
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 افغانستان یاسالم یجمهور 

 وزارت مالیه

 ریاست عمومی عواید

 

 

 

 

 

 تعلیماتنامه قانون مالیه بر ارزش افزوده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۹۹ قوس



 

 أ 
 

 مندرجات  فهرست  

 صفحه  عنوان 

 1 ................................................................................................................................................................... مقدمه

 1 ............................................................................................................................................ ماتنامه یتعل ن یاستناد به ا

 2 ....................................................................................................................................... بر ارزش افزوده  ه ین مالقانو

 2 ............................................................................................................................... ست؟ یبر ارزش افزوده چ  هیمال

 3 ................................................................................................................ بر ارزش افزوده   هیمختصر مال یمرور

 4 .......................................................................................................................... بر ارزاش افزوده  ه یمهم مال میمفاه

 4 ............................................................................................................................................ی اقتصاد تیالفع

 4 ............................................................................................................................................................ ثبت 

 5 ....................................................................................................................................................... محاسبه:

 5 ................................................................................................................................................. :مبلغ خالص

 5 ........................................................................................... باز پرداخت  یبر ارزش افزوده و ادعا ه یپرداخت مال

 6 ............................................................................................................................. بر ارزش افزوده:  هی نورم مال

 6 ......................................................................................................................................... :یفروشات شخص

 6 ............................................................................................................................. داده شده: نشان ی مت هایق

 7 ............................................................................................................................ (: ه یتابع مال ر یمعاف )غاقالم 

 7 ...................................................................................................................... و نورم صفر:  تیمعاف ن یب سهیمقا

 8 ............................................................................................................. معاف )اجناس و خدمات(: ی عرضه ها

 8 ......................... شده است:  ینیشب یالً پیذافزوده  بر ارزش ه یپنجم قانون مال مادة ( 1) فقرة ه در ی معاف از مال ی عرضه ها

 8 .......................................................................................................................... نورم صفر: ی دارا ی عرضه ها

 8 ..................... شده است:  ینیشب یپ الًیافزوده ذ بر ارزش  هی ششم قانون مال مادة ( 1) فقرة نورم صفر در  ی دارا ی عرضه ها

 8 .............................................................................................................................................. واردات معاف

 9 ........................................................................................................................................ واردات نورم صفر:

 9 .......................................................................................................................... بر ارزش افزوده: ه یمال ق یروند تطب

 12 .................................................................................................................................. عمومی  احکام– فصل اول

 12 ..................................................................................................................................................... ی : مبن1 ة ماد

 12 .......................................................................................................................................... اصطالحات: :2 ة ماد



 

 ب 
 

 ..................................................................................................................................................................... 13 

 13 ................................................................................................................................... بر ارزش افزوده   هیمال

 13 ................................................................................................................................................. دهنده  هیمال

 14 ....................................................................................................................................... ت ه قابل پرداخیمال

 15 ........................................................................................................................................ یمجرائه قابل یمال

 17 ........................................................................................................................................ ه یواردات تابع مال 

 17 ...........................................................................................................................................ه ی مالعرضه تابع 

 18 ...................................................................................................................................................... اجناس

 18 ..................................................................................................................................................... خدمات

 19 ....................................................................................................................................................... عرضه

 20 ..........................................................................................................................................ی اقتصاد تیفعال

 23 ................................................................................................................................................. تشبث فعال

 23 ................................................................................................................................................. ی اجاره مال

 25 .............................................................................................................................................شخص مرتبط 

 26 ........................................................................................................................................ پرداخت به جنس 

 26 ........................................................................................................................................ شخص ثبت شده 

 27 ........................................................................................................................................... صورت حساب 

 27 .......................................................................................................................................................... پول 

 28 ........................................................................................................................................................ متیق

 30 .......................................................................................................................................... یاستفاده شخص

 31 ............................................................................................................................................. استفاده معاف 

 31 ............................................................................................................................ بر ارزش افزوده   هیمال ة دور

 33 ...................................................................................................................................................... شخص

 33 ......................................................................................................................................... فورم منظور شده 

 33 ..................................................................................................................................... مراجع صدور جواز 

 35 .......................................................................................................................... دمات: عرضه اجناس و خ3 ة ماد

 35 ................................................................................................................................ "عرضه اجناس"مفهوم 

 36 .......................................................... یویسرما ریاجناس غ ریمال تجارت و سا –ا معافی یعرضه اجناس شخص



 

 ج 
 

 39 ...................................................................................................... یویمعاف اجناس سرما ای یاستفاده شخص

 39 ................................................................................................................................ "عرضه خدمات" یمعن

 42 ...................................................................................................................................... مختلط  ی عرضه ها

 43 .................................................................................................... خدمات کوچک جهت وارد نمودن اجناس 

 43 .................................................................................................................... ا معاف ی یعرضه خدمات شخص

 44 ................................................................................................................وده ه بر ارزش افزیوضع مال   – فصل دوم

 44 ........................................................................................................................ ه بر ارزش افزوده یمحاسبه مال

 45 ....................................................................................... بر ارزش افزوده  هی مال یشخص مکلف به پرداخت برا

 45 ............................................... د یل نمایافت کننده گان تحصیه بر ارزش افزوده را از دری تواند مال یعرضه کننده م

 47 ............................. معاف و نورم صفر  ی در مورد عرضه ها یحات عمومیتوض -افزوده  بر ارزش ه یقانون مال  6و  5مواد 

 50 ................................................................................................................................ ی اتیمال یها تی: معاف5 ة ماد

 50 ........................................................................................................................................ معاف ی ضه هاعر

 62 ............................................................................................................................................ واردات معاف

 67 ...................................................................................................................... واردات  مشخصات عرضه ها و 

 68 .......................................................................................................................... ین المللیب  ی موافقت نامه ها

 72 .............................................................................. ین المللیب  یت مطابق موافقت نامه ها یاسناد الزم جهت معاف

 73 ................................................. ی دولت یم به وزارت خانه ها و نهاد هایل مستقی بالعوض به شکل تمو یکمک ها

 74 ............................................................................... ا خدمات یده به شکل اجناس هم ش فرا یانکشاف یکمک ها

 75 .............................................................................................................................................. : نورم صفر 6 ة ماد

 83 ....................................................................................................................................... واردات نورم صفر

 85 ............................................................................................................... ها و نورم صفر  تیمعاف اتیخصوص

 86 ................................................................................................................................. ثبت و راجستر  – فصل سوم

 86 ............................................................................................................................................ ی: ثبت الزام7 ة ماد

 87 ....................................................................................................................... افزوده  بر ارزش  هی حد ثبت مال

 91 ............................................................................................................................................ ماه 12محاسبه 

 91 ................................................................................................................................. است درخو نیموعد مع

 91 ............................................................................................................................................. د ی تشبثات جد

 91 ................................................................................................................ ( یثبت اشخاص مرتبط )ثبت گروپ



 

 د 
 

 94 ....................................................................................................... ه یمراحل درخواست ها در وزارت مال یط

 95 ............................................................................. ثبت داوطلبانه   یرامون درخواست ها یه پیاقدامات وزارت مال 

 97 ................................................................................................................................... ثبت و راجستر  خیتار

 98 ................................................................................................................ ی اقتصاد ت های فعالی یگروپ بند 

 99 .............................................................................................................. ثبت و راجستر ی عدم درخواست برا

 100 ....................................................... بر ارزش افزوده   هیثبت و راجستر مال  یها جهت عدم درخواست برا  مهیجر

 101 ....................................................................................................................................... یاری: ثبت اخت 8 ة ماد

 101 ................................................................................................... یاریدرخواست ثبت و راجستر اخت طیشرا

 102 ........................................................................................ بر ارزش افزوده   هیثبت مال  ی اچگونه درخواست بر

 102 ........................................................................... ه بر ارزش افزوده ی ثبت مال ی عدم درخواست برا یمه هایجر

 103 ............................................................................................ یمبه الزا یاریر ثبت و راجستر از حالت اختییتغ

 103 ............................................................................................................................ نامه و لغو ثبت قی: تصد9 ة ماد

 105 ................................................................................................................ ه یبه وزارت مال رات ییاطالع از تغ

 105 .................................................................................................................................... لغو ثبت و راجستر 

 106 ........................................................................................................................................... توقف تشبث 

 107 .................................................................................................................................. تشبث  یتوقف مؤقت

 107 ............................................................................................................. لغو ثبت و راجستر  یبرااست درخو

 108 .................................................................................................. د یثبت را لغو نما د یبا ه یچه موقع وزارت مال

 110 .................................................................................................................................. انفاذ لغو ثبت  خیتار

 111 ............................................................................................................................. لغو ثبت و راجستر  ریتأث

 112 ...................................................................................... اجناس و خدمات  ۀقواعد واردات و عرض - فصل چهارم

 112 ...................................................................................................................................... عرضه خیتار: 10 ة ماد

 113 .................................................................................................................. خدمات  ایعرضه اجناس  خیتار

 114 .................................................................................................................................... محاسبه  ی وه هایش

 115 .................................................................................. شود  یخدمات تحفه داده م ایناس ان که اجعرضه زم خیتار

 116 ................................................................................. معاف ای یعرضه اجناس  به منظور استفاده شخص خیتار

 116 ........................................................................................................ یعرضه  اجناس مطابق اجاره مال خیتار

 118 ....................................................................................................................................... : محل عرضه11 ة ماد



 

 ه 
 

 119 ............................................................................................................................................. محل عرضه

 120 .................................................................................. 11 ة ماد 2 فقرة  درجمن  یده عمومشکل در قاع راتییتغ

 122 ..................................................................................................................................... : ارزش عرضه12 ة ماد

 123 ........................................................................................................................................... هارزش عرض

 124 .................................................................................................. معاف ای  یاستفاده شخص ی ش برارزا نییتع

 125 ................................................................ د ینمایر مییکه مورد استفاد ه آن تغیزمان یویسرما یها ییارزش دارا

 126 ................................................................................................ ی جاره مالارزش عرضه اجناس مطابق ا  نییتع

 129 .......................................................................................................... ارزش  عرضه به شخص مرتبط نییتع

 130 ............................................................................................................ مت یارزش عرضه در صورت نبود ق

 130 ........................................ ردیگ یافزوده صورت م بر ارزش ه یکه به شمول مبلغ مال  ه ین ارزش عرضه تابع مالییتع

 132 ....................................................................................................................... ارزش به نرخ روز  نیی: تع13 ة ماد

 133 ....................................................................................................................... ارزش روز  ن ییتع ی ها وه یش

 135 ........................................................................................... بر ارزش افزوده بعد از فروش هی مال  حی: تصح14 ة ماد

 136 ..........................................................................................گردد یبعد از فروش م ح یحاالت که باعث تصح

 137 ............................................ قابل وضع  باشد  هی افزوده وضع شده  کمتر از مبلغ اصل مال بر ارزش  هیکه مال یزمان

 137 ................................................ درست قابل وضع باشد افزوده وضع شده بالغ بر مبلغ  بر ارزش  هی مبلغ مال کهیزمان

 140 ............................................................................................................................................ واردات :15 ة ماد

 140 ................................................................................................................................. واردات   خیتار نییتع

 141 ....................................................................................................................................... یتیناس ترانزجا

 141 .................................................................................................................................. گمرکات یگدامها

 142 ................................................................................................................................... : ارزش واردات16 ة ماد

 142 ................................................................................................................................. ارزش واردات  نییتع

 145 ............................................................. ی خدمات خارج ۀکننده از درک عرض   افتیپرداخت در تی: مکلف17 ة ماد

 146 ........................................................................................................................ قاعده وضع معکوس قیتطب

 147 .......................................................................................................................... قاعده وضع معکوس  ریتأث

 149 ...................................................................................................... ه یافزوده قابل تأد بر ارزش ه یمال - فصل پنجم

 149 ................................................................................................................. هی قابل تأد یۀمال ۀب: طرز محاس18 ة ماد

 150 .................................................................. ة دور کی یبر ارزش افزوده خالص قابل پرداخت برا  هیمحاسبه مال



 

 و 
 

 152 ............................................................................................................................... یقابل مجرائ یۀ: مال19 ة ماد

 153 ......................................................................................................... مجاز است یقابل مجرائ ه یچه زمان مال

 154 ............................................................................................................................ یه قابل مجرائیخ مالیتار

 155 .................................................. گردد یمال تجارت شخص ثبت شده مجاز م  ی برا یقابل مجرائ هی چه موقع مال

 157 .................................. شود  یداده نم یمجرائ یاستفاده شخص ی برا ایمعاف  یجهت عرضه ها  یقابل مجرائ هیمال

 158 ................................................................. ست یمجاز ن یحیعراده جات و مصارف تفر ی برا یقابل مجرائ هیمال

 159 .............................................................................................................. به تناسب عرضه  یقابل مجرائ هیمال

 161 ....................................................................................... یقابل مجرائ هیدعاء  مال اسناد و شواهد الزم جهت ا

 162 ............................................................................................................ بر ارزش افزوده   هیاسناد مال   – فصل ششم

 162 ..................................................................................................... بر ارزش افزوده ه ی: صورت حساب مال20 ة ماد

 163 .................................................................................... بر ارزش افزوده  هی صدور صورت حساب مال  تیمکلف

 163 .............................................................. بر ارزش افزوده شامل گردد  ه یدر صورت حساب مال دیکه با اتیجزئ

 165 ...................................................................................... بر ارزش افزوده  ه ینوت و دبت نوت مال دتی: کر21 ة ماد

 166 ............................................. باشد یبر ارزش افزوده م  هی نوت مال دتیچه موقع عرضه کننده مکلف به صدور کر

 166 ............................................................................................ بر ارزش افزوده:  ه ینوت مال دتیمشخصات  کر

 167 .............................................. باشد  یبر ارزش افزوده م ه یعرضه کننده مکلف به صدور دبت نوت مال یچه زمان

 167 ....................................................................... شود  ده یبر ارزش افزوده گنجان ه یمعلومات که در دبت نوت مال

 168 ..................................................................................................... بر ارزش افزوده  ه یاسناد مال  ی: نگهدار22 ة ماد

 168 ...........................................گردد ی توسط شخص ثبت شده حفظ و نگهدار  دیبر ارزش افزوده که با ه یاسناد مال

 170 ......................................................................................................... بر ارزش افزوده   هی درخواست اسناد مال

 171 ................................................................................................ ردیصورت گ د یدرخواست اسناد چه وقت با

 171 ....................................................... دارد، جواب دهد  یم افتیچه موقع شخص ثبت شده که درخواست را در

 171 ..........................................................................................................بر ارزش افزوده   هی اسناد مال یها یکاپ

 172 ........................................................................................ بر ارزش افزوده  هی اظهارنامه و پرداخت مال - فصل هفتم

 172 ............................................................................................................. بر ارزش افزوده   هی مال ۀاظهارنام: 23 ة ماد

 172 .............................................................................. شتریمعلومات ب ای یاضاف ی اظهارنامه ها ی تقاضا ت یصالح

 173 .............................................................................................................. بر ارزش افزوده  هی: پرداخت مال24 ة ماد

 174 ................................................................... بر ارزش افزوده پرداخت ناشده   هی مال لیتحص  یراب یمحدودة زمان



 

 ز 
 

 175 ..................................................................................... بر ارزش افزوده بر واردات   هی قابل پرداخت مال خیتار

 176 ................................................................................................... بر ارزش افزوده ه یمال ی پرداخت ها : باز25 ة ماد

 177 ............................................................................... بر ارزش افزوده  هیمال ة بابت دور   یاضاف یقابل مجرائ هیمال

 181 ............................................................................. رد یگ یطور متواتر صورت م ات یباز پرداخت مال  کهیحاالت

 184 .......................................................... که  اشتباهاً پرداخت شده است ة ه بر ارزش افزودیمال  یبازپرداخت ها برا

 186 ........................................................................................................ بر ارزش افزوده   هیسنجش مال –فصل هشتم 

 187 ...................................................................................................................................... هیسنجش مال: 26 ة ماد

 188 ............. د یشخص ثبت شده سنجش صادر نما کیتواند به  ی( م دیعوا یعموم استیر )  هیکه وزارت مال  یحاالت

 188 ......................................................... دیسنجش صادر نما تواندی( مدیعوا یعموم است ی ) ه یچه موقع وزارت مال

 188 ....................................................................................................... که در سنجش مشخص گردد یمعلومات

 189 ...................................................................................................................... یاضاف هی محاسبه تکتانه و مال

 190 .................................................................................................................................. سنجش  نهیمع خیتار

 190 .............................................................. دینما  لیرا تعد یابیارز تواندی( م دی عوا یعموم استیر ) ه یوزارت مال

 192 ................................................................................. شده مشخص گردد  ل یدر سنجش تعد دیمعلومات که با

 192 ........................................................................................ کننده  افتیبر ارزش افزوده به در هی: سنجش مال27 ة ماد

 193 .................................................................................... سنجش گردد  دیکننده با افتیبه در   ه یکه مال یحاالت

 193 ................................................................................................. کننده  افتیبه در  هی سنجش مال یکتب هی اطالع

 194 ........................................................................................................................ عرضه کننده  ی ها تیمکلف

 195 ................................................................................................................................. احکام متفرقه  – نهم فصل

 195 ....................................................................................................................................... ن ی: اخذ تضم28 ة ماد

 195 .......... .دیفراهم نما نیبر ارزش افزوده قابل پرداخت تضم  هیمال  یتا برا دیشخص را مکلف نما تواند یم ه یوزارت مال

 196 ...................................................................................................................................... : ضبط اجناس 29 ة ماد

 196 ..........ضبط شود، داده شود دی اجناس که با  ا یکنترول کننده اجناس ضبط شده   ایبه مالک، سرپرست   دیبا   هی اطالع

از پرداخت مال بعد  افزوده و    هی اقدامات  افزوده د  ه یمال  اتیباق  ه یتصف  ریتداب  ا یبر ارزش  با اجناس  بر ارزش      ضبط ر رابطه 

 197 ....................................................................................................................................................... شده 

 197 ............................................. بر ارزش افزوده هی مال ه یتاد ی برا ریعدم تداب ایاقدامات در صورت عدم پرداخت و 

 197 ................................................................................................. تصرف ة دور دنیرس ان یاقدامات بعد از به پا

 198 ........................................................................................................................... مراحل فروش یق طیتطب



 

 ح 
 

 198 ........................................................................................................................ لیتحص  یاقدامات برا ریسا

 198 ....................................................................................................................... ها و بخش ها  یندگی: نما30 ة ماد

 198 ..................................................... بخش ها در نقاط مختلف افغانستان ا یها  یندگینما ق یاز طر ی اقتصاد ی ها تیفعال

 199 ........................................................................................................ کارکنان گمرکات  یها  تیح: صال31 ة ماد

 201 ................................................................................................................................................ : اسعار 32 ة ماد

 201 ............................................................................. افزوده  بر ارزش ه یاسعار مورد استفاده به منظور  سنجش مال

 202 ..................................................................................................................................... ی : احکام انتقال33 ة ماد

 203 .................................................................................................................... یمعامالت انتفاع هیمال یئمجرا

 206 ........................................ ی معامالت انتفاع هی مال یبرا  یبر ارزش افزوده انتقال  هیمال یقابل مجرائ هیمال  تیمحدود

بر ارزش    هیمواد مرتبط به پرداخت مال  یبر ارزش افزوده که حاو  ه یقانون مال  قیعقد شده قبل از آغاز تطب  یقرارداد ها

 207 ........................................................................................................................................... افزوده نباشد. 

 208 ........................................................................ بر ارزش افزوده   هیمال ستمیو س "یمعامالت انتفاع هیمال" ستمیس

 209 .................................................................................................................. : وضع مقرره و طرزالعمل ها34 ة ماد

 210 ........................................................................................................................................ انفاذ خی: تار35 ة ماد

 210 ........................................................................................................................................ احکام لغو شده 

 211 ................................................................................................................................................... )الف(  مهیضم

 211 ............................................................................................................................... یقابل مجرائ اتیمال میتقس

 211 ............................................................................................................. م آنی و عدم تقس یه قابل مجرائی عدم مال

 212 ............................................................................... رود یر مکاب  هی تابع مال یعرضه ها  ی که قسماً برا یها یداریخر

 213 ................................................................................................................................... یه قابل مجرائی مال نییتع

 214 ........................................................................................................................................................... میتقس

 215 ..................................................................................................................................................... مه )ب( یضم

 215 .............................................................................................. اتیمال ریبر ارزش افزوده با سا  هیو تعامل مال سهیمقا

 216 ............................................................................................. بر ارزش افزوده  ه ی و مال  یمعامالت انتفاع هیتعامل مال

 217 .............................................................................................. هیکرا یموضوع  هی بر ارزش افزوده و مال هیتعامل مال

 218 ......................................................................................... واردات   یثابت باال  هی بر ارزش افزوده و مال هیتعامل مال

 219 ........................................................................................ ها  قرارداد یموضوع  هی بر ارزش افزوده و مال هیتعامل مال

 220 ................................................................................................... ثابت  اتیمال  ریبر ارزش افزوده و سا هیتعامل مال



 

1 
 

 مقدمه 
 

تعل اعطاء شده  یماتنامه  طبق صالاین    تهیه  ،بر ارزش افزوده  قانون مالیه  34  ةمادمطابق  به وزارت مالیه،  حیت 

استدیگرد از  .  ه  رهنمودصدور  هدف  ارائه  سند  نهادها    این  سایر  و  عواید  عمومی  ریاست  به  بیشتر  های 

واید در  مشخصی به ریاست عمومی عارجاع  هرگاه  مالیه بر ارزش افزوده می باشد.  قانون  بهتر  پیرامون تطبیق  

  سر تمامی اداره مالیاتی را در سرا  ریاست عمومی عواید در این تعلیمات نامه  صورت بگیرد،  نامه  تعلیماتاین  

 .کشور احتوا مینماید

در جاهای مختلف    "تشبث"و    "مالیه دهنده"  ، "شخص ثبت شده"  ،"شخص"  ات اصطالح  تعلیماتنامهدر این  

د اما لزوماً چنین نیست. متن معموالً جهت درک  ن عنی بوده باشاین اصطالحات ممکن هم ماستفاده شده اند.  

 گردد.   مراجعهمتن حکم مربوطه  بهاما هرگاه شبهه وجود داشته باشد  کافی می باشد، آنها 

  بر ارزش مالیه  پروسه اداری    بابت افزوده توضیح و    بر ارزش اراده بر این است تا قانون مالیه    تعلیماتنامهدر این  

قانون مالیه بر    و قانون مالیه بر ارزش افزوده،  تعلیماتنامهده شود. در صورت مغایرت بین این  ه داتوسع افزوده  

 ارزش افزوده مرجح دانسته می شود. 

افزوده می پردازد. از    بر ارزشدر مورد معرفی و توضیحات عمومی مالیه    تعلیماتنامهاین    16  الی  8صفحات  

داخل  . در  صورت می گیردافزوده    بر ارزشصل در قانون مالیه  ره فشما  به ترتیبتوضیات  به بعد    17صفحه  

این   اند،    بر ارزش مالیه    مادةهر    تعلیماتنامههر فصل  به ترتیب که در قانون قرار گرفته  نیز  می    تشریح افزوده 

 گردد.  

 استناد به این تعلیماتنامه

مالیه   تعلیماتنامه توسط وزارت  و  این  ر  صادر می گرددمنظور  نظر  اداره  سمی وزار و  و  تنظیم  پیرامون  را  ت 

مالیه به کارکنان اداره مالیات   وزارتو به عنوان یک رهنمود از جانب    داشتهافزوده ارائه    بر ارزش قانون مالیه  

 گرفته می شود.  مد نظرافزوده چگونه تطبیق گردد،   بر ارزشدر مورد اینکه مالیه 

در  این   ممکن  نجریان  تعلیماتنامه  تغییر  ریاست عمومی عواید  این  ماید.  زمان  ویبسایت  در  تعلیماتنامه  نسخه 

 .  باشدتطبیق میقابل  ،استه د یگرد نو تا زمانی که تعدیل یا لغو قابل دسترسی است 

توانند   می  نامه  مالیه دهندگان  تعلیمات  این  مندرج  های  رهنمود  از  استفاده  را  با  مالیاتی خویش  ها  مکلفیت 

. هرگاه مالیه دهنده باالی مواد تعلیماتنامه خویش را تهیه نمایندافزوده    بر ارزشیه  اظهارنامه های مال  تنظیم و

افزوده استناد نماید و مواد مربوطه در تعلیماتنامه بعداً توسط وزارت   بر ارزشیه  موجود حین تعیین مکلفیت مال
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لغو گردد، مالیه   یا  اضافی و جرایم مطابق  تعدیل  مالیه  از وضع  مالیات   34  ةدما  (4)فقرةآنها  امور  اداره  قانون 

 محفوظ خواهند بود.   

 افزوده  بر ارزشقانون مالیه 

 افزوده چیست؟   بر ارزشمالیه 

 

م  ادیز  یاقتصاد  یها  چالش  با  افغانستان معرف  یروبرو  ارزش  هیمال  د،یجد  هیمال  یباشد.  از    یک یافزوده،    بر 

بر ارزش افزوده اساس    هیمالباشد.    یم  ندهیآر  د  یثبات مال  یافغانستان جهت بهبود  یاسالم  یاقدامات جمهور 

 .افغانستان گردد  شهروندان خدمات بهتر به  ارائهتا دولت قادر به   دینمایم ت یرا تقو  دیعوا 

مالیه   یک  افزوده  ارزش  بر  وسیعمالیه  پایه  افزوده ب  دارای  ارزش  و  واردات  باالی  که  ب  وده  و    ر شده  اجناس 

مالیه است که باالی    ،دارای پایه های وسیع  میگردد. مالیه    سنجش   ،رسدکه در افغانستان به مصرف می  یخدمات

 د، اما نه لزوماً باالی تعداد زیادی از مالیه دهندگان.  داز اجناس و خدمات تطبیق میگر بسیاری

ارزشمالیه   فروشنده    بر  توسط  کننده  افزوده  عرضه  گردد.  یا  می  تحصیل  خریدار  از  خدمات  یا  اجناس 

افزوده را به    بر ارزشافزوده به وزارت مالیه می پردازد. مالیه    بر ارزشمالیه    دورةبالغ را در هر  فروشنده این م

مستقیم   مالیه غیر  به حیث  توان  می  ثبت شده  برشمرد.همین خاطر  )تشبث  ارزش مالیه    (زیرا شخصی که    بر 

  ه شد   گردد. تشبث ثبتمتقبل می  مالیه را  بار  انجام    شخصی نیست که سر   ،به وزارت مالیه می پردازد  را  افزوده 

می نمایند، شامل می مطالبه های که آنها  افزوده را در قیمت بر ارزشافزوده به سادگی مالیه  بر ارزشمالیه در 

زیرا    ،افزوده سرانجام توسط مصرف کننده نهایی اجناس یا خدمات متقبل می گردد بر ارزشکنند. فشار مالیه  

 می پردازند، شامل می باشد.    مالیه در قیمت نهایی که آنها 

بر  معامالت انتفاعی برای آن عده از تشبثات که مکلف به تحصیل مالیه  مالیه  افزوده جایگزین    بر ارزش لیه  ما

زیرا سرمایه  افزوده نیستند )  بر ارزش افزوده می باشند، خواهد گردید. تشبثات که مکلف به ثبت مالیه    ارزش 

  ، بر نگزیده اندیا ثبت داوطلبانه را  بپردازد  به ثبت داوطلبانه  یا نتوانند    م هستند(،  تر از حد الز  دورانی آنها پایین

 به مکلفیت مالیه معامالت انتفاعی خود ادامه خواهد داد.  

  را   اشخاص که اجناس  همه   وارداتمالیه بر ارزش افزوده جایگزین مالیه معامالت انتفاعی قابل پرداخت بابت  

در بدون  نمایند  می  اینکه شخص  نظر   وارد  کننده  داشت  مالیه    وارد  ارزشثبت  می    شدهافزوده    بر  خیر،  یا 

 گردد. 

افغانستان، بشمول    بر ارزش مالیه   که وارد می گردد،     اجناسافزوده از مصرف بسیاری اجناس و خدمات در 

مالیه   ارزش وضع میگردد. طور عموم،  افغانستان صورت    بر  از  باالی مصرفی که در خارج  می گیرد  افزوده 

مالیه  "د. مالیه بر ارزش افزوده یک  دنمیگر  تطبیقصادرات    باالیملحوظ این مالیه    روی ایننمی گردد،  تطبیق  
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توس  "مصرفی نهایت  در  زیرا  نهای بوده  کننده  مصرف  میگردد،ط  تادیه  باالی    ی  مالیه  افزوده  ارزش  بر  مالیه 

ا ارزش  بر  مالیه  اجناس و خدمات  نمیباشد. عرضه کننده  به وزارت  تشبث  را  از مشتریان  فزوده تحصیل شده 

بر ارزش افزوده   اما مالیه  به عرضه    قسمتمنحیث  در واقع  مالیه تادیه مینماید  از قیمت خرید توسط خریدار 

 کننده پرداخت میگردد.

های سایر مالیات    سیستم  چرخش د از  نمی گردآن  گان نهایی متحمل  ه  مالیه بر ارزش افزوده که مصرف کنند

مس سغیر  گردد.  نمی  متأثر  سیستمتقیم  تواند    ایر  می  انتفاعی،  معامالت  مالیه  مثل  مستقیم  غیر  مالیات  های 

که  استفاده می نماید  اجناس و خدمات تابع مالیه  از  تشبثات در زنجیره تولید  طوری که  مجموع از مالیات را  

  ، با خود داشته باشد. یشتر می گرددتابع مالیات ب  حین اینکه تشبث تولیدات خود را به فروش می رساند،بعداً  

 : حل می گرددافزوده  بر ارزشتوسط مالیه موارد ذیل  این مشکل با

  ، افزوده  ارزش   بر  ه ی مال   ة شد  ثبت  ی نهادها  توسط  گرفته  صورت  ی ها عرضه ی باال افزوده  ارزش بر  هیمال وضع

 بوده  آن  ه ی تاد  به  مکلف  آنها  که   ی ها  عرضه  بابت  افزوده  ارزش بر هیمال یمجرائ جهت د ناجازه دار نهادها اما

 ی دار ی خر  بابت  آنها  توسط  شده  ه یتاد متیق شامل که  افزوده  ارزش  بر هیمال ی برا ی مجرائ قابل  هیمال مقابل در

 . گرددیم ی تجارت یها

 مروری مختصر مالیه بر ارزش افزوده 

 . گرددی م وضع افغانستان در یشخص مصرف ن یآخر  یباال  که است هیمال افزوده بر ارزش  هیمال

 (  باشند صفر نورم یدارا  ا ی معاف نکه یا مگر) باشدیم واردات و  ها عرضه  بر هیمال

 .  بود خواهند افزوده  بر ارزش هیمال تابع گردند، می وارد افغانستان به که اجناس تمام عموم صورت به

 راجستر  و  ثبت   ، برند ی م  ش ی پ  به را  یاقتصاد تیفعال که  یکسان ی حت ای کنندگان وارد که  ندارد یلزوم چ یه

 گمرکات وضع می گردد.  رود توسطمالیه بر ارزش افزوده باالی اجناس وارداتی حین و . باشند

 و لیتحص را( فروشات) یداخل یها  عرضه  افزوده ارزش   بر هیمال دی با افزوده ارزش بر هیمال شده ثبت تشبثات

 .بپردازند هیمال وزارت  به

 هیمال ثبت کهیشخص گردد،یم لیتحم کنندگان مصرف یباال  افزوده ارزش بر هیمال نکهیا از شدن قنیمت یبرا

 منظور  به آنها که آنچه از افزوده  بر ارزش هیمال مجرائی قابل هیمال مستحق عموم  طور  به است  افزوده بر ارزش 

 .  گردندیم ند،ینمایم وارد ای  کسب خود یاقتصاد تیفعال

 قابل هیمال چ یه مجرائی نمی باشند.مالیه قابل مستحق  بابت پرداخت مالیه بر ارزش افزوده کنندگان مصرف

 .  ندارد وجود ده،یگرد وارد ای حصول  یشخص مصرف  منظور به  که اجناس یبرا  مجرائی
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 ش افزوده ارز  مفاهیم مهم مالیه بر 

 فعالیت اقتصادی 

تعریف   اقتصادی طور وسیع  است که    بر   قصدگردد زیرا  می  فعالیت  افزوده  این  بر ارزش   )اساس(   یهنبمالیه 

 :  اقتصادی شامل موارد ذیل خواهد بود فعالیت هایو وسیع داشته باشد. 

 (،باشد داشته یتجار  تیماه گرکهید تیفعال  هرگونه  ای تجارت) تشبث

 ،(د ینمایم تجارت  ی قرارداد ثیمنح  کهانجینر ا ی مدافع  لیوک ک ی  مثال گونه  به ) مسلک

 صدور  مراجع  توسط س یف بدل   در سند  هرگونه  و  ت یحصال ، یانحصار  از یامت قنامه،یتصد جواز،  صدور 

 .  جواز

اقتصا فعالیت  نیست  باشد،الزم  به دست آوردن منفعت  برای  تعریف    دی  تواند در  انتفاعی می  مؤسسات غیر 

 فعالیت اقتصادی شامل گردد. 

ها و تفریحات    سرگرمیاقتصادی نمی باشند.    فعالیت هایمالیه بر ارزش افزوده    به منظور ها    بعضی از فعالیت

کار در مقابل د.  ندالیل اقتصادی صورت نمی گیر  خاطراقتصادی نمی باشند زیرا آنها ب  فعالیت های شخصی  

فعالیت برای مزد یا معاش تابع مالیه بر ارزش افزوده نمی  )نیز از تعریف فعالیت اقتصادی مستثنی می باشد    مزد

 .  (باشد

 ثبت

در    شرکت یا سایر نهادهای حکمی،  ، مشارکتخواه انفرادی یا    ند، اشخاصی که فعالیت اقتصادی انجام می ده

به صورت عموم  می باشند.  مکلف به ثبت    میلیون افغانی یا بیشتر باشد،(  150)  صورتی که سرمایه دورانی آنها

وضع و مستحق    ،بر عرضه های اجناس یا خدماتمالیه بر ارزش افزوده را  زمانی که ثبت شدند، شخص باید  

ارزش افزوده پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت اجناس و خدمات استفاده    مالیه برای  مالیه بر   مجرائی ی  ادعا

 می باشند.  وی شده در تجارت

پای دورانی  سرمایه  حد    ن یهرگاه  این  از  شرایط  معین  تر  هرگاه  اما  باشد،  نمی  ثبت  به  مکلف  شخص  باشد 

 ادرت ورزد. بمثبت  می تواند برایرا بر آورده نماید، مشخصی 

 : است قرار ذیل  ط آن ایاما مهمترین شرتوضیح داده می شود،    تعلیماتنامهعداً در این شرایط ب

 . و یا برساند فروش به  شده ثبت اشخاص ی باال را هیمال تابع  یها  عرضه 75% حداقل •

 .دینما  صادر را  خود هیمال تابع ی ها عرضه از 25% حداقل •

مربوط میشود به منظوری اداره مالیات می شود. توانایی ثبت داوطلبانه  یاد    "نهثبت داوطلبا"این نوع ثبت به نام  

 .  باشد برابر  معیارهای ضروری با تا متقاعد گردد که مالیه دهنده 

نمی    مجرائیمالیه قابل  اشخاص ثبت ناشده نمی توانند مالیه بر ارزش افزوده را باالی عرضه ها وضع و مستحق  

می تواند مالیه بر ارزش افزوده را باالی عرضه های    ،شودزمانی که شخص ثبت می    گردند. به صورت عموم، 
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برای مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده یا قابل    مجرائی مالیه قابل  اجناس و خدمات وضع و مستحق ادعای  

 .  گردند  خویش پرداخت بابت اجناس و خدمات استفاده شده در تجارت

 : محاسبه

هرگاه )  زمانی که پرداخت دریافت می شودیا  ،  صادر می گرددصورت حساب  که    زمانیبه صورت عموم،  

 .  محاسبه می گرددمالیه بر ارزش افزوده  ،صورت حساب صادر گردد، دریافت شود ها قبل از اینکه پرداخت

 

 : مبلغ خالص

 محاسبه می گردد.   یمالیات دورةمبلغ خالص در آخر بر مبنای  افزوده  بر ارزش مالیه 

 صورت ی عرضه ها  بابتارزش افزوده تحصیل شده  مالیاتی عبارت از مجموع مالیه بر دورةبرای خالص مبلغ 

عرضه    بابتارزش افزوده پرداخت شده    مالیه برمنفی تمام    گرفته توسط فعالیت اقتصادی )مالیه قابل پرداخت(

مربوط به آن دوره می    تیالتعدو هرگونه    (مجرائیه قابل  )مالی  فعالیت اقتصادی  توسط های خریداری شده  

 باشد.  

افزوده  ارزش  بر  مالیه  بین  تفاوت  فقط  ثبت شده  از    را   شخص  بر مشتریان  که  مالیه  و  میدارد  ارزش    تحصیل 

اجناس و خدمات خریداری شده می پردازد، به وزارت مالیه )ریاست عمومی    گانافزوده که به عرضه کننده  

 تسلیم می نماید.     (عواید

افزوده پرداخت شده    بر ارزش و مالیه   افزوده دریافت شده )از طریق فروشات(  بر ارزش مالیه    تطبیقاین امر با  

افزوده    بر ارزشمالیه    دورةمی گردد.    انجامها( در دوره های منظم مالیه بر ارزش افزوده    )از طریق خریداری

و    سرطاندوره سوم از اول    ، لمحدوره دوم از اول    ، جدی)دوره اول از اول  ممکن یک دوره سه ماهه باشد  

 . ( میزاندوره چهارم از اول 

بر  گان طور بدیل ممکن ماهانه باشد. دوره مربوطه مالیه  ه  افزوده برای بعضی از مالیه دهند  بر ارزشدوره مالیه  

طرزالعمل مشخص  در )ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه    که توسطافزوده شخص با توجه به شرایط    ارزش 

 .  ردد، تعیین می شود گ میدرج 

 پرداختباز ارزش افزوده و ادعای   پرداخت مالیه بر

  افزوده  بر ارزشمالیه    دة افزوده خالص را برای هر دور بر ارزشمالیه    ،افزوده  بر ارزشاشخاص ثبت شده مالیه  

افزوده    بر ارزش لیه  حین ارائه اظهارنامه ما   )ریاست عمومی عواید(   به وزارت مالیه   یا ماهانه  و   )ربعوار(  هسه ماه 

 پرداخت می نماید.  

   گانه طرزالعمل جدا  است که بعداً در خاص قواعدپرداخت هر مبلغ قابل پرداخت به شخص ثبت شده تابع باز 

 می گردد.  نتظیم
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 :ارزش افزوده نورم مالیه بر

مالیه    ارزش نورم  در    بر  مالیه    مادة(  2)فقرةافزوده  قانون  تعدیل  ارزشچهارم  پیشبینی شده  10%)  افزوده   بر   )

این نورماست   می   مراجعه به آن  مطرح گردد،    "افزوده  بر ارزشمالیه  "هرگاه    ی است که. به صورت عموم 

 . شود

و  (  10%)  ستندرداافزوده وجود دارد  نورم    بر ارزشبا آن هم، از نگاه تخنیکی در واقع دو نورم برای مالیه  

  بر ارزش ششم قانون مالیه    مادةگردد.  می  و خدمات تطبیق  نوع خاص اجناس  که باالی  صفر فیصد نورم دیگر  

و اجناس و خدمات که تابع این نورم خاص می گردند، نیز مشخص می نماید.  پیشبینی   نورم صفر را    افزوده 

اما نورم    ،دمیباشنافزوده    بر ارزش خدمات تابع مالیه  و  این اجناس    واردات این بدان معنی است که عرضه ها و  

افزوده در اینگونه عرضه ها   بر ارزشاست. تأثیر این موضوع این است که مالیه  ( صفر %)افزوده  رزشبر امالیه 

 نمی شود. شامل 

 : شخصیفروشات 

مالیه    ییدارا ،شخصیفروشات   تابع  ارزششخصی  باشد.  بر  نمی  شده    شخص  افزوده  ارزش مالیه  ثبت    بر 

مالیه  به شرط  افزوده   باشد کهی خود  دارایی شخصبابت فروش  افزوده    بر ارزشتابع  یا  جزء   نمی  از تشبث 

 . مربوط به آن نباشد

 :  مثال

ثبت    ی و   ، برد ی م  ش ی پ  به گدام و دفتر    از  را  تیفعال نی اآرد بوده که  یتشبث عمده فروش  ی دارا خالد

و   زیم کی)  تعویض نمایدرا  چریفرن یگرفته تا در خانه بعض میتصم اوباشد.  یافزوده م بر ارزش هیمال

  چر ی فرن فروشد.    یخود م  هیکهنه را به همسا چریو فرن یداریخر چریتعداد فرن ی(. وها یاز چوک تیس

ه  اش نبود   ی کهنه فقط در خانه اش مورد استفاده قرار گرفته بود و هرگز جزء از تشبث عمده فروش

 .باشدینم افزوده  بر ارزش هیمال وتابع بوده یخصوص فروش کی چرکهنهیفرن فروش بناءً  است،

 :شده داده نشان ت هایمیق

  بر ارزش ثبت شده برای مالیه بر ارزش افزوده باید شامل مبلغ مالیه    یشده توسط نهادها  نشان داده ت هایقیم

باشند.   قیمت   ،به فروش برسانندطور پرچون  اشخاص ثبت شده اجناس و خدمات را    صورتی کهدر  افزوده 

داده شده فروش  تبلیغات  نشان  ویترین  در  یا،  برو  و  دقیمت  رچسب  ی  مالیه  ودر  شامل  همیشه  باید  بر  کانها 

 افزوده باشند.   ارزش
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 ۱ مثال

جمعافغان(  1000)  مبلغ  یمشتر مجموعاً  هیمال  یافغان  (100) ی  که  افزوده  ارزش   یافغان(  1100)  بر 

 زش بر ار  ه ی مال  که ی افغان( 1100)مبلغ شی خو  انیمبایل را به مشتر متی ق دی. صادق باباشدیم گردد،یم

. باشد ی م  افزوده  بر ارزش   ه ی صادق  ثبت مال   ی فروش   ل ی مبا   کان و د دهد.    نشان  است،  شامل  ز ین را  افزوده

افزوده را به شرط که مجموع مبلغ قابل   بر ارزشمبلغ مالیه متشبثین به  مبایل سیت کیفروش  متیق

 می نمایند.  افزوده نیز نشان داده شود، طور جداگانه اظهار بر ارزشپرداخت  به شمول مالیه 

 ۲ مثال

 سیت  کی  متیق.  باشدیم افزوده  بر ارزش  هیمال ثبت  صادق  ی فروش مبایل  کانود،  قبلی  مثالانند  م

 که ی افغان(  100)  افزوده  بر ارزش هیمال جمع  یافغان (1000)  فروشدیم اش  یمشتر به  ی و  که مبایل

 جمع  یافغان (1000)  اش ی مشتر به را مبایل تمیق صادق.  باشدیم گردد،یم یافغان(  1100عاً )مجمو

 (1100) را پرداخت  قابل  مبلغ مجموع همچنان و د ینمایم اظهار افزوده بر ارزش  هیمال یافغان (100)

 با.  شودیم داده  نشان عالمت  همان  یرو واضح  صورت به  معلومات ن یا  تمام.  دهدیم نشان  یافغان

 .دینما ی م تیتبع مقررات  از نکار یا

 اقالم معاف )غیر تابع مالیه( 

. استمی باشد. تعداد کمی تابع نورم صفر   10%افزوده به نورم   بر ارزشبسیاری از اجناس و خدمات تابع مالیه 

  پنجم  ةماد(  1)فقرة  درمعاف می باشند. این اجناس    به نام اجناس و خدمات  کتگوری سوم اجناس و خدمات

مال ارزش  هیقانون  و  معاف  عرضه های  به عنوان   افزوده   بر    ( 2)فقرة  معاف در  وارداتهمچنان  درج گردیده 

 . درج استمتذکره  پنجم مادة

وضع  باالی آن  افزوده    بر ارزشافزوده( مالیه    بر ارزش عرضه یا تورید معاف باشد )معاف از مالیه    یک   هرگاه

 نمی گردد. 

 و نورم صفر  یت مقایسه بین معاف

ت مهم وجود دارد. اشخاص ثبت مالیه اوتفنورم صفر می باشد اما    مانندممکن چنین وانمود گردد که معافیت  

ارزش قابل  افزوده مستحق    بر  اقتصادی  بابت    مجرائیمالیه  به هدف  فعالیت های  اجناس و خدمات  ارائه  که 

 نمی گردد.  ،کسب گردیدهمعاف 

افزوده صفر میباشد. هر گاه    صفر نورم  ی دارا عرضه  بر ارزش  بر ارزش افزوده بوده اما نورم مالیه  تابع مالیه 

باشد،   نورم صفر  دارای  اما عرضه   ی گرددنم  وضع آنی  باال پرداختی()   افزوده ارزشبر   هیمالیک عرضه 

تابع مالیه   تابع مالیه مجرائیمالیه قابل   مستحقکننده  استفاده شده،    کردن  عرضه هدف  به که  بابت مصارف 

 . گرددیم
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 عرضه های معاف )اجناس و خدمات( 

 : است شده ینیشبیپ الًیذ افزوده بر ارزش پنجم قانون مالیه  مادة( 1)فقرة در هیمالهای معاف از عرضه

 .مطابق با قانون صحیخدمات  •

 . توسط قانون شدهمنظور  و تحصیلی  خدمات تعلیمی •

 .مطابق به قانون خدمات مالی و بیمه •

 .شخصی ساختمان یا اجاره آن به منظور رهایش انتقال زمین،  •

 . خدمات مذهبی •

   .کمکهای بشر دوستانه •

نهاد    بهصنعتی و فاجعه ها    حوادثناس و خدمات که بمنظور بازسازی بعد از وقوع آفات طبیعی،  جا •

 .دمیگرد ارائههای دولتی  

 .یخدمات تربیت بدنی و ورزش •

عودت   • و  مهاجرین  مسافرین،  های خارجی،  دیپلومات  سیاسی،  های  نمایندگی  دفاتر  اجناس  تورید 

 .کننده گان

 .نظور استفاده در معادنم بهماشین آالت و پرزه جات آن  •

 

 عرضه های دارای نورم صفر 

 : افزوده ذیالً پیشبینی شده است  بر ارزشششم قانون مالیه  مادة( 1)فقرةعرضه های دارای نورم صفر در 

باید طور فیزیکی از افغانستان صورت گیرد و خدمات باید یا در خارج  )صادرات اجناس و خدمات   •

افغانستان باشداجراء    از  هرگاه    و  شده  در  یا  گیرد    داخلخدمات  صورت  صدور  افغانستان  برای 

 .(باشدالزم نورم صفر  اجناس

   .مسافر بریاجناس یا خدمات  زمینی  ترانسپورت بین المللی •

 ثبت شده به یک شخص ثبت شده دیگر. یک شخص ازانتقال یک قسمت و یا کل تشبث فعال  •

 رومی و نمک(.کچالو ن خوراکی، چای، پیاز، مواد اولیه غذایی )گندم، آرد، برنج، بوره، روغ  •

   .مواد اولیه مورد استفاده در خانواده ها )ذغال سنگ، چوب سوخت، گاز مایع و صابون( •

 معاف  واردات

 افزوده ذیالً پیشبینی شده است:    بر ارزشپنجم قانون مالیه  مادة( 2)فقرةواردات معاف در   

 می آورند،خود  همراه  به افغانستان    مدن حین آشخصی  که مسافرین جهت استفاده  اجناس   •

 باشد.  مجازقانون گمرکات توسط در صورتی که 
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 .   آورده می شودگان به افغانستان ه اجناس شخصی که توسط مهاجرین و عودت کنند  •

 صورت می گیرد. ها دیپلماتتوسط  ،که مطابق قانون اجناس واردات •

 ان.استخراجی در افغانستجهت استفاده صنایع  معین ماشین آالت و پرزه جات •

 . فوق ست شدهیاجناس جهت استفاده یا به منظور عرضه های معاف ل  وارد نمودن •

 صفر  نورم واردات

 افزوده طور ذیل پیشبینی شده است:  بر ارزشششم قانون مالیه مادة ( 2)فقرةواردات دارای نورم صفر در    

 و نمک(  کچالو کی، چای، پیاز، روغن خورا مواد اولیه غذایی )گندم، آرد، برنج، بوره،  •

 کتابها و مواد درسی   •

 مالیه بر ارزش افزوده روند تطبیق 

تطبیق  چگونگی    ذیل نمودار  افزوده روند  ارزش  بر  زنجیره  را  مالیه  مثال  از  استفاده  به    ای  با  که  ها  عرضه 

ر یک  تمام معامالت د، در این مثال درک بهتر بیان می نماید. به منظور ، سد می به فروش گان ه مصرف کنند

برای هر شرکت   افزوده  بر ارزش مالیه  با توضیح تأثیر    نمودار .  پیشبینی شده است  مالیه بر ارزش افزوده    دورة 

 . گردیده است کننده در مثال تعقیب

 

 :  مثال

 گانمصرف کنند هیمال وزارت                  پشم تاجر

   
 
 
 
 
 

   فرش  دکنندهیتول

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 به پشم فروش

 10% افزوده  بر ارزش هیمال+ 

 مجموع

3500 

350 

3850 

 
 هی مال) افزوده  بر ارزش هیمال 350 مبلغ

 (پرداخت قابل

مبلغ  به  پشم  بافتن    خرید 

  + فرشها  فروش  و  فرش 

ارزش بر    افزوده   مالیه 

(10%  ) 

 مجموع

3850 

7000 

700 

 

7700 

 
 

 هیمال مجرائی  350

 
 

 هی مال) افزوده  بر ارزش هیمال 700 مبلغ

 (  پرداخت قابل
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    فرش  فروش پرچون

 
 
 
 
 
 
 
 

 کنندگان مصرف

 
 
 

 
 

 :پشم  تاجر

ارزش  هیمال  %10 جمع  یافغان(  3500)مبلغ    بهفرش    کننده  دیتول به  را  پشم  پشم،  تاجر فروش    بر  به  افزوده 

 یافغان (350) شامل د ی خر متیق. گرددیم پرداخت دار یخر توسط  یافغان( 3850)رسانده که در مجموع مبلغ 

 افزوده  ارزش بر    هیمال   یافغان(  350)مبلغ    دیشخص ثبت شده با  کیتاجر پشم،    .باشدیم افزوده  بر ارزش هیلما

 متقبل خودش  را نه یهز ن ی ا تاجر .  دینما لیتحو ه یمال وزارت به  را  فرش دی تول شرکت از  شده لیتحص

 باشد. یشامل م رده بود،ع کوض داریخر ی فروش پشم که تاجر باال متیدر ق یافغان ( 350)مبلغ  رایز ،گرددینم

 : فرش دکنندهیتول

ارزش  هیمال ثبت  فرش  دکنندهیتول   و   دینمایم  استفاده  فرش  بافت  منظور  به پشم  از   ا ی و.  باشدیم افزوده  بر 

به پرچون  فرشها مبلغ      را  به  ارزش   هیمال  10%جمع    ی افغان  (7000)فروش  به فروش رسانده که در    بر  افزوده 

  ی افزوده قابل پرداخت باال  بر ارزش هیمال یافغان (700)شامل دیخر متیق. گرددی م یانافغ (7700)مجموع مبلغ 

  چون   ردیگیم  نظر  در  را  بازار  متیق  ناًیقی  او  ،کندی م  نییرا تع  متیق  ،فرش  دکنندهیتول  کهیزمانباشد.    یعرضه م 

بر ارزش افزوده پرداخت    هیمال  ی افغان  (350)که مبلغ    داند یم  را   نی ا  همچنان  اما.  باشد  کننده   رقابت  خواهدیم

فرش او ممکن    متی ق  نییتع  نیوجود دارد، لذا ح  شیبرا   یمجرائقابل    هیمال  کی  ثیپشم منح   د یشده بابت خر

 .  ردیرا در نظر گ   یمجرائارزش آن 

 یمجرائقابل    هیمالمستحق    ،نموده  یدار یخر  یاقتصاد  تیکننده فرش پشم را به منظور فعال  دیکه تول  ییآنجا  از

 گردد.   یم پشم  دیدرخر  شدهافزوده پرداخت  بر ارزش ه یمبلغ مال یبرا هیمال از وزارت

 دفرش یخر

  فرشفروش 

بر  مالیه   %10+ها

 افزوده  ارزش

 مجموع

7700 

14000 

 

1400 

15400 

 مجرائیمالیه قابل  700

 
افزوده  بر ارزشمالیه  2800مبلغ 

 )مالیه قابل پرداخت(  

 فرشها دیخر

 مجموع

 
 

15400 
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خود، پرچون فروش    ی افزوده را که از مشتر   بر ارزش   هیمال  یافغان   (700)  مبلغ  است  مکلف کننده فرش    دیتول

تحص مال  لیفرش  وزارت  به  عواید(  هینموده  عمومی  از  دی نما  لیتحو  )ریاست  هم،  آن  با  و   یی آنجا.    ی که 

  را   یافغان  350=    350-700خالص  مبلغ  باشد،یم  پشم  دیخر   درک  از  یافغان(  350)  یمجرائ  قابل  هیمالحق  ستم

 . خواهدکرد میتسل

 : فرش   فروش  پرچون

 ی م یافغان( 15400)به مبلغ   شا  انیمشتر به را فرش یو. باشدیم افزوده  بر ارزش هیمال ثبت فرش  فروش پرچون

 باشد.  یعرضه ها م   یافزوده قابل پرداخت باال   بر ارزش هیمال( 1400)شامل  دیخر متیفروشد. ق

  پرچون رو    نیا   از  ،د ینما  یفرش کسب م  یپرچون فروش  یاقتصاد  تیفرشها را به منظور فعال  ،فروش  پرچون

 ی افغان( 700) یمجرائقابل  هیمالگردد. مبلغ  یم ، فرشها آن سبک بابت یمجرائقابل  هیمالفروش فرش مستحق 

  ی که پرچون فروش فرش پرداخته است شامل م   مت یاست که در ق  ةافزود   بر ارزش  هیغ مالبل م  نی باشد. ا  یم

 باشد. 

مال  شا  انیمشتر  از  شده  لیتحص  یافغان(  1400)  مبلغ  لیتحو  به  مکلف  فرش  فروش  پرچون وزارت    ه ی به 

با آن هم،  یم  )ریاست عمومی عواید( از    یمجرائل  قاب  هیمال  یافغان  (700)مستحق    یکه و  ییاز آنجا  باشد. 

 .  پرداخت خواهد را یافغان 700=  700-1400مبلغ خالص  باشد،  یکننده م دیفرشها از تول د یدرک خر

 : گان کننده مصرف

منازل، خانواده ها، تحفه و   یفرش ها را برا   نی آنها ا  .باشندیم  یینها  گان  همصرف کنند  فروش  پرچون  انیمشتر

نم  .ندینمایم  یداری خر  رهیغ فعال  هافرش  رایز   ندینما  ءادعا   را  یمجرائقابل    هیمالتوانند    یآنها  منظور    ت یبه 

  آنها .  اند  نموده   ی داری خر  یشخص  استفاده   جهت   را   فرشها  مذکور   دارانیاند. خر  ده ینگرد   یدار یخر   یاقتصاد

 .بپردازند طورکامل را  افزوده  ارزشبر  هیمال دیبا

 : هیمال وزارت

ارزش   هیمال  یافغان  (1400)   یمبلغ مجموع   هیمال  وزارت  لیتحص  اجناس  یینها   کننده   مصرف  از   را  افزوده  بر 

  به   توجه  بامصرف کننده    نی فروخته شده به آخر  یفرشها   به  مربوط  افزوده  ارزشر  ب  هیمال  مبلغ  مجموع.  دینمایم

فعال هر  افزوده   کننده  دیتول،  یافغان  (350)پشم    تاجراست.     دهی گرد  لیتحص  مختلف  مراحلدر    تیارزش 

 . یافغان (700) فروش پرچون  و ینافغا (350)فرش
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 فصل اول

 احکام عمومی 

 ی مبن :۱ مادۀ

 

 

 

 

 : اصطالحات  :۲ مادۀ
 
 
 
 
 
 

 
 

 اول:  ۀماد 

  ارزش افزودهمنظور جمع آوری مالیه بر ه ب ،دوم قانون اساسی افغانستان و هل چ مادةسی از حکم أقانون به ت این 

 وضع گردیده است.

 اصطالحات  

 دوم:   ۀماد 

 : ل را افاده مینمایدمفاهیم ذی  اصطالحات آتی در این قانون

بر   -1 افزودهمالیه  باالی عرض   ۀمالی:  ارزش  است که  و  و   اجناس  ۀغیرمستقیم  مالیه   خدمات  تابع  واردات 

 وضع میگردد.

 باشد.  ثبت ثبت یا مکلف به قانون : شخص است که طبق احکام این مالیه دهنده -2

)عرضه کننده(،    ه دهندهمالیعرضه اجناس وخدمات توسط    درک است که از  مالیۀ   :پرداختقابل  ۀ  مالی -3

 م این قانون وضع میگردد.  امطابق احک

مجرائ   مالیۀ  -4 به مالیه دهنده )دریافت    و باالی واردات  است که  مالیۀ  :یقابل  یا خدمات  عرضه اجناس 

 ی داده میشود.ئ مجراقانون  یناحکام ا طبق  و است  وضع گردیده کننده(

 تابع پرداخت مالیه می باشد. ،قانون این ام: واردات اجناس است که طبق احکتابع مالیه واردات -5

مالیه:رع -6 تابع  توسط    ۀعرض   ضه  که  فعالیت  است  ختم  یا  آغاز  به  مربوط  عرضۀ  بشمول  دهنده،  مالیه 

 . در افغانستان فراهم میگردداقتصادی 

 پول شامل این تعریف نمیگردد. منقول وغیر منقول  میباشد. اموال: اجناس -7

 فکری یا مرکب ازهردو میباشد.  فعالیت های فزیکی یا :خدمات -8

 .میباشد برای غیر فراهم نمودن اجناس یا خدمات توسط شخص عرضه: -9
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 افزوده   بر ارزشمالیه 

ارزشمالیه    2.1 مالی  بر  و    ۀ افزوده  اجناس، خدمات  باالی  که  مالیه    واردات است  قانون  ارزش مطابق    بر 

 افزوده وضع می گردد. 

 نده لیه دهام

شخص ثبت شده یا مکلف به    افزوده، عبارت از  بر ارزشقانون مالیه    سوم مطابق فصل    ،ندهمالیه ده 2.2

 .   می باشدثبت 

 

  و (  یتجار  تیماه  یدارا   ی ها  تیفعال  ری سا  و  د یتول  تجارت،)  ی انتفاع  مستقل  تیفعال:  یاقتصاد  تیفعال -10

  معاش   ای  مزد  مقابل  در   یقیحق  اشخاص  تیفعال.  باشدیم  جواز   صدور   مرجع  تیفعال  بشمول   یانتفاع   ریغ

 .گرددینم فیتعر  نیا شامل

 .باشد ینیشبیپ قابل ندهیآ در آن تیفعال  ۀ ادام  و بوده فعال معامله نیح که  است یتشبث : فعال تشبث  -11

  ت یملک انتقال  ةوعد با اقساط به قرارداد اساس به  پرداخت مقابل در یدارائ انتفاع حق  انتقال  : یمال  ۀاجار -12

.  شودیم  دانسته  ی مال  اجاره  ،محاسبه  یالملل   نیب   ی ارهایمع  طبق  که  ةاجار   عنو  هر   و.  باشدیم  قرارداد  ر یاخ  در

 . گرددینم فیتعر  نیا  شامل نیزم  ةاجار 

  اقارب،   شامل  و  دینما  عمل  دهنده  هیمال  یتقاضا  ای  دستور  به  که  است  شخص:  مرتبط  شخص -13

 .باشد رگذار ی تأث ی و یاقتصاد  یها تیفعال  ج ینتا یباال  که  بوده گرید هرشخص  ای سهمداران،کارکنان

 . باشدیم خدمت ای جنس  به خدمت ای جنس ۀ معاوض: یپول ری غ تبادله -14

 شده  ثبت  قانون،  نیا   احکام  طبق  و  داده  انجام  را  یاقتصاد  تیفعال  که  است  شخص:  شده  ثبت   شخص -15

 . باشد

 . دهدیم نشان  را  پرداخت تیمکلف که است ی سند: صورتحساب -16

 . باشدیم  نیتضم و یپول و یپست ،یبانک الهحو چک، ،اسعار ،ج یرا  مسکوکات و پول شامل: پول -17

  در   مجاز  لیتنز  و  فیتخف  کسر  از   بعد  ،یپول  ریغ  تبادله  شمول  به  پرداخت،  قابل   مبلغ  مجموع:  متیق -18

 .    باشدینم فی تعر  نی ا شامل قانون نیا  مندرج هیمال. باشدیم عرضه، خ یتار

شخصی -19 فعالیاستفاده  از  خارج  که  است  خدمات  و  اجناس  از  استفاده  صورت    اقتصادی،  معمول  ت: 

 میگیرد. 

