروش موتر باشد، رياست عمومی عوايد بايد سعی نمايد  معامالت قابل مقايسه  . خدمات باشد

رياست عمومی عوايد بايد باالی معامله غيرمرتبط که درآن . که دربرگيرنده فروش موتر باشد، دريابد غيرمرتبط را

  . موترسايکل شامل باشد، اتکا ننمايد زيرا فروش موترسايکل از فروش موتر تفاوت دارد

عامله مرتبط قابل مقايسه در قضايا يا حاالت معين تغيرات جهت حصول اطمينان درمورد اينکه معامله غيرمرتبط با م  6.97

  . است،  ضروری است

  

شرايط . افغانی دربرميگيرد 300,000معامله مرتبط فروش پرزه جات موتر از شرکت الف به شرکت ب را به قيمت   :مثال

فروش ايجاب می نمايد که شرکت الف خطر تخريب و مفقودی پرزه جات را حين انتقال آنها به شرکت ب متقبل 

. ومی عوايد يک معامله غيرمرتبط را تثبيت نموده است که با معامله فوق الذکر قابل مقايسه استرياست عم. گردد
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دراينصورت . باآنهم، درمعامله غير مرتبط خريدار متقبل خطر مفقودی ويا تخريب اسهام درزمان انتقال آنها ميگردد

ن قيمت فروش اسهام درمعامله غيرمرتبط رياست عمومی عوايد قيمت استفاده شده درمعامله غيرمرتبط را جهت تخمي

  . به اندازه ايکه دريک معامله مرتبط صورت گيرد، تغيرميدهد

شايد باعث به ميان آمدن يک نتيجه واحد که ) ذيًال تشريح گرديده است(دربعضی موارد، تطبيق ميتود قيمت گذاری   7.97

، نمايد و ياهم تطبيق ميتود قيمت گذاری باعث به ميان آمدن نمايندگی از بهترين شاخص که يک قيمت گذاری انتقال بايد باشد

هرگاه هريک از معامالت غيرمرتبط با معامالت مرتبط از نگاه تمام اسهام و مواد مشابهت داشته باشد  . نتايج متعدد گردد

يج حاصله يک سلسله قيمت وياهم تغير پذير باشد،  پس معامالت مذکور از هرنگاه مشابه دانسته می شود و درآنصورت تمام نتا

هرگاه قيمت انتقال ماليه دهنده درمطابقت با نتايج حاصله قرار داشته باشد، درآنصورت . های معقول انتقال را ايجاد می نمايد

هرگاه تمام تفاوت های مهم رفع نگردد، درآنصورت نتايج بايد به سه کتگوری مختلف . قيمت انتقال ماليه دهنده نبايد تغير نمايد

فيصد بعدی  50کتگوری دوم بايد در برگيرنده . فيصد پائين ترين نتايج را دربرگيرد 25کتگوری اول بايد . جداگانه تقسيم گردد

هرگاه قيمت انتقال ماليه دهنده مطابق کتگوری دوم . فيصد اخيری نتايج باشد 25کتگوری سوم بايد دربرگيرنده . نتايج باشد

هرگاه قيمت انتقال درکتگوری اول ويا سوم قرار گيرد، رياست عمومی عوايد صالحيت . گرددباشد، قيمت انتقال نبايد تغير 

  . تعيين  دوباره قيمت انتقال را دارد تا قيمت متذکره با کتگوری دوم مطابقت داشته باشد

اديب مالک تمام . باشد يک شرکت سهامی کانادائی میفروخته شده اديب يک تبعه افغانستان بوده و مالک تمام اسهام     :1 مثال

رنگ البسه و رنگ شرکت کانادائی مواد خام را بشمول . يک شرکت سهامی افغانی نيز می باشدفروخته شده اسهام 

شرکت سهامی افغانی با استفاده از رنگ های فوق الذکر جهت توليد قالين باب . قلم به شرکت افغانی بفروش ميرساند

رياست عمومی عوايد چهار معامله قابل . به مشتريانش درسراسر جهان بفروش ميرساند بعدًا آنها را. استفاده می نمايد

  :نتايج حاصله ذيًال ذکر گرديده است. مقايسه را که فروش رنگ را دربرداشته باشد، درميابد

  افغانی فی ليتر 100    معامله قابل مقايسه اول

  افغانی فی ليتر  300    معامله قابل مقايسه دوم

  افغانی فی ليتر 380    بل مقايسه سوممعامله قا

  افغانی فی ليتر 500    معامله قابل مقايسه چهارم

هرگاه تمام اين معامالت غيرمرتبط درموارد مهم مشابه معامالت مرتبط باشند، درانصورت سلسله قيمت های مناسب انتقال از 

  . کر مطابقت داشته باشد، پس نبايد تغير گرددهرگاه معامالت مرتبط با سلسله فوق الذ. فی ليتر می باشد  500الی  100
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حقايق مندرج مثال هذا با حقايق مندرج مثال يک مشابهت دارد،  به استثنای اينکه معامالت قابل مقايسه درتمام موارد   :2مثال 

درتمام  باآنهم، جهت حصول اطمينان از اينکه معامالت غيرمرتبط قابل مقايسه. مهم با معامالت مرتبط مشابه نيستند

بناًء معامالت قابل مقايسه فوق . موارد مهم با معامالت مرتبط مشابه خواهد بود، تغيرات صورت گرفته نمی تواند

معامالت قابل . فيصد اخير نتايج است 25معامله قابل مقايسه اولی نشاندهنده . الذکر بايد به کتگوری ها مجزا گردند

فيصد اول نتايج  25معامله قابل مقايسه چهارم در. فيصد نتايج است 50مقايسه دوم و سوم مطابق به حد وسط يعنی 

افغانی  500وکمتراز  100بناًء هرگاه شرکت کانادايی رنگ را به شرکت افغانی به قيمت  اضافه تر از . قرار دارد

   .فی ليتر بفروش برساند، درآنصورت قيمت انتقال نبايد تغير نمايد

درچنين موارد، تمام نتايج بايد جمع گرديده و بعدًا بمنظور ايجاد . نخواهد گرديد) 4( عددرب دربعضی حاالت، تعداد نتايج ض

رقم حاصله بلندترين . حداوسط حاصله بايد جمع پائين ترين نتيجه گرديده وتقسيم دو گردد. حداوسط تقسيم تعداد نتايج گردد

رقم حاصله پائين ترين نتيجه . گرديده و تقسيم دو گردد ن نتيجهحد اوسط بايد جمع بلندتري. نتيجه مندرج کتگوری اول را ميدهد

  . مندرج کتگوری سوم را ميدهد

اديب يک تبعه افغانی بوده که مالک تمام اسهام فروخته شده يک شرکت کانادايی ميباشد و همچنان تمام اسهام فروخته   : 3 مثال

رنگ البسه و رنگ قلم به نادائی مواد خام را بشمول شرکت کا.  شده يک شرکت سهامی افغانی را نيز دارا می باشد

شرکت سهامی افغانی با استفاده از رنگ های فوق الذکر جهت توليد قالين باب استفاده . شرکت افغانی بفروش ميرساند

را معامله قابل مقايسه  7رياست عمومی عوايد . بعدًا آنها را به مشتريانش درسراسر جهان بفروش ميرساند. می نمايد

  :نتايج حاصله ذيًال لست گرديده است. که دربرگيرنده فروش رنگها باشد، درميابد

  افغانی فی ليتر 100      معامله قابل مقايسه اول

  افغانی فی ليتر 300      معامله قابل مقايسه دوم

  افغانی فی ليتر 380      معامله قابل مقايسه سوم

  افغانی فی ليتر  500      معامله قابل مقايسه چهارم

  افغانی فی ليتر  520      معامله قابل مقايسه پنجم

  افغانی فی ليتر  540      معامله قابل مقايسه ششم

  افغانی فی ليتر  600      معامله قابل مقايسه هفتم
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جهت خاتمه بخشيدن به چنين تفاوت ها تغيرات ايجاد . تفاوت های ميان معامالت فوق الذکر و معامالت کنترول شده وجود دارد

هرگاه رقم مندرج معامله قابل مقايسه هفتم . هفت نتيجه وجود دارد. بناًء يک سلسله نتايج معقول بايد ايجاد گردد. تواند شده نمی

بناًء نتايج حاصله بايد باهم جمع گرديده و . بدست می آيد (¾ 1)تقسيم معامله قابل مقايسه چهارم گردد، نتيجه حاصل کسر 

است بناًء بلندترين  100پائين ترين نتيجه . ميگردد 420رقم حد اوسط حاصله . هفتم گرددتقسيم معامله قابل مقايسه شماره 

به همين دليل پائين ترين درجه کتگوری سوم . است 600بلندترين نتيجه ). 420+100/ (2می باشد  260درجه کتگوری اول 

پائين تر باشد، درآنصورت نبايد تغير  510ز بلندتر و ا 260هرگاه قيمت اخذ شده ذريعه شرکت کانادايی از . می باشد 510

  . کند

همانند بايد آماده پذيرش تغيرات  رياست عمومی عوايدهرگاه تغيرات درانتقال قيمت يک ماليه دهنده صورت گيرد،    8.97

ی باعث تزئيد بناًء هرگاه تغير قيمت گذار. درعوايد حاصله ذريعه ساير ماليه دهندگان ايکه درمعامله مرتبط شامل اند، باشد

عوايد ماليه دهنده مرتبط گردد، تغير موازی به آن جهت کاهش عوايد ساير ماليه دهندگان مرتبط که درمعامله مرتبط سهيم اند، 

  :تغيرموازی صرف درچوکات مقررات ذيل بايد صورت گيرد. نيز بايد صورت گيرد

  . ورت نگرفته باشد،  ايجاد گرددتغير اصلی ص" تعيين نهائی"تغيرموازی نبايد الی زمانيکه ) الف(

اديب يک مقيم ازبکی می باشد که مالکيت . شرکت الف يک شرکت ازبکی و شرکت ب يک شرکت افغانی می باشد  : 1مثال 

رياست عمومی . شرکت الف به شرکت ب وسايل را به کرايه ميدهد. تمام اسهام شرکت های الف و ب را دارا است

افغانی اضافه تر از مبلغ ايست که  100000رکت الف از شرکت ب اخذ نموده است مبلغ را که شدرميابد عوايد 

رياست عمومی عوايد به عوايد شرکت ب  را با عالوه . درچنين معامالت ميان ماليه دهندگان غيرمرتبط اخذ ميشود

دراثر چنين تزئيد ايجاد هرگاه شرکت ب تزئيد را بپذيرد و هرگونه ماليه را که . افغانی تزئيد ميبخشد 100000نمودن 

  . شده است، تاديه نمايد، درآنصورت رياست عمومی عوايد تنزيل را درمبلغ ماليه پيرامون تاديات کرايوی ايجاد نمايد

شرکت سهامی ب موقف رياست  2، اما در مثال حقايق مندرج مثال هذا با حقايق مندرج مثال يک مشابهت دارد  :2مثال 

رياست عمومی عوايد نبايد اندازه ماليه ذمت  را با درنظرداشت تاديه . ل قرار ميدهدعمومی عوايد را مورد سوا

  . کرايه کاهش دهد مگر تا اينکه اندازه محصول نهائی کرايه تعيين گرديده باشد

در صورت ايجاد تغييرات موزای، ماليه دهنده گان مرتبط ممکن بخواهند بمنظور وفق دادن دفاتر و اسناد  .ب 

ازاينرو در صورت ايجاد تغيرموازی، به ماليه دهنده گان مرتبط . انتقال جديد، انتقال نقدی انجام دهند شان با قيمت

بايد اجازه داده شود تا به انتخاب خودشان بخش های مبالغ قابل دريافت و قابل تاديه را در دفاتر و اسناد خويش با 

 . درج خصوصيات ذيل ايجاد نمايند

ل تاديه بايد بعد از روز اخير سال که درآن معامله مرتبط صورت گرفته مبلغ قابل دريافت و قاب .)1

 .است، ايجاد گردد
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 .مبلغ قابل دريافت و قابل تاديه بايد منتج به يک نورم مناسب تکتانه از همان تاريخ گردد .)2

 .تمبلغ قابل دريافت و قابل تاديه بايد که به پول باشد که در معامله ازآن استفاده  صورت گرفته اس .)3

مبلغ قابل دريافت و قابل تاديه بايد به حدی زياد باشد که تمام تغييرات قيمت گذاری انتقال را در  .)4

/ ايجاد قابل دريافت. مبلغ مذکور بايد از تغييرات قيمت گذاری انتقال بيشتر نباشد. پوشش خود داشته باشد

 . هدقابل تاديه نبايد يکی از جناح های ذيدخل راتابع ماليه اضافی قرارد

شرکت سهامی الف و ب در اختيار يک مقيم افغان به اسم . شرکت سهامی الف ازبکی و شرکت سهامی ب افغانی اند  :مثال 

تمام تاديات در بدل فروشات . به شرکت ب اسهام را به فروش ميرساند 1386شرکت الف در سال . اديب قرار دارد

. نظارت مينمايد 1388اظهارنامه شرکت ب را در سال  رياست عمومی عوايد. به پول افغانی صورت گرفته است

درميابد که قيمت انتقال که توسط شرکت الف باالی شرکت ب وضع گرديده  رياست عمومی عوايدبعد از تحقيقات، 

افغانی  1,000,000، عوايد قابل ماليه شرکت ب را به اندازه مبلغ رياست عمومی عوايدبنًأ . است بسيار بلند ميباشد

شرکت ب با تجديد نظر اسناد خود موافقت نموده و ماليات برعايدات اضافی را درافغانستان تاديه . يش ميدهدافزا

افغانی قابل دريافت و قابل تاديه  1,000,000شرکت الف و ب طوری سازش مينمايند که تبادله مبلغ مساوی . مينمايد

افغانی قابل تاديه به شرکت ب داشته و  1,000,000 شرکت سهامی الف مبلغ.انجام دهند 1386را در روز اخير سال 

چنين مبلغ قابل دريافت و قابل تاديه بين . افغانی قابل دريافت از شرکت الف دارد 1,000,000شرکت ب مبلغ 

چون مبلغ . الی تاريخ نهائی تاديه پول، متقبل يک نورم تکتانه مناسب گردد 1386الشرکتين بايد از آخرين روز 

قابل تاديه به شرکت های الف و ب باعث نميگردد تا تابع /قيمت انتقال است، ايجاد بخش های قابل دريافت معادل تغير

  . ماليه اضافی گردند

هذا به صراحت بيان گرديده فقره  طريقۀ تعيين نورم تکتانه با در نظرداشت قرضه پيشکی ميان جناح های مرتبط در  9.97

 . تاس

نورم است که ميان دو شخص غير مرتبط بعد از ارائه قرضه تحت شرايط نورم مناسب تکتانه عبارت از  .أ 

شرايط تمام قرضه ها، به شمول ميعاد  رياست عمومی عوايدبمنظور تعيين نورم مناسب، . مشابه تطبيق ميگردد

ر قرضه، تسهيالت بازپرداخت، و تضمينات مدنظر گرفته شده پيرامون بازپرداخت را بايد مورد غور و بررسی قرا

  . دهد

اديب به شرکت سهامی افغانی که کامًال در . مقيم امريکا ميباشد 1386اديب يک باشندۀ افغان بوده اما در جريان سال   :1مثال 

بوده و طی مدت % 13قرضه متذکره دارای تکتانه . افغانی قرضه ميدهد 1,000,000اختيار خودش ميباشد،  مبلغ 

تضمين کلی برخوردار نيست يعنی اديب ضمانتی را از قبيل دارائی شرکت قرضه از . سال قابل بازپرداخت است 10

شرکت سهامی افغان ميتواند اظهار نمايد که عنقريب قرضۀ را که بايد طی مدت . سهامی بابت قرضه در اختيار ندارد
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. تانه ميباشدتک% 12سال بازپرداخت گردد از يک بانک اخذ نموده و قرضۀ را که از بانک اخذ نموده است دارای  8

  . تکتانه وضع شده توسط اديب بايد منحيث نورم مناسب پنداشته شود% 13بنًأ 

سال نه بلکه در  8اما با تفاوت اينکه قرضه بانک در  حقايق مندرج مثال هذا با حقايق مندرج مثال يک مشابهت دارد  :2مثال 

اديب و شرکت سهامی . سنجش درست نميباشددر اين حالت قرضه بانک نشان دهندۀ . سال بايد بازپرداخت گردد 3

مثًال آنها ميتوانند به . نورم مناسب است، اتکا نمايد% 13افغانی وی بايد باالی مدارک متفاوت بمنظور اثبات اينکه 

  . نورم تکتانه که بانک باالی قرضه های طويل المدت وضع مينمايد، مراجعه نمايند

ضمنًا . مل ها را با درنظرداشت نورم مناسب تکتانه صادر نمايدبايد همواره طرزالع رياست عمومی عوايد .ب 

مثًال د افغانستان . نورم تکتانه مارکيت بمنظور استفاده از وجوه  بايد به اساس نورم وضع شدۀ د افغانستان بانک باشد

. ، صادر نموده استروزه سرمايه را با يک اندازه تکتانه که گاهگاهی قابل تطبيق ميباشد 30بانک فعًال يک يادداشت 

باشد که باالی % 3يک قرضه که ميعاد بازپرداخت آن کمتر از يک سال باشد در صورتيکه نورم وضع شده معادل 

به اشخاص مرتبط هميشه اجازه داده . روزه سرمايه وضع گردد، منحيث نورم مناسب پنداشته ميشود 30يادداشت 

در . مل درج ميباشد، نورم های ديگر را نيز مورد استفاده قرار دهندميشود تا به استثنای نورم مارکيت که در طرزالع

صورت استفاده از يک نورم متفاوت، ماليه دهنده برای اثبات اينکه نورم مطابق به فقره فوق مناسب ميباشد، آماده 

 .  گی کامل بايد داشته باشد

 . هذا صراحت داردفقره ط در طريقۀ تعيين يک محصول مناسب باالی خدمات در يک معامله مرتب  10.97

يک شخص اکثرًا باالی يک شخص مرتبط در بدل عرضه خدمات محصول را در صورتيکه خدمات منتج  .أ 

به مفاد معيين به شخص دريافت کننده گردد و يا از جمله خدمات باشد که يک شخص غير مرتبط بخواهد در بدل آن 

آوردن مفاد معين نگردد و يا از جمله خدمات باشد که شخص  هرگاه خدمات باعث بدست. تاديه نمايد، وضع مينمايد

 . غير مرتبط در بدل آن پول تاديه ننمايد، در اينصورت محصول وضع نميگردد

شرکت ب را که يک شرکت سهامی افغانی فروخته شده شرکت الف يک شرکت سهامی پاکستانی بوده که تمام اسهام    :مثال

نمايندگان خود را به شکل دورانی به افغانستان فرستاده تا اجراات شرکت ب را شرکت الف . است، در اختيار دارد

خدمات فراهم شده توسط شرکت الف مفاد . نظارت نمايد و معلومات مالی آنرا مورد غور و بازرسی قرار دهند

ل آن به مشخص را به شرکت ب فراهم ننموده و از جمله خدمات محاسبه نميگردد که يک شرکت غير مرتبط در بد

اگر وضع  محصول وضع نمايد بشرکت باالی چنين خدمات ابت نبايد ب الفبنًأ شرکت . شرکت الف پول تاديه نمايد

  . نمايد، شرکت ب مستحق مجرائی ماليات برعايدات بابت تاديات نمی باشد

هرگاه يک شخص تصميم گيرد تا باالی يک شخص مرتبط در بدل عرضه خدمات محصول وضع نمايد،  .ب 