 . باشدیم قانون نیا  پنجم ةماد مندرج  معاف عرضه  منظور  به خدمات ای اجناس  استفاده: معاف استفاده  -20

 .باشدیم ماه  ای  یمال سال ربع :افزوده ارزش  بر ه یمال ۀدور -21
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افزوده   بر ارزشاصطالح وسیعی است که دامنه آن فراتر از اشخاص ثبت شده برای مالیه    ندهمالیه ده  2.3

به   مطابق  که  است  شخصی  ده  مالیه  است.  افزوده  دةامگسترده  ارزش  بر  مالیه  قانون  یا    هفتم  ثبت 

داشت    نظر  شخص بدون در  شخص از حد مشخص ثبت بگذرد، مکلف به ثبت می باشد. زمانی که  

 است.    ندهاینکه برای ثبت درخواست نموده است یا خیر، مالیه ده

توضیح داده    بعداً در این فصلطوری که  یک شخص  باشد.    نده مالیه دهفقط یک شخص می تواند    2.4

 حکمی باشد.  شخص حقیقی یا شخص ود، ممکن می ش

اقامت را    2.5 به همین خاطر،   ندهتعریف مالیه دهضمیمه  الزم نیست شرط  شخص خارجی که    نمود و 

  نده را بر آورده نماید یک مالیه ده  هدهفتم قانون مالیه بر ارزش افزو  مادة(  1)فقرةشرایط ثبت مندرج  

بود.   نمایندگیبع،  متعاقباًخواهد  دارای  اشخاص خارجی  مکلف    ها   ضی  افغانستان  در  دایمی  مقر  یا 

 درخواست نماید.  و راجستر خواهد بود برای ثبت 

مالیه ده 2.6 افزوده مادةشخص که داوطلبانه مطابق    شامل  ندههمچنان  ارزش  بر  مالیه  قانون  ثبت    هشتم 

را   افزودههفتم قانون مالیه بر ارزش   مادة. برعکس اشخاصی که شرایط مندرج  نیز می گردد  گردیده، 

نمایند،  بر آورده  افزوده  مادةهرگاه شخص شرایط مندرج    برای ثبت  بر ارزش  را    هشتم قانون مالیه 

 ثبت و راجستر شده باشد.  خواهد بود که   ندهفقط زمانی مالیه ده برآورده نمود

خویش   شده    فروختهاجناس و خدمات    یافزوده را باال   بر ارزش   هیتواند مال  یم  ای  ندهده  هیمال  فقط 2.7

 .باشد افزوده بر ارزش ه یمال یبرا ثبت به مکلف ا ی شده ثبت شخص که  دینما وضع

 : پرداخت قابل  ه یمال

تخنیکی    2.8 اصطالح  پرداخت  قابل  مالیه  مالیه  برای  که  ارزشاست  شده  افزوده    بر  مالیه  وضع  توسط 

تابع  ندهده فعالیت  یک  در  و خدمات  اجناس  ده  مالیه   باالی  مالیه  اقتصادی  فعالیت  اجرای  ،  ندهدر 

مالیه  استفاده   این  شود.  ارزشمی  مشتر  بر  توسط  پرداخت  قابل  ده  یانافزوده  و    ندهمالیه  باشد  می 

است    ةافزود  بر ارزشتحصیل می گردد. این مالیه    یان فروشات به مشتر  متذکره بابتتوسط شخص  

 وضع می گردد.  ندهوده باالی عرضه های مالیه دهفزا بر ارزشقانون مالیه  چهارم مادةکه مطابق 

مالیه قابل پرداخت بعضی اوقات    گردد،افزوده تطبیق می  بر ارزش در بعضی کشورهای دیگر که مالیه   2.9

  نده تشبث مالیه دهاز  که اشیائی    باالی است که   ۀخوانده می شود زیرا این نوع مالیه، مالی  "تولیدمالیه  "

 ی گردد. ، وضع مبیرون می رود

              مثال                                                                                            

باشد.    بر ارزش، ثبت مالیه  طور پرچون فعالیت دارد  موتر فروشی صابر که   این شرکت  افزوده می 

مبلغ به  مشتری خود  به  را  واسطه  عراده  ارزشمالیه    ی جمعافغان(  500000)  یک  مبلغ   بر  به    افزوده 

ا50000) پرداخت  (  550000)  فغانی که مجموعاً(  قابل  مالیه  می رساند.  فروش  به  افغانی می گردد، 
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فروش این  مالیه    (50000)  بابت  یعنی  ارزش افغانی  وضع  افزود  بر  )قیمت(  فروش  قیمت  باالی  ه 

 .گرددمی

 : مجرائی  قابل  ه یمال

قابل   2.10 گردد  ینچن  مجرائیمالیه  می  ارزشمالیه    :تعریف  پرداخت   بر  قابل  یا  شده  پرداخت    افزوده 

پرداخت شده    افزوده  بر ارزش و مالیه    دیگر  ندهعرضه از مالیه دهدریافت  در بدل    توسط مالیه دهنده

  مادة مندرج  شرایط  تابع    مجرائیمالیه قابل    .می باشد  توسط مالیه دهنده  از درک اجناس وارد شده  

را  مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده    مجرائی  می تواندبوده که  افزوده    بر ارزش مالیه  قانون    نزدهم

 دهد.  مجرائیبرای معامالت مشخص رد یا قسماً 

دوم قانون    مادة در    نده و مالیه ده.  دهنده  به عرضه یک مالیهمرتبط است    مجرائیمالیه قابل  تعریف   2.11

از   ه است د یباشد بیشتر تعریف گردمی  یا مکلف به ثبت    از حیث اینکه ثبت شده مالیه برارش افزوده  

قابل  نگاه عملی   ناشده    مجرائی مالیه  ثبت  باشدبرای عرضه شخص  نمی  آن  ،مجاز  مالیه    زیرا  بر  ها 

 نخواهند بود.    افزوده بر ارزش افزوده را وضع ننموده و قادر به صدور صورت حساب مالیه  ارزش

 ، نیز مالیه قابل مجرائیمالیهتابع    وارداتبابت    ندهه دهشده توسط مالی  افزوده پرداخت   بر ارزشمالیه   2.12

 می باشد. 

قابل   2.13 ده  مطرحزمانی    مجرائیمالیه  مالیه  که  گردد  ارزشمالیه    ، ندهمی  قابل    بر  به    پرداختافزوده 

برای    ()ریاست عمومی عواید  وزارت مالیه باافزوده محاسبه    بر ارزشمالیه    ةدوریک  را  .  شدنموده 

گردد می  مجرائیمالیه قابل  مستحق  زمانی   ندهمالیه ده  افزوده بر ارزشقانون مالیه    18  مادة   حکممطابق  

به منظور فعالیت اقتصادی   پرداخته  خویش  که وی مالیه را جهت کسب هرگونه اجناس یا خدمات 

 باشد. 

افزوده شخص ثبت شده    ارزش  ربدر محاسبه مالیه    ، افزوده  بر ارزشقانون مالیه    18  مادة  حکم  مطابق 2.14

یا   صورت گرفته پنداشته  مکلف است مجموع مالیه قابل پرداخت باالی عرضه های صورت گرفته 

. شخص ثبت شده مجاز  در صورت حساب وارد نمایدافزوده    بر ارزشلیه  ما  ةهر دور شده را بابت  

مانده را به وزارت   مبلغ باقی  ونموده  را از مجموع مالیه قابل پرداخت کسر   مجرائیمالیه قابل  است تا  

 تحویل نماید.  ( )ریاست عمومی عوایدمالیه 

اوقات    یبعض  ی مجرائقابل    هیمال  ،گرددیم   قیتطبافزوده    بر ارزش   هیمال  که   گرید   یکشورها   یبعض   در 2.15

  نده ده  هیتشبث مالاساس خرید در  که به    ست ا  اجناس  بر  هیمال  ن یا   رایشود ز  یخوانده م  "دیتول  هیمال"

 .رد می گردداو
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                                                                                                          :  مثال

فروشی صابر   فروشی    3موتر  موتر  فعالیت  از  منحیث جزء  مجدد  فروش  منظور  به  را  وسایط  عراده 

 :  ه استذیل وارد گردیدافزوده طور  بر ارزشیه الم ةیک دور خود وارد می نماید. موترها در جریان 

افزوده پرداخت شده در    بر ارزشافغانی مالیه    50000افغانی )به شمول مالیه    550000مبلغ    اولیموتر  

 سطح تورید( 

ارزش  هیمال  یافغان  40000شمول  به)  یافغان  440000  مبلغ  دومی  موتر   در   شده  پرداخت  افزوده  بر 

 (  دیتور سطح 

مالیه    70000به شمول  )افغانی    770000مبلغ    سومیموتر   ارزش افغانی  در    بر  پرداخت شده  افزوده 

 ( سطح تورید

( را بابت  70000+    40000+    50000افزوده )  بر ارزشافغانی مالیه    160000موتر فروشی صابر مبلغ  

 وارد 

جریان    نمودن در  جات  عراده  ارزشمالیه    دورةاین  مبلغ  بر  این  است.  پرداخته    (160000)  افزوده 

قابل  افغانی   مالیه    مجرائی مالیه  اظهارنامه  در  باید  که  باشد  می  ارزش موجود  برای    بر    دورة افزوده 

 گردد.  ءمربوطه ادعا

مالیه   2.16 شده  ثبت  شخص  وضعیت  چنین  ارزشدر  مالیه    بر  تمام  تواند  می  ارزشافزوده  افزوده    بر 

  مجرائیمالیه قابل  می تواند    شخص ثبت شده  ادعا نماید.  مجرائیمالیه قابل  پرداخت شده را منحیث  

  دورة   تابع مالیه توسط شخص در هرصورت گرفته  عرضه های    بررا از مجموع مالیه قابل پرداخت  

 کسر نماید.   ،افزوده  بر ارزشمربوطه مالیه 

                                                                                                            مثال

  دورة فروشگاه بزرگ شریف یک شخص ثبت شده و عمده فروش اجناس خانگی می باشد. در یک 

به ارزش    ،افزوده  بر ارزشمالیه   افزوده(    بر ارزشافغانی مالیه    1000افغانی )جمع    10000فروشگاه 

افزوده(    بر ارزش یه  افغانی مال 500)جمع   5000فروخته است و به ارزش خویش ان مشتریبه اجناس را 

از عرضه کنند اقتصادی خود  فعالیت  برای  را  همان  ه  اجناس  در  دیگر  ثبت شده  بر  مالیه    دورة گان 

 افزوده خریداری نموده است.      ارزش

ارزشمالیه   مالیه  بر  به وزارت  باید  عواید(    افزوده که  تحویل    دورةبرای    )ریاست عمومی  مربوطه 

 ذیل محاسبه می گردد: طورگردد، 

 افغانی  1000  افزوده )مالیه قابل پرداخت(   بر ارزش مالیه 

 ( گردد  یم لیتحص انیمشتر ازاست که  ةافزود  بر ارزش هیمال نیا)

 افغانی  500     مجرائی مالیه قابل منفی 
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اش    تیفعال  یها   یدار یبابت خر   ف یاست که توسط فروشگاه بزرگ شر  ةافزود   بر ارزش   ه یمال  نی)ا

 پرداخت شده است(  

 افغانی   500 د(  و)پرداخت ش افزوده که باید تحویل گردد بر ارزش ه لیما

 .گردد ل یتحو( دیعوا   یعموم  استی)ر هیمال وزارت به دی با که استة  افزود  بر ارزش هیمال مبلغ ن یا

 ه یمال تابع واردات

مطابق به  اف  مع  واردات هرگونه اجناس به افغانستان به استثنای    وارداتعبارت از  مالیه    تابع واردات 2.17

 .، می باشدافزوده بر ارزشقانون مالیه 

  و   زمینیاز طریق ترانسپورت هوایی،  د که  نافغانستان پنداشته می شو  بهشده    وارد در صورتی  اجناس   2.18

جناسی  امی تواند شامل    ،مالیه  تابع. تورید  آورده شودکشور خارجی به داخل افغانستان  یک  از    قطار

همان قواعد که توسط گمرکات   وارد میشوند نیز گردیده و تابع  ه افغانستانکه طور موقت یا مجدداً ب 

 ، می باشد. موقت و مجدد تطبیق می گردد وارداتبر پرداخت محصوالت برای 

بر قانون مالیه    چهارم  مادة  (1)فقرةمطابق  واردات  .  می باشدمالیه    تابع  واردات از جمله    واردات  اکثر 2.19

  قانون متذکره   پنجم  مادة  (2)فقرةمگر اینکه اجناس معاف باشند که در    ،بودهمالیه    تابعافزوده    ارزش

 درج گردیده است.    

اجناس  واردات   مالیه مشخصاً  باشند.تابع  باشند،   وارداتبه همین خاطر خدمات    می  نمی  مالیه  تابع 

قانون    دة سومام  6  فقرةبه تورید اجناس مرتبط باشند )به  ، الزم و مستقیماًکوچک  خدمات  مگر اینکه  

مراجعه نمایید(. عرضه برق از کشورهای همسایه به افغانستان یک خدمت تلقی  افزوده    بر ارزشمالیه  

 می گردد و به همین خاطر تورید تابع مالیه نمی باشد. 

 مالیه  تابععرضه 

از   2.20 است  عبارت  مالیه  تابع  خدمات    عرضهعرضه  یا  افغانستان  اجناس  در  شده  ثبت  شخص  توسط 

 فعالیت تجارتی. هر آغاز یا ختم   در صورت گرفته مول هر عرضه شب

  بر ارزش افزوده افاده می نماید. مالیه    بر ارزشرا در فعالیت مالیه  اساسی  مفهوم    "مالیه  تابععرضه  " 2.21

مطابق   مالیه    مادة چهارمافزوده  ارزشقانون  توسط یک    واردات مالیه    تابعباالی عرضه    افزورده  بر 

 .)این مالیه همچنان باالی تورید تابع مالیه نیز وضع می گردد( ده وضع می گرددمالیه دهن

عرضه   2.22 تعریف  در  مهم  عنصر  یا   تابعدو  اجناس  عرضه  میتوان  آنها  وجود  با  که  دارد  وجود  مالیه 

 :افزوده تلقی نمود  بر ارزشمالیه برای مالیه   تابعخدمات را منحیث عرضه 

 .باشد صورت گرفته باید عرضه اجناس یا خدمات   -
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این بدان معنی است که ف - افغانستان صورت گرفته باشد.  صورت  قط عرضه های  عرضه باید در 

افزوده تلقی   بر ارزشمالیه برای مالیه    تابعدر سطح محلی در این کشور می تواند عرضه    گرفته

 گردد. 

عرضه   2.23 وسیع  پنجم  (1)فقرةدر  مالیه    تابعتعریف  مالیه    مادة  های    افزوده  رزشا  برقانون  عرضه  که 

ست شده یگردیده است. عرضه های لست  یلافزوده معاف نموده است،    بر ارزشمشخصی را از مالیه  

مالیه نمی   تابع متذکره تطبیق گردد، عرضه ها    مادةعرضه های معاف می باشند و هرگاه    مادة آندر  

 د.  نباش

 اجناس 

اما پول را مستثنی نماید.    ،هرگونه دارایی را شامل  طور وسیع تعریف گردیده تا   "اجناس"اصطالح   2.24

ابتدا در  تعریف  تعریف    ءاین  می    "عرضه"با  تعریف  یا خدمات  اجناس  عرضه  نمودن  شامل  با  که 

 گردد، مرتبط می باشد. 

اجناس و خدمات  شی  )یعنی یک    مجزامتقابالً  اجناس و خدمات  تعاریف   2.25 تواند در عین زمان  نمی 

که دارای ارزش باشد منحیث اجناس یا خدمات تلقی    ایاشیجامع می باشد )یعنی    باشد( و مشترکاً 

 می گردد(.   

عرضه جزئی خدمات الزم برای عرضه اجناس منحیث قسمت از عرضه اجناس تلقی می گردد، اما   2.26

 است، تغییر نمی دهد.   مجزاکه اجناس و خدمات متقابالً را این موضوع اصل عمومی  

که    قرارمستثنی   2.27 پول  تعریف  در  بیشتر  اجناس  تعریف  از  پول  نامهدادن  تعلیمات  این  می    در  ارائه 

 یح گردیده است.  گردد، تشر

 خدمات 

می گردد.    2.28 ارائه  دیگر  به شخص  که  بوده  فکری  یا  فیزیکی  فعالیت  یک  عموم  به صورت  خدمت 

 ممکن ترکیبی از فعالیت فیزیکی و فکری باشد. 

 ۱مثال 

 مشوره حقوقی به مشتری خود، یک خدمت ارائه می نماید. ارائه با   فعمدا یک وکیل

 .باشدعمل یک خدمت میتواند شامل امتناع از انجام  

 

                                                                                                    ۲مثال 

خانه   یک  در  را  حیوانات  دهقان  سرک  زد ن  روستایییک  یک  از تعداد  نزدیک و    مزدحمیک    ی 

را در کنار خانه  ود نانوایی  تا یک  نماید. همسایه وی می خواهد  نگهداری می  فعال  روستای  کانها 

است که ممکن مشتری نگران  بودن حیوانات  نزدیک  به خاطر  اما  نان منصرف    اننماید،  از خرید  را 
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به دهقان پیشنهاد  نماید   کان نگهداری ویوانات خود را نزدیک دتا ح  میکندپرداخت مبلغی را  . وی 

 یک خدمت می باشد.  ،عمل  از انجام  امتناع. این  می پذیردنکند که دهقان این پیشنهاد را  

 

 

 

منظور مالیه بر ارزش افزوده، عرضه خدمات شامل عرضه محصوالت غیر ملموس چون محاسبه، به   2.29

حفظ و    ،ترمیماته مشوره توسط حقوق دانان(،  ئبانکداری، صفا کاری، مشوره دهی )طور مثال، ارا

استفاده   شامل  خدمات  عرضه  میباشد.  نوع  از  مراقبت  از  تکتانه  هر  یک  هر  در  انتقال  قابل  تجارتی 

 میباشد: نیز موارد ذیل 

 نرم افزار کمپیوتر •

 تجارت،  اسرار   ها،  نقشه   ها،  طرحه  ها،   پروسه  فورمولها،  اختراعات،  ،(پتنت)  اختراع   حق •

 (کار رموز) کار  یچگونگ  دانش

 ی هنر ای یقیموس ،یادب ی فهایتصنکاپی رایت  •

 و عنوان های تجارتی نامهای تجارتی  ،عالمات تجارتی  •

 قراردادها  ای جوازها ،)فرنچایز(یتجارت نام  از  استفاده حق •

 نها،یتخم  ،ی هانی شبیپ  مطالعات،  ها،یسرو  نها،یکمپا  طرزالعملها،  ستمها،یس  پروگرامها،  وهها،یش •

 یکیتخن اطالعات  ای انیمشتری ستهایل

 . سایر اقالم مشابه •

مفهوم  که ممکن شامل  موارد  مثال از  ارایه  به منظور  و صرفاً  کامل نمی باشد،  لیستفوق یک    لیست

 .  اند  گردیده ذکرخدمات گردند، 

مندرج   2.30 مالیه    دوم  مادةتعریف  منظور  ارزشبه  در    بر  متذک  سوم  مادة  (4)فقرةافزوده  که ره  قانون 

یا    هایفعالیت   مالیه    اعمالبیشتر  برای  عرضه خدمات  منحیث  که  ارزش را  تلقی خواهد    بر  افزوده 

 گردید، توسعه داده شده است. 

 عرضه 

اصطالح   2.31 از    عام  "عرضه"تعریف  هدف  میباشد.  خدمات  یا  اجناس  نمودن  فراهم  معنی  به  و  بوده 

 ین اشخاص می باشد.  الت بمعام اکثردادن   تحت پوشش قرار ،داشتن معنی وسیع

 به تفصیل تعریف نگردیده است.  افزوده  بر ارزشدوم قانون مالیه    مادةدر    )عرضه(  متذکرهاصطالح   2.32

استنباط  باید  افزوده    بر ارزشقانون مالیه  مندرج  احکام  سایر  داشت    نظر  با در  عرضه    معنی اصطالح 
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مشخصگردد صورت  به  ماسوم    مادة  (1)فقرة  .  موردافزوده    ارزش  رب   لیهقانون  عرضه  "معنی  در 

  "عرضه خدمات"  معنی  در موردقانون متذکره    مادة سوم  (4)فقرة و    معلومات ارائه می نماید  "اجناس

 . در یافت نمودرا میتوان از این احکام   "عرضه"رهنمایی در مورد معنی . معلومات ارائه می نماید

 درباشد.    یمعمول م   تیخصوص  کیجناس  استفاده ا  انتقال حق  ای  تیاجناس، انتقال مالک  رضهع  در 2.33

ارائه   خدمات،  معمول    تیخصوص  کی ه  ک  اند   ارزش   یدارا (  نباشد)جنس    زهایچ  یبعض عرضه 

  در   که)خدمات(    ارائه  ای)اجناس(    انتقال  موارد  نی ا  از  کی  هرصورت گرفتن    متیبدل قباشد. در  یم

  ی ز یخدمات معموالً چ  ایکننده اجناس    تف ایدر   یعنی  .باشدیم  زمعمولین  ، ردیگ  یصورت م   متیق  بدل

 . دینمایم ارائهجنس باشد،   ایرا در بدل عرضه خواه پول 

در مورد حاالت صراحت دارد    افزوده  بر ارزشقانون مالیه    مادة دوازدهمچند    داشت هر  دیبا  بخاطر

 چ یه  اگر  یعرضه خواهد بود حت  هنوز   ها  زیچ  یگردد، لذا بعض   یعرضه ارائه نم  یبرا  یمتیق  چ یکه ه

 .نگردد ارائه یمتیق

  موضوع این  .  ،نمی باشدکامل عرضه    تعاریفارزش افزوده   ربقانون مالیه    سوم  مادة  (4و 3)  های  فقرة 2.34

 باز گذاشته است.     باشد،بالقوه  "عرضه"که  موارد دیگری   تعریف را برای

اس توسط یک  برد اجنکه کار  عرضه تلقی گردیده است    مادة سوم  (3) فقرةدر    موارد  ی از چنینیک

 . تلقی می نماید منحیث یک عرضهرا   مالیه دهنده به منظور استفاده شخصی یا معاف

  مد   "عرضه"افزوده را طور وسیع جهت تعیین معنی   بر ارزشالزم باشد قانون مالیه   هرگاه  ،مثال دیگر 2.35

شودنظر   مالیه    هفدهم   مادة  (2)فقرة  ، گرفته  ارزشقانون  باشدافزوده    بر  یک    می  دهنده  که  مالیه 

. نمایدمی    تلقی ها یا بخشها در داخل یا خارج از افغانستان را دو شخص جداگانه    گی ه  دارایی نمایند

ارائه می نماید این است    یمرز به دیگر   خارج  ها یا بخشها که خدمات را در  تأثیر یکی از نمایندگی

افزوده تلقی می گردد که این امر    بر ارزشارائه آن خدمات منحیث یک عرضه به منظور مالیه  که  

 ممکن نمی باشد. قانون متذکره  هفدهم مادة (2)فقرةبدون 

 (2)فقرةبه  می گردد، تلقیافزوده شخص لغو می شود، عرضه  بر ارزشزمانی که ثبت مالیه ، همچنان 2.36

 نمایید.مراجعه مادة نهم 

 .  است دیتشریح گردبیشتر  قانون متذکره   4تاریخ، مکان و قیمت عرضه در فصل  

 فعالیت اقتصادی 

را تشکیل  افزوده    بر ارزشمالیه    قانون  یمبنای اجرامفهوم خیلی مهم است که  یک  فعالیت اقتصادی   2.37

مکلف  که  همه نهادهای مورد نظر    تضمین نماید  خیلی وسیع تعریف گردیده تا  . این اصطالح  میدهد

خواهند  افزوده را تحصیل    بر ارزشثبت و مالیه  را  خود    ،هستند  افزوده  بر ارزش مالیه    برای  به ثبت

 نمود. 
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  مادة با توجه به    می باشد. در نبود فعالیت اقتصادی  الزموجود فعالیت اقتصادی جهت ثبت و راجستر   2.38

 نمی باشد.   ثبت و راجستر  هشتم قانون متذکره مکلف به مادةافزوده یا طبق   بر ارزشهفتم قانون مالیه  

این   نمایند.  دارای  اشخاص  بنابر  درخواست  ثبت  برای  توانند  می  اقتصادی  هرگاه  همچنانفعالیت   ،

 را متوقف نماید، باید جهت لغو ثبت درخواست نماید.   ویشخ شخص ثبت شده فعالیت اقتصادی

باشد:  "اقتصادی  فعالیت"تعریف   2.39 اقتصادی    قسمت اول  دارای سه قسمت می  شامل هرگونه فعالیت 

پ مفاد  منظور  به  تجارتمی گردد  ،یشبرده شودکه  هرگونه   شامل  به وضوح  تعریف  این   تولید  و  . 

یابدنیز توسعه    واحد  به معامالتمیگردد و مفهوم آن   ماهیت تجارت"که    می  فعالیت  .  هستند  "در 

در صورت در تعریف شامل می گردد معامالت واحد  اقتصادی مانند تشبث، تجارت، تولید و    های

 باشد.   زا که فعالیت اقتصادی در واقع منفعتمهم نیست  صورت گیرد.به منظور کسب منفعت  که

دوم 2.40 باالی    قسمت  هایتعریف  مؤسسات    فعالیت  تواند  می  که  انتفاعی  غیر  غیر اقتصادی  و  دولتی 

جع صدور جواز  امر،  مثال مشخص گردیده استدر    هک  یاصطالحات . در  گرددباشند، تطبیق  دولتی  

تصدکه   نامه،  اجازه  امتیاز، صالحجواز،  نامه،  می    نامه  یتیق  فیس صادر  بدل  در  را  مشابه  اسناد  و 

 نماید. 

افزوده می باشند در    بر ارزشکه مکلف به ثبت مالیه  صادر کننده جواز    نهادهایبعضی از مثالهای   2.41

از حد الزم برای   جدول ذیل بیشتر  تابع مالیه آنها  اینکه آیا عرضه های  به    طور نمونه )بستگی دارد 

 ارائه گردیده است.  ثبت می گردد( 

 

 س یجواز صادره در بدل ف  نوع مقام

 جواز رهنمای معامالت   وزارت عدلیه  

های    مالکیت  و  مرکزی  ثبت  عمومی  ریاست 

 فکری 

 جواز فعالیت 

 جواز تکت فروشی و وسایل توریستی  وزارت اطالعات فرهنگ و توریزم  

و  وزارت انرژی و آب   شخصی  )کارخانه  تولید    برق  سازمانهای 

 ق( بر
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فعالیت   2.42 تواند شامل گردد که یک  می  انتفاعی در صورت  غیر  پیش  سایر مؤسسات  به  را  اقتصادی 

آنها اجناس یا خدمات را  که  در تعریف شامل خواهند شد    زمان  د. مؤسسات دولتی و غیر دولتینببر

 ( ارائه نمایند.  به دیگران )به شمول ارائه اجناس یا خدمات به اعضای یک مؤسسه

که یک شخص یا سازمان می تواند در تعریف فعالیت اقتصادی شامل   دانست باید  نیز    را  این مطلب 2.43

افزوده بابت اجناس   بر ارزشگردد، اما آیا آن شخص یا سازمان در واقع مکلف به ثبت یا وضع مالیه  

مالیه   قانون  احکام  سایر  به  بستگی  خیر،  یا  باشد  می  خدمات  فعالیت   افزوده  رزشا  بریا  نحوه  و 

 دارد.   اقتصادی آن

 مثال:  

های رزمی   تکواندوی کابل دارای یک صالون جلسه و جیم می باشد که مسابقات و آموزش  کلپ

های مختلف را باالی اعضاء و مردم  فیس    کلپ مردم اجراء می نماید. این  و    کلپرا برای اعضای  

 ها وضع می نماید. جهت برآورده نمودن هزینه های این فعالیت

 

افزوده می باشد. )نباید با این سؤال    بر ارزشدر حیطه تعریف قانون مالیه  یک فعالیت اقتصادی    کلپ 2.44

که   گیرد  قرار  مغالطه  مالیه    کلپمورد  برای  باید  ارزشمتذکره  مالیه    بر  وضع  یا  ارزش افزوده    بر 

گردد. برای  افزوده تعیین می  بر ارزش مالیه  احکام قانون  سایر  افزوده ثبت گردد یا خیر. این امر توسط  

را از    کلپ، قانون مالیه بر ارزش افزوده    مادة پنجممعافیت تربیه بدنی و خدمات سپورت مطابق    مثال،

 می نماید(.  معاف افزوده  بر ارزش مالیه سیستم 

یات باالی  زیرا وضع مال  که عبارت از استخدام است  تعریف یک استثناء قایل می گردد  قسمت سوم 2.45

عایدات صورت گرفته و با مالیات موضوعی مرتبط    مالیات بریعنی  خدام توسط سیستم جداگانه  است

 افزوده از درک خدمات شان نخواهند بود.   بر ارزشاست. کارمندان مکلف به ثبت یا وضع مالیه 

داخل  در  اند اما  ده  مطرح نگردی  به عنوان استثناءفعالیت های تفریحی مشخصاً    و  سرگرمی هاچه    اگر 2.46

، یا به  برای تفریح یعنی  به دالیل غیر اقتصادی  موارد  . چنین  قرار نمی گیرندفعالیت اقتصادی  مفهوم  

 انجام می گردد. دالیل شخصی  

 

 ۱مثال 

برد. بعضی اوقات وی محصول  نوراهلل یک باغ بزرگ دارد و از کاشت سبزیجات در آن لذت می  

همسایگان به  را  خود  م ا  اضافی  فش  نمیی  تجارت  نوراهلل  یک  کنروشد.  سبزیجات  کاشت  زیرا  د 

 فعالیت تفریحی یا سرگرمی وی محسوب می گردد.  
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 ۲مثال 

اما   است  وقت  تمام  کارمند  یک  رسمیمحمود  اوقات  از  از    بعد  بعضی  سازد.  می  بازی  سامان 

می شود داده  به وی  مربوط  اطفال  به  بازی  در    ،سامانهای  غرفه  هفتگیاما وی همچنان یک  ،  بازار 

فروشد،  می  را  خود  بازیهای  سامان  که  مبلغ  دارد  جای  معموالً  او  از    (750).  هفته  هر  در  افغانی 

افزوده نمی باشد زیرا    بر ارزشالیه  فروشات سامان بازی به دست می آورد. محمود مکلف به ثبت م

 افزوده نمی رسد.    شارز بر به حد ثبت مالیه  این مبلغ به دست می آورد و را   وی فقط مبلغ کوچکی 

 فعال  تشبث

منحیث فعالیت تجارتی  انتظار برود که  فعال عبارت از تشبث است که حین فروش فعال بوده و  تشبث   2.47

انتقال آن  تشبث فعال یک عملیه است کهوم  مفه  ادامه دهد.  در آینده  فعالیت را به شخص دیگر     با 

 تضمین برای ادامه فعالیت آن موجود باشد.  

  ی تجارت  تی فعال  کی .  استمرتبط    یاقتصاد  فعالیت های  ایفعال به صورت عموم فقط با تشبث    تشبث 2.48

 د، یگرد ف ی تعر قانون مالیه بر ارزش افزوده   مادة دومکه در    یاقتصاد  فعالیت های  با  یمعناز نگاه  

 .باشدینم کسانی

 

جداگانه را داشته باشد. هرگاه  ت  فقط قسمت از تشبث فروخته شود، تشبث باید توانایی فعالی  هرگاه 2.49

قسمت از تشبث فروخته شود و آن توانایی فعالیت جداگانه را نداشته باشد، نمی تواند شرایط تعریف  

 تشبث فعال را برآورده نماید زیرا تشبث متذکره شرایط ادامه فعالیت را برآورده کرده نمی تواند. 

 اجاره مالی 

به   2.50 تعریف  مالیه    زدهم دوا   مادة(  3)فقرة  و  دهم  مادة  (4)فقرة  م،سو  مادة(  1)فقرةاین  ارزش قانون    بر 

که عرضه اجناس را تحت اجاره مالی مانند فروش اجناس محسوب مینماید، مرتبط میباشد.    افزوده

دارای دو قسمت است. مطابق به استثنای مندرج  افزوده    بر ارزشتعریف اجاره مالی در قانون مالیه  

ذیل را برآورده    شرایطدو    که یکی یا هرپنداشته میشود    صورتی اجاره مالی، یک قرارداد در  ذیل

 نموده باشد: 

  به   پرداخت  بدل   در   رنده یگ  اجاره   به   دهنده   اجاره  از   را  یی دارا  از   یبردار   بهره  حق   قرارداد  •

 آخر  در   را   کامل  تیمالک  تواندیم  رنده یگ  اجاره   که  انتخاب  حق  ن یا   با  دهد   انتقال  قسط

 ا ی ، ودینمایم کسب قرارداد 

 . باشد اجاره  قرارداد محاسبه یالملل  نی ب یها  استندرد مطابق قرارداد  •
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مالیه     2.51 قانون  تعریف  به منظور  مالی  اجاره  ارزشاستثناء  این بدین معنی    بر  است.  اجاره زمین  افزوده، 

یا   اگر یکی  اجارة   فوق   شرایطدو   هراست که حتی  باشد  برآورده گردد، در صورتی که  از    زمین 

 ست.  ء امستثناتعریف 

ترین   2.52 المللی    استندرد مرتبط  المللی    استندرد)،  محاسبهبین  هامحاسبه  بین  باشد    (17-اجاره    که می 

به  متذکره که    استندرد باید به متن کامل  گردیده است.    تهیهمحاسبه  بین المللی    استندرد بورد  توسط  

یک    اجاره مالی  متذکره   استندرد مطابق    صه . به طور خالمراجعه گرددزمان تغییر می کند،  گذشت  

امتیازات و  خطرات  همه  که  است  ای  معامله  یا  اساسی  قرارداد  و  دهد.   مهم  می  انتقال  را   مالکیت 

بندی یا تفکیک در اول اجاره    درجه  گردد.بندی میدرجه  سایر اجاره ها به حیث اجاره های عملیاتی  

 .صورت می گیرد

 (17)  شماره   محاسبه  ی الملل  ن یب  استندرد   مطابق   گردد،یم  یئرهنما  یمال  ه اجار   کی   جهت  به  کهیحاالت 2.53

 : باشدیم ل یذ موارد شامل

 

 . دینمایم منتقل اجاره  ة دور آخر در رندهیگ اجاره  به را یی دارا تیملک اجاره •

  اری اخت  که   خ یتار   در   آن  مناسب  نرخ   از  کمتر  نرخ   به   را   ییدارا  دی خر  ار یاخت  رنده یگ  اجاره •

 که  است  ی قطع  منطقاً  موضوع   نی ا   اجاره،   اول  در  چنانکه   .داردرا    گردد،یم  ل مااع  قابل  د یخر

 .شد خواهد ی عمل  ییدارا  دی خر اریاخت

 .د یننما انتقال تیمالک اگر یحت باشد،یم ییدارا ی اقتصاد عمر عمده  قسمت یبرا اجاره  ةدور •

  یی دارا  باسمن  متیق  تمام  حداقل  معادل   اجاره  یها   پرداخت  یکنون  ارزش  اجاره،  آغاز  در •

 . باشد

  را   آنها   تواندیم  رندهیگ  اجاره  فقط  هستندکه  خاص  تیماه  یدارا   وی،ه  اجار  ی ها  ییدارا  •

 . دینما استفاده  عمده رات ییتغ آوردن بدون

 گردند، قرار ذیل می باشد:   شامل مالی    سایر حاالتی که ممکن به اجاره 2.54

 توسط   لغو  نیا   از  ی ناش  دهنده  اجاره  رر ض  باشد،  داشته  را   اجاره  لغو   حق  رندهیگ  اجاره  هرگاه •

 .گرددیم تقبل رندهیگ اجاره

  بگونه )  باشد   رندهیگ  اجاره  عهده  به  مناسب  متیق  در  نوسانات  از   یناش  ضرر   و   مفاد  هرگاه •

 ا یو  (جاره ای پرداختها کاهش  لهیوس به مثال،
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  از   کمتر  مالحظه   قابل  طور   که یا  ه یکرا   به   دوم   ة دور  یبرا   را   اجاره   بتواند   رندهیگ  اجاره   هرگاه  •

 . دهد ادامه  باشد، بازار ه یکرا نرخ

به  افزوده یک اجاره مالی باشد، الزم نیست که    بر ارزش یک قرارداد یا معامله که مطابق قانون مالیه   2.55

اجاره مالی باشد. به طور مثال، در تعلیماتنامه مالیات برعایدات توضیحات در    نیز  قوانین دیگر   منظور

اجا معنی  با  مورد  معامله  یا  قرارداد  یک  است.  گردیده  درج  برعایدات  مالیات  قانون  برای  مالی  ره 

 نظر گرفته می شود.   هر قانون مستقالنه مدایجابات توجه به  

 شخص مرتبط 

وسیع تعریف گردیده تا ارتباط میان دو یا بیشتر از دو شخص را که  بشکل    "شخص مرتبط"اصطالح   2.56

که یک شخص طبق هدایت، درخواست یا مشوره شخص دیگری    اشدشته بدر آن احتمال وجود دا

 که از این معامله منفعت بدست می آرود، عمل نماید.   

وسیع  2.57 تحقیق  است  الزم  خیر  یا  است  مرتبط  شخص  شخص،  یک  آیا  اینکه  نمودن  مشخص  حین 

 نظر گرفته شود. مد  ماحول آن و تمام حقایق مربوطه و شرایط  گیردصورت 

هرگاه شخص در رابطه یا تفاهم  مطابق هدایت مالیه دهنده عمل نماید.  اصل  شخص در  نیست  الزم   2.58

باشد، قرارداشته  دهنده  مالیه  با  هر عملی    نزدیک  برای  تواندهدایت گرفتن  باشد.     می  غیر ضروری 

 ذیالً ارائه می گردد:   مرتبط باشند،روابط بین اشخاص که ممکن از مثالهای 

 یک شرکت  سهم بزرگدارنده  •

 پسر پدر و  •

   زوجهو  زوج  •

 ی و وکارکنان تشبث مالک •

افزوده اشخاص مرتبط   بر ارزش به منظور قانون مالیه    اشخاص مرتبط دیگریا  آ  ی فوق، مثالها   عالوه  بر

 شود. مد نظر گرفته بستگی به شرایط دارند. الزم است به حقایق و اعمال نهادهای مربوطه  ؟هستند

باشد هرمرتبط    خصش  ، هرگاه شخص 2.59 نظر شخص منحیث مرتبط یکدیگر  دو    دیگر  گرفته می    مد 

 د. نشو

 : ذیل مهم می باشد تطبیق مواردبرای شخص مرتبط تعریف  2.60

  ن یب  که  یاقتصاد فعالیت های  در   ثبت  اجتناب  از  یریجلوگ  جهت  که  هفتم،  مادة  (3)فقرة •

 .  است دهیگرد ی طراح ده،یگرد میتقس مرتبط اشخاص

به • افزوده    دهم،وازد  مادة  (4)فقرةحکم    مطابق  ارزش  بر  مالیه   مناسب   ارزش  هرگاهقانون 

 متیق  ای  متیق  بدون  مرتبط  شخص  به  شده  ثبت  شخص  گردد،  یتلق  متیق  نی گزیجا   ،روز

 اجتناب عدم حکم ثیمنح  حکم  نی ا صورت آن در دینما عرضه روز مناسب ارزش از کمتر
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 توسط  افزوده  ارزشبر    هیمال  یاتیمال  تیمکلف  ی مصنوع  آوردن  نییپا  از  یر یجلوگ  جهت

 . دینمایم عمل  عرضه متیق  آوردن نییپا با مرتبط شخص

 : پرداخت به جنس

به  پرداخت برای اجناس و خدمات توسط شخص به صورت غیر نقدی    به معنیاین اصطالح   2.61 بلکه 

با سایر اجناس و  تعویض اجناس و خدمات ارائه شده    به معنی . این  غیر پولی می باشد  شکل یک مفاد

 .  می باشد خدمات

 

 مثال                                                                                                         

محصول وی به وسیله    . الزم است کهتولید می نمایدافغانستان  بادام  مارکیت صادرات  میوند برای  

باربری   مموتر  موقعیتهای  گردد.به  حمل  وی    ختلف  اوقات  ببعضی  خدمات  در  به  ترانسپورتدل  ی 

 پرداخت جنس در مقابل خدمات می باشد. این  دادهبادام میدهد.   عوض کرایه نقدی، مقدار 

 

 : شخص ثبت شده

بستگی دارد به اینکه شخص متذکره    ،افزوده باشد یا خیر  بر ارزش سیستم مالیه    شاملآیا یک شخص   2.62

شخص ثبت شده  مراجعه نمایید(.  تعلیماتنامه  این    سوم )به فصل    به ثبت باشد  مکلف یا    گردیده  ثبت

مطابق   که  است  مالیه    مادة شخصی  قانون  ارزش هفتم  داوطلبانه   )شخص  افزوده  بر  درخواست    طور 

 ثبت شده باشد.  و  شناسایی (مکلف به ثبت باشدافزوده  بر ارزشهفتم قانون مالیه  مادةنموده یا مطابق 

مطابق  ص  شخ  2.63 داوطلبانه  ثبت  بخاطر  که  است  شخص  همچنان  شده  هشتمثبت  مالیه    مادة  بر  قانون 

 شده باشد.   تاییددرخواست داده و درخواست وی پذیرفته و افزوده   ارزش

 شود.می پنداشته ثبت و راجستر   ،شخص از تاریخ مندرج تصدیقنامه صادره به وی 2.64

  بر ارزش قانون مالیه    به اساس، در رابطه به مالیات که  به ثبت  اشخاص ثبت شده یا مکلف   حالیکهدر   2.65

می    اشخاص ثبت شدهمحدود به    تنهابعضی از احکام    د،نمی باشمکلف    ،وضع گردیده است  افزوده

 :  اندباشد. این احکام شامل موارد ذیل 

  مادة)  د ینما  صادر را    افزوده  ارزش بر    ه یمال  حساب  صورت  تواندیم  شده   ثبت  شخص  فقط •

 (. افزوده بر ارزشقانون مالیه  ودوم ستیب مادة (6)فقرة همچنان ستم،یب

ارزش  هیمال  نوت   دبت   ای  دت یکر  تواند یم  شده  ثبت  شخص  فقط • . دی نما  صادررا    افزوده   بر 

 . (قانون مالیه بر ارزش افزوده ودوم ستیب مادة (6)فقرة همچنان  ، کمیو ستیب مادة)

  مادة)  باشدیم  افزوده  بر ارزش  هیمال   حساب  صورت  افتیدر  مستحق  شده  ثبت  شخص  فقط •

 . (قانون مالیه بر ارزش افزوده ستمیب
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بر   هیمال حساب صورت به کهیدرصورت را  نوت دبت ای دتیکر  تواندیم شده ثبت شخص تنها •

 .  دینمایم افتیدر رد،یبگ ارتباط افزوده   ارزش

  بر ارزش افزوده   مالیه  قانون  ششم  مادة  (1)فقرة  مطابق  فعال  تشبث  کی   انتقال  در  صفر  نورم •

 انتقال  نیح  ها   ییدارا  کننده  افتیدر  و  کننده  ارائه  دو   هر  که  گردد یم  قیتطب  یصورت  در  تنها

 . باشند شده  ثبت اشخاص

 صورت حساب 

هرگونه   2.66 بابت  پرداخت  قابل  مبلغ  تنظیم  منظور  به  که  است  سندی  یا  بیجک  یک  حساب  صورت 

ت شخص،  توسط  شده  ارائه  خدمات  یا  )به  اجناس  گردد.  می  مالیه    بیستم  مادةنظیم  ارزش قانون    بر 

 افزوده را مشخص می نماید، مراجعه نمایید(.  بر ارزشکه شرایط صورت حساب مالیه افزوده 

 پول

 

،  عبارت است از نوتهای کاغذی   افزوده تعریف شده  بر ارزشدوم قانون مالیه    مادةچنانچه در    پول   2.67

اسعار، چک، حو  رایج،  پولی، تضمینمسکوکات  بانکی، پستی و  ها   اله  که منحیث    ی استو سکه 

دولت جمهوری اسالمی  شده توسط    نشرشامل ارز رسمی    . پول  استفاده می شود  )پول رایج(  اسعار

رایج در   پول  منحیث  و    کشورافغانستان  پول )  ارزهای خارجی شامل  همچنان  بوده    رایج کشور   که 

می باشد. به طور مثال، دالر آمریکایی استفاده    است،یده  ردگ  نشردر افغانستان  که    (دیگری میباشند

 باشد. ی پول م ،همچنان به منظور قانون مالیه بر ارزش افزوده  ،داخلی در هر معاملهشده 

بر  سی و دوم قانون مالیه    مادةمطابق به حکم    خارجی صورت گیرد،  در صورت که معامالت به اسعار 2.68

 افغانی تسعیر و مالیه سنجش گردد.  پولبه اسعار خارجی   ،افزوده  ارزش

میباشند توسعه می    قابل تبدیل به ارز  به آسانیمالی که  یا    بانکی  اسناد  تعریف پول همچنان به سایر 2.69

 یابد. 

   مثال
  اداره پستصادره توسط  پستی یا حواله پولی صادره توسط یک بانک، حواله حواله بانکی یا  حواله

 صادر شده باشند.  یا بانک قرضه دهندهتوسط  هاسناد بدهی کیا بانک و  

  مادة در    "اجناس"هدف عمده و تأثیر تعریف پول استفاده آن در تعریف اجناس می باشد. تعریف   2.70

بر به منظور قانون مالیه را پول را استثناء قرار داده و آن  واضح به طور افزوده  بر ارزشدوم قانون مالیه 

 . ددانافزوده عرضه نمی   ارزش
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فروش    با آن هم، هرگاه نوتها و سکه ها برای جمع آوری کنندگان نوتها و سکه ها به فروش برسد،

نیستند هرگاه منحیث پول مورد   "پول"افزوده می باشد. اینها    بر ارزشآن منحیث عرضه برای مالیه  

 استفاده قرار نگیرند.  

از یک  تبادله   2.71 تابع مالیه  ط صرافان  دیگر توس  یپولواحد  به    ی پولواحد  پول  نهادهای مالی عرضه  یا 

زیرا هیچ جنس باشد  تبدیل  ینمی  معامله  است   در  قرارنگردیده  معامله  پول در دو طرف   شته  و دا  . 

قانون مالیه    مادةمطابق تعریف اجناس مندرج   از آنجایی که  افزوده    بر ارزش دوم  باشد.  جنس نمی 

جناس نیز وجود نخواهد داشت. خدمات مالی همچنان  هیچ جنسی دخیل نمی باشد، عرضه تابع مالیه ا

)به   بوده  مالیه    مادةمعاف  قانون  ارزشپنجم  لذا  ده  وزاف  بر  نمایید(  نیز    )صرافی(  پولتبادله  مراجعه 

 عرضه خدمات تابع مالیه نمی باشد.  

 قیمت 

ارزش  هیمال  قانون  مطابق 2.72 تثبیت مالی  است  الزم  افزوده  بر  به منظور  افزوده    بر ارزشه  تا قیمت عرضه 

منظور تعیین ارزش عرضه، دارای سه  به  تعریف مذکور    قابل پرداخت بابت آن عرضه، تعیین گردد.

 . یک معامله ممکن فقط یک عنصر یا ترکیب از دو عنصر یا همه عناصر را شامل گردد. میباشدعنصر 

  معموالً.  باشدیم  آن  شکل  نیتر  مشابه  و  ن ی تر  عام  افزوده  بر ارزش  هیمال  منظور  به  متیق  عنصر  نیاول

  ا ی  اجناس  عرضه  جهت  شده  ثبت  شخص  به  دار یخر  توسط  پول  هرگاه.  بود  خواهد  مؤلفه  تنها  ن یا

  پرداخت   پول  مبلغ  افزوده ارزش  بر  هیمال  منظور   به  متیق باشد،  پرداخت قابل  ای شده  پرداخت  خدمات

 .  باشدیم عرضه  یبرا  پرداخت قابل  ای شده

                                                                                                                    ۱مثال 

 کابل  شرکت  از  ی افغان  (3000)  مبلغ   به  ش یخو  یشخص  استفاده  یبرا   را   وتریکمپ  هیپا  ک ی  ریبش

 کابل  شرکت  به  یافغان  (3300)  مبلغ  یو.  دینمایم  یداریخر  است،  شده  ثبت  تشبث  کی  که  وتر،یکمپ

ارزش  ه یمال  د،ینمایم  ه یتاد  او  که   یمبلغ.  پردازدیم  وتریکمپ   ×(10%)  یافغان   (300)  که  را  افزوده   بر 

 . است شامل باشد،یم  (3000)

می باشد.   افزوده بر ارزش افغانی مالیه  (300)و مبلغ  افغانی (3000) اصلی کمپیوتر در این مثال قیمت   

  به   شده  عرضه  خدمات  ای  اجناس  متیق  که   د ینمایم  بروز  یان مز  متیق  نییتع  در  ممکن  عنصر   نیدوم

  را   پرداخت  ی گر ید  شخص   ای  داریخر   کهیصورت  در .  باشد  پرداخت   قابل  ای  پرداخت  جنس  صورت 

  هب.  باشدیم  یضرور   خدمات  ای  اجناس  عرضه  روز  نرخ   محاسبه  دهد،  انجام  خدمات   ا ی  اجناس  بشکل

  افزوده   بر ارزشسیزدهم قانون مالیه    مادة  در  اجناس  "روز  نرخ  "  نییتع  قواعد  که  دیباش  داشته  خاطر

 .  است ده یگرد ینیب شیپ
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                                                                                               ۲مثال 

  ه یپا  ک ی   خواهدیم  یو   .دینمایم  ی نگهدار  را  گوسفندان  از  یکم  تعداد  شیخو  یل یحو  در  حامد

ارزش   هیمال  یاستثنا  به )  ی افغان  (8000)  ارزش  به  را   کوچک   ون یزیتلو   از   آزاد  بازار   در   (افزوده  بر 

  ثبت   ی و  دوست.  دینما  ی دار یخر  ، است  ستال یکر  یون یزیتلو   خدمات   بنام  که  شی خو  دوست  دوکان

  ونیزیتلو  هیپا   کی   بدل   در  را  گوسفند  راس  دو  که  رسندیم  توافق   به  آنها.  است  افزوده   بر ارزش  هیمال

ارزش   ه یمال  ستالیکر  یون یزیتلو  خدمات  و  بوده  یافغان  (8000)  ون یزیتلو  متیق  ،ندینما  تبادله   بر 

بر    هیمال  یافغان  (800)  جمع   یافغان  (8000)  متیق  به   را   ونیز یتلو  که   دینمایم  محاسبه  ی طور  را   افزوده

 .  است  دهیرسان بفروش گردد،یم یافغان (8000)  آن مجموع که افزوده   ارزش

سایر    و  سی ف  ه،یمال  محصول،  پرداخت  که  گرددیم  یناش  خاص  قاعده  کی  از  ممکن،  صرعن  نیسوم

  ن یا.  شودیم  یتلق  متیق  مجموع  از  قسمت  ثیمنح (  افزوده  بر ارزش  هیمال  نوع  هر  یاستثنا  به)  تادیات

 اما .  باشدیم  متیق  به  یگمرک  محصوالت  مثال،  بگونه  پرداختها،  نیا   از  کی   هر  تیشمول  مستلزم  قاعده

 .  باشدینم متیق  نوع چ یه  بخش هیتاد قابل  ای شده هیتاد افزوده بر ارزش  هیمال

                                                                                                ۳مثال 

  ی افغان  (30000)  مبلغ  یو .  دینمایم  وارد  شی خو یشخص  استفاده یبرا   را  د یجد  وتریکمپ  ه یپا  ک ی  اکبر

  از   را   شیخو  وتریکمپ  تا  رودیم  گمرک  به  یو   کهیزمان.  است  پرداخته  وتریکمپ  ی داری خر  منظوربه    را

  همچنان   او.  دینمایم  هیتاد  دی تور  بابت  یگمرک  محصول  یافغان  (2000)  مبلغ   آورد،  بدست  نیمسؤل  نزد

ارزش  هیمال   شده   هیتاد  ی گمرک  محصول  و  دیخر  متیق  مجموع  بر  که  قاعده  نیا  طبق  را  افزوده  بر 

  محاسبه   (یگمرک   محصول   یافغان(  2000)  جمع   دیخر   متیق  ی افغان  (30000)  یافغان (  23000)  یعنی

 توسط   هیمال  نیا.  باشدی م(  32000  × 10%)  یافغان (  3200)  افزوده  بر ارزش  هیمال.  دینمایم  هیتاد  گردد،یم

 .  گرددیم یآور جمع ریاست عمومی عواید (  ) هیمال  وزارت یبرا  یگمرک نیمسؤل

 
 مهم نیست که قیمت توسط خریدار یا شخص دیگر )مثل شخص سوم( پرداخت گردد.   2.73

 مثال        

افغانی از شرکت کمپیوتر    (  30000)به قیمت  خویش  بشیر یک کمپیوتر را به منظور استفاده شخصی  

افغانی به    (33000)قیمت مجموعی    ، خریداری می نماید.می باشد  یک شخص ثبت شده  که  کابل

م ارزشالیه  شمول  شامل    بر  مبلغ  باشد.  می  پرداخت  قابل  کابل  کمپیوتر  به شرکت    ( 3000)افزوده 

افزوده می باشد. بشیر پول ندارد تا پرداخت نماید، لذا پدر وی    بر ارزش( مالیه  30000×  10%افغانی )

 تمام مبلغ را می پردازد.  

شخص دیگر قیمت    یا   بشیرکه    فرق نمیکندباشد.  افغانی می  (  30،000)در این مثال قیمت همچنان  

 قیمت می باشد.همان پرداخت مبلغ اجناس را بپردازد، 
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قبل  و شده    گرفته  مد نظرهای    تخفیفهای قیمت یا    به صورت آشکار تصریح گردیده که تخفیف 2.74

عرضه )مثل تخفیف تجارتی( مبلغ قیمت را کاهش می دهد. هرگونه تخفیف در قیمت یا    یا در زمان

  ( 1)فقرة( مطابق با  دورة  در مقدار شده بعدی )مثل پرداخت عاجل یا تخفیف    گرفته  نظرمد  تخفیف  

می      بعد از فروش( اجراآت  تصحیح مالیه بر ارزش افزوده )  چهارم قانون مالیه بر ارزش افزوده  مادة

 گردد. 

 

          مثال 
منظور استفاده  چهار تراش میباشد، بچوب  شرکت ساختمانی سعادت از شرکت کابل که یک تاجر  

افغانی بوده اما    (20000)چهار تراش مبلغ  چوب  چهار تراش خریداری مینماید. قیمت  چوب  ی  تجارت

را پیشنهاد مینماید زیرا این شرکت   5%شرکت کابل به شرکت ساختمانی سعادت تخفیف تجارتی  

شرکت همیشگی  مشتری   به  کابل  شرکت  توسط  که  حساب  صورت  مندرج  مبلغ  میباشد.  آن 

  ( 19000)تخفیف تجارتی( که مجموعاً    5%)  (1000)منفی    (20000)میگردد    ئهتمانی سعادت اراساخ

افغانی است. تخفیف مبلغ قیمت را کاهش میدهد    (19000)میگردد، میباشد. قیمت این عرضه  فغانی  ا

 زیرا این تخفیف در زمان عرضه صورت گرفته است.

باشد.   کردتوافق    توانمییا  کرد  حین معامله پرداخت    را می توانقیمت   2.75 بعداً قابل پرداخت  که مبلغ 

  ن ییتع  متیقافزوده نیز قیمت می باشد.    بر ارزشتعهد یا موافقه پرداخت بعدی به منظور قانون مالیه  

 آن بعداً باشد.  پرداخت زمان اگر  یحت  ،شده است

 مثال        

ل در بدل موافقه  از شرکت کاب  چهار تراش را چوب  شرکت ساختمانی سعادت    در ادامه مثال فوق، 

افغانی خریداری می نماید. با موافقه بین شرکت سعادت و شرکت کابل، شرکت سعادت   (19000)

چهار تراش فوراً پرداخت می نماید و موافقه می گردد که چوب  افغانی را با گرفتن    (10000)مبلغ  

باقیقی را   (9000)مانده    مت  مجم  در  افغانی  بپردازد.  ماه  دو  قیمت  ظرف  حین    (19000)وع  افغانی 

 تعیین می گردد.  قابل پرداخت می باشد، وخرید و گرفتن چهار تراش طوری که این مبلغ پرداخت 

 

 استفاده شخصی 

یشبرد فعالیت منظور په  استفاده اجناس یا خدمات توسط شخص که ب   استفاده شخصی عبارت است از 2.76

 باشد. منظور استفاده شخصی تجارتی نبوده بلکه به 
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 مثال    

تجار کابل،  از شرکت  را  چوبی  های  دروازه  و  ها  کلکین  سعادت  ساختمانی    چهار   چوب  شرکت 

پروژه   در  تجارتی  فعالیت  منظور  به  ها  دروازه  و  ها  کلکین  از  بسیاری  نماید.  می  خریداری  تراش 

خانه شخصی  توسط آقای سعادت مالک شرکت برای    آنهااما بعضی از    ساختمانی استفاده می گردد، 

استفاده می گردد   ی شخص  استفاده  ی برا افزوده    بر ارزش  هی قانون مال  مطابق اجناس    نی ااستفاده  .  اش 

 گردد.  یم یتلق

 معاف  استفاده 

عرضه معاف استفاده می گردد.    ارائهاستفاده معاف عبارت از اجناس یا خدماتی است که به منظور   2.77

هرگاه یک  درج گردیده است.    دهوزاف  بر ارزشمالیه  ون  قان  پنجم  مادة  (1)فقرةعرضه های معاف در  

عرضه های معاف استفاده    ارائه  را کسب و آنها را در فعالیت تجارتیمالیه دهنده اجناس یا خدمات  

 نماید، آن استفاده، معاف می باشد. 

یا خدمات 2.78 اجناس  باشد. هرگاه  یا خدمات  اجناس  از  قسمت  استفاده  تواند  می  معاف  قسماً   استفاده 

تابع مالیه و قسماً جهت عرضه های معاف استفاده شود، قسمت استفاده که به    یعرضه ها   تهیهجهت  

 منظور ساخت عرضه های معاف استفاده می گردد، استفاده معاف می باشد.  

 ارزش افزوده بر   مالیه  دورۀ

ارزشمالیه    دورة 2.79 به    بر  ت  مفهومافزوده  ماه  یک  یا  مالیاتی  سال  ربع  مالیه  یک  گردد.  می  عریف 

بر  مالیه    دورة یک    تعیین می گردد،   در طرزالعمل مربوطه  که  توانند با توجه به شرایط  دهندگان می  

بر  مالیه    دورةافزوده    بر ارزشدر آغاز قانون مالیه  داشته باشند.  "یک ماه"یا    "یک ربع"افزوده   ارزش

مالیه دهندافزوده    ارزش تمام  برای  مالیاتی  ربع سال  گردد. در می  مشخص  طرزالعمل  گان در  یک 

مالیه  آینده   ارزشدورة  برای    افزوده  بر  ماهانه  به  توان  می  دهندگان  را  نمود.  مالیه  همچنان  تعدیل 

ربعوار برای بعضی مالیه دهندگان و ماهانه را برای بعضی دیگر با  افزوده    بر ارزشمالیه    دورة  میتواند

 . ودتعیین نممالیه دهنده،  استفاده از شرایط مثل سطح گردش معامالت

افزوده    بر ارزشمالیه    دورةرعایت  افزوده را با توجه به    بر ارزشمالیه دهندگان باید اظهارنامه مالیه   2.80

 افزوده به شرح ذیل می باشد:   بر ارزش دوره های ربعوار مالیه ارائه نماید. 

 حوت روز  نیآخر  تا یجد  اول •

 جوزا  روز  نیآخر  تا حمل اول •

 سنبله روز ن یآخر  تا نطاسر اول •

 قوس  روز ن یآخر  تا زانیم اول •
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از    استندردافزوده عبارت از ماه    بر ارزشماهانه مالیه    دورة 2.81 هجری شمسی می باشد که هرکدامش 

 اولین روز ماه آغاز می گردد. 

بین   2.82 ثبت و راجستر شان در  ارزشمالیه    دورةمالیه دهندگانی که  به  افزوده واقع گردند مک  بر  لف 

ی باشد اما فقط برای  افزوده م  بر ارزشکامل مالیه    دورةافزوده برای    بر ارزش مالیه    ارائه اظهارنامه

 .مربوط به زمان ثبت و راجستر حسابده می باشند تلقی می گردد،معامالت  عرضه که   و معامالت

 

 

 مثال     

افزوده    بر ارزشمالیه    راجسترثبت و    1400المسؤولیت میوه عثمان از تاریخ اول ثور    شرکت محدود

با توسط وزارت    می گردد.  تعیین شده  به شرایط  عواید  مالیهتوجه  میوه   ()ریاست عمومی  شرکت 

 افزوده ربعوار  استفاده می نماید.    بر ارزشدوره های مالیه از عثمان 

. ثور ماه  وضع و تحصیل می نماید  مشتریان اشافزوده را از زمان ثبت باالی    بر ارزشمالیه    ،شرکت

ختم   1400  جوزا می باشد. موعد اظهارنامه شرکت که در آخر    "حمل تا آخر جوزا "اول  دوم ربع  

، می قرار می گیردثور و جوزا  های    ماه  یعنی ثبت در این ربع    دورةکه در  می گردد، شامل معامالت  

 گردد. 

دهند 2.83 مالیه  از  مخته  بعضی  مالیاتی  سال  از  استفاده  منظوری  ممکن  مالیات گان  منظور  به  را  لف 

ب نموده  ارزش  هیمال  دورة  یباال   ی منظور  نیچناشد.  برعایدات کسب    . شد  نخواهد  قیتطب  افزوده   بر 

ارزشمالیه    دورة ربع   بر  به  منظور    ی ها  افزوده  این  به  و  تنظیم گردیده  مالیاتی  مالیاتی"سال   "سال 

 می باشد.  استندرد عبارت از سال مالیاتی 

 مثال 

در  کی که  دل  یم  یشرکت خارج  کی  تابعکند    یم  تیفعالافغانستان    شرکت  به    ستم یس  لیباشد. 

جون    30که در    یاتیجهت استفاده سال مال  هیبه وزارت مال  یشرکت افغان  ،یمحاسبه شرکت خارج

  ی منظور   نی گردد. ا  ی منظور م  یدرخواست و  .دینما  یدرخواست م   ،گردد   ی( ختم میالدی)سال م

افغان   ی باال مالبه منظو   یشرکت  ارزش  هیر  تطب  بر  باینم  قیافزوده  مال  دیگردد. شرکت  بر    هیاظهارنامه 

ها  ارزش مطابق دوره  را  ارزش  هیمال  استندرد  یافزوده  فوق مطرح گرد  بر  در    ارائه   ده،یافزوده که 

 .دینما

در ذیل جهت    ،تعریف نگردیدهافزوده    بر ارزش قانون مالیه    مادة دوم بعضی از اصطالحات که در   2.84

 افزوده، تشریح می گردد.   بر ارزشیه به درک قانون مالکمک 



 

33 
 

 شخص 

.  باشد می    شخص حقیقی و شخص حکمی که شامل    دینمایم  افاده   را  اصطالح شخص معنی وسیع 2.85

دولتی   نهادهای  دولتی  وهمچنان  افزوده    .شودمی  شامل  نیز    را  غیر  ارزش  بر  مالیه  ثبت  مقصد  به 

 وب گردد.   شرکت تضامنی نیز میتواند یک شخص محس

به   2.86 شخص  یک  منحیث  که  گردد  می  اطالق  نهاد  یک  به  حکمی  اهداف  شخص  پیشبرد  منظور 

 تلقی میشود. به گونه مثال شرکتها.  ،ایجاد شده باشدمحدود حقوقی 

و  شاکی  محکمه  به  توانند  می  حکمی   م  اشخاص  پیگردیا  جایداد  مالک  د،  نریگ  قرارقانونی    ورد 

 یند. عقد نماو قرارداد باشند 

مالیه   2.87 تا  بوده  این اصطالح وسیع  ارزشمعنی  نهاد  بر  تمام  باالی  فعالیت   یهای  افزوده را  که هرگونه 

، آن گردد  افزوده را برآورده یا بالغ بر  بر ارزشاقتصادی را در افغانستان به پیش می برد و حد مالیه  

مالیه    همچنان برحد  بالغ  که  برود  ارزشانتظار  گردد  بر  می  تطبیق  افزوده  امر  درگ،  این  تضمین د. 

مکلف به ثبت هستند، افزوده    بر ارزشلیه  هفتم قانون ما  مادة که مطابق    یتمام نهادهای   مینماید اینکه

 د. ن ثبت داوطلبانه گردقانون متذکره  مادة هشتم د یا ممکن اجازه داده شود تا مطابق نثبت شو

 شده    منظور فورم  

افزوده    بر ارزشتوسط وزارت مالیه به منظور قانون مالیه    است که  م  فورم منظور شده عبارت از فور 2.88

شخص درخواست کننده باید آن را مطابق    باشد. به گونه مثال، حین درخواست برای ثبت،   تهیه شده

قانون مالیه   هفتم  مادة(  4)فقرةطبق  انجام دهد.    (ید)ریاست عمومی عوا  فورم تجویز شده وزارت مالیه 

 : می باشدافزوده شامل موارد ذیل  بر ارزشفورمه های منظور شده به منظور مالیه   افزوده بر ارزش 

  هشتم   مادة  مطابق  داوطلبانه  ثبت  ای  هفتم  مادة  مطابق  یالزام  ثبت)  ثبت  درخواست •

 .( افزوده بر ارزشقانون مالیه 

 . افزوده  بر ارزش  هیمال اظهارنامه •

 . شودیم شامل جداول  ثیمنح  را شده منظور ی ها  فورمه طرزالعمل  و مقرره

 مراجع صدور جواز 

به تحصیل   2.89 باشد )بطور مثال مرجع صدور جواز مرجع است که مکلف    فیس حین صدور جواز می 

که اسبق به نام    وزارت تجارت و صنایع افغانستانفکری    های   و مالکیت  ریاست عمومی ثبت مرکزی 

میگردید یاد  آیسا  باشد    ، اداره  می  جواز  صدور  مرجع  فی یک  بدل  در  متذکره  اداره  جواز  زیرا  س 

اجازه  ، امتیاز انحصاری،  نامهیک شرکت(، جواز  ، یک تصدیقنامه )مثالً تصدیقنامه(صادر می نماید

 یا سایر اسناد.  نامه
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مرجع صدور جواز به هر  مفهوم  د. با آن هم،  نباش  بسیاری از مراجع صدور جواز نهادهای دولتی می 2.90

اجازه دارد که به این منظور فیس تحصیل نماید، اطالق می  افغانستان  نافذه  قوانین  مطابق  شخصی که  

این   دارمفهوم  گردد.  اجازه  که  دولتی  غیر  نهادهای  به  مطابق نهمچنان  اسناد  این  صدور  بدل  در  د 

افزوده مرجع صدور جواز    بر ارزش. به منظور قانون مالیه  گرددمل می  ا ش د،  نقانون فیس تحصیل نمای

 مالیه دهنده باشد.  می تواند یک

مالیه    یازدهم  مادة(  5)فقرةحکم    مطابقهمچنان   2.91 ارزشقانون  مرجع صدور    افزوده   بر  توسط  عرضه 

  افغانستان صورت گرفته در عرضه  که  شود  داشت محل صدور طوری تلقی می    نظر  بدون در  راجواز 

طبق ت وضع می گردد  ویزه که در خارج توسط وزارت خارجه از طریق سفار  باشد. به طور مثال،

 این قاعده طوری تلقی می شود که عرضه در افغانستان صورت گرفته باشد.

 شخص ذینفع: 

 

 سند مالی:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عرضه اجناس و خدمات 

 م: ۀ سوماد

 : باشدیم لی ذ موارد شامل اجناس  عرضه ( 1)

 .گری د طور  ای  یواگذار  تبادله، فروش، قی طر  از یش تیمالک حق انتقال -1

 . باشد داشته را یمال  ةاجار تیماه که جنس  دادن اجاره -2

 . شودیم پنداشته  اجناس عرضه  جزء باشد، یضرور  اجناس عرضه یبرا  که خدمات یجزئ عرضه ( 2)

 درکسب دهنده هیمال باشدکهیم هیمال تابع یدرصورت معاف  ای یشخص مقاصد به  اجناس استفاده ( 3)

 . باشد یمجرائ قابل هیمال مستحق قانون،  نیا  احکام طبق  مذکور اجناس تیمالک

 : باشدیم لی ذ  موارد شامل خدمات عرضه ( 4)

 . ، انتقال یا واگذاری حق) به استثنای عرضه اجناس و پول(ءاعطا  -1

 تسهیالت یا منفعت . فراهم نمودن -2

 ر جواز. یا سایر اسناد توسط مرجع صدو  صدور جواز، اجازه نامه، تصدیق نامه  -3

 سایرخدمات.   -4

 .شودیم پنداشته خدمات عرضه  جزء باشد، ی ضرور خدمات عرضه ی برا که  اجناس یجزئ عرضه   (5)

 .شودیم پنداشته  واردات  جزء باشد، یضرور  اجناس واردات یبرا  که خدمات یجزئ عرضه (    6)
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 خدمات   و  اجناس عرضه  :۳ مادۀ

مفهوم    مادة 3.1 مینماید.  تعریف  افزوده  ارزش  بر  مالیه  قانون  بمنظور  را  خدمات  و  اجناس  عرضه  سوم 

بر ارزش افزوده دارای نقش مرکزی بوده زیرا شرط اساسی وضع مالیه بر ارزش  عرضه در قانون مالیه  

 باشد.  میافغانستان عرضه اجناس یا خدمات افزوده در ارتباط به هر معامله در 

عرضه های مختلف را منحیث عرضه اجناس  افزوده  بر ارزشقانون مالیه  سوم مادة (3و1،2) های فقرة

 مشخص می نماید.  

 " اجناس   ضهعر  "مفهوم 

اجناس   3.2 مالکیت  انتقال  از  است  عبارت  اجناس  انتقال  از  عرضه  این  دیگر.  شخص  به  شخص  یک 

و    با جنس  یا خدمت   برابر قیمت یا از طریق تبادله یک جنس میتواند از طریق معامله عادی فروش در  

)مثل  خدمت جنس  معامله  دیگر  مقابل  در  انتقالجنس  هرگونه  شامل  عرضه  گیرد.  صورت  حق    ( 

 اجناس منحیث مالک می باشد. استفاده 

یا امانت بدون انتقال حق مالکیت   مایش  شخص به شخص دیگر جهت آز   یک  هرگاه اجناس توسط  3.3

عملگردد،    ارائه کننده   این  دریافت  که  باشد  می  اجناس  عرضه  زمانی  باشد.  نمی  اجناس  عرضه 

 نگهدارد.  نزد خود جناس را تصمیم بگیرد تا قیمت جنس را پرداخت یا به عبارت دیگر ا 

 مثال 

 دارد،  فروشموتر باربری آمده    کی  اهلل   اسد  و  باشدیم  موتر باربری  کی   دیخر   یجستجو  در  وسفی

  وسف ی  که رسد یم  توافق  به   آنها .  ریخ  ا ی  خواهدکرد  برآورده   را  ش یها ازین  که   ست ین  ئنممط  وسف ی   اما

  باشد، ینم  اجناس  عرضه  نیا.    کند  شیآزماخرید    میتصم  از  قبل  و  گرفته  روز  3  یبرا   را  موتر باربری

چ  یهه  ب  عمل  نی ا  برگرداند  اهلل   اسد  به   آنرا  دوباره   کهیصورت  در   رد،یبگ  را   موتر باربری  اول   ی و  هرگاه 

  نزد   شیآزما  از  بعد  را   موتر باربری  ردیبگ  میتصم  وسفی   هرگاه  آنهم،  با .  باشدینم  اجناس  عرضه  وجه

 .باشدیم زمان آن  درموتر باربری  عرضه ن یا  نگهدارد، خود

مالیه    سوم  مادة   (1)فقرة  2جزء    3.4 ارزشقانون  مالی،  افزوده    بر  اجاره  طبق  را  اجناس  منظور  به  اجاره 

مینماید.   تلقی  اجناس  عرضه  منحیث  افزده،  ارزش  بر  مالیه  مالی"قانون  قانون دوم    مادةدر    "اجاره 

در  را  مالکیت دارایی    از عناصرضی  بع  اجاره مالی به صورت عموم  تعریف گردیده است.  متذکره  

 .  در بر داردجریان یا تا آخر اجاره 

اجاره مالی را به سادگی منحیث عرضه اجناس افزوده    بر ارزش قانون مالیه    سوم  مادة  (1)فقرة  2 جزء 3.5

شخص باید جهت تعیین  تلقی نموده است. اما توضیح داده نشده که چگونه ارزش عرضه تعیین شود.  

 مراجعه نماید. قانون متذکره  دوازدهم مادة( 3)رةفقارزش به 

 .  )در ذیل مراجعه نمایید( عرضه خدمات میباشند)غیر مالی(  سایر اجاره ها 
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به   3.6 اجناس داده شده  نیز   مشتریانعرضه اجناس،  را  تبلیغات  به منظور  یا  نمونه های رایگان  به عنوان 

که ارزش صفر را  افزوده    بر ارزش قانون مالیه    هم دوازد   مادة شامل می شود. با آن هم، به توضیحات  

 می گیرد، مراجعه نمایید.   مد نظربرای چنین عرضه ها 

یا نقص   3.7 به دلیل عیب  اجناس اصلی عرضه یک عرضه اجناس جدید شمرده    به جایعرضه اجناس 

، رفتار  داردقرارداد یا موافقتنامه عرضه اجناس اصلی که عیب یا نقص  با این عرضه مطابق  نمی شود.  

باشد و سپس توسط فروشنده با    دارای نقص   فروخته شده باشد،. اگر جنس که به خریدار  می گردد

 .دد، فقط یک جنس عرضه گردیده است گر تبدیلمشابه دیگر  جنس

 

 و سایر اجناس غیر سرمایوی  تجارت مال  –معاف ای  یشخص  اجناس  عرضه

 

مالیه    سوم  مادة  (3)  فقرة 3.8 ارزش قانون  که    ودهفزا  بر  نماید  می  یک    استفادهتصریح  توسط  اجناس 

شخص به منظور استفاده شخصی یا معاف عرضه تابع مالیه می باشد. این بدان معنی است که هرگاه  

مالیه   ثبت شده  ارزشیک شخص  اقتصادی خریداری    بر  فعالیت  برای  را  اجناس   مجرائیو  افزوده 

ادعا   مالیه آنها  بعداً آن  نماید،   ءبرای  استفاد  اما  برای  را  به منظور  اجناس  یا  استفاده  ه شخصی  معاف 

اجناس  نماید،   مالیه    تلقی می گردد،عرضه  آن  این رو  ارزش از  بابت آن    بر  افزوده توسط شخص  

باشد.   می  پرداخت  قابل  یا  اجناس  مصرف  منظور  به  خود  تشبث  گدام  از  را  اجناس  تاجر  هرگاه 

بگیر شخصی  کاراستفاده  از  مثال  کار  این  اجناس  د  باشد.  برای  برد  می  شخصی    استفاده "استفاده 

در    "شخصی دومکه  متذکره  مادة  استفاده  قانون  معنی  به  گردیده  عادی    تعریف  فعالیت  از  خارج 

 .  اقتصادی می باشد

داشته آن اجناس    بابترا    مجرائیمالیه قابل  اجازه  فقط زمانی تطبیق می گردد که شخص    قاعدهاین  

یا  که اجناس    می تواند عرض وجود نمایدزمانی    ائیمجرمالیه قابل  .  باشد تابع مالیه    واردات عرضه 

 د. نتابع مالیه کسب گرد

را   مجرائیمالیه قابل  افزوده کسب و وی   بر ارزشمالیه  دورةدر صورتی که مالیه دهنده اجناس را در  3.9

اجناس    بابت مثال،ننماید    ءادعاآن  اجناس  چون    )به طور  داند که  می  یا آنها  منظور شخصی  به   را 

متذکره آنها می    دورةافزوده برای    بر ارزشیا حین ارائه اظهارنامه مالیه    ،د کردنخواهمعاف استفاده  

بر قانون مالیه    مادة سوم  (3)  فقرة  .شخصی یا معاف استفاده گردیده است(  طورد که اجناس  قبالًندان

 تطبیق نمی گردد.  افزوده   ارزش
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 ۱مثال 

ثبت مالیه بر ارزش افزوده میباشد. در ماه حمل سال    دارد، کان خوراکه فروشی  ویک دکه  محمود  

منظور استفاده در تجارت خویش از عمده فروش مواد غذایی که وی  ه  ، وی محصوالت را ب1401

میباشد   افزوده  ارزش  بر  مالیه  ثبت  جمع  (  13000)مبلغ  به  نیز  ارزش  (  1300)افغانی  بر  مالیه  افغانی 

مج  که  مینماید.(  14300)موعاً  افزوده  خریداری  میگردد،  اجناس    زمانیکه  افغانی  خریداری  این 

از این  ،  بوده  صد در صد بمنظور استفاده تجارتی  گردیده بود محمود به این باور بود که این اجناس  

مالیه بر ارزش افزوده حمل الی    دورةرا بابت    مجرائیمالیه قابل  افغانی  (  1300)مبلغ    مجرائیرو وی  

 مینماید.  ء ور، ادعاث

ارزش   به  را  اجناس  مقداری  محمود  بعد،  ماه  )(  2000)شش  ارزشمالیه    بدونافغانی  افزوده(    بر 

د  از  شخصی  استفاده  خویش  وبمنظور  گیردکان  را  می  افزوده  ارزش  بر  مالیه  باید  وی  این   بابت. 

مالیه بر ارزش    ارنامهدر اظه  (10%×2000افغانی )  (200) پرداختقابل  اجناس با شامل ساختن مالیه  

 شده، محاسبه نماید.   گرفتهمنظور استفاده شخصی وی ه که اجناس مذکور ب دورةافزوده 

در   اجناس  این  بابت  قبالً  محمود  زیرا  است  الزم  تعدیالت  افزوده    دورةاین  ارزش  بر  مالیه  قبلی 

 گردیده بود.  مجرائیمالیه قابل مستحق 

وی باید آن اجناس را به منظور  بداند که  ن خریداری در ماه حملهرگاه مالیه دهنده حیدر این مثال، 

افغانی را   (2000)برای اجناس به ارزش  مجرائیمالیه قابل میتواند  ،استفاده شخصی استفاده می نمود

را فقط در ماه حمل   مجرائیمالیه قابل می توانست  بودننماید. هرگاه وی این کار را انجام داده  ء ادعا

( 1100=  10%×2000 -13000جارت استفاده گردیده )ی اجناس که صد فیصد به منظور تو ثور باال

 .   نماید ء ادعا

                                                                                                 ۲مثال 

مالیه   ثبت  فروش  جواهر  ارزشیک  ی   عدد  (10)افزوده    بر  از  را  دستی  کننده  ساعت  عرضه  ک 

نماید.  خریدا  می  در    عدد  (9)ری  فروش  برای  ساعتها  آن  تاین  از  یکی  حالیکه  در  باشد  می  شبث 

 ساعتها فوراً به پسر تاجر منحیث تحفه داده می شود. 

    از   عدد  (9)جواهر فروش فقط برای    ،موردنظر  دورةافزوده برای    بر ارزشحین تهیه اظهارنامه مالیه  

برای    مجرائیقابل    مالیه. وی  می نماید  ءادعا  را  مجرائی  شبث استفاده گردیده،این ساعتها که در ت

قانون   سوم مادة  (3)فقرةنمی نماید. به همین خاطر  ءادعا را که به پسرش تحفه داده شده یخرید ساعت

  یک تحفه را عرضه تابع مالیه بسازد.که تطبیق نمی گردد  افزوده بر ارزش مالیه 

برای مثال یک تشبث که   ، استفاده می نمایداجناس را به منظور استفاده معاف    که معموالً  ةمالیه دهند 3.10

این    تر  سهل  و  بدانداین موضوع را  از قبل  باید  که    استخدمات صحی فراهم می نماید در موقف  
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این موضوع از ضرورت در    مجرائیننماید.    ءبابت آن اجناس را ادعا  مجرائی  مالیه قابلخواهد بودکه  

 سوم میکاهد. مادة( 3)فقرةنظر گرفتن 

 مثال                                                                                                       

افزوده می باشد. یکی از ساحات    بر ارزش تجاری متنوع دارد و ثبت مالیه    فعالیت هایشرکت افغان  

این کلینیکهای خصوصی در شهرهای عمده می   کلینیکپیشبرد  فعالیت شرکت متذکره    باشد. 

اجناس  حفظ می نماید و شرکت به درستی    درستیهای حسابات خود را به   های صحی یادداشت

 ها را مشخص می نماید.  خریداری شده جهت استفاده این کلینیک

نمی     ء ها را ادعا  نیک خرید اجناس استفاده شده در این کلی  بابت مجرائیمالیه قابل شرکت هیچگونه 

باالی این اجناس تطبیق نخواهد   افزوده   بر ارزش قانون مالیه  سوم مادة (3)فقرةنماید و به همین خاطر 

 گردید.   

مالیه    سوم مادة (3)فقرة عموم  صورت  به 3.11 ارزشقانون   قیتطب یزمان  دهنده  ه یمال توسط  افزوده  بر 

)  گرددیم مال  یدار یخر   دورة ک یرا در  اجناس   (یتجارت  ت یفعالکه تشبث  را در    مجرائیقابل    هیو 

 ت ی فعال  در  را  اجناس میرفتتوقع   که رایز   دینما  ءافزوده در همان دوره ادعا   بر ارزش  هیاظهارنامه مال

 که گرفتند م یتصم آنها  و  رکردییتغ ها  زیچ ریاخ ی ها دوره  در  سپس د، ی نما ستفادها تجارت

به منظور شخص  اجناس ا  ای  یرا  اما مالیه مختل نمی  یاصل مجرائی  ی ادعا.  دینماستفاده  معاف  گردد، 

بعدی تا (،استفاده شخصی)  استفاده  مالیه در   سبب می شود  تابع  ارزش مالیه    دورةعرضه    افزوده   بر 

 بعدی شامل گردد.  

کام  مالیه دهنده باید اح  افزوده خریداری و استفاده گردد،  بر ارزشمالیه    دورةهرگاه اجناس در یک   3.12

یا     نظر گیرد. هرگاه اجناس به منظور شخصی  را مد افزوده   بر ارزشقانون مالیه    زدهمن مادة (3)فقرة

مجاز نمی باشد. در عین زمان نیاز نیست هیچ عرضه تابع    مجرائیهیچ مالیه قابل    معاف استفاده شود،

 مالیه باالثر استفاده آن اجناس، شامل گردد.   

 استفاده منظور به  که اجناس یبرا  زش افزودهرا  قانون مالیه بر مادة سوم( 3)رةقف گرفتن نظر  مد نیح 3.13

 کی دهنده هیمال ا یآ که  شود گرفته  نظر  مد تا باشد  مرتبط تواندی م شود،یم برده  بکار  یشخص

باالی شخص حقیقی در صورتی   قانون متذکره    سوم  مادة  ( 3) فقرة  . ی حکم  ا ی  است  یقیحق شخص

باشد و بعداً شخص اجناس را برای استفاده    مجرائی مجاز به مالیه قابل    تطبیق می گردد که شخص

هم، شحصی   آن  با  نماید.  صورت    می  به  اجناس  چنین  از  شخصی  استفاده  شرکت  یک  مورد  در 

برای   مورد  این  در  می گیرد.  یا کارمندان شرکت صورت  مالکان  توسط    مادة سوم (  3)فقرةعموم 

مالیه   ارزشقانون  نماید، نیس  نیاز افزوده   بر  تلقی  عرضه  مالکیت   ت  انتقال  واضح  صورت  به  بلکه 
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قانون   مادة دومشخص حقیقی وجود دارد و این مطابق تعریف عرضه مندرج  ه  باجناس از شرکت  

 یک عرضه می باشد.  متذکره

 سرمایوی   اجناس یا معاف  شخصی  استفاده 

 بر ارزش  ه ی مال  متعدد  ی ها  دوره  شان  مؤثرعمر  که  است یطور  یویسرما اجناس از یاریبس تیماه 3.14

می تواند برای سالها مورد استفاده قرار گیرد. موتر باربری  به طور مثال، یک  .  ردیگیم بر  در  را  افزوده 

مجاز را مطابق استفاده    مجرائیحین خرید اجناس سرمایوی، شخص ثبت شده باید مبلغ مالیه قابل  

مراجعه نمایید(. ده  افزو بر ارزشقانون مالیه  نوزدهم دةاماجناس سرمایوی تعیین نماید )به   نظرمورد 

صورت   بودن مجرائیدر  قابل  مجاز  مالیه  آنها  سرمایوی    دورةبرای    مجرائی،  اجناس  آن  در  که 

 مینمایند. ءرا ادعا  کسب گردیده

ر ل تغییبه شمو)افزوده تغییر نماید    بر ارزشبعدی مالیه    دورةهرگاه استفاده آن اجناس سرمایوی در   3.15

را در آن   هد وافز  بر ارزشقانون مالیه    سوم مادة (3)فقرةقسمی در استفاده(، مالیه دهنده باید تطبیق  

 نظر گیرد.    افزوده مد بر ارزشبعدی مالیه  دورة

 مثال 

 جمع  یافغان(  500000) مبلغ  به  را بری  بار کی  ی و.  باشدیم افزوده بر ارزش هیمال ثبت  نیحس

موتر    ی و   که   زمان   در .  د ی نما ی م   ی دار ی خر   1401 ء جوزا  ماه  در  افزوده  بر ارزش  هیمال یافغان (50000)

 .دینما استفاده خود  تجارت در کامل صورت به  آنرا تانمود  یزیر  برنامه اری ود یخر را باربری  

موتر   تا  ردی گیم  میتصم  نیحس  تجارت،  در  صدیف  صد   صورت  بهموتر باربری     استفاده  سال  دو  از  بعد

.  دینما  متوقف  منظور  نیا   به  را  کهنه  یالر   استفاده  و   دینما  یدار یخر  تجارت  یبرا  یبزرگترباربری  

مینماید.   استفاده  شخصی  منظور  به  اش  کهنه  الری  از  مالیه    سوم   مادة   (3)فقرةوی  ارزش قانون    بر 

  ارزش   از  عبارت   عرضه  ارزش .  کرد  خواهد  ی تلق  ه یمال  تابع  عرضه   ثیمنح   را   استفاده  در  رییتغده  وزاف

 .باشدیم شده  یتلق عرضه  نیحی  باربرموتر 

 گردیده است.  درج  13 شمارهجزء  ارزش عرضه در  تعیین روش 

 " خدمات  عرضه  "معنی 

مالیه    سوم  مادة  (4)فقرة 3.16 ارزشقانون  های خدمات    افزوده  بر  عرضه  منحیث  را  متنوعی  های  عرضه 

می     و متیقن  تکمیل نمودهرا    وناین قان  دوم  مادة  (1)فقرةمندرج  تعریف  امر  مشخص می نماید. این  

ارزش مالیه    دامنهکه  سازد   قسمت  افزوده    بر  زیادی    غیراشیای    ،خدماتدر  می را  ملموس  شامل 

 . گردد
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به منظور زدودن شک که آیا آن اقالم خدمات است    قانون متذکره  سوم  مادة(  4)فقرةاجناس    لیست

 افزوده نمی باشد.   بر ارزشیه کامل خدمات تابع مال لیستیا خیر درج گردیده است، این 

عرضه   حتی اگر د،گیرصورت که معامله اقتصادی به طور وسیع تعریف و عبارت است از هرخدمات 

 افزوده عرضه خدمات می باشد.   بر ارزشبه منظور قانون مالیه  اجناس یا پول نباشد، 

دیگر 3.17 شخص  به  شخص  یک  توسط  خدمات  اجرای  خدمات  عرضه  شکل  ترین  باشد.   معمول  می 

مشوره های    )برای مثال،  مثل محاسبه، پاک کاری یا خدمات مشورتی موارد  خدمات اجرا شده شامل  

انجنیارائه   توسط  باشد.  شده  می  باشد.  ران(  می  خدمات  جزء  برق  همچنان    خدمات  عرضه عرضه 

 :باشدیم لیذ  موارد  از ک ی هر  در انتقال  قابلی تجارتمنافع  هرنوع استفاده شامل

 پیوترزار کمنرم اف •

 مهارت  ،یتجارتی سر طالعات  ا،اه  نقشه طرحها، ها،  پروسه فورمولها، ختراع،ا  حق •

 ی اهنری یقیموس ،ی ادبی  ها فیوتصن تالیف حق •

 ی تجارت عناوینوی تجارت عالمات •

 قراردادها  یا ها  جواز ،یتجارت نام  از  استفاده حق •

 ،ی هانیشبیپ  مطالعات،  ها،  یسرو  ها،  نیکمپا  ها،  طرزالعمل  ها،  ستمیس  پروگرامها،  ها،  وهیش •

 .یکیتخن اطالعات  ای انیمشتری ها لیست ها، نیتخم

ذیل    که در   را مشخص  عرضه خدمات  شکار  آبه طور    افزوده  بر ارزش قانون مالیه    مادة سوم   (4)فقرة

 .گرددشامل می  بحث می گردد، بیشتر 

 حق  نوع  هر ی واگذار ا ی انتقال  اعطاء، 

، بگونه مثال بر میگیرد  درشده را    ءحقوق اعطا  ،اگذاری هر نوع حق(قال و یا و )اعطا، انت  این موارد 3.18

اجاره از    اجاره یا جواز. اعطا شامل هر نوع انتقال  بر اساس  ساختمان اداریاعطای حق تصرف یک  

دیگر بوده و همچنان وضعیتی را تحت پوشش قرار میدهد   محلشده به   ءشخصیکه اجاره به وی اعطا

 اجاره موافق میباشد.    فسخ اجاره گیرنده به  که در آن شخص 

بلکه تنها در    ،گیرداجناس صورت    تغییر در مالکیت  اجاره اجناس عرضه اجناس نمی باشد، زیرا هیچ  3.19

 برای مثال کرایه نمودن یک موتر(.تغییر وارد میگردد. )آن حق انتفاع 

پرداخت 3.20 پیش  یا  پرداخت  خدمات  یا  اجناس  برای  شخص  یا    هرگاه  قرارداد  طبق  نتواند  و  نماید 

د از  قبل  )یا موافقتنامه  موافقتنامه  مطابق شرایط  مبلغی که  هر  برود،  پیش  یا خدمات  اجناس  ریافت 

این   در  باشد.  می  خدمات  عرضه  گردد،  می  نگهداری  فروشنده  توسط  خریدار(  توسط  جریمه 

س یا خدمات، یا حق  پرداخت شده توسط خریدار پرداخت برای حق است )حق اجناصورت مبلغ  

 قرارداد(.   جراءا
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   مثال

مبلغ   به  بخرد و آن را در یک دوکان  میز  مالیه    (3000)صالحه می خواهد یک  به شمول  بر  افغانی 

افغانی دارد.    (300)می آید اما فقط در آن روز  اش    افزوده پیدا می کند. صالحه از میز خوش  ارزش

و می گوید که وی هفته آینده    یش پرداخت می نماید افغانی بابت میز پ  (300)وی به مالک دوکان  

 جهت تکمیل خریداری بر می گردد. 

صالحه تصمیم می گیرد معامله را پیش نبرد و لذا هفته آینده بر نمی گردد. بین صالحه و مالک    بعداً، 

پرداخت   پیش  اینکه  بر  مبنی  تفاهم  باشددوکان یک  نمی  پرداخت  باز  لذا وی    قابل  داشت،  وجود 

که  ه می دهد. این عرضه خدمات می باشد. )زمان عرضه، زمانی است  ش پرداخت را بطور جریمپی

  قانون مالیه بر   مادة دهمجریمه داده باشد، جهت توضیحات بیشتر به  پیش پرداخت را  پرداخت کننده  

 مراجعه نمایید(. زش افزوده ر ا

 منفعت   ای  التیتسه  گونه  هر ارائه 

 ق عرضه شده توسط نهاد دولتی یا شرکت خصوصی می باشد. ه از بر استفاد ،مثال از تسهیالت 3.21

  توسط  اسناد   ریسا  ا ی  نامه  تیصالح   از،یامت  نامه،   قیتصد  نامه،  اجازه  جواز،  هرگونه  صدور

 جواز  کننده صادر  مرجع 

  هرگونه شبهه   جلوگیری از ایجادجهت    ش افزودهارز  قانون مالیه بر  مادة سوم  (4)فقرةاین موارد در   3.22

یا    ،به دریافت کننده فراهم ننمایدرا  بعضی از اینها ممکن مستقیماً منفعتی    ل گردیده است چنانچهشام

  نمودن  لیستمشخص استفاده گردد. با    فعالیت هایل یا محدودیت  وتوسط دولت جهت کنترممکن  

 می گردد.   تلقیافزوده خدمات  بر ارزش آنها به منظور قانون مالیه  اقالم این 

 مراجعه نمایید.(  دوم قانون مرجع صادر کننده جواز در مادة به تعریف)همچنان  

 ت یوضع  نوع  هر   تحمل

خود 3.23 ذات  به  نکردن  باشد.    میتواند  عمل  فیزیکی  عمل  حیطه  موافقتنامه  یک  در  وضعیت  تحمل 

 .تابع مالیه است عملکرد عدمیا   عملکردارزش چنین    تضمین نماید شامل میگردد تا خدمات

                                                                                         مثال      

د. سحر  نمی باش  مزدحمسحر و نبیال هرکدام دارای یک تشبث فعال پهلو به پهلو نزدیک یک سرک  

برای   کافی  اشپارکینک  د  مشتریان  حالیکه  در  فقط  ودارد،  نبیال  موتر    جایکان  یک  برای  پارک 

 دارد.   شتریم

  مشتریان ینک  د که پارکینک تصرف گردیده لذا آنها در پارکننبیال در می یاب  مشتریان بعضی اوقات  

  اندکی سحر پارک می نمایند. به منظور اجتناب از شکایت یا اقدام قانونی از جانب سحر، نبیال مبلغ  
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مالیه  منظور  به  نماید.  می  پرداخت  سحر  به  وضعیت  تحمل  جهت  وار  هفته  ارزش   را  از  افزوده،    بر 

 عرضه خدمات محسوب می گردد.   ،استتحمل وضعیت  آنجایی که

 

 عمل  انجام از   امتناع

تعریف خدمات   3.24 نیز در حیطه  انجام یک عمل  از  یک شخص    –مثال    به طور.  شامل میگرددامتناع 

قیمت ارزش  ثبت شده با یک تاجر دیگر در بدل قیمت وارد موافقتنامه ممانعت تجارت می گردد.  

 افزوده می باشد.  بر ارزشتابع مالیه 

 خدمات   ریسا

مالیه    مادة سوم(  4)فقرة  جزء چهارم 3.25 ارزشقانون  معنی خدمات طور    افزوده   بر  واضح می سازد که 

ندادن    میا انجا)  است. هدف این است که هرگاه شخص برای انجام کارینظر گرفته شده    وسیع در

نظر    و این پرداخت برای اجناس نمی باشد، این معامله خدمات مد  زدبه شخص دیگر می پردا  کاری(

 گرفته می شود.  

3.26 ( باشد  می  خدمت  یک  مخابراتی  خدمات  عرضه  مانند  برق  طریق  خدماتعرضه  از  ،  مبایل  تماس 

ارتباطات از طریق کیبل زمینی و خدمات انترنت(. چنین خدمات هرگاه توسط شخص در افغانستان 

گردد،   باشد.  دریافت  می  مالیه  اشتراک  تابع  داخل  تلویزیون نشرات  حق  در  که  صورتی  در  ی، 

 کیبل یا وسایل دیگر دریافت گردد، نیز خدمات تابع مالیه می باشد.  افغانستان از طریق ماهواره، 

 مختلط  یها   عرضه

مالیه    سوم  مادة  (5)و    (2)های    فقرة 3.27 ارزشقانون  به    اجراآت  پیرامونرا    قواعد  افزوده   بر  رابطه  در 

  در برابر یک قیمت هم    به طور نمونه هرگاه اجناس و خدمات با   می نماید،  بیان  عرضه های مختلط  

باش شده  آنها  دنعرضه  زیرا  گردد  تشخیص  خدمات  است  مشکل  اوقات  بعضی  زیادی  .  حد  به  تا 

 . دباشنمربوط می  عرضه اجناس یا تورید اجناس 

عرضه  با      طرز برخورد در مورد  را  دو قاعده مشابه    قانون فوق الذکر  مادة سوم   (5)و    (2)های    فقرة 3.28

این  می نماید. در هر  ئهاارمختلط اجناس و خدمات   هرگاه عرضه عمدتاً یک نوع    ،ردامو  یکی از 

نا   باشد، نوع دیگر  باشد،   و عرضه  برای عرضه عمده ضروری  و  بوده  در آن صورت مجموع    چیز 

 می گردد.    ل تلقینوع او عرضهمنحیث تنها عرضه 

افزا   برقانون مالیه    مادة سوم  (2)فقرةمطابق   3.29 بعضی خدمات  فقط  در عرضه اجناس  هرگاه    ،ودهرزش 

الزم اما کوچک دخیل گردد در آن صورت معامله به طور کل منحیث عرضه اجناس تلقی خواهد  

ناس )تجهیزات( و  ضه اجدو عر  هر  وی  سرمای   عمده  فروش و انتقال تجهیزات  به طور مثال، گردید.   
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انتقال به نسبت عرضه اجناس    را در بر دارد. هرگاه ارزش خدمات  عرضه خدمات )انتقال تجهیزات(

افزوده منحیث عرضه اجناس    بر ارزشدر آن صورت به منظور قانون مالیه    کوچکتر و جزئی باشد،

 تلقی می گردد.  

مالیه    مادة سوم  (5)فقرةمطابق  همچنان   3.30 معامله تجارتی    هرگاه  افزوده  ارزش  ربقانون  برای    در یک 

به   کوچک قسمت  عرضه خدمات   مربوط  الزم  خدمات  آن  عرضه  جهت    که  اجناس  مقدار کمیی 

تلقی می نماید. علت   در  قانون فوق  مادة سوم  (5)فقرة  باشد،   تمام معامله را منحیث عرضه خدمات 

نسبت عرضه خدمات جزئا به  است که عرضه اجناس  این  مثال،ش  به طور  باشد.    یک وکیل   ی می 

یا    مشغولبه صورت عموم    مدافع باشد    لتاوکمشوره دهی  است. در جریان  می  ارائه خدمات  که 

تهیه قراردادها را ارائه نماید. این اسناد فیزیکی    مانندممکن اسناد کتبی  مدافع ارائه این خدمات وکیل  

این عرضه اجناس جزئی را    قانون یاد شده  ومة سماد  (5)فقرةد، اما  ننظر گرفته شو  ممکن اجناس مد

 . نمودحیث قسمت از عرضه خدمات تلقی خواهد نم

 اجناس  نمودن وارد  جهت کوچک  خدمات 

وضع    یها  فیس  در تورید )برای مثال، هرگونه خدمت الزم اما کوچک    تورید اجناس،   رابطه به در   3.31

توسط   از  -کمیشنکار-نمایندهشده  قسمت  منحیث  متصفیه(  گردد.  می  تلقی  ارزش   الیهتورید    بر 

.  یک تورید باشد   هردو  کهپرداخت می گردد و چنان پنداشته میشود  ،دو  هر مجموع قیمت    از افزوده  

 (افزوده مراجعه شود بر ارزش قانون مالیه   مادة سوم  (6) فقرةبه )

سوم  (6)فقرة 3.32 مالیه    مادة  ارزشقانون  ارزش    همشانزد  مادةبا  همآهنگی  در    افزوده  بر  بر  مالیه  قانون 

نماید.    مذکور  افزوده می  مالیه    شانزدهم  مادةعمل  منظور  به  را  تورید  ارزشارزش یک  افزوده    بر 

  مادة سوم   (6)فقرة  مندرج تعریف می نماید. ارزش یک تورید شامل ارزش هرگونه خدمات جزئی  

 می شود.  قانون فوق الذکر

 معاف   ای  یشخص  خدمات   عرضه

منظور  یا   قاعدههیچ   3.33 خدمات    به  سوم   (3)فقرة  معادل  مشابه/خود    برایعرضه  بر   مادة  مالیه    قانون 

از خدمات که توسط   جهت عرضه اجناس وجود ندارد. یک مالیه دهنده ای که شخصاًارزش افزوده  

   مد د اجناس استفاده شده در تولید آن خدمات را  بایشان صادر گردیده استفاده می نماید فقط  یاخود  

 ه خدمات واقعی را. یرد ننظر گ

دهنده   : مثال مالیه  ساختمانی  یک  یک شرکت  شخصی  دارای  شرکت  را    خود اقامتگاه  می  توسط  رنگ 

تطبیق می شده  باالی ارزش رنگ استفاده    تنها  قانون مالیه بر ارزش افزوده  مادة سوم  (3)فقرة.  نماید

 گردد نه باالی ارزش خدمات. 
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 دوم  فصل

 ه افزود ارزش بر هی مال وضع

 م: چهار ۀماد

 وضع میگردد.  تابع مالیه واردات و مالیه دهنده عرضه تابع مالیه توسط از افزوده    ارزش مالیه بر( 1)

 میگردد.  تطبیق تابع مالیه واردات و می باشد که باالی ارزش عرضه  10%افزوده   ارزش نورم مالیه بر (2)

 ( اشخاص ذیل مکلف به پرداخت مالیه میباشند: 3)

 عرضه تابع مالیه .   درکاز   دهنده مالیه  -1 

 تابع مالیه. واردات درککننده از  وارد -2 

  ، کننده عرضه  افتیاز در   دهنده،   هیمال  طرف   زا   مادة  نی ا    (3)ةفقر     1طبق حکم جزء    افزوده  ارزش   بر  هیمال  (4)

 .گرددیحصول م

تابع    ارزش  ربمالیه    ،افزوده  بر ارزش قانون مالیه    مادة چهارم  (1)فقرةطبق    4.1 افزوده باالی عرضه های 

گردد.   می  وضع  دهنده  مالیه  توسط  مالیه"مالیه  تابع  دومدر    "عرضه  متذکره  مادة  تعریف    قانون 

و  شروع  که  عرضه اجناس یا خدمات در افغانستان توسط مالیه دهنده می باشد    عبارت از  و  گردیده 

 . گرددیم  شامل راختم فعالیت اقتصادی  

عرضه تابع مالیه شامل عرضه    دهوزاف  بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم  (1)فقرةمندرج  ناء  استث  موجببه   4.2

عرضه    هر عرضه،  توضیح گردید،   "عرضه تابع مالیه"معاف نمی گردد. طوری که در مقدمه تعریف  

 تابع مالیه نمی باشد. 

  ، وارد نماید  شده باشد یا خیر تابع مالیه خواه شخص ثبت وارداتافزوده همچنان باالی  بر ارزشمالیه  4.3

که توسط اشخاص انفرادی صورت می    واردات این مالیه باالی    وضع می گردد. به صورت مشخص،

معاف شده    دهوزاف  بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم  (2)فقرةیق می شود، مگر اینکه مطابق  گیرد نیز تطب

 باشد. 

 افزوده  بر ارزش ه یمال محاسبه

مالیه  10%با تطبیق نورم تابع مالیه  وارداتافزوده باالی ارزش عرضه های تابع مالیه و یا    بر ارزشمالیه  4.4

ارزش مالیه    مادة چهارم  2فقرة)  افزوده  بر  ارزشقانون    دوازدهم   مادة( محاسبه می گردد.  دهوزاف   بر 

یاد شده  نم  یهای   طرزالعمل  قانون  می  ارائه  و خدمات  اجناس  های  عرضه  ارزش  تعیین  برای    اید را 

 صراحت دارد.  وارداتهای تعیین ارزش  در مورد طرزالعملاین قانون  شانزدهم مادةهمچنان 
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                                                                                                ۱مثال 

)قیمت(  هر خرید  قیمت  مالیه    گاه  تابع  ص   (8000)عرضه  آن  در  باشد،  مالیه  افغانی  ارزش ورت    بر 

می باشد. مجموع مبلغ قابل پرداخت توسط    (8000×10%=    800)افغانی  (800)افزوده قابل پرداخت  

 می باشد.  ( 8000+  800افغانی ) (8800)مصرف کننده 

 ۲مثال 

ارزش   مالیه هرگاه  تابع  تورید    (  750)  تورید  این  تطبیق  قابل  و محصول گمرکی  باشد   ( 50)افغانی 

می گردد. مالیه (  50+750افغانی )  (  800) افزوده    بر ارزش مت به منظور مالیه  د، مجموع قیافغانی گرد

 ( خواهد شد. 800×10%)افغانی  ( 80)افزوده باالی این تورید  بر ارزش 

 افزوده بر ارزشبرای مالیه  به پرداخت شخص مکلف  

چهارم  (3)فقرة 4.5 مالیه    مادة  ارزشقانون  برای  ده  وزاف  بر  مکلف  ارزشمالیه  شخص  قابل    بر  افزوده 

و   ها  عرضه  بابت  را  واردات  پرداخت  مالیه  مالیه،  معرفیتابع  تابع  های  عرضه  مورد  در  نماید.    می 

قابل پرداخت بابت عرضه می  افزوده    بر ارزشمالیه  محاسبه  ثبت شده مکلف به  عرضه کننده  شخص  

 باشد. 

ارزشمالیه   4.6 مالیه    بر  تابع  های  عرضه  بابت  عمومیافزوده  )ریاست  مالیه  وزارت  به  عواید(    داخلی 

مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت می باشد. مالیه در   دورةهر    ختمتوسط شخص ثبت شده بعد از  

برای    بر ارزشعین زمانی که اظهارنامه مالیه   ارائه   دورةافزوده  بیست و    مادة  (1)فقرة)  متذکره قابل 

  30افزوده    بر ارزش ، قابل پرداخت می باشد. اظهارنامه مالیه  است  (دهوز اف  بر ارزش قانون مالیه    چهارم 

( قابل ارائه می  قانون یاد شده  بیست و سوم  مادة   1  فقرةافزوده )  بر ارزش مالیه    دورةروز بعد از ختم  

نتواند مالیه  باشد.   تابع    بر ارزشهرگاه شخص ثبت شده )عرضه کننده(  بابت عرضه های  افزوده را 

بت شده جهت تحصیل مکلفیت زد، وزارت مالیه صالحیت دارد تا در مقابل شخص ثمالیه خود بپردا

 .  استفاده نمایداقدامات تطبیقی از افزوده  بر ارزش مالیه 

مورد   4.7 مالیه،    وارداتدر  مالیه    واردتابع  ارزش کننده،  مالیه    بر  وزارت  به  تورید  زمان  در  را  افزوده 

افزوده را    بر ارزشمالیه    اندناشده مکلف  شده و ثبت  اشخاص ثبت  )ریاست گمرکات( می پردازد.  

مربوط      افزوده بر ارزشهای مالیه    تورید کننده مسؤول تمام مکلفیتتابع مالیه بپردازد.    واردات بابت  

 بیقی الزم را علیه شخص بکار خواهد گرفت.  می باشد و گمرکات اقدامات تط وارداتبه 

 د ینما ل ی تحص گانه کنند افت یدر  از  را  ودهافز بر ارزش ه ی مال تواند ی م کننده عرضه

بر  عموماً برای مالیه    ،افزوده بابت عرضه اجناس یا خدمات بر ارزشمکلف به مالیه  یک عرضه کننده   4.8

مکلف می  طوری که در فوق تشریح گردید،    )ریاست عمومی عواید(  افزوده به وزارت مالیه  ارزش

مکلف  افزوده   بر ارزششه عرضه کننده را برای مالیه میه )ریاست عمومی عواید( وزارت مالیه باشد. 
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داند  مندرج  ) می  حالت  استثنای  مالیه    هفدهم   مادةبه  ارزشقانون  مکلفیت   (.دهوزاف  بر  هم،  آن  با 

حالت بین عرضه کننده و دریافت کننده  )ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه    در برابر عرضه کننده  

به عرضه  دریافت کننده دارای تعهدات معمول  تغییر نمی دهد.    عرضه )خریدار اجناس یا خدمات( را 

آنها می باشد.  افغانستان  عرف تجارتی مطابق قوانین تجارت و  ،  اجناس و خدمات دریافت شدهکننده  

مکلفیت برای عرضه پرداخت نماید.  با عرضه کننده )فروشنده(  هایشان  باید مطابق شرایط موافقتنامه  

افزوده وضع شده باالی عرضه می    بر ارزششامل مالیه    ،ننده بابت عرضهدریافت کننده به عرضه ک

 باشد. 

چهارم  (4)فقرة 4.9 مالیه    مادة  ارزش قانون  از    ده وزاف  بر  تواند  می  کننده  عرضه  که  سازد  می  واضح 

ه کننده می  افزوده وضع شده بابت عرضه را تحصیل نماید. عرض   بر ارزشمالیه    یدریافت کننده تمام

تح  طری تواند  از  را  مالیه  مطابق  صیل  آن  به  موجود  قانونی  اقدام  هرگونه  افغانستان  نافذه  قوانین  ق 

 تحصیل نماید. 

مالیهمکلفیت   4.10 وزارت  به  کننده  عرضه  مکلفیت  و  کننده  عرضه  به  کننده  عمومی    دریافت  )ریاست 

 نمی اندازد.   در تحصیل یکی مکلفیت دیگری را به تعویق تأخیراز همدیگر مستقل هستند.  عواید(

ندارد و  (  ریاست عمومی عواید)الیه  مکلفیت دریافت کننده به عرضه کننده هیچ ربطی به وزارت م 4.11

بین   موضوع  نماید.  نمی  دخیل  را  خود  کننده  دریافت  و  کننده  عرضه  بین  اقدامی  هیچ  در  وزارت 

امه یا هر اقدامی که آنها  عرضه کننده و دریافت کننده می باشد و آنها می تواند آن را توسط موافقتن

 برگزیند، حل نماید.  

   ۱مثال 

م  بر ارزش  هیشخص ثبت شده مال  کی  عمر،   ی برا   که  دارد  یتشبث ساختمان  کیباشد و    یافزوده 

 .فرستدیم  صورت حساب  ساختمان،  کار  شرفتیپ  با توجه به   وم یق  به   ماهانه  یو .  سازدیم  دفتر  ک ی  ومیق

  بر ارزش یکی از این صورت حسابات مالیه  ،  عمر  رت حساب بخاطر اشتباه کارمند مسؤول تهیه صو 

افزوده    بر ارزشقیوم مبلغ صورت حساب را بدون مالیه    هافزوده قابل وضع بر پرداخت را شامل نبود 

 پرداخت نموده بود.  

به مالیه  ده  وزاف  بر ارزش قانون مالیه    مادة چهارم  (3)فقرةمطابق   بابت    بر ارزش، عمر مکلف  افزوده 

ت سا عرضه  )خدمات  مالیه  مالیهابع  وزارت  که  است  عمر  این  و  باشد  می  عمومی    ختمانی(  )ریاست 

تصریح می نماید  قانون متذکره    مادة چهارم  (4)فقرةقرار خواهد داد. جدا از آن،  مورد پیگرد    عواید(

مالیه   مبلغ  برای  قیوم  به ع  بر ارزش که  اجناس مکلف  بابت  قابل وضع  باشد. عمر می  افزوده  مر می 

تص مجدداً جهت  که وی جهت  حیح  تواند  دیگری  اقدامات  یا  نماید  اشتباه، صورت حساب صادر 

 می داند روی دست گیرد.  الزم    تحصیل مبلغ از قیوم
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   ۲مثال 

های    مراقبت و ترمیم موتر  ،افزوده مالک یک تشبث حفظ  بر ارزش تمیم یک شخص ثبت شده مالیه  

تمیم های عمر را انجام می دهد.   بت الریحفظ و مراق  های ترمیم و  بعضی کاربزرگ می باشد. وی  

فرستاده است    صورت حسابافزوده    بر ارزشافغانی مالیه    (2000)افغانی جمع    (20000)به عمر مبلغ  

روز عمر تا هنوز هیچ مبلغی   (30)روز بپردازد. متأسفانه بعد از  (30)و عمر متعهد گردیده تا در خالل 

 ت.  به تمیم نپرداخته اس را

پرداخت این قرض توسط عمر به تمیم یک موضوع بین این دو شخص می باشد. تمیم می تواند هر  

را روی دست گیرد.  ا ارزشقانون مالیه    مادة چهارم   (3)فقرةقدام الزم  نموده که    ده وزاف  بر  تصریح 

  ( 2000)  (ریاست عمومی عواید)  افزوده به وزارت مالیه  بر ارزشکنون برای پرداخت مالیه  اتمیم تا  

باشد.  افغانی   می  قانون  مادة چهارم  (4)فقرة مسؤول  تواند هرگونه    این  می  تمیم  نماید که  می  تأیید 

 اقدامی را جهت تحصیل آن از عمر مطابق شیوه های عادی و حقوقی افغانستان اتخاذ نماید. 

د، تعدیالت پس  الحصول تشخیص شو  قابل پرداخت کاهش یا نهایتاً  )به یاد داشته باشید هرگاه مبلغ

 ممکن می باشد(. ده وزاف  شبر ارز قانون مالیه  مادة چهاردهم فروش مطابق  از

مالیه    ششم و    پنجم   مواد ارزش قانون  مورد    ی عموم  حاتیتوض  -افزوده    بر    ی ها   عرضه در 

 : صفر نورم   و معاف

بر  ز مالیه  دو کتگوری خاص از عرضه ها که اپیرامون    افزوده  بر ارزشقانون مالیه    ششمو    پنجم  مواد

عرضه های معاف  )افزوده باالی قیمت  بر ارزشمانند مالیه  ،صراحت دارد افزوده معاف هستند ارزش

دو کتگوری برای یک شخص ثبت ناشده یکسان به    هر  اضافه نمی گردد.  (و عرضه های نورم صفر

 د. نظر می رسد اما برای اشخاص ثبت شده طوری که ذیالً توضیح داده شده متفاوت می باش

کننده اجناس یا خدمات با معافیت و نورم صفر غیر مرتبط   واردبه صورت عموم موقف خریدار یا  

ق در  که  حاالتی  استثنای  به  باشد،  نافذهمی  مپیشب  وانین  باشد،  گردیده  توسط    واردات  انندینی 

  (در این تعلیماتنامه بحث می گردد موافقتنامه های بین المللی بعداً )ماتها. ودیپل

م مالیه  تطبیق    نظور به  ارزشقانون  و    وزارتخانه   با افزوده،    بر  نهادها  دولتیها،    ر یسامانند    ادارات 

موقف    توجه به و هیچ معافیت خاص با    گرددیم  رفتار  خدمات   ای  اجناس  کنندگانوارد      ا ی  داران یخر

مالیه   قانون  در  ارزش شان  مو  بر  استثنای  به  است،  نگردیده  پیشبینی  کما افزوده  تعریف  کهای  رد 

مطابق جزء  بشردوس پنجم  (1)فقرة  7تانه  مالیه    مادة  ارزشقانون  نهادهای  افزوده  بر  و  ها  وزارتخانه   .

برای   را  و خدمات  اجناس  هایدولتی که  مالیه    فعالیت  متحمل  نمایند  می  ارزش شان خریداری    بر 
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ط باشد( با افزوده می گردد و انتظار می رود وجوه شان را )به شمول تخصیص بودجه جای که مرتب 

 افزوده تنظیم نمایند.     بر ارزشنظر گرفتن کامل مالیه  مد

 

 مثال 

برا   کی .  دینمایم  لیتمو  و   فعال  را  مکتب  ک ی  معارف   وزارت های استفاده    یبس  مکتب    فعالیت 

 گردد.   یم ی داریخر

بر  هیمالو نورم صفر در قانون  تیمعاف چ یباشد. ه  یم 10%افزوده به نورم  بر ارزش هیبس تابع مال دیخر

  مطابق   یمی که خدمات تعل  دیداشته باش  خاطراست. به    دهینگرد  ینیشبیمعامله پ  ن یا   ی افزوده برا  ارزش 

که    فعالیت های امر به    نی باشند اما ا  یمعاف م  افزوده   بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم  (1)فقرة  2جزء  

  فعالیت های در    شده  مصرف   ی روین  کی بس    د یخر .  ردیگ  یگردد، ارتباط م   یتوسط مکتب ارائه م 

م )مصرف(  ا   یمکتب  هایمحصول    نیباشد،  م  ینم  یمیتعل   فعالیت  انتظار  وزارت    یباشد.  رود 

 .دینما  درخواست تیداشت مصارف فعال نظر در دولت با از  رامعارف بودجه 

  بر ارزش افزوده را ارائه می نماید، مالیه    بر ارزش که عرضه های معاف از مالیه    شخص ثبت شده ای

 .  گرددوضع نمی عرضه  چنین بابت مشتریباالی وده افز

مالیه    یتمعاف ارزشاز  مالیه    بر  باالی عرضه،  که  است  معنی  بدین  فقط  ارزشافزوده  در    بر  افزوده 

افزوده هیچ تأثیری باالی این   بر ارزشلزوماً بدین معنی نیست که مالیه  سطح عرضه وضع نمی گردد. 

نمی توانند ادعای هیچگونه    ،دناف ارائه می نمایعرضه های معتشبثاتی که  اجناس و خدمات ندارد.  