 . صول بايد معادل مبلغ باشد که يک شخص باالی شخص غير مرتبط در بدل عين خدمات، وضع مينمايدمح
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عزيز . شرکت الف يک شرکت سهامی امريکائی است. شرکت الف را در اختيار داردفروخته شده عزيز تمام اسهام   :مثال

شرکت ب . باشد، نيز در اختيار داردشرکت سهامی ب را که شرکت سهامی افغانی مي فروخته شده  تمام اسناد سهم

شرکت الف خدمات مشورتی را به شرکت ب عرضه . خدمات مخابراتی را به مشتريان در افغانستان عرضه ميدارد

. خدمات را که شرکت الف عرضه مينمايد شامل خدمات ترميماتی و خدمات حمايوی کمپوتری نيزميباشد. مينمايد

شرکت ب درحقيقت مفاد مستقيم را به شرکت ب فراهم مينمايد و از جمله  خدمات عرضه شده توسط شرکت الف به

شرکت الف در بدل خدمات که فراهم . خدمات است که شخص در بدل آن به شخص غير مرتبط پول تاديه مينمايد

مبلغ وضع شده بايد معادل مبلغی باشد که باالی شخص غير . مينمايد مستحق وضع محصول باالی شرکت ب ميباشد

 . مرتبط در بدل عين خدمات وضع ميگردد

در . هذا ميباشد فقرهطريقۀ تعيين محصول مناسب باالی اجاره يا کرايه دارائی ها ملموس ميان اشخاص مرتبط درج    11.97

خالصه بايد گفت که محصول مناسب باالی اجاره يا کرايه  عبارت از مبلغی است که در عين حاالت و عين دارائی ها باالی 

  . ص غير مرتبط وضع ميگرددشخ

در . هذا ميباشدفقره  طريقۀ تعيين محصول مناسب باالی فروش يا انتقال دارائی ملموس ميان اشخاص مرتبط درج  12.97

طريقۀ ممکنه بمنظور تعيين محصول مناسب باالی انتقال دارائی ملموس ميان اشخاص مرتبط  5خالصه بايد متذکر شد که 

متذکره عبارتند از اول طريقۀ قيمت های قابل مقايسه غير مرتبط، دوم طريقۀ قيمت فروش مجدد، سوم طريقۀ های . وجود دارد

بهترين طريقه که بايد ازآن . طريقه مصارف جمع اجرت، چهارم طريقۀ معامله مفاد خالص و پنجم طريقۀ غير مشخص ميباشد

  . تعيين گرديده است 5.97 هفقراستفاده بعمل آيد عبارت از طريقه است که مطابق اصول مندرج 

هدف از اين طريقه مقايسه قيمت قابل وضع باالی دارائی   :طريقۀ قيمت های قابل مقايسه غير مرتبط .أ 

 .ملموس در معامله های مرتبط با قيمت قابل وضع در معامالت های غير مرتبط در مورد عين دارائی ميباشد

شرکت الف يک شرکت سهامی فرانسوی و . ب را در اختيار داردشرکت الف و فروخته شده عزيز تمام اسهام   :1مثال 

شرکت . شرکت الف پايپ های آهنی را به شرکت ب به فروش ميرساند. شرکت ب يک شرکت سهامی افغانی ميباشند

ب پايپ های آهنی را از شرکت الف خريداری نموده ودر فعاليت های ساختمانی خويش در افغانستان ازآنها استفاده 

در قرارداد فروش طوری صراحت . افغانی به فروش ميرساند 50شرکت الف فی متر پايپ را دربدل  مبلغ . ايدمی نم

شرکت ب . داده شده که شرکت الف تمام خطرات ممکنه ناشی ازانتقال پايپ را از فرانسه الی افغانستان به عهده دارد

افغانی بدست  42يا  40ی غيرمرتبط چينائی به مبلغ عين پايپ را از شرکت ها ميتواند به اثبات برساند که يک متر

شرکت های چينائی همچنان مسوليت انتقال ترانسپورتی پايپ را از چين الی افغانستان به عهده . آورده ميتواند

قيمت انتقال از شرکت الف به شرکت ب طوری بايد تغيير يابد که منعکس کننده اين حقيقت باشد که شرکت . ميگيرند

  . افغانی را در بدل پايپ باالی شرکت ب وضع نموده است 42مبلغ  الف صرف
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مشابهت دارد به استثنای اينکه در اين مثال عرضه کننده گان چينائی  1حقايق مندرج مثال هذا با حقا يق مندرج مثال    :2مثال 

افغانستان تخمين  عوايدرياست عمومی . خطرانتقال ترانسپورتی پايپ ها را از چين الی افغانستان به عهده ندارد

افغانی فی پايپ ميباشد از اينرو در قيمت  10الی  5مينمايد که مصارف بيمه خطرات جهت انتقال پايپ ها تخمينًا مبلغ 

  . انتقال هيچ تغييری ضروری نميباشد

اين طريقه بمنظور تعيين اينکه آيا مبلغ وضع شده در يک معامله کنترول شده   :طريقۀ قيمت فروش مجدد .ب 

مفاد ناخالص . درارتباط با مفاد ناخالص حاصله بابت عين معامله با شخص غير مرتبط، مورد استفاده قرار ميگيرد

مفاد ناخالص باالثر مصارف عملياتی . مساوی به عوايد از درک فروش توليدات منفی مصارف اجناس توليدی ميباشد

ور تعيين قيمت مناسب انتقال، فيصدی مناسب مفاد بمنظ. مانند مصارف اعالنات، يا مصارف تکتانه کاهش نميابد

فيصدی مناسب مفاد نا خالص عبارت از فيصدی است . ناخالص در قيمت فروش مجدد قابل تطبيق، ضرب ميگردد

قيمت فروش دارائی عبارت از قيمتی است که جناح های مرتبط دارائی . که ازدرک فروش دارائی مشابه بدست ميايد

اين طريقه عمومًا زمانيکه يکی از جناح های مرتبط دارائی شخصی . تبط به فروش برسانندرا به اشخاص غير مر

بدين . ملموس را بدون افزايش ارزش ذاتی باالی دارائی، خريد و فروش مينمايند، مورد استفاده قرار ميگيرد

اينکه طريقه هذا منحيث . دمنظوربسته بندی، ليبل، و بسته بندی های کوچک تشکيل دهنده ارزش اصلی دارائی نميباش

 . فوق تعيين ميگردد 5.97فقرهبهترين طريقه پنداشته شود يا خير، با استفاده ازفکتور های مندرج 

را در اختيار ) شرکت سهامی افغانی(و شرکت ب ) شرکت سهامی ازبکی(شرکت الف فروخته شده اديب تمام اسهام   :1مثال

شرکت ب بعدًا جنراتور ها را به . را باالی شرکت ب به فروش ميرساندشرکت الف جنراتور های توليد برق . دارد

. افغانی تحصيل مينمايد 20,000شرکت ب بابت هرپايه جنراتور مبلغ . مشتريان در افغانستان به فروش ميرساند

وش قيمت فر. افغانی خريداری نموده است 18,000شرکت ب جنراتور ها را از شرکت الف به قيمت فی پايه مبلغ 

 18,000. (افغانی است 2,000مفاد خالص حاصله شرکت ب مبلغ . افغانی ميباشد 20,000قابل تطبيق جنراتور مبلغ 

  . ميباشد% 10فيصدی مفاد ناخالص معادل ). افغانی 20,000 –افغانی 

تعيين  رياست عمومی عوايدمشابهت دارد با تفاوت اينکه در اين مثال  1حقايق مندرج مثال هذا با حقا يق مندرج مثال   :2مثال 

 رياست عمومی عوايد. مينمايد که رقبای شرکت ب جنراتور ها را از شرکت های غير مرتبط خريداری مينمايند

  :همچنان تعيين مينمايد که اين شرکت ها فيصدی مفاد ذيل را حاصل نموده اند

  %12         شرکت ج     

  %15         شرکت د     

  %18          شرکت و      

  %22      شرکت هـ      
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% 12چون ميان توليدات فروخته شدۀ شرکت های ج، د، و، و هـ  تفاوت های موجود ميباشد، فيصدی های بلند تر از 

ازاينرو . نشان دهندۀ اندازۀ مفاد ناخالص ميباشد که شرکت ب بابت جنراتور ها بايد بدست آورد% 22و پائين تر از 

% 12نتقال ميان شرکت های الف و ب را بمنظور تامين اينکه شرکت ب حد اقل ميتواند قيمت ا رياست عمومی عوايد

  . مفاد ناخالص بدست آورده باشد،  تغيير دهد

اين طريقه بمنظور تعيين قيمت مناسب انتقال با در نظرداشت مبلغ که   :طريقه مصارف جمع اجرت .ج 

اين افزايش منحيث . رد استفاده قرار ميگيردبا آن قيمت فروش دارائی از مصارف توليد دارائی بيشتر ميگردد، مو

اين طريقه . عبارت از نسبت مفاد افزود شده باالی مصارف توليد دارائی ميباشد" فيصدی مفاد. "تلقی ميگردد" مفاد"

اکثرًا در حاالت بشمول توليد، بسته بندی و يا ساير توليدات اجناس که به جناح های مرتبط به فروش ميرسد مورد 

طريقۀ متذکره بمنظور تعيين قيمت مناسب با افزايش مفاد ناخالص مناسب باالی مصارف توليد . قرار ميگيرد استفاده

مفاد ناخالص مناسب با . دارائی ماليه دهنده مرتبط که در معاملۀ مرتبط شامل است، مورد استفاده قرار ميگيرد

 . دددرنظرداشت فيصدی مفاد حاصله در معامله غير مرتبط محاسبه ميگر

را در ) شرکت سهامی بريتانوی(و شرکت ب ) شرکت سهامی افغانی(شرکت الف فروخته شده وحيد تمام اسهام   :1مثال 

شرکت ب قالين ها را . شرکت الف در افغانستان قالين توليد نموده و آنرا به شرکت ب به فروش ميرساند. اختيار دارد

افغانی به شرکت ب به  30,000ت الف هر تخته قالين را در بدل شرک. به مشتريان در بريتانيا به فروش ميرساند

مفاد حاصلۀ شرکت ب . افغانی ميباشد 25,000مصارف توليد هر تخته قالين به شرکت الف مبلغ . فروش ميرساند

  ).افغانی 5,000: افغانی  25,000(ميباشد يعنی % 20فيصدی مفاد . افغانی ميگردد 5,000بالغ بر 

سه  رياست عمومی عوايدمشابهت دارد با تفاوت اينکه در اين مثال  1مندرج مثال هذا با حقا يق مندرج مثال حقايق   :2مثال 

کارگاه ديگر توليد قالين را در عين محل تشخيص ميدهد که عين قالين ها را به اشخاص غير مرتبط در اروپا به 

ذکور مصارف مشابه مصارف شرکت الف را تعيين مينمايد که سه شرکت م رياست عمومی عوايد. فروش ميرساند

  . متقبل ميگردند اما فيصدی های متفاوت مفاد را بدست مياورد

  % 16      شرکت ج 

  % 22        شرکت د 

  % 23      شرکت هـ

طوری تشخيص مينمايد که شرکت های ج، د، و هـ اجناس مشابه را مطابق به شرايط مشابه  رياست عمومی عوايد

چون . ازاينرو مفاد حاصله سه شرکت متذکره يک سلسلۀ مناسب مفاد را بدست مياورد. شرکت الف فراهم مياورند

  . فيصدی مفاد حاصلۀ شرکت الف در همين سلسله قرار دارد، هيچ تغيير بايد رونما نگردد



Version:  2010-08-001-001-D 
  

290

اين . ا درميابدمعامله غير مرتبط فعال ر 4 رياست عمومی عوايدبوده اما دراين مثال  2مشابه مثال  3حقايق در مثال   :3مثال 

مثًال بعضی از قالين های که . معامله ها بيشتر با معامالت شرکت الف مشابهت دارد اما با آنهم تفاوت های وجود دارد

نميتواند تغييرات کافی  رياست عمومی عوايد. از پشم گوسفند نميباشد% 100در معامله غير مرتبط به فروش رسيده 

فيصدی قابل تطبيق . يد تا آنانرا مشابه فروشات شرکت الف به شرکت ب، بسازدرا در معامله غير مرتبط وارد نما

  :قرار ذيل نشان داده ميشود

  % 15      شرکت  و 

  % 18      شرکت  ز

  % 21        شرکت ح

  %24        شرکت ط

می رياست عموچون اين معامله های غير مرتبط کامًال مشابه فروشات قالين شرکت های الف به شرکت های ب نميباشد، 

از معامله های % 25سلسله مناسب مفاد، پائين ترين و بلند ترين مفاد  . بايد يک ميزان مناسب مفاد را بدست آورد عوايد

ازاينرو ميزان . ميباشد% 24و بلند ترين مفاد % 15در لست مفاد حاصله فوق، پائين ترين مفاد . غير مرتبط مجزا ميسازد

ممکن قيمت انتقال ميان شرکت الف و  رياست عمومی عوايد. است% 24از  آن  ين ترپائ اما  % 15مناسب مفاد بلندتر از 

  . قرار گيرد% 24ولی پائين تر از % 15ب را تغيير دهد تا مفاد شرکت الف بلند از 

معامالتی در انتقال دارائی های ملموس وغيرملموس مورد طريقه مفاد خالص  :طريقه مفاد خالص معامالتی .د 

 .ده شده استصراحت دا 14.97 فقرهقواعد مربوط به اين طريقه در بنًا در مورد  . گيرداستفاده قرارمي

طريقه های نامشخص در انتقال دارائی های ملموس وغيرملموس مورد استفاده :  های نامشخصطريقه  .ه 

  .صراحت داده شده است 15.97  فقرهر مربوط به اين طريقه دقواعد بنًا در مورد . قرارميگيرد

.  ميتود بمنظور تعيين اجرت مناسب برای فروش ويا انتقال دارائی غيرملموس دراين بخش توضيح گرديده است   13.97

تعيين قيمت مناسب انتقال . تعيين قيمت مناسب انتقال برای فروش ويا انتقال دارائی غيرملموس امری بسا مشکل بوده ميتواند

از دارائی غيرملموس به بخش های مختلف مجزا گرديده ميتواند، پيچيده دارائی غيرملموس دراثراين حقيقت که حق استفاده 

بگونه مثال، يک شخص حق استفاده از يک اسم . بنًأ يک قلم از دارائی غيرملموس ميتواند چندين مالک داشته باشد. شده است

اسم را جهت فروش قالين مشخص جهت فروش قالين ها در واليت هلمند را داشته و شخص ديگری نيز حق استفاده از عين 

به همين دليل اولين کار جهت تحليل و تجزيه قيمت انتقال برای دارائی غيرملموس تعيين مالک دارائی . درواليت باميان دارد

معموًال هرگاه دارائی غيرملموس بصورت قانونی حفظ گردد، مالک قانونی دارائی غيرملموس منحيث مالک آن . می باشد

قوانين . شود مگراينکه اين شخص تمام حقوق خود را به شخص ديگر به اساس يک قرار داد انتقال داده باشددارائی پنداشته مي
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باآنهم، درمثال های ذيل چنين فرض گرديده است . افغانستان پيرامون حفظ دارائی غيرملموس تاهنوز هم درحال انکشاف است

سم معين را جهت براه انداختن تجارت ويا فعاليت اقتصادی برای که به اساس قانون افغانستان يک شخص حق استفاده از يک ا

مثال ذيل تصوری بوده و نبايد منحيث يک نظريه پيرامون قانون دارائی های غيرملموس درافغانستان تعبير . يک واليت دارد

  . يا تلقی گردد

را  درواليات هلمند و باميان ميدهد که " انیقالين های افغ" قانون افغانستان به عزيز حق انحصاری استفاده از اسم   :1مثال 

را باز نموده و " قالين های افغانی"درنتيجه عزيز ميتواند دوکان های قالين فروش درواليات هلمند و باميان تحت نام 

برای اهداف مالياتی عزيز بطور معمولی . هيچ شخص ديگر اجازه بازنمودن دکان قالين فروشی را با چنين نام ندارد

  .ک دارائی غيرملموس جهت استفاده از همان نام درواليات متذکره پنداشته خواهد شدمال

به استثنای اينکه عزيز قراردادی را با وحيد عقد می  مشابهت دارد 1حقايق مندرج مثال هذا با حقا يق مندرج مثال   :2مثال 

به وحيد درواليت " قالين افغانی"ه نام قابل مالحظه را بقرارداد چنين تصريح ميدارد که عزيز تمام حقوق . نمايد

قالين "بعدازاجرای چنين امر، عزيز صرف حق استفاده از نام . افغانی انتقال می دهد 1000000باميان دربدل 

درواليت هلمند را داشته و وحيد نيز يگانه شخص خواهد بود که حق استفاده از چنين اسم را درواليت باميان " افغانی

وحيد مالک دارائی . ينصورت، عزيز صرف مالک دارائی غيرملموس در واليت هلمند پنداشته ميشوددرا. داشته باشد

هرگاه دارائی غيرملموس بصورت قانونی حفظ نگردد، درآنصورت . غيرملموس درواليت باميان پنداشته خواهد شد

درصورتيکه  . ته خواهد شدشخصيکه دارائی غيرملموس را انکشاف داده است منحيث مالک دارائی غيرملموس پنداش

دو ويا بيشتر از دو ا شخا ص مرتبط دارائی متذکره را توسعه ببخشند، درآنصورت مالک دارائی  شخص خواهد بود 

         .  بزرگترين حصه مصارف مستقيم و غيرمستفيم را که با جايداد ارتباط دارد، باشدمسؤل که 

يک شرکت افغانی بوده درحاليکه ) الف(شرکت . ميباشد) ب(و ) الف(کتهای شرفروخته شده عزيز مالک تمام اسهام    :3مثال

کارمندان شرکت های مذکور يکجا به   منظور انکشاف پروسه جديد . يک شرکت ازبيکستانی ميباشد) ب(شرکت 

که  درزمانی که پروسه مذکور انکشاف داده ميشود افغانستان دارای قانون نيست. رنگ آميزی منسوجات کارميکنند

بنًا هر دو شرکت مذکور بايد اطمينان حاصل . را در قبال پروسه مذکور حمايت قانونی نمايد) ب(يا ) الف(شرکت 

بدين منظور هردو . نمايند که  کارمندان شان اسرار پروسه جديد رنگ سازی را به ساير اشخاص افشأ نمی نمايند

شرکت . حفظ اسرار محرم پروسه مذکور عقد مينمايند شرکت با هريک از کارمندان شان قراردادهای را به منظور

) ب(افغانی را به منظور انکشاف پروسه مذکور به مصرف ميرساند در حاليکه شرکت  3,000,000مبلغ ) الف(

منحيث صاحب امتياز پروسه محرم ) الف(شرکت . افغانی را به همين منظور مصرف نموده است 2,800,000مبلغ 

مشخص ساختن مالک يا صاحب امتياز دارائی های غيرملموس مهم است زيرا مالک دارائی  .مذکور پنداشته ميشود

ساير اشخاص که در . مذکور شخصيست که مستحق دريافت مبالغ دربدل استفاده دارائی غيرملموس مذکور ميباشد

   .انکشاف دارائی غير ملموس همکاری مينمايند صرف دربدل عرضه خدمات شان پول دريافت ميکنند
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  مالک پروسه مذکورميباشد، ) الف(چون شرکت . مشابهت دارد 1حقايق مندرج مثال هذا با حقا يق مندرج مثال    : 4مثال