قابل   ساخت    مجرائیمالیه  جهت  که  اشیای  هاباالی  عرضه  گردد  آن  می  تشبث کسب  نمایند.   ،

به شکل    بر ارزشاحتماالً هزینه های مالیه     مشتریان به    افزایش قیمتافزوده را باالی مصارف خود 

 انتقال خواهد داد.    خویش

نمی باشد، مگر اینکه بعضی از   اجراءزوده باالی مشتری قابل اف بر ارزشبرای مالیه  جداگانه هیچ مبلغ

 افزوده توسط فروشنده طور مؤثر انتقال پیدا کند.  بر ارزش هزینه مالیه 

عر  از  عبارت  صفر  نورم  با  های  معمولعرضه  نورم  جای  به  که  است  های  صفر    10%ضه  نورم  تابع 

افزوده    بر ارزشافزوده معاف هستند زیرا نورم مالیه    بر ارزشها از مالیه    هستند. در عمل این عرضه

نورم صفر  برای اشیای که جهت تولید عرضه   مجرائیمالیات قابل  صفر است اما عرضه کننده مستحق  

گردد، می  باشد  کسب  قابل  مستحق  )   می  پس    مجرائیمالیه  یا  کننده  عرضه  که  است  معنی  بدین 

قابل  پرداخت   بدل آن    رائیج ممالیه  تواند در  یا می  نماید  مقابل    مجرائی را دریافت می  را در  مالیه 

. تأثیر این کار این است که  (نمایدمجرای  افزوده    بر ارزشمالیه قابل پرداخت سایر اجناس تابع مالیه  
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به شرط اینکه  مصرف کننده نهایی عرضه های نورم صفر    افزوده باالی   بر ارزش هیچ مصارف مالیه  

 .  وضع نمی گردد  طور رقابتی قیمت گذاری نماید، کننده اجناس خود را عرضه 

نورم صفر کامالً درک گردد بین عرضه های معاف و  تفاوت  توان دید که عرضه های    هرگاه  می 

 می گردد.   تلقی تخفیفنورم صفر به نسبت عرضه های معاف با 

اجناس و خدمات از  در کننده  تشبثات صاکتگوری عمده عرضه های نورم صفر صادرات می باشد.  

صادر کننده  افغانستان مستحق اجناس یا خدمات نورم صفر بوده تا متیقین بسازد که شخص ثبت شده 

ادعای   مستحق  افغانستان  از  خدمات  یا  قابل  برای    مجرائیاجناس  در  ش  پرداخت  مجرائیمالیه  ده 

بر  صاداراتی بدون وضع مالیه    چنان اطمینان حاصل گردد که اموالهم  ارتباط به صادرات می باشد.

 د.دافزوده از افغانستان صادر گر  ارزش
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 : معافیتهای مالیاتی 5 مادۀ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 معاف  یها   عرضه

مالیه   5.1 از  که  های  ارزشعرضه  در    بر  هستند  معاف  پنجم  (1)فقرةافزوده  مالیه    مادة    ارزش   ربقانون 

افزوده    بر ارزشچنین عرضه ها به منظور مالیه    ،. در صورت معاف بودندرج گردیده است،  افزوده

های   مالیهعرضه  باشند.    تابع  نظرحین  نمی  معافیتها  مد  می    ،گرفتن  اشخاص  بین  ماهیت عرضه  این 

باید   که  نظرباشد  شود    مد  معافگرفته  شخص  حیث  به  خریدار  یا  فروشنده  گر  ،نه  نظر  فته در 

را    د.نمیشون مثال یک شرکت که یک کلینیک طبی  میبردبرای  معاف    پیش  به حیث یک شخص 

 معافیت های مالیاتی 

 م: ۀ پنجماد

معاف بوده و مطابق حکم مادة نزدهم   افزودهیه بر ارزش  مالیه دهنده از درک عرضه های ذیل از مال  ( 1)

 این قانون، مستحق مالیه قابل مجرائی نمیباشد: 

 مطابق احکام قانون. خدمات صحی  -1

 .  مطابق احکام قانون و تحصیلی منظور شده خدمات تعلیمی -2

 .مطابق احکام قانون خدمات مالی و بیمه -3

 .شخصی  یشرهامنظور به  ملکیت های عقاریانتقال  یا اجاره  -4

 . دینیخدمات  هئاار  -5

 کمک های بشردوستانه .  -6

ب  -7 بعد از وقوع آفات طبیعی، حوادث صنعتی و فاجعه ها  ه  اجناس و خدمات که  بازسازی  منظور 

 . گیرد دولتی قرار می اداراتبدسترس 

 . سپورتتربیت بدنی و  مربوط به خدمات -8

 معاف می باشد:  ارزش افزودهذیل از مالیه بر  واردات ( 2)

 مسافرین غرض استفادة شخصی مندرج تعرفۀ گمرکی. اجناس -1
 .و عودت کنندگانمهاجرین  اجناس شخصی -2

 . مطابق احکام قانوندیپلوماتها  اجناس -3

  و معادن قوانین مندرج نامه جواز  دارنده شخص توسط وارده جات  پرزه و آالت ماشین -4

 .  مربوط فعالیتهای در استفاده مقصد به پطرولیم

 مادة  این( 1) فقره مندرج های  عرضه -5

 در مقرره جداگانه تنظیم میگردد. مادة ین( ا2و  1) یفقره ها  و واردات مندرجمشخصات عرضه  ( 3)
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افزوده معاف    شبر ارز نمی باشد، این خدمات صحی ارائه شده توسط شرکت است که باید از مالیه  

شرح دهنده یک شخص منحیث شخص دارای    که   را  به این دلیل اداره مالیات قواعد معافیت  گردند.

ند صادر گردد که اجناس و خدمات مشخص  میباشد، را صادر نمیکند. یک طرزالعمل میتوامعافیت  

 عرضه شده توسط آن شخص را منحیث اجناس و خدمات معاف شرح دهد.   

اشخاصی که    باالی)تطبیق می گردد    عرضه های صورت گرفته توسط مالیه دهندگانمعافیتها باالی   5.2

  . هرگاه شخصی مالیه دهنده نباشد، (یا مکلف به ثبت هستنده ثبت  افزود  بر ارزشمطابق قانون مالیه  

 نمی گردد، افزوده تطبیق    بر ارزشکه مالیه    از آنجاییالزم نیست معافیت را باالی عرضه های آنها  

 گرفت.   مد نظر

باالی عرضه های که توسط مالیه دهنده صورت می    مادة پنجم  (1)فقرةمعافیت عرضه های مندرج   5.3

های آنها یک مسئله جداگانه می    ی خریداری، تطبیق می شود. تطبیق مالیه بر ارزش افزوده باال گیرد

 باشد. 

   مثال

 پنجم  مادة  (1)فقرة. طبق  دینما  ی ارائه م  ی خدمات صح   پیش میبردرا    ی طب  کینیشرکت که کل  کی

بر مالیه  افزودهر ا  قانون  م  یصح خدمات    ، زش  شرکت   کی نیکل  پیشبردمنظور    بهد.  نباش  یمعاف 

م  بر ارزش  هیکان که ثبت مالواز د  زات یتجه  و  وتریکمپ  یتعداد . دینمایم  یدار یخر باشد،    یافزوده 

.  دینمایم  وضع  زات یتجه  و   وتریکمپ  فروش  یباال   درست   صورت  به   را   افزوده   بر ارزش  هیمال  کانود

   .بود نخواهد معاف شی ها یدار یخر بابت کینیکل

مالیه   5.4 از  ارزشمعافیت  صرف  افزود  بر  مالیه  ه  قانون  ارزشدر  هیچ   بر  گردد.  می  پیشبینی  افزوده 

مگر اینکه در قانون  نمی باشد،  افزوده معاف    بر ارزشاجناس، خدمات، اشخاص یا مؤسسات از مالیه  

ارزشمالیه   عنوان خریداران  .  باشد  شده  درج  مشخصاً  افزوده   بر  به  دولتی  نهادهای  و  ها  وزارتخانه 

شیوه رفتار خاص را مقتضی نمی باشند و   افزوده هیچ   بر ارزشنون مالیه  اجناس و خدمات مطابق قا

افزوده وضع می    بر ارزشافزوده باشند، مالیه    بر ارزش هرگاه اجناس و خدمات طبق قانون تابع مالیه  

گرفته نمی شوند، به استثنای   مد نظرگردد. موقف خریدار یا دریافت کننده عرضه ها به طور عموم  

ج مندرج  پنجم  (1)فقرة  7زء  مورد  بر   مادة  مالیه  افزودهر ا   قانون    دات ی عا  بر  اتیمال  قانون .   زش 

دولتی)  داتیعا  بر  اتیمال  از  را   مختلف  یتهایمعاف ادارات  و  خیریه  مؤسسات  پمانند    نموده   ینیشبی ( 

  رزش ا   برو باالی مالیه    باشدیم(  داتیعا  بر  اتیمال)قانون    قانون  آن   منظور  بهتنها    تهایمعاف  نی ا  اما  است

اما، به توضیحات مندرج توافقات بین المللی در بخش های بعدی این    .نمی باشدتطبیق  افزوده قابل  

 فصل مراجعه گردد.   
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که   های  مالیه  عرضه  قانون  ارزشمطابق  منحیث    بر  های  افزوده  گرد عرضه  می  تلقی  ذیل دنمعاف  در   ،

 تشریح گردیده اند: 

 ی صح خدمات 

افزوده معاف می باشد. ارائه خدمات   بر ارزشاز مالیه    قانون ارائه می گرددخدمات صحی که مطابق   5.5

گرفته می شود که ارائه کننده آن خدمات جهت ارائه آن از    مد نظرصحی در صورت مطابق قانون  

وزارت صحت عامه جواز داشته باشد. به همین خاطر هرگاه چنین خدمات توسط شخص که دارای  

 افزوده معاف نمی باشد.  بر ارزشدد، از مالیه ز نمی باشد ارائه گرجوا

افزوده  در طرزالعمل 5.6 بر ارزش    بر ارزش به منظور قانون مالیه  را  معنی خدمات صحی    مشخص  مالیه 

می   واضح  در  .  سازدافزوده  صحی  خدمات  در معنی  است.    طرزالعمل  داده شده  توضیح  بخش  دو 

گرفته   مد نظرئه کنندگان خدمات صحی  ها مطابق قانون منحیث ارا  مشخص می گردد کی  نخست

 د. نگرفته می شو مد نظر خدمات صحی  کدام مواردتوضیح داده می شود که  دومد. نمی شو

 :  ند ازا خدمات صحی ارائه می نمایند عبارت  ،اشخاص که مطابق قانون 5.7

  که   همشاب   ساتیتأس  ای  کینیکلشفاخانه،  توسط   شده   ارائه   معالجه  ا ی  ی صح   مراقبت  و  شفاخانه .1

 . باشند نموده کسب افغانستان نافذه نیقوان مطابق را  تیفعال جواز 

  که   طبی   نکسازیع  ای  چشم   داکتر  دندان،   داکتر  جواز،  ی دارا  داکتر  توسط  شده  ارائه  خدمات .2

 .باشد داشته را افغانستان  در تیفعال جواز 

بر  گرید  اشخاص  توسط  شده   ارائه   خدمات .3   ا ی   دانند  داکتر  ،یطب  داکتر  توسط  نکه یا  مشروط 

 .گردد ارائه شخص کی  نیچن میمستق نظارت تحت ای  ز یتجو جواز دارنده نکسازیع

مد  ص،یتشخ   یبرا   یصح   خدمات  که  دینمایم  مشخص  مقرره 5.8 مراقبت،    از   یبهبود  ا ی  تیریمعالجه، 

 گردد:   یارائه م لیموارد ذ 

 ( یروان و  یکیزیف) یماریب .1

 یروان   بیآس ای ی جسم جراحت .2

 ( حمل وضع  از بعد و قبل یها  مراقبت شمول ه ب) حمل وضع و یحاملگ .3

 ی ناهنجار ای زادی  مادر نقص .4

 حمل و  نقل توسط آمبوالنس  .5

 تهیه ادویه برای مریضان داخل بستر  .6

 محل بود و باش به شمول غذا که توسط مراکز صحی به مریض  داخل بستر فراهم میگردد  .7

 سایر موارد به تشخیص وزارت صحت عامه و یا وزارت مالیه .8
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  بر ارزش مالیه  واجد شرایط معافیت از  خدمت ارائه شده توسط شفاخانه یا کلینیک طبی در صورتی   5.9

به    ت مستقیماًاافزوده می باشد که خدم ازمربوط  باشد.    تداوی و مراقبت  این  مریض  مریضان برای 

حاضر  د و آنهایی که برای عملیات روز  نمنظور عبارت از مریضان است که شب در شفاخانه می مان

ای  های مشورتی در صورت شب ماندن، وسایل یا هزینه های بستر به شمول غذ   می باشند یا بازدید

 معاف  باشد.  می تواند قامت در شفاخانه اارائه شده در جریان  

وسایل(  5.10 مثال  )برای  شده  ارائه  خدمات  مالیه    هرگونه  از  مریض  همراه  اشخاص  ارزشبه  افزوده    بر 

باشد.   نمی  زمان   ک ی معاف  همرااس  یاستثناء  و شخص  یک طفل  بیمار  که  )برای  ا  والدین   ی ت  ش 

 مثال، مادر طفل( باشد. 

معافیت   5.11 طبی    بایدصحی  خدمات  بخاطر  داکتر  یاتوسط  دندان    و  جوازداکتر  یا دارای  شفاخانه   ،

جواز  کلینیک   گردددارای  طور  .فراهم  که  باشند  خدماتی  باید  شده  ارائه  نظ  خدمات  از  ر  عموم 

 پنداشته شده باشد.  یا ضروری برای تداوی مریض الزم  قبول شده وبت مسلک طبا

نمایدر صورتی خدمات معاف  دندان    یا داکتر  واجد شرایط  یک داکتر 5.12   آن خدمات  کهدنارائه می 

گرفته می شود    مد نظر خدمات معاف  در صورت  . خدمات همچنان  گردندارائه  آنها    توسط  مستقیماً

برای مثال، یک کلینیک .  ارائه گرددهای آنها    مطابق به رهنمودآنها یا  صالحیت  ت و  نظارکه تحت  

با کارکنان تواند یک داکتر  باشد،  طبی می  مانند پرستارها داشته  ارائه شده توسط    کمکی  خدمات 

توسط   شده  ارائه  خدمات  و  باشد  می  صحی  خدمات  داکتر  ها    پرستارداکتر  هدایت  طبق  در  که 

 خدمات صحی می باشد.   کند نیزکار می کلینیک 

پتالوجی،    خدمات مربوطه مانند آزمایش 5.13 بنهای  نیز خدمات صحی می  ش  ف ماورای  و رادیو گرافی 

اینکه خدمات به هدایت یا درخواست    رد، مشروط ب نباشد حتی اگر توسط داکتر طب نظارت نگرد

 اجراء گردیده باشد.    دارای جواز داکتر 

 مثال 

است  شخص    کی تدمریض  برای  معاینه    .دینما  ی م  مراجعه جواز    ندهدار  ک ینیکل  بهاوی  و  از  بعد 

است.   الزم  خون  معاینات  بعضی  انجام  که  میگیرد  تصمیم  مر  یوداکتر  به   ضی از  و  گرفته  خون 

به منظور آزما از کل  کی   البراتوار.  ستدفر  یم   شیالبراتوار  با مالکان جدا   یم  کینیتشبث جداگانه 

 باشد. 

خدمات    خدمات،  رایز  باشدیم  معاف   افزوده  بر ارزش  ه یمال  از  البراتوار   تشبث  سط وت  شده  وضع   سیف

 است.  دهی گرد ءجواز اجرا ندهاست که به درخواست داکتر دار یصح 

این خدمات جزء    می باشد از آنجاییکه  برای مریض   باش در شفاخانه  و  شامل محل بود  نیز  معافیت 5.14

 نه می باشد. خدمت طبی ارائه شده توسط شفاخا ی الزم
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مثل ماشین 5.15 استفاده در داخل شفاخانه  بنفشهای    تجهیزات مورد  از خدم  ماورای  ت صحی  اقسمت 

است که به مریض ارائه می گردد. این اقالم اجناس می باشد، اما آنها به مریض مثل اجناس عرضه  

و به    می باشدصحی  ت  ا)که خدم  ه آن اجناس است که عرضه می گرددداستفا  صرفنمی گردد، اما  

 (. همین خاطر در معافیت خدمات شفاخانه ها شامل می گردد 

و اجناس مصرفی عرضه شده به مریض نیز در صورت معاف می باشند که آنها منحیث جزء از    دوا 5.16

و همچنان توسط شفاخانه یا داکتر در   مواظبت یا تداوی مریض توسط شفاخانه یا داکتر ارائه گردد

زش  ر ا  قانون مالیه بر  پنجم  مادة  (3)فقرةاین اجناس مطابق  دید عرضه شود.  ض یا بازقامت مریاجریان  

گرفته شده و برای عرضه خدمات الزم و ضروری می باشد و به همین خاطر    مد نظرجزئی  افزوده  

 منحیث قسمت از خدمات معاف می باشد.  

  ا ی   جداگانه  صورت  به  یصح   خدمت  گونه  هر  که  بود  نخواهد  معاف  صورت   در  اجناس  ریسا  و  دوا 5.17

  نخواهد  معاف ی صورت  در افزوده بر ارزش  هیمال از ها  دوا مثال یبرا. گردد نه یهز  یمشتر یباال مستقل

 .شود فروخته یعموم  مغازه ای ی ساز دوا توسط که بود

با   5.18 پیوند  در  که  نرسنگ  شفاخانه    صحیخدمات  خدمات  از  مریضان خارج  به  یا  در شفاخانه  خواه 

  واجد شرایط نرس مطابق به رهنمود شفاخانه یا داکتر  در صورت معاف می باشد که  میگردد،  فراهم  

 .  عمل نماید

دندان 5.19 یا  و عینک ساز داکتران طبی  داکتران چشم  واجد  نتلقی می گرد  مسلکیدر صورت    ،  د که 

دندان که  صحی یا    ها باشند. خدمات طبی،  شرایط حقوقی اجرای مسلک در افغانستان یا سایر کشور

 د. نافزوده معاف نمی باش بر ارزشاز مالیه  ارائه می گردد، واجد شرایطتوسط اشخاص غیر 

از   5.20 مریض  بهبود  و  معالجه  برای  طبی  داکتر  توسط  که  گیرد  می  بر  در  را  خدماتی  صحی  خدمات 

بی ارائه  به شیوه داکتر طکه  الزم پنداشته شود. خدمات واجد شرایط ضرور نیست   جراحتبیماری یا  

تجویز، گردد،   با  باید  به  اما  جهت  فیزیوتراپی  مثال  گونه  به  گیرد.  انجام  وی  پیشنهاد  یا  بود  هدایت 

 زخم.  

های چرخدار،   5.21 هرگاه  چوکی  فیزیکی  اقالم  سایر  و  شنوایی  وسیله  عینک،  مصنوعی،  اعضای  عصا، 

م  اقالم  این  باشد.  نمی  صحی  خدمات  شود،  فروخته  شخصی  به  اجناس  منحیث منحیث  تواند  ی 

،  به عاریت  کلینیک یا داکتر طبی    خدمات صحی در صورت معاف گردند که توسط یک شفاخانه،

از یک بیماری    و تداوی   ه مریض به عنوان جزء از برنامه بهبودکرایه یا به عبارت دیگر طور موقتی ب

تو  جراحتیا   که  چرخدار  چوکی  از  موقتی  استفاده  هزینه  مثال،  برای  شود.  به  داده  شفاخانه  سط 

 . می باشدداده می شود، معاف  گیبهبودی پای شکستبرای  مریض 
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محل 5.22 بین  امبوالنس  توسط  نقل  و  صحییها  حمل  خدمات  که  نمایند  را   ی  می  ها،    ارائه  )شفاخانه 

 شامل معافیت خدمات صحی می گردند.  های طبی(   کلینیک

معافیت خدمات   ایش انجام می گردد، شاملهای در صورتی که برای آر   معالجات طبی و جراحی 5.23

  منظور   به  فقط   که   صورت  ات یعمل  ا ینمودن دندانها    دیطور مثال، کاشت مو، سف  به صحی نمی شوند.  

صح   رد،یگیم  صورت  شخص  ییبایز   ای  یظاهر   شکل  یبهبود نم  یخدمات  هرگاه   د.نباش  یمعاف 

بهبودی   به منظور  یا جراحی  باشد    آسیبیا    جراحت معالجه  ، یک  دلیل معالجه یا عملیات  ا یروحی 

 . این استثناء تطبیق نمی گردد ،باشد در حالت افزایشناهنجاری و  زادی  عیب مادر

 مثال 

است.    دهیاش متصل است، متولد گرد  ینیاش به آخر ب  ییکه لب باال  یزاد  مادر  تیوبیبا مع  الیشک

قرار    یمورد عمل جراح  شا  تیوبیبردن مع  نیدر شفاخانه کابل جهت از ب  یکه دوساله بود، و  یزمان

  ش ی آرا   لی به دال  دیبانگردد،    یکه منجر به مشکالت طب  یصورت   درعمل    نی ا  قاعدهگرفت. مطابق  

  ی ممعافیت    شامل  باشد  وراثت   به   مربوط  که   یصورت   در   ات یعمل  نیچن  آنهم،  باصورت گرفته باشد.  

 .دینمایم برآورده را  یصح  خدمت ثیمنح  تیمعاف طی شرا اتیعملچنین  لذا ،گردد

 ه یترب  و م یتعل

مالیه بر ارزش افزوده معاف میباشد.    های منظور شده توسط قانون  توسط نهادعرضه خدمات تعلیمی   5.24

دارای جواز از  های    دانشگاه و    )نیمه عالی(   انستیتیوت ها،  تدریس در تمام مکاتب  خدمات شامل  این 

عالی تحصیالت  وزارت  یا  معارف  نمیباشد.    وزارت  بر  دولتمعافیت  و  هادهای  که ی  دولتی  غیر 

تحصیلی   شرط  راخدمات  به  نماید  می  نهاد  ی ارائه  که  گردد  می  جواز    تطبیق  دارای  متذکره  های 

 د.  نباش

  بر ارزش قانون مالیه    مادة پنجم(  1)فقرة  2گردد مطابق جزء   ی ارائه م  ینید  مکاتبکه توسط    تعلیمات 5.25

م  یدر صورتافزوده   از وزارتنباش  یمعاف  باش  عالی  تحصیالت  یامعارف    د که  با نجواز گرفته  د. 

  مادة پنجم (  1)فقرة    5مطابق جزء     یلتواند به صورت بد  ی توجه به نوع درس ارائه شده، خدمت م

 (.نماییدمراجعه  ذیلمعاف  گردند )در این قانون 

به  رسی  برنامه د  الزم برایاجناس که توسط مؤسسه تعلیمی ارائه می گردد مانند کتابها و مواد درسی   5.26

این اجناس باید  .  شودارائه  درسی  های    که منحیث قسمت از برنامه یا کورسگردد  معاف می    یشرط

گرفته   مد نظر  افزوده  بر ارزشقانون مالیه    مادة سوم  (5)فقرةقسمت از خدمات تعلیمی مطابق  منحیث  

 د. نشو

  خدمات تعلیمی باالی شاگردان    از النه  هزینه آن که طور جداگانه یا مستق  ی در صورتاجناس تعلیمی   5.27

 گردند.افزوده معاف نمی  بر ارزش مالیه  وضع گردد از
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   ۱ مثال

.  است  شده  داده  جواز  یعال  التیتحص  وزارت  توسط  پرستار  هیترب  یخصوص  انستیتیوت  کی برای  

 شامل  سیف.  دینمایم  وضع  خود  آموزش  برنامه   یبرا  ساالنه  یافغان  (40000)  مبلغ  متذکره  انستیتیوت

  ه یمال  از  سیف  تمام.  باشدیم  انشاگرد  به  انستیتیوت  توسط  شده  ارائه  یدرس  مواد   و  کتب  تعداد  و  درسها

 .باشدیم معاف افزوده بر ارزش 

   ۲ مثال

  سال  از.  دهد  رییتغ  را   خود  سیف  ساختار   ده یگرد   مصمم  فوق   1مثالمندرج    پرستار  هیتربانستیتیوت  

  خواهد   خود  ی آموزش  برنامه  ی برا   ی افغان  ( 35000)  را   خود  ساالنه  سیف  متذکره انستیتیوت    نده یآ

 کتب   انستیتیوت.  بخرند  شانای  خود  را   خود  یآموزش  مواد  و  یدرس  یکتابها  دی با  ناشاگرد  اما  ساخت،

 . فروشدیم اقالم بر یمبتن متفاوت یها  متیق به شاگردان به را   الزم یدرس  مواد و

  طور   یدرس  مواد  اما  باشدیم  معاف  افزوده  بر ارزش  هیمال  از  هنوز  دورة  سیف  (35000)  نصورتیا  در

  اقالم   نی ا  یباال   افزوده  بر ارزش  هیمال  نورم.  باشدیم  افزوده  بر ارزش  هیمال  تابع  شده  یدار یخر   جداگانه

 . باشدیم صفر

مفهوم خدمات تعلیمی ارائه می نماید.   ی را در رابطه بهبیشتر  مشخصات  ، افزوده  بر ارزش مالیه    مقرره 5.28

توسط شخص دارای جواز مناسب ارائه گردد  ور تحت پوشش قرارگرفتن، خدمات نه تنها باید  به منظ

 :  باشند ذیل  بوده و دارای مشخصات بلکه خدمات نیز باید تعلیمی 

 نصاب  ای  برنامه،کورس  مطابق  میتعل  ارائه)  سهیل  ای  متوسطه  ،ئیهابتدا  مکتب  فعالیت های  مورد  در .1

 (یمیتعل

 نیاودانشج   که  یها  رهنمود  ای  آموزش  ارائه)  مشابه  نهاد  ای  یځپوهن  شگاه،ناد  پوهنتون /   مورد  در .2

  ت ی هدا  مشابه  التیتحص  ای  یلیحصت جهت  در   پلوم،ید  قنامه،یتصد  گرفتن   سمت  به  راو محصالن  

 (. دینما

معین 5.29 تعلیمی    ی مقرره همچنان خدمات  ارائه گردد منحیث خدمات  تعلیمی  نهاد  را که هرگاه توسط 

 ثتثنی می نماید:  ساهد بود، ممعاف نخو

 شاگردان  به  باش و بود التیتسه و غذا  نمودن فراهم .1

 ی میتعل محل از  ای یمیتعل محل به شاگردان ترانسپورت .2

  و   کار  ای  ن یوالد   رفتن  فه یوظ  منظور  به   اساساً  مراقبت  که   یجا  سال،  6  سن  ریز   اطفال  از  مراقبت .3

 . باشد بار

باش   5.30 بود و  خدمات    یا فقط طور روزانهزندگی    جهت  به شاگردان   بدون غذا(ا  ی  غذا   )باارائه محل 

 محل بود و باش باشد نیز صدق میکند.  فیس کورس شامل  که    تعلیمی نمی باشد. این امر در مورد
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از آن جهت است که   به صورت  این  لوازم  و  ب  واضح کورس  باشد.  عالوه،    رخدمات جداگانه می 

 ود.  جزئی نخواهد ب مقدار لوازم مطمئناً

دو خدمات تعلیمی و غیر تعلیمی را در بر    در مواردیکه یک فیس برای کورس پرداخته شود که هر 5.31

 تابع مالیه تقسیم نماید.   فیسمعاف و  به فیس گیرد، عرضه کننده باید فیس را قسماً

 مه ی ب و  یمال  خدمات 

.  ، می گرددوده معاف گردندفزا  بر ارزشوسیع از خدمات که باید از مالیه  بخش  این معافیت شامل   5.32

خدمت باید توسط شخص دارای جواز ارائه خدمات    اول  :قسمت به منظور معافیت وجود دارد  دو

 ت مشخص باید خدمت مالی باشد. اخدم دوم. مطابق قانون ارائه گرددمالی 

معنی است    یندن بای   مطابق به احکام قانون ارائه گردد،    به منظور معافیت، خدمات مالی یا بیمه باید 5.33

شخص باید توسط  به  در مورد بیمه،    و  بانکشخص توسط د افغانستان  به  که در مورد خدمات مالی  

 وزارت مالیه جواز داده شود. 

.  گرفته شود   مد نظر   مشخصخدمت   الزم است ی  ودر تعیین اینکه آیا یک خدمت مالی است یا بیمه   5.34

معنی    یناما این بد  بیمه ارائه نماید،   خدمات مالی یایک بانک یا شرکت بیمه ممکن به صورت عموم  

برای مثال، یک بانک یا شرکت بیمه می تواند دارایی را  است.    بیمهمالی یا    ،نیست که همه خدمات

  افزوده   بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم  (1) فقرة    3بدهد. این فعالیتها مطابق جزء    یهیا به کرا   خریداری

د. )اما الزم است معافیت محل مسکونی  ننمی باش  وی بیمه  آنها خدمات مالی و    معاف نمی باشد، زیرا

 گرفته شود(.  مد نظرقانون متذکره  مادة پنجم( 1)فقرة   4مطابق جزء 

معافیت برای  ارائه نماید.   را  یوخدمات مالی یا بیمه  میتواند   نیستیا شرکت بیمه  یک نهاد که بانک   5.35

در صورت تطبیق می گردد که نهاد جواز داشته باشد یا به عبارت دیگر    تنهای  وخدمات مالی و بیمه  

به عنوان مثال، یک بانک در مطابقت به چنین خدمات مطابق قانون در حکمی پیشبینی گردیده باشد.  

 بانکداری فعالیت و خدمات مالی را ارائه مینماید.  قانون

                                                                                      مثال          

روز برای آنها وقت      90پرچون فروش به قرض بفروشد و    انعمده فروش ممکن به مشتریتجار  یک  

حتی اگر عمده فروش یک    تا قیمت عرضه ها را بپردازند. این یک خدمت مالی است،   نماید تعیین  

و ضروری است و  یت اقتصادی عمده تشبث وی الزم  با آن هم، خدمت متذکره به فعال  بانک نباشد

 ی منحیث نهاد مالی به رسمیت شناخته نمی شود. واین امر توسط قوانین بانکی یا بیمه 
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بیشتری را در مورد مفهوم خدمات    بر ارزشمالی، مقرره مالیه  در مورد خدمات   5.36 افزوده توضیحات 

جد شرایط خدمات مالی هستند، ارائه گردیده  تها که وااز فعالی  لیستارائه می نماید. در مقرره  مالی  

 جامع نمی باشد.    لیستیک  ،لیستاست. این 

مالیه   5.37 از  مالی که  از خدمات  ارزشمثالهای  به    ،افزوده معاف هستند  بر    فعالیت های خدمات مربوط 

 : میگرددشامل  را ی ارائه می گردد،وکه توسط تشبثات مالی یا بیمه  ییا معامالت  ذیل

 . یعادیم ای  انداز پس ،یجار  حساب تیفعال .1

  از   برداشت  ای  کردن  اضافه  توسط  ها،  سکه  ای  ها  بانکنوت  تبادله  توسط  خواه)  اسعار  هتبادل .2

 .(باشد گرفته صورتبرعکس آن   ای حسابات

 .پول انداز  پس ای  گرفتن قرض دادن، قرض .3

  کارت   با   ابقتطم  در   خدمات   ا ی  اجناس   عرضه   بابت   شخص  بازپرداخت   یبرا   که  باتیترت .4

 .صورت گرفته باشد مشابه کارت  پالن ای  نهیهز  کارت ،یاعتبار 

 ت یمالک  انتقال  ای  پرداختها  د،یرس  ر،ییتغ  دی تجد  ،یدار یخر  قبول،  ،یسی ظهرنو  فروش،  صدور، .5

 .یمال سند

 ؛یمال سند مورد در مبالغ ر یسا ای سهم مفاد ،یاصل مبلغ  تکتانه، مبلغ هرگونه لیتحص ای پرداخت .6

 .(اعتبار ) تید ی کر تیر یمد ای  مذاکره اعطا، .7

  ی اجرا   با  ارتباط  در  (باند)  ضمانتنامه  ای  نیتضم  غرامت،  ضمانت،  از  ییرها   ای  رییتغ  اخذ،  ارائه، .8

 . یمال سند کی تحت (یمال سند کی  مندرج) مکلفیت های

 . تقاعد (یمستمر) وجوه ای  یگذار  هیسرما  تیریمد .9

 . یمال اجاره  کی  اساس به تیدی کر عرضه .10

 

دانسته مبلغ پول  یک  مستحق    معین  یک شخص  آن  ذریعهاست که    یسند   مقرره  در  "سند مالی  " 5.38

  )   های بیمه و بیمه مجدد  همه اشکال قرضه، اسهام موجودی سرمایه، پالیسی  نقد،پول  شامل    .شودمی  

ت میناو تض  ها  ، قرارداداسهام اختیاری،  ها   د پرداخت، اعتبارنامه اسناها و سایر    ، چک(  بیمه اتکائی

 می شود.آینده 

و خدمات مشابه نمی    پس انداز   های ایمنی   حفاظتی، ارائه بکس  )امانت(خدمات مالی شامل خدمات   5.39

 گردد. 

بیمه 5.40 بیمه    ،خدمات  و  بیمه  اتکائی()  مجددمعامالت  شده    بیمه  اجراء  مربوطه  خدمات  شمول  به  را 

بیمه   نمایندگان  و  قرارا  توسط کمیشن کاران  بیمه    مستقیماًخدمات که  .  ر می دهدتحت پوشش  به 

  مطالبهو طی مراحل    مطالبهخدمات حل و فصل    فروش بیمه،   ارتباط می گیرد مانند تحصیل حق بیمه، 

 د.   ننیز خدمات بیمه می باش
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های آینده نزد خود    شرکتهای بیمه به صورت عموم مقدار از وجوه را به منظور برآورده نمودن ادعا 5.41

این وجوه ممکن در سرنگاه می   مایه گذاری های کوتاه مدت و دراز مدت سرمایه گذاری  دارند. 

این   نیستند،  فعالیت هایگردند.  بیمه  با  سرمایه گذاری  تواند  مالی    )اما می  به حقایق خدمات  توجه 

 باشند(.  

               مثال                                                                              

سرمایه گذاری نموده و آنها را به اجاره داران تجارتی به اجاره می    جایدادشرکت بیمه هرات باالی  

بر  نمی گیرد. مالیه    بیمه نیستند و تحت پوشش معافیت خدمات بیمه قرارها    دهد. اجاره این جایداد

 .  می گردداجاره تطبیق چنین افزوده باالی پرداخت    ارزش

افزوده    بر ارزشمچنان قسمت از وجوه را به یک بانک محلی می سپارد. مالیه  ه هرات هشرکت بیم

 نه بانک تطبیق می گردد.   و همبابت این سرمایه گذاری نه باالی شرکت بیمه 

 ی شی رها  ددا یجا  اجاره ای  انتقال

بگونه مثال، اف است.  افزوده مع  بر ارزشانتقال یا اجاره جایداد غیر منقول به منظور رهایش از مالیه   5.42

مشخص    آیا جایداد دادن خانه به منظور استفاده رهایشی از مالیه بر ارزش افزده معاف است. یهبه کرا

  قضیه دارد. الزم است مشخصات فیزیکی جایداد  چگونگی  غیر منقول معاف است یا خیر بستگی به  

گرفته    مد نظرتیار می گیرد،  و همچنان مقصد استفاده از جایداد توسط شخص که جایداد را در اخ

 شود. 

جایداد باید طور واضح طراحی و قابل استفاده رهایشی باشد. این بدان معنی   جهت معافیت مورد نظر،  5.43

آشپزخانه،است   قبیل  از  رهایشی  الزم  معمول  ساختار  دارای  مناسب    که  دوانی  نل  خواب،  اتاقهای 

 باشد. 

ز آن به مقصد رهایش  یداد را در اختیار می گیرد باید ا که جا  شخص  ،گرفتن معافیت  مد نظرجهت   5.44

ش بعد از  باشد. شواهد استفاده منحیث رهای  نیز وجود داشته باید حین عرضه    ارادهاستفاده نماید. این  

 مرتبط است.   بیشتر در اختیار گرفتن جایداد

ارد. جایداد غیر منقول  حت دصرا  "رهایشی"افزوده در مورد مشخصات مفهوم    بر ارزش مقرره مالیه   5.45

رهایشی   صورت  نظر در  منحیث   مد  جایداد  از  باشد  داشته  قصد  نشین  اجاره  که  شود  می  گرفته 

خالی    دورةشامل    دورةاستفاده نماید. این    هما  6قامتگاه اصلی خود یا فامیل خود برای حداقل مدت  ا

 فامیل وی خواهد بود.  قامت توسط اجاره نشین یااجایداد از شروع اجاره تا اولین  بودن

انتقال مالکیت جایداد غیر منقول، چنین جایداد در صورت رهایشی   5.46 گرفته خواهد    مد نظردر مورد 

شد که دریافت کننده جایداد قصد داشته باشد از جایداد منحیث اقامتگاه اصلی خود یا فامیل خود 
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این    2برای مدت   اد از زمان انتقال تا اولین اقامت  جاید که    ای   دورةشامل    دورة سال استفاده نماید. 

 توسط اجاره گیرنده یا فامیل وی خالی باشد، نیز می باشد. 

فوری   5.47 منظور ساخت  به  زمین  معافیت می گردد که  واجد شرایط  بدون ساختمان در صورت  زمین 

ساخت   یا  رهایشی،  بایمنزل  کننده(  )عرضه  دهنده  مالیه  گردد.  کسب  مدت  کوتاه  در  د ساختمان 

.  در دسترس قرار می گیرداین مقصد    ثباتا ن بسازد که اسناد و مدارک در صورت نیاز جهت  یمتیق

که   باشید  داشته  و  مادة  (1) فقرةبخاطر  مالیه  هفتم    بیست  ارزش قانون  مالیه افزوده    بر  وزارت    به 

مالیه    )ریاست عمومی عواید( تا  دهد  می  ارزشصالحیت  م  بر  دریافت کننده در  از  را  وارد  افزوده 

به عرضه کننده صالحیت می دهد تا  این قانون  مادة چهارم(  4)فقرةتحصیل نماید و    ،کذبیا    جعل

 تحصیل نماید.  افزوده را در هر صورت از دریافت کننده،  بر ارزش مالیه 

اعمار گردیده(   5.48 یا اجاره ساختمانهای تجارتی )به شمول زمین که باالی آن ساختمان  و زمین  انتقال 

 افزوده معاف نمی باشند.  بر ارزشاز مالیه  ،زل رهایشی نیسترای ساخت منکه ب

رهایشی   5.49 جایداد  که  را  زمینی  رهایشی  جایداد  میمعافیت  شامل  گردد،  می  اعمار  آن  شود. باالی 

زمین   رهایشی  معافیت  ساختمان  منظور  به  که  زمین  ساحه  به  محدود  فقط  رهایشی  جایداد  اطراف 

 وسعه می یابد. استفاده می گردد، ت

   / مذهبی دینی خدمات 

شرط  دینیخدمات   5.50 باش  یبه  می  رسمیت نمعاف  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  قانون  توسط  که  د 

دین مقدس    شامل  ،مربوطهد. مذاهب یا ادیان  نباش  به ادای مناسک دینی خویش  شناخته شده یا مجاز

  لی و  ،بودهفرقه های آنها  های فرعی یا    گروهبودایی و هرگونه    سیک،  مسیحیت، آیین هندو،   ،اسالم

 محدود به آنها نمی باشد. 

مالیه    پنجم   مادة(  1)فقرة  2توسط جزء    دینی   تعلیمات 5.51 ارزشقانون    می در صورت معاف  افزوده    بر 

توسط    دینی  تعلیماتموارد خدمات    سایرمنظور شده ارائه گردد. در    تعلیمیباشد که توسط مؤسسه  

 (.نماییدباشد )در فوق مراجعه  میمعاف  قانون متذکره پنجم مادة( 1)فقرة 5 جزء

 دوستانه  بشر  ی ها کمک

بشردوستانه 5.52 های  میباش  کمک  معاف  افزوده  ارزش  بر  مالیه  و ناز  اجناس  شامل  ها  کمک  این  د. 

اروپا، مانند  ی  ی خدمات فراهم شده توسط کشورها اتحادیه  امریکا، کشور های عضو  ایاالت متحده 

منظور کمک در راستای توسعه افغانستان و مساعدت با مردم بی بضاعت  ه  کشور ها ب   سایر   لیا وآسترا

فعالیتها   این  به  مربوط  اجناس  میباشد.  این کشور  افغانستان وارد گردد،  در  بار در  اولین  هرگاه برای 

 (.افزوده بر ارزشقانون مالیه  پنجم مادة (2)فقرة 5جزء ) معاف می باشد.  وارداتچنین 
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است    یکمک و عملاصطالح قبول شده بین المللی می باشد. کمک بشردوستانه  کمک بشردوستانه   5.53

انسانی در جریان و بعد از  کرامت  حفظ و نگهداری    ،که جهت حفظ حیات، کم کردن درد و رنج 

تعریف ملل  طراحی می گردد.  )تعریف سازمان انکشاف و همکاریهای اقتصادی(    اضطراری حاالت  

ب  متحد از    حوادث   انی قربان  یبرا   که   است   ی کمک  از  عبارت  بشردوستانه کمک    "شر دوستانه  کمک 

برنامه   (.متحد  ملل  ی عموم  مجمع  182/48شمارهنامه  ع)قط  "  است  مهم  عاجل  موارد  ر یسا  و  یعیطب

یا دارای اهداف است که می توان در   های کمک بشر دوستانه به صورت عموم کوتاه مدت بوده 

 د. نبشردوستانه می باش های کمک فوری مستفید شوندگان  ،آورد. مردم نیازمند کوتاه مدت به دست

از   کمک  5.54 باید  ها  بشردوستانه  پروژه  دارای  که  انکشافی  دراز  و   کمک  اهداف  ،  باشد می  مدت    یا 

یا  .  شود  تفکیک تحایف  عنوان  به  عموماً  بشردوستانه  بالعوضکمک  ذینفع  به    کمک  یا  اشخاص 

دد. کمک بالعوض توسط قرضه ها به شمول قرضه های تنزلی و پروژه  می گر  فراهم  عذینف  دولت  

ها که قسماً توسط قرضه ها تمویل می گردند به طور عموم کمک بشردوستانه نمی باشد و می تواند  

  مد نظر از نگاه ماهیت به حیث کمک انکشافی باشد. در بعضی موارد ممکن تفاوت روشن نباشد و به 

 داشته باشد. بستگی حاالت گرفتن تمام 

 : موارد ذیل می باشند  کمک بشردوستانه شامل 5.55

 ( ره یوغ دارو آب، سرپناه،) خدمات و نجات یماد  یها کمک •

 ( یلیتکم  هیتغذ  یها  برنامه و مدت کوتاه عی توز) عاجل  ییغذا کمک •

 (  ارتباطات و تدارک ،یهماهنگ ) مراقبت و حفظ خدمات  امداد، یهماهنگ •

ی که از قبل موجود ی ها  نان می تواند شامل بازسازی و نوسازی )ترمیم زیربناستانه همچ کمک بشردو 5.56

باشد( و جلوگیری از  طراحی شده  بنا جهت بهبود سطح زیرکه    یمدت   دراز  فعالیت های   در مقابل بوده  

طبیعی،  حوادث  خطر  )کاهش  آن  با  مبارزه  آمادگی  و  طبیعی  دهنده،   سیستم  حوادث  هشدار   های 

 یات احتمالی( می باشد.  و طرح عملگدامها 

 مثال                                                                                             

می  که در یک زمین لرزه تخریب شده بود  برای ترانسپورت و ارتباطات  منطقه  پل مهم  عاجل  ترمیم  

اما ساخت یک شاه  تواند باشد  بشردوستانه  انکشافی    هرا کمک  متذکره کمک  منطقه  نظربرای    مد 

 گرفته می شود نه کمک بشر دوستانه. 

ت  مؤسسا  افراد، مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات چند ملیتی،  کمک بشردوستانه ممکن توسط دولتها، 5.57

 . ، ارائه گرددداخلی یا شرکتهای شخصی

مم  5.58 نماید  می  اداره  را  بشردوستانه  پروژه کمک  یا  مؤسسه که  اجناس  ارائه  نهادها جهت  با سایر  کن 

افزوده باشد    بر ارزشای پروژه قرارداد نماید. هرگاه قرارداد کننده مالیه دهنده مالیه  خدمات الزم بر 
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مرتبط   بشردوستانه  پروژه  به  مستقیماً  شده  ارائه  خدمات  یا  اجناس  جزء معافی  ،گرددو  مطابق    6  ت 

  از طریق   ایباالی قراردادی بابت عرضه های ارائه شده افزوده    رزشبر اقانون مالیه    پنجم  مادة  (1)فقرة

 مدیر پروژه بشردوستانه تطبیق خواهد شد. 

  گردد ی م عرضه یدولت   ینهادها  به  مشخص  اهداف  به  که خدمات و  اجناس

که   5.59 خدمات  و  یا  دولتنهاد    به اجناس  ریاست  وزارت،  شمول  )به  یا    ت ااداری  دولتها  توسط  محلی( 

منظور کمک با مردم متاثر شده از آفات طبیعی )بگونه مثال، سیالب ها، زلزله    به  ی خارجیکشورها

   ( در ساختمانهای کاری برای کارکنان ایجاد مشکل می نمایدها(، حوادث صنعتی )چون انفجارات  

 فراهم می گردد. ریختن ساختمانها و لغزش زمین(،   و فاجعه ها )مانند حریق، فرو

 قرارداد می نماید، اهداف مشخص    دگانی که مستقیماً با نهاد دولتی به منظوری مالیه دهنمعافیت باال 5.60

افزوده    بر ارزش ثبت مالیه    مکلف به تطبیق می گردد. شخص قرارداد کننده با نهاد دولتی باید ثبت یا  

 حین عرضه باشد.  

فرعی  شامل  معافیت   5.61 قراردادی  یا  سوم  گرددشخص  اجنا  یاشخاص)  نمی  خدماکه  و  به  س  را  ت 

 .  (دنارائه می نمای که اجناس و خدمات را به نهاد دولتی فراهم می نماید،  یشخص دیگر

 ی ورزش  خدمات  و ی کیزی ف  هیترب  و م یتعل

، جمنازیوم  استفاده از زمین بازی جهت ورزش یا به منظور تفریح   مانند تسهیالت آموزشی،  یخدمات 5.62

تر دهندگان  آموزش  توسط  که  خدمات  گردد،و  می  فراهم  ورزش  و  بدنی  مالیه    بیت  ارزش از    بر 

  عرضه تکت های دخولی در ورزشکاه از این حکم مستثنی است. د.نافزوده معاف می باش

 مثال 

یک   المللی  مشهور    زشکارورعبداهلل  بین  سطح  در  که  دهدتکواندو  می  یک  است  مسابقه  وی   .

افتتاح را  از خدمات آمو  ورزشگاه  نماید که در آن  به شاگردانمی  ارائه می  ا   زشی ورزشی که  ش 

 افزوده معاف می باشد.   بر ارزشنماید، فیس می گیرد. این خدمات از مالیه 

 معاف    واردات

خاص از واردات    های  های کتگوری   پیرامون معافیتافزوده    بر ارزشقانون مالیه    پنجممادة    (2)فقرة 5.63

 صراحت دارد:  موارد ذیل می باشد،که شامل 

 نیمسافر توسط اجناس  دیتور

خریداری معاف از    ،مسافرین بین المللی که به افغانستان می آیند، ممکن در میدان هوایی مبدأ پرواز 5.64

یا در جریان   قبل  فروشان  پرچون  سایر  از  را  اجناس  ممکن  آنها  نمایند.  را کسب  محصول گمرکی 
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ممکن اجناسی باشند که به طور    سفر خریداری نمایند. این اجناس ممکن قابل مصرف )شیرینی( یا 

 (. لپتاپ کمپیوتر یکمورد استفاده شخصی قرار گیرد )  مداوم

اجناس   5.65 که این  افغانستان  گمرکات  قانون  طبق  گمرکی  محصوالت  یا  عوارض  از  که  صورتی  در 

ده  افزو  بر ارزش معاف مالیه    واردات  ی به افغانستان تطبیق می گردد، معاف باشندوارداتباالی چنین  

 هستند. 

باالی چنین   5.66 تطبیق  قابل  قانون گمرکات  توسط  تجویز شده  از حد  اجناس  ارزش  به    وارداتهرگاه 

بر افغانستان بیشتر باشد، در آن صورت عوارض یا محصوالت گمرکی قابل پرداخت می باشد، مالیه  

 افزوده نیز باید بابت این اجناس پرداخته شود.    ارزش

ه از ارزش مجموعی اجناس پرداخته می شود نه مبلغ که از حد معافیت بگذرد.  زوداف  بر ارزشمالیه   5.67

مالیه   و  بوده  تورید معاف  باشد،  معافیت  از حد  ارزش کمتر  ارزشهرگاه  قابل پرداخت   افزوده    بر 

 نمی باشد. 

 ۱مثال 

بعضی  ده  مبردبی رفته است. در میدان هوایی دبی ناشهر  عرفان جهت سپری نمودن ایام تعطیالت به  

این   نماید.  می  قانون گمرکات خریداری  مندرج  مسافرین  معافیت  از حد  کمتر  قیمت  با  را  اجناس 

  بر ارزش همچنان تابع مالیه    ومعاف تلقی    وارداتحین برگشت عرفان به افغانستان منحیث    واردات

 افزوده نیز نمی باشند.  

 ۲مثال 

ایام تعطیالت به   وی اجناس را به قیمت بیشتر از  ی رود.  ی م دوبشهر  صبور نیز جهت سپری نمودن 

به   افغانستان مکلف  به  می آورد. صبور حین رسیدن  افغانستان  به  و  مسافرین خریداری  معافیت  حد 

 افزوده از مجموع قیمت تورید می باشد.  بر ارزشپرداخت مالیه 

 ۳مثال 

گزاری   خبر  نماینده  منحیث  کابل  از  وی  باشد.  نمی  افغانستان  ساکن  می    دوستاننهعمران  بازدید 

قامت دو هفته اتاپ، کامره و سایر اجناس شخصی را جهت استفاده در جریان  پنماید. نامبرده یک ل

مران ای با خود می آورد. وی می خواهد تمام این اجناس را حین عزیمت خارج از افغانستان ببرد. ع

به هم و  نمی گردد  قانون گمرکات  مطابق  و محصوالت گمرکی  عوارض  مالیه  تابع  از  بر  ین خاطر 

 افزوده بابت این اجناس نیز معاف می باشد.    ارزش

پنجم قانون مالیه بر ارزش افزوده   مادة( 2)فقرة  1قانون گمرکات حکم است که طبق جزء چهلم  مادة  5.68 

 قابل تطبیق میباشد تا مالیه بر ارزش افزوده به عین طریقه محصول گمرکی وضع گردد. این احکام با

 ا معافیت از مالیه بر ارزش افزوده بابت واردات موارد ذیل را اجازه میدهد: یکج هم 



 

64 
 

 ،یگمرک  ۀتعرف  مندرجات  طبق  یرسم   یها  سفر  نیح  دولت  کارکنان  توسط  شده  وارد  اموال •

)دیننما  تجاوز  ی افغان  هزار   کصد ی  از  آن   متیق  نکه یا  بر  مشروط  قانون   چهلم   ة ماد  1  جزء . 

 ( گمرکات

  ط یشرا  مطابق  ند،ینمایم  فهیوظ  ی فایا   افغانستان  در  که  یرج خا  اتباع  یشخص  لوازم  •

 (گمرکات قانون چهلم مادة 3جزء).قرارداد

 قانون  چهلم  مادة  7  جزء)  .یگمرک  ۀتعرف  مندرجات  مطابق  نیمسافر  اموال   و  یشخص  ۀمحمول •

 . (گمرکات

دارد تا   زوده مطابقتبر ارزش اف  هیقانون مال  مپنج   ةماد  ( 2)فقرةبا    همچنان  گمرکات  قانون  چهلم  ةماد 5.69

استفاده    یاجناس و لوازم شخص  تیمعاف  ی برا  یمحصول گمرک  قهیطر  نیبر ارزش افزوده به ع  هیمال

شان   ی خانواده ها  یافغان در خارج و اعضا  یالملل   نیکارمندان ب  ایافغان    ئتیه  ی توسط اعضا  یشدن

را    طیو شرا  تیبه وضعحکم نظر    نیع  12و جزء    قانون گمرکات  چهلم  ةماد  6  جزء)گردد    قییتطب

 (.پیشبینی نموده است

 کنندگان  عودت  و مهاجرین شخصی  اجناس

اجناس شخصی مهاجرین و عودت کنندگان که به افغانستان می آیند، از مالیه بر ارزش افزوده معاف   5.70

میباشد. اجناس شخصی مهاجرین و عودت کنندگان لزوماً محدود به اجناس که با خود شخص حین  

ده مشابه  واین معافیت مندرج در قانون مالیه بر ارزش افزنمی باشد.    افغانستان وارد می شود،  دخول به 

گمرکات میباشد. ریاست گمرکات   قانون  مادة چهلم  12  جزء  مندرج به معافیت از محصول گمرکی  

دن  این معافیت ها را باهم یکجا مطابق با طرزالعمل های خویش برای ارزش و میعاد زمانی برای رسی

 اجناس قبل یا بعد از رسیدن یا برگشت شخص حقیقی به افغانستان مدیریت مینماید.   

صی با درنظرداشت اوضاع شخص و اجناس خانه باید از نگاه نوعیت و کمیت متناسب با استفاده شخ  5.71

 فامیل وی باشد. 

 کیمات وپلید ی ها  ی ندگ ینما و  ها مات وپلید  واردات

دیپ  واردات 5.72 توسط  حدود لوماتاجناس  داشت  نظر  در  با  ب  ها  های  نامه  موافقت  در  شده  ن  یتعیین 

 المللی، از مالیه بر ارزش افزوده معاف میباشند. 

طور  واردات 5.73 مجموع  در  سیاسی  نمایندگی  نمایندگی   ی توسط  رئیس  توسط  که  شود  می    پذیرفته 

 وارد گردیده باشد و به همین خاطر معاف است.   سیاسی

های سیاسی یا کنسولی کشور خارجی    توسط نمایندگی  وارداتها شامل    پلوماتط دیتوس  واردات 5.74

ونیت کامل یا ئمصحقوق  که در افغانستان موقعیت دارد یا توسط دیپلمات یا مقامات کنسولی که از  
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امتیازات مندرج کنوانسیون    محدود می   ند، ا  برخوردار  1961مبتنی بر ارتباطات دیپلوماتیک    نایاویا 

موضوع  باشد این  المللی  .  بین  موافقتنامه  که  تا حدود  المللی  بین  مؤسسات  مسؤولین  شامل  همچنان 

 ایجاب نماید، می باشد. 

 

کنوانسیون   5.75 در  طرف  دیپلماتیک    ویانامنحیث  ارتباطات  بر  بعضی   ،1961مبنی  حقوق    از  افغانستان 

  ماتها و نمایندگی وا برای دیپلدریافت و حقوق ر های خود    مشخصی را برای دیپلماتها و نمایندگی

 (2)فقرة  3جزء    افزوده که در  بر ارزش. معافیت از مالیه  ه استدیهای کشورهای خارجی قایل گرد

پنجم مالیه    مادة  ارزشقانون  در  افزوده    بر  باید  گردیده  درج  دیپلماتها  توسط  اجناس  تورید  باالی 

 تطبیق گردد.  ویاناهماهنگی با کنوانسیون 

بهماه 5.76 و ششم   مادة   (1)فقرةا  نگ  مالیه    واردات  ویانا  کنوانسیون    سی  از  ارزش اجناس  به    بر  افزوده 

 شرح ذیل معاف می باشد: 

 نمایندگیت( ئ)هیبرای استفاده رسمی  وسایل الف(

خانواده  قسمت از  که  دیپلماتیک یا اعضای فامیل وی    برای استفاده شخصی نمایندة  مادة  وسایلب(  

 .آنها اقامتمحل نظر برای مورد  وسایلشمول یا با آنها زندگی می کند به   ،هدوی را تشکیل می د

دیپل 5.77 ارزشمالیه    شاملماتیک  ومعافیت  باشد.    بر  نمی  افغانستان  در  داخلی  های  باالی عرضه  افزوده 

که  در صورتیوضع مالیات غیر مستقیم را باالی اجناس و خدمات    ویاناکنوانسیون    سی و چهارم   مادة

طورمال خدمات    یه  و  اجناس  قیمت  در  مالیه    شاملعادی  دهد.  می  اجازه  ارزشباشد،  افزوده    بر 

 نوع است.    چنینافغانستان از 

المللی  اداره   5.78 بین  های  نماینده  و  ها  دیپلومات  برای  معافیت  طریقه  عین  به  را  معافیت  این  گمرکات 

 مینماید. تنظیم گمرکات قانون مادة چهلم 2جزء مندرج 

 ی استخراج  عی صنا جهت جات  پرزه و  آالت نیشما

ماشین آالت و پرزه جات مربوطه به شرط معاف می باشد که این اقالم توسط شخص دارنده   واردات 5.79

وارد گردد. جواز    استخراجی را به وی می دهد،   فعالیت های جواز که جواز متذکره حق پرداختن به  

 صادر گردد.  وگاز تیا نف معادن به  متذکره باید مطابق قانون مربوط

اینکه از مالیه    عالوه،   رب 5.80 باید در واقع    بر ارزشبرای  یا پرزه جات  افزوده معاف گردد ماشین آالت 

روژه  پدر صورتی که چنین اجناس بعد از ختم  فعالیت استخراجی دارای جواز باشد.    در   برای استفاده

 دد.بر ارزش افزوده بر آن اجراء نمیگردر سایر فعالیت ها استفاده گردد  معافیت مالیه 
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 مثال                                                                                             

از مراجع    مدار اعتبارتأسیس می کند و دارای جواز  شرکت سرمایه گذاری هرات یک معدن مس را  

دا همچنان  متذکره  شرکت  باشد.  می  گذاریمربوطه  سرمایه  تعداد  شمول    رای  به  دیگر  های 

مارک سوپر  دو  و  رهایشی  جهت  یآپارتمانهای  را  بس  موتر  یک  شرکت  باشد.  می  کابل  در  ت 

سوپر کارکنان  مالیه  یمارک  ترانسپورت  معافیت  مستحق  نماید. شرکت  می  وارد  ارزشت  افزوده    بر 

 ت معدن استفاده نمی شود.  زیرا بس مذکور در ارتباط با فعالی ،د بس نمی گرددبابت توری

  معافیت  ی ها  عرضه  واردات

افغانستان عرضه  در  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    پنجم  مادة  (1)فقرةکه مطابق    اجناس 5.81 یا وارد  داخل 

از مالیه    کره  قانون متذ  پنجم  مادة  (1)فقرةان معنی است که اجناس مندرج  بد  .میباشد معاف    ،میگردد

 می باشند .معاف  رداتا وبر افزوده  بر ارزش 

مطابق   5.82 معاف  پنجم(  1)فقرةاجناس  مالیه    مادة  ارزشقانون  که افزوده    بر  صورتی  گردند،    وارد  در 

 عبارتند از:  این اجناس ، معاف خواهند بود

 . گردندیم وارد دوستانه بشر کمک ثیمنح  که اجناس •

  عی وقا  ،یعیطب  حوادث  وعقو  از  بعد   یبازساز  منظور  به  یدولت  نهاد   یبرا   ای  توسط  که  اجناس •

 .گردندیم وارد  فاجعه و یصنعت

ارزش قانون مالیه    پنجم  مادة  (1)فقرةسایر موارد معافیت مندرج   5.83 به همین    افزوده  بر  خدمات بوده و 

معافیت باشد.  واردات  عموم  صورت  به  تواند  نمی  تربیه،   های  خاطر  و  تعلیم  صحت،  برای   عرضه 

خدمات   در کلبیان گردیده که    واضح و خدمات ورزشی    تربیت بدنی،  خدمات دینی    بیمه،  مالی،

 اند نه اجناس. 

درسی ممکن  کتب  مانند دوا یا    ضروری اجناس    توضیح داده شد،   طوری که قبالً  در بعضی موارد،  5.84

اما    تحت پوشش ت  ابرای خدمفقط  این فقط در حاالتی است که چنین اجناس  معافیت قرار گیرند 

الزم  شود.ودب  معاف  استفاده  منظور  همین  به  و  بر    ه  مبتنی  تشخیص  وجود معافیت  قابل  آنها    غیر 

ضروری( قسمت  )اجناس  جداگانه    یمنحیث  صورت  به  اجناس  هرگاه  باشد.  می  معاف  خدمت  از 

  این قانون   مادة پنجم  (2)فقرة  5د. چنین اجناس نمی تواند مطابق جزء  ند، معاف نمی باشنفروخته شو

 معاف باشند.     واردات زودهزش افر امالیه بر 

  ( 6)فقرةی ضروری برای تورید اجناس که مطابق  و در مورد خدمات جزئی مالی یا بیمه  یک استثناء   5.85

 تلقی می گردد، وجود دارد.  وارداتمنحیث قسمت از افزوده   بر ارزشقانون مالیه  مادة سوم

لی یا شرکت ما  صحی، نهاد تعلیم و تربیه، استفاده شده توسط ارائه کننده خدمات    سرمائیویاجناس   5.86

 (1)فقرةچنین اجناس ممکن در ارائه خدمات معاف مطابق    هگر چ  .تورید معاف نمی باشد  نیزیا بیمه  
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محسوب    تاخدم   اجناس سرائیوی در جملهاستفاده گردد، اما    افزوده   بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم

 یقی قابل تشخیص است.  استفاده یک دارایی از دارایی حق نمی شود.

قانون مالیه   مادة پنجم  (1)فقرةد مطابق  ناستفاده می گرد  رهایشهای غیر منقول که به منظور    دارایی 5.87

د و نیاز نیست نگرد  واردد  ناین موارد ماهیتاً نمی تواند اما  نعرضه های معاف می باشافزوده    بر ارزش

 د.  نگرفته شو مد نظر

 ۱مثال 

خصوصی   شفاخانه  فعالیت  یک  قندهار  می  در  ارائه  شفاخانه  توسط  که  صحی  خدمات  نماید.  می 

د از این  نعرضه های معاف می باشافزوده  بر ارزشقانون مالیه  مادة پنجم (1)فقرة 1گردد مطابق جزء 

 افزوده را وضع نمی نماید.   بر ارزش مالیه باالی مریضان خود رو شفاخانه 

وارد می نماید، هرچند تجهیزات مذکور جهت ارائه خدمات    هندوستانشفاخانه تجهیزات طبی را از  

 افزوده قرار می گیرد.    بر ارزشمعاف استفاده خواهد شد با آن هم شفاخانه تابع مالیه 

 ۲مثال 

 شرق کمیته بین المللی صلیب سرخ عرضه های عاجل را جهت کمک به قربانیان زمین لرزه در شمال  

تجهیزات برای سرپناه عاجل. این    و  داروند از مواد غذایی، ا عبارتافغانستان می آورد. این عرضه ها  

قانون   مادة پنجم  (1)فقرة    6افزوده معاف هستند زیرا اجناس مطابق جزء    بر ارزش از مالیه    واردات

 دوستانه می باشد.   عرضه های معاف به حیث کمک بشر افزوده بر ارزش مالیه 

 واردات   و   عرضه ها  مشخصات

افزوده    بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم  (2)و    (1)های  فقرةمقدار اجناس معاف مندرج  ت یا  مشخصا 5.88

یا    تنها  مقرره .  می گردد مشخص    در مقرره   تواند تفصیل عرضه ها  قبل در    واردات می  از    مادة که 

  برای عرضه ها یا   ینمیتواند معافیت جدید  مقرره واضح بسازد.  را  درج گردیده  قانون متذکره    پنجم

 ایجاد نماید.  ،درج نگردیده به صورت واضح  متذکره این قانون  پنجم مادةکه در  واردات

طبیعی"معنی   5.89 جزء    "حوادث  مندرج  معافیت  منظور  پنجم  (1)فقرة  7به  مالیه    مادة  ارزش قانون    بر 

یا شرکت خاص معافیت پیشبینی  اجناس  نمی تواند برای   مقرره.  می گرددمشخص  افزوده در مقرره  

 . نماید  نمیتفویض به مقررات را قانون چنین صالحیت   زیرا مایدن

را مشخص کرده است که    گمرکات  قانون  چهلم  ةماداین مقرره بعضی اقالم خاص تذکر یافته در     5.90

میباشد.   صفر  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مقصد  به  آنها  ارزش  چون  بوده  ترجیحی  های  تعرفه  دارای 

رای ارزش خیلی ها اندک و یا غیر تجارتی بوده و یا اجناس اند که در  بصورت عموم، این اقالم دا 

این مقرره از لحاظ تخنیکی .  وسایط ترانسپورتی برای واردات سایر اجناس به افغانستان بکار میروند

یک معافیت نبوده، بلکه یک ارزش گذاری است که سبب میشود تا هیچ مالیه بر ارزش افزوده ای  
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  چهلم مادة    (   17و16،  15،  14،  13،  11،  10،  9،  8  )   یاجزا  ارزش پرداخت نباشد.  باالی تورید قابل  

شانزدهم قانون مالیه بر ارزش افزوده نیز    مادةرو به منظور    ، از اینگرددیم  ی تلق  صفر  گمرکات  قانون

 دارای ارزش صفر میباشد. این اقالم عبارتند از: 

 ؛ ریهاشت یا های تجارتی و تحفه ها  )سمپل( نمونه : 8جزء 

 نباشد افغانی  (10000هزار ) دهکه قیمت آن بیش از پست و پارسل  : 9جزء 

 افتخاری؛  مدال ها یا جوایز: 10جزء 

یا حق   (Copy right)نمونه )سمپل( های که به مؤسسات حافظ حق طبع و نشر  :  11جزء  

 رستاده می شود. صنعتی و یا تجارتی ف (Patent)الختراع 

 . باشدن بیشتر ی( افغان5000هزار) پنج آن از  ارزش که  یها محموله: 13جزء

حشرات  واناتیح:  14جزء گ  یدارا   و  نسل  غرض  خالص    ،یالبراتوار   واناتیح  ،یرینسل 

 . ی، بعد از تصدیق ادارات ذیربطمتحقیقات عل ضرورمورد  یاویمیو ک یک یولوژیمواد ب

ک:  15جزء معرف  مواد  و  میگردد  استفاده  آن  از  تداوی  غرض  که  تعیین  مواد  منظور  به  ه 

 ادارات ذیربط.یرود، بعد از تصدیق گروپ خون و تعیین نوع انساج به کار م

، بعد از  ردیگیم  قرار  استفاده  مورد  ییدوا  داتیتول  تیفیککنترول    جهت  که  ی مواد:  16جزء

 . تصدیق ادارات ذیربط

  ی ها   تیالفع  یبرا   که  اموال   یهنقل  ط یوسا  مربوط لیوساو    ات،یروغن  سوخت،  مواد:  17جزء

 .  باشد یضرور  آن  یعاد

ا وضاحت  )  مربوط  طرزالعمل  طبق:  ادداشتی که  است  شده  م  نیداده  مربوط    موادبه    شودیجزء 

غ  سوخت، و  در وسا   رهیپرزه جات  واقعاً  نقل    ی برا  یترانسپورت   طیکه  و  بکار    یواردات  اموالحمل 

 (. رودیم

 ی الملل  نیب  یها   موافقتنامه 

درج  افزوده    بر ارزش مالیه  افزوده وجود دارد که در قانون    بر ارزشاز مالیه  یک معافیت بالقوه دیگر   5.91

)معافیت است  المللی(.    نگردیده  بین  های  موافقتنامه  در  شده  تصریح  با  های  ممکن  افغانستان 

های دولتها( یا مؤسسات بین المللی که از مالیات   کشورهای خارجی )به شمول شعبات یا نمایندگی

افغانست در  گردندمعین  می  معاف  گردد.ان  موافقتنامه  وارد  کشور،    ،  اساسی  قانون  حکم  به  مطابق 

ین موضوعی  نسبت به قواناست  احکام موافقت نامه های بین المللی که افغانستان به آن ملحق گردیده 

 حیت دارد.  داخلی ارج
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نهاد  آیا یک شخص  اینکه   5.92 به  استافزوده معاف    بر ارزشاز مالیه  یا یک  موافقتنامه شرایط    یا خیر 

اما الزم است   بستگی دارد. بعضی از اصول که می تواند تطبیق شوند در ذیل بحث گردیده است، 

 شود.  ارزیابی  ها همیشه موافقتنامه

باالی   5.93 گمرکی  محصوالت  و  مالیات  از  و    وارداتمعافیت  ها  پروژه  در  استفاده  منظور  به  اجناس 

های  در  مشخص    فعالیت  تواند  ها  قتناموافمی  موافقتنامه  از  بعضی  المللی مشخص شود.  بین  های  مه 

قراردادی به  را  می   معافیت  موافقتنامه  یک طرف  که  مؤسسه  یا  دولت  با  که  کنندگان  تمویل  های 

مالیه   هیچ  بگیرد سپس  قرار  موافقتنامه  پوشش چنین  می دهد. هرگاه شخص تحت  توسعه  بر باشد، 

باالی    ارزش وض   وی  واردات افزوده  باقابل  نمی  )به ع  موافقتنامه  شرایط  تمام  اینکه  شرط  به  شد، 

یا برای   باشد  صورت عموم، اجناس یا خدمات برای دولت یا مؤسسه که یک طرف موافقتنامه می 

 برآورده گردد. تطبیق پروژه برای آن دولت یا مؤسسه استفاده می گردد( 

 ۱مثال

خارج   کی میقرارداد    کیافغانستان    دولتبا    یکشور  عقد  مورد    قراردادکه  نماید  را  در  متذکره 

از محصول    دی که با  فعالیت هایعرضه ها و مواد جهت استفاده در    زات،یتجه  ،دارایی  هرگونه  دیتور

باشند، صراحت دارد. در قرارداد همچنان درج   معافافغانستان    بهها    نهیهز   ریسا  ای اتیمال  ،یگمرک

قرارداد  دهیگرد خارج  های که  کارکنان  ی دولت  دولت   زین  ها  یاداردقر    و  با  قرارداد  همان  تحت 

 .  ردیگ یقرار م یخارج

اینشرط    به مستق  وارداجناس   که  خارج  ماًیشده  دولت  استفاده    ها  یقرارداد   ای ی توسط  جهت 

قرارداد   ای  یخارج  دولت  با  شانای  قرارداد  در  ای  میمستق منظور    یکارکنان   ا ی  یشخص  استفادهبه 

ارزش  هیمال  گردد،  وارد  قرارداد،  نیچنابق  شان مطای   ف یوظا  ی اجرا  رد  تجارت   سطح   در   افزوده  بر 

 . دیگرد  نخواهد قیتطب دیتور

یا خدمات    سها اجنا خریداریمعافیت از مالیات باالی  در مورد  موافقتنامه های بین المللی می تواند   5.94

و خدمات را از  صراحت داشته باشد. در این موارد طرف قرارداد می تواند اجناس در داخل افغانستان 

مالیه   شده  ثبت  ارزش شخص  مالیه    بر  دریافت  بدون  ارزش افزوده  ها،    بر  عرضه  آن  بابت  افزوده 

 خریداری نماید.  

 ۲مثال

افغانستان    یخارج   دولت  کی است  موافقتنامهبا دولت  نموده  منعقد  معاف را   متنوع  اتی مالاز    تیکه 

 اتیمال  چگونهیه  تابع  دینبا  افغانستان  رد  خدمات  و  اجناس  کسب"شمول حکم    بهش  یها  تیفعال  یبرا

 .  آن موافقتنامه پیشبینی گردیده استدر  "ردیبگ  قرار یگمرک محصوالت و

شرکت   با  آن ساخت    جهتو    باشدیمزابل  والیت   درمکتب    کیساخت    پروژه   یدارا  یخارج  دولت

 باشد.  یم ه ثبت افزود  بر ارزش هیمال ی. شرکت برادینمایم قرارداد ( زابل  یساختمان)شرکت  یمحل
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ارزش   ه یمال  از   شرکت  و   یخارج   دولت  نیب  قرارداد   مطابق  ساخت  خدمات  عرضه  مورد   ن یا   در   بر 

 .باشدیم معاف  افزوده

اجناس  قرار دارد    تحت پوشش موافقتنامه بین المللی  که    هرگاه دولت خارجی یا مؤسسه بین المللی 5.95

افزوده   بر ارزششد )مکلف به ثبت مالیه نمی با افزوده بر ارزشاز شخص که ثبت مالیه   را یا خدمات

معامله وضع نخواهد  این  افزوده باالی    بر ارزش، از آنجایی که هیچ مالیه  خریداری نمایدنمی باشد(  

ندارد معافیت  به  نیاز  مالیه  گردید  ارزش .  یا    تنهاافزوده    بر  شده  ثبت  اشخاص  های  عرضه  باالی 

 اشخاص مکلف به ثبت  تطبیق می گردد. 

شده عرضه ها را به کشور خارجی یا مؤسسه بین المللی تحت پوشش یک   هرگاه یک شخص ثبت نا 5.96

ارائه نماید، بین المللی  به مصارف    بر ارزش امکان دارد که عرضه کننده مالیه    موافقتنامه  افزوده  را 

  بر ارزش مالیه    اشد، هرگاه موافقتنامه اشاره به قراردادی نداشته ب  خود در تولید عرضه ها متحمل شود.

ه متحمله توسط عرضه کننده یک مصرف است که توسط عرضه کننده متحمل شده است و به  افزود

گیرد.   نمی  قرار  المللی  بین  موافقتنامه  پوشش  تحت  عموم  عرضه  صورت  که  باشد  اگر چنین  حتی 

انتقال دهد، مالیه   افزوده مصرف    بر ارزشکننده مصارف را به دولت خارجی یا مؤسسه بین المللی 

و یک مصرف مستقیم پرداخت شده توسط دولت خارجی یا مؤسسه    باشدکننده می    عملیاتی عرضه

 بین المللی نمی باشد.  

 ۳مثال

موافقتنامه    یخارج   دولت   کی افغانستان  است  با دولت  نموده  منعقد  معافیت  را  متنوع  از  که  مالیات 

فعالیت پیشبینی    ان شای  های  برای  موافقتنامه  آن  استدر  حکم  .  گردیده  شامل  کسب  "موافقتنامه 

و  مالیات  هیچگونه  تابع  نباید  افغانستان  در  خارجی  دولت  توسط  افغانستان  در  خدمات  و  اجناس 

 است.   به عمل نیاورده تذکر قراردادی موافقتنامه از . می باشد "محصوالت گمرکی قرار بگیرد

به   کلینیک  یک  پروژه ساخت  دارای  مهراوالیت  دولت خارجی  و  ت  باشد  سیم ی  جهت ساخت 

نماید.   می  قرارداد  محلی   با شرکت  آن  برق  برقکشی  ارزشمالیه  برای    قراردادی  ثبت    بر  افزوده 

ثبت    یباشدنم به  باشدنیز  و مکلف  قراردادی برق مقدار    .نمی  قرارداد،  باالی  از کار  منحیث قسمت 

 می نماید. افزوده است خریداری  بر ارزش سیم از شرکت دیگر که ثبت مالیه 

از مالیه   ادعا  بر ارزشقراردادی برق نمی تواند هیچ معافیت  بابت خریداری سیم  نماید.    ءافزوده را 

حین مزایده  ریداری می گردد. قراردادی برق  افزوده بابت خ  بر ارزششرکت متذکره متحمل مالیه  

ارجی شامل نماید، این مصرف را در مجموع قیمت پیشنهاد شده به دولت خ  انتظار می رود قرارداد،  

مالیه   ارزشاما هرگونه  مستقیم    بر  غیر  فقط  بابت خرید سیم  قراردادی  توسط  متحمله  انتقال افزوده 

 ی قرار نمی گیرد. داده شده و تحت پوشش موافقتنامه بین الملل



 

71 
 

قراردادی 5.97 به  را  معافیتها  المللی  بین  های  موافقتنامه  از  کنند  بعضی  تمویل  توسط  شده  تمویل  ه  های 

نهاد که    "را    "قراردادی  "مللی( توسعه می دهد. وزارت مالیه مفهوم  )دولت خارجی یا مؤسسه بین ال

می    مستقیماً قرارداد  کننده  تمویل  با    "نمایدبا  که  فرعی  قراردادی  به  حکم  این  کند.  می  تفسیر 

ر موافقتنامه باید  در هر مورد شرایط هقرارداد می نماید، توسعه نمی یابد. با آن هم،    اصلی  قراردادی

 به دقت بررسی گردد.  

 ۴مثال

  اتیمالاز    تی معافکه    عقد نموده است  را  موافقتنامهبا دولت افغانستان    ی دولت خارج   یندگ ینما  کی

  که   دینما  یم   ح یتصر  موافقتنامه.  است دهی گرد  ینیشبیپ  موافقتنامه  درآنان شای فعالیت های  یبرا  متنوع

شده مطابق موافقتنامه وضع گردد.   لیتمو  اخدماتیاجناس    دی خره  معامل  نی آخر  یباال  دینبا  اتیمال

 تیاستفاده در فعال  ی خدمات برا  ایمعامله که اجناس    ن یاشاره دارد به آخر  "معامله  نی آخر"اصطالح  

 گردد.   یم  یداری خر یندگیشده توسط نما ل یتمو یها

 دینمایم  هلمندوالیت    در   سرک   پروژه  ساخت  به   اقدام   باشدیم  موافقتنامه  پوشش   تحت  که   یندگینما

 تشبثات  با  یترک. شرکت  کندیم  قراردادساخت سرک    جهت  یترک  شرکت  کیمنظور با   نی ا  ی برا  و

 تشبثات  آن  از  یکی.  بنددیم  قرارداد  سرک  ساخت  در   خدمات  و  مواد  ارائه  جهت  یمحل  مختلف

م  ی ترانسپورت  شرکت  یمحل الر  یهلمند  که  برا   ها   ی باشد  ا   یرا  پروژه  در  ماستفاده  .  دینما   یرائه 

 باشد.  ی افزوده م بر ارزش هیهلمند ثبت مال یشرکت ترانسپورت

گردد، پروژه ساخت سرک   یم  لیتمو  ی کشور خارج   یندگیکه توسط نما  تیفعال  و، یسنار  نی ا  در

آخر  یم اجناس    ن یباشد.  آن  توسط  که  فعال  ی براخدمات    ایمعامالت  در    ی دار یخر  تیاستفاده 

  ی ها   یدار ی صورت گرفته باشد. خر  یاست که توسط شرکت ترک  یالت عبارت از آن معام  گرددیم

هلمند    یترانسپورتباشد. شرکت    یافزوده معاف م  بر ارزش   هیاز مال  یاجناس و خدمات شرکت ترک 

 وضع نخواهد کرد.   ی به شرکت ترک ش یعرضه ها  یافزوده را باال  بر ارزش  هیمال

باش  بخاطر ترانسپورت  دیداشته  معافهلمند مست  یکه شرکت  نما  خود  یها یدار یبابت خر  تیحق    ی ش 

)مثالً   ن ی آخر  معامالت  آن  که   است  نیا   ش ا  علت (.  ها  ی الر  ا ی  یمواد سوخت  یها   یدار یخر  باشد 

 .باشدینم یخارج دولت یندگینما توسط شده لیتمو معامالت

ارائ 5.98 اجناس و خدمات  باالی  مالیات  از  معافیت  المللی در مورد  بین  موافقتنامه های  ه شده توسط  در 

اشاره نمی گردد. معموالً این بین المللی احتماالً  غیر ضروری پنداشته می    دولت خارجی یا مؤسسه 

مالیه   قانون  مطابق  مثال،  برای  گردد.  می  تطبیق  دیگر  دالیل  به  معافیت  زیرا  اشود  افزوده،    رزشبر 

وستانه، خدمات  هرگونه اجناس یا خدمات عرضه شده در صورت معاف خواهد بود که کمک بشر د

عرضه  گر توسط چنین نهاد  صحی یا خدمات تعلیمی باشد. به عالوه، حتی اگر اجناس یا خدمات دی



 

72 
 

قرار نگیرد، در صورتی  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجمگردد و تحت پوشش معافیت مطابق  

باالی   بتوان  که  مالیه  تابع  ارزش  هیچ  گردد  ارائه  رایگان  خدمات  یا  اجناس  مالیه  که  ارزش آن    بر 

)به   داشت.  نخواهد  وجود  نمود  وضع  مالیه    دوازدهم  مادة  (1)فقرةافزوده  ارزشقانون    افزوده   بر 

 مراجعه نمایید( 

 5 مثال

براباب    ک ی  یدولت خارج   کی را  مینمایدانورستان  والیت  در    روستا  کی   ی مکتب    ل یتمو.  عمار 

و    واردات بر   اتیکننده از مال  ل یتموآن    بق طکه    عقده نموده است کننده با دولت افغانستان موافقتنامه  

خدمات ارائه شده توسط    ا یموافقتنامه هر اجناس    در .  باشدیمعاف م  یکسب اجناس و خدمات محل 

که غذا و    میگیرد  دایر  هیمراسم افتتاح  ،گردد  یم  لیمکتب تکم  کهیباشد. زمان  یکننده درج نم   لیتمو

 گردد.  ی محل ارائه م ی مقامات رسم کننده به بزرگان و  ل یها توسط تمو یدنینوش

ارزش   هیقانون مال  مادة پنجملذا در هر صورت مطابق    و  است  دوستانه  بشر  کمک  مکتب  عرضه   بر 

ارزش تابع    چ یگردد لذا ه  یارائه م   یبه طور مجان  ها  ی دنیباشد. عرضه غذا و نوش  یافزوده معاف م

 ندارد.  دوازدهم  مادةمطابق  هیمال

باشد )مکلف    یافزوده نم  بر ارزش  هیکننده مطمئناً ثبت مال  لیکه تموان گردد  خاطر نش  دیبا  همچنان

  عرضه نوع فوق بوده باشد.    از  صرفدر افغانستان    وی  ی ها  تی( در صورت که فعالستین  زیبه ثبت ن

  چرا   که  است  گرید  لیدل  نشدن. ثبت  داشت  نخواهد  ثبت  حد  از  شتریبافزوده    ارزش  به  هیمال  تابع  یها

 . شد نخواهند افزوده   بر ارزش هیمال تابع یا ه عرضه ن یا

 ی الملل نی ب  یها   موافقتنامه مطابق  ت یمعاف جهت   الزم اسناد 

می تواند توسط ارائه همان اسناد که جهت معافیت از    وارداتافزوده بابت    بر ارزشمعافیت از مالیه   5.99

 محصوالت گمرکی استفاده گردیده، اخذ گردد.  

مربوط 5.100 معافیت  بین  هرگاه  موافقتنامه  مالیه    به  برای  ارزشالمللی  داخلی    بر  بابت عرضه های  افزوده 

اجناس یا خدمات است که اسناد معافیت را اخذ و حفظ نماید.   دهگردد، مسؤولیت عرضه کنن  ءادعا

مالیه وزارت  توسط  که  صورت  در  شواهد  و  اسناد  ارائه   به  مکلف  کننده  عمومی    عرضه  )ریاست 

گرد  (عواید مثمطالبه  )برای  باشد.د  می  بررسی(  جریان  در  قبول  مستند  اسناد  مثال  طور    ال،  قابل 

 :  دو سند ذیل داشتن هر ند ازا  معافیت عبارت

 عالوه  رب   است، تیمعاف به  یمدع  که  یمشتر از   یداریخر  سفارش ای قرارداد  کی .1

عواید  هیمال  وزارت   توسط   شده  صادر  ی خصوص  طرزالعمل  یکاپ .2  آن  به   ( )ریاست عمومی 

 . دینمایم  قیتصد  را  تیمعاف که یترشم
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فوق، عرضه کننده خود می تواند طرزالعمل خصوصی را از وزارت مالیه    2منحیث بدیل سند شماره   5.101

 که در مورد قرارداد مربوطه صراحت داشته باشد، اخذ نماید.   (عواید)ریاست عمومی 

 : یدولت ی ها اد نه   و ها خانه  وزارت  به  م یمستق ل یتمو شکل به   بالعوض ی ها کمک

طریق   5.102 از  را  خود  انکشافی  کمکهای  ممکن  المللی  بین  مؤسسات  و  خارجی  دول  موارد  بعضی  در 

مستقیم   افغانستان  به  تمویل  دولت  نهاد  یا  وزارت  کمک   فراهمیک  توسط  ممکن  این  نماید. 

قرضه  هر  بالعوض،  از  ترکیب  نهاد  یا  یا  به وزارت  تمویل  مواردی که  در  بگیرد.  برای    دو صورت 

های اجناس و خدمات متقبل   عمومی آنها صورت بگیرد، وزارت یا نهاد بابت خریداری  فعالیت های

 افزوده می گردد.   بر ارزشافزوده مطابق قانون مالیه  بر ارزش مالیه 

   مثال

ده میلیون    (10000000)  بالعوض  کمک ی خارج  دولت  وزارت،  ک ی  به   موافقتنامه  از  قسمت   ثیح  به

  آن   لیتمو  منابع  ریسا   به  هوجو   نیا.  دینمایم  ارائه  آن  فعالیت های  یدیسبسا  جهت  را  نهالسا  یگیافغان

 استفاده  کارکنان  به  معاشات  پرداخت  و  خدمات  و  اجناس  یداریخر  جهت   عموماً  و  گرددیم  اضافه

 . شودیم

ارزش  هیمال  وضع  به  ی ریتأث  چ یه  بالعوض  کمک . ندارد  وزارت  به  کننده  عرضه  توسط  افزوده  بر 

  خدمات  ای  اجناس   یمجموع  متیق  به  را  افزوده   بر ارزش  هیمال  خدمات  و  اجناس  یها   کننده  ضهعر

 .دینمایم شامل افزوده  بر ارزش هیمال قانون مطابق

المللی به وزارت یا نهاد مقید  در سایر موارد وجوه فراهم شده از طرف دولت خارجی یا مؤسسه بین   5.103

باشد. ه یا پروژه می  ادعابه منظور مشخص  از مالیه    ء رگونه  افزوده )یا نورم صفر(   بر ارزشمعافیت 

خریداری موافقتنامه   بابت  مفاد  به  بستگی  پروژه  یا  مشخص  منظور  برای  نهاد  یا  وزارت  توسط  ها 

د توانایی  باید  خدمات  یا  اجناس  کننده  عرضه  داشت.  تا  خواهد  باشد  عرضه    ثبات  ا اشته  که  نماید 

این  د و شواهد مندرج  ی باشد. عرضه کننده باید متیقن بسازد که اسنامستحق معافیت )یا نورم صفر( م

 تعلیماتنامه در دست است.  

هرگاه وجوه ارائه شده توسط دولت خارجی یا مؤسسه بین المللی به وزارت یا نهاد مقید به منظور   5.104

نم بیان  تا  باشد  نداشته  وجود  المللی  بین  موافقتنامه  هیچ  و  باشد  پروژه  یا  منظور  مشخص  که  اید 

از مالیه معاف است، عرضه کنندهشده  مشخص   یا  وز افزوده را باالی    بر ارزش مالیه    ،یا پروژه  ارت 

توجه  نهاد وضع خواهد کرد.   ها،    شرایط  بهبا  بودجه  یا  را  تمویل  نهاد  یا  تواند وزارت  می  امر  این 

ب  بر ارزشمکلف نماید تا مصرف اضافه مالیه   ه شمول تخصیص ساالنه از  افزوده را از منابع تمویل 

 دولت برآورده نماید.  طرف 
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 مثال 

 جهت  مشخصاً  وزارت  کی   به  را  وجوه  افغانستان  دولت  با  نامه  موافقتبه اساس    یخارج  دولت  کی

  ده ینگرد  درج  لیتمو  موافقتنامه  در  هیمال.  دینمایم  ارائه  وزارت  فعالیت های  ی برا  سوخت  مواد  دیخر

 ننموده  ینیشبیپ  لیتمو   نیا یبرا  را  هیمال  از  تیمعاف  دولت  دو  نیب  گرید  دوجانبه  موافقتنامه  چ یه  و  است

 . است

  مواد   فروشات  بابت  افزوده   بر ارزش   هیمال  وضع   به   مکلف   وزارت  به   سوخت  مواد  ی ها  کننده   عرضه 

 .باشندیم وزارت به سوخت

 

باید بخاطر مفا 5.105 انکشافی  المللی مبتنی بر کمک و مساعدت  بین  د دقیق هر موافقتنامه  موافقتنامه های 

الملل  بین  موافقتنامه  مفهوم  گردد.  ارزیابی  مالیات محتاطانه  امور  اداره  قانون  در  معافیت  منظور  به  ی 

در   را  مبحث  است.  و چهارم  مادة  (2)فقرةتشریح گردیده  امور    قانون  شصت  مشاهده    مالیاتاداره 

 . نماید

 خدمات  ا ی  اجناس شکل  به  شده فراهم   یانکشاف  های  کمک

یا   5.106 المللی  بین  توسط دول خارجی، مؤسسات  ممکن  انکشافی   شکل  به  یدولت  ریغ  مؤسساتکمک 

در مورد اجناس تورید شده یا کسب شده از عرضه  .  گردد  فراهم  خدمات  ای  اجناس  لیتمو  ای  فیتحا

اینکه آیا مالیه   بر  افغان، قواعد مبتنی  یا خریداری    بر ارزش کننده محلی  که در  افزوده باالی تورید 

گ می  تطبیق  گردید،  بحث  خیرفوق  یا  گردد  ردد  افغان  بررسی  شوندگان  مستفید  به  اجناس  تحفه   .

( و تحفه هرگونه خدمات به مستفید شوندگان افغان )مثل دیانفرا، نهادها یا اشخاص    )وزارتخانه ها

یک عرضه    افزوده   بر ارزشقانون مالیه    مادة دومکمکهای تخنیکی( می تواند مطابق تعریف مندرج  

باشد. با آن هم، حتی اگر عرضه به خاطر عدم معافیت مطابق موافقتنامه بین المللی تابع مالیه می بود،  

مندرج   گذاری  ارزش  قواعد  مطابق  عرضه  دوازدهم ارزش  شده    مادة  یاد  بود.  قانون  خواهد  صفر 

 ببینید. دوازدهم مادةمبحث را در این تعلیماتنامه در 
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 صفر    رمنو   : ششم  مادۀ

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفر  نورم   یها   عرضه

پیرامون اجناس نورم صفر صراحت دارد. اجناس نورم  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    مادة ششم  (1)فقرة 6.1

که  افزوده می باشند. این بدان معنی است    بر ارزش صفر با وجودی که نورم آن صفر است، تابع مالیه  

مالیه   قیمت فروش  وده  افز  بر ارزشمبلغ  هنده  مالیه داما عرضه کننده منحیث    نمی گردد،  اضافهدر 

مطابق   ممکن  و  می گردد  مالیه    مادة تلقی  قانون  ارزشنزدهم  قابل  مستحق    افزوده   بر    مجرائی مالیه 

 گردد.  ها و مصارف مربوط به عرضه های نورم صفر، برای خریداری

افزوده متحمله را در    بر ارزشبرای مالیه    مجرائی  قابل  مالیهاز آنجایی که شخص ثبت شده می تواند   6.2

از طریق    مشتریان خویش  افزوده را از  بر ارزشنیازی نیست مصارف مالیه    مصارف شان ادعا نماید،

به مثال مربوط به  قیمت وضع شده اجناس )هرگاه مارکیت برای اجناس رقابتی باشد( تحصیل نماید.  

 صادرات در ذیل مراجعه نمایید. 

  :نورم صفر ذیالً توضیح داده شده استهای  هر یک از کتگوری 6.3 

 صفر   نورم

 ششم:  ۀماد

نزدهم    مادة مطابق حکم  بوده و افزودهارزش  بر  مالیهتابع نورم صفر  ذیل هایدرک عرضه   دهنده از مالیه ( 1)

 :دمیباش مجرائیقابل  مالیهقانون، مستحق  این 

 .کشور از خارج در استفاده غرض خدمات یا اجناس  صادرات -1

 بشمول عرضه  اجناس و خدمات مربوط آن. یمسافربر یااجناس  ی زمینیالملل  ین ترانسپورت ب -2

انتقال   -3 بمنظور  اجناس  تشبث  یاقسمت    یکعرضه  از  یثمنح   ،کل  فعال  به    یکتشبث  شخص 

د شده  ثبت  ایگرشخص  بر  مشروط  طو  ینطرف  ینکه،  کتبمعامله  و   یر  نموده  موافقه  انتقال    به 

 کتباً اطالع داده باشند.  یهآن را قبل از انتقال به وزارت مال یاتجزئ

 (.کچالو ونمک چای،پیاز، غذایی،گندم، آرد، برنج، بوره، روغن  ) اولیه غذاییمواد  -4

 وصابون(.  یع ذغال سنگ، چوب سوخت، گاز مامورد استفاده منزل ) یهمواد اول -5

 :میباشد افزودهبر  ارزش   مالیهابع نورم صفر ت ذیلواردات  ( 2)

 نمک (. کچالو و چای،پیاز، غذایی،) گندم، آرد، برنج، بوره، روغن  اولیه  غذاییمواد   -1

 . یدرس  مواد کتب و  -2

 .گرددی م میدر مقرره جداگانه تنظ مادة ن ی( ا2و 1) ی فقره ها مندرج واردات ومشخصات عرضه   ( 3)
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 صادرات اجناس                                                                          

  مد نظر در صورتی صادر شده  اجناس  اجناس که از افغانستان صادر می گردد نورم صفر می باشند.    6.4

بط  ازگرفته می شود که   یا  ترانسپورت هوایی  ترانسپورتیریق  )  زمینی  ا وسایل  یا  مانند  دیگر  الری 

 ( در آن سوی مرز افغانستان به کشورهای دیگر فرستاده شود.  خط آهن

که مستقیما توسط یا به نمایندگی از    افزوده باالی همه عرضه های اجناس  بر ارزشنورم صفر مالیه    6.5

 انستان حمل می گردد، تطبیق می شود. از افغخارج  مکانی درعرضه کننده به 

                                                                                مثال          

  صادر   جاده  قیاز طر   هیخود را به ترک  انارتولیدات  افزوده است    بر ارزش  ه یدهقان که ثبت مال  کی

ارزش  هیمال  نورم  چون  ن،یا  ابرنب .  باشدیم  صفر  نورم  صادرات  .دینمایم   است،فیصد  صفر    افزوده  بر 

ارزش   هیمال  دهقان  شامل  رساند،یم  بفروش  یترک  کننده   دیتور   به  که  انار   متیق  در  را  افزوده   بر 

ارزش  ه یمال  بابت  را  مجرائی  قابل  هیمال   تواندیم  قانهد  ماا.  سازدینم   ی دار یخر  متیق  شامل  افزوده  بر 

 .  دینما  ادعا  ره،یغ و  ترانسپورت مصارف سوخت، مواد مانندکود، انار تولید   به مربوط یها

  بکند،   را  خود  ولیدت  یاتیعمل  مصارف  به  مربوط  مجرائی  قابل  هیمال  یادعا  تواندیم  دهقان  کهییآنجا  از

ارزش   هیمال  مقابل  در   ها   مجرائی   ن یا   ارزش    در  و  گرددی م  ه یتسو  ی داخل  فروشات   یباال   افزوده  بر 

  به   مجرائی  قابل   هیمال  د، ینما  هی تسو  پرداخت  قابل  ه یمال  مقابل  در  را   مجرائی  قابل   هیمال  نتواند  کهیصورت

ارزش  هیمال  درعمل.  گرددیم  بازپرداخت   یو   صادرات   ی برا   خود  مصارف  به   یو  که  افزوده  بر 

  از ین  خاطر  نی هم  به.  باشدینم  مصرف  کی   یو  ی برا  انجام  سر  و  گرددیم  بر   دوباره  یو   به  پردازدیم

 .دهد انتقالمشتریان خویش  بر را  صادرات مصارف  یو ستین

عرضه اجناس مشروط به اینکه توسط خریدار یا به  هرگاه خریدار دارای مقر خارج از افغانستان باشد،  6.6

نمایندگی وی به صورت مستقیم خارج از افغانستان ارسال یا ترانسپورت گردد نیز واجد شرایط نورم  

گردد.   می  موردصفر  صادراته  در  شورگونه  و  اسناد  جهت،  صفر اثبات    اهد  نورم  بودن    مستحق 

 است.  الزمی 

به ارتباط خرید یا    که معموالًالزم است هر معامله توسط اسناد تجارتی    عمومی،   قاعدهمنحیث یک   6.7 

ها، یادداشتهای حمل ونقل، یادداشتهای انتقال، رسید و    )سفارشات، مکاتبات، بیجک  فروش اجناس

حمایت گردد.   ٫صادر میگردد  ناد و مدارک که اجناس افغانستان را ترک نموده،غیره( همراه با اس

ارزش   هیمال  مقرره تطب  د ینما  یم  مشخصافزوده    بر  صورت  در  صفر  نورم  که    ی م  قیکه  گردد 

 الزم عبارتند از:   اسنادگردند.  ت یحماصادرات با اسناد الزم 
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 هیمال  مشخصات  و   اجناس  که   بارنامه  باشد،  دهیگرد  صادر   یی هوا  ق یطر  از   که   اجناس  مورد   در (  الف

 .دهد شرح فرستنده ثیمنح  را  دهنده

  نیولؤمس  توسط  شده   قی تصد  ای  صادره  اسناد  باشد،  شده  صادر   جاده   قیطر  از   که  اجناس  مورد  در  (ب

 : سند آن و  باشد شده وارد آن به افغانستان از  اجناس کشورکه گمرک

   اجناس را شرح دهد. •

 بیان نماید. قیمت بیجک اجناس را •

 مالیه دهنده را منحیث فرستنده مشخص نماید.   •

یادداشتها، اسناد و غیره جهت ارائه به مسؤولین مالیاتی در صورتی که آنها تقاضا نمایند، حفظ  این    6.8

 گردد. 

 خدمات                                                                             صدور  

عبارت از خدماتی است که در داخل افغانستان مورد استفاده قرار نمی گیرند اما  صادر شده  مات  خد 6.9

توسط فعالیت اقتصادی که در افغانستان موقعیت دارد به منظور استفاده در کشور دیگر ارائه گردد. 

تری  جیتلی یا الکترونیکی به یک مشیمثالهای آن عبارتند از معلومات یا خدمات ارتباطی به شکل د

 خارج از افغانستان توسط شخص که در داخل افغانستان فعالیت دارد.  

شامل خدمات 6.10 همچنان  افغانستان    ارائه شده  این خدمات  مستقیماًدر  به صادرات    که  طور جزئی  یا 

 . ، می گردداجناس ارتباط می گیرد

 ترانسپورت بین المللی 

مالیه   6.11 ارزشمقرره  بیشتری  بر  توضیحات  منحیث  افزوده  آنچه  پیرامون  به    را  المللی  بین  ترانسپورت 

 افزوده پذیرفته شده است، ارائه می نماید. این بدان معنی است:    بر ارزشمنظور مالیه 

 :  ییهوا   ای خط آهن  جاده،  قیطر  از  اجناس ای  نیمسافر ترانسپورت  خدمات( الف

به  محل  از   افغانستان  از  افغانستان  محل  خارج  از  خارج  از  محل  دیگر  قسمت  یا  ترانسپورت  که 

 قلمرو افغانستان قرار بگیردترانسپورت در 

I.  یا   در داخل افغانستان. ومحل خارج از افغانستان به محل از 

II. افغانستان  از خارج محل  به افغانستان داخل در محل از. 

 در  افغانستان،  در  گرید  یجا  به  افغانستان  در  یجا   از  نیمسافر  ای  اجناس  ترانسپورت  خدمات  (ب

(  الف)  فقرة  مندرج   خدمات  دوامدار   قسمت  ثیمنح   شخص  همان  توسط  ترانسپورت  آن  کهیصورت

 .گردد ارائه  مقرره  ن یا

 .  مقرره نی ا مندرج ترانسپورت هیته ای مه،یب میتنظ ای  یو مهیب خدمات( ج
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  ن یابی  از  یداخل   یپروازها   در  استفاده  یبرا   ها  نوشابه  و  غذا  بشمول  نی مسافر  یالملل  نیب  ترانسپورت 6.12

 . گرددیم شامل را افغانستان  از  خارج مقاصد

اجناس   6.13 و  مسافرین  داخلی  شامل  ترانسپورت  مقرره  در  المللی  بین  مسافرت  از  قسمت  منحیث  که 

صورت    که کالً در داخل افغانستان  افزوده می باشد. ترانسپورت داخلی    بر ارزش تابع مالیه  نگردیده،  

 .افزوده می گردد زشبر ار مالیه نورم ، تابع میگیرد

 ی حتا یس  و ی مسافرت یها   شرکتنمایندگی 

به   مسافرتی و سیاحتی  شرکت هاینمایندگی   6.14 حین فروش تکت های سفر و تدارک امور سیاحتی 

خویش میباشند  مشتریان  مالیه  تابع  های  عرضه  ارزش  محاسبه  خاص  روش  یک  روش    .تابع  این 

است   تنظیمبخاطری   مالتا    گردیده  تابع  اف مبلغ  ارزش  بر  همچو یه  فعالیت  از  منفعت حاصله  با  زوده 

 افغانستان در مطابقت باشد. شرکت ها در 

 ، پیشبینی گردیده استمالیه بر ارزش افزوده  طرزالعمل مشخص مورد ذیل در 6.15

مالیاتی توسط یک شرکت مسافرتی یا متصدی امور سیاحتی    دورةارزش عرضه ها در جریان یک  

 –ن ترانسپورت بین المللی را شامل میگردد، باید مساوی باشد به  که فعالیت اصلی ایشا

 .  ( ب –الف   شرایط  مازاد )در صورت موجودیت  

مالیاتی بفروش رسیده    دورة برای همچو خدمات که در جریان  قیمت مجموعی    آیا : الف

 وضع شده.  است

ه دهنده در  مالیاتی برای خدمات حاصله توسط مالی  دورةهزینه مجموعی در آن    آیا : ب

 .کسب کرده  تا ارتباط با انجام همچو خدم

 ۱مثال
نمودن    میتنظ  اش   ی تجارت  تیفعال  اساس که    باشدیافغان م یشرکت مسافرت  کی   ی دوب  یاحتیس  شرکت

اباشدیم  انیبه مشتر  یدوب  یسفر ها نمودن   کو ببر ارزش افزوده ثبت است.    هیمال  یشرکت برا   نی. 

  ن یشامل کار ا  گرید  ی ح یتفر  یها  تیفعال  یو بعض  باش  و  بود  محل  و  هوتل   ه یکراپرداخت    وتکت  

 پول  ماًیمستق  مصارف  ریسا   و  هوتل   در   باش  و   بود  ه، یکرا  یبرا  شرکت  ن ی. اباشدیم  یشرکت مسافرت

مفاد،    شرکت  نیا.  پردازدیم آوردن  بدست   متیق  شی افزا  کی   با  را  یمجموع  متیق  کیبخاطر 

 .کندیم وضع ی مشتر یباال  فروش

 رساندکهیم  فروش   به  را  یالملل   نیب  یها  بسته   (120)  یمسافرت  شرکت  نیا  یاتیمال  دورة  انیجر  در

با    یمجموع   نهیهز.  شودیبالغ م  یافغان  (6500000)  به  فروشات  د یعا  مجموع عرضه بسته  مرتبط است 

 . بود  یافغان (5900000) یاتیمال دورة ان یدر جرکه  یالملل نی ب یمسافرت یها
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 : از است عبارت  شرکت ن یا توسط  ها  تیفعال نیا  هیمال تابع ارزش

  (6500000 – 5900000  =600000  ) 

  ن یب  ها  بسته  ن یا  بابت  یاتیمال  دورة  یبرا  ی دوب  یاحتیس  شرکت  اظهارنامه  در  دی با  که  ها  عرضه   ارزش

بر    هیمال  اظهارنامه  در  را  مبلغ  نی ا  یاحتیس  شرکت   نی ا.  باشدیم  یافغان(    600000  )  گردد،  شامل  یالملل

 هیمال  و  کندیم  اظهار  )مشمول مالیه بر ارزش افزوده(  هیمال  تابع  یها   عرضه  ثیمنح   خود  ده افزو  ارزش

ارزش از    پرداخت  قابل خالص    افزوده  بر  بعد  آن  با  مطابق  مال  مدرا  گرفتن  و   مجرائیقابل    هینظر 

 .کندیم نییتع یاتیمال دورةآن  ی برا التیتعد

مالیه بر ارزش افزوده میباشد و خدمات سفر    ثبتیک شرکت مسافرتی یا متصدی امور سیاحتی که   6.16

بر ارزش افزوده ن به صدور صورت حساب مالیه  بین المللی را عرضه میدارد مکلف  باشدهای  . می 

مالیه دهنده معموالً قادر به مشخص ساختن مبلغ مالیه بر ارزش  بخاطری که در زمان عرضه خدمت  

از    افزوده وضع شدنی نمیباشد،  آن خدمت  پرداخت    اینباالی  قابل  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مجموع 

را که    آن مبلغیمالیاتی مشخص نمی گردد. شرکت مسافرتی    دورةتوسط مالیه دهنده الی ختم آن  

 ها و مشخص کردن قیمت  مجرائیگرفتن    مد نظرمالیاتی و بعد از    دورةتوقع میرود بعد از ختم آن  

مالیاتی پرداخت گردد،   دورة بل پرداخت در ختم آن  مالیه بر ارزش افزوده متوقع قا  پوشش   جهت  ،ها

 تخمین میزند. 

 ۲مثال

  دورة   هر  در  رودیم  انتظار  که  مجرائیقابل    هیمال  داشت  نظر  در   با  و   یقبل  تجارب  نظربه،  1مثال  ادامه   به

بطور    یافغان   (11000)  مبلغ  باًیتقر  زندکهیم  نیتخم  ی دوب  یمسافرت  شرکت  باشد،  داشته  یاتیمال را 

با افزوده قابل پرداخت در    هیبت مالخالص  بر اساس اوسط    یاتیمال  دورة  کی بر ارزش  باشد.  داشته 

بر    هیدهد تا مصرف مال  شیافزا   2%خود را    یها  متیتا ق  ردیگیم  میشرکت تصم  نی فروشات خود ا

  افزوده   بر ارزش  هیمال  حساب   صورت   شرکت  نی ا  که   داشت  دیبا  بخاطر.  دهد  پوششارزش افزوده را  

 .داد نخواهد نشان حسابات  صورت از کی  چ یه  یرو  را افزوده بر ارزش  هیمال و کرد واهدخ ن صادر را

 

اند،   6.17 ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  و  میکنند  فعالیت  کمیشن  مبنای  بر  که  مسافرتی  های  شرکت 

در این  را در مشخص ساختن ارزش عرضه های خویش بکار نمی برند.  طرزالعمل  روش مندرج این  

قیمت پرداخت شده    ، شرکت مسافرتییک  منحیث    ،ن بدست آمده بابت فروشاتت مبلغ کمیشحاال

مالیه بر ارزش افزوده میباشد. این کمیشن در بدل عرضه خدمات در    شاملدر برابر خدمات بوده که  

دهنده  افغانستان   تشبث کمیشن  از یک  نمایندگی  گردیدهبه  مالیه    خدماتاین    .حاصل  تابع  عرضه 

پربوده و ما افزوده قابل  ارزش  بر  تادیه میگلیه  به طریقه معمول  برای    12.24به جزء  ردد.  داخت آن 
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ارزش   بر  مالیه  شامل  قیمت  که  زمان  مالیه  تابع  عرضه  یک  ارزش  ساختن  مشخص  میتود  یا  روش 

 افزوده میباشد، مراجعه شود.  

 مثال 

  باش   و  بود محل  و  تکتفروش    خدماتاست که    یشرکت مسافرت  کی  تیفال  سیپرا  ستیب  شرکت

فروش    شرکت  ن یا   فروشات  یاتیمال  ة دور  کی   ان یجر  در .  دینمایم  فراهم   شنیکم  ی مبنا  بر  را  بابت 

ر و  نما  ف زریتکت  به  ها    ییهوا  خطوط  یها   شرکتاز    یندگی هوتل  هوتل    ی افغان  ونیل یم  3  به و 

ا  شنی. مبلغ کمرسدیم ها   و هوتل  یی خطوط هوا  یاز شرکت ها  هدور   نیا  انیشرکت در جر  نیکه 

 .شودیم یافغان( 210000) اوردیت مبدس

  و   بوده  یافغان(  200000)  هیمال  تابع  عرضه  ارزش.  باشدیم  افزوده  بر ارزش  هیمال  شامل  ها  شنیکم  نیا

 .شودیم ی افغان (20000) مبلغ نی ا  درک از پرداخت قابل هیمال

 فعال  تشبث  ث یمنح تشبث کل ا ی قسمت  ک ی انتقال منظور به  اجناس  عرضه

نورم  تشبث فعال به شرط  یک  ی منحیث  تتجارجناس به منظور انتقال قسمت یا کل از فعالیت  ه اعرض 6.18

 می باشد که شرایط ذیل را برآورده نماید:   صفر

مالیه   • قانون  مطابق  باید  فعال  تشبث  کننده  دریافت  و  کننده  ارزشعرضه  و    بر  ثبت  افزوده 

 راجستر باشد.  

با • رسیده  موافقه  به  کتباً  باید  تج طرفین  فعالیت  از  قسمت  یا  کل  عرضه  که  یک  شند  ارتی 

 تشبث فعال باشد.

)به    از تمام جزئیات انتقال تشبث فعال   ریاست عمومی عواید )وزارت مالیه( را کتباً  ،طرفین •

شمول جزئیات اجناس انتقال شده(، مطلع نموده باشد. این اطالعیه باید به وزارت مالیه قبل 

 .گردیده باشد. ائهجارتی( ار )فعالیت ت از انتقال تشبث فعال

ها باید به عنوان قسمت از تشبث منحیث تشبث فعال به فروش برسد. یک تشبث به صورت    دارایی 6.19

. این در مقایسه با معنای  به پیش برده می شودعموم یک فعالیت بوده که توسط شخص برای مفاد  

 می باشد.  تر قیدق افزوده بر ارزشدوم قانون مالیه  مادة حکم مندرج "فعالیت اقتصادی"

 چنین تعریف گردیده است: افزوده  بر ارزشدوم قانون مالیه  مادةدر  "تشبث فعال " 6.20

فعال  " تشبثی است که حین"تشبث  آین  معامله  :  فعالیت آن در  ادامه  و  بوده  بینی  فعال  قابل پیش  ده 

 باشد. 

نورم صفر مندرج   6.21 تطبیق  قا  مادة(  1)فقرةبه منظور  ارزش لیه  نون ماششم  انتقال    دارایی  ،دهوزاف  بر  ها 

 . گرددشده باید توسط خریدار به همان منظوری که توسط فروشنده استفاده می گردید، استفاده  

 قسمت از تشبث فروخته شود باید توانایی فعالیت جداگانه را داشته باشد.  تنها   هرگاه  6.22



 

81 
 

                                                 مثال                                      

می  خود را   فروشی گلتجارت    و   بودهافزوده   بر ارزش که ثبت مالیه    کان گلفروشی دارد ومریم یک د

که برای ادامه  اجناس  تجهیزات و تمام    یک وسیله حمل و نقل، گدام،  کان،وفروش شامل د  فروشد.

به فعالیت ادامه می دهد.    زمانیکه خریدار تسلیم شود،   یم تامی باشد. مر  فعالیت تجارت الزم است، 

افزوده می باشد. مریم و خریدار کتباً موافقه نموده است که فروش،    بر ارزشخریدار نیز ثبت مالیه  

وش تشبث فعال است و ریاست عمومی عواید را فوراً قبل از نهایی سازی فروش مطلع نموده  یک فر

  دارایی ها افزوده تشبث می باشد و تمام اجناس و سایر    بر ارزشز مالیه  اند. این یک فروش معاف ا 

 منحیث قسمت از فروش انتقال شده است.   

 مواد اولیه غذایی  

تابع نورم صفر برای  افزوده    بر ارزش قانون مالیه    مادة ششم (  1)فقرة  4مواد اولیه غذایی مندرج جزء   6.23

، چای، پیاز، غذایاز گندم، آرد، برنج، بوره، روغن    عبارتند  این موادافزوده می باشد.   بر ارزشمالیه  

 کچالو و نمک. 

  بر ارزش مالیه  می گردد. برای مثال، نورم  نورم صفر بدون درنظرداشت کمیت یا اندازه پاکت تطبیق   6.24

فروخته  م  ایا به صورت کیلو گراست هرگاه در بسته های داخل قوطی آهنی  افزوده برای چای صفر  

 شود. 

اولیه طی مراحل شده و به نقطه رسیده باشد که محصول بیش از این اولیه نباشد  غذایی  هرگاه مواد   6.25

مالیه   تابع  و  نیست  صفر  نورم  صورت  این  ارزش در  نورم    بر  به  باشد.    (10%)  استندردافزوده  می 

 . مثالهای از چنین غذاهای طی مراحل شده چاکلیت  )از بوره ساخته شده(، چیپس کچالو

را به غذای طی مراحل شده طی مراحل می نماید می تواند  مندرج  غذای اولیه  یک تشبث که مواد   6.26

نورم   اما  نماید،  نورم صفر خریداری  به  را  اولیه  فروشات محصوالت  10%)  استندردمواد  باالی  را   )

به نورم صفر    د مواد اولیه مندرج رانمی توانهم  ها   رستورانت به همین ترتیبنهایی وضع می نماید.  

مالیه  خریداری   اما  ارزش نماید  نورم    بر  به  را  فروخته  اش  مشتریان  باالی  (  10%)افزوده  غذای  بابت 

 شده یا ارائه شده وضع کند. 

نبوده و    افزوده  بر ارزشقانون مالیه    مادة ششم(  1)فقرة  4نان پخته شده مواد غذایی اولیه مندرج جزء   6.27

 شود.  میساخته غذایی ره و روغن  ینکه معموالً از آرد، بو نورم صفر نمی باشد ولو اتحت 

  انسان   استفاده  یبرا   دیبا   مندرج  یغذا  هیاول  مواد  صفرگردد،  نورم  تابع  نکه یا   یبرا در مورد مواد اولیه   6.28

  انسان   استفاده  ی برا  دیبا   اجناس  ن یا  ،شود  داده  شکل  ریتغ  ی مصرف  مواد  ثیمنح   هرگاه   ای  گردد  عرضه

 . باشد
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 ها  خانواده  استفاده منظور  به   هیاول  مواد

استفاده خانواده ها   6.29 به منظور  اولیه  اقالم که منحیث نورم صفر در جزء  تابع  مواد    5نورم صفر است. 

مالیه    مادة  (1)فقرة قانون  ارزشششم   عبارتافزوده    بر  گردیده  سنگ،  ا  درج  ذغال  از:  چوب  ند 

 . میباشد سوخت، گاز مایع و صابون 

رت از چوبی است که به قصد گرما و پخت غذا سوزانده می شود. چوبهای که به  خت عبا چوب سو 6.30

 نورم صفر نمی باشد. تابع مقاصد دیگر مثل ساختمان یا فرنیچر استفاده می گردد، 

انواع گاز های که به منظور استفاده منازل بکار برده می شود از    عبارت از  به صورت عمومگاز مایع   6.31

 با آن هم می توان سایر گازهای مایع از قبیل بتان یا گاز مایع نفتی را نیز شامل کرد.   بودهان پروپ  قبیل

نورم صفر عبارت از صابون است که به شکل کلچه ای می آید. این شامل کلچه های  تابع  صابون   6.32

نورم  تابع    شامپو   و لباس استفاده می شود. پودر کاالشویی، مایع وبدن  صابونی است که برای شستن  

 صفر نمی باشند. 

به مقصد شخصی خانواد   شرایطتحقق    به منظور  6.33 باید  اولیه  این مواد  استفاده شود. ه  نورم صفر،  گی 

 ( تطبیق می گردد. 10%) استندردنورم صفر نمی باشد و نورم  تابع عرضه های تجارتی به همین خاطر 

 ۱مثال 

به    ( 1000)افزوده می باشد و    بر ارزشیک صادر کننده ذغال سنگ ثبت مالیه   تن ذغال سنگ را 

 .را وضع نماید 10%افزوده به نورم  بر ارزش تشبث تولید برق می فروشد. عرضه کننده باید مالیه 

 

 ۲مثال 

اشخاص مختلف  مشتریان اقبال را   ،افزوده می باشد بر ارزشثبت مالیه  که   مالک چوب فروشی  اقبال

از  تشکیل میدهد. )مانند ب  چومشتریان    بعضی  استفاده در تشبث شان می خرند  به خاطر  از وی  را 

و  رستورانت ها  ها  سایر  (خبازی  حالیکه  خانه  مشتریان    در  در  را  چوب  که  باشند  می  ها  خانواده 

مالیه   باید  اقبال  نمایند.  می  استفاده  ارزشهایشان  نورمافزوده    بر  باالی(  10%)  به  دارای  مشتریان    را 

 .نماید وضع ی خانواده ها تشبث و نورم صفر را باال

مالیه   6.34 نورم صفر  تطبیق  ارزشبه خاطر  اولیه مندرج جزء    بر  باالی مواد    ششم   مادة  (1)فقرة  5افزوده 

عرضه کننده  گیرد.    مد نظرمالیه دهنده باید استفاده نهایی آن اجناس را    زش افزوده را   قانون مالیه بر

 ،لومات که ممکن مربوط باشدخته شده و سایر معخریدار، مقدار فروهویت    گیری  باید در تصمیم

 گیرد.  مد نظر

و را برای اظهارات نادرست پیشبینی نموده است.    تعقیب عدلی  و  مالیه اضافیقانون اداره امور مالیات   6.35

بر قانون مالیه   بیست و هفتم مادة. آن قابل تطبیق میباشد یدو  باالی مالیه دهنده و مشتریان وی و یا هر

کننده بطور    ز دریافت کننده در موارد که عرضه افزوده ا   بر ارزشافزوده نیز بر تحصیل مالیه    ارزش 
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موثق به این باور باشد که عرضه های صورت گرفته به مشتری نورم صفر یا معاف بوده و مشتری آنها  

 فریب داده است، حکم می نماید.   گمراه یا را 

 صفر    نورم   واردات

دو کتگوری اجناس تابع نورم صفر را زمانی که وارد  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    مشش  مادة  (2)فقرة 6.36

اول    پیشبینیشود،   اولیه غذایی  می نماید.  با آنهایی که مطابق جزء  لیستمواد    مادة   (1)فقرة  4  شده 

برای نورم صفر داخلی لیست گردیده یکسان می باشد. توضیح حکم را در فوق  قانون متذکره    ششم

 ه نمایید )همان حکم باالی تورید تطبیق خواهد شد(. مشاهد

باشند.  ذکر    وارداتکتگوری دوم   6.37 را  واردات مواد درسی  شده کتابها و مواد درسی می  گمرکات 

باشد نیاز به    آیا اجناس میتواند تابع نورم صفراینکه    ،الو مکلف میسازد تا توجه بخرج دهد بخاطر س

به دو سؤال   اداردپاسخ  رد مشخصات فیزیکی اجناس میباشد. در موارد که واضح  ول در مو . سؤال 

درسی است، گمرکات باید هویت وارد کننده را بخاطر مشخص ساختن اینکه  نباشد که اجناس مواد  

 آیا اجناس منحیث مواد درسی بکار میرود یا خیر، در نظر بگیرد. 

 مثال 

  ورق  (500)   یحاو   محموله  ن یا.  دیانمیم  وارد  را   اجناس  محموله   کی  ی فروش  هیقرطاس  کانود  کی

  ن یا.  باشدیمسال     خورد  شاگردان   سی تدر  در   استفاده  یبرا   شده طراحی    ی اضیر  ی ها  جدول   با  پوستر

  اجناس   نیا   یباال   را  صفر  نورم  تا  باشد  مطمئن  تواندیم  وگمرکات  اند  یدرس   مواد  واضح   بطور  اجناس

 .ستین واردکننده تیهو  ساختن مشخص به ازین. دینما وضع

  آیا این اجناس منحیث که  در بعضی موارد شکل فیزیکی اجناس طوری میباشد که مشخص نمیشود   6.38

پس اداره گمرکات باید هویت وارد کننده را در نظر گیرد. اگر    مواد درسی استفاده میشود یا خیر،

  رود تا وارد کننده یک نهاد آموزشی باشد، میتواند برای اداره گمرکات منحیث شواهد کافی بکار  

تا   بخواهد  کننده  وارد  از  میتواند  اداره گمرکات  دهد.  اجازه  نورم صفر  تحت  را  اجناس  این  ورود 

اداره گمرکات میتواند نورم صفر واردات را به عین طریقه  مقصد استفاده این اجناس را توضیح دهد.  