بايد ) الف(شرکت . تاديه نمايد) الف(شرکت مذکور بايد بمنظور بازپرداخت مصارف مفاد مناسب را به شرکت   

پروسه مذکور را در ) ب(هرگاه شرکت . نمايدتاديه ) ب(دربدل عرضه خدمات مبالغ مذکور را به شرکت   

بعد از تعيين مالک يا صاحب . اجرت بپردازد) الف(کاروفعاليت خود بکارببرد بايد در بدل همچو استفاده به شرکت   

بايد با استفاده از روش انتقال نرخ، صحت ومعقوليت قيمت انتقال دارائی غير ملموس را  رياست عمومی عوايدامتياز، 

اين ميتودها . به طورخالصه، سه روش قابل قبول جهت تعين قيمت انتقال دارائی غير مملوس وجود دارد. مايدمشخص ن

 .ميتود های نامشخص می باشدطريقه مفاد خالص معامالت و ،  عبارتند از ميتود های مقايسوی معامالت غيرمرتبط

روش تشخيص صحت و معقوليت مبلغ که در مقصد از استفاده اين . روش مقايسوی با معامله غيرمرتبط   )الف(

يک معامله ميان اشخاص ذيربط تاديه ميگردد از طريق مقايسه مبلغ مذکور دربدل انتقال دارائی غيرملموس با مبلغی 

معموًال اين روش صرف وقتی استفاده . که در يک معامله مشابه ميان دوشخص غير مرتبط تاديه ميگردد، ميباشد

  . مشابه ميان اشخاص غيرمرتبط دريافت شده بتواند ميگردد که يک معامله

وی امتياز مذکوررا در . را در واليات هلمند و باميان دارا ميباشد" قالين افغانی"عزيز حق استفاده از اسم تجارتی   : 1مثال 

أ فروشات قالين توسط وحيد ساالنه برای شش سال بعدی، اعط% 5واليت هلمند  به وحيد در بدل اجرت معادل 

%  3در عين حال، عزيز برای پسر خود، اديب نام امتياز مذکور را در واليت باميان  در بدل اجرت معادل . ميکند

تشخيص مينمايد که دليل مؤجهء برای   رياست عمومی عوايد. فروشات ساالنه وی برای شش سال بعدی اعطأ مينمايد

مند با ارزش بيشتر ويا کمترنسبت به واليت باميان  وجود در واليت هل) قالين افغانی(استفاده از عين اسم تجارتی 

صالحيت دارد  عوايد عزيز نام را به منظور منعکس ساختن اين حقيقت که وی مبلغ  رياست عمومی عوايدبنًا . ندارد

  . فروشات پسر اش را بدست ميآورد، تعيين %  5معادل 

) ب(يک شرکت افغانی وشرکت ) الف(شرکت .را دارا ميباشد) ب( و) الف(شرکتهای  فروخته شده عزيز تمام اسهام   :2مثال 

به . مصروف پروسس نوشابه گازدار برای فروش در افغانستان ميباشد) الف(شرکت . يک شرکت کانادائی هستند

 بعد. بوتل ها و محلول قندی مورد نياز خود را از خارج از افغانستان وارد ميکند) الف(منظور پيشبرد فعاليت شرکت 

دارای حق ) ب(شرکت . از دريافت بوتل و محلول قندی نوشابه گازدار را توليد و جهت فروش به بازارعرضه ميکند

امتياز مذکور را ) ب(شرکت . محرم است که به اساس آن ميتواند نوشابه مذکور را در بوتل های پالستيکی تهيه نمايد

به عزيز و ) ج(شرکت . شرکت مذکور اعطأ مينمايد به) الف(سرجمع عوايد شرکت %  5در بدل اجرت معادل به 

 دارا در افغانستانرا " افغان کوال"امتياز استفاده از اسم تجارتی ) ج(شرکت . ارتباطی ندارد) ب(و ) الف(شرکتهای 

ا هنگام توليد بوتل ه) الف(اعطأ مينمايد که به اساس آن  شرکت ) الف(شرکت مذکور اين امتياز را به شرکت . ميباشد

سرجمع عوايد شرکت % 1اجرت معادل ) ج(شرکت .  نوشابه گازدار از اسم مذکور روی بوتل ها استفاده نمايد

بنًا .  حق استفاده از يک پروسه محرم و حق استفاده از اسم تجارتی دو حق متفاوت ميباشند. را مطالبه ميکند) الف(



Version:  2010-08-001-001-D 
  

293

به ) الف(رتبط را جهت تقليل اجرت که توسط شرکت نميتواند روش مقايسوی با معامله غيرم رياست عمومی عوايد

  . را افزايش دهد) الف(عوايد آن شرکت تاديه ميگردد استفاده و بدين ترتيب مفاد شرکت % 1از قرار ) ب(شرکت 

طريقه مفاد خالص معامالتی در انتقال دارائی های ملموس وغيرملموس مورد  . فاد خالص در معاملهطريقه م  )ب(

  .صراحت دارد 14.97 فقره بنًا قواعد مربوط به اين طريقه در. رميگيرداستفاده قرا  

. ميتود های نامشخص در انتقال دارائی های ملموس وغيرملموس مورد استفاده قرارميگيرد.  نا مشخص طريقه های )ج(
                      بنًا 

   تشريح گرديده است 15.97  فقره قواعد ميتود های نامشخص در     

  .طريقه حد مفاد خالص در معامله   4.971

انتفاعی   شخاص ذيربط مطابق به معيارهای اين روش جهت مشخص ساختن صحت مبلغ مطالبه شده در يک معامله ميان ا 

طريقه مفاد خالص  .ياد ميگردند" شاخص های سطح مفاد"معيار های عينی معامالت انتفاعی اکثرًا بنام . معامله ، بکار ميرود

مذکور از بررسی معامالت   شاخص های  .تی در انتقال دارائی های ملموس وغيرملموس مورد استفاده قرارميگيردمعامال

اين روش صرف وقتی . بدست ميآيد  ميان ماليه دهندگان غيرمرتبط در فعاليت های مشابه اقتصادی تحت شرايط مشابه 

  . ه نگردداستفاده شده ميتواند که از ساير روش های فوق الذکر استفاد

مفاد حاصله موترفروشان را در کابل، هرات و مزارشريف طی سه سال گذشته بررسی   رياست عمومی عوايد   : 1مثال

% 10و %  3رياست مذکور پی ميبرد که مفاد حاصله يک تاجر بابت فروش موتر به مشتريان معادل . ميکند

افغانی باشد مفاد حاصله  100,000ش يک عراده موتر بنًا هرگاه قيمت فرو. از مدرک فروشات ميباشد سرجمع عوايد

نسبت مفاد و عوايد را شاخص سطح . افغانی حدس زده ميشود 10,000الی  3000تاجر بابت  همچو فروش در حدود 

  . مفاد مينامند

حد مفاد خالص در معامله ميزان مناسب مفاد با تطبيق شاخص های سطح  معامالتی مفاد خالص طريقهمطابق به 

  . ين ميگردديمفاد از معا مالت اشخاص غير مرتبط که از اثر تحقيقات بدست آمده است ، تع  

به استثنأ اينکه ماليه دهنده تحت تحقيق يک شخص حقايق مندرج مثال هذا با حقا يق مندرج مثال قبلی مشابه است    : 2مثال

يکی از . اشد و آنرا اداره ميکندوحيد مالک فروشگاهء موتر های مستعمل در کابل ميب.  بنام وحيد است  

اديب تمام . اديب شرکت خدمات امنيتی را در کابل به پيش ميبرد. مشتريان عمده  وحيد پسر وی اديب نام ميباشد

پی ميبرد که نسبت مفاد  رياست عمومی عوايد. موترهای مورد نياز اش را از فروشگاه پدرش خريداری ميکند

ميتواند  رياست عمومی عوايد. ميباشد% 1ها به پسرش معموًال کمتر از موتر  فروش  برعوايد وحيد بابت 

درشهرهای کابل ، هرات و مزارشريف بدست آورده است  جهت افزايش مفاد   معلومات که از معامالت غير مرتبط 
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% 10و % 3وحيد بابت فروش موتر ها به پسرش  به اندازه نسبت مفاد بر عوايد حاصله وحيد بابت فروش که ميان 

  . ميباشد، بکار ببرد

به طورمثال، نسبت مفاد بر عوايد يکی از اين . بسياری از نسبت های متفاوت منحيث شاخص های سطح مفاد پنداشته ميشوند

بعوض مفاد . شاخص ديگر سطح مفاد عبارت از نسبت مفاد  عملياتی برمصارف عملياتی ميباشد. نوع شاخص ها ميباشد

  .  ساختن مفاد مربوط به يک معامله مشخص درهمچو حالت حايز اهميت است حاصله مجموعی شرکت، مجزا

عزيز منسوجات توليد شده خويش را . عزيز مالک فروشگاهی در پاکستان است که منسوجات مختلف را توليد ميکند  : 3مثال

برای آقايان توليد  اديب با استفاده از منسوجات مذکور انواع مختلف دريشی را. باالی پسرش اديب بفروش ميرساند

 رياست عمومی عوايد. مينمايد و دريشی های مذکور را در مغازه خويش واقع شهرنو کابل به فروش ميرساند

اديب  براه مياندازد و به اثبات ميرساند که  اديب مفاد ذيل را طی  سال  1387تحقيقاتی را بمنظور تعين ماليه سال 

  .  بدست اورده است 1387

  افغانی  10,000,000            عوايد

   – 8,000,000      قيمت تمام شد اجناس فروخته شده

  2,000,000          مفاد ناخالص

   – 1,000,000          مصارف عملياتی

  1,000,000          مفاد خالص

به طور مثال، نسبت مفاد خالص بر  عوايد . معلومات فوق الذکر يک تعداد از شاخص های سطح مفاد را بدست ميايد

رياست . رازق نام نيز در شهرنويک مغازه دارد. ازق شخصی است با عزيز و اديب ارتباط نداردر. ميباشد% 10

بعد از مروراظهارنامه مالياتی چهار سال قبل رازق پی ميبرد که نسبت مفاد خالص برعوايد رازق  عمومی عوايد

ساير صنايع دستی افغانی  برخالف اديب ، رازق  مصروف فروش دريشی های مردانه، بوت و. ميباشد% 5تقريبًا 

. ين نمايدينميتواند مفاد حاصله رازق  را که صرف از درک دريشی بدست مياورد ، تع رياست عمومی عوايد.ميباشد

ين يا تثبيت مفاد اديب با استفاده از ينبايد نتايج حاصله از مطالعه اسناد رازق را جهت تع رياست عمومی عوايدبنًا 

  .ه مورد استفاده قرارد دهدروش حد مفاد در يک معامل

معموًال، حد اقل معلومات سه . جهت بلند بردن و درست ساختن روش معلومات سال های متعدد بايد بررسی گردد

  .  ساله بايد بمنظور انکشاف شاخص های سطح مفاد تحليل گردد
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ين يک شاخص سطح مفاد مشخص مستعمل را به منظور تع یمفاد مناسب بابت فروش موتر ها رياست عمومی عوايد  : 4مثال

  . را بدست مياورد) ب(و ) الف(معلومات را از دو شرکت  رياست عمومی عوايد. ميسازد

  : معلومات ذيل در دست است ) الف (درمورد شرکت             

  سال  عوايد  مفاد  نسبت

  فيصد 1  1,000,000 200,000  فيصد 1

  فيصد 1  2,000,000 200,000  فيصد 1

  فيصد 10  5,000,000 500,000  فيصد 10

 
 

رياست . را درنظربگيرد 13/(%10+%1+%1)%4 بايد حد اوسط نتايج سه سال گذشته يا  رياست عمومی عوايد

  .را بگيرد زيرا اين بلند ترين مبلغ می باشد 1388% 10نبايد محض مبلغ  عمومی عوايد

  : ميباشد معلومات ذيل دارای ) ب(شرکت   

  نسبت  مفاد  عوايد  سال

  فيصد   2  200,000 1,000,000  1386

  فيصد 1  200,000 2,000,000  1387

  فيصد 6  300,000 5,000,000  1388

  

 

 رياست عمومی عوايد. را درنظربگيرد  3/(%6+%1+%2)%3 بايد حد اوسط نتايج سه سال گذشته يا  رياست عمومی عوايد

  .می باشد را بگيرد زيرا اين بلند ترين مبلغ 1388% 10نبايد محض مبلغ 

بايد مراحل فوق الذکر را درمورد ساير شرکت های که گمان ميبرد در فعاليت مشابه مصروف اند جهت  رياست عمومی عوايد

  .استفاده نمايد 7.97 فقرهتعين يک سلسله از شاخص های سطح مفاد مندرج 

عين روش های محاسباتی توسط شرکت  ين سلسله شاخص های سطح مفاد، حصول اطمينان از استفادهيبرعالوه ، به منظور تع

  .هايکه تحت تحليل قرار ميگيرند، حايز اهميت است
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که نان، کلچه و ساير انواع شيرينی باب را در مغازه مذ .عزيز مالک مغازهء در منطقه وزير اکبرخان کابل ميباشد  : 5مثال

وی تمام آرد . ازه خويشرا انجام مينمايدعزيز با استفاده از طريقه نقدی محاسبه، محاسبات مغ.کور بفروش ميرساند 

 رياست عمومی عوايدهرگاه . مورد نياز خود را از پسرش که مالک يک مغازه در پاکستان ميباشد خريداری ميکند

به منظور استفاده از روش حد مفاد در معامله،  انتقال نرخ را که عزيزبابت خريداری آرد ميپردازد تحقيق کند بايد 

  . را دريافت کند که ميان اشخاص غير مرتبط با استفاده از طريقه نقدی محاسبه اجرا شده باشد معامله مشابهء

معامالتی می تواند به منظور تعيين قيمت غير حقيقی باالی انتقال دارائی  مفاد خالص طريقهچنانچه درفوق مالحظه گرديد، 

  . منقول ويا غيرمنقول استفاده ميگردد

عه و مقيم افغانی ميباشد که تمام اسهام فروخته شدۀ شرکت سهامی کانادائی و افغانی را در اختيار نجيب اهللا يک تب  :6مثال

شرکت کانادائی به شرکت افغانی جواز استفاد از تکنالوژی های مشخص را بمنظور فعاليت های توليدی فوالد . دارد

تاديه حق االمتياز . االمتياز تاديه مينمايدبه شرکت کانادائی حق  1390شرکت افغانی در سال . شرکت افغانی ميدهد

عوايد بابت فروشات % 8حق االمتياز متذکره معادل . يگانه معامله مرتبط ميان شرکت های افغانی و کانادائی ميباشد

رياست عمومی عوايد مفاد خالص را منحيث فيصدی فروشات و معرف اندازه مفاد شرکت . شرکت افغانی ميباشد

عمومی عوايد مفاد خالص و عوايد حاصله فروشات طی سه سال فبلی برای هر يکی از چهار  رياست. ميپندارد

  . نتايج حاصله از اين قرار ميباشد. شرکت مورد بررسی قرار ميدهد

  فروشات / مفاد         سال         شرکت 

  %6        1389      شرکت الف

          1388        5%  

          1387        7%  

  %6        اوسط           

  %5        1389      شرکت ب 

          1388        2%  

          1387        8%  

  %5        اوسط          
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  %2        1389        شرکت ج

          1388        4%  

          1387        0%  

  %2        اوسط          

  %2        1389        شرکت د

          1388        1%  

          1387        0%  

  %1        اوسط          

نتايج باالئی نشان % 25اوسط مفاد شرکت الف، حد % 6. نتايج پائينی را نشان ميدهد% 25حد اوسط مفاد شرکت د، % 1

بدست آرد، حق االمتياز را % 6و پائين تر از %  1در صورتيکه شرکت افغانی  مفاد فروشات را به نسبت بلند تر از . ميدهد

  . که به شرکت کانادائی تاديه مينمايد نبايد تعيين گردد

رياست عمومی عوايد ميتواند حق االمتياز را که شرکت افغانی . يدگرد زيانمتقبل  1390فرض نمائيد  شرکت افغانی در سال 

  .بيشتر گردد، کاهش دهد% 1به شرکت کانادائی تاديه مينمايد، تا حدی که مفاد فروشات شرکت افغانی از 

 و ماليه دهندگان ممکن از روش های متفاوتی که درفوق تشريح نگرديده رياست عمومی عوايد. روش های نامشخص  15.97

در صورت که يکی از روش های مشخص . بمنظور تعين انتقال قيمت در يک معامله ميان اشخاص غير مرتبط استفاده نمايد

طريقۀ نا معين را ميتواند  .فوق الذکر و يا از روش های نا مشخص استفاده گردد، به روش های مشخص ترجيح داده ميشود

قيمت غير حقيقی انتفال دارائی ملموس و يا غير ملموس مورد استفاده  قرار مانند طريقه مفاد خالص معامالتی بمنظور تعيين 

  . داد

) ب(و شرکت  يک شرکت افغانی) الف(شرکت . را دارا ميباشد) ب(و ) الف(شرکت فروخته شده وحيد تمام اسهام     :1 مثال

آنرا به ) ب(و شرکت تهيه نموده ) ب(سنگ الجورد را برای شرکت) الف(شرکت . يک شرکت پاکستانی ميباشد

سنگ های ) الف(شرکت .  زيورات مذکور را درسراسر جهان بفروش ميرساند) ب(شرکت . زيورات تبديل ميکند

شرکت . فروخته به ساير اشخاص غيرمرتبط سنگ های مذکورعرضه نميدارد) ب(الجورد را صرف به شرکت 

در ) ب(و ) الف(انتقال قيمت ميان شرکتهای معلومات کافی مبنی بر استفاده روش های مشخص جهت تعين )الف(
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شرکت . نيز معلومات کافی را جهت استفاده يکی از روش های مشخص ندارد رياست عمومی عوايد.دست ندارد

که شرکت پاکستانی غير مرتبط ميباشد مبنی برخريد سنگ های الجورد به ) ج(پيشنهادی را از شرکت   ) الف(

پيشنهاد مذکور از جانب يک شرکت پاکستانی  منحيث يک . ام بدست ميآوردافغانی فی کيلوگر 90,000  قيمت 

معامله ميان اشخاص غيرمرتبط محسوب نميگردد زيرا فعًال صرف شکل يک پيشنهاد يا مزايده را داشته و 

و )الف(الذکر استفاده شده نميتواند شرکت  چون يکی از روش های مشخص فوق. بيانگريک معامله کامل نيست

يعنی ازآن (جهت تعين نرخ انتقال مناسب اعتماد نمايند ) ج(ميتوانند باالی پيشنهاد شرکت  عمومی عوايد رياست

  ). نمايده استفاد

شرکت کانادائی به شرکت افغانی . تمام اسهام فروخته شدۀ شرکت سهامی کانادائی و افغانی را در اختيار داردوحيد   :2مثال 

. فروشات شرکت افغانی ميشود، ميدهد% 8ل حق االمتياز ساالنه که معادل جواز تکنالوژی های مشخص را در بد

ميخواهد طريقۀ مقايسوی معامالت  رياست عمومی عوايد. شرکت افغانی مصروف فعاليت های توليدی فوالد ميباشد

ت عمومی رياس. اما قادر به دريافت يک معامله مقايسوی مناسب غير مرتبط نميباشد. غير مرتبط را تطبيق نمايد

ميخواهد طريقۀ مفاد خالص معامالتی را تطبيق نمايد، اما قادر دريافت معلومات مالی در مورد شرکت های  عوايد