نند یک اهد ماقانون گمرکات، یعنی با فراهم ساختن شو  چهلم  مادة  4  ءای واردات اجناس تحت جز

وضع کند. اگر اداره گمرکات مطمئن نیست    ت معارف در مورد اجناس وارد شده،مکتوب از وزار

 را تطبیق نماید.  10% استندردباید تطبیق شود، باید نورم   که نورم صفر

 مثال 

  اظهار   وزارت  نی ا.  دینمایم  وارد  را   یفوتوکاپ  کاغذ   و  کتابچه  یحاو  محموله  کی  معارف  وزارت

 .گرددیم عی توز افغانستان سرتاسر در مکاتب در  استفاده قصد به متذکره اجناس  که دداریم
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 اما  رد،یگیم  قرار  استفاده  مورد  ی درس  مواد  ثیمنح   هک  ستا  آن  انگریب  متذکره   اجناس  یکیزیف  شکل

  ن ی اآنی    بطور  گمرکات  اداره.  رود  بکار  زین  منازل   در   ی شخص  استفاده  و تشبثات    توسط  تواندیم

  گمرکات   اداره  کننده  وارد  تیهو   به   نظر  اما .  ردیپذینم  صفر   نورم   با   یدرس   مواد  ثیمنح   را   اجناس

  اداره   نصورتیا  در.  رودمی  بکار  یدرس  مواد  ثیمنح   متذکره  اجناس  تانماید     حاصل  نانیاطم  تواندیم

 .نماید  قیتطب دیبا  را  صفر نورم گمرکات

آن  چار 6.39 در  که  است  ای  پروسه  ای  دهنده  نشان  ذیل  ادعا ا و ت  کننده  که   رد  مواد    مینماید  اجناس 

 درسی میباشد.

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  مواد اس اجن که کند یم ادعا  کننده  وارد

باشدیم یدرس  

  متناسب  تنها واضح  بطور  اجناس مشخصات ایآ

 . باشدیم یدرس مواد

یبل رینخ   

 صفر  نورم

 ای  یآموزش نهاد کی کننده  وارد ایآ

 باشد؟ یم ه یترب  و میتعل اداره 

یبل  

رینخ  

 10٪نورم با  هی مال تابع
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 ها و نورم صفر  خصوصیات معافیت 

بر  پنجم  مادة  (3)فقرة 6.40 مالیه  افزوده  ر ا  قانون  معافیتزش  مشخصات  دهد  می  مندرج    صالحیت  های 

شود  (۵)فقرة تجویز  مقرره  شماد(  3)فقرة  .در  یاد    شمة  تا  شده  قانون  دهد  می  صالحیت  متشابهاً 

ها را به ساحات    نمی تواند معافیت  مشخصات عرضه های نورم صفر در مقرره تجویز گردد. مقررات

مادة  منحیث معاف یا    مادة پنجمکه در  ی  ئاشیاو حدود    مشخصاتفقط می تواند    ،جدید توسعه دهد

 ده، تعریف نماید. نورم صفر درج گردیمنحیث قانون متذکره  ششم

 (1)فقرة    7را به منظور معافیت مندرج جزء    "حوادث طبیعی"به طور مثال، مقررات می تواند معنی   6.41

ه یک  بها یا    مشخص نماید. مقررات نمی تواند برای چوکیافزوده    بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم

 .نمایدنمی تفویذ به مقررات را زیرا قانون چنین صالحیت  ،شرکت خاص معافیت پیشبینی نماید
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 ثبت و راجستر  –فصل سوم 

 ثبت الزامی  :7 مادۀ

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  بر ارزش   هیکه مال  نی شدن از ا  قنیمت و افزوده ارزشبر   ه یمال تیریمد جهت راجستر و ثبت ستمیس 7.1

 و  ثبت.  است ی ضرور  و  الزم  باشند،یم کار  ن یچن انجام  به  مکلف  کهیکسان توسط  صرف   افزوده  

 کننده عرضه کی  ایآ  بدانند تا دینمایم کمک کنندگان مصرف  ای داران یخر به همچنان  راجستر 

 . ریخ  ایگردد   یم ند،ینما ی که آنان وضع م متیافزوده به ق بر ارزش هیمال نمودن شامل مستحق

اقتصادی را به پیش  که آیا آنها فعالیت  آیا یک شخص مکلف به ثبت است یا خیر بستگی دارد به این 7.2

خیر یا  برد  مالیه   دوم مادةبه  )  می  ارزشقانون  معنی  افزوده    بر  اقتصادی "جهت  مراجعه    "فعالیت 

ثبت گردند. هرگاه  (نمایید توانند  نمی  نبرد  پیش  به  را  اقتصادی  فعالیت  آنها    آنها  اینکه  نشان  )مگر 

 (.  بردخواهند  پیش  بهرا   به زودی یک فعالیت اقتصادید که نده

 ی الزام  ثبت 

 : هفتم  ۀماد 

  احوال   حسب   تواندیم  حکومت .  باشدیم  یافغان   ون یلیم  پنچاه  و   صد  کی   مبلغ   افزوده   بر ارزش   هیمال  ثبت   حد ( 1)

 .دهد رییتغ آنرا ة انداز

 : باشدیم افزوده بر ارزش هیمال ثبت  به مکلف لیذ  حاالت  در یاقتصاد تیفعال یدارا شخص ( 2)

  بر ارزش   ه یمال  ثبت  حد  از  شتریب  گذشته  ماه  دوازده  در  شخص  ۀعرض  یمجموع  ارزش  کهیدرصورت -1

 . باشد افزوده

  نده یآ  ماه  دوازده   در  شخص  ۀعرض  یمجموع  ارزش  موجود،  مدارک  و  اسناد  مطابق  که یصورت  در -2

 .  گردد ینیشبیپ افزوده بر ارزش هیمال ثبت حد  از شتریب

 . شودیم  نظرگرفته در  مادة نیا( 2)فقره حکم مطابق زین مرتبط شخص هیمال تابع یها  عرضه   ارزش ( 3)

  در   شده  منظور  ۀفورم   در   را   ثبت  درخواست   باشد،یم  ثبت  به  مکلف   قانون  نی ا  حکم   مطابق  که  یشخص ( 4)

 .  دینما هئ ارا هیمال وزارت به  ثبت، به شدن مکلف زمان  از روز پانزده  مدت خالل

 .ماندیم یباق  شده ثبت ثبت، خ یتار از سال کی  اقل حد  مدت یبرا  ،مادة نی ا  مطابق شده ثبت شخص ( 5)

 . گرددیم میتنظ مربوط  طرزالعمل در ثبت طرز ( 6)
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مالیه   7.3 ثبت  به  مکلف  آنها  که  مسئله  این  ببرد،  پیش  به  را  اقتصادی  فعالیت  شخص  ارزش هرگاه    بر 

یا خیر مالیه  ساالنه    سرمایه دورانیبه    ،افزوده هستند  مالیه  تابع  ثبت  مقابل حد  ارزش آنها که در    بر 

 بستگی دارد.  افزوده مقایسه می گردد، 

 افزوده  رزشبر ا حد ثبت مالیه  

افزوده    بر ارزشهرگاه شخص فعالیت اقتصادی را به پیش ببرد، وی در صورتی مکلف به ثبت مالیه   7.4

  12افغانی در   میلیون  (150)یک صدو پنجاه    عرضه های تابع مالیه آنها مساوی یا بالغ برمی گردد که  

 مادة(  1)فقرةجهت جزئیات به  )ماه بعدی باشد    12ماه گذشته یا    12ماه مربوطه ممکن    12ماه گردد.  

 .  (مراجعه نماییدافزوده  بر ارزش قانون مالیه  هفتم

قانون  هفتم    مادةدر  است که  افزوده    بر ارزشافغانی حد ثبت مالیه   میلیون  (150)یکصدو پنجاه  مبلغ   7.5

مبلغ    مقرره  ذریعه تواند  می حکومتمنظوری    ه ب. وزارت مالیه  پیشبینی شده استافزوده    بر ارزش مالیه  

می تواند    حکومت.  (کمتر یا بیشترجایگزین نماید )با مبلغ مختلف    افغانی    میلیون   150از    حد ثبت را

 تغییر دهد.   طوریکه الزم دانند را   افزوده بر ارزشمالیه  ثبت همچنان  حد

این    "سرمایه دورانی"جهت سهولت بعضی اوقات اصطالح   7.6 به حد آزمایشی   تعلیماتنامهدر    زمانیکه 

اشاره می گردد، استفاده افزوده    بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادةمالیه مندرج  مجموع عرضه های تابع  

شود.   مطابق  می  که  )فروشات(  ها  عرضه  متن  این  پنجم(  1)فقرةدر  می  معاف  متذکره  قانون    مادة 

عرضه    آن هم، شامل عرضه ها نگردیده و از نگاه تعریف عرضه های تابع مالیه نمی باشند. با    ،باشند

 . شامل می نمایدیاد شده قانون   مادة ششم( 1)فقرةمطابق )فروشات( را های تابع نورم صفر 

الزامی در جزء  پیشبینی  دو   7.7 شرح   افزوده  بر ارزشقانون مالیه  ششم    مادة  (2)فقرة  2و1جداگانه ثبت 

نگرد می  آینده  اقتصادی  فعالیت  پیشبینی  به  آنها  از  یکی  است.  شده  دیگر  داده  فعالیت آن    و  به 

 اقتصادی حقیقی گذشته.  

 

 :مکلف به ثبت است کهدر صورتی شخص  7.8

( میلیون 150)  مبلغ   به   برابر  اش  هی سرما  دوران  ماه   12  ة دور  در  و   داشته  عرضه   ماه  هر  آخر   در •

 ای. و  افزوده بر ارزش قانون مالیه هفتم  مادة (2)فقرة 1 جزء. )شترگرددیب ای  افغانی

 مجموع   ندهیآ  ماه   12  ةدور   در   که  گردد  ینیشبیپ  تا  باشد  داشته  وجود  ی لیدال   ماه  هر  آغاز  در •

 (2)فقرة  2  جزء  گردد  یافغان  ونی لیم  (150)  پنجاهیکصدو    مبلغ از  شتریب  ای  برابر  هیسرما  دوران

   .افزوده بر ارزش قانون مالیه هفتم  مادة

سرمایه  7.9 دوران  که  گردد  پیشبینی  تا  دارد  وجود  دالیلی  حد  آیا  بر  افزوده   بالغ  ارزش  بر  مالیه    ثبت 

حقایق به  دارد  بستگی  شد  مدارک  و  اسناد    ،خواهد  و  اسناد  حقایق   زمان.  آن  در  موجود  مدارک 
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فروشات آینده مبتنی بر فروشات   یشبینییا پ   های که تشبث گرفته است،   مربوطه ممکن شامل قرارداد

 گذشته و رشد متوقعه یا تغییرات گردد. 

 ۱مثال 

ادق یک شرکت ساختمانی است که ثبت مالیه بر ارزش افزوده نمی باشد. به تاریخ اول  ت صشرک

سال   داد  1401ماه حمل  قرار  یک  ساختمانی صادق  ماه، شرکت  اعمار    هبیست  منظور  به  چهار  را 

میلیون افغانی میباشد. مطابق (  400)عقد می نماید. ارزش این قرار داد  را  بزرگ  آپارتمانها  ساختمان  

نق صادق  ساختمانی  شرکت  داد،  مبلغ  رار  مجموعاً  کار  پیشرفت  به  در    (250)ظر  را  افغانی  میلیون 

ماه بعدی آن دریافت مینماید. صادق مکلف به  هشت  میلیون افغانی را در  (  150)دوازده ماه آینده و

توقع   زیرا  میباشد  ماه حمل  افزوده در  ارزش  بر  مالیه  این است که سرمایه دورانی  ثبت  در    یووی 

 افغانی یا بیشتر از آن خواهد شد. میلیون (150)دوازده ماه آینده 

 

 ۲مثال 

. وی ثبت مالیه بر ارزش افزوده نیست. فروشات او در  می باشد  یشوتشبث فرش فرحامد مالک یک  

. در  گردیده استافغانی    ( میلیون150)، مبلغ  1401مدت یازده ماه یعنی از ماه حمل الی ماه دلو سال  

افغانی فروشات مینماید.   ( میلیون58)نتیجه دریافت فرمایش بزرگ از خارج، مبلغ  وت، وی در  ماه ح

  ( میلیون163)در ختم مدت دوازده ماه یعنی از ماه حمل الی ماه حوت، مجموع فروشات وی مبلغ  

اه  افغانی میگردد. حامد مکلف به ثبت مالیه بر ارزش افزوده است زیرا فروشات وی در ختم دوازده م

افغانی است،    ( میلیون150)مبلغ  ( بیشتر از حد ثبت مالیه بر ارزش افزده که  1401)حمل الی حوت  

 میگردد. 

 ۳مثال 

ماه    12می باشد. عرضه های تابع مالیه وی در  جالل آباد  شهر  بشیر دارای یک تشبث ترانسپورتی در  

مبلغ   است(  120)گذشته  بوده  افغانی  ن  ،میلیون  می  پیشبینی  در  نامبرده  که  در    12ماید  آینده  ماه 

صورتیکه وی به فعالیت خود بدون تغییر در تشبث ادامه دهد، عین مبلغ را به دست می آورد. با آن  

ش را وسعت می دهد و زمینه را  ا را در کابل و یکی دیگر را در قندهار که فعالیتگدام هم وی یک 

بینی می نماید که این کار  نماید. وی پیشهای ملی بیشتر مهیا می سازد، باز می    برای گرفتن قرارداد

اقل   حد  را  اش  مالیه  تابع  های  در  (  50)عرضه  نمودن    12میلیون  باز  از  بعد  هایماه  جدید،    گدام 

افزوده خود را ثبت نماید   بر ارزشافزایش می دهد. بشیر مکلف خواهد بود تا در آن زمان برای مالیه 

 وی بالغ بر حد الزم خواهد شد. نی دوراه سرمایه زیرا دالیل وجود دارد تا پیشبینی نماید ک
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 ۴مثال 

قبلی تاریخچه  فاقد  و  جدید  تشبث  یک  مختار  تجارتی  و    شرکت  فروش  حق  این شرکت  میباشد. 

ان بدست آورده و نماینده انحصاری وسایل نامبرده  تدر افغانسرا  ترمیم  وسایل خاک برداری جاپانی  

ی پالن تجارتی بوده و مسائل مالی آن توسط یک بانک تنظیم  در افغانستان میباشد. این شرکت دارا 

سرمایه گذاری شده در این شرکت از یک تعداد سهم داران میباشد. میگردد و همچنان وجوه مالی  

یون افغانی وسایل را برای فروش در سال اول وارد نماید،  میل  110این شرکت پالن دارد تا به ارزش  

قی افزایش  یک  با  پالن  طبق  افغانی(    22=  20%  ×میلیون    110)  20%مت  که  فروش  میلیون  به  هزینه 

این شرکت در سال اول از ترمیم و خدمات حفظ خواهد رساند. همچنان طوری که پالن شده است  

 میلیون افغانی عاید خواهد داشت.  20و مراقبت وسایل در ورکشاپ خود مبلغ 

میلیون افغانی   132فروش وسایل مبلغ  درک از همه پیش بینی ها شرکت متذکره میتواند بر اساس این

از حد تعیین شده  میلیون افغانی    152میلیون افغانی که مجموع آن    20یمت( جمع  افزایش قبشمول  )

بناب باشد.  داشته  انتظار  را  میکند  تجاوز  ثبت  ارائه  ا   ربرای  به  فعالیت مکلف  آغاز  در  این شرکت  ین 

 زوده میباشد.   یک درخواست برای ثبت مالیه بر ارزش اف

 

بر مبنای معلومات    افزوده  بر ارزش قانون مالیه    هفتم  مادة(  2)فقرة  مندرج    حد ثبت 7.10 یک پیشبینی را 

متاثر   را  مبلغ حجم معامالت  بخاطر وقایع که  مالیه دهنده  میگیرد. یک  نظر  موجود در آن زمان در 

دهنده در آن زمان یعنی زمان پیشبینی   میسازد، مشروط بر اینکه امکان آن وجود نداشته باشد تا مالیه

 آنرا بداند، مسئول قرار داده نمیشود.

 مثال  

رکت تجارتی مختار یک شرکت جدید است که از آغاز فعالیت تجارتی خود دارای یک پالن و  ش

بود به    ه پیشبینی های معقول  فعالیت تجارتی  اول  مالیه اش در سال  تابع  میلیون   162که عرضه های 

. شش ماه  می نمایدشرکت برای ثبت مالیه بر ارزش افزوده درخواست    هد رسید، لهذا این افغانی خوا

نرخ تبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی، که این شرکت برای تورید اجناس  بعد از آغاز فعالیت  

ای مالیه  تابع  تغییر، مجموع عرضه  این  بخاطر  میکند.  تغییر  میکرد،  اولاستفاده  در سال  به    ن شرکت 

 که پایین از حد تعیین شده برای ثبت میباشد.  می یابدمیلیون افغانی کاهش  142

معلومات آن اساس  بر  این    این شرکت  بود.  افزده درخواست کرده  ارزش  بر  مالیه  ثبت  برای  وقت 

ت  شرکت در زمان درخواست از تغییرات بعدی در وضعیت آگاهی نداشت و امکان آن وجود نداش

ت چنین  بداند  اتفاق خواهدکه  تغییرات   غییری  اثر  به  و  بود  شده  توجیه  ثبت  برای  درخواست  افتاد. 

 بعدی در وضعیت هنوز هم مدار اعتبار شناخته میشود. این شرکت در حالت ثبت باقی میماند.      
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)به    شخص 7.11 افغانستان  از  خارج  از  را  خدمات    مراجعه   افزوده  ارزشبر    هیمال  قانون  هفدهم  ةمادکه 

مکلف به ثبت   د،ینما  یاستفاده م  یشخص  ایو عرضه ها را به منظور معاف    دی نما  یم  افتی( دردیینما

  ز یافزوده ن  بر ارزش  هیو راجستر مال  ثبت  ی شیاآزم  حددر نوع خدمات    ن یباشد. ارزش ا   یو راجستر م

  ا ر   خدماتکه    یخارج  داران یخر   شده  ادیقانون    هفدهم   ةمادبه حکم    مطابق شود.    یگرفته م   مد نظر

  ی تلقعرضه کنندگان خدمات    زین  خدمات    نیکننده چن  عرضهآورند،    یافغانستان بدست م  داخل  از

هفدهم قانون مالیه   ةمادمطابق  مشترک )  شده  یتلق  یمجموع عرضه ها   که یدر صورت  داری. خرگرددیم

  ، دینما  ه برآورد  را  ها   آزمون   نی ا  از   ی کی  ط یشرا  یمحل   هیمال  تابع  یها   عرضه  ر یسا  و(  بر ارزش افزوده

 : بود خواهد ثبت  به مکلف

  حد   به   فوق   مطروحه   مجموع  که  شود  ینیشبیپ  ماه  12  ة دور   شروع  در  تا  باشد   یمنطق  هرگاه  •

 ای  . و گرددیم اضافه آن  از ا ی رسدیم افزوده بر ارزش  هیمال

بر   هیمال  ثبت  حد  بر  بالغ   گذشته  ماه  12  در   شخص   ی دوران  هی سرما  ماه   هر   آخر   در   هرگاه  •

 . گردد ه افزود  ارزش

 مثال  

ماه    12در    ارائه می نماید.را طور مرکب  شرکت اجاره کابل تشبث است که خدمات اجاره و مالی  

افزوده هستند )هرگاه ثبت باشد(   بر ارزشاخیر ارزش مجموع عرضه های )فروشات( که تابع مالیه  

ارزش    130 به  را  مالی  خدمات  های  عرضه  همچنان  شرکت  گردد.  می  افغانی  میلیون      80میلیون 

طور جداگانه انجام می    معاف هستند،  افزوده بر ارزشقانون مالیه    مادة پنجم  (1)فقرةافغانی که مطابق  

دهد. با توجه به این حقایق شرکت مکلف به ثبت نمی باشد زیرا مجموع عرضه های تابع مالیه کمتر  

م  افزوده  بر ارزش مالیه    میلیون حد   150از   جموعی شمرده نمی شود(  )عرضه های معاف در ارزش 

 ن شده می باشد.  تعیی

میلیون را    40  تر قضیه به این صورت باشد که شرکت همچنان مبلغ  قهرگاه با آزمایش دقی  با آن هم، 

،  استفاده می شودخارج که مستقیماً جهت ارائه خدمات مالی معاف در داخل افغانستان  برای خدمات  

است،  نموده  م  پرداخت  متذکره  مادة  (1)فقرةطابق  این خدمات خارجی  قانون  منحیث عرضه    هفتم 

میلیون افغانی به عرضه های تابع    40  تابع مالیهتلقی شده  های تابع مالیه تلقی می شود. این عرضه های  

به سرمایه  مالیه   و  افغانستان،  داخل  اضافه گردیده    130  شرکت  در  افغانی   170مجموع    که  میلیون 

سرمایه    هفتم قانون یاد شده  مادة  (1)فقرةسازد. از آنجایی که مطابق  می    ماه   12میلیون افغانی را در  

  بر ارزش می گردد، شرکت متذکره باید برای مالیه    مالیه بر ارزش افزوده  دورانی شرکت بالغ بر حد 

 افزوده ثبت گردد.  
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 ماه  ۱۲ محاسبه

یا    افزوده  بر ارزشانون مالیه  م قهفت  مادة  (2)فقرة  1قبلی مطابق جزء    ۀماه   12  دورة   محاسبهبه منظور   7.12

های هجری شمسی استفاده    از ماه  قانون متذکرههفتم    مادة   (2)فقرة  2بعدی مطابق جزء    ۀماه  12  دورة

مالیه    مایشآزبه همین خاطر  می گردد.   مقابل حد  ارزشدر  ماه هجری شمسی  یخا افزوده در    بر  ر 

 اسبه می گردد.  ماه قبل یا بعد از آن زمان مح  12صورت می گیرد، شروع 

 موعد معین درخواست 

مطابق   7.13 راجستر  و  ثبت  برای  درخواست  به  مکلف  مالیه    مادةشخصیکه  قانون  ارزشهفتم    افزوده   بر 

مکلف به درخواست برای ثبت و راجستر   که زماناز  روز  15ظرف در باید درخواست خود را   ،باشد

  مایشر ماه هجری شمسی زمانیکه به آزی خادر  گردیده، ارائه نماید. در صورتیکه مکلفیت اولین بار  

ارزش مالیه    حد باشد،   افزوده  بر  بیفتد،  رسیده  تا    اتفاق  می    15درخواستها  ارائه  قابل  بعدی  ماه  روز 

 (متذکرههفتم قانون  مادة (4)فقرةباشند. )

 جدید  ات تشبث 

تغییر نماید.   آن ود ساختاریا توسط ادغام کننده ایجاد یا تشبث موجآغاز  می تواند  جدید  تشبث  یک   7.14

ر اولین  یخاحد ثبت و راجستر را در  ایششخص یا نهادی که تشبث جدید را به پیش می برد باید آزم

 گیرد.   مد نظر ش را شروع نموده است،خوی ماه هجری شمسی که تشبث جدید فعالیت

 (2)فقرة  2درج جزء  نمایش  آزمآیا تشبث جدید مکلف به ثبت راجستر می باشد یا خیر بستگی به   7.15

افزوده    بر ارزشحد مالیه  که بیشتر از  سرمایه دورانی تشبث    و  افزوده  بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادة

 دارد.  ،ماه بعد از شروع فعالیت  12در اولین 

 (  ثبت گروپی  ثبت اشخاص مرتبط ) 

ابع مالیه اشخاص  عرضه های ت  شمولیت ارزشایجاب    افزوده   بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادة   (3)  فقرة 7.16

را   مالیه    داشت  نظر  با درمرتبط  ثبت و راجستر  به حد  ارزشاین که شخص  یا خیر، می   بر  میرسد 

بدین معنی نیست که ثبت و راجستر چنین شخص هرگونه تشبث که توسط اشخاص    نماید. این لزوماً 

گردانی شود،مرتبط  می  دهد.    ده  قرار  پوشش  منحیتحت  مرتبط  جداگانه  اشخاص  اشخاص  یا  ث 

شت وضعیت  دا  بدون در نظرشان می باشند.  ای  نهادهای حقوقی، مکلف به دریافت ثبت راجستر خود

 .  مستقل هستندمالیه دهنده گان یدات منظور مالیات بر عا به در هر حالت آنها آنها 
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   ۱مثال 
د. این شرکت همچنان ی باشافغانی م   میلیون  14  دارای عرضه تابع مالیه ساالنه به ارزش  صافی  شرکت

که دارای فعالیت جداگانه با عرضه های تابع مالیه ساالنه به ارزش    ساحلبه نام    مالک یک شرکت

از آنجایی که شرکت  میلیون    80 باشد، است.  را کنترل می نماید، ساحل  شرکت  صافی  افغانی می 

یک    افزوده  بر ارزشلیه  قانون ما  مادة دومبا توجه به تعریف اشخاص مرتبط مندرج  ساحل  شرکت  

 میباشد.   صافیشرکت مرتبط شرکت 

باید برای ثبت مالیه  ساحل  ، به منظور تعیین اینکه آیا شرکت  هفتم قانون متذکره  مادة  (3)فقرةمطابق  

ارزش مالیه شرکت    بر  تابع  های  ارزش عرضه  یا خیر،  نماید  ارزش  ساحل  افزوده درخواست  جمع 

تابع مالیه شرکت   بر  می گردد.  صافی  عرضه های  بالغ  از آنجایی که حاال ارزش مجموع عرضه ها 

مالیه   ثبت  ارزش حد  شرکت    بر  گردد،  می  مطابق  صافی  افزوده  شده   مادة باید  یاد  قانون    هفتم 

 درخواست نماید.  

دو شرکت   هستند، لذا هر به همدیگر مرتبط  ساحل  و شرکت  صافی  )بخاطر داشته باشید که شرکت  

 ی نمایند(.شرایط ثبت را برآورده م 

 

لکیت  ااز شرکتها دارای یک مالک مشترک باشد به طور مثال یک شرکت  م  یدر موارد که گروپ 7.17

شرکتها    یگروپ مالیهرا  از  وزارت  باشد،  عواید  داشته  عمومی  را    ()ریاست  شخص  یک  تواند  می 

مالیه   برای  نهادها  از  نماینده گروپ  ارزش منحیث  نماید،   بر  راجستر  و  ثبت  ثبت    افزوده  این کار  با 

ارزشمالیه   این    بر  دهد.  می  قرار  پوشش  تحت  را  شده  مشخص  گروپ  نام  مراافزوده    و   ثبت  به 

 می شود. یاد راجستر گروپی 

ثبت گروپی توسط یک گروپ از اشخاص می تواند داوطلبانه جهت ثبت گروپی درخواست نماید.   7.18

 خواهد شد که:   فقط در صورت منظور  ()ریاست عمومی عواید وزارت مالیه

 .باشند دیمق هم  با شتریب یمؤسسات ارتباطات و ی اقتصاد ،یمال نگاه  از  گروپ •

  ی ها   تیمکلف  و   ب یوجا  ی برا  و  باشد   داشته  موافقه   یگروپ  ثبت  به  گروپ  یاعضا   از  ک ی   هر •

 .  باشند متعهد جداگانه و مشترک طور افزوده بر ارزش  هیمال

معامالت بین گروپی را ساقط می    یاحسابات  لزوم صدور    با این ماهیت به صورت عموم   توافقیک   7.19

معامالت بین یک عضو گروپ و  )افزوده فقط برای معامالت    بر ارزشصورت حسابات مالیه  نماید.  

یک شخص یا شرکت در گروپ برای    حالیکه در  .  ( بیرونی الزم خواهد بودشخص خارج از گروپ

مکلفیت  اطاعت تمام  از  مالیه    پذیری  ارز های  مالیه    شبر  های  اظهارنامه  ارائه  شمول  به  بر  افزوده 

پرداختها     ارزش  یا  و  و افزوده  مالیه غیره در  بود،    ()ریاست عمومی عواید  زارت  در  مسؤول خواهد 
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اطاعت چنین  که  نگردد،    حالتی  برآورده  شرپذیری  منحیث  گروپ  در  شرکت  یا  شخص  ط  ایهر 

مالیه عواید  وزارت  عمومی  ثبت  که    ()ریاست  پذیدرخواست  را  صورت  گروپی  به  باشد،  رفته 

 مشترک و جداگانه ، مکلف خواهد بود. 

مالیاتی تأثیر نمی نماید. هر نهاد در    مکلفیت هایافزوده روی سایر    بر ارزشثبت گروپی برای مالیه   7.20

های مالیاتی خود مطابق سایر قوانین    افزوده طور جداگانه برای مکلفیت  بر ارزش ثبت گروپی مالیه  

 (. )برای مثال قانون مالیات برعایدات اتی مکلف می باشدمالی

اجازه شمولیت در    هرگاه به تعقیب منظوری ثبت گروپی یک شرکت جدید به گروپ شامل گردد،  7.21

 اولیه گروپ می گردد.  ءهای اعضا ثبت گروپی باید اخذ و تابع همان شرایط و مکلفیت

ب 7.22 باشید که ثبت گروپی  بندی مطابق  به خاطر داشته  مالیه    مادة حکم  ا گروپ  قانون  یکم  بر چهل و 

به منظور مالیات برعایدات هماهنگ می باشد. آیا گروپ از شرکتها که به منظور مالیه    افزوده   ارزش 

ارزش این    بر  و  باشد  می  برعایدات  مالیات  از  جدا  تصمیم  یک  گردیده  بندی  گروپ  مر  اافزوده 

رکتها الزامی نمی باشد. با آن هم آنها می توانند این کار را  برای ش  افزوده  بر ارزشمطابق قانون مالیه  

 از نگاه اداری آسان بیابند. 

   ۲مثال 

هرکدام مکلف به درخواست  ساحل  و شرکت    صافیبگیرید. شرکت    مد نظر را    1همان حقایق مثال  

 . نمودد ثبت می باشد. هر شرکت طور جداگانه ثبت و اظهارنامه های جداگانه را ارائه خواه

دو شرکت می تواند برای ثبت گروپی درخواست نمایند. در صورت که وزارت    به طور بدیل، هر

بر  دارای سند ثبت واحد و اظهارنامه مالیه  دو شرکت    منظور نماید، هر  (ریاست عمومی عواید)  مالیه

ارائه    ةدورشان را تحت پوشش قرار دهد، در هر  ایهای مشترک    افزوده واحد را که فعالیت  ارزش

 .نمودخواهد 

   ۳مثال 

باشد   Aشرکت   می  تابع  کامالً  شرکت  دو  شرکت    B)شرکت    دارای  شرکت    Aشرکت    .(Cو 

دهد.   نمی  انجام  را خودش  فعالیت  هیچ  و  باشد  می  تابع  در شرکتهای  سهام  دارای  و  بوده  مرکزی 

افغانی می رسد و    ون یلیم  120دارای فعالیت بوده و عرضه های تابع مالیه ساالنه اش به مبلغ    Bشرکت  

افغانی  میلیون    130دارای فعالیت جداگانه بوده و عرضه های تابع مالیه ساالنه اش به مبلغ    Cشرکت  

 می رسد.  

افزوده    بر ارزشقانون مالیه    مادة دوممرتبط در  اشخاص  با توجه به تعریف    Cو شرکت    Bشرکت  

همدیگر اند. به همین خاطر عرضه  می باشد. همه این سه شرکت مرتبط    Aشرکتهای مرتبط شرکت  

  محاسبه می گرددیاد شده    قانون متذکره  هفتم  مادةی تابع مالیه ساالنه هر شرکت طوری که مطابق  ها
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ثبت  مرتبط(  اشخاص  )به شمول   برای  باید  هر شرکت  لذا  باشد،  می  ثبت  از حد  بیشتر  آن  مجموع 

 درخواست نماید.  

د. هرگاه درخواست  نست نمایثبت گروپی درخوامی تواند برای    Cو شرکت    B، شرکت  Aشرکت  

سه شرکت می تواند سند ثبت    منظور گردد، هر  (ریاست عمومی عواید)  گروپی توسط وزارت مالیه

شان را تحت  ایهای مشترک    افزوده را که فعالیت  بر ارزشواحد را دریافت و یک اظهارنامه مالیه  

 د.ننمای ارائه  افزوده بر ارزش مالیه   دورة در هر  پوشش قرار دهد،

 ه یمال  وزارت  در ها  درخواست مراحل  یط

وزارت مالیه )ریاست عمومی عواید( باید درخواستهای ثبت الزامی را در صورتی که شخص شرایط   7.23

مالیه    مادة مندرج   قانون  ارزشهفتم  تواند  افزوده    بر  نمی  نماید، منظور کند. درخواست  برآورده  را 

های تابع مالیه درخواست کننده )به شمول اشخاص مرتبط( بالغ بر  مسترد گردد هرگاه مجموع عرضه

 .  قانون متذکره{ مادة نهم( 1)فقرة}افزوده گردد.   بر ارزشحد ثبت مالیه 

ثبت   7.24 باید درخواست  عواید(  )ریاست عمومی  مالیه  را در صورتی  وزارت  نمایدداوطلبانه  که  منظور 

  را برآورده نماید. وزارت مالیه افزوده    بر ارزشیه  ن مالقانو  مادة هشتم(  2)فقرةشخص شرایط مندرج  

اسناد    )ریاست عمومی عواید( متذکره نیاز خواهد    فقرة  2منظور برآورده شدن جزء  به  به شواهد و 

یادداشت تواند  فعالیت تجارتی،  داشت. چنین شواهد می  یادداشت  های فروشات  های مشابه که    یا 

یت تشبث نشان رات را در مقایسه با مجموع ارزش عرضه های فعالارزش عرضه های تابع مالیه یا صاد

ت می  مالیات  اداره  گردد.  ارائه  درخواست  با  است  الزم  شواهد  این  جهت  دهد.  را  تحقیقات  واند 

 ارزیابی معلومات به اجراء گذارد، اما فقط در صورت که معلومات مشکوک باشد. 

مالیه 7.25 عواید(  وزارت  عمومی  مور  )ریاست  درخوادر  خالل  د  در  دریافت    از  وز ر  15مدت  ست 

معلومات    ، شده  تکمیلدرخواست   تمام  کننده  درخواست  که  صورت  در  گرفت.  خواهد  تصمیم 

به  تقاضا   را  تصمیم  نماید،  ارائه  را  درخواست  در  هیچ    تأخیرشده  انداخت.  برای  تأخیرنخواهد  ی 

د خواستن   درخواست  فورمه  در  مشخص  صورت  به  که  بیشتر  الزم  معلومات  است،  نگردیده  رج 

 نیست. 

مالیه  7.26 وزارت  عواید(   هرگاه  عمومی  تواند    )ریاست  می  باشد،  مشکوک  معلومات  صحت  مورد  در 

ری نمی  یگ  این امر موجب تمدید زمان تصمیم  یا از محل تشبث دیدن نماید. با آن هم، نماید  تحقیق  

 گردد. 

بررسی نمی باشد. هرگاه اداره مالیات در   ءبرای اجراافزوده دلیل  بر ارزشدرخواست برای ثبت مالیه  7.27

مورد صحت اظهارنامه شخص نگرانی داشته باشد، می تواند زمان که اظهارنامه ارائه گردد، تحقیق  

 پذیری عادی این عمل را انجام دهد.   نماید یا بعداً مطابق ارزیابی اطاعت



 

95 
 

شخص  7.28 بودن  شرایط  واجد  عدم  بر  شواهد  و  اسناد  ثبت    هرگاه  مالیه برای  وزارت  باشد،   موجود 

درخواست را مسترد خواهد کرد. در غیر آن درخواست منظور و ثبت می    ( )ریاست عمومی عواید

زیرا وزارت مالیه می تواند همیشه بعد  انداخته شود    تأخیرگردد. به صورت عموم نیاز نیست ثبت به  

مالیه  وزارت  هرگاه  نماید.  تحقیقات  آن  عمومی)  از  ارائه شده    (عواید  ریاست  معلومات  که  دریابد 

مالیات همچنان   امور  اداره  قانون  نماید.  لغو  را  ثبت  تواند  می  باشد،  نمی  دهنده درست  مالیه  توسط 

 را برای ارائه اظهارات نادرست پیشبینی نموده است.   مالیه اضافیجریمه ها و 

شود، 7.29 می  گرفته  تصمیم  درخواست  یک  مورد  در  ما  وقتی  عواید(  لیه  وزارت  عمومی  )ریاست 

 از اتخاذ تصمیم کتباً مطلع می نماید.   روز   10ظرف   در  درخواست کننده را

مسترد 7.30 جهت  ثبت  ی تصمیم  طرزالعمل  ،درخواست  مطابق  تواند  می  که  است  تصمیمی  های    یک 

مالیات   امور  اداره  قانون  تعریف  مندرج  به  گیرد.  قرار  منازعه  مالیاتی"مورد    سوم   دةمادر    "تصمیم 

طی مراحل   برای اینکه چگونه منازعات مالیاتی  قانون متذکره  چهارم   فصل  قانون اداره امور مالیات و  

 مراجعه نمایید.  می گردند، 

 داوطلبانه  ثبت یها   درخواست رامونیپ ه یمال وزارت اقدامات 

د که تمام عواید و  ثبت داوطلبانه باید سیستم حفظ یادداشت مناسب فعال داشته باشدرخواست کننده   7.31

گردد ثبت  آن  در  مالیه    ،مصارف  اظهارنامه  بتواند  شخص  ارزشتا  طور    بر  را  تهیه  مطلوب  افزوده 

یادداشتهای معامالت باید به حد کافی مفصل باشد تا بتوان آن را به صورت مناسب به منظور  نماید.  

مالیه    مالیات و  ارزشبرعایدات  مالی  بر  اداره  کرد.  بندی  رده  یادداشتهای  افزوده  حفظ  سیستم  ات 

 ر صورتی که به اعتبار آن شک داشته باشد، ارزیابی می نماید.  شخص را د 

اینکه   7.32 تعیین  برای  یادداشت  حفظ  مکلفیت  به    75%این  کننده  درخواست  مالیه  تابع  های  عرضه 

اقل   حد  یا  گیرد،  می  صورت  شده  ثبت  ب  25%اشخاص  می  صادرات  برای  آنها  های  اشد. عرضه 

یادداشت درخواست کننده کافی نباشد، نباید ثبت داوطلبانه مطابق    وزارت مالیه در صورتی که حفظ

ت مطمئن نخواهد بود که شخص  را منظور نماید، زیرا وزار  افزوده  بر ارزشقانون مالیه    مادة هشتم

 ورده می نماید یا خیر.  را بر آ  25%یا  75%های  آزمون واقعاً

جزء  اد  اسن 7.33 برای  شده  ارائه  شواهد  هشتم (  2)فقرة  2و  مالیه    مادة  ارزشقانون  به همچنان    افزوده   بر 

آشکار اسناد جزء    صورت  هشتم(  2)فقرة  1شرایط  مالیه    مادة  ارزشقانون  می  فراهم  را    دهوزاف  بر 

رمایه  تابع مالیه می فروشد، یا اسناد و شواهد ساز قبل که عرضه های  فعال  تشبث    یتوجودمنماید.  

شرط می  نخستین  ورده شدن  وع تشبث شواهد قابل قبول برای برآسرمایه وی جهت شردر  ها   گذاری

 باشد. 
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)دارای محل ثابت فعالیت   افزوده  بر ارزشقانون مالیه    مادة هشتم(  2)فقرة  3نمودن شرایط جزءفراهم   7.34

، قابل تعیین می  آشنایی دارنده  مالیاتی که با ساح  ینتجارتی( به آسانی از اسناد یا دانش محلی مسؤول

باید از قبل    ، فعالیت می کنددارد  ماه    3  بیشتر از  باشد. شخص دارای محل ثابت فعالیت اقتصادی که

بر مالیات  به دالیلی  مالیاتی  اداره  باشد )مطابق    به  هشتم   و  هشتاد  مادة  (6)فقرةعایدات شناخته شده 

افزوده   ارزش  بر  مالیه  محلقانون  در  که  شخص  فعا  یک  تجارتی  به  ثابت  مکلف  نماید،  می  لیت 

الیاتی می تواند از  مدر صورت مشکوک بودن، اداره  .  (پرداخت مالیه قابل پرداخت ربعوار می باشد

 دیدن نماید.    خویش را مینمایدمحل ثابت فعالیت اقتصادی ادعای  محل که شخص 

می تواند از معلومات که    افزوده  بر ارزش  قانون مالیه  مادة هشتم (  2)فقرة   4شرایط جزءفراهم نمودن   7.35

اطاعت توان  می  را  تعیین شود. شخصی  گردد،  می  نگهداری  مالیاتی  اداره  نزد  قبل  قوانین    از  پذیر 

نظرمالیاتی   و    مد  معوق  فورمه  و  مالیاتی  اظهارنامه  هیچ  ثبت، وی  ارائه درخواست  گرفت که حین 

بر  شد، نداشته باشد. ارائه درخواست ثبت مالیه  مکلفیت مالیاتی که زمان پرداخت آن سپری شده با

 دلیل برای اجرای بررسی شخص نخواهد بود.  بخودی افزوده   ارزش

هشتم(  2)فقرة  2جزء  آزمون   7.36 مالیه  قانو  مادة  ارزش ن  آینده    افزوده  بر  متوقعه  های  عرضه  باالی 

اقت فعالیت  می گردد. در صورت موجودیت  تطبیق  اقتصادی  فعالیت  های  )فروشات(  صادی، عرضه 

ارائه درخواست می تواند منحیث رهنمود  12واقعی )فروشات( در   استفاده    ماه گذشته قبل از زمان 

حقیقی تغییرات  به  تواند  می  تعدیالت  خواهد    شود.  متأثر  آینده  در  که  اقتصادی  فعالیت  متوقعه  یا 

 .   رخ بدهدگردید، 

   مثال
ا  اشرکت جوس  ایشان  که خود  می  نار  نار  مینمایو    کندتولید  بندی  بسته  بوتل  در  را  در    د،جوس 

تقریباً   فروشات شرکت  و    10%گذشته  ماه    90%برای صادرات  یک  هم،  آن  با  بود.  افغانستان  برای 

آلمان سوپرمارکیت  یک  با  خوب  قیمت  به  را  بزرگ  قرارداد  یک  شرکت  عرضه    یپیش  جهت 

صادرات   50%رضه های مختلط را در آینده به بوتلهای جوس برای صادرات عقد نمود. این قرارداد ع

 فروشات محلی تغییر خواهد داد.  50%و 

خواهد گرفت. با آن هم، در این مثال دالیل    مد نظرماه گذشته را    12به صورت عادی اداره مالیات  

  تم مادة هش(  2)فقرة  2توجیه پذیر وجود دارد تا باور شود که شرکت جوس انار شرایط مندرج جزء  

 را برآورده خواهد کرد و در آینده هم به همین منوال ادامه خواهد داد.   افزوده بر ارزشقانون مالیه 

کوتاه    زمان یا فقط به مدتفعال نبوده  از تاریخ تطبیق  اقتصادی قبل  جدید  تشبث  که یک  در صورت   7.37

 بگیرد.  ظرن مدفعال بوده، اداره مالیات باید تمام اسناد و شواهد را از تاریخ تطبیق 
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 تاریخ ثبت و راجستر 

الزامی  راجستر  و  ثبت  انفاذ  تاریخ    7.38 بستگی به چگونگی ثبت شخص دارد. هرگاه شخص برای ثبت 

درخواست نماید از شروع ماه بعد از ماه که مکلف به  افزوده    بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادةمطابق  

 ثبت خواهد شد.  )هرکدام که مؤخر باشد( ثبت می شوند یا آغاز ماه بعد از مطلع شدن از ثبت

)ریاست   وزارت مالیه ، ثبت نمایدهرگاه شخص مکلف به ارائه درخواست برای ثبت گردد، اما نتواند  7.39

افزوده باالی   بر ارزشمی تواند از طریق اقدامات خود شخص را ثبت نماید )لذا مالیه    عمومی عواید(

ص از آغاز ماه که مکلف درخواست ثبت است، ثبت شخص وضع می گردد(. در این صورت شخ 

 تلقی می شود.  شده

 مثال 

باال و     حالتدر  از ماه به ماه دیگر    عرضه تابع مالیه اش   شفیق دارای تشبث ساختمانی می باشد که

  مادة   12مجموع عرضه تابع مالیه وی در    1400پایین شدن است. برای اولین بار، در آخر ماه عقرب  

لذا وی باید برای ثبت راجستر درخواست    افزوده شده است،   بر ارزشه  ر حد ثبت مالیگذشته بالغ ب

جهت    (ریاست عمومی عواید)  ثبت درخواست نماید، لذا وزارت مالیه می نمود. وی نتوانست برای  

 خواهد بود. 1400ثبت وی اقدام نمود. تاریخ ثبت وی اول قوس 

( ثبت باشد، تاریخ ثبت وی  اختیاری  افزوده )ثبت    بر ارزشقانون مالیه    مادة هشتمشخص که مطابق   7.40

 خواهد بود.  بعد از اینکه از ثبت مطلع می گردد، دورةاز شروع اولین 

مالیه 7.41 عواید)  وزارت  می    (ریاست عمومی  راجستر  و  ثبت  تاریخ  دهنده  نشان  را که  ثبت  تصدیقنامه 

 باشد، صادر خواهد کرد. 

ثبت 7.42 تاریخ  از  مکلف    شخص  راجستر  ارزش مالیه  به  و  مستحق    بر  و  می    مجرائیقابل  مالیه  افزوده 

هرگاه شخص اظهارنامه های خود را طور ربعوار ارائه نماید و در قسمت از ربع ثبت گردد،   گردد.

 افزوده آنها برای قسمت از ربع که ثبت گردیده می باشد.   بر ارزشاولین اظهارنامه مالیه 

 مثال  

و راجسترنخست  یک شخص   ثبت  ماه حوت    شرایط  اخیر  در  است،  1401را  نموده  زیرا    برآورده 

تابع مالیه آنها در   بر  12مجموع عرضه های  بالغ  بار  اولین  برای  تا آن تاریخ    بر ارزش حد مالیه    ماه 

تا   همین خاطر  به  راجستر  و  ثبت  برای  است. درخواست  باشد.   1401حمل    15افزوده گردیده  می 

بر  عملی  آنها  تاریخ  ثبت  ثور  ای  اول  درج    1401از  ثبت  تصدیقنامه  باالی  مالیه  وزارت  که  تاریخ 

ه  مالیافزوده و مستحق    بر ارزشمی باشد. شخص از آن تاریخ به بعد مکلف برای مالیه    خواهد کرد،

 بابت معامالت می گردد.  مجرائیقابل 
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 اقتصادی  فعالیت های گروپ بندی 

به عنوان مثال با تقسیم  اشخاص مرتبط  های اقتصادی با    ا تقسیم فعالیتهرگاه شخص تالش نماید تا ب  7.43

یک تشبث بین اعضای فامیل در حالیکه مالکیت اصلی یا حق منفعت برداشتن را همان شخص دارد( 

در آن صورت وزارت مالیه صالحیت    افزوده نشان دهد،  بر ارزش خود را پایین تر از حد ثبت مالیه  

مرتبط اشخاص  تا  نمایدرا    دارد  )تعیین  از    (هفتم   مادة  (3)فقرة.  منحیث حکم جلوگیری  این حکم 

کتمان عمل نموده و از اجتناب ثبت و راجستر شخص از طریق تقسیم عرضه ها بین اشخاص مرتبط 

نماید.   می  دهمجلوگیری  )   مادة  مالیات  امور  اداره  مالیهقانون  موارد  (  کاهش  این  در  تواند  می  نیز 

 تطبیق شود.  

  ( )ریاست عمومی عواید   می تواند توسط وزارت مالیه دهوزاف  بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادة(    3)فقرة 7.44

نیز تطبیق می شود همچنان در حاالتی  افزوده تطبیق شود.    بر ارزشجهت مکلف ساختن ثبت مالیه  

گروپ کیت همان سهمدار کنترل و مالهرگاه که لزوماً از کتمان عمدی ناشی نمی گردد. بگونه مثال 

گروپ  باید  افزوده    بر ارزشدر مقابل حد ثبت مالیه    ایش  را عهده دار باشد، به منظور آزماز شرکتها  

 شرکتها وجود داشته باشد.   فعالیت جداگانه حتی اگر دالیل قانونی برای  گردد

 مثال 

افغانی    نمیلیو 260مادی بیشتر از  سرمایه دورانی فعالیت تجارتی شرکت علی نوری طی سال های مت

بوده است. روئسای شرکت علی نوری و برادر وی حامد نوری بوده که در مفاد شرکت دارای سهم  

که مالیه بر ارزش افزوده بزودی تطبیق میگردد. سرمایه دورانی    مطلع می گرددمساوی میباشد. آنها  

بر ارزش افزوده بوده  آنها از عرضه های تشکیل شده که مطابق قانون مالیه بر ارزش افزوده تابع مالیه  

و بدین ترتیب آنها مکلف به ثبت مالیه بر ارزش افزوده خواهند شد. برای جلوگیری از این مکلفیت، 

برای تقسیم  علی نوری و حا به دو شرکت تقسیم مینمایند. دلیل دیگری  مد نوری تشبث خویش را 

 تشبث آنها وجود ندارد.  

میباشد قسمت   نوری که شرکت جدید  نتیجه شرکت حامد  را مربوط خود ساخته که در  از تشبث 

از   یابد. هر   خویش را   فعالیت های بسیاری  ادامه می  را مشترکاً   مانند گذشته    دو شرکت یک گدام 

 استفاده می نمایند و اجناس را از عرضه کنندگان یکسان وارد می نمایند.

لیون یم 130 مدت دوازده ماهنتیجه این است که سرمایه دورانی )عرضه های تابع مالیه( هر شرکت در 

 ورزند.  افغانی می گردد. به این اساس، هر دو شرکت از ثبت مالیه بر ارزش افزوده امتناع می 

مالیه )ریاست   نموده و  عمومی  مسؤلین وزارت  اطالع حاصل  اصلی  تقسیم تشبث  از  مطمین  عواید( 

ن امتناع از ثبت مالیه بر ارزش  که این تقسیم به دالیل تجارتی صورت نگرفته بلکه هدف آ می گردند

 شرکتها باید مرتبط باقی بماند. افزوده میباشد. 
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به وزارت مالیه )ریاست عمومی عواید(    افزوده   بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادة(    3)فقرةحکم مندرج  

را   تقسیم  این  تا  میدهد  دانستهصالحیت  قانونی  آنها    غیر  فعالیت  که  داده شود  اطالع  ها  به شرکت 

تجارتی تلقی شده و مکلف به ثبت مالیه بر ارزش  منظور مالیه بر ارزش افزوده منحیث یک فعالیت  ب

 د.افزوده میباشن

بندی   7.45 هایگروپ  مطابق    فعالیت  مالیه    مادة(  3)فقرةاقتصادی  قانون  ارزشهفتم  زمانی  ده  وز اف  بر 

مجموع عرضه های تابع    صورت می گیرد که اشخاص مرتبط باشند. این امر مخصوصاً برای محاسبه

بدان معنی نیست که اشخاص مرتبط این  افزوده می باشد.    بر ارزشمالیه در مقایسه با حد ثبت مالیه  

آنها مرتبط باید به صورت منفرد ثبت گردد. در مثال فوق، هردو شرکت مکلف به ثبت می باشد زیرا 

افزوده می باشد. آنها می    بر ارزشه  هستند و عرضه های تابع مالیه مشترک شان بالغ بر حد ثبت مالی

توانند هنوز به صورت منفرد ثبت شوند )دو ثبت جداگانه( یا آنها می توانند برای ثبت واحد طوری  

 بحث گردید، درخواست نماید.  نامه تعلیماتکه در قسمت قبلی این 

 رخواست برای ثبت و راجستر عدم د

بر آن حکم   افزوده  بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادة  در صورتی که شخص درخواست ثبت را، چنانچه 7.46

افزوده بعد از اینکه مکلف به درخواست    بر ارزشمالیه    دورة از آغاز اولین    می نماید، ارایه ننماید، 

می گردد تلقی  ثبت شده  نمی    بنابر  ،ثبت گردیده،  افزوده شخص  ارزش  بر  مالیه  قانون  مطابق  این، 

 ، از مکلفیت آن فرار نماید.تواند با عدم درخواست برای ثبت

 مثال 

مالک   بوده و سرمایه دورانی وی در مدت    هفتفاروق  بزرگ  اول  مهمانخانه  از  یعنی  ماه،  دوازده 

از  1401خیر حوت  االی    1400ل  مح بیشتر  باشد.    میلیون   150،  است که    12این  افغانی می  اول  ماه 

ق مکلف به ثبت مالیه بر ارزش افزوده  روفا  سرمایه دورانی وی از حد تعیین شده بیشتر میشود. حاال

اما درخواست ثبت را طوری  بوده    1401به ثبت مالیه بر ارزش افزوده در ماه حمل  وی مکلف  است.  

که آغاز    1401  را از اول سرطانفاروق  . ریاست عمومی عواید  نمایدنمی    ارائه   که ایجاب می نماید، 

ثبت شده    شدن فاروق به درخواست ثبت می باشد،مالیه بر ارزش افزوده پس از مکلف    دورةاولین  

محسوب می نماید. ریاست عمومی عواید باید به فاروق اطالعیه کتبی صادر نموده، وی را درجریان  

 ، ثبت شده مالیه بر ارزش افزوده تلقی گردیده است.1401قرار دهد که اعتبار از اول سرطان
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 سنبله اسد سرطان جوزا ثور  حمل حوت  

های   عرضه 

   ةدور در  هی مال تابع

  ماه  12

 ون ی لی م150گذشته 

 
 

 افزوده  ارزشبر  ه یاول مال ة دور

 
 

 افزوده  بر ارزش ه یمال  دوم ة دور

 

 افزوده   بر ارزشراجستر مالیه و جهت عدم درخواست برای ثبت  یمه ها جر

بر راجستر مالیه و مالیه اضافی را باالی شخص که بدون دلیل موجه برای ثبت  اتیمال امور   اداره قانون 7.47

است.    ارزش نموده  وضع  ننماید،  درخواست  گردد،  می  آن  به  مکلف  که  شخص  افزوده  جریمه 

قانون    چهل سوم)به مادة    افغانی می باشد  (20000)افغانی و جریمه شخص حکمی    (5000)  حقیقی

  بر ارزش قانون مالیه    هفتم  مادة. این حکم باالی اشخاص که مطابق  ه نماید(  ور مالیات مراجعادراه ام

مطابق  اختیاری  مکلف به ثبت و راجستر می باشند، تطبیق می گردد و باالی ثبت و راجستر  افزوده  

مایند یا طوری که مالیه دهندگان مختار است که خود را ثبت ن  افزوده بر ارزشقانون مالیه  مادة هشتم

 خیر، تطبیق نمی گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

مکلف به  فاروق 

برای     ثبت راجستر

مالیه بر ارزش  

افزوده طبق مجموع  

  باشد  فروشات می

)جزء )ب( فقره  

 هفتممادة  (2)

ف به ارائه درخواست  فاروق مکل 

ثبت برای مالیه بر ارزش افزوده در  

روز بعد از آخر ماه   15خالل 

باید  حوت می باشد. وی

ماه حمل   15درخواست خود را تا 

مادة   4ارائه می نمود)فقره   1401

 (. وی نتوانسته چنین بکند.   هفتم

چون فاروق طوریکه الزم بود در دورة اول  

نگردید. ریاست  مالیه بر ارزش افزوده ثبت 

عمومی عواید طوری عمل میکند که فاروق  

در روز اول دورة مالیه بر ارزش افزوده بعد 

از مکلف شناخته شدن وی برای ثبت، یعنی  

اول برج سرطان ثبت مالیه بر ارزش افزوده  

 میباشد. 

 ]مقرره[
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 اختیاری  ثبت :8 مادۀ

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 اختیاری شرایط درخواست ثبت و راجستر 

افزوده نمی باشد می تواند خود را در صورتی ثبت    بر ارزش شخصی که مکلف به ثبت برای مالیه   8.1

آینده   در  و  باشد  داشته  تجارتی  فعالیت  که  برو  نزدیکنماید  ازانتظار  یکی  که  را    د  ذیل  شرایط 

 نماید: میبرآورده 

  را به اشخاص ثبت شده ارائه نماید.عرضه های تابع مالیه  75% •

  بر ارزش قانون مالیه    هشتم   مادة  (2)فقرة)  .از مجموع عرضه های خود را صادر نماید  25%  •

 ( افزوده

 فعالیت های به    به توجهنماید یا خیر    تعیین این مورد که آیا یک شخص این شرایط را برآورده می 8.2

 نظر گرفتن انتظارات منطقی آینده ارزیابی می گردد.   اقتصادی موجود وی و مد

 مثال  

فعالیت به همین خاطر    2ماهانه  داوود    ماشین آالتتوریدی    دوران سرمایه  باشد.  افغانی می  میلیون 

نمی باشد زیرا دوران    افزوده  ارزش  ربششم قانون مالیه    مادة حکم  وی مکلف به ثبت راجستر مطابق  

افزوده می باشد.    بر ارزشماه خیلی کمتر از حد ثبت مالیه    12  دورة سرمایه گذشته و آینده داوود در  

افغانستان به فروش می رساند و تقریباً   از این فروشات را به  نصف  او تمام اجناس خود را در داخل 

 هشتم ۀ  ماد 

 ی ار ی اخت ثبت

  درخواست   یاریاخت  بشکل  تواندیم  نباشد،  ثبت  به  مکلف  قانون  نیا  هفتم  ةماد  حکم  طبق  که  یشخص ( 1)

 . دینما هی ارا  را ثبت

 میلیون افغانی میباشد.  100حد ثبت اختیاری مالیه بر ارزش افزوده  ( 2)

  مادة   نیا(  1) ةفقر  مندرج  کننده  درخواست  شخص  ل،یذ  موارد  از  نانیاطم  حصول  از  بعد  هیمال  وزارت ( 3)

 : دینمایم ثبت را

 . درصورتیکه شخص عرضه تابع مالیه را فراهم نماید -1

  به  آنرا   25%  حداقل  ا ی  شده   ثبت  اشخاص   به   را   هیمال  تابع   ی ها   عرضه  75%  حداقل   که یدرصورت -2

 . دینما فراهم صادرات  مقصد

 .باشد یاقتصاد تیفعال ثابت مقر یدارا  کهیصورت در -3

 . باشد نموده ت یرعا  را یاتیمال نی قوان کهیصورت در -4

  شده   ثبت  ثبت،  خ یتار   از  دوسال  حداقل  مدت  ی برا  ،مادة  ن یا (  1)ةفقر  حکم  مطابق  شده،   ثبت  شخص ( 4)

 .ماندیم یباق

 .گرددیم میتنظ مربوطه طرزالعمل  در ثبت طرز نحوة  ( 5)
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را  اختیاری  ثبت    قانون متذکره  مادة هشتمط مندرج  سایر اشخاص ثبت شده انجام می دهد. وی شرای

 د.  درخواست دهاختیاری نیز برآورده نمی نماید لذا نمی تواند برای ثبت 

آورد.   می  دست  به  بزرگ  ساختمانی  شرکت  با  را  آالت  ماشین  عرضه  جدید  قرارداد  یک  داوود 

مالیه   ثبت  ساختمانی  ارزش شرکت  منطقی    بر  انتظارات  و  باشد  می  حد  داوود  افزوده  فروشات  از 

 اجناس ماهانه به مشتری جدید می باشد. قیمتمیلیون افغانی  3اوسط 

تو ثبتداوود حاال می  برای  زیرا وی  اختیاری    اند  نماید  انتظار خواهد  درخواست  منطقی  حاال طور 

بر  عرضه های وی به اشخاص ثبت شده مالیه    80%میلیون که مساوی است با    5یا    4داشت که مبلغ  

مندرج  شارز شرایط  از  یکی  او  بود.  خواهد  هشتم(  2)فقرة  حکم  افزوده  شده  مادة  یاد  را    قانون 

 برآورده می نماید.  