در صورت ناممکن بودن تطبيق يکی از طريقه ها مشخص، هر . غير مرتبط در عين فعاليت شرکت افغانی نميباشد

ص های اندازۀ  مفاد که توسط شرکت های غير مرتبط در ميتوانند به شاخ رياست عمومی عوايددو، شرکت افغانی و 

فعاليت های قسمًا مشابه بدست آمده است،را مورد مالحظه قرار داده تا بتوانند تعيين نمايد اينکه عوايد شرکت افغانی 

کريت، آنها ميتوانند مفاد حاصله را که توسط شرکت های توليد کننده کان: به گونه مثال.  مناسب بوده است يا خير

  . خشت و يا مواد ساختمانی بدست امده است، مورد مالحظه قراردهند
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صرف در صورتی تطبيق ميگردد که ماليه دهنده شامل معاملهء گردد که هدف اساسی آن  98حکم کتمان مندرج ماده   1.98

 . تقليل وجايب مالياتی ماليه دهنده باشد

بايد نشان دهد که وجايب مالياتی ماليه دهنده ذريعه معامله  است عمومی عوايدري،  98به منظور تطبيق حکم ماده   2.98

 . صرف اثبات تقليل وجايب مالياتی توسط ماليه دهنده کافی نيست رياست عمومی عوايدبا انهم برای . تقليل يافته است  مذکور 

رای مشتريان خود در سراسر يک شرکت افغانی بوده که مصروف عرضه خدمات مخابراتی ب) الف(شرکت   : 1مثال 

طی ) الف(شرکت . را متقبل گرديد زيانافغانی  50,000,000شرکت مذکور مبلغ  1387طی سال . افغانستان ميباشد

افغانی   50 000 000به  1387سال  زيانمفاد قابل ماليه و وجايب مالياتی خود را با استفاده از اندازه  1388سال 

طی سال )  الف(اين حقيقت درست است که شرکت . نبايد تطبيق گردد 98حکم ماده در چنين حالت . تقليل ميبخشد

گرديد اما هدف  1388مصروف معامالت و فعاليت های بوده که باعث تقليل وجايب مالياتی وی در سال  1387

آن طی سال عرضه خدمات مخابراتی برای مشتريان بوده نه دريافت منفعت مالياتی يا تقليل در ) الف(اساسی شرکت 

  . های بعدی

عزيز يک شخص انفرادی است که به منظور پيشبرد فعاليت تجارتی خويش ضرورت دارد تا از يک قطعه زمين و   : 2مثال 

شخص مذکور ميداند که هرگاه وی زمين و تعمير مورد نياز خودرا خريداری . تعمير در واليت هرات استفاده نمايد

وی نيز ميداند که مجرائی استهالک زمين  را دريافت . تهالک تعمير را اخذ نمايدنمايد ، متيواند مجرائی مصارف اس

مام مصرف کرايه را  اخذ نمايد ًو تواند مجرائی تهرگاه وی  زمين و خانه را به کرايه گيرد، مي.کرده نمی تواند 

  کتمان ماليه

    :نود وهشتم ۀ ماد

مکلفيت های مالياتی و تادياتی وی گردد، وزارت ماليه   که عمدًا باعث کاهش ی شودهرگاه ماليه دهنده وارد معامله ئ) 1(

   .معامله را رد ومورد بررسی قرار ميدهد

  عوايد قابل پرداخت ماليه شانرا کتمان نمايند، مکلف به پرداخت ماليه اصلی و  شخاصی کها) 2(    

  :  اضافی قرار ذيل ميگردند  

 . اصل ماليه قابل پرداخت کتمان شده با جريمه دوچند ماليه اضافی ،مرتبه اول −

فعاليت  درينصورت.  فیمرتبۀ دوم بر عالوه اصل ماليه قابل پرداخت کتمان شده با جريمه دوچند ماليه اضا −

  . اقتصادی کتمان کننده به اساس حکم محکمه متوقف ميگردد
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در همچو حالت . ايه گيردتصميم ميگيرد تا زمين و تعمير مورد ضرورت  را برای فعاليت های  اقتصادی خود به کر

تطبيق نميگردد زيرا مقصد اساسی عزيز از کرايه گرفتن تعمير پيشبرد فعاليت اقتصادی اش درهرات  98حکم ماده 

اينکه کرايه گرفتن زمين و تعمير باعث ايجاد منفعت بيشتر مالياتی نسبت به خريد دارائی های مذکور ميگردد . است

  . نميباشد 98کم ماده دليل کافی و مقنع برای تطبيق ح

بايد قادر به اثبات هدف ماليه دهنده مبنی بر تقليل ماليات منحيث  رياست عمومی عوايد 98قبل از تطبيق حکم ماده   3.98

هدف ماليه دهنده با بررسی حقايق  معامله مشخص ميگردد نه به . همچو يک معامله باشد یدليل اساسی وی از اجرا

  . اساس مدارک شخصی وی  

شرکت . هر دو شرکت مذکور شرکتهای افغانی اند. را دارا ميباشد) ب(و ) الف(شرکت فروخته شده وحيد تمام اسهام   : 1ال مث

مالياتی  زيانبه اساس قانون سرمايه گذاری خصوصی افغانستان تأسيس نگرديده بنًا حق استفاده ازامتياز انتقال ) الف(

يکی از خسارات مالياتی اش به پايان  1388تقد است که در سال مالی شرکت مذکور مع. الی مدت نامحدود را ندارد

يک دارائی خود رادر روز اخير سال ) الف(مذکور قبل از استفاده شرکت  زيانبه منظور جلوگيری از انقضأ . ميرسد

شرکت مذکور با . بابت فروش  مفادی را حاصل ميکند) الف(شرکت .  ميرساند بفروش) ب( به شرکت   1388

دارائی که ) ب(شرکت  1389بتاريخ اول حمل . را تقليل ميبخشد 1388فوق الذکر مفاد حاصله سال  زياناستفاده از 

   . بفروش ميرساند) الف(قبًال خريداری نموده بود دوباره باالی شرکت ) الف(از شرکت 

معامالت نيزشرکت مذکور  بوده و بعد از) الف(بدين ترتيب دارائی مذکور قبل از معامالت مذکور ملکيت شرکت 

مالياتی خود مستفيد گردد و شرکت مذکور نيز ميتوانست   زيانميتوانست از ) الف(شرکت . مالک آن دارائی گرديد

اکنون شرکت مذکور . استهالک دارائی مذکور را مطابق به نرخ بازار بدون پرداخت هرگونه ماليه افزايش  دهد

. ذکرمجرائی بيشتر اخذ نمايد و وجايب مالياتی اش را بدين ترتيب تقليل بخشدميتواند بابت استهالک دارائی فوق ال

هرگاه عواقب مالياتی مدنظر گرفته نميشد . ميباشد) الف(معامله مذکور تقليل وجايب مالياتی شرکت  یيگانه دليل اجرا

هم نميخواست دارائی ) ب(بفروش برساند و شرکت ) ب(نميخواست تا دارائی مذکور را باالی شرکت ) الف(شرکت 

را در اين حالت  98مناسب است تا حکم ماده  رياست عمومی عوايدبنًا برای .  خريداری نمايد) الف ( را  از شرکت 

  . تطبيق نمايد

مصروف توليد و ) الف(شرکت . که يک شرکت افغانيست ميباشد) الف(شرکت  فروخته شده  وحيد مالک تمام اسهام  : 2مثال 

پسران کاکا، ما ما، خاله ( شرکت مذکور بيست تن ازاقارب نزديک .  سراميک، جک و پياله ميباشد فروش تخته های

وحيد برای اشخاص مذکور ماهانه . سال عمر دارند 15تمام اين افراد کمتر از . وحيد را بکار گماشته است) ويا عمه 

 5000هريک از کارمندان مذکور صرف  چون مبلغ قابل تاديه به. افغانی  دربدل خدمات شان معاش ميدهد 5000

  5000مجرائی معاش ) الف(باانهم  شرکت . افغانی ميباشد ، مبالغ مذکور تابع ماليه موضوعی معاش نميگردند

وحيد . را مورد تحقيق قرار ميدهد) الف(شرکت  رياست عمومی عوايد. افغانی فی نفر کارمند خود را مطالبه مينمايد
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اظهار ميدارد که بدليل اينکه اقارب مذکور وی اشخاص ماهراند، ايشانرا به کار گماشته  رياست عمومی عوايدبه 

وحيد نميتواند به اثبات . درميابد که بسيار از اشخاص مذکور به سن قانونی کار نرسيده اند رياست عمومی عوايد.است

در اين حالت برای . کار ميکنند) فال(واقعًا برای شرکت ) پسران کاکا، ماما ، خاله وعمه (رساند که اقارب وی 

مناسب است تا بدون درنظرداشت تاديات که به اقارب مذکور وحيد صورت گرفته است ، حکم  رياست عمومی عوايد

  . را تطبيق نمايد 98ماده 

 برای باراول باالی يک ماليه دهنده که شخص حقيقی يا حکمی باشد98ماده ) 2(بعد از تطبيق حکم مندرج فقره   4.98

ماليه دهنده مکلف به تاديه جريمهء که معادل  دوچند ماليه . ماليه دهنده بايد ماليه اضافی ذمت خود را بپردازد  

 . اضافی ذمت وی است ، ميباشد  

برای بار ثانی باالی يک ماليه دهنده که شخص حقيقی يا حکمی باشد،   98ماده ) 2(بعد از تطبيق حکم مندرج فقره   5.98

ماليه دهنده نيز مکلف به تاديه جريمهء که معادل دوچند ماليه اضافی ذمت . ايد ماليه اضافی ذمت خود را بپردازدماليه دهنده ب

ساختن محل کار و فعاليت  ميتواند موضوع را به منظوردريافت حکم  مسدود رياست عمومی عوايدعالوتًا . وی  است، ميباشد

 : بل از اخذ حکم مذکور، مراحل ذيل بايد طی گرددق. ماليه دهنده به محکمه تجارتی مراجعه نمايد

که مؤظف بازرسی دوسيه ماليه دهنده مذکور اند بايد جديت اهانت يا  رياست عمومی عوايداوًال، کارمندان ) الف(

  . هتک حرمت ماليه دهنده را مدنظر گيرند  

ليه دهنده ارزش مسدود ساختن مقر بايد مالحظه نمايد که مبلغ ماليه ذمت ما رياست عمومی عوايدثانيًا ، ) ب(

  .کاروفعاليت وی را دارد يا خير

بايد مالحظه نمايد که آيا ماليه دهنده جهت جلوگيری از کتمان ماليه در آينده کدام  رياست عمومی عوايدثالثًا ، ) ج(

  . اقدامی را اتخاذ نموده است يا خير

که آيا مقرکار و فعاليت بايد مؤقتًا ويا دايمًا مسدود درمورد اين رياست عمومی عوايدرابعًا، شخص ذيصالح ) د(

  . بايد تصميم اتخاذ نمايد  ميگردد، 

  . خامسًا، اشخاص مسئول بايد درخواست مسدود کردن مقرکارو فعاليت را به محکمه تجارتی ارائه نمايند) هـ(

رد تطبيق حکم مذکور سادسًا  در صورت صدور حکم محکمه، اشخاص مسئول بايد مراحل ضروری را درمو) و(

  .درمورد تطبيق حکم مذکور وزارت داخله بايد درجريان گذاشته شود.  اتخاذ نمايند
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  فصل شانزدهم

  ماليه اضافی و جرايم مالياتی

  107  - 99مواد 
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اضافی   ماليات . يم را درصورت عدم اطاعت پذيری ازاين قانون حکم می نمايدماليه اضافی و جرا 16فصل   1.99

ماليه اضافی و جريمه مطابق   يعنی . وجرايم مطابق به عين احکام که در مورد وضع ماليات تطبيق ميشود، تحصيل ميگردد

ورد تطبيق تاديه ماليه تحصيل درم 14درمورد تعيين و تاديه ماليات وضع گرديده و مطابق  احکام فصل  13به احکام فصل 

  .ميگردد

هريک ازموارد .موارد دربرگيرنده حاالتيست که  منتج به تاديه ماليه اضافی وجريمه ها ميگردد 99ماده  2فقره    2.99

  .طور مشرح درمواد بعدی اين فصل توضيح گرديده است متذکره 

  

  

  

  

  

  تخلفات و مجازات

  :نود و نهم مادۀ

ايد، عالوه بر پرداخت ماليات ذمت هرگاه مؤدی مکلفيت های مالياتی مندرج احکام اين قانون را رعايت ننم )1(

ماليه اضافی مانند ساير ماليات . خويش، مکلف به تاديه ماليه اضافی و مستوجب مجازات احکام اين فصل نيز می باشد

  .مندرج اين قانون سنجش و تحصيل ميگردد

 :ماليه اضافی برعايدات درموارد ذيل قابل تاديه می باشد )2(

  . معينه مندرج احکام اين قانون درصورت عدم تاديه ماليه به وقت -1

 .درصورت عدم حفظ، نگهداشت، و ارائه اسناد و دفاترمعامالت تجارتی -2

 .درصورت عدم ارائه بيالنس و اظهارنامه مالياتی -3

 .درصورت عدم وضع ماليه -4

 .درصورت عدم پرداخت ماليه -5

  .درصورت عدم اخذ نمبرتشخيصيه ماليه دهنده -6
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فيصد را باالی هرمبلغ ماليه ايکه درتاريخ معينه آن تاديه نگردد، وضع  0.10قانون ماليات برعايدات ماليه اضافی    1.100

اضافی حتی درصورتيکه ماليه دهنده اظهارنامه مالياتی را درزمان معين آن خانه پری و ارائه نمايد،  اين ماليه. می نمايد

  .تطبيق ميگردد

شرکت . شرکت الف يک شرکت سهامی افغانی می باشد.  اديب تمام اسهام فروخته شده شرکت الف را دراختيار دارد  :  1مثال 

 .خانه پری و ارائه نمايد 1387ود را الی روز اخير برج جوزای سال خ 1386متذکره بايد اظهارنامه مالياتی سال 

اين شرکت اظهارنامه مالياتی خويش را الی ده . شرکت الف بايد ماليه ذمت اش  را همراه با اظهارنامه تاديه نمايد

ه شده است که دراظهارنامه نشان داد  مکلفيت مالياتی . روز ماه بعدی برج جوزا خانه پری و ارائه نمی نمايد

افغانی را ده روز بعداز ختم برج جوزا تاديه نمايد،  100،000هرگاه شرکت الف مبلغ . افغانی می باشد 100،000

 0.1(= 0.01 ×افغانی  100،000. (افغانی ازبابت جريمه  مقروض پنداشته ميشود 1,000شرکت متذکره مبلغ 

  )ده روز ×) فيصد

ا عينًا مانند مثال اول می باشد صرف به استثنای اينکه شرکت الف اظهارنامه مالياتی حاالت و حقايق مندرج مثال هذ  :2مثال 

تاديه نشده است، ماليه ) سرطان(چون ماليه الی دهم ماه بعدی . خويش را در روز اخير برج جوزا ارائه می نمايد

شرکت الف اظهارنامه مالياتی اش اينکه . اضافی بابت ديرپرداخت عينًا مانند ماليه اضافی مندرج مثال اول می باشد

  . به ماليه اضافی ارتباط نمی گيرد) اما ماليه را تاديه نکرده است(را درتاريخ معينه ارائه نموده 

باالی هرگونه ماليه تاديه ناشده بشمول ماليه معامالت انتفاعی ويا ماليات ثابت ايکه  100ماليه اضافی مندرج ماده    2.100

  . ت وضع ميگردند، تطبيق ميگرددبعوض ماليات برعايدا

حذرنمايد درصورتيکه ماليه اضافی  100فيصد ماليه اضافی مندرج ماده  0.10تطبيق رياست عمومی عوايد شايد از    3.100

  .افغانی باالی انواع مختلف ماليه بصورت جداگانه تطبيق ميگردد 250حد . افغانی باشد 250کمتر از 

، عوايد خالص رستورانت متذکره به 1388درسال . می باشدنت در واليت هرات رستورا مالک يکهارون     :مثال

هارون مکلف به . افغانی مصرف، مفاد را نيز بدست می آورد 160000افغانی ميرسد و بعداز کسر  2،000،000

می ) بعدیدر روز پانزدهم ربع (و ماليه معامالت انتفاعی )1388در روز اخيرجوزای سال (تاديه ماليات برعايدات 

هارون بصورت غيرعمدی ماليات متذکره را در تاريخ های معينه آنها صرف برای چند روز محدود تاديه نمی . باشد

  ماليه اضافی درصورت عدم تاديه ماليه به وقت معينه

  :صدم ۀ ماد 

  .فيصد می باشد 0.10ماليه ذمت خويش را درميعاد معينه تاديه ننمايد، مکلف به پرداخت ماليه اضافی درفی روز مبلغ  شخاصيکها
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افغانی ازدرک ماليات  200تحت اين ماده محاسبه ميگردد به   فيصد ايکه  0.10 ماليه اضافیهرگاه  .نمايد

رسد، درآنصورت وزارت ماليه می تواند از تطبيق هردو افغانی از درک ماليه معامالت انتفاعی ب 100برعايدات و 

  . افغانی ميرسد، صرف نظر نمايد 250آن به حد  باوجوداينکه مجموع  مبلغ

ماليه افغانی  500،000بر مبالغ الی  100فيصد ماليه اضافی مندرج ماده  10.0رياست عمومی عوايد از تطبيق    4.100

  :ود، حذر می نمايددرصورتيکه شرايط ذيل برآورده شاضافی 

  ياداشت تعيين ماليه اضافی صادر گرديده باشد   )الف

که سعی   ماليه دهنده درخواست عدم تطبيق ماليه اضافی را نموده و درخواستی وی دربرگيرنده حقايق باشد    )ب

  . نشان دهدماليه دهنده را مبنی براطاعت پذيری وی از قانون 

تطبيق ماليه   عمومی عوايد به معينيت عوايد وگمرکات کتبًا درخواست عدم  ستريارئيس عمومی عوايد ويا معاون   ) ج

جهت تحريری هرگونه درخواستی از اين قبيل به مالحظه سابقه کامل اطاعت پذيری ماليه دهنده نياز . اضافی را نموده باشد

يه دهنده مبنی براطاعت پذيری سعی و تالش صادقانه مال  چنين درخواستی صرف وقتی صورت گرفته می تواند که  ،داشته

  . وی از قانون نشان داده شده باشد

  .معينيت عوايد و گمرکات با عدم تطبيق ماليه اضافی موافقت نموده باشد  ) د
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افغانی ماليه اضافی و يک شخصيت  5,000قانون ماليات برعايدات يک شخص حقيقی تابع ) 101(مطابق بحکم ماده   101.1

  :افغانی ماليه اضافی درصورت تخطی ازاحکام قانون ماليات برعايدات درحاالت ذيل قرار ميگيرند 20,000 حکمی تابع

  .شخص حقيقی و حکمی که مکلف به حفظ اسناد مطابق قانون ماليات برعايدات بوده وآن راحفظ ننمايد  ) الف(

 يا شخص حقيقی يا حکمی و   نگرديده بولق شخص حقيقی وحکمی که مؤفق به ترتيب و حفظ اسناد مناسب و قابل  ) ب( 

مسئولين وزارت ماليه قرار نداده  اجازه دسترسی به اسناد خويش را بههمانطور که در قانون ماليات بر عايدات خواسته شده، 

  .باشد

ترس شخص حقيقی و حکمی دليل ويا عذر موجه پيرامون عدم جهت حفظ اسناد مناسب نداشته ويا اسناد خود را دردس  ) ج(

  .مؤظفين مالياتی مربوطه قرارندهند 

احمد اسناد عوايد خود را . کارو فعاليت بزرگ را درواليت کابل به پيش می برد توليد نموده واثاثيه   احمدرشاد : 1مثال 

احمد اظهارنامه مالياتی را خانه پری و ارائه می . نگهداری نموده اما اسناد مصارف خويش را حفظ نه نموده است

افغانی را منحيث مصرف وی  ,800,0003افغانی را منحيث عايد و  ,4,000,000د که اظهارنامه متذکره مبلغ نماي

قانون ماليات برعايدات احمد مکلف به حفظ اسناد که درقانون ماليات برعايدات پيشبينی  36مطابق ماده . نشان ميدهد

پيرامون عدم نگهداری اسناد مصارف وی می  احمدزمانيکه رياست عمومی عوايد وزارت ماليه از . شده ، ميباشد

ذريعه رياست عمومی عوايد  حتی اگراحمد. که از چنين مکلفيت آگاهی نداشته است وی در پاسخ ميگويد پرسد،

دليل موجه برای عدم حفظ اسناد مناسب يا مورد  موصوفهيچگاهی درگذشته مورد تفتيش هم قرار نگرفته باشد، 

بشمول مکلفيت هائيکه مربوط به حفظ اسناد (ود تا احمد ازمکلفيت های قانون ماليات برعايدات توقع مير.  نظر ندارد

افغانی  5000تابع احمد رشاد  101مطابق احکام ماده منحيث ساير اشخاص مناسب تشبث مطلع باشد و بنًا ) ميگردد

  . ماليه اضافی قرار ميگيرد

، گدام عزيز دراثر آتش سوزی ويران ميگردد و 1387در سال . بل می باشدعزيزدوکان دار دارای گدام در شهر کا  : 2مثال 

 18ماده ) 1(فقره  9جز. بدست مياورد 1387مجرائی مصارف گدام خود را در سال  18ماده ) 1(فقره  9مطابق جز

گدام  چنين بيان می نمايد که بمنظور وضع کسرات، عزيزمکلف است اسناد مناسب و کامل بشمول اسناد ايکه قيمت

زمانيکه از عزيز خواسته ميشود تا اسناد را که قيمت اموال گدام او را نشان دهد، . عزيز را نشان دهد، داشته باشد

  ماليه اضافی برعايدات درصورت عدم حفظ اسناد  

  : مادۀ يکصدويکم    

طابق احکام اين قانون به صورت درست تهيه، حفظ و بدون داليل اسناد و دفاتر معامالت مربوط را م مؤديکه )1(

نگهداری ننمايد يا به دسترس مؤظفين وزارت ماليه قرار ندهد، شخص حقيقی به تاديه مبلغ پنجهزار افغانی ماليه اضافی و 

  .شخص حکمی مکلف به تاديه مبلغ بيست هزار افغانی ماليه اضافی می باشد

، اسناد و دفاتر معامالت مربوط را تهيه ، حفظ و نگهداری ننمايد، عالوه شخصيکه به قصد فرار از پرداخت ماليه )2(

ارنوالی معرفی ميگردد ) 1(برپرداخت ماليه اضافی مندرج فقره     .اين ماده به 
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ارائه نمايد، او درپاسخ ميگويد که هيچگونه سند را درزمينه دردست ندارد و ميگويد که دليل عدم داشتن هرگونه سند 

دراين صورت عزيز مبنی برعدم داشتن . راثر آتش سوزی از بين رفته استاينست که تمام اسناد وی درگدام بوده و د

بناًء اسناد دليل موجه داشته وصرف تصديق آتش سوزی راازاداره ذيربط محلی ويا مسؤلين پوليس  ارائيه نمايد ، 

  . قانون ماليات برعايدات قرار نمی گيرد 101تابع ماليه اضافی مندرج ماده عزيز

ارائيه مينمايد ،   رياست عمومی عوايدبه را تهيه و به  خويش 1387اظهارنامه فعاليت سال نيری کابل جانشرکت    : 3مثال

رابررسی می نمايد و خواستار ارزيابی اسناد قرارداد که   نيری کابلانجکارمندان رياست عمومی عوايد قضيه شرکت 

قانون ماليات برعايدات را که  101ک نقل ماده کارمندان مذکور ي. دننگهداری ميگردد، ميشو متذکرهدردفتر شرکت 

آمرشرکت کارمندان مذکور را نمی گذارد که به . به کارمندان صالحيت اقدام چنين عمل را داده است، نشان ميدهد

اسناد متذکره دسترسی يابند به اين اساس که به عقيده وی تنها محکمه وی را وادار به اين کارکرده می تواند که اجازه 

عقيد . را بدهد و اسناد محرم شرکت متذکره به رقبايش ممکن داده شود نيری کابلانجرسی به اسناد کاری شرکت دست

ه آمر شرکت غيرمؤجه بوده بخاطريکه قانون ماليات برعايدات ، يک قانون معتبرنافذه کشور به طور واضح 

اليات برعايدات معلومات تحصيل شده توسط برعالوه، قانون م. دسترسی اسناد را بدون حکم محکمه اجازه داده است

کارمندان عوايد را منحيث معلومات محرم پنداشته و افشای چنين معلومات را برای هرشخص خارج از وزارت ماليه 

آمرمذکور دليل موجه جهت جلوگيری از دسترسی به . جلوگيری مينمايد مگر اينکه توسط قانون اجازه داده شده باشد

  . تطبيق ميگردد نيریانجافغانی باالی شرکت  20,000ماليه اضافی  101مطابق ماده  ندارد بناًء )الف(اسناد شرکت 

   :گردندحاالت ذيل مرتکب که  به حارنوالی معرفی ميشونداشخاص حقيقی وحکمی درصورت   101.2

به قصد فرارازپرداخت شخص حقيقی و حکمی که مکلف به حفظ اسناد مطابق قانون ماليات برعايدات بوده وآن را  ) الف(

  .ماليات حفظ ننمايد

شخص حقيقی وحکمی که مکلف به تهيه و حفظ اسناد مناسب و قابل قبول مطابق احکام قانون ماليات برعايدات بوده   ) ب(

  وآن رابقصد فرارازپرداخت ماليات تهيه وحفظ ننمايد

   تهيه و حفظ ننمايد کتمان مالياتبه منظور فرارازپرداخت و مناسب راسناد ا شخص حقيقی و حکمی که  ) ج(

  : شخصعدم تهيه و حفظ اسناد مناسب د رصورتی عمدی و به قصد فراراز پرداخت ماليات پنداشته ميشود که : تبصره 

I.  برای ماليه دهنده ازطرف شرايط آن قبًال  در تهيه و نگهداری اسناد که در قانون ماليات بر عايدات پيش بينی شده و

 .وماليه دهنده مرتکب تخطی مندرج اين ماده گردد .توضيح شده باشدی کارمندان ماليات

II. کوتاهی کند نون ماليات برعايدات ذکر شده،همانطوری که در قااسناد مالياتی خويش  وحفظ در تهيه مکررًا 

III. لی بزندنظر به به ساير يادداشت های تشبث، در دفاتر حسابات دست به کتمان عوايد، ايزاد مصارف يا تهيه اسناد جع  
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بنًا  ننموده است، حفظ و تهيه  را اسناد،ماليه دهنده بقصد فرارازپرداخت ماليات  اين گونه پنداشته خواهد شد که در چنين موارد

به  بايد غرض تحقيق بوده و شخصقانون ماليات برعايدات باالی چنين اشخاص قابل تطبيق ) 101(حکم مندرج فقره دوم ماده 

  .معرفی گرددحارنوالی 

يک شرکت سهامی افغانی بوده و خدمات امنيتی را در سراسر افغانستان برای مشتريان مختلف امنيتی بهار شرکت    :  1مثال 

دارای دو حساب بانکی می باشد که يک حساب بانکی آن در يکی ازبانکها  امنيتی بهار شرکت. فراهم می نمايد

رياست عمومی عوايد وزارت .  انکها  درکشور پاکستان ميباشددرافغانستان و  حساب ديگر بانکی آن  در يکی از  ب

درجريان تفتيش، مؤظفين رياست عمومی عوايد درميابند . تفتيش می نمايد 1387را درسال  امنيتی بهارماليه شرکت 

 عمدًا مشتريان خود را ميگويد تا پول وی را به حساب بانکی ايکه اين شرکت در بانک پاکستان متذکرهکه شرکت 

پول هائيرا که به پاکستان منحيث عوايد وی انتقال يافته و باوجود اينکه پول  امنيتی بهارشرکت . دارد، انتقال دهند

شرکت مذکور هيچ سند . های متذکره  به خدمات ارائه شده درافغانستان ارتباط ميگيرد، ثبت اسناد ننموده است

مؤفق به حفظ اسناد کافی عوايد اش  امنيتی بهار بناًء شرکت. عوايدی را از درک اين قرارداد ها حفظ ننموده است

بنًا شرکت . منظور فرار از ماليه ايکه قرار بود به افغانستان بپردازد، ثبت اسناد ننموده است به نگرديده وعوايد را

  معرفی شودغرض پيگرد عدلی بايد به حارنوالی 101امنيتی بهارمطابق به فقره دوم ماده 

  يک شرکت سهامی افغانی است که خدمات امنيتی را به مشتريان مختلف در سراسر افغانستان  امنيتی نعيمی شرکت:  2مثال 

   900،000افغانی و مصارف آن  1000،000عوايد آن مبلغ  1387ادعا می نمايد که درسال  متذکرهشرکت . فراهم می نمايد

  درميابد که شرکت متذکره رسيد هائيرا جهت توجيه  نعيمی امنيتیرياست عمومی عوايد حين تفتيش شرکت . افغانی می باشد

  رسيد های تقلبی را جهت  امنيتی نعيمیشرکت . افغانی منحيث مصارف که وجود نداشته است، ايجاد نموده است 250000

  که شرکت  ندرياست عوايد ميتوا 101وم ماده بنًا به اساس فقره د .تقليل مکلفيت ماليات برعايدات خويش بوجود آورده است

  .معرفی نمايدغرض پيگرد عدلی رابه حارنوالی امنيتی نعيمی 
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افغانی ماليه اضافی  را برای هر  500افغانی ماليه اضافی و شخص حکمی مبلغ  100يک شخص حقيقی بايد مبلغ   1.102

ارنامه مالياتی درتاريخ معينه تحت احکام اين قانون ميگذرد، تاديه بعداز ارائه اظه) به استثنای روزهای رخصتی(روزيکه 

اين ماليه اضافی صرف درصورتی بايد تطبيق گردد که ماليه دهنده دليل موجه برای عدم ارائه اظهارنامه هايش در . نمايد

  . زمان معين آن نداشته باشد

خويش را الی  اخير  1387يد اظهارنامه مالياتی سال اين شرکت با. يک شرکت سهامی افغانی است بارانشرکت    : 1مثال

روز بعداز  10الی  1387شرکت متذکره اظهارنامه مالياتی خود را برای سال . نمايد ارائه 1388برج جوزای سال 

باران زمانيکه مؤظفين رياست عمومی عوايد از شرکت . ارائه ننموده است 1388ختم برج جوزا درجريان سال مالی 

شرکت متذکره پاسخ ميدهد  مديريتکه چرا آن شرکت مؤفق به ارائه اظهارنامه مالياتی اش نگرديده است، ميپرسند 

عذرموجه برای  بارانشرکت . که آنها درجمع آوری يا ترتيب نمودن اسناد های مالی شان با مشکل مواجه گرديده اند

افغانی ماليه اضافی   500و به همين دليل بايد تابع عدم تهيه و ارائه اظهارنامه مالياتی خويش در زمان معين نداشته 

  .فی روز قرار گيرد

اين شرکت مکلف به خانه پری و ارائه اظهارنامه مالياتی اش برای . يک شرکت سهامی افغانی می باشد گلشرکت     :2مثال 

اتی خويش الی اول مؤفق به ارائه اظهارنامه ماليمتذکره شرکت . است 1388الی ختم برج جوزای سال  1387سال 

اظهارنامه مالياتی اش را در اسرع وقت ارائه ننموده اينست که گل  دليل اينکه شرکت. نمی گردد 1389حمل سال 

توانست بعداز ختم حريق  متذکره شرکت  .دفتر شرکت متذکره حريق گرديده و تمام اسناد مالی از بين رفته اند

افغانی ماليه اضافی فی روز قرار  500نبايد تابع  گلنمايد بناًء شرکت  اظهارنامه مالياتی را دراسرع وقت خانه پری

  .گيرد

موصوف اظهارنامه مالياتی . نثاراحمد يک تاجر انفرادی بوده که درساحه صادرات ميوه تازه وخشک فعاليت دارد : 3مثال 

ن مؤظف مالياتی ازنثاراحمد زمانيکه کارمندا. ارائيه مينمايد 1389خويش رادر روز اخير سرطان  1388سال مالی 

به ارتباط تاخيرارائيه اظهارنامه وی سوال مينمايد ، نثاراحمد بجواب ميگويد که وی مصروف خريداری ميوه تازه 

  ماليه اضافی درصورت عدم ارائه اظهارنامه مالياتی  

  :مادۀ يکصدودوم   

شخص حقيقی ايکه بدون داليل مؤجه اظهارنامه مالياتی مربوط را مطابق احکام اين قانون درخالل مدت معينه  )1(

مبلغ يکصدافغانی ماليه اضافی دربرابر هر روز تأخير وشخص حکمی به تاديه مبلغ پنجصد افغانی  ارائه ننمايد، به تاديه

  .روز های رخصتی از اين امر مستثنی است. ماليه اضافی دربرابر هرروز تأخير مکلف می باشند

دت معينه ارائه شخصيکه به قصد فرار از پرداخت ماليه، اظهارنامه مربوط را مطابق احکام اين قانون درخالل م )2(

  .ارنوالی معرفی ميگردد اين ماده به ) 1(ننمايد، عالوه بر پرداخت ماليه اضافی مندرج فقره 
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اين عذرنثاراحمد مؤجه . دريکی ازواليات بوده بنًا نتوانسته اظهارنامه سال گذشته خويش رابه وقت معينه ارائيه نمايد

افغانی ازاول الی  اخيرسرطان به استثنی روز های رخصتی  100/بع پرداخت ماليه اضافی مبلغدانسته نشده بنًا تا

  .ميباشد 

گل احمد مالک مارکيت درمندوی کابل ميباشد ، موصوف دکاکين مارکيت خويش را برای دوکانداران به کرايه داده  : 4مثال 

کرايه دکاکين منزل اول ودوم . های مختلف ميباشد  است ، مارکيت دارای سه منزل بوده که کرايه هرمنزل به قيمت

هزارافغانی بوده که ازطرف مستأجرين آن حين پرداخت کرايه ماهوار، ماليه آن وضع وبه حساب ه ماهوارباالترازد

کرايه اطاق های منزل سوم پائين ترازدهزارافغانی بوده وازين اطاقها بمنظور . معينه مالياتی آن انتقال گرديده است 

مطابق به احکام قانون گل احمد مکلف است غرض تصفيه حسابات مالياتی ومجرائی ماليات . گدام استفاده ميگردد

اما گل احمد اظهارنامه خويش . موضوعی ، الی اخير برج جوزای سال بعدی اظهارنامه خويش راارائيه نمايد

به ارتباط تاخيردرارائيه اظهارنامه وی سوال زمانيکه ازگل احمد . ميزان سال بعدی ارائيه ميدارد) 25(رابتاريخ 

ميشود بجواب ميگويد بنابر اختالف که باالی تعين کرايه سال جاری با دوکانداران خويش داشتم نتوانستم اظهارسال 

فی روزبه   ماليات اضافی افغانی 100 قبلی خويش راارائيه نمايم ، اين دليل عذرمؤجه نبوده بنًا مکلف به پرداخت

  .روز های رخصتی الی تاريخ ارائيه اظهارنامه ميگردد استثنی

خويش دعوای حقوقی داشته وبنابراقامه دعوی دوکانداران ان هرگاه گل احمد  باالی کرايه سال قبلی با دوکاندار :تبصره 

شته ، مذکوربه اساس حکم محکمه درزندان بوده وديگران صالحيت ارائيه اظهارنامه وادای مکلفيت مالياتی وی راندا

اين عذر گل احمد مؤجه دانسته شده اما ارائيه تصديق درزمينه ازمحکمه ومسؤل زندان توسط گل احمد حتمی ميباشد 

.  

شخصيکه به قصد فرار از پرداخت ماليه، اظهارنامه مربوط را مطابق احکام اين قانون درخالل مدت معينه ارائه   2.102

ارن 102ماده  ) 1(مندرج فقره  ننمايد، بايد برعالوه پرداخت ماليه اضافی   . معرفی گردد رد عدلی والی غرض پيگبه 

عزيز مقيم افغانستان درخالل سال . عزيز يک تبعه اياالت متحده امريکا بوده ودرعين زمان مقيم افغانستان نيزميباشد  : مثال

برعايدات   نامه ماليات عزيز می داند که وی مکلف به ارائه اظهار. بوده است 1389و  1388، 1387های مالی 

به عزيز رسمًا اطالع داده بود که وی بايد  1387درافغانستان است بخاطريکه رياست عمومی عوايد درسال 

عزيز بطورعمدی به . اظهارنامه ماليات برعايدات خويش رامطابق به احکام قانون ماليات برعايدات  ارائه نمايد

می داند که اگر ماليه را درافغانستان تاديه نمايد، وی نمی تواند که  نگذاشته و وقعیاطالعيه رياست عمومی عوايد

بنًا هر پول افغانی را که عزيز به دولت . مکلفيت های مالياتی خويش را در امريکا به اندازه مساوی کاهش دهد

امه ماليات را عزيزميخواهد که اظهارن. افغانستان تاديه می نمايد عوايد عزيز را برای سال متذکره کاهش می دهد

رياست عمومی عوايد بايد برعالوه . ارائه نه نمايد زيرا وی می خواهد که ماليات کمتر را در افغانستان تاديه نمايد

  .ارنوالی غرض پيگرد عدلی معرفی نمايدعزيزرا به ) 102(ماده ) 1(تحصيل ماليه اضافی مندرج فقره 
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يکه درقانون ماليات برعايدات پيشبينی شده درحاالت ذيل بقصد فرارازپرداخت عدم ارائيه اظهارنامه به وقت معينه ا: 1تبصره 

  : ماليات دانسته ميشود 

I.  موضوع ارائيه اظهارنامه مالياتی برای اشخاص طی برنامه های تاخير يا کوتاهی در ارائه اظهار نامه با اينکه

 .بود ايل رسمًا به ماليه دهنده اطالع داده شدهمعلوماتی آگاهی عامه درورکشاپها وسيمينارها ، نامه رسمی وغيره وس

II. تاخيردرارائيه بيالنس برای سال دوم ويا دوره های متمادی ازطرف ماليه دهنده تکرارگردد. 

III. ماليه دهنده کوشش نمايد با تهيه اسناد جعلی تاخير درارائيه اظهارنامه خويش راتوجيه نمايد.  

. گردد  ورتی تطبيق ميگردد که اظهارنامه بعداز تاريخ معينه ارائه صرف درص102ماليه اضافی مندرج ماده    3.102

را درصورتيکه اظهارنامه مالياتی درزمان   معين آن ارائه گردد، تطبيق   102ماده رياست عمومی عوايد ماليه اضافی مندرج 