به مدت حد اقل دوسال به   افزوده  بر ارزشهشتم قانون مالیه    مادة(  2)فقرة  حکم  مطابقاختیاری  ثبت   8.3

 ( نهشتم همان قانو مادة (3)فقرةشخص اعطا می گردد. )

 افزوده  بر ارزشبرای ثبت مالیه ت درخواس  چگونگی 

مربوط به آن روند ثبت و راجستر و اینکه   طرزالعمل و افزوده  بر ارزشقانون مالیه  هشتمو  هفتم مواد 8.4

 رفتار خواهد کرد، مشخص می نماید.  چگونه  وزارت مالیه )ریاست عمومی عواید( با درخواستها  

)ریاست    ظور شده وزارت مالیهماید باید در فورم منراجستر درخواست می ن  و  شخص که برای ثبت 8.5

عواید مالیه ظرف    (عمومی  وزارت  در  باید  فورمه  نماید.  از    15درخواست  موارد  روز  وقوع  تاریخ 

مالیه    مادة  2یا    1جزء    مندرج قانون  ارزش هفتم  )گرددارائه    افزوده  بر  قانون    مادة   (4)فقرة.  هفتم 

 (.  متذکره

برای 8.6 که  شخصی  راجستر    هرگاه  و  مالیه    مادةمطابق  اختیاری  ثبت  قانون  ارزشهشتم    افزوده   بر 

نشان  اینکه آنها حد اقل بتواند    برشرط  م  ، درخواست نمایدهر موقع  می تواند در    درخواست نماید، 

 برآورده می گردد.از زمان ثبت  قانون متذکره مادة هشتم( 2)فقرةیکی از شرایط مندرج دهد که 

 افزوده  بر ارزش   هی مال ثبت  ی برا خواسترد  عدم  یها   مهیجر

  بر ارزش قانون اداره امور مالیات، مالیات اضافی را باالی شخص که بدون دلیل موجه برای ثبت مالیه   8.7

فقط افزوده )زمانی که مکلف به ثبت می شود( درخواست نمی نماید، وضع نموده است. این احکام  

مکلف به ثبت می باشند، تطبیق می  افزوده    بر ارزش مالیه  قانون    هفتم  مادةباالی اشخاصی که مطابق  

، طوری که مالیه دهندگان می  قانون متذکره  مادة هشتممطابق  اختیاری  این احکام باالی ثبت  شود.  

 تطبیق نمی گردد.  توانند خودشان را ثبت یا ثبت نکند،
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 ی الزام به اختیاری از حالت  راجستر   و ثبت ریی تغ

هشتم  مطابق  آغاز  در  هکیا   دهنده  هیمال 8.8 مالیه    مادة  ارزشقانون    باشد   شده  ثبت  داوطلبانه  افزوده  بر 

 .گردد  هفتم قانون متذکره  مادة  طبق  راجستر  و  ثبت  به   مکلف  ردکهیگ  قرار   حالت  در  متعاقباً  ممکن

ممکن از    (ریاست عمومی عواید)  ثبت و راجستر وی بدون تغییر ادامه می یابد هرچند وزارت مالیه

مادة های داخلی مالحظه نماید که وضعیت مالیه دهنده از ثبت و راجستر داوطلبانه مطابق    شتیاددا

شده   هشتم یاد  مطابق    قانون  الزامی  راجستر  و  ثبت  قانون   مادة به  این  مالیه   هفتم  است.  نموده  تغییر 

بر هیچ دهنده طبق قانون مکلف نیست تا هرگونه اقدامی را در مورد تغییر وضعیت طوری که تأثیری  

یگانه تأثیری که رونما میگردد این است که مالیه دهنده  یک از وجایب وی نمی نماید، انجام دهد.  

هفتم    مادة ه شرایط ثبت و راجستر مطابق  نمی تواند انتخاب نماید تا ثبت و راجستر خود را از وقتی ک

 را بر آورده می نماید، لغو نماید.  قانون متذکره 

راجستر الزامی به ثبت و راجستر داوطلبانه در صورتی که بخواهد    و    تواند از ثبتیک مالیه دهنده می 8.9

مالیه دهنده  تغییر وضعیت دهد تغییر وضعیت توسط  بکند.  ندارد چنین  لزومی  اما  لغو  ای  ،  برای  که 

نموده،   درخواست  الزامی  راجستر  و  گرفتهثبت  داوطلبانه    صورت  راجستر  و  ثبت  برای  سپس  و 

که ثبت و راجستر داوطلبانه    ءهیچ یک از وجایب مالیه دهندگان با این استثنااید.  درخواست می نم

می باشد، با این تغییر   افزوده   بر ارزشقانون مالیه    مادة هشتم (    3)فقرةحداقل جدید مطابق    دورةتابع  

 عوض نمی شود.    

 و لغو ثبت ه نام تصدیق  : ۹ مادۀ

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ثبت  ولغو  نامه   قیتصد

بر    هیمال  ثبت  نامه   ق یتصد  قانون   ن یا  وهشتم  هفتم   مواد   احکام   داشت  نظردر     با   ه،یالم  وزارت  :نهم  ةماد ( 1)

 .دینمایم صادر  را افزوده   ارزش

  در  را   داشته  دست   اجناس  هیمال  تابع   عرضه  که   شودیم  پنداشته   نیچن  گردد،یم  لغو   یو   ثبت  که  یشخص ( 2)

 ای  تیمالک  کسب   درک  زا   پرداخت  لقاب  ای  شده  پرداخت  متیق  به  یمساو   ارزش  به  ثبت  لغو  زمان

 19  مواد  حکم  طبق  شخص  که  گرددیم  قیتطب  یصورت  در  حکم  نیا.  است  نموده  فراهم  اجناس  دیخر

 .باشد شده شناخته مجرائی قابل هیمال مستحق اجناس، درک از قانون، ن یا 33 و

 درخواست  است، مکلف باشد، نموده متوقف را شیخو یاقتصاد تیفعال شده ثبت  شخص هرگاه ( 3)

 .د ینما ه یارا  هیمال وزارت به ت،ی فعال توقف خ یتار از  روز پانزده مدت خالل  در  را ثبت لغو

 مجرائی

 . گرددیمتنظیم  طرزالعمل در  ثبت لغو  و ها قنامهیتصد به مربوط یها تیمکلف و قواعد  ( 4)
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من 9.1 درخواست  یک  گردد،هرگاه  ما  ظور  و  وزارت  ثبت  تصدیق  یک  عواید(  عمومی  )ریاست  لیه 

نهم قانون   مادة  (1)فقرة}افزوده را در فورم منظور شده صادر خواهد کرد.    بر ارزشراجستر مالیه  

   {افزوده بر ارزش مالیه 

ها    اقتصادی تابع مالیه انجام می دهد و محل  فعالیت هایتصدیقنامه ثبت برای هر محل که شخص  

باز هستند، صادر می گردد.  رتباًم تابع   در صورتی که مالیه دهنده فعالیت برای مردم  های معاف و 

فعالیت با  محل  برای  فقط  دهد،  می  انجام  طور جداگانه  را  می   مالیه  تصدیق صادر  مالیه  تابع  های 

در   را  مارکیت  سوپر  یک  و  ساختمان  یک  در  را  کلینیک  یک  شرکت  یک  مثال،  برای  گردد. 

افزوده برای سوپر مارکیت صادر می   بر ارزشن دیگر به پیش می برد، فقط تصدیق ثبت مالیه ساختما

 گردد. 

های فعالیت تجارتی شخصی صادر می   به محلافزوده    بر ارزش مالیه  ثبت    نامه همچنان فقط تصدیق 9.2

یک مالیه   باشد. برای مثال،برای اجرای فعالیت اقتصادی باز  گردد که به صورت منظم به روی مردم  

اقامتگاه    دهنده در  تجارت  اداره  دفتر جهت  یک  همچنان وی  و  گرداند  می  را  سوپرمارکیت  یک 

مارکیت وی صادر خواهد شد    سوپر  افزوده فقط برای   بر ارزش شخصی خود دارد. تصدیق ثبت مالیه  

 اش.  مرکزی  نه برای دفتر 

ته تشبث خود نصب  محل برجس  ثبت را در اصلی  نامه   یک شخص ثبت شده مکلف است تا تصدیق 9.3

صادر    (ریاست عمومی عواید)   مگر اینکه تصدیق بدیل توسط وزارت مالیه  نقلها اجازه ندارد، نماید.  

باید در  شود.   ها  به آسانی توسط مشترتصدیقنامه  برجسته محل که  باشد،  یاندیوار  نصب    قابل دید 

در داخل تشبث یا نزدیک ورودی  های برجسته به طور عموم نزدیک نقطه فروش   شود. چنین محل

 تری می باشد. یا خروجی مش

   7 خاللدر  دارنده تصدیقنامه مکلف است بال فاصله    لغو گردد،افزوده    بر ارزشهرگاه ثبت مالیه   9.4

لغو    از دریافت اطالعروز   به وزارت مالیه    بر ارزشثبت مالیه  های  نامه   تصدیقتمام  نامه  افزوده را 

 برگرداند. ( )ریاست عمومی عواید

افزوده    بر ارزش نامه های ثبت مالیه   قانون اداره امور مالیات در مورد جرایم استفاده غلط از تصدیق 9.5

تا از تصدیق به شخص دیگر اجازه دهد  افزوده وی    بر ارزشنامه ثبت مالیه   یا هرگاه یک شخص 

افغانی باالی شخص حقیقی و    (10000 )طور غلط استفاده نماید، صراحت دارد. مالیه اضافی به مبلغ  

ها   راه   نامه طور نادرست در این  افغانی باالی شخص حکمی در صورتی که تصدیق  (40000 )مبلغ  

 استفاده گردد، تطبیق می گردد. 
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 تغییرات به وزارت مالیه از اطالع  

از هرگونه   9.6 را  مالیه )ریاست عمومی عواید(  تا وزارت  ثبت شده همچنان مکلف است  یک شخص 

ماهیت ،  فعالیت اقتصادی   ،محل  آدرس  ،شخص )به شمول نام تشبث یا نام تجارتی(  ییرات در نامتغ

  21ظرف در  مطلع نماید. این امر باید آنها )در صورت ارتباط( کتباً یا نماینده اصلی فعالیت اقتصادی 

 روز از وقوع هرگونه تغییر صورت بگیرد.  

 لغو ثبت و راجستر 

از  تجویز می گردد. فورمه ها  به شکل فورمه منظور شده  ها   در طرزالعمل و ثبت  جهت لغدرخواستها   9.7

 است.   دریافتقابل  (یاست عمومی عواید)ر  وزارت مالیه

افزوده را برای مالیه دهنده به دنبال دارد.   بر ارزش های مالیه    پیامد  هرگاه ثبت و راجستر لغو گردد، 9.8

ام تمام  آنها  که  می گردد  فرض  لغو  تاریخ  حین  آن  در  را  گدام خود  داخل  مالیه  تابع  تجارتی  وال 

مربوطه با قیمت اصلی خرید درج گردد.    دورة جناس باید در اظهارنامه  عرضه نموده اند.  ارزش این ا 

بارزش آن  ه تولید گردد،  در صورتی که اجناس توسط خود مالیه دهند قیمت تولید اجناس   هبرابر 

 خواهد بود. 

مالیه   منحیث  گردد،ینم  ی مجرائ قابل  هیمال مستحق آن  کسب  بابت که  اجناس 9.9 تابع  اجناس  عرضه 

داشته   شوددست  نمی  که   .پنداشته  شده  تولید  اجناس  مثال،  )برای  اجناس  از  قسمت  بابت  هرگاه 

قابل    یها  بعضی خریداری مالیه  به  قابل    مجرائیمجاز  بعضی مالیه  به    مجرائیو  باشد( مجاز  نداشته 

 با ارزش کامل صورت گرفته است. اجناس می شود که عرضه  ن پنداشته گردد، چنی مجرائی

   مثال

بزرگ  نوراهلل   اول حمل    وی.  به فروش می رساندرا    دارد که اجناس عادی یک مارکیت  تاریخ  از 

گردش  سال بعدی جریان افزوده ثبت می باشد. بخاطر کاهش فروشات در   بر ارزشبرای مالیه  1401

وی برای لغو ثبت و راجستر مالیه    ،افزوده قرار می گیرد بر ارزشمالیه  د ثبت  ن از حمعامالت وی پایی 

ارزش ثبت    بر  و  گردیده  منظور  درخواست  نماید.  می  درخواست  از  افزوده  اعتبار  وی  راجستر  و 

 لغو می گردد.  1402حمل  30تاریخ 

ریباً تمام اجناس تابع  حمل نوراهلل باید اجناس دست داشته خود را در گدام موجودی نماید. تق  30در  

از ثبت   بعد  ( کسب شده است لذا در مدت ثبت و راجستر  1401اول حمل  )مالیه برای فروش وی 

مالی اجناس،  آن  خریداری  قابل  بابت  است.    ءادعا  مجرائیه  وی  نموده  که  شود  می  پنداشته  چنین 

در  عرضه   را  متذکره  اجناس  مالیه  ارزش  1402حمل    30تابع  است.  داده  در    انجام  باید  که  عرضه 

 افزوده وی درج گردد، قیمت اصلی اجناس مذکور خواهد بود.   بر ارزشرنامه نهایی مالیه اظها 
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حمل   اول  از  قبل  ماه  شش  که  دارد  فروش  برای  برقی  وسایل  کمی  تعدادی  کسب   1401نوراهلل 

قابل   مالیه  بود. هیچ  ث  مجرائیگردیده  لغو  لذا حین  است،  نشده  ادعا  بت و راجستر  بابت آن اجناس 

 تابع مالیه را انجام داده باشد. چنین پنداشته نمی شود که وی عرضه

 

نهم (  2)فقرةحکم   9.10 مالیه    مادة  ارزشقانون  دهنده    افزوده   بر  مالیه  توسط  که  سرمایوی  اجناس  باالی 

 نگهداری می گردد، تطبیق نمی شود. 

   مثال

قد بوده که در مدت  عضی قفسه ها و راجستر پول نکان نوراهلل همچنان دارای بوبه ادامه مثال قبلی، د

مالیه   ارزشثبت  اموال    بر  نه  هستند  سرمایوی  اجناس  اینها  است.  گردیده  خریداری  وی  افزوده 

این اجناس را مطابق   تابع مالیه  به همین خاطر چنین پنداشته نمی شود که وی عرضه های  تجارتی. 

 و راجستر وی لغو می گردد، انجام داده باشد. که ثبتزمانی  افزوده ارزش  بر  هیمال قانون  نهم مادة

 توقف تشبث 

  اقتصادی های  شخص ثبت شده را که فعالیت افزوده بر ارزش  هیمال قانون  نهم مادة  (3)فقرةحکم  9.11

  توقف می نماید.   تاریخ   روز از  15  درخواست لغو ثبت طیارائه  توقف می دهد، مکلف به  خود را  

اقتصادیتوقف   فرشام  فعالیت  باشد.  ل  نیز می  به شخص دیگر  انتقال تشبث  یا  اضافی می  وش  مالیه 

های   پذیری از مکلفیت قانون اداره امور مالیات جهت عدم اطاعتچهل وسوم    مادةمطابق   تواند

ی که الزم باشد، تابع افزوده، تطبیق می گردد. عدم درخواست برای لغو ثبت وقت بر ارزشقانون مالیه  

 افغانی برای شخص حکمی می گردد.    4000 افغانی برای شخص حقیقی و  1000 مالیه اضافی

های تابع مالیه خود را توقف داده است و   درخواست باید شامل جزئیات تاریخ که شخص فعالیت 9.12

 ماه آینده انجام دهد، باشد.  12ظرفدر  های تابع مالیه را  قصد ندارد فعالیت  آنهااظهاریه که 

ثبتهرگا  9.13 شخص  فعال  ه  خویششده  اقتصادی  زمان یت  مدت  در  ثبت  12  را  نخستین  مندرج    ماه 

ماه    12  انقضای زمان معین  الی، ثبت آنها  وقف دهدت افزوده  بر ارزش  ه یمال قانونهفتم    مادة  (5)فقرة

ریاست  )  وزارت مالیهنزد  که ثبت لغوه شده باشد،    زمان  از هفتم قانون متذکره   مادة(  5)فقرةمندرج  

 ولی عدم فعالیت پنداشته میشود. ،مدار اعتبار بوده د(عمومی عوای

هرگاه شخص ثبت شده فعالیت اقتصادی خود  افزوده،    بر ارزش هشتم قانون مالیه   مادةمطابق به حکم   9.14

تا   (د)ریاست عمومی عوای وزارت مالیه وی نزد ثبت متوقف نماید، ثبت نخستین را در خالل دو سال 

 .   شودمی  پنداشته اما عدم فعالیت اعتبار بوده ختم دو سال متذکره مدار 
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 قتی تشبث وقف مؤت

مالیه    مادة(  3)فقرةمطابق حکم   9.15 قانون  ارزشنهم  را  که  شخص  افزوده،    بر  اقتصادی خویش  فعالیت 

اقتصادی وی    افزوده فعالیت  بر ارزشو انتظار برود که قبل از تکمیل دوره مالیه  اً توقف نموده  مؤقت

 ر خواست لغو ثبت نمی باشد. می گردد، ملزم به ارائه د دوباره آغاز 

 لغو ثبت و راجستر برای  درخواست  

تشبث(،بر   9.16 )توقف  فوق  مطرح شده  لغو  الزامی  درخواست  تواند    عالوه  می  ثبت شده  یک شخص 

  بر ارزش کمتر از حد ثبت مالیه  وی  برای لغو در صورت درخواست نماید که عرضه های تابع مالیه  

  و هیچ پیشبینی مبنی بر رسیدن عرضه های تابع مالیه به حد ثبتبوده  ماهه گذشته    12  دورةه در  افزود

 موجود نباشد. آینده  ماه 12در 

ماه گذشته )یا پروژه سازی   12حین محاسبه مجموع عرضه های تابع مالیه در گرفته شده  مد نظرمبالغ  9.17

آینده(   مالیه    بایدبرای  استثنای  ارزش به  مالیه  فزا  بر  هرگونه  باشد.  ارزش وده  شده    بر  وضع  افزوده 

بر قیمت عالوه شده     ( ارزش افزودهچهارم قانون مالیه بر    مادة  (1)فقرةباالی عرضه تابع مالیه )مطابق  

 از ارزش عرضه تابع مالیه نمی باشد.    قسمتو  بوده

                                        مثال                                                              

افزوده ثبت شده است زیرا در آن زمان مجموع عرضه های    بر ارزش بشیر در آغاز انفاذ قانون مالیه  

  از دو سال از ثبت، فعالیت تشبث میلیون افغانی گردیده است. بعد    170  ماه قبلی  12تابع مالیه وی در  

 14  میلیون افغانی جمع  140ماه قبلی    12در    ویتابع مالیه    به نقطه کاهش می یابد که عرضه هایوی  

 افزوده، شده است.    بر ارزش میلیون افغانی تحصیل شده از فروشات منحیث مالیه 

رقم   افزوده می باشد، بر ارزشمیلیون افغانی به شمول مالیه  154فروشات ناخالص وی  در حالیکه

بر گردش فروشات وی بدون مالیه  )انی می باشد ن افغمیلیو 140درست مورد استفاده حین تطبیق حد 

 .   (افزوده است  ارزش

به صورت  نهم قانون یاد شده     مادة   در مطابقت با حکمافزوده    بر ارزشهفتم قانون مالیه    مادة حکم   9.18

گیرد، از    مد نظرماه    12مؤثر شخص را مکلف می نماید تا عرضه های تابع مالیه متوقعه خود را برای  

  مادة لغو ثبت مطابق  الزم باشد،    قانون مالیه بر ارزش افزوده  هفتم  مادةدوباره مطابق  جایی که ثبت  آن

 نخواهد داشت.  لزومی یچ ه  هشد قانون یادنهم 

 ال مث

هارون ساختمانی  شرکت  مالک  مالیه    ،هارون  ارزشثبت  گذشته    بر  در  باشد.  می  فعالیت افزوده 

اما  وی  تجارتی   است  بوده  وجود  عالی  اکثریت    ،اقتصادیبا  تشبث  شود.  می  پیدا  سختی  به  کار 

را خود  کارمندان  از  بسیاری  وظیفه  او  و  است  فروخته  را  خود  وی  سرمایه  تعلیق    نیز  تجهیزات  به 
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در   است.  مالیاتی  اخیر  انداخته  از    1401سال  را کمتر  معامالت خود  در    150هارون  ماه    12میلیون 

نماید.   می  محاسبه  مذاکره  بزرگ    های  قراردادهارون  اخیر  علت  هم  برای  به  و  وضعیت ندارد 

انتظار نمی رود عرضه های تابع مالیه   افزوده در آینده برسد.   بر ارزشبه حد ثبت مالیه  او  اقتصادی 

 افزوده درخواست نماید. بر ارزشهارون می تواند برای لغو ثبت مالیه 

ب انتظار رود  بزرگ جدید، که  قرارداد  هارون یک  دااگر  قرار  آن  در  ا  او  ماه    12د سرمایه دورانی 

لغو ثبت   نباید بخاطر  او  بیشتر شود، داشته باشد  افزوده  ارزش  بر  آینده از حد تعیین شده برای مالیه 

 .  نمایدخود درخواست 

طور داوطلبانه ثبت گردیده باشد می تواند  ده   وزاف  بر ارزش م قانون مالیه  هفت  مادةشخص که مطابق   9.19

بعد تاریخ    2از    فقط  از  ثبتنخستین  سال  لغو  برای  به حکم    ثبت  قانون    مادة  (3)فقرةمطابق  هشتم 

 درخواست نماید.   متذکره

 مثال 

اول حمل سال   در  است که  آباد یک تشبث  میوه جالل  بر   1400شرکت  مالیه  ثبت  داوطلبانه  طور 

تابع مالیه تشبث مذکور در سال   یا    1401یا    1400ارزش افزوده گردیده است. عرضه های  مساوی 

در  افزوده    بر ارزشمالیه  بیشتر از حد ثبت مالیه بر ارزش افزوده نبوده و انتظار نمی رود به حد ثبت  

این شرکت   از آنجاییکه شرکت میوه جالل آباد طور اختیاری ثبت گردیده است،  نیز برسد.  آینده 

نمیتواند درخواست لغو ثبت    ،بعد از ثبت نخست  ، یعنی برای مدت دو سال، 1402الی اول حمل سال  

استثنای    نماید قانون مالیه    مادة  (3)فقرةشخص مندرج  )به  اینک(افزوده  بر ارزشنهم  ه فعالیت ، مگر 

 متوقف سازد.  به صورت دایم تجارتی خویش را 

 ثبت را لغو نماید باید چه موقع وزارت مالیه  

 : می نمایدافزوده را لغو  بر ارزشالیه در حاالت ذیل ثبت م (ریاست عمومی عواید) وزارت مالیه 9.20

 

مالیه    مادة (  3)فقرة  مطابق  شده  ثبت  شخص   هرگاه .1 قانون    توقف )  لغو   یبرا افزوده    بر ارزشنهم 

  نموده  متوقف  را  ی اقتصاد  تیفعال  یمیدا   و  موثق   طور   به   شخص  و  باشد   نموده  درخواست(  تشبث

  داده   انتقال  گر ید  شخص  به   تماماً  و  لکام   طور  آنرا  گری د  عبارت  به  ا ی  فروخته   را  تشبث  ای  است،

 .  باشد

مالیه    نهم  مادة(  3)فقرة  مطابق  نتواند  شده  ثبت  شخص  هرگاه .2 ارزشقانون    لغو   یبرا   افزوده  بر 

  به  شخص  که   ابدیدر  خود  قاتیتحق  ق یطر  از   ه یمال  وزارت  و   دینما  درخواست (  تشبث  توقف)

 شخص   به   کامالً   و  تماماً  را   تشبث  ای  نموده  متوقف  را  خود   یاقتصاد  تیفعال  ی میدا   و  موثق   طور 

 .است داده انتقال ای  فروخته گرید
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قانون مالیه    مادة  مطابق  که  ثبت  مورد  در .3  باشد،   ده یگرد   اخذ  یالزام  طور  دهوز اف  بر ارزشهفتم 

مالیه )ریاست عمومی    وزارت  به   را  مدارک  و  اسناد   و   درخواست  ثبت  لغو   ی برا  شده  ثبت  شخص

  که   یآنها   شمول  به)  شخص   هیمال  تابع  ی ها  عرضه   گذشته  ماه  12  در  هک نموده باشد    ارائه  عواید(

  افزوده   بر ارزش  هیمال  ثبت  حد  از  کمتر(  دهیگرد   یتلق  عرضه  قانون متذکرههفدهم    مادة  مطابق

 .    ماند خواهد  یباق منوال نیهم به زین ندهیآ  ماه 12در و بوده

قانو  مادة  مطابق  شخص  توسط  راجسترکه  و  ثبت  مورد  در .4 مالیه  هشتم  ارزشن    طور   افزوده  بر 

هشتم قانون متذکره    مادة   (2)فقرة  مندرج  اراتیمع  و   طیشرا  شخص  باشد،  دهیگرد  اخذ   داوطلبانه

 راجستر  و  ثبت مثال،  طور  به.  است  نتوانسته  برآورده  ،گرددیم  اعطاء آن  یمبنا  بر  اصل  در  ثبت  که

  یاقتصاد  تیفعال  ثابت   محل  یدارا  ا ی  دیننما  ارائه  هیمال  تابع  یها  عرضه  شخص  کهیصورت  در

 . گرددیم لغو نباشد،

مالیه    مادة  مطابق  شخص  توسط  راجسترکه  و  ثبت  مورد  در .5 قانون  ارزشهشتم    طور افزوده    بر 

  ی برا  یاصل   راجستر  و  ثبت  خ یتار   از  سال  2  حداقل  از  بعد  شخص  باشد،  دهیگرد  اخذ  داوطلبانه

هفتم قانون   مادة  مطابق  راجستر  و  ثبت  به  مکلف  آن  رغمیعل  شخص و  باشد  نموده  درخواست  لغو

 .   نباشد زمان  درآنمتذکره 

الزامی را که مطابق    ریاست عمومی عواید()   وزارت مالیه   مادة صرف می تواند ثبت و راجستر 

 فوق لغو نماید. ( 3الی  1جزء)اخذ گردیده طبق شرایط مندرج ده و زاف  بر ارزشهفتم قانون مالیه 

 

مالیه 9.21 عوایدریاست عمو)  وزارت  راجستر    (می  و  ثبت  تواند  مالیه    مادة هشتممطابق  که  می  بر قانون 

  2را در صورت لغو نماید که مالیه دهنده بیش از این نتواند شرایط جزء  افزوده صورت گرفته    ارزش

در ارتباط با فیصدی عرضه های تابع مالیه ارائه شده به اشخاص ثبت قانون فوق را  مادة هشتم( 2)فقرة

ص یا  شرایط  شده  نماید.  برآورده  را  هشتم  (2)فقرةادرات  متذکره  مادة  راجستر    قانون  و  ثبت  برای 

باشد   نمی  ثبت و راجستر  به زمان  تنها محدود  مبنای دوامدار  شرایط ثبت)داوطلبانه  جهت    بودن  بر 

 .  (آورده گرددحفظ ثبت و راجستر بر

بشخص   9.22 آن  از  بعد  و  راجستر  و  ثبت  برای  درخواست  زمان  دوامدار، در  صورت  مندرج    ه  شرایط 

زمانی    دورة مستلزم مالحظه حاالت مالیه دهنده در که  افزوده   بر ارزشقانون مالیه   مادة هشتم(  2)فقرة

تا مالحظه شود که آیا شخص در یک روز  . برای مثال، منطقی یا عملی نیست  ، داشته باشدمی باشد

در صورت که فعالیت اقتصادی برای تجارت در    ؟جمعه عرضه های تابع مالیه ارائه می نماید یا خیر

باید در    ؟ارائه می نماید یا خیررا  که آیا شخص عرضه های تابع مالیه  شرایط  آن روز بسته می باشد.  

 داشت شیوه های تجارت و سایر حاالت، مورد مالحظه قرار گیرد.  نظر زمانی منطقی با در  دورة
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ده   افزو  بر ارزشقانون مالیه    مادة هشتم  ( 2)فقرة  2  جزءشرایط  ر  منطقی زمانی که باید د  دورةاینکه   9.23

برای شخص مشغول  معیار    به حاالت تشبث بستگی خواهد داشت. برای مثال،   ؟ مالحظه شود چیست

انار در صورتیکه صادرات تشبث طبق فصول سال نوسان نماید، مستلزم   در تشبث تولید و صادرات 

 تحلیل در تمام سال می باشد. 

اظهارنامه های مالیه  های قانون مالیات مثل حفظ سوابق یا ارائه    در صورتی که مالیه دهنده از مکلفیت 9.24

می تواند  مالیه )ریاست عمومی عواید(  وزارت    ،ننمایدرعایت   درست افزوده طور منظم و   بر ارزش 

وتاه مدت مثل  کعدم رعایت  . این صالحیت برای  لغو نمایدرا   ویداوطلبانه  همچنان ثبت و راجستر  

ماه   با یک  اظهارنامه  با آن هم،  تأخیرارائه  باشد.  نمی  برای مدت    رعایتدر صورتی که عدم    نافذ 

نتواند به صورت    مالیه )ریاست عمومی عواید(    از نوعی باشد که وزارت رعایت  طوالنی بوده یا عدم  

به   و  نماید  ارزیابی  را  ثبت  برای  دهنده  مالیه  بودن  واجد شرایط  هرگونه  مناسب  پس  طور مشخص 

 پرداخت که مالیه دهنده ممکن بخاطر ثبت ادعا نماید، این حکم تطبیق می گردد.  

میتواند  )ریاست عمومی عواید(   چهار پاراگراف قبلی در فوق شرح میدهدکه چی وقت وزارت مالیه   9.25

ل برای  و  گردیده  ثبت  داوطلبانه  بصورت  که  را  شخص  یک  افزوده  ارزش  بر  مالیه  ثبت  ثبت  غو 

لغو   است، را   به اساس  نمایددرخواست نکرده  مالیه دهنده که  از آن، یک  قانون   مادة هشتم. جدا 

خود را بصورت داوطلبانه ثبت کرده است، اگر بخواهد، میتواند خودش برای    افزوده   بر ارزش مالیه  

ثبت زمانی  لغو  نماید  در هر  مالیهدرخواست  نظر  ریاست عمومی عواید()  . وزارت  به موارد    صرف 

 ذیل میتواند درخواست لغو ثبت را رد نماید: 

قانون یاد   مادة هشتم  (3)ةفقر  با  مطابق  را  ساله  دو  الزم  ةدور  حداقل  هنوز  تا  دهنده  هیمال  ثبت •

 .باشد ننموده شده تکمیل

 . باشد یالزام ثبت طیشرا  واجد حاال دهنده هیمال ،هفتم قانون فوق الذکر مادة مطابق •

 ثبت لغو تاریخ انفاذ  

وزارت  در 9.26 عواید(  مالیه  صورتیکه  عمومی  ذریعه    )ریاست  را  شخص  نماید  لغو  را  راجستر  و  ثبت 

. اطالعیه متذکره تاریخ که ثبت راجستر لغو گردیده است، مشخص می  اطالع می دهداطالعیه کتبی  

 نماید. 

 م می نماید:  لغو را به شرح ذیل اعالانفاذ تاریخ  )ریاست عمومی عواید( وزارت مالیه  9.27

  واجد   خ یتار   ای  درخواست  ارائه   خ یتار  دهنده،  هیمال  توسط  لغو  درخواست   صورت  در .1

 . باشد  تر رید که  هرکدام لغو طیشرا

  صورت   دهنده  هیمال  درخواست  بدون  هیمال  وزارت  توسط  ثبت  هرگاه)  موارد  ریسا  در .2

 ثبت را از دست داده باشد.   طیشرا شخص که خ یتار از ،(باشد گرفته
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 یر لغو ثبت و راجستر تأث

که شخص مالیه دهنده    دورةناشی یا مربوط به  ها و وجایب    راجستر شخص روی مکلفیتلغو ثبت و   9.28

که از   بشمول تاریخ  افزوده    بر ارزشبرای اظهارنامه های مالیه  مذکور  شخص    .گذاردبوده تأثیر نمی  

 ثبت باقی می ماند.مکلف به   ، لغو ثبت اطالع حاصل میکند

از یک تاریخ قبلی( باشد، چون معلوم میگردد که مالیه دهنده مستحق   ذهرگاه لغو عطف بماسبق )ناف 9.29

نبود استثبت  نمی ه  متاثر  است  قبالً صورت گرفته  افزوده را که  ارزش  بر  مالیه  لغو معامالت  این   ،

شده به مشتریان  های انجام    که مالیه دهنده قبالً باالی عرضه  ی را سازد. بخصوص، مالیه قابل پرداخت

های    دورة پرداخت مالیه بر ارزش افزوده برای   را به عقب بر نمی گرداند. اما، هیچ باز است    هپرداخت

 قبل از لغو مجاز نیست.  

  ی زمان  در  شخص   داشته   دست  اجناس  افزوده،  بر ارزش  هیمال  قانون   نهم  مادة  (2)فقرة  حکم   به  مطابق 9.30

ارزش  هیمال  ثبت  لغو   اخذ  لغو   از  قبل  نرا آ  یی مجرا   که  شودیم  دانسته   هیمال  تابع  ی رتصو   در  افزوده  بر 

 .باشد نموده

افزوده که در آن لغو  بر ارزش هیمال ةدور ختم روز بعد از  30در خالل   بر ارزش هیمال یینها اظهارنامه 9.31

الت و  تمام معام  یحاو   دیافزوده با  بر ارزش  هیباشد. اظهارنامه مال  یصورت گرفته است، قابل ارائه م

قابل   مبلغهرافزوده پرداخت نشده به شمول    بر ارزش  هیمال   یتمامانفاذ لغو باشد.    خ یتار  یال  ها  تیفعال

 ی تلق  هیمال  تابع افزوده     بر ارزش  هیقانون مال  نهم  ةماد  (2)فقرةپرداخت بابت هرگونه عرضه ها مطابق  

 . باشدیم پرداخت قابل خ یتار ن یا  تا و شده

 افزوده   بر ارزشه آگاهی عامه از ثبت مالی

بر  مطابق به حکم قانون مالیه    ثبت کدام اشخاص قابل اعتبار و   به منظور مطلع نمودن مردم از اینکه   9.32

تمام اشخاص ثبت  ست  یل  )ریاست عمومی عواید(   وزارت مالیه  افزوده صورت گرفته است،    ارزش 

تنام شخص، والیت که در آن دف  که حاویشده   یا محل اصلی  شبث واقع است، تاریخ تر مرکزی 

 را در دسترس قرار خواهد داد. شروع ثبت و راجستر و هرگاه ثبت لغو گردیده باشد، تاریخ انفاذ لغو 

بر که آیا یک شخص مستحق وضع مالیه    اطمینان حاصل نمایندهدف راجستر این است تا به مردم   9.33

عرضه    ارزش  باالی  خیرافزوده  یا  باشد  می  خود  مال؟  های  عواید(یهوزارت  عمومی  علیه    )ریاست 

افزوده وضع می نمایند مبنی بر معلومات عامه، اقدام خواهد    بر ارزشاشخاص که ثبت نیستند و مالیه  

 کرد.  

، به آنها اجازه می  تلقی می گرددتشبثات برای  خدمت نیز یک همچنان ست اشخاص ثبت شده  ینشر ل 9.34

های اشخاص ثبت    بابت خریداری  مجرائیای مالیه قابل  آیا آنها مستحق ادعنماید که  دهد تا ارزیابی  

 )به شرط اینکه آنها اسناد الزم را حفظ کرده باشد(.  ؟افزوده می گردد یا خیر بر ارزش مالیه 
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 قواعد واردات و عرضۀ اجناس و خدمات  -فصل چهارم

 عرضه  تاریخ : ۱0مادۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  ل پرداخت می باشد که عرضه اجناس یا خدمات یا ترکیبی از هر افزوده در صورتی قاب بر ارزشمالیه  10.1

قانون    مادة دهمدو توسط یک مالیه دهنده به خریدار، شخص ثبت شده یا ثبت ناشده صورت گیرد.  

اینکه چه موقع عرضه اجناس یا خدمات  افزوده    بر ارزشمالیه    ، بوقوع میپیوندددر مورد طرز تعیین 

نون یاد شده  قا  مادة پنجمافزوده مطابق    بر ارزشابتدا با محاسبه مالیه    صراحت دارد. تاریخ عرضه در

گیرد   می  در  ارتباط  متذکره و ن  وهجدهم  های    مادة که  قانون  پرداخت    زدهم  قابل  مالیه  که  زمانی 

و   راپور داده می شود  مالیه  تابع  قابل  باالی عرضه های  مشخص می    می گردد،   ءادعا  مجرائیمالیه 

 . شود

 عرضه    تاریخ

 : دهم   ۀماد 

 :باشدیم عرضه  خ یتار باشد، مقدم  که کی  هر  خدمات ای اجناس عرضه ی برا لیذ یها  خ یتار ( 1)

 .گرددیم صادر حساب صورت درآن، که یخ یتار -1

 . ردیگیم صورت ه یتأد آن در که یخ یتار -2

 .گرددیم فراهم  خدمات ای انتقال اجناس  آن در که یخ یتار -3

 : باشدیم لیذ  یها خ یتار تحفه، ثیمنح  خدمات و اجناس عرضه خ یتار ( 2)

 .آن انتقال  خ یتار اجناس،  مورد در -1

 .آن لیتکم خ یتار  خدمات،  مورد در -2

  به   اول  بار  یبرا  اجناس  که  است  یخ یتار  معاف،  ای  یشخص  استفاده  مقصد   به  اجناس  عرضه  خ یتار

 . ردیگیم  قرار استفاده  مورد منظور ن یا

 . باشدیم  ةاجار   آغاز خ یتار تاریخ عرضه اجناس به مقصد اجارة مالی،  ( 3)

  قی طر  از   انونق  احکام   ا ی  قرارداد  ای(  یمال  اجاره  یاستثنا  به)  اجاره  براساس  خدمات  عرضه   هرگاه ( 4)

  مقدم   که  کی   هر هیتأد  قابل  ای هیتأد  خ یتار  ،یبعد   عرضه  هر  یبرا  رد،یگ صورت  ،ةدور   یها  پرداخت

 .شودی م پنداشته عرضه خ یتار باشد،
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 اجناس یا خدمات   تاریخ عرضه

را جهت تعیین تاریخ عرضه اجناس یا خدمات   قواعدی   افزوده  بر ارزش قانون مالیه    مادة دهم   (1)فقرة 10.2

شتر بوقوع  یب  حالتکدام یک از این سه  تاریخ  وجود دارد با توجه به اینکه  حالت  ارائه می نماید. سه  

 ند از: ا گرفته شود عبارت   ظرمد نمتذکره که باید  حالتمی گردد. سه  تعیین ،میپیوندد

 خدمات  ا ی  اجناس  مورد    در   صورتحساب  یمشتر  ا ی  دار یخر  به   شده   ثبت  شخص  که   خ یتار .1

  ده ی گرد  فیتعر   دهوزاف  بر ارزشدوم قانون مالیه    مادة  در  تر  عی وس  صورت  به.  دینمایم  صادر

  به   تحسابصور  لزوماً،.  دینما  اعالم  را  پرداخت  تیمکلف  که  اسناد  هرگونه  از  است  عبارت  و

 محدود ده،یگرد زیتجو بیستم قانون متذکره مادة در که افزوده ارزشبر  هیمال صورتحسابات

 توسط  گرفته   صورت  ی ها   عرضه  هیتصف  جهت  صورتحساب  تر   عیوس  فیتعر.  باشدینم

  ف ی تعر  در  "سند"  اصطالح    .است  یضرور   و  الزم  ناشده  ثبت  شخص  به  شده  ثبت  شخص

 معمول  صورتحساب  کی  عالوه  به.  گردد  تعبیر  تر  عیوس  صورت  به   دی با  زین  صورتحساب

 بیان نماید. زین را  یقرارداد  ای  نید اظهارات  دیبا  عرضه،  کی  یبرا

. دینمایم  یقسم  ای  کامل  پرداخت  خدمات  ای  اجناس  یبرا   یمشتر  /داریخر   آن  در  که  خ یتار .2

 افزوده،  زشبر ارقانون مالیه    دهم  ةماد (  1)فقرة  2  جزء   مندرج  پرداخت   گونه   هر   به   مراجعه 

  عرضه   ی برا  پرداخت  گاه   هر  که  یمعن  ن یبد   مثال،  بگونه.  باشدیم  شامل  را  یقسم  پرداخت

  افزوده   بر ارزش   هیمال  تیمکلف  پرداخت،  نیاول  رد،یگ  صورت  ای دور   ات یتاد  بشکل  اجناس

  در   اجناس   عرضه   مورد  در   حکم  ن یا .  دینمایم  تیتثب  عرضه  مت یق  کامل  پرداخت   بابت  را 

 پرداخت جهت تیمکلف و باشد  گرفته  صورت  پرداخت از قسمت که دگردیم قیتطب صورت

 چیه  دار یخر   و   باشد  پرداخت   شی پ  پرداخت،  از  قسمت   هرگاه.  باشد  انیم  در   مانده یباق  مبلغ

 . گرددینم قیتطب  حکم  نیا  باشد، نداشته کامل پرداخت مورد  در تیمکلف

 ۱مثال 

بخرد   میز  به  صالحه می خواهد یک  مالیه    (3000)مبلغ  و آن را در یک دوکان  به شمول  بر  افغانی 

افغانی دارد.    (300)ش می آید اما فقط در آن روز  ا  افزوده پیدا می کند. صالحه از میز خوش  ارزش

افغانی بابت میز پیش پرداخت می نماید و می گوید که وی هفته آینده    (300)وی به مالک دوکان  

 جهت تکمیل خریداری بر می گردد. 

تصمیم می گیرد معامله را پیش نبرد و لذا هفته آینده بر نمی گردد. بین صالحه و مالک    صالحه  بعداً 

نمی گردد وجود داشت بازپرداخت  اینکه پیش پرداخت  بر  مبنی  تفاهم  لذا وی پیش  دوکان یک   ،

 پرداخت را بطور جریمه می دهد. 

به   مجبور  پردازد، وی  می  را  پرداخت  پیش  که صالحه  زمانی  مورد  این  باقیمانده  در  مبلغ  پرداخت 
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مالیه    مادة  (1)فقرة  2، جزء  هنبود قانون  ارزشدهم  به    افزوده  بر  نخواهد شد.  تطبیق  پرداخت  باالی 

 تاریخ جریمه پیش پرداخت تطبیق می گردد. االیب قانون متذکره  مادة دهم( 1)فقرة 3جای آن جزء 

 ۲مثال 

افزوده    بر ارزش افغانی به شمول مالیه     (2000)به قیمت  صالحه به دوکان دیگر می رود و یک میز را  

می بیند. وی این یکی را بیشتر خوش می کند و تصمیم می گیرد آن را بخرد. وی با مالک دوکان 

و    می پردازد. شوهر وی میز را می گیرد  افغانی را فوراً   (500)خرید آن توافق می کند و مبلغ    جهت

وی   زمان  آن  در    شدبامی    مدیونافغانی    (1500)در  قسط  صورت  به  باید  بپردازد.    3که   ماه 

افغانی را با توجه به توافق می پردازد، مکلف به پرداخت   (500)این مورد زمانی که صالحه مبلغ  در  

باشد، جزء   می  باقیمانده  دهم  (1)فقرة  2مبلغ  متذکره    مادة  گردد.   قانون  می  تطبیق  پرداخت  باالی 

 ته است. عرضه جنس )میز( در آن زمان صورت گرف

 به نقد یا به جنس(.  اخت عبارت از اشکال پرداخت می باشد )در این پاراگراف پرد

  خدمات،   خصوص  در  ای  ابدییم  انتقال  یمشتر  /داریخر  به  اجناس  درآن  که  خ یتار .3

 .گرددیم ارائه شده  ثبت شخص توسط مکمل طور خدمات  که یخ یتار

 محاسبه  یها  وهیش

و نقدی(. تاریخ عرضه    یوجود دارد )محاسبه بعد عایدات    مالیات بر  ونقان  دو شیوه محاسبه به منظور  10.3

عبارت از تاریخ تقریبی شیوه محاسبه بعدی می    افزوده  بر ارزشدهم قانون مالیه    مادة  (1)فقرةمطابق  

 باشد اگرچه بعضی تفاوتها می تواند ممکن باشد. 

الزم می باشد،  ای بسیاری از مالیه دهندگان  عایدات بر   مالیات برقانون  شیوه محاسبه بعدی به منظور   10.4

توانند سیستمسوال  لذا   مالیه دهندگان می  به    مطرح می گردد که چگونه  را  اسناد خود  های حفظ 

  اداءافزوده    بر ارزشعایدات و مالیه    مالیات برنوع  دو    های هر  بهترین وجه تنظیم نمایند تا  مکلفیت

منظور   به  برمالیقانون  نمایند.  به  عای  ات  مکلف  هستند،  حکمی  اشخاص  که  دهندگان  مالیه  دات، 

عایدات( می    قانون مالیات بر  سی و هفتم   مادة محاسبه عواید شان با استفاده از شیوه محاسبه بعدی )

( استفاده می  عایدات قانون مالیات بر  سی و هشتم مادةباشند. اشخاص حقیقی از شیوه محاسبه نقدی )

به چنین مالیه دهندگان اجازه می    (یاست عمومی عواید)ر   وزارت مالیهنمایند اگرچه   طور دوامدار 

 دهد تا به جای آن از شیوه محاسبه بعدی استفاده نمایند. 
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بر  مالیه دهندگانی 10.5 مالیات  اظهارنامه های  نماید    که  ارائه می  بعدی  بر محاسبه  مبنی  عایدات خود را 

ه حسابات مبتنی بر محاسبه بعدی استفاده نمایند. باید از قبل از سیستم مناسب حفظ اسناد جهت تهی

افزوده نیز مناسب باشد. در حالیکه در بعضی موارد ممکن    بر ارزش ها باید به منظور مالیه    این سیستم

افزوده با تاریخ تشخیص عواید )یا کسرات( مطابق محاسبه  بر ارزشمالیه است تاریخ عرضه به منظور 

 افزوده قرار می گیرند.  بر ارزشمالیه  دورةدر همان   ختلف معموالًهای م بعدی مختلف باشد، تاریخ 

به همین خاطر به مالیه دهندگان جهت استفاده اصول محاسبه   (ریاست عمومی عواید)  وزارت مالیه 10.6

 افزوده در صورت اجازه می دهد که:   بر ارزشبعدی برای تعیین تاریخ عرضه به منظور مالیه 

   .دینما استفاده  داتی عا بر ات یمال قانون منظور به را  یبعد محاسبه تمسیس دهنده هیمال. 1

 محاسبه   بر  یمبن  حسابات  هیته  جهت  شده  یطراح   ادداشتی  حفظ  ستمیس  از  دهنده  هیمال  .2

 . دینمایم استفاده  یبعد

دهند 10.7 مالیه   گانیمالیه  ثبت  ارزشکه  ر   بر  نقدی  محاسبه  سیستم  از  استفاده  و  باشند  می  به  افزوده  ا 

مادة   (1)فقرةعایدات )اشخاص حقیقی( ادامه می دهند باید به صورت جدی    مالیات برقانون  منظور  

  وزارت مالیهافزوده خود تطبیق نمایند.    بر ارزشرا بر معامالت مالیه    افزوده  بر ارزشقانون مالیه    دهم

یشنهاد می نماید که  سیستم نقدی را ناکارا تشخیص داده و به همین خاطر پ  ()ریاست عمومی عواید

افزوده    بر ارزش عایدات و مالیه    مالیات برقانون  چنین مالیه دهندگان باید به محاسبه بعدی به منظور  

درخواست جهت تغییر از نقدی به بعدی بطور خودکار اعطاء می گردد به شرط اینکه   تغییر نماید. هر

بات مبنی بر شیوه محاسبه بعدی را  دهنده سیستم حفظ یادداشت طراحی شده برای تهیه محاس  مالیه

 تطبیق نماید. 

عایدات جهت    مالیات بر  قانون  مالیه دهندگان که از نقدی به بعدی تغییر می دهند باید به تعلیماتنامه 10.8

   عایدات الزم است، مراجعه نماید. توضیح تعدیالت که برای مالیات بر

 شود تاریخ عرضه زمان که اجناس یا خدمات تحفه داده می 

 نمی گیرد به تحایف ارتباط    افزوده  بر ارزشقانون مالیه    مادة دهم  (1)فقرة  1مندرج جزء  حکم  قواعد 10.9

(  1)فقرة  3زیرا هیچ نوع تادیه صورت نمی گیرد و عرضه کننده صورتحساب صادر نمی نماید. جزء  

ا به منظور رفع  ام  ممکن در مورد بعضی حاالت تحفه صراحت داشته باشد، قانون متذکره  هم  د  مادة

ارائ  متذکره قانون    مادة دهم(  2)فقرة  شبهههرگونه   ه شده  قواعد جداگانه را برای اجناس یا خدمات 

 بشکل تحفه پیشبینی می نماید.  
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حکم   10.10 مالیه    مادة  (2)فقرةمطابه  قانون  ارزشدهم  توسط    افزوده  بر  جنس  تحفه  اهدای  صورت  در 

ه تحفه اجناس را دریافت می نماید تاریخ عرضه محسوب  شخص ثبت شده، تاریخ که دریافت کنند

مکمل   طور  خدمات  آن  در  که  است  تاریخ  خدمات  عرضه  تاریخ  خدمات،  خصوص  در  و  شده 

 توسط شخص ثبت شده عرضه میگردد. 

 معافبه منظور استفاده شخصی یا   اجناس تاریخ عرضه  

  معاف   ای  یشخص  مقاصد  منظوربه    بار  نیاول یبرا  اجناس  آن  در  که  خ یتار  نمودن  معلوم  با  عرضه  زمان 10.11

  ث یمنح   متعاقباً  ای  گردد  استفاده  قسماً  اجناس  هرگاه  دکهیباش  داشته  ادی  به  .گرددیم  مشخص  رفته،  بکار

 .دینما ینم رییتغ زمان نی ا  گردد، استفاده یاقتصاد  تیفعال یبرا  مصارف

 اجناس مطابق اجاره مالی  تاریخ عرضه  

مالیه    مادة  (4)فقرةحکم    مطابق 10.12 قانون  ارزشدهم  منحیث زمان    افزوده،  بر  عرضه  یک  مالی  اجاره 

 تاریخ شروع اجاره  باشد.  تاریخ عرضه،  که  عرضه اجناس تلقی می گردد

الذکر  قاعده 10.13 ن  برای  فوق  اجناساجناس،  برای  قاعده عادی  به  مادة  1)فقرةدر    که  سبت  قانون  (  دهم 

 .ترجیع داده میشود ردیده است،تصریح گ افزوده بر ارزش مالیه 

حکم   10.14 ما5)فقرةمطابق  مالیه    دة(  قانون  ارزشدهم  دو    افزوده  بر  برای  خاص  زمان  قاعده  مورد  در 

 کتگوری از عرضه ها صراحت دارد.  

اجاره   10.15 استثنای  )به  اجاره  مطابق  که  است  های  عرضه  از  عبارت  های خدمات  اول عرضه  کتگوری 

ه های عملیاتی خوانده می شود. د. به صورت عادی این اجاره ها منحیث اجار مالی( عرضه شده باش

غیاب   مالیه    مادة(  5)فقرةدر  قانون  ارزشدهم  برای    افزوده  بر  انفرادی  عرضه  منحیث    دورة عرضه 

مثال   )برای  جزء  ههما12اجاره  مطابق  و  شود  می  تلقی  دهم   (1)فقرة  2(  متذکره  مادة  اولین    ،قانون 

افزوده باالی تمام مبلغ قابل پرداخت مطابق اجاره می    بر ارزشمکلفیت مالیه    شروع  پرداخت کرایه  

 گردد. 

  مادة   (1)فقرة  2جزء  مندرج  قاعده عادی    افزوده   بر ارزشدهم قانون مالیه    مادة  (5)فقرةمطابق حکم   10.16

اجاره   دورة با تلقی نمودن خدمات منحیث اینکه مسلسل برای قسمتهای مسلسلرا  دهم قانون متذکره 

باشد شده  نمایدعرضه  می  ملغی  یا  .  ،  گیرد  صورت  پرداخت  که  تاریخ  از  قبل  مسلسل   عرضه  هر 

دریافت   پرداخت  اجاره  پرداخت  میمطابق  و  اجاره  موافقتنامه  مندرج  شرایط  افتد.  می  اتفاق  گردد، 

 تاریخ هر عرضه مسلسل را تعیین می نماید. به طور مؤثر کرایه 
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ماه قابل پرداخت باشد، در آن صورت هر    ر هریخاهرگاه کرایه یک جایداد تجارتی در    برای مثال، 10.17

جداگانه   عرضه  منحیث  ماهانه  کرایه  کرایه  باید  که  تاریخ  نمونه  عنوان  )به  ماه  روز  آخرین  در  که 

تاریخ که  پرداخت شود( قابل پرداخت می باشد، تلقی می شود یا هرگاه کرایه زودتر دریافت گردد،

 . دریافت می گردد جایدادایه توسط مالک کر

  دورة دوامدار مطابق موافقتنامه یا قانون که در مورد پرداخت    بشکلاست که    یکتگوری دوم خدمات 10.18

در صورتی تطبیق    افزوده  بر ارزش دهم قانون مالیه    مادة   (5)فقرة.  عرضه می گرددای صراحت داشته، 

 د.  نی باشا  دورةدو  می گردد که عرضه و پرداخت هر

از خدمات   10.19 توسط    می شود عرضه    مسلسلکه  مثالهای  دوامدار  از: عرضه خدمات مشورتی  عبارتند 

مدافعوکال به صورت    ی  پرداختها  محاسبین که  می گیرد،  تصاعدییا  عرضه   برای عرضه صورت 

 یا عرضه خدمات رفاهی )مثل برق و گاز(.    قرارداد ساختمانی دراز مدت،بق به خدمات مطا

چنین عرضه منحیث عرضه انفرادی    ، افزوده    بر ارزش دهم قانون مالیه    مادة  (5)فقرةمجدداً در غیاب  

مطابق   و  گردد  می  متذکره  مادة  (1)فقرة تلقی  قانون  مالیه    ، دهم  مکلفیت  پرداخت  ارزش اولین    بر 

دهم قانون    ة ماد  (5)فقرةدر  خواهد کرد.    وضع لغ قابل پرداخت بابت عرضه  اافزوده را باالی تمام مب

از   نتیجه  متذکره  قساین  برای  مسلسل  طور  اینکه  منحیث  خدمات  نمودن  تلقی  از  با    دورة متهای 

می  موافقتنامه عرضه شده باشد یا توسط قانون تعیین می گردد )برای مثال عرضه برق یا گاز( اجتناب  

 . گردد
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 محل عرضه  : ۱۱ مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یازدهم  11.1 مالیه    مادة  ارزش قانون  یا محل    افزوده  بر  موقعیت جغرافیایی  تعیین  پیرامون  قواعد  مورد  در 

افزوده الزمی است زیرا عرضه های    بر ارزشتعیین موقعیت عرضه برای مالیه  عرضه صراحت دارد.  

ی گردد که در  افزوده چنین تلقی م  بر ارزشقانون مالیه    مطابق  که در افغانستان صورت می گیرد یا  

 د.  نافزوده می باش بر ارزشمالیه به افغانستان صورت گرفته باشد، مکلف 

 

 عرضه محل 

 دهم: یاز  ۀ ماد

  هرگاه .  داده میشودست که در آن اجناس توسط عرضه کننده تحویل  ا  مکانی اجناس    ۀ عرضمحل   ( 1)

وسیل   راانتقال    ایجاب  ،اجناستحویلی   محلنماید  ترانسپورت   ۀبه  است   ،  مکانی  اجناس  که    عرضه 

 آن حمل میگردد.  اجناس از 

 خدمات صورت میگیرد .   ۀ که از آن عرضمکانی است خدمات   ۀمحل  عرض ( 2)

کننده ( 3) دریافت  وی   ،هرگاه  دیگری  نماینده  شخص  نماید،    یا  استفاده  افغانستان  در  ذیل  از خدمات 

 خدمات در افغانستان صورت گرفته است:  ۀعرض   طوری پنداشته میشود که

 .تجارتی یماالختراع و عال  انتقال، واگذاری یا  اعطای حق استفاده از حق الطبع، حق -1

 نیری و حقوقی.یوی، مهندسی، مشورتی، انج ه خدمات محاسب -2

 و تهیه معلومات .  پروسس اطالعات )داتا( -3

 .  و اشتهارات اعالنات  -4

 .تدارک پرسونل )کارکنان( -5

 انجام یک عمل یا تحمل هرنوع وضعیت.   ناع از امت -6

عرض ( 4) در    ۀمحل  افغانستان  رابطهخدمات  دارد،  موقعیت  افغانستان  در  که  منقول  غیر  دارایی  می   به 

 باشد. 

جواز، صرف نظر از اینکه جواز، اجازه نامه، تصدیق نامه     دورخدمات توسط مرجع ص  ۀ محل عرض ( 5)

خدمات در افغانستان    ۀطوری پنداشته می شود که عرض   یا سایر اسناد از کدام محل صادر گردیده،

 صورت گرفته است. 
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 محل عرضه 

 قواعدی مختلف برای اجناس و خدمات وجود دارد.   11.2

قاعده مقدماتی را برای تعیین موقعیت    افزوده  بر ارزشقانون مالیه  یازدهم    مادة(  1)فقرةمطابق حکم   

است    یعرضه اجناس محلمحل  این است که    اصلیئه می نماید. قاعده  جغرافیایی عرضه اجناس ارا

  ، عرضه  اما در صورتیکه.  قرار می گیرد  تحویل یا به دسترستوسط عرضه کننده  که در آن اجناس  

آغاز  از آن  که ترانسپورت  است  عرضه جای  محل  باشد، در آن صورت    را شاملترانسپورت اجناس  

 . می گردد

                                                                               مثال                  

شرکت تولید خشت جالل آباد یک تولید کننده خشت بوده و در جالل آباد موقعیت دارد. شرکت 

ساختمانی کابل که یک شرکت ساختمانی بوده و در کابل موقعیت دارد خشت را از شرکت تولید 

این خشت ها توسط الری های  خشت جالل آباد ب انتقال میدهد.  ه منظور کار ساختمانی در کابل، 

واقع است، بار  در جالل آباد  که    آباد  جالل  خشت  د یتول  شرکتساختمانی کابل از فابریکه  شرکت  

  میگردد. محل عرضه خشت به منظور مالیه بر ارزش افزوده جالل آباد می باشد. 

افغانستان باشد، زیرا  داخل  محل عرضه در هر نقطه    هم نمی باشد هرگاهقاعده ترانسپورت معموالً م   11.3

قاعده   اما  باشد.  می  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تابع  گیرد  می  افغانستان صورت  در  که  های  عرضه  تمام 

از   باشد که اجناس توسط عرضه کننده  به یک عرضه  خارج  مذکور در صورتی مهم می  افغانستان 

عرضه بین المللی اجناس در محل  ضه گردد. این قاعده بدین معنی است که  کننده داخل افغانستان عر 

صادرات صورت می گیرد. عرضه چنین اجناس بین المللی شامل ترانسپورت از یک محل خارج از  

افغانستان به یک محل در داخل افغانستان بوده و مطابق این قاعده، محل عرضه خارج از افغانستان می 

نمی تواند عرضه    الیه بر ارزش افزودهفته از خارج افغانستان بمنظور قانون مباشد. عرضه صورت گر

، میتواند منحیث تورید تابع  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    پنجم  مادة(  1) فقرةاما طبق    تابع مالیه باشد،

 مالیه بر ارزش افزوده باشد. 