الياتی درست نباشد، در آنصورت هرگاه اظهارنامه م. نمی نمايد حتی اگر معلومات مندرج اظهارنامه مالياتی درست هم نباشد

  .مواد ديگری ازقانون ماليات برعايدات را مورد مالحظه قرار ميدهد ماليه اضافی را مطابق به رياست عمومی عوايد تطبيق

يک شرکت سهامی افغانی است که خوراکه فروشی های درسراسر افغانستان داشته و آنها را به پيش  مان شرکت ا  :  مثال

خانه پری و ارائه نموده و ماليات ذمت مندرج  1387متذکره اظهارنامه مالياتی خود برای سال شرکت . ميبرد

درسنجش ماليات، شرکت متذکره ادعای مجرائی . تاديه می نمايد 1388اظهارنامه را در ختم برج جوزای سال 

تذکره بمنظور تنوير و تسخين جنراتور های م. مجموع قيمت چند پايه جنراتور را که خريداری نموده بود، می نمايد

قيمت جنراتور ها نبايد کسر گردد بلکه بايد قيمت آنها . خوراکه فروشی های شرکت مذکور مورد استفاده قرار ميگيرد

 مانبدليل چنين اشتباه، اظهارنامه ماليات برعايدات شرکت ا. به مرور زمان از استهالک جنراتور ها وضع گردد

مالياتی بيشتر از انچه که دراظهارنامه مالياتی اش درج گرديده است،   دارای مکلفيت  نماشرکت ا. نادرست می باشد

قرار نمی گيرد زيرا اين شرکت   102مادهازبابت اين تخطی تابع پرداخت ماليه اضافی مندرج  مانشرکت ا. ميباشد

 104به اساس ماده ع ماليه اضافی شايد تاب مانشرکت ا. اظهارنامه مالياتی اش را در زمان معين آن ارائه نموده است

قانون ماليات برعايدات  قرار گيرد درصورتيکه شرکت مذکور دليل موجه برای ادعای مجرائی قيمت جنراتور ها 

  .نداشته باشد
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يک شخصيکه  به وضع ماليه مطابق احکام اين قانون که باالی مفاد سهم، تکتانه، حق االمتيازها، معاش  و دستمزد،    103.1

ق مندرج قانون ماليات برعايدات  تطبيق ميگردد، بدون کدام دليل موجه مؤف مبالغ کرايه ، قرعه وبخششی ، قراردادی وساير

  .نگردد، بايد ده فيصد ماليه اضافی  ماليه ايرا که بايد وضع ميگرديد، تاديه نمايد

سه فرد . يک شرکت سهامی افغانی می باشد که سه تن ازاشخاص انفرادی را  استخدام نموده است شش درک شرکت     :مثال

را استخدام نموده است، بناًء سه فرد  شش درکچونکه شرکت . متذکره به نام های رازق، اديب و عزيز می باشند

شخصيکه درشرکت مسؤليت حصول اطمينان . شرکت متذکره مکلف است که از معاش کارمندان ماليه وضع نمايد

بتاريخ اول سرطان شش درک رازق وظيفه را در شرکت . وضع مبالغ درست ماليه را دارد، بنام فيروز می باشد

نمی گردد زيرا او اينطور  1387ضع ماليه از معاش رازق درسال فيروز مؤفق به و. آغاز نموده است 1387سال 

عقيده فيروز به اين حقيقت استوار است که رازق قرارداد کتبی . عقيده داشت که رازق يک قراردادی مستقل می باشد

زمانيکه کارمندان . عقد نموده است اما اديب و عزيز دارای چنين قراردادی نمی باشند شش درکرا با شرکت 

را مورد تفتيش قرار ميدهند، درميابند که رازق يک کارمند بوده و  شش درکرياست عمومی عوايد شرکت 

هرگاه عقيده و . قراردادی مستقل نيست بنًا تابع پرداخت ده فيصد ماليات اضافی ماليات که وضع نشده است ميباشد 

صرف اين حقيقت که قرارداد . يق گرددباور فيروز معقول باشد، درآنصورت ده فيصد ماليه اضافی نبايد تطب

  .نه يک کارمند، نمی باشدرزاق يک قراردادی مستقل است و  مبنی بر اينکه بصورت کتبی ترتيب نشده  دليل موجه

) 1(يک شخصيکه مؤفق به وضع ماليه به قصد فرار از تاديه ماليه نگردد، برعالوه تاديه ماليه اضافی مندرج فقره    103.2

  . رنوالی معرفی گردداظورپيگرد عدلی به بمن103ماده 

تمام  پاکشرکت  . يک  شرکت سهامی افغانی می باشد افيک شرکت سهامی پاکستانی بوده و شرکت  پاکشرکت :  1مثال 

 1000،000 اف شرکت. دارد افقرض تاديه ناشده باالی شرکت  پاکشرکت . را دارا می باشد افاسهام صادرشده شرکت 

فيصد ماليه موضوعی  20 مؤفق به وضع افشرکت . می پردازد 1387ث تکتانه بابت قرض درطول سال افغانی را منحي

تاديه  پاکافغانی تکتانه ايکه به شرکت  1,000,000کامل   ادعای کسر را بابت مبلغ اف شرکت . بابت تکتانه نمی گردد

تفتيش می نمايد، اين رياست  1387ل مالی را برای سا افزمانيکه  رياست عمومی عوايد شرکت . کرده است، می نمايد

  ماليه اضافی درصورت عدم وضع ماليه 

  : مادۀ يکصدوسوم 

فاد سهم، کرايه، کميشن، حق االمتياز و شخصيکه بدون داليل موجه ماليه معاش و دستمزد ، عوايد تکتانه، م )1(

  .عوايد مشابه را مطابق احکام اين قانون وضع ننمايد، مکلف به تاديه ده فيصد ماليه اضافی می باشد

اين ماده ماليات را وضع ننمايد، عالوه بر پرداخت ماليه ) 1(اشخاصيکه به قصد فرار از تاديه ماليه مندرج فقره  )2(

  .ارنوالی معرفی ميگرددن ماده به اي) 1(اضافی مندرج فقره 
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فيصد ماليه را از درک تکتانه  20بايد  پاکرا مطلع نموده اند که شرکت  افشرکت پاک مديريت شرکت  مديريتدرميابد که 

با کسر . رهنمائی ميکنند که اين شرکت نبايد هيچ مبلغ تکتانه را وضع نمايد  اف به شرکت پاک  شرکت مديريت. وضع نمايد

سعی نمودند تا  افو  پاکفيصد ماليه موضوعی، شرکت های بيست افغانی و عدم مؤفقيت دروضع  1,000,000تمام مبلغ 

بنًا برعالوه پرداخت ماليات اضافی مندرج . مقدار ماليه ايرا که بايد اين دو شرکت به افغانستان تاديه می نمودند، تقليل دهند

   .گردندارنوالی معرفی غرض پيگرد عدلی به  اين شرکتها بايد ايداتقانون ماليات برع) 103(ماده ) 1(فقره 

شرکت متذکره درپروژه های تحت . شرکت ساختمانی بهلول لمتدمصروف اعمارسرک های شهرکابل ميباشد :  2مثال 

رآن کارمند فنی بوده نف 15ازجمله کارمندان استخدام شده شرکت متذکره به تعداد . نفر کارمند رااستخدام مينمايد  50کارخويش 

افغانی معاش   4,500/افغانی معاش دريافت ميدارند ومتباقی کارمندان عادی بوده وماهوار مبلغ  30,000/که ماهوارمبلغ

به اساس معاش ماهوار  شرکت ساختمانی بهلول بمنظورتشويق کارمندان فنی خويش ازمعاش آن ماليات را. دريافت ميدارند

 30,000ت گفته ميشود که وضع ماليه به اساس معاش ماهوار مؤظفين ماليا درحين بررسی به  ، ه افغانی وضع نمود 20,000

ارنوالی معرفی برعالوه پرداخت ماليات اضافی ده فيصد غرض پيگردعدلی به  شرکت بهلول. افغانی بسيار زياد بوده است

  .  ميگردد

ت برعايدات پيشبينی شده درحاالت ذيل بقصد فرارازپرداخت ماليات عدم وضع ماليه به وقت معينه ايکه درقانون ماليا: تبصره 

  : دانسته ميشود 

I.  موضوع وضع مالياتی برای اشخاص طی برنامه های معلوماتی آگاهی عامه عدم وضع ماليه با اينکه

 .بود درورکشاپها وسيمينارها ، نامه رسمی وغيره وسايل رسمًا به ماليه دهنده اطالع داده شده

II. ماليه توسط ماليه دهنده مشخص برای سال دوم ويا دوره های متمادی تکرارگردد عدم وضع. 

III. ماليه دهنده کوشش نمايد با تهيه اسناد جعلی عدم وضع ماليه ذمت خويش را خويش راتوجيه نمايد. 
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  ماليه اضافی درصورت عدم تاديه ماليه

  :مادۀ يکصدوچهارم 

ده را مطابق احکام اين قانون تاديه ننمايد، عالوه برپرداخت ماليه اشخاصيکه بدون دليل مؤجه ماليه وضع ش )1(

 .مندرج ماده صدم اين قانون مکلف به تاديه ده فيصد ماليه اضافی می باشند

اشخا صيکه به قصد فرار از ماليه، ماليه تثبيت شده را مطابق احکام اين قانون تاديه ننمايد، عالوه برتاديه  )2(

  .ارنوالی معرفی ميگردداين ماده ، به ) 1(ماليه اضافی مندرج فقره 

  

ماليات موضوعی ازمنابع متخلف که درقانون (شده شخصيکه بدون دليل موجه مؤفق به تاديه ماليه ذمت تعيين   1.104

ضافی را مطابق احکام اين قانون نگردد، بايد ده فيصد ماليه ا) ماليات برعايدات پيشبينی شده  يا تثبيت ماليات ذمت خود مؤدی 

  . است ، ميباشد 100اين ماليه  برعالوه هرماليه اضافی که بابت تأخير درتاديه ماليه مندرج ماده . بپردازد

عزيز مبلغ . افغانی را از درک کرايه جايداد که ملکيت وی می باشد، بدست می آورد 1,000,000عزيز مبلغ   :1مثال 

افغانی درنورم اشخاص انفرادی  1,000,000اليه باالی مبلغ م(افغانی از درک ماليه عوايد کرايوی اش 80,800

او هيچگونه دليل . افغانی درختم برج جوزا نمی گردد 80,800عزيز مؤفق به تاديه . مقروض است )وضع گرديد

افغانی ماليه اضافی   8,080موجه مبنی برعدم مؤفقيت در تاديه ماليه ذمت اش درختم جوزا ندارد بناًء عزيز تابع 

 100را جمع ماليه اضافی مندرج  ماده ماليه و جريمه  افغانی  88,880عزيز بايد . قرار ميگيرد10% *8,800)(

هرگاه عزيز ماليه ذمت و ماليه  .دربرابر هر روز ايکه از تاريخ معينه تاديه ماليه ميگذرد محاسبه ميگردد، تاديه نمايد

 100افغانی از بابت ماليه اضافی مندرج ماده  888او مبلغ اضافی را ده روز بعداز ختم برج جوزا تاديه نمايد، 

  ).افغانی 88,880 × 0.001 ×روز 10(مقروض باقی ميماند 

است به استثنای اينکه عزيز مؤفق به ارائه اظهارنامه و تاديه ماليه  1حقايق و حاالت مندرج مثال هذا مشابه مثال   :2مثال 

درچنين حالت، عزيز عذر موجه برای . درشفاخانه تحت تداوی قرار داشت نگرديده است زيرا او دراثر تصادم موتر

  . فيصد ماليه اضافی قرار گيرد 10عدم تاديه ماليه اش درزمان معين آن دارد بناًء او نبايد تابع 

ان معاشات برج حمل کارمند نحيث يک شرکت هوايی تجارتی فعاليت نموده و ماليات موضوعیم قسيمهوای  شرکت:  3مثال 

الی دهم ماه  را خويش راحين پرداخت معاشات دراخير برج متذکره وضع نموده است شرکت بايد ماليات وضع شده

موضوع .  .انتقال داده نشدانتقال ميداد، اما ماليات وضع شده الی برج سرطان همان سال  دولتبعدی به حساب 

ظف مالياتی اذعان نموده که پول وضع شده ازطرف کارمندان مالياتی بررسی شده ودرجواب سوال کارمندان مؤ
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تابع پرداخت ده  ی قسيمشرکت هواي و اين دليل مؤجه نبوده. بمصرف رسيده است شرکت  بمنظورترميم يک طياره

  . اين قانون ميگرددبابت تاخير در تاديه ماليه ) 100( مندرج درمادهاضافی  هفيصد ماليات اضافی برعالوه مالي

تعيين شده تحت احکام اين قانون را به قصد فرار از تاديه ماليه نمی پردازد، برعالوه تاديه ماليه  شخصيکه ماليه  2.104

  . ارنوالی معرفی گرددبه بايد ، بمنظور پيگرد عدلی  104ماده ) 1(اضافی مندرج فقره 

. ی درشهر کابل استيک شرکت سهامی امريکايی می باشد که مشغول فعاليت های ساختمان ی بی ای شرکت ا    :1مثال 

از هيچگونه  ی بی ایشرکت ا. فعاليت های ساختمانی را برای يک شرکت خصوصی اجرا می نمايد متذکرهشرکت 

برای سه سال  ی بی ایشرکت ا. ماليه درافغانستان تحت هرگونه معاهده ويا توافقنامه قابل تطبيق، معاف نمی باشد

مورد  1388عوايد تصميم ميگيرد تا اين شرکت را برای سال مالی رياست عمومی . درافغانستان فعاليت می نمايد

درجريان تحقيقات، رياست عمومی عوايد مکتوب ارسال شده ذريعه پست الکترونيکی . تحقيق و پژوهش قرار دهد

مکتوب نشان ميدهد که . را بدست می آورد که از دفتر کابل به سهمدار عمده اين شرکت ارسال گرديده است) ايميل(

ميدانستند که اين شرکت مکلفيت تاديه ماليات برعايدات و ماليه معامالت انتفاعی را  ای بی ایشرکت  مديريت

به پرسونل آن شرکت گفته است که  ای بی ایسند متذکره نشان ميدهد که سهمدار عمده شرکت . درافغانستان دارد

رياست عوايد افغانستان بايد  .ن فعاليت می نمايدشرکت  صرف برای مدت کوتاه درافغانستااين ماليه نپردازد زيرا 

   اين دوسيه را به حارنوالی غرض پيگرد عدلی معرفی نمايد

کوتاهی  معاش کارمندان خويش درپرداخت ماليات موضوعی فوق بار ديگر 3شرکت هوايی قسيم مندرج در مثال  :2مثال 

قانون ماليات برعايدات ) 104(ماده ) 1(مندرج فقره  برعالوه پرداخت ماليات اضافی شرکت هوايی قسيمبنًا   نموده

  .نوالی معرفی ميگرددارغرض پيگردعدلی  به 

  : عدم تاديه ماليه درحاالت ذيل بقصد فرارازپرداخت ماليات دانسته ميشود  :تبصره 

I.  عامه  برای اشخاص طی برنامه های معلوماتی آگاهیموضوع تاديه ماليات  عدم تاديه ماليه با وجود اينکه

 .باشد اطالع داده شده مکاتيب رسمی وغيره  رسمًادرورکشاپها وسيمينارها ، 

II. بيشتر از يک مورد عدم وضع ماليه 

III. به منظور توجيه عدم تاديه ماليه ذمت خويش به تهيه اسناد جعلی مبادرت ورزد ماليه دهنده. 
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قانون ماليات برعايدات  بوده و آنرا  86ذ نمبرتشخيصيه ماليه دهنده مطابق ماده شخص حقيقی ايکه مکلف به اخ   1.105

افغانی ماليه اضافی را تاديه نمايد، درصورتيکه شخصيت متذکره حکمی باشد  5000بدون داشتن دليل موجه اخذ ننمايد بايد 

  .افغانی ميباشد  20000مکلف به پرداخت مبلغ 

آسيه . او دريک مؤسسه بين المللی غيردولتی وظيفه دارد. دريک قريه کوچک زندگی می کندآسيه در واليت بدخشان   :  مثال

مرجع . او به زنهائيکه طفل بدنيا می آورند کمک می نمايد. دائيه درقريه اش وظيفه اجرا می نمايد منحيث يک

مطابق ماده . ضع می نمايدو 1388استخدام کننده از معاش آسيه مقداری ماليه را که طبق قانون الزم است درسال 

آسيه بيسواد بوده و مؤفق به . می باشد 1388، آسيه مکلف به داشتن نمبرتشخيصيه ماليه دهنده برای سال مالی 86

مرجع استخدام کننده هيچگونه . اخذ و خانه پری فورمه های مناسب جهت اخذ نمبرتشخيصيه ماليه دهنده نميگردد

برای لهذا آسيه مجبور است تا . شخيصيه ماليه دهنده دراختيار آسيه نمی گذاردمعلومات را جهت بدست آوردن نمبرت

. حضور يابددفتر را که فورمه های الزمی را جهت اخذ نمبرتشخيصيه ماليه دهنده دارد، در تاچندين روز سفر نمايد 

زند که ضرورت به اخذ زمانيکه مؤظفين رياست عمومی عوايد آسيه را مورد تفتيش قرار ميدهند، او را مطلع ميسا

آسيه با امضای فورمه های درست موافقت نموده و نمبرتشخيصيه را بدست می . نمبرتشخيصيه ماليه دهنده دارد

  . آسيه دليل معقول برای عدم اخذ نمبرتشخيصيه ماليه دهنده دارد. آورد

ساريکا منحيث . دولتی وظيفه اجرا می نمايداو در يک مؤسسه بين المللی غير. ساريکا درواليت کابل زندگی می کند:   2مثال 

مرجع استخدام کننده از معاش ساريکا ماليه را . دائيه فعاليت داشته و به خانم هائيکه طفل بدنيا ميآورند کمک می نمايد

او از مرجع استخدام کننده اش می پرسد که چرا ماليه را از معاش اش وضع . وضع می نمايد 1388درطول سال 

مرجع استخدام کننده ساريکا را مطلع ميسازد که او تابع ماليات برعايدات بوده و بايد نمبرتشخيصيه ماليه . نموده اند

درواليت کابل ساريکا به انترنت دسترسی دارد که از آنجا ميتواند فورمه های نمبرتشخيصيه ماليه . دهنده بدست آورد

ارت ماليه درشهرکابل مراجعه نموده و فورمه های مالياتی را دهنده را بدست آورد و همچنان ميتواند که به دفاتر وز

نمبرتشخيصيه را اخذ نمی کند زيرا استفاده از انترنت و يا رفتن به  و ساريکا به اين ارتباط بی تفاوت بوده. اخذ نمايد

هت عدم اخذ ساريکا دليل موجه ج. وزارت ماليه باعث مصرف پول جهت کرايه ويا اجرت استفاده از انترنت ميگردد

  . افغانی ماليه اضافی قرار ميگيرد 5000نمبرتشخيصيه ماليه دهنده نداشته و تابع 

  ماليه اضافی درارتباط به نمبر تشخيصيه ماليه دهنده  

  :دوپنجممادۀ يکص  

شخص حقيقی ايکه مطابق حکم ماده هشتادوششم اين قانون مکلف به داشتن نمبرتشخيصيه ماليه دهنده بوده، بدون دليل   

  .موجه آنرا اخذ ننمايد، مکلف به تاديه مبلغ پنج هزار افغانی و شخص حکمی به تاديه مبلغ بيست هزار افغانی می باشد
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. يک شرکت سهامی افغانی بوده و فعاليت های ساختمانی را درافغانستان به پيش می برد ساختمانی کابلشرکت   :  3مثال 

اين شرکت را عقيده براينست . می نمايد درافغانستان فعاليت 1389و  1388درطول سالهای ساختمانی کابل شرکت 

شرکت . که فعاليت هايش درافغانستان تقريبًا رو به اختتام بوده و درآينده کدام قرارداد ساختمانی را اخذ نخواهد نمود

زمانيکه . ميداند که بايد نمبرتشخيصيه ماليه دهنده بدست آورد، اما تصميم ميگيرد که آنرا اخذ نکند ساختمانی کابل

است عمومی عوايد درمورد شرکت تحقيق می نمايد درميابد که اين شرکت ماليات برعايدات خود را برای دوسال ري

ماليه موضوعی را از معاش کارمندانش وضع نکرده و  از اخذ نمبرتشخيصيه ماليه  متذکرهشرکت . تاديه ننموده است

بايد تابع ساختمانی کابل ابأ ورزيده است بنًا شرکت  دهنده بمنظور پنهان نمودن فعاليت هايش از رياست عمومی عوايد

 .افغانی ماليه اضافی قرار گيرد   20,000/مبلغ

  

  

مالياتی معلومات محرم را بمنظور هرگونه منفعت مستقيم و غيرمستقيم فاش نمايد ويا ساير اشخاص  کارمند يکهرگاه   1.106

  .گردندارنوالی معرفی به   عدلیبمنظور پيگرد  آنها بايددرچنين امربه آنها کمک نمايد، 

ان تحقيق پيرامون شرکت الف او درجري. فيروز  در اداره ماليه دهندگان بزرگ  رياست عمومی عوايد کارميکند  :  مثال

فيروز . رقيب عمده يا اصلی شرکت الف در افغانستان شرکت ب است. مقدار عوايد و مفاد شرکت متذکره را درميابد

اين . افغانی بفروش برساند 200000توافق می نمايدکه او معلومات حاصله از شرکت الف را به شرکت ب درمقابل 

معرفی  ارنوالیمحرميت مندرج در قانون بايد جهت تحقيق و پيگرد قانونی به به خاطر عدم رعايت اصل  قضيه

  .گردد

درصورتيکه مؤظفين مالياتی از موقف خويش بمنظور اخذ منفعت مالی ويا سايرا نواع منفعت ها بصورت مستقيم يا    2.106

ر ره بمنظور پيگرد قانونی ومجازات مبنی بغيرمستقيم بدون اجازه رسمی مقامات ذيصالح  سوء استفاده نمايند، مؤظفين متذک

   .ارنوالی معرفی ميگردد به  نقص محرميت 

  تخلفات مؤظفين مالياتی 

  :مادۀ يکصد وششم 

هرگاه مؤظفين مالياتی به قصد حصول منفعت مستقيم يا غيرمستقيم معلومات محرم مندرج اين قانون را افشا نمايد، ويا  )1(

 .نوالی معرفی ميگردداره درافشای معلومات وی را کمک نمايد، به ساير اشخاصی ک

منفعت مستقيم يا حصول هرگاه مؤظفين مالياتی بدون اجازه رسمی مقامات ذيصالح مربوط ازموقف خويش به قصد  )2(

  .نوالی معرفی ميگرددارغيرمستقيم مالی يا ساير منفعت ها ، استفاده سوء نمايند، به 
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اظهارنامه مالياتی اش را به ترانسپورت صديق شرکت . است در يکی از والياتيک مستوفيت وحيد يک کارمند   : مثال

ميگويد که  ترانسپورت صديقکت وحيد اظهارنامه مالياتی را مرور نموده و به شر. ارائه می نمايدواليتی مستوفيت 

افغانی بدهد درآنصورت وحيد توافق به تقليل مقدار مفاد ايکه دراظهارنامه آن  30000اگر اين شرکت برای وحيد 

سوی استفاده نموده ومرتکب  وظيفه خويش در جهت منافع شخصی وحيد از. شرکت درج گرديده است، می نمايد

ارنوالی غرض تحقيق وپيگرد قانونی معرفی به ) 106(به حکم فقره اول ماده تخطی گرديده است ، بنًا وحيد مطابق 

  .ميگردد

   

 تاديه  اند بايد ماليه متذکره را به عين شکل ايکه ماليه اصلی را ماليه دهندگانيکه مکلف به تاديه ماليه اضافی    1.107

رياست عمومی . ماليه دهندگان بايد ماليه اضافی را دريک بانک ذيصالح تاديه نمايند 1.87به اساس مقرره . بپردازند نمايند،مي

موده و اينطور می پندارد که تاديات عوايد ترتيبات را جهت تحصيل نقل فورمه های تاديات مالياتی از بانک ذيصالح ايجاد ن

  . مذکور در دفتر مالياتی صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

  صالحيت تحصيل ماليات اضافی  

  :هفتم مادۀ يکصدو 

  .ماليات اضافی مندرج احکام اين فصل توسط شعبات مالياتی وزارت ماليه تحصيل ميگردد
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  فصل هفدهم

  احکام نهائی

  113الی  108مواد 
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منحيث يک بخش . دات را بعهده داردرياست عمومی عوايد وزارت ماليه مسؤليت تنظيم و اداره قانون ماليات برعاي  1.108

از اين مسؤليت، رياست عمومی عوايد فورمه هارا طرح و ترتيب نموده است وبنابر تقاضا ی ماليه دهنده گان بمنظور اطاعت  

فورمه های فوق الذکر در  .پذيری آنها ازقانون ماليات برعايدات به ترتيب وطرح فورمه های متذکره ادامه خواهند داد

  .ت های هريک از واليات قابل دسترس بوده و همچنان دررياست عمومی عوايد وزارت ماليه موجود استمستوفي

هدف . صالحيت صدور تعليماتنامه قانون ماليات برعايدات برای وزارت ماليه ذريعه همين ماده اعطا گرديده است   2.108

اين تعليماتنامه صرف رهنمائی عمومی را فراهم . دات می باشدتعليماتنامه ماليات برعايدات تعبير و تطبيق قانون ماليات برعاي

  . توقع نميرود که اين تعليماتنامه  دربرگيرنده هرگونه حالت ممکنه برای تمام ماليه دهندگان باشد. می نمايد

گرفته است، برای وزارت ماليه دو راه انتخابی پيرامون موارديکه ذريعه قانون ماليات برعايدات تحت پوشش قرار ن  3.108

 .طرزالعمل های سنجش عامه و خصوصی را صادر می نمايد) ذريعه رياست عمومی عوايد(وزارت ماليه . وجود دارد

يک طرزالعمل سنجش عامه موقف وزارت ماليه راکتبًا پيرامون تطبيق قانون ماليات برعايدات باالی يک موضوع   4.108

بگونه مثال، وزارت ماليه يک طرزالعمل سنجش عامه را .  دهد، بيان مينمايداکثر ماليه دهندگان را تحت شعاع قرار ميايکه 

طرزالعمل (اعطا شده مطابق قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی افغانستان " معافيت های مالياتی"پيرامون ختم 

امون مسايل عمده به شکل وزارت ماليه به صدور طرزالعمل های سنجش عامه پير.  صادرنموده است) 4/1384سنجش عامه 

وزارت ماليه را جهت فيصله اينکه درکدام حاالت طرزالعمل سنجش   اين امر صالحيت  .، ادامه ميدهدباشدو زمانيکه الزم 

  .عامه را صادرنمايد و موقف را که اين وزارت پيرامون تعبير و تطبيق قانون دارد بيان ميدارد

رت ماليه راکتبًا پيرامون تطبيق قانون ماليات برعايدات باالی يک يک طرزالعمل سنجش خصوصی موقف وزا  5.108

يک شخص معين و تثبيت شده يا گروه از  اشخاص معين و تثبيت شده  را تحت شعاع قرار ميدهد، بيان می موضوع ايکه 

س شواهد مستند توسط  درباره حقايق ايکه به اسا وزارت ماليه موقف خود را پيرامون تطبيق قانون ماليات برعايدات . دارد

يک طرزالعمل سنجش خصوصی صرف . درخواست کننده يک طرزالعمل سنجش خصوصی فراهم شده باشد، بيان می نمايد

اين پروسه جهت وضاحت بخشيدن به تطبيق ساير قوانين . جهت تعبير وتفسير قانون ماليات برعايدات صادر شده می تواند

  وضع طرزالعمل و تهيه فورمه ها 

  : هشتم مادۀ يکصد  

قانون ضروری وزارت ماليه به منظور تشخيص، تثبيت و اخذ ماليات فورمه های را که مطابق احکام  )1(

  .پنداشته ميشود تهيه می نمايد

وزارت ماليه به منظور تطبيق بهتر احکام اين قانون تعليماتنامه ماليات برعايدات، طرزالعمل و لوايح  )2(

  .را وضع می نمايد) عمومی و انفرادی(جداگانه 
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) کنندگان(هم جهت واضح ساختن مکلفيت مالياتی شخص ديگر به جز از درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته نمی تواند و

هرگاه ساير اشخاص به جز از درخواست کنندگان خواهش اخذ معلومات پيرامون مکلفيت های مالياتی شان . استفاده  نمی گردد

 .ن درخواست نمايندخودشا) نام های(را داشته باشند، بايد جهت صدور يک  طرزالعمل خصوصی به نام 

برای . در هردو حالت طرزالعمل سنجش عامه و خصوصی ، وزارت ماليه محدود به تعبير و تفسير قانون می باشد  6.108

سيستم " تحت عنوان  معلومات بيشتر پيرامون پروسه طرزالعمل های سنجش عامه و خصوصی به طرزالعمل سنجش عامه

 .عه گرددمراج "طرزالعمل های سنجش عامه و خصوصی

  

  عدم صدور جواز

  : مادۀ يکصدونهم 

هرگاه اشخاص حقيقی يا حکمی، ماليه قابل تاديه ذمت خود را مطابق احکام اين قانون بوقت معين آن تاديه ننمايند، ) 1(

وزارت ماليه می تواند درمورد عدم تجديد جواز تجارتی شان رسمًا به ادارات و مؤسسات که صالحيت صدور جواز را 

  .د، اطالع دهددارن

جراميباشد که سندعدم مسؤليت مالياتی خودراازوزارت ماليه به اداره مربوط ارائيه نمايد ، جواز اشخاص وقتی قابل ا

برعالوه  ادارات صدور جواز نمی تواند به اشخاص انفرادی، رئيس شرکت های سهامی ومحدود المسئوليت که مکلفيت 

ا اداء  نکرده اند جواز ديگر را به اسم عين شخص و يا شرکت های مذکور های مالياتی خود ويا شرکت های خويش ر

  .صادر نمايند

ادارات صادرکننده جوازمکلف اند تا لست ومشخصات اشخاص حقيقی وحکمی را که جواز آنها  مدار اعتباراست )  2( 

  .ازطريق انترنت دراختيارادارات دولتی قراردهند 

کلف اند درهنگام عقد قرارداد ازصحت وتاريخ اعتبارجوازاطمينان حاصل نموده سپس تمام ادارات ومؤسسات دولتی م - 

  . عقد قرارداد نمايند

ذوات مندرج ماده دوم قانون معاشات مقامات دولتی قبل ازانتخاب ويا انتصاب مکلف اند تا فورم های عدم باقی داری ) 3(

  . مالياتی را ازطريق وزارت ماليه تکميل نمايند

 

قانون ماليات برعايدات تمام ماليه دهنده گان اعم ازاشخاص حقيقی وحقوقی بدون درنظرداشت   109ماده مطابق به :  1.109

اينکه چی نوع فعاليت اقتصادی را به پيش ميبرند و اشخاص  که به گرفتن جوازکارمکلف اند بايد قبل ازتجديد جواز فعاليت 

مطابق به حکم فقره . خويش راادانموده وبعدًا به تجديدجواز خويش اقدام نمايند خويش ، مکلف است تمام مسؤليت های مالياتی 

وزارت ماليه صالحيت داردبمنظورتحصيل ماليات به تمام مراجع توزيع کننده جوازفعاليت تجارتی ، ) 109(اول ماده 

اليه يا شعبات مالياتی توسط سکتوری وکاررسمًا مکتوب صاردنمايد تا بدون ارائيه سندعدم مسؤليت مالياتی ازوزارت م
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به عين  توزيع کننده جواز نميتوانند مراجع   109ماده  همچنان مطابق به حکم . اشخاص جوازفعاليت شان راتجديدننمايد

مسؤلين مستقيم شرکت ها تازمانيکه مسؤليت مالياتی خويش راادانکرده باشند ، جوازديگری فعاليت راتوزيع  بشمول اشخاص 

  .نمايند 

جوازفعاليت خويش را ازوزارت تجارت اخذنموده که جوازمتذکره الی  1387 ل سنبلهشرکت تجارتی غزنوی دراو:  1ل مثا

يک تعداداموال را ازخارج کشوروارد نموده  1388 درماه ميزان سالشرکت متذکره . مداراعتبارميباشد 1388سال  سنبله اول

ی شده مسؤلين گمرک اموال شرکت رامحصول ننموده وخواستارتجديد ازمدت اعتبارجوازمتذکره سپريک ماه ازينکه . است 

ازآنجائيکه . مسؤل شرکت تجارتی غزنوی به وزارت تجارت غرض تجديدجوازمراجعه مينمايد. جوازشرکت شده است 

ت خويش خويش رابه اداره مالياتی مربوطه ارائيه نکرده وهم چنان ماليات ذم 1387شرکت متذکره اظهارنامه مالياتی سال 

جوازشرکت غزنوی وقت قابل تجديد خواهد بود . رانيزنپرداخته ، وزارت تجارت نميتواند جوازشرکت متذکره را تجديد نمايد

خويش رابه اداره مالياتی مربوطه ارائيه نموده ، ماليات ذمت خويش رابپردازد وبعدازتصفيه  1387که اظهارنامه مالياتی سال 

  .ليت را ازاداره مالياتی مربوطه بدست آورده به وزارت تجارت ارائيه نمايدحسابات مالياتی سند عدم مسؤ

ازطرف وزارت مخابرات  1388ثور 25آقای مايک متخصص رشته کمپيوتر که تبعه فرانسه بوده بتاريخ :  2مثال 

ک قبل مطابق به احکام قانون کارکشور آقای ماي. بمنظورانجام خدمات تخنيکی برای دو سال استخدام ميگردد

مدت اعتبارجوازکارآقای . ازآغازکاردروزارت مخابرات مکلف است تا ازوزارت کارواموراجتماعی جوازکاربدست آورد 

مطابق به حکم فقره اول . تکميل شده بنًا موصوف بايد برای ادامه کارجوازخويش راتجديد نمايد 1389ثور 25مايک بتاريخ 

خويش راکه ازطرف وزارت ماليه برايش داده شده به  1388مسؤليت مالياتی سال تازمانيکه آقای مايک سند عدم ) 109(ماده 

  .وزارت کارارائيه ننمايد ، وزارت کارحق تجديدجوازآقای مايک راندارد

فعاليت خويش  1387شرکت بهار ازآغاز سال . احمد رئيس شرکت توليد مشروبات غيرالکولی بهارميباشد : 3مثال 

شرکت متذکره نه اظهارنامه مالياتی . نوشابه باب ميباشد مشروبات غير الکولی ود آب معدنی ، راآغازنموده ومصروف تولي

احمد ميخواهد شرکت   1388سال در .  است پرداخت نموده 1387ماليه ذمت خود را برای سال  ونهننموده ارائه  را خويش

از آنجاييکه احمد برای شرکت توليد . نمايد  و ثبتبا محمود برادرخويش تأسيس  بمنظور تامين مواد ساختمانی  ديگری

خصوصی در افغانستان مشروبات غير الکولی بهار سند عدم مسئوليت مالياتی دريافت ننموده ، اداره حمايت از سرمايه گذاری 

  .تواند جواز يک شرکت ديگر با شراکت احمد را صادر نمايد نمی

ماليه دهنده صادر شود که ماليه دهنده ماليه ذمت مندرج اظهارنامه خويش  مکتوب تمديد جواز زمانی ميتواند به) 1( : تبصره 

را برای همان سال و ماليه ذمت مربوط به سالهای گذشته را تاديه کرده و همچنان مکلفيت های ماليات موضوعی مطابق 

  .احکام قانون ماليات برعايدات را انجام داده باشد

  .ه بايد تا قبل از تاريخ تقاضای تمديد جواز تاديه شده باشدتمام مکلفيت های مالياتی سنجش شد) 2(
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  . جواز ماليه دهنده شده  نميتواند عدم بررسی اسناد شرکت الی تاريخ تقاضای تمديد جواز مانع تمديد: 2تبصره 

لست اشخاص قانون ماليات برعايدات  109تمام ادارات توزيع کننده جوازمطابق به حکم جزء اول فقره دوم ماده    2.109

  .وشرکت هايکه جوازفعاليت شان ازاعتبارقانونی برخورداراست ازطريق انترنت به اختيار ادارات دولتی قراردهند،

ت شان سپری م اشخاصيکه مدت اعتبار جوازفعاليازاستخدابايد ادارات دولتی حين عقد قرارداد درمجالس دواطلبی   109.3

ی مکلف است حين ارزيابی اسناد دوطلبی شرکتها وسايراشخاص اشتراک کننده تمام ادارات دولت .شده خود داری نمايند

درمجالس دواطلبی ازمدت اعتبارجوازاطمنان حاصل نمايند ويک معيار برای حق اشتراک درداوطلبی اعتبار جوازراقراردهند 

ک درمجالس داوطلبی اين بدين معنی است اشخاصيکه مدت اعتبارقانونی جوازفعاليت شان سپری شده باشد حق اشترا

  .قراردادهای دولتی راندارند

عدم مسؤليت مالياتی اسناد قانون ماليات برعايدات اشخاص نميتوانندبدون ارائه  109مطابق به حکم فقره سوم ماده   4.109

  . درپست های بلند دولتی انتخاب يا انتصاب گردند

به صفت متخصص ) UNICEF(ملل متحد سازمان لحمايت اطفاصندوق در 1387محمد اشرف درجريان سال :  1مثال 

وزارت صحت عامه پست معينيت مسلکی اين وزارت راازطريق اداره مستقل اصالحات اداری به . امورطبی کارمينمايد

، موصوف مکلف ه شناخته ميشودپست متذکر برای  از جمله تمام کانديدها، محمد اشرف مناسب ترين فرد. اعالن ميگذارد

قبلی خويش راارائه وبعدازآن مسؤلين اداره مستقل  کاری مراحل مقرری سند عدم مسؤليت مالياتی دوره است قبل ازطی

  .اصالحات اداری سند مقرری محمد اشرف راتکميل نمايند

قبل  ثريا. جرگه شورای ملی انتصاب مينمايد ورئيس جمهورکشوربرای دوره دوم شورای ملی خانم ثريا را درمشران:  2مثال 

بدون ارائه سندعدم مسؤليت مالياتی . مايدن هجرگه مکلف است سندعدم مسؤليت مالياتی خويش ارائ وراک درمجلس مشرانازاشت

  . کرده نميتواند   جلسات مشرانو جرگه اشتراکدروی 

رأی  برابه پست وزارت کارواموراجتماعی به ولسی جرگه شورای ملی غرض کس نوری  رئيس جمهورکشورآقای :  3مثال 

و  رابررسی نموده  نوریآقای  اسناد مربوطهعت وساير يولسی جرگه اسناد تحصيلی ، اسناد تاب. تمادمعرفی نموده است اع

ه ارتباط سند عدم مسؤليت مالياتی گولسی جر. درميآبد که درضمن اسناد موصوف ، سند عدم مسؤليت مالياتی شان نميباشد

ينويسد که وی تا اکنون اظهارنامه مالياتی خويش رابابت پرداخت ماليات جواب مه بنوری رسمًا معلومات ميخواهد ، آقای 

 پيشنهادی موصوف اسناد کانديد  بايد ولسی جرگه شورای ملی. ننموده است  هدوره های قبلی به اداره مالياتی مربوطه ارائ

 اندازدتعويق آقای نوری، موضوع رای به  والی تصفيه حسابات مالياتی نموده و رامسترد
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معافيت های مالياتی را برای  1381قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی افغانستان منتشره سال   1.110 

سال و دربعضی موارد خاص حتی برای بيشتر از  8و  6، 4بشمول ماليات برعايدات برای ميعاد های " تشبثات منظور شده"

اعطأ دوامدار معافيت های مالياتی که به ) 1965( 1344دات سال تغيرات بعدی درقانون ماليات برعاي. سال اعطأ نموده بود 8

ذريعه وزارت  1383هرمعافيت مالياتی اعطأ شده از تاريخ اول سرطان . مغاير با قانون ماليات برعايدات بود، خاتمه بخشيد

تشبثات "، صرف آن تعداد اعطأ شده اند 1383از آنعده معافيت های مالياتی که قبل از اول سرطان . ماليه منظور نمی باشد

دوايجابات فوق الذکر . از دو ايجابات پيروی نموده باشند، مستحق ادامه معافيت مالياتی الی ختم آن می باشند" منظور شده ايکه

  :ذيًال ذکر گرديده اند

ستان مسؤليت تاريخ ايکه اداره حمايت از سرمايه گذاری درافغان 1382تشبث منظور شده بايد قبل از اول قوس سال   .1

  .ثبت و راجستر سرمايه گذاری های خصوصی را از وزارت تجارت به عهده گرفته است به فعاليت آغاز نموده باشد

 1381تشبث منظور شده بايد از احکام قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی افغانستان منتشره سال  . 2

  . يری نموده باشد و به اطاعت پذيری ادامه دهدو احکام قوانين مربوطه اطاعت پذ) ويا جايگزين آن(

  شرايط استفاده از معافيت 

  : هم و دمادۀ يکصد  

تشبثات منظور شده ايکه مکلفيت های مندرج احکام قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی  )1(

و قوانين مربوط را انجام نداده باشند، از تاريخ اول سرطان  20/6/1381مؤرخ  803منتشره جريده رسمی شماره 

  .فاده از معافيت احکام مندرج قانون مذکور نمی باشدبه بعد مستحق است 1383سال 

)1(تشبثات منظور شده ايکه مطابق احکام قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی مندرج فقره  )2(

عمًال به فعاليت آغاز نموده باشند، درصورتی ميتوانند از امتيازات مندرج  1/9/1382اين ماده که قبل از تاريخ 

گردند که احکام مندرج اين قانون و قوانين مربوط را رعايت نموده باشند و به رعايت آن ادامه احکام آن مستفيد 

 .بدهند

تشبثات منظور شده ايکه از معافيت های مالياتی مندرج احکام قانون سرمايه گذاری خصوصی داخلی و  )3(

اين ماده و يا نسبت انقضای) 1(ره اين ماده استفاده نموده اند يا بانظرداشت حکم مندرج فق) 1(خارجی مندرج فقره 

ثبت و  1383/ 1/4 تاريخ تاريخ معافيت مالياتی، معافيت مالياتی آنها خاتمه ميابد، درصورتيکه تشبثات متذکره الی

راجستر گرديده، ارزش دارائی ثابت استهالک ناشده باقيمانده آنها درهمان تاريخ منحيث ارزش دارائی ثابت 

  . پنداشته ميشود

 



Version:  2010-08-001-001-D 
  

325

خاتمه ميابد، از همان تاريخ تشبث متذکره تابع  1383هرگاه معافيت مالياتی يک تشبث منظور شده از اول سرطان   2.110

بمنظور محاسبه وضع استهالک دارائی هائيکه الی همان تاريخ وجود داشته است، ارزش . ماليات برعايدات قرار ميگيرد

  . باقيمانده دارائی استهالک ناشده منحيث قيمت دارائی ها پنداشته ميشود

. خاتمه يافت 1383شرکت ساختمانی کابل يک تشبث منظور شده است که معافيت مالياتی آن بتاريخ اول سرطان   :  مثال

عمراستفاده آن  افغانی خريداری نمود که 100000، شرکت متذکره يک ماشين را به قيمت 1382بتاريخ اول سرطان 

استهالک اينطور . زمانيکه معافيت مالياتی خاتمه يافت، از ماشين برای مدت يک سال استفاده گرديد. سال می باشد 5

ارزش استهالک ناشده ماشين درختم . افغانی 20000= افغانی  100000 ×سال 5 تقسيم  سال 1 خواهد بود که

. ميباشد 80000= 20000 -100000يعنی  1383اول سرطان  معافيت مالياتی قيمت ماشين منفی استهالک الی

به اساس اينکه قيمت  1383شرکت ساختمانی کابل مستحق وضع استهالک مبنی براستفاده ماشين از اول سرطان 

  .افغانی درآن تاريخ بود، می باشد 80000ماشين 

و  18ماده  1فقره  7ی مطابق جزء شرکت ساختمانی کابل استهالک را به اساس فيصد مناسب طول عمر مؤثر دارائ

، ميتواند سنجش را برآورده ساخته بتواند هرگاه شرايط مندرج آن ماده 47يا به اساس استهالک سريع مطابق ماده 

  .نمايد

جهت کسب معلومات يا رهنمائی پيرامون تعبير وزارت ماليه درمورد انتقال از معافيت مالياتی به امتيازات مالياتی بشکل 

معافيت ها و امتيازات : ماليات برعايدات" تحت عنوان به طرزالعمل سنجش عامه زيانک سريع و انتقال نامحدود استهال

  . مراجعه گردد "مالياتی برای سرمايه گذاران
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بيان  يدات را نسبت به قراردادها، موافقتنامه ها و احکام ساير قوانينارجحيت قانون ماليات برعا 111ماده ) 1(فقره    1.111

ويا قانون ديگری که درمورد وضع ماليات برعايدات که از قانون  ، فرامين تقنينی هرگاه يک قرارداد، موافقتنامه. می نمايد

نبوده  و احکام قانون ماليات برعايدات ماليات برعايدات احکام متفاوت داشته باشد، درآنصورت احکام فوق الذکر قابل تطبيق 

  .تطبيق ميگردند

باوجود . دولت قرارداد ها ومعاهدات را عقد می نمايديک وزير منحيث يک روش عادی ادارات دولتی  بطورمثال    2.111

به صالحيت ها تناز احکام قوانين افغانستان اينکه وزير مذکور صالحيت خريداری اجناس ويا خدمات را دارد، اما نمی تواند 

که با قانون ماليات  هرگاه قراردادها ويا موافقتنامه های فوق الذکر دارای برخورد های خاص مالياتی. خود چشم پوشی نمايد

  . ملغی قرار داده ميشود) نه ساير احکام آن(باشند، درآنصورت همان احکام قرارداد  برعايدات مطابقت ندارد،

موافقتنامه . از يک وزارت خانه موافقتنامه را بمنظور اعمار يک ساختمان عقد می نمايد يکی از وزرا به نمايندگی   :مثال

به استثنا اينکه وزير به صالحيت حکومت . چنين بيان ميدارد که قراردادی تعمير از ماليات برعايدات معاف است

، موافقتنامه نسبت به قانون ماليات افغانستان عمل نمايد، يا موافقتنامه توسط حکومت افغانستان قبًال عقد شده باشد

معافيت مالياتی اعطأ شده ذريعه وزير تطبيق نميگردد و قانون ماليات برعايدات . برعايدات ارجحيت نخواهد داشت

  .درزمينه تطبيق ميگردد

اص اند، و نمی استثنا ات را به قرارداد ها و موافقتنامه هائيکه دربرگيرنده برخورد مالياتی خ 111ماده ) 2(فقره   3.111

قرار داد ويا  شرايطآن استثنا ات بايد با . توانند نسبت به قانون ماليات برعايدات  ارجحيت داشته باشند، تثبيت نموده است

  .عقد گرديده است، مطابقت داشته باشد نموافقتنامه که قبًال با جمهوری اسالمی افغانستا

موافقتنامه ها ميان جمهوری اسالمی افغانستان و يک مملکت خارجی عقد  يک استثنا عبارت از حالت است که قرارداد ها ويا

از ممالک مختلف تشکيل گرديده اند، بايد ) مانند اتحاديه اروپا ويا جامعه اروپائی(مؤسسات چندين جانبه که . گرديده باشد

  .منحيث ممالک خارجی به هدف اين ماده پنداشته شوند

  ارجحيت قانون  

  :ويازدهم مادۀ يکصد  

ن قانون، قانون ماليات برعايداتدرصورت مغايرت قرارداد ها، موافقتنامه ها و ساير اسناد تقنينی با احکام اي )1(

  .مرجح دانسته ميشود

افغانستان با دول خارجی و  یقرارداد ها و موافقتنامه های بين المللی منعقده ميان دولت جمهوری اسالم )2(

  . اين ماده مستثنی است) 1(مؤسسات ملل متحد از حکم مندرج فقره 
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رارداد ها ويا موافقتنامه ها ميان جمهوری اسالمی افغانستان و ملل متحد يا مؤسسات مربوط استثنای ديگر اين حالت است که ق

، )UNCEF(مثال های از مؤسسات مربوط ملل متحد دربرگيرنده صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال . آن عقد گرديده باشد

، دفترپروژه های خاص ملل )UNHCR( ، کميسيون عالی ملل متحد برای مهاجرين)UNDP(پروگرام انکشافی ملل متحد 

  .، بانک جهانی، صندوق جهانی وجهی پول و غيره می باشد)UNOPS(متحد 

وزارت ماليه بايد بعداز مشوره با وزارت امور خارجه و وزارت عدليه رهنمود های را پيرامون شرايط ايکه مطابق  111.4

قانون اساسی جمهوری  90يا ماده / و 111ماده ) 2(به آن يک معاهده، قرارداد ويا ساير موافقتنامه ها مطابق فقره 

 .اسالمی افغانستان منظورپنداشته شود، صادرنمايد

  :مکلفيت ها و باقيداری ها

  :ماده يکصد و دوازدهم

 .معاف ميباشد وحکمی تمام اشخاص حقيقی 1381باقيداری وسايرمکلفيت های مالياتی سال های قبل از  )1(
بشمول بيالنس واظهارنامه (1385الی سال  1381النس مالياتی سالهای جرايم مالياتی وتاخيرارايه بي  )2(

1385( 
اشخاص حکمی وحقيقی درصورت معاف پنداشته ميشودکه اصل باقيداری رادرمدت حد اکثرسه ماه ازتاريخ نشردرجريده  

  .رسمی اين قانون بپردازد

 

ها که در قانون ماليات برعايدات ذکر  و ساير مکلفيت معافيت عمومی از مکلفيت تاديه ماليات 112فقره اول ماده    112.1

معافيت عمومی متذکره باالی پرداخت ماليات، ماليات اضافی به شکل جرايم و ارائه فورمه های   .پيش بينی می نمايد شده را

موضوعی بوده و برای  ماليات شامل ماليات بر عايدات، ماليات انتفاعی، ماليات ثابت و ماليات. مالياتی قابل تطبيق می باشد

 .تطبيق ميگردد 1381سالهای قبل به استثنای سال مالی 

  

 .منحيث ماليه محاسبه نموده استافغانی  100,000مبلغ و  را تهيه خويش 1379مالی  تشبثشرکت احمد بيالنس :   1مثال

 .باشد معاف می 1379برای سال ذمت شرکت متذکره از ارائه اظهارنامه مالياتی و پرداخت ماليه 

  

به افرادمختلف به کرايه داده 1381و  1380 مالی های نبی مالک مارکيت تجارتی بوده ودکانهای خويش رادرسال:   2مثال 

، اظهارنامه مالياتی نسموصوف از ارائه بيال است ودرعين زمان موصوف دريک مؤسسه بحيث کارمندايفای وظيفه مينمود،

اما نبی از ارائه . معاف می باشد 1380کانها  وهمچنان عايد کارمندی برای سال ود و پرداخت ماليه عوايد حاصله از کرايه

 .معاف نمی باشد 1381بيالنس و اظهارنامه مالياتی و پرداخت ماليه برای سال مالی 
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 1381زافغانی بابت سالهای مالی قبل ا 5,000قسيم دوکاندارجاده ميوندبوده وازدرک پرداخت ماليات ثابت مبلغ:   3مثال

 .ذمت خويش راقبًال نپرداخته باشد، ازتاديه آن معاف ميباشد مالياتکه موصوف يدرصورت. باقيدارميباشد

  

. يک باب مکتب منعقد ميکند دی را با وزارت معارف بمنظور اعمارقراردا 1378شرکت ساختمانی احمد در سال   :4مثال

ه است، وزارت معارف از مسئوليت وضع ماليه ازتاديات به بدون وضع ماليه به احمد صورت گرفت 1378تاديات در سال 

، ماليه معامالت انتفاعی باالی مبالغ شرکت متذکره از پرداخت ماليات برعايدات. شرکت ساختمانی احمد معاف می باشد

   .معاف می باشد 1378دريافتی در سال 

  

اصيکه ماليات واظهارنامه مالياتی سالهای مالی اشخ معافيت محدود برای جرايم قابل پرداخت 112ماده  2فقره   112.2

 که در جريده رسمی  1387دات سال قانون ماليات بر عاي ازتاريخ انفاذ خويش را 1385و 1384، 1383، 1382، 1381(

ی معافيت متذکره باال.  پيش بينی نموده است الی سه ماه تاديه وارايه نمايند،، به نشررسيده 1387حوت  28مورخ  976شماره 

 .تمام ماليات اضافی و جرايم به خاطر عدم اطاعت پذيری از قانون تطبيق ميگردد

  

خويش را درداخل  1385و 1384، 1383، 1382، 1381سالهای مالی و اظهارنامه ماليه شرکت احمدگل لمتدبيالنس :  1مثال

مربوطه ارايه واصل ماليه ذمت خويش اداره مالياتی  نشر قانون ماليات بر عايدات در جريده رسمی بهبعداز روز 10مدت 

تاخير در ارائه فورمه های مالياتی و  بابت) ماليات اضافی(بابت سالهای متذکره راتاديه مينمايد، بنًاشرکت موصوف ازجرايم 

 .معاف دانسته ميشود) 1385بشمول ( 1385الی  1381سالهای ماليه بابت  تاخيردر پرداخت 

  

بشمول ( 1385الی  1381ای فروشی مندوی کابل بوده واظهارنامه مالياتی بابت سالهای سردارولی مالک سرای چ  :2مثال

خويش رانسبت مشکالت که داشت ارايه نکرده بود موصوف اظهارنامه سالهای متذکره را درداخل مدت سه ماه ) 1385

درجريان سه ماه (ين خويش رادرين مدت بعدازانفاذاين قانون به اداره ماليات مربوطه ارايه ووجايب مالياتی بابت کرايه دکاک

 .معاف دانسته ميشود) ماليات اضافی(تاديه مينمايد، موصوف ازپرداخت جرايم ) بعد ازانفاذ اين قانون

  

مشمول معافيت از ماليه که تابع کتمان بوده،  دنشوميمقصدفرارازتاديه ماليات واردمعامله به  يکه اشخاص   3.112

اصيکه مطابق به احکام قانون ماليات برعايدات مکلف به وضع ماليه ازقبيل تاديه معاش به همچنان اشخقرارنميگيرند 

، مفاد سهم ، تکتانه وغيرعوايد تابع ماليات موضوعی ) اگربه کرايه گرفته باشد،(کارمندان ، پرداخت کرايه منازل وجايدادها 

بهره  شانقابل ماليه  مجرايی در مقابل عوايد ازيات برعايدات قانون مال )18(ماده  بوده وآن راوضع ننموده باشد مطابق احکام 

  قرارخواهند گرفت   103وهمچنان تابع ماليه اضافی طبق ماده   مند نميگردند
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خويش راکه قبًال ارايه نکرده بود بيست  1385سال و بيالنس فعاليت  شرکت ساختمانی پنج ستاره لمتد اظهارنامه     :1مثال  

در ارائه تاخير زپرداخت ماليه اضافی به اداره مالياتی مربوطه ارايه مينمايد، شرکت متذکره ا دوره معافيتذ روزبعدازانفا

اظهارنامه شرکت پنج ستاره ازطرف اداره مالياتی مربوطه بررسی . پرداخت ماليات معاف ميباشددراظهارنامه وتاخير

ا عوايد سال مالی خويش رعمدتًا  ،ازپرداخت رقم واقعی مالياتميگردد، درنتيجه ثابت ميشود که مسؤلين شرکت بمنظورگريز

،بنًا شرکت مکلف به پرداخت ماليه اضافی کتمان  از آنجاييکه شرکت متذکره اقدام به فرار از ماليه نموده  کمتر اظهار نموده اند

  .مطابق به احکام قانون ماليات برعايدت ميباشد

کت متذکره ماليه موضوعی معاشات کارمندان خويش رانيزوضع نکرده است ، بنًا ازسوی ديگر بررسی نشان ميدهد که شر   

   .ی در وضع ماليه موضوعی قرار ميگيرندجريمه بابت کوتاهتابع  ذمت و  تاديه ماليات موضوعیمکلف به شرکت متذکره 

قبل از انفاذ اين قانون تاديه کرده  و 1386خويش را برای سالهای قبل از  مالياتیآن عده ماليه دهندگان مکلفيت های    4.112

تاديه گرديده  ماليه که قبل از انفاذ اين معافيت . اين ماده  قرارنميگيرند  2و  1مندرج در فقره  مالياتی   معافيتباشند، مشمول  

حوت  27مورخ  171بعد از امضای رياست جمهوری طی فرمان  1387قانون ماليات بر عايدات سال  .مسترد نميگردد باشد،

  .نافذ گرديده است 1387
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  تاريخ انفاذ
 : ماده يکصدوسيزدهم

  . اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و درجريدۀ رسمی نشرگردد) 1(

  و فقره های ) 75و  74، 72،  67، 66، 65، 64، 59(ماده چهارم، مواد ) 3(احکام فقرۀ ) 2(

  .قابل تطبيق ميباشد )1388(ال ماده هشتاد وهشتم اين قانون از شروع س) 6و  5(

  . ملغی شمرده ميشوند) 1388(با انفاذ اين قانون، قوانين ذيل ازشروع سال ) 3(

  .وساير تعديالت،ضمايم و احکام مغاير آن 1384سال ) 867(قانون ماليات برعايدات منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره  -1

آن مبنی بر ) 1(با  ضميمۀ شماره  31/2/1359مؤرخ ) 453( قانون ماليه مواد استهالکی منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره -2

  . 15/7/1361مؤرخ ) 517(تعديل مواد دهم ويازدهم قانون مذکور منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره 

  .31/5/1361مــــؤرخ ) 514(قانون اخذ صکوک منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره  -3

  

  

  

  

  

  

 