نیز   11.4 را  معکوس  وضعیت  تا  است  الزم  نظرهمچنان  یعنی    مد  شامل  گرفت  اجناس  عرضه  زمانیکه 

 باشد.    ترانسپورت از محلی در داخل افغانستان به محلی در خارج از افغانستان

عرضه اجناس طبق این قاعده در افغانستان صورت می گیرد. به عبارت دیگر، صادرات اجناس مطابق  11.5

  مادة در    "ه تابع مالیهعرض"تعریف    این قاعده منحیث عرضه در افغانستان پنداشته می شود. بر اساس

عرضه تابع مالیه می باشد زیرا تعریف مذکور صرف    ،چنین عرضه  افزوده  بر ارزش قانون مالیه    دوم

 عرضه معاف را مستثنی می نماید. 
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مطابق   11.6 مالیه    ششم  مادة (  1)فقرةحکم  اما  ارزشقانون  اجناس  افزوده    بر  عرضه  به    برای،  صادرات 

الیه بر ارزش افزوده قرار می گیرد. شخص ثبت شده که این عرضه  نورم صفر متابع  صورت عموم  

ارتباط  را در  مجرائیمالیه قابل میتواند در این حاالت  ،های اجناس را به مقصد صادرات انجام میدهد

 خریداری های مربوط به اجناس  صادراتی، ادعا نماید. به

11.7 ( مالیه    همیازد   مادة(  5  الی  2فقرات  ارزشقانون  را  افزوده    بر  خدمات  عرضه  محل  تعیین  قواعد 

درج شده است. عرضه کننده  قانون متذکره  دهم یاز مادة(  2)فقرةقاعده عمومی در    پیشبینی می نماید.

خدمات    خدمات در مجموع دارای محل تشبث می باشد و آن عموماً محلی است که از آن عرضه

ا بیشتر  دارای  ثبت شده  می گیرد. در صورت که شخص  باشد، سپس  صورت  فعالیت  ز یک محل 

 همان محل فعالیت که در واقع خدمات از آنجا ارایه گردیده، محل عرضه پنداشته میشود. 

گردد،   11.8 صادر  خارجی  کشورهای  از  یکی  به  افغانستان  از  خدمات  هرگونه  که  صورت  قاعده  در 

مندرج   مالیه  یازدهم    مادة  (2)فقرةعمومی  ارزشقانون  م  افزوده  بر  عرضه  متیقین  محل  که  سازد  ی 

 افغانستان می باشد.  

حتی اگر محصول خدمات در کشوری خارج از افغانستان استفاده گردد، محل عرضه افغانستان می   11.9

قانون    ششم  مادة (  1)فقرة  1باشد. عرضه مذکور منحیث صادرات خدمات تلقی گردیده و مطابق جزء  

 زوده به نورم صفر می گردد. ، تابع مالیه بر ارزش افافزوده  بر ارزش مالیه 

خدمات  و قاعده وضع دریافت کننده  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    مادة یازدهم(  3)فقرةحکم  مطابق   11.10

افغانستان  ی، در صورتقانون متذکره  شانزدهم   مادة  مندرج که محل فعالیت عرضه کننده در خارج از 

 .رفته استگ  صورتخارج از افغانستان در باشد، سپس عرضه خدمات 

 یازدهم  مادۀ ۲  فقرۀدر قاعده عمومی مندرج  شکل  تغییرات 

برخی از مواردی را مشخص می نماید    افزوده  بر ارزشقانون مالیه    دهمیاز  مادة(  3)فقرةمطابق حکم   11.11

خدمات   کننده  دریافت  که  میشود  پنداشته  افغانستان  صورتی  در  خدمات  عرضه  محل  آن  در  که 

 ن استفاده نماید یا از مزایای آن مستفید گردد. در افغانستارا مذکور  

واگذاری   11.12 استفاده   یاانتقال،  اختراع  از  اعطای حق  طبع، حق  تجارتی  و   حق  عرضه خدمات    عالمت 

ی استفاده مینماید. به گونه مثال، اعطای جواز  ئ از دارارا  این خدمات  بوده که در آن دریافت کننده  

دریافت کننده جواز استفاده از  رضه خدمات میباشد. در صورت که  ختراع، عابمنظور استفاده از حق  

ط اعطا کننده در افغانستان عرضه میگردد. را در افغانستان داشته باشد، سپس خدمات توس اختراع   حق

 محل عرضه تابع قانون مالیه بر ارزش افزوده خواهد بود.  
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رضه خدمات توسط محاسب، مهندس،  ع  حقوقی و    نیرییانج ،  ورتی، مشمهندسی،  ویمحاسبخدمات   11.13

نیر یا حقوقدان در محلی صورت می گیرد که در آن دریافت کننده خدمات مذکور از  یمشاور، انج 

  بدین معنی است   "مشورتی "اصطالح از مزایای آن خدمات استفاده نموده یا مستفید میگردد. استفاده  

ارایه هر  ارائه  که   نوع مشوره را تحت پوشش قرار خواهد  این خدمات کاربرد بسیار وسیع داشته و 

 داد. 

  افغانستان   در  استفاده  یبرا   شخص  به  خدمات  نی ا  هرگاه  ،معلومات  عرضه  ای  و  اطالعات  طی مراحل  11.14

  ا ی  طی مراحل   کننده   عرضه  اگر   یحت  زین  امر   نی ا.  شودیم  یتلق  افغانستان  در   عرضه   محل  گردد،   ارائه

  بانک   اطالعات مراحلطی    مثال،  گونه  به.  کندیم  صدق  دهد،  انجام  افغانستان  از  خارج  را  کار  تیحما

  عرضه  افغانستان در یخارج بانک یداخل  یندگ ینما ای ی داخل بانک کی  یبرا  یخارج   کشور ک ی در

  را   افغانستان  در   ی خارج  نهاد  کی   توسط  شده   فراهم  "فنون"  نوع   هر   استفاده قاعده  نی ا.  شودیم  پنداشته

 .دهدیم قرار پوشش تحت زین

خدمات    اعالنات 11.15 صورت  ،نشریا  افغانستان    یدر  در  خدمات  مزایای  از  خدمات  کننده  دریافت  که 

استفاده نموده یا مستفید گردد، محل عرضه افغانستان خواهد بود. هدف آن تحت پوشش قرار دادن  

ب  تجارت  توسعه  به  مربوط  خدمات  سایر    تبلیغات شمول  ه  تمام  و  ای  توسعه  های  برنامه  ای،  رسانه 

، می  باشدودی که مارکیت یا دریافت کنندگان مورد هدف در افغانستان  تا حدرویدادهای تبلیغاتی  

 . باشد

استفاده نماید، عرضه   در صورتی ،  )کارکنان(  تدارک پرسونل  11.16 که دریافت کننده عرضه از پرسونل 

بدون در قاعده  این  است.  مواف  نظر  پرسونل صورت گرفته  یا  قرارداد  آن  قتنامهداشت محل که    در 

یا   به خدمت گرفتن پرسونل  یا  استخدام، قرضه  این شامل عرضه،  تطبیق می گردد.  صورت گرفته، 

 خدمات کار می باشد. 

یک عمل  تحمل 11.17 انجام  از  امتناع  یا  نوع وضعیت  یا    هر  تحمل شده  جغرافیایی وضعیت  موقعیت  در 

ص باشد،  پیوسته  وقوع  به  عمل  یک  انجام  از  امتناع  که  گیردجای  می  عرضه  برای    –ورت  مثال، 

صورت میگیرد که توافق نامه  جغرافیایی  خدمات بشکل وضع محدودیت توافق نامه تجارت در محل  

 باالی آن قابل تطبیق است. 

حکم   11.18 مالیه  یازدهم    مادة (   4)فقرةمطابق  ارزش قانون  عمومی    افزوده  بر  قانون    مادة  (2)فقرةقاعده 

جا  متذکره خدمات  برای  جایداد  را  با  ارتباط  در  خدمات  عرضه  محل  دهد.  می  شکل  تغییر  یداد 

مرتبط   حقیقی در صورتی افغانستان است که خدمات به جایداد حقیقی که در افغانستان واقع است،
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خدمات امالک و ساختمان و خدمات حقوقی   ند از موافقتنامه های کرایه، ا باشد. این خدمات عبارت

 جایداد. به انتقال هرگونه مربوط 

حکم   11.19 مالیه    مادة  (5)فقرةمطابق  قانون  ارزش یازدهم  مندرج  افزوده    بر  عمومی    مادة (  2)فقرةقاعده 

در مورد    مادةاین    حکم  را برای مراجع صادر کننده جواز تغییر شکل می دهد.یازدهم قانون متذکره  

  ده جواز بدون در به شرط اینکه عرضه خدمات توسط مراجع صادر کننقاعده خاص صراحت دارد،  

   . برای مثال این قاعده دداشت اینکه اسناد در کجا صادر می گردد، در افغانستان به وقوع بپیوند   نظر

 توسط سفارت افغانستان در کشور خارج تطبیق می گردد. ویزه باالی صدور 

  

 عرضه  ارزش  : ۱۲ مادۀ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرضه ارزش 

 : دوازدهم  ۀ  ماد 

 . باشدیم آن متیق خدمات ا ی اجناس ۀ عرض  ارزش ( 1)

 : از  است عبارت رد،یگیم قرار  استفاده مورد معاف ای یشخص استفاده جهت  که اجناس ۀ عرض  ارزش ( 2)

 بر  مشروطاجناس،  تیکسب مالک ای د یرخ درک قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت از  -1

 دانسته شده باشد. مجاز قانون ن یا  نزدهم ةطبق حکم ماد یمجرائ قابل هیمال نکهیا

 موارد.  ریاجناس در سا تیکسب مالک ای د یخر درک قابل پرداخت از  ا یپرداخت شده  متیق -2

 : از  است عبارت   یمال ةاجار  ق یطر از  اجناس ۀعرض  ارزش   ( 3)

اشخاص   ،جرأاینکه مؤجر و مست مندرج قرارداد اجاره، مشروط بر   قیمت یا ارزش دارایی -1

 مرتبط نباشند. 

 موارد. ر یدر آغاز اجاره در سا ییروز دارا   ارزش -2

 متیق  دربدل ای متیق بدون مرتبط،  شخص یبرا  دهنده  هیمال طرف از خدمات ای اجناس  هرگاه ( 4)

 .شودیم شناخته عرضه ارزش عرضه، خ یتار  در روز،  ارزش گردد، فراهم روز   ارزش از کمتر

.  باشدیم صفر  شود،یم فراهم مرتبط ریغ شخص یبرا  متیق بدون که خدمات ا ی اجناس ۀ عرض  ارزش ( 5)

 . است یمستثن امر ن یا  از مادة نیا ( 2)فقره حکم

  طرزالعمل در است، دهینگرد ینیشبیپ  مادة نی ا  در که  خدمات ای اجناس ۀعرض  ارزش   نییتع طرز ( 6)

 . گرددیم میتنظ جداگانه
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قواعدی را برای تعیین ارزش عرضه ارائه می نماید.  افزوده    بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادةحکم   12.1

افزوده را تعیین می    بر ارزشافزوده مکلفیت مالیه    بر ارزشارزش عرضه تابع مالیه مطابق قانون مالیه  

مالیه همچنان   تابع  ارزش عرضه های  مالیهبه  نماید.  برای  و راجستر  ثبت  ارزش  تعیین  افزوده در    بر 

 . ، مرتبط استص مکلف به ثبت باشدصورت که شخ 

 ارزش عرضه 

مالیه    مادة(  1)فقرةمطابق حکم   12.2 قانون  ارزشدوازدهم  ارزش  ده  وزاف   بر  است که  این  قاعده عمومی 

و    4،  3،  2)های    فقرة این قاعده عمومی تابع استثناآت مندرج   عرضه عبارت از قیمت عرضه میباشد.

 تعریف گردیده است.    قانون متذکره دوم  مادة در "قیمت"می باشد. ( قانون متذکره  6

قیمت عرضه عبارت است از مجموع پول افزوده    بر ارزشقانون مالیه    2 مادةبصورت عموم، مطابق   12.3

یک شخص یا در صورت که پرداخت جنسی صورت گرفته باشد، تادیه شده یا قابل تادیه توسط  

ر نوع محصول، مالیه، فیس یا هزینه های که  عبارت از ارزش مناسب روز می باشد. قیمت شامل ه

بابت یا بدلیل عرضه، تادیه شده یا قابل تادیه باشد اما مالیه بر ارزش افزوده تادیه شده بابت عرضه را  

 قیمت عرضه مبلغ بدون مالیه بر ارزش افزوده می باشد.   ین،ا شامل نمی باشد. بنابر

                                                                 مثال                                      

مالیه   ثبت شده  برقی سعید یک شرکت  ارزششرکت وسایل  باشد که منحیث یک   بر  می  افزوده 

ماشین لباس شویی    یکاین شرکت    تشبث پرچون فروش، وسایل منزل را در کابل بفروش میرساند.

افغانی باالی یک مشتری به فروش میرساند. (  12000)  فزوده به مبلغقبل از محاسبه مالیه بر ارزش ا  را

( 1000)  توافق میکند تا مبلغ  مذکور  شتریم  ،قبل از محاسبه مالیه بر ارزش افزوده  ،حین خرید ماشین

ورنتی/ا سال  دو  بابت  را  دیگر  سال فغانی  دو  در  ماشین  شدن  خراب  صورت  در  تا  بپردازد  گرنتی 

یا تبدیل کند.ر  کاندار ماشینونخست د برایش ترمیم و  بر ارزش    ا  از محاسبه مالیه  این مشتری قبل 

مبلغ بخاطر    (200)  افزوده  را  دیگر  پیپ  افغانی  ماشین گیک  پیپ  تا ضمیمه  میپردازد  تر  ردد.  دراز 

باالی قیمت    10%افغانی میشود. مالیه بر ارزش افزوده قابل وضع    (13200)قیمت مجموعی این عرضه  

 افغانی میباشد.  (13200)مبلغ  مجموعی یعنی 

تنزیل مجاز کاهش  بمنظور محاسبه مبلغ قیمت، مبلغ مذکور همچنان باید در نتیجه هر نوع تخفیف یا   12.4

نظر   در  بعداً  تعدیالت که  یا سایر  قیمت  در  تخفیف  نوع  هر  محاسبه گردد.  زمان عرضه  و در  یافته 

 صورت می گیرد.  افزوده   بر ارزشلیه قانون ما چهاردهم مادة حکم گرفته می شود، مطابق
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 مثال 

 بفروش هوتل  کی به را ییشو لباس نیماش هیپا 5 دیسع یبرق آالت سامان تیالمسئول  محدود شرکت

بر    هیمال  محاسبه  از   قبل  آن   مجموع  که   بوده  یافغان(  120000)  مبلغ   نیماش  ه یپا  هر  متیق.  رساندیم

  صورت   در  را   فیتخف  5%  شرکت  ن یا   یزن   چانه  انیجر  در.  شودیم  یافغان (    60000)  افزوده  ارزش 

  در   نقد  بصورت  را  پول  تمام  و  کندیم  توافق  یمشتر.  کندیم  شنهادیپ  یمشتر  به  نقد   پول  یفور   پرداخت

 . شودیم  یافغان ( 5700) افزوده بر ارزش  هیمال و یافغان  (57000) نهایماش متیق. پردازدیم روز همان

 ف ارزش برای استفاده شخصی یا معاتعیین 

مالیه    مادة (  2)فقرةحکم   12.5 قانون  ارزش دوازدهم  را جهت  افزوده    بر  بهقاعده خاص  عرضه    رسیدگی 

ب استفاده شده توسط شخص  این    هاجناس  نماید.  یا معاف تجویز می  در مورد    فقرةمنظور شخصی 

 صراحت دارد:    دو حالت رسیدگی  درقواعد 

نزدهم قانون   مادة  مندرج  اجناس  یبرا  مجرائی  قابل  هیمال  مستحق  شده  ثبت  شخص  که  درحالت .1

  معاف   ای  یشخص  منظور  به  که  اجناس  ارزش  آنصورت  در  باشد،  ده ی گرد  افزوده  بر ارزشمالیه  

  که   یزمان   شده   ثبت  شخص   توسط  پرداخت   قابل   ای  شده  پرداخت  مت یق  از  عبارت   شده  استفاده

 باشد،   مجاز   مجرائی   لقاب  هیمال  که  ی حدود   تا  ده، ی گرد  کسب  ای  د یخر   بار  نیاول  یبرا   اجناس

  مادة (  4)فقرة  مطابق  ، مجرائی  قابل  هی مال  از  قسمت  فقط  هرگاه   که  است  ی معن  بدان  نیا  .باشدیم

دوازدهم    مادة (  2)فقرة  1  جزء   مطابق  اجناس  ارزش  سپس   .باشد  دهی گرد  مجرا نزدهم فوق الذکر  

 مجرائی  ی برا  که  ساسا  و  مبناء  همان  بر  نظر  مورد  یاصل   متیق  از  قسمت  از عبارتقانون متذکره  

 . باشدیم ده،یگرد  استفاده مجرائی قابل هیمال

 ۱مثال

 فعالیت هایتشبث وی بعضی ثبت مالیه بر ارزش افزوده میباشد. که پیش میبرده بیک تشبث را احمد 

برای استفاده    50%موادی را خریداری می نماید که    احمد   1401ثور  تابع مالیه و معاف دارند. در ماه  

م وتابع  شود.    50% الیه  می  گرفته  بکار  معاف  استفاده  توان  موصوف  برای  ارزش مالیه    50%می    بر 

قابل   مالیه  منحیث  را  اجناس  بابت  شده  پرداخت  نزدهم    مادة  (4)فقرة  حکم  مطابق  مجرائیافزوده 

ه و تصمیم  داد تشبث خود را تغییر    احمد  1401  سنبله نماید. در ماه    ءادعا  افزوده   بر ارزشمالیه  قانون  

مواد   این  100%می گیرد که  بکار گرفته شود.  معاف  استفاده   مادة  (3)فقرة  حکم  مطابق  مثال  برای 

  ثور خرید ماه  قیمت اصلی    50%ع مالیه خواهد بود و ارزش عرضه  یک عرضه تابمتذکره  سوم قانون  

 می باشد. 1401
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  اجناس   تیمالک  کسب  ا ی  یدار یخر  بابت  پرداخت  قابل  ای  شده  پرداخت  متیق  حاالت،  سایر  در

 .  باشدیم

خواهد    قیتطب  یفقط زمان  افزوده  بر ارزش دوازدهم قانون مالیه    مادة  (2)فقرة   حکم  دیداشته باش  بخاطر 12.6

  استفاده   یبعد   دورة  در  معاف  ای  یشخص  استفاده  منظوربه  و    ی داریخر  یقبل   دورةشد که اجناس در  

هرگاه اجناس در    .دینمایم  عمل   سوم قانون متذکره  مادة  (3)ةفقر   با  ارتباط  در  مادة  ن یا حکم    .گردد

  دورة منظور شخصی یا معاف در همان  ه  افزوده خریداری گردد و سپس ب   بر ارزشمالیه    دورة یک  

نیست   یاد    مادة  (2)فقرةو    سوم   مادة  (3)فقرةاستفاده شود، الزم  قانون  نظر  شده دوازدهم  گرفته    مد 

مالیه قابل   مجرائی جهت    نزدهم قانون فوق الذکر  مادة(  3)فقرةیا    (3)فقرة  1شود. در این مورد جزء  

 تطبیق می گردند.  در نظر گرفته شده، مجرائی

   ۲ مثال
 1401 ثورباشد. در ماه   یافزوده م بر ارزش هیثبت مالکه   پیش میبرده ب را فروشگاه بزرگ   کی احمد

بشمول مالیه بر    یافغان(  1000)غ  محصوالت را جهت فروش دوباره در تشبث خود به مبل   ی بعض  یو

استفاده    یتا آن اجناس را برا   ردیگ  یم  م یتصم  یهفته بعد و   کی.  دینما  یم   یداریخر   ارزش افزوده

کارب  یشخص خر  ن یا   در .  ردیگه  هر  ی داری صورت  اجناس  استفاده  در    و  صورت  ه  ورد  ک یدو 

داند    ی از قبل م  د، ینما  یم   هیته    ه دور  نی ا  ی افزوده را برا   بر ارزش   هیاظهارنامه مال  ی و  یوقت.  میگیرد

به منظور شخص  ی که و قانون    مادة(  3)فقرة  1جزء    یاستفاده نموده است، لذا و   یاجناس را  نزدهم 

ارزشمالیه   مال  قی تطبرا    افزوده   بر  و  نخواهد    مجرائیقابل    هیخواهد کرد  بابت آن اجناس مطالبه  را 

 .ردیگ نظر مد را   شده   دوازدهم یاد مادة (2)فقرة و (3)مادة (3)فقرة تا ستین الزم  خاطر نیهم بهکرد. 

 د ینمایم ر ییتغ  آن  استفاده مورد که  یزمان   یوی سرما یها   یی دارا  ارزش

افزوده فوق به صورت عموم باالی مال تجارت و    بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    ( مادة2)فقرةاحکام   12.7

های سرمایوی، ارزش اجناس با    داراییسایر اجناس غیر قابل استهالک تطبیق می گردد. در صورت  

تغیی  گذشت زمان مخصوصاً دارایی نمایند.های استهالکی  قانون    ( مادة 2)فقرةحکم    ر می  دوازدهم 

 گردد. تطبیق نمی متذکره

تطبیق 12.8 صورت  مالیه    ةماد(  4)فقرة حکم    در  قانون  ارزشدوازدهم  حکم  افزود  بر    ة ماد(  2)فقرةه، 

در صورت  ارزش مناسب روز دارایی    گرفته نشده و این حکم برای تعیین  در نظر  آن قانون   دوازدهم 

)هرگاه استفاده جدید شخصی یا معاف دارایی سرمایوی توسط اشخاص مرتبط به  تغییر مورد استفاده  

 تطبیق می گردد. شمول خود مالیه دهنده صورت گیرد(
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که مورد استفاده دارایی سرمایوی    زماینکهگذاری عرضه  قیمت  در مورد چگونگی  (  12.13)  در جزء 12.9

مناسب روز  قیمت  هرگاه تغییر در مورد استفاده دایمی باشد،  تغییر می نماید، بیشتر توضیح می دهد.  

گرفته خواهد شد. هرگاه تغییر در مورد استفاده موقتی باشد، مالیه دهنده باید ارزش    مد نظردارایی  

 .گیرد مد نظرافزوده   رزشا بر مالیه  دورةاستفاده شخصی یا معاف را در 

 ارزش عرضه اجناس مطابق اجاره مالی تعیین 

دوازدهم(    3)فقرة 12.10 مالیه    مادة  ارزش قانون  برای افزوده    بر  را  قاعده  مطابق  تعیین    دو  اجناس  ارزش 

در   مالی  اجاره  نماید.  می  معرفی  مالی  شده    مادةاجاره  یاد  قانون  گردیده دوم  به   تعریف  است. 

دوازدهم     مادة (    3)فقرةدر مورد اینکه اجاره مالی چیست، مراجعه نمایید.  دوم    مادة  توضیحات قبلی

 فقط در مورد تعیین ارزش عرضه صراحت دارد. 

 ند از:                                                                      ا عبارتارزش  عرضه برای تعیین  دو قاعده  12.11

  شده   توافق  مبلغ  یمال  اجاره  مطابق  اجناس   عرضه  ارزش  نباشد،  مرتبط  صاشخا  نیطرف  هرگاه .1

 .است  دهی گرد اظهار اجناس  د یخر متیق ثیمنح  اجاره  در و باشدیم نیطرف توسط

  طور   یمال  اجاره   موافقتنامه  در   اجناس  ارزش   هرگاه   ای  باشند،  مرتبط  اشخاص  ن یطرف  صورتکه   در .2

  در   اجناس  روز  مناسب  ارزش  یمال  اجاره  طبق  اجناس  عرضه   ارزش  باشد،  نشده  درج   جداگانه 

 . باشدیم عرضه زمان

به تعریف   12.12 نباشد.  قاعده اول زمانی تطبیق می شود که اجاره دهنده و اجاره گیرنده اشخاص مرتبط 

هرگاه در  مراجعه نمایید. مطابق قاعده اول،  افزوده    بر ارزشدوم قانون مالیه    مادةاشخاص مرتبط در  

یا مو افقتنامه قیمت اجناس مشخص شده باشد و مفاد )یا فیصدی مفاد( را طور جداگانه در  قرارداد 

  بر ارزش سپس ارزش عرضه اجناس به منظور مالیه    قیمت مجموعی قابل پرداخت شامل نموده باشد،

 قیمت توافق شده اجناس می باشد.  ، افزوده

اج 12.13 بین  شده  توافق  )قیمت(  گیرن ارزش  اجاره  و  دهنده  به  اره  )قیمت(  مجموعی  ارزش  تواند  می  ده 

افزوده را طور    بر ارزشافزوده را نشان دهد، یا می تواند ارزش )قیمت( و مالیه    بر ارزشاضافه مالیه  

ات و فورمول  افزوده باشد، توضیح   بر ارزشجداگانه نشان دهد. هرگاه قیمت مجموعی شامل مالیه  

)  می  نشان  دوازدهم  مادة(  6)فقرةمندرج طرزالعمل   مبلغ عرضه  و   10/11دهد که چگونه  مجموع( 

 را جدا نمود.  (1/11مجموع ده )افزو  بر ارزشمبلغ مالیه 

 ۱مثال

  به.  است  باشد،یم  افزوده  بر ارزش  هیمال  شامل  که  یافغان  (22000)  متی ق  دهدکهیم  نشان  یمال  اجاره

  ی افغان    (2000)  فزودها  بر ارزش  هیمال  و  یافغان   (20000)  عرضه  ارزش  مقرره،   مندرج  فورمول  بیتعق

 . باشدیم
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   ۲ مثال

. باشدیم  یافغان(  2000)  افزوده  بر ارزش   هیمال  جمع   یافغان(  20000)  متی ق  که   دهد یم  نشان   ی مال  اجاره

 .شودیم یافغان( 20000) نصورتیا  در عرضه   ارزش

قیمت   اوالً  چیز را تحت پوشش قرار می دهد.  دو  معموالًدر اجاره مالی، مجموع مبلغ قابل پرداخت   12.14

 ثانیاًافزوده قابل پرداخت بابت جنس(.    بر ارزشجنس اجاره شده یا خریداری شده )به شمول مالیه  

مبلغ   که    اضافیاغلب  داشت  تواند    گر  نمایانوجود خواهد  می  باشد.  می  مالی  بخش  به  پرداخت 

ب یا چیزی دیگر خوانده شود.  اجاتعیین  منظور  ه  تکتانه  اجناس مطابق  امر  ارزش عرضه  این  مالی  ره 

باید  صورت بگیرد. این دو مبلغ  افزوده    بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادة  (3)فقرة  1باید مطابق جزء  

یا هرگاه    در قرارداد یا موافقتنامه مشخص گردد. در صورت که هیچ مبلغی جداگانه شناسایی نگردد،

 تعیین گردد. دوازدهم  مادة( 3)فقرة 2ارزش عرضه باید مطابق جزء  طرفین اشخاص مرتبط باشد، 

  ی مبلغ مجموع   میدادن به تقس  اجازه  افزوده بر ارزش   ه یمال  قانون   دوازدهم  ة ماد(  3)فقرة  از حکم منظور 12.15

افزوده( و مبلغ که    بر ارزش  هیعرضه اجناس )به شمول مال  نیب  یاجاره مال  انیقابل پرداخت در جر

برا  باشد.  یم  رد،یگیم  صورت پرداخت    لیتمو  یبرا مال  کی  لیتمو  یپرداخت    باشد   یم  یخدمت 

  پنجم   ةماد  (  1)فقرة  3جواز ارائه گردد( و مطابق جزء    ی دارا   ی)هرگاه توسط ارائه کننده خدمت مال

 . است معاف افزوده بر ارزش  هیمال از قانون متذکره

 ۳مثال

ارزش   هی الم  جمع  یافغان  (10000)  مبلغ  به  یفروش   تلویزیون  کی   یدارا   ،دیسع  ونیزیتلو  شرکت   بر 

  ک ی   با  شرکت  ن ی ا.  باشدیم  سازد،یم  را  ی افغان(  11000)  ی مجموع  متیق  که   ی افغان(  1000)  افزوده 

  هرگاه .  دارد  قرارداد  د،ینمایم  فراهم  اجناس  دیخر   جهت  انیمشتر  به  یمال   خدمات  که  یمحل  بانک

 با   نکبا  سپس  که  فروشدیم  بانک  به  را  اجناس  شرکت  بخرد،  قرضه  به  را  جنس  بخواهد  یمشتر

 .باشدیم افزوده  ارزشبر  هیمال ثبت بانک .د ینمایم قرارداد جنس  یبرا پرداخت و لیتمو  جهت یمشتر

  به   ماه  12  مدت  در  تواندیم  فقط  اما  بخرد،  دیسع  شرکت  از  را  ونیزیتلو  هی پا  کی  خواهدیم  ی رعلیام

  ماه   12  یبرا  ماه  در  یافغان(  1000)  پرداخت  و  تلویزیون  اجاره  جهت  بانک  با  یو.  بپردازد  اقساط

  ی رعلیام  و  بانک.  افتی  خواهد  انتقال  یو   به  تلویزیون   تیملک  قرارداد  آخر  در  د،ینمایم  قرارداد

  مطابق   پرداخت  قابل  مبلغ  مجموع  یرعلیام  و  بانک  نیب  قرارداد  مطابق.  ستندین  مرتبط  اشخاص

  ی افغان(  11000)  ی مجموع  مبلغ   دکهینمای م  مشخص   قرارداد.  باشدیم  یافغان  (12000)  اجاره   موافقتنامه

 .باشدیم بانک  یبرا  مفاد یافغان( 1000) مبلغ و تلویزیون یبرا

 ی افغان(  12000)  پرداخت  قابل  مبلغ  مجموع.  است  یمال  اجاره  کی  یرعل یام  و  بانک  نیب  موافقتنامه

  از   سمت ق  نی ا.  باشدیم  د یخر   لی تمو  یبرا   بانک   پرداخت  آن  ی افغان(  1000)  قرارداد  مطابق  اما  باشد،یم

 مبلغ.  باشدیم   معاف  افزوده  بر ارزشپنجم قانون مالیه    ةماد  (1)فقرة  3  جزء  مطابق  افزوده  بر ارزش  هیمال
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ارزش  هیمال  شمول  به )  یافغان(  11000)  ماندهیباق   از   باشدکهی م  تلویزیون  ی برا  پرداخت(  افزوده  بر 

  پرداخت   قابل  آمده،   بدست  دهافزو  بر ارزش   هیمال  ی افغان  (  1000)  و  تلویزیون  عرضه  متیق  (10000)

 .(یافغان 10000 ×  10%). باشدیم تلویزیون  بابت

 قابل   هیمال  مستحق  که  دیسع  شرکت  به  افزوده  بر ارزش  هیمال  یافغان  (1000)  مبلغ  بانک  مثال  نی ا  در)

  1000  مبلغ  همچنان  بانک.  پردازدیم  گردد،یم  افزوده   بر ارزشنزدهم قانون مالیه    ة ماد  مطابق  یمجرائ

  همه   هرگاه.  دینمایم  وضع   باشد،یم  پرداخت  قابل  هیمال  که   ی عل  ریام  بر  را  افزوده  بر ارزش   ه یمال  ینافغا

ارزش  هیمال  ة دور  کی  در  نهایا  قابل  هیمال  با  برابر  یمجرائ  قابل  هیمال  د،وند یپب  وقوع  به  افزوده  بر 

  به   بانک   را یز  است   درست   جهینت  ن یا.  باشدینم  پرداخت  قابل  خالص   مبلغ  چ یه  شد  خواهد   پرداخت

 (.باشدینم تلویزیون یفروش  خرده تجارت ن یا ،دینمای م لیتمو  را  یدار یخر یسادگ

که خریدار و فروشنده اشخاص  حالت  در  افزوده    بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادة  (3)فقرة  2جزء   12.16

جداگانه در   در موارد که مجموع مبلغ قابل پرداخت مطابق اجاره مالی به طور  همچناننبوده و  مرتبط  

 ، صراحت دارد.  باشدقرارداد یا موافقتنامه مشخص نشده 

   ۴ مثال

 انیاست، ب  در نظر گرفته شده   کوتاه و ساده   ی لیبار قرارداد خ  ن یمگر ا   ،  3مثال    ق یحقابا نظر داشت  

  به  یافغان( 1000) ماه هر هماه 12قسط را در  یافغان( 12000) فقط مبلغ مجموع یعل  ریکه ام دینما یم

خدمات    یبرا و    تلویزیون   ی در مورد مبالغ جداگانه برا  لی. در قرارداد تفصدینما   یبانک پرداخت م

 نشده است.   ح یتصر یمال

   یافغان ( 12000) مجموعیافزوده مبلغ   بر ارزش هیبه شمول مال ونیزیتلو  متینگاه اول، ق در

  ی مافغانی    (1091)  افزوده  رزشبر ا  هیجمع مال  ( افغانی10909)  عرضه  متیق  ،روشمطابق      باشد.  یم 

 باشد. 

  نماید   استداللتواند    یبانک م  افزوده  بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادة(  3)فقرة    2جزء    مطابق  اما

مت یق  ،(افزوده  بر ارزش  هیمال  یافغان  1000)جمع    یافغان  (10000)  تلویزیونعرضه    یواقع  متیکه ق

  ء را ادعا   نیا   یشواهد برا   دیبخواهد بانک با   ی عواید(مالیه )ریاست عموم   . هرگاه وزارتاست  بازار

نظر به وضیعت قرارداد ساده که بطور جداگانه مبلغ اجاره مالی را مشخص نکند، . هرگاه  دیارائه نما

 تواندیم  )ریاست عمومی عواید(  هیمال  وزارت  د،ینما  ثابت  مناسب  طور  را  خود  یادعا   تواندمی  بانک

 .دینما دیتأک معامله یبرا  افغانی (1091) افزوده   بر ارزش هیمال یباال  و ردیبگ آن  رد به میتصم

 5 مثال

نظر  را  3مثال    قیحقا تلو دیریبگ  مد  شرکت  مودل    دیسع  ون یزی.    جهت بانک    به   را   تلویزیونهمان 

شاه محمود توافق    وفروشد. بانک    یباشد، م  ی بانک م  رانیاز مد   یکی   کهشاه محمود    د یخر  لیتمو

  ح یتصر. قرارداد  دیاجاره نما   یافغان  (1000  )  ماه و پرداخت ماهانه (  12)  ی را برا  ون یزیتا تلو   د ینما  یم
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ق  د ینما  یم ارزش  هیمال  ی افغان  (500)جمع    یافغان(  5000)  تلویزیون  متیکه    متیوقافزوده    بر 

  ی تکتانه م  ی برا(  6500)  النس یدارد که ب  ی م  انیهمچنان ب  قراردادباشد.    ی م  ی افغان  (5500)  یمجموع

بانک   باشد برای  مفاد  برای  م  مبالغ  یا  به وضوح غلط  قرارداد  ز   یمندرج  اظهار شده    متیق  رایباشد 

  بر ارزش دوازدهم قانون مالیه    مادة  (3)فقرة  2جزءباشد. مطابق    ی بازار نم  یواقع  متیق  ونیز یتلو  یبرا

مال  افزوده عواید(    هیوزارت  عمومی  ق  یم)ریاست  م  یافغان  (10000)  یواقع  متیتواند  بر   هیالجمع 

عواید(  وزارت .  دی نما  نیگز یجا  را   ی افغان(  1000)  افزوده   ارزش عمومی  )ریاست    تواند یم  مالیه 

  افزوده   بر ارزش  هیمال  شی افزا  شده  لیتعد  سنجش  ای  لیتعد   را  بانک  افزوده  بر ارزش  هیمال  اظهارنامه

 .دینما ارائه را  ی افغان 1000به مبلغ  یافغان  (500مبلغ ) از معامله بابت

 مرتبط  شخص به  عرضه ارزشین تعی

مالیه صراحت  حکم جلوگیری از کتمان  در مورد    افزوده   بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادة  (4)فقرة 12.17

دهنده  دارد مالیه  که  شد  خواهد  تطبیق  صورت  در  حکم  این  ب.  مرتبط  شخص  یک  به  را   ه عرضه 

ی باشد، ارائه نماید. این حکم  قیمت که ارزش واقعی مناسب روز اجناس یا خدمات عرضه شده نم

روز باشد )برای مثال، هرگاه    در صورت تطبیق می گردد که قیمت پایین تر از ارزش واقعی مناسب

ب قیمت  این حکم  هیچ  باشد(.  نگردیده  ارائه  باشد،  می  بازار  در  واقعی  قیمت  دارای  که  رای عرضه 

 ز قیمت واقعی مناسب روز باشد. همچنان در صورت تطبیق می گردد که قیمت ارائه شده باالتر ا

کتمان داشت اینکه مالیه دهنده قصد    نظر  بدون در  افزوده  بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادة(  4)فقرة 12.18

 تطبیق می گردد.  ؟ دارد یا خیر

 ۱ مثال

ارزش  هیمال  ثبت  و  موتر  کننده   وارد  عیرف   و   دینمایم  وارد   را  متنوع  ی ها  موتر  یو.  باشدیم  افزوده  بر 

  یافغان  400000  بازار  در  مذکور  موتر  متیق.  دهدیم  متیق  بدون  شا   برادر  ناصر  یبرا   را  آنها  از  یکی

  بخاطر   نیا  است،   نداده  انجام  افزوده  بر ارزش  هیمال  از  فرار  منظور  به  را  نکاریا  که  دیگویم  یو.  باشدیم

دوازدهم    مادة  (4)فقرة.  است  گرفته   صورت  دانست،یم  یالزام  را  ش ا  برادر   به  کمک   یو است که  

 .شد خواهد قیتطب ناصر به عی رف  توسط موتر نی ا عرضه   یباال افزوده بر ارزشقانون مالیه 

ارزش مناسب    ،ارزش عرضه  تطبیق گردد،  افزوده  بر ارزش دوازدهم قانون مالیه    مادة(  4)فقرةهرگاه   12.19

 .  می باشدروز  

   ۲ مثال

  مبلغ  به  ناصر  به   را   موتر  عرضه   عیرف  که  گردد یم  ی تلق  نیچن  فوق،  1  مثالمتذکره    قی حقا  به  توجه  با

 .است داده انجام یافغان 400000
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امور مالیات   ةقانون ادار  نهم  مادةافزوده کاربرد مشابه با    بر ارزشقانون مالیه  دوازدهم     مادة  (4)فقرة 12.20

مالیه  دارد.   دهنده  مالیه  ارزش در مجموع  ادار   بر  و  را  این موضو  ،یمالیات  ة افزوده  نظرع  خواهد    مد 

 نماید.  می تطبیق افزوده را بر ارزشگرفت و در صورت لزوم اول احکام قانون مالیه 

 قیمت   ارزش عرضه در صورت نبود 

به حکم   12.21 ماد5)فقرةمطابق  مالیه  ة  (  قانون  ارزش دوازدهم  یا خدمات    افزوده  بر  اجناس  ارزش عرضه 

 ستثناء در مورد این قاعده عمومی وجود دارد: صفر می باشد.  دو ا ،قیمت بدون ارائه شده 

  مادة   (2)فقرةحکم    شود،  استفاده  معاف  ای  یشخص  منظور  به  و  باشد  اجناس  ،عرضه  هرگاه .1

 .گرددیم قیتطب ارزش   نییتع جهت افزوده  بر ارزشقانون مالیه  دوازدهم 

ازدهم  دو   مادة(  4)فقرةحکم    ،باشند  مرتبط  اشخاص   کننده  افتیدر   و   کننده  عرضه  هرگاه  .2

 افزوده جهت تعیین ارزش تطبیق می گردد.  بر ارزشقانون مالیه 

استثناء فوق 12.22 حکم  تطبیق نگردد، عرضه اجناس بدون قیمت مطابق    الذکر  به همین خاطر، هرگاه دو 

( 5)فقرةبدون ارزش تابع مالیه پذیرفته خواهد شد.   افزوده  بر ارزشدوازدهم قانون مالیه  مادة (5)فقرة

شخص ثبت شده اجناس یا خدمات را بدون قیمت    در صورت تطبیق خواهد شد که ،  دوازدهم  مادة

شخص اجناس یا    این همچنان  در صورت تطبیق می گردد کهبه منظور رشد یا بازار یابی ارائه نماید. 

 تحفه دهد. به یک شخص غیر مرتبط خیریه خدمات را به منظور 

انک 12.23 کمک  و  مساعدت  بالقوه  مبحث  معافیت  در  تعلیماتنامه  این  در  مالیه    پنجم  مادةشافی  بر  قانون 

بین افزوده    ارزش مؤسسات  خارجی،  دولتهای  توسط  کمک  چنین  هرگاه  است.  گردیده  تشریح 

  مادة طبق تعریف مندرج  ،ر دولتی به حیث تمویل اجناس یا خدمات ارائه گرددالمللی و مؤسسات غی

حکم  ه شرایط معافیت را برآورده ننماید ارزش آن طبق  عرضه خواهد بود، هرگا  دوم قانون متذکره

و در صورت    هنگامی که به حیث تحفه ارائه می گردد، صفر  قانون متذکره  دوازدهم  مادة(  5)فقرة

باشد. می  یکسان  تأثیر  دارای  مالیه    معافیت،  ارزشهیچ  بابت    بر  پرداخت  این  افزوده  قابل  عرضه 

 نخواهد بود.  

 افزوده صورت می گیرد  بر ارزش مالیه مبلغ لیه که به شمول تابع ما عرضه ارزش ن ییتع

مالیه    مادة(  6)فقرة 12.24 قانون  ارزشدوازدهم  مورد    افزوده  بر  تعیین    طرزدر  چگونگی  نمودن  مشخص 

صراحت  مشخص نگردیده است،  دوازدهم این قانون    مادة ارزش اجناس یا خدمات که روش آن در  

به شمول مبلغ  .  دارد استفاده از    بر ارزش مالیه  ارزش عرضه که  با  افزوده صورت گرفته را می توان 

کرد.   محاسبه  هنگا فورمول،  مالیه  تابع  عرضه  ارزش  مالیه  تعیین  که  ارزشمی  قیمت    بر  در  افزوده 

 . گرددمی مشخص ، ، در طرزالعمل مربوطهمجموع شامل باشد



 

131 
 

قیمت در   12.25 تعریف  مالیدوم    مادة همانطوری که در جزئیات  ارزش ه  قانون  توضیح گردیده  افزوده    بر 

بر ارزش افزوده،    ،است، هدف از قیمت افزوده میباشد. مطابق قانون مالیه  بر ارزش  مبلغ بدون مالیه 

یا خدمات اجناس  زمان خریداری  در  تادیه شده  افزوده  ارزش  بر  یا    ،مالیه  اجناس  قیمت  از  بخشی 

 خدمات را تشکیل نمی دهد.

منحیث مالیه بر ارزش افزوده  مالیه بدون مبلغ جداگانه قیمت مشخص شده    در صورت که عرضه تابع 12.26

منظور تعیین ارزش عرضه  ه  قابل تادیه بابت عرضه صورت گیرد، فورمول ارائه شده ذیل می تواند ب

صورت می گیرد که مبلغ تادیه شده بابت عرضه اجناس یا خدمات    زمانیاستفاده گردد. این محاسبه  

 زش افزوده باشد.مالیه بر ار شامل 

 : فورمول عبارت اند از 

P – P (R / (1 + R)) 
یا خدمات  زمانی پرداخت می شود که اجناس  شامل  قیمت      –افزوده باشد    بر ارزشمالیه    Pهرگاه  

 .خریداری یا کسب شده باشد

R    می    چهارم قانون مالیه بر ارزش افزوده  مادة  (2)فقرةافزوده تجویز شده مطابق    بر ارزش نورم مالیه

 باشد. 

 مثال                                                                                                       

افغانی   11000عدد سیت مبایل را در بدل   10منحیث یک تشبث ثبت شده به تعداد  ABCشرکت 

 .  ری می نمایدخریدا DEFکه مالیه بر ارزش افزوده را شامل می باشد، از شرکت 

 طبق این فورمول، ارزش عرضه قرار ذیل می باشد: 

10000 =((0.1  +1)/0.1 )× 11.000- 11.000P  =11000 و نورم  R  =0.1 

 بیان شده است، زمانیکه به یک عدد اعشاری تبدیل گردید( 0،10به عنوان   10%، )از بعد ریاضی

بابت   ABC( بوده که شرکت 10000 -11000)افغانی  1000مجموع مالیه بر ارزش افزوده تادیه شده 

 .گردیدخواهد  مجرائیآن مستحق 

استفاده صورت گرفته که در محاسبه مالیه بر ارزش افزوده تادیه    "کسر مالیه"در فورمول مذکور از   12.27

  بوده افغانی  (1000) فوق، مالیه بر ارزش افزوده تادیه شدهشده یا قابل تادیه کمک می نماید. در مثال 

 افغانی می باشد.   (10000 )و ارزش عرضه

ارزش  ه یمال  نورم  که یدرصورت 12.28 اول  بر  نورم  از  م  .دینما  رییتغ  10%  ه یافزوده  ارائه  فوق  طبق    ی فورمول 

تا آنجا به شکل آسان تر    10%  یق یافزوده نورم حق  ارزش بر    هیکه نورم مال  ییگردد.  باشد، فورمول 

 گردد:   یاظهار م  لیمانند ذ

  10/11×  متیافزوده به شمول ق بر ارزش  هیمال=  متیق
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 :ای

 1/11×  متی افزوده به شمول ق بر ارزش  هیمال=  افزوده  بر ارزش هیمال مبلغ

 

ها    طرزالعملصالحیت میدهد تا قواعدی را مطابق  افزوده   بر ارزشدوازدهم قانون مالیه    مادة(  6)فقرة 12.29

یا خد ازدهم تحت  دو   مادةمات که در قواعد مندرج  بمنظور کمک در تعیین ارزش عرضه اجناس 

در   اما  آمده  دست  به  ریاضی  نگاه  از  فوق  شده  تشریح  فورمول  نماید.  ایجاد  نگرفته،  قرار  پوشش 

وزارت و  دهندگان  مالیه  استفاده  منظور  به  عواید)  مالیه   طرزالعمل  عمومی  تکرار    (ریاست  دوباره 

 گردیده است.

مطابق   12.30 شده  تهیه  مالیه    مادة(  6)ةفقرطرزالعمل  قانون  ارزشدوازدهم  مو   افزوده  بر  باالی    ارد صرف 

  3)های   فقرةتا اندازه که  تصریح نگردیده باشد.    یازدهم این قانون   مادةتطبیق می گردد که از قبل در 

دارد،    دوازدهم  مادة(  4و   اشاره  روز  ارزش  مندرج  طرزالعمل  این  به  روز  ارزش  تعیین    مادة قواعد 

 . ر نمی نمایدمتأثرا  سیزدهم

 روز به نرخ  تعیین ارزش : ۱۳ مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور    "روز به نرخ ارزش   "قواعدی را برای تعیین  افزوده   بر ارزشسیزدهم قانون مالیه    مادةحکم   13.1

مالیه   ارزش قانون  مطابق    بر  مالیه  تابع  ارزش عرضه های  تعیین    مادة (  4)  فقرةافزوده مشخصاً جهت 

 می نماید.  پیشبینی  قانون  دوازدهم این

 روز  عیین ارزش به نرخ ت

 : سیزدهم    ۀماد 

  تحت  آزاد  ۀ معامل   ک ی  در   مرتبط  ریغ  اشخاص  انیم  عرضه  ی واقع  متی ق  اساس  بر  عرضه   روز  ارزش  ( 1)

 . گرددیم نییتع نورمال  طیشرا

  اشخاص   ن یب  بازار   در   رضه  روزع   ارزش  نتواند،  شده  نییتع  مادة   ن یا(  1) ةفقر  حکم  طبق متیق  هرگاه ( 2)

  ت، یفیک  ت،ی خصوص  نظر  از  ادیز  مشابهت  داشتن)  مشابه  ۀعرض  انیم  اوتتف  داشت  نظر  با  مرتبط  ریغ

 .گرددیم نیی تع یقیحق ۀعرض و  (شهرت و  مواد تینوع کاربرد، ت،یکم

شیوة مناسب که   ( این مادة تعیین شده نتواند، با استفاده از2و1هرگاه قیمت طبق حکم فقره های ) ( 3)

 گردد، تعیین میشود.توسط وزارت مالیه )ریاست عمومی عواید( منظور می
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 شیوه های تعیین ارزش روز 

خدمات   13.2 یا  اجناس  عرضه  روز  ارزش  تعیین  جهت  شیوه  در  سه  مالیه    مادة که  قانون  ارزش سوم    بر 

. شیوه  در نظر گرفته است  آن  ها به ترتیب اولویت  شیوه    وجود دارد. این  افزوده تعریف شده است،

استفاده ا  اول در نظر گرفته می شود. هرگاه ممکن باشد بن متذکره  قانو سیزدهم    مادة(  1)فقرةمندرج  

ارزش متذکره  شیوه  متوقف    از  روند  کرد،  نمی  محاسبه  دیگر  های  شیوه  از  استفاده  به  ضرورت  و 

 باشد. 

  ، رسید  افزوده  بر ارزش سیزدهم قانون مالیه    مادة(  1)فقرةمطابق    ،ارزشتعیین  هرگاه ممکن نباشد به     13.3

گرفته    مد نظربه ترتیب هرکدام قابل تطبیق باشد،    سیزدهم  مادة(  3و    2)   فقرةمندرج    های  سپس شیوه

 می شود. 

 اول  شیوه 

و   13.4 خریدار  میان  خدمات  یا  اجناس  آن  در  که  است  قیمت  تعیین  برای  ابتدایی  شیوه  شیوه،  اولین 

دو از تمام حقایق مربوطه  فروشنده که خرید و فروش را بدون هیچگونه جبر و اکراه انجام داده و هر  

 میگردد. صورتآگاهی الزم دارند، 

مناسب روز عرضه در زمان مشخص  13.5 این شیوه، ارزش  عرضه معمول در    بابتمبلغی است که    طبق 

 بازار آزاد، بدست می آید.

حکم   13.6 مالیه    مادة (  1)فقرةمطابق  قانون  ارزش سیزدهم  بر  بر  ارزش  تعیین  شیوه،   افزوده،  این    اساس 

قیمتی است که از فروش اجناس یا خدمات میتوان بدست آورد، مشروط بر اینکه اجناس یا خدمات  

 رسد.  بتوسط مالک آن به شیوه های معمول تجارتی بفروش 

 دوم  شیوه

هرگاه ارزش  هرگاه ارزش روز از طریق شیوه اول تعیین شده نتواند، از شیوه دوم استفاده می گردد.   13.7

نوع مش برای  نبود، سپس  روز  ارزش الزم است، روشن  تعیین  برای آن  خص اجناس و خدماتی که 

یک تحقیق را برای ارزش اجناس و خدمات مشابه ایجاب می    سیزدهم قانون متذکره  مادة  (2)فقرة

  نماید. 

. از قیمت تادیه شده در  می باشدمعامالت حقیقی اجناس یا خدمات مشابه  مقتضی مقایسه  این شیوه،   13.8

یا    موارد اجناس  در  ها  تفاوت  بابت  منفی(  و  )جمع  تغییرات  مقدار  یک  اما  می شود  استفاده  مشابه 

 بفروش رسیده با اجناس یا خدمات تابع تعیین ارزش روز، صورت میگیرد.  خدمات که واقعاً
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یک عرضه در صورتی با عرضه ای که در تعیین ارزش روز قرار دارد مشابه می باشد که عرضه از   13.9

اندازه، وزن  با یک دیگر مشابه بوده و از مواد مشابه دارای کیفیت کاری مشابه ساخته  نظر   شکل، 

 ه شهرت خوب در بازار با هم برابر باشند.   شده و از نگا 

 سوم شیوه

ریاست  )  تعیین شده نتواند، وزارت مالیهالذکر  در صورت که ارزش روز با استفاده از دو شیوه فوق   13.10

رزش مناسب روز عرضه مشخص  الحیت دارد تا یک شیوه عینی را جهت تعیین اص  (عمومی عواید

 .  مادة سیزدهم (3)فقرة نماید. 

مالیه  13.11 عواید)  وزارت  عمومی  شیو  ( ریاست  جهت  را  عمومی  طرزالعمل  یک  تواند  قیمت  می  های  ه 

احکام مطابق  افزوده    مادة  گذاری  ارزش  بر  مالیه  قانون  نماید، سیزدهم  می  صادر  یک    یا  تواند 

 طرزالعمل خصوصی را به مالیه دهنده مبنی بر حاالت خاص آنها ارائه نماید.  

    مثال

می    مبایل حمیداهلل    مبایلشرکت   و  تجارتی خویش خریداری  های  فعالیت  از  بخشی  منحیث  را  ها 

را که قیمت فی واحد    1Yمدل    مبایل  سیت  100، این شرکت به تعداد  1400فروشد. در اوایل سال  

توسط تولید   2Yهای مدل جدید    مبایل،  1401افغانی است، خریداری می نماید. در سال  (  1000  )آن

افغانی در  (  1200)این مدل دارای مشخصات زیادی است و به ارزش  کننده به بازار عرضه می گردد.

رزش  ین، ا ا   افغانی است. بنابر  800حاال در بازار آزاد    1Yبازار آزاد به فروش می رسد. قیمت مدل  

افغانی  (800)قیمت اصلی خریددر حاالت عادی بازار مبلغ   1401در سال  1Yمدل  مبایلمناسب روز 

 .افغانی ( 1000 ) نه است

اولین و در صورت لزوم دومین و سومین شیوه هنگامی تعیین ارزش هرگونه قیمت به جنس مرتبط  13.12

قیمت به جنس مبلغی است که قیمت به طور  دو شیوه، ارزش روز هرگونه    متعاقباً، طبق هرمی باشد.  

 عادی در بازار آزاد دارا می باشد. 
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 از فروش  بعد مالیه بر ارزش افزوده تصحیح  : ۱۴ مادۀ

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  اجازه می دهد تا در صورت اشتباه    شده  به شخص ثبت  افزوده  بر ارزشچهاردهم قانون مالیه    مادة 14.1

  بر ارزش افزوده یا بروز هرگونه واقعات که باعث تغییر مالیه    بر ارزشاسبه مالیه  یا مح صورتحساب  

پرداخت گردد،   قابل  از  تصحیح  افزوده  قسمت  لغو  یا  لغو عرضه  واقعات ممکن شامل  نماید. چنین 

 یا تغییر در قیمت عرضه باشند.   اظهارنامه اجناس توسط خریدار،  عرضه، 

از   14.2 یکی  مالیه    مادة  (1)فقرة  مندرج  حاالتهرگاه  قانون  ارزش چهاردهم  بپیوندد   افزوده   بر  به وقوع 

مبلغ   اینکه  از  متیقن شدن  ارزشمالیه  درست  جهت    2)های  فقرة، احکام  گردیدهافزوده محاسبه    بر 

 تطبیق می گردد.   چهاردهم قانون متذکره  مادة( 5الی

 

 فروش بعد از  ارزش افزوده مالیه بر  صحیح ت

 دهم: ۀ چهار ماد 

 : گرددیم ح یتصح  لیذ  حاالت  در فروش از   بعد افزوده بر ارزش  هیمال ( 1)

 تابع مالیه لغو گردد. ۀعرض در صورتیکه  -1

 .دینما رییتغ هیتابع مال ۀعرض متیق   ای تیماه کهیدر صورت -2

 بوده، به عرضه کننده مسترد گردد. هیکه عرضه تابع مال از آن   یقسمت ای اجناس که یدرصورت -3

  از   هیمال  تابع  ۀعرض   درک   از   پرداخت  قابل  افزوده   بر ارزش  هیمال  فروش،  از   بعد  ح یتصح   اثر  از   هرگاه ( 2)

  قابل  کننده  افت یدر  و   کننده  عرضه  یباال  مادة  نی ا  د،یمان  رییتغ  است،  شده  محاسبه  قبالً  که یا  هیمال

 . باشدیم قیتطب

 ست یب مادة حکم طبق ،هیمال در افتهی شی افزا مبلغ باشد، شی افزا مادة نی ا ( 2)ةفقر مندرج رییغت هرگاه ( 3)

  را   افته ی  شی افزا  مبلغ   کننده   عرضه .  گرددی م  نوت  دبت  درج   افزوده   بر ارزش  هیمال  قانون   ن یا   کم ی  و

 .د ینمایم محسوب یمجرائ قابل ۀیمال ثیمنح  آنرا  کننده افتیدر و پرداخت قابل هیمال ثیمنح 

  ست یب  مادة  حکم   طبق  ه، یمال  در  افته ی  کاهش  مبلغ   باشد،   کاهش  مادة   نی ا(  2)ةفقر  مندرج   رییتغ  هرگاه  ( 4)

 قابل  ۀیمال  ثیمنح   را  افتهی  کاهش  مبلغ  ةکنند  عرضه.  گرددیم  نوت  دتی کر  درج  قانون  نیا   کمی  و

 .دینمایم محسوب پرداخت قابل ۀیمال ثیمنح   آنرا کننده افتیدر  و یمجرائ

کننده،   ( 5)   که   ارزش  شیافزا   بر  هیمال  ةدور  در  کننده  عرضه  را   فروش  از  بعد  یۀمال  ح یتصح عرضه 

  در  نوت،  دتیکر   ای  نوت  دبت  افتیدر  نیح  آنرا  کننده  افتیدر  و  گرفته   صورت  آن  در  ح یتصح 

 .رندیگیم نظر
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 فروش می گردد تصحیح بعد از  که باعث حاالت 

ذیل به وقوع بپیوند، الزم و ضروری    حاالتد از فروش در صورتی که یکی یا بیشتر از  تعدیالت بع 14.3

 می باشد: 

 شامل  زین  را  عرضه  از  قسمت  لغو  هیمال  تابع  عرضه  لغو.  باشد  دهیگرد  لغو  هیمال  تابع  عرضه .1

 .  گرددیم

 . دیایب بوجود عرضه تیماه  در الت یتعد ای عمده راتییتغ .2

–  مثال  طور  به  –باشد  کرده  رییتغ   ی لیدل  هر  به  متعاقباً  هیمال  بعتا  عرضه  ی قبل  شده   توافق  متیق .3

 . اعطاءگردد است،  گرفته صورت عرضه نکه یا  از  بعد فیتخف کی

 . باشد ده یگرد  عرضه هیمال تابع عرضه برگشت قیطر  از که  اجناس  از قسمت ای اجناس .4

 ۱مثال

  به   د یسع  یبرق   لوازم   شرکت  از   را  ون یزیتلو  ه یپا  ک ی  شگوفه   افزوده   بر ارزش  ه یمال  دورة  ر یاخ  روز   در

  فوراً   یاتیمال  دورة.  کندیم  یداری خر  افزوده  بر ارزش  هیمال  یافغان(  1500)  جمع  یافغان  (15000)  مبلغ

  در   را  ونیزیتلو   نیا   فروش  بابت  افزوده  بر ارزش  هیمال  شرکت  نی ا  و  رسدیم  انیپا  به  فروش  نی ا  از  بعد

  به   دوباره  آنرا   شگوفه   افتد،یم  کار  از   ونی زیتلو  نی ا  عد،ب  هفته  شش.  سازدیم  شامل  دورة   آن  اظهارنامه

  ک ی   ردیگیم  میتصم  یو   که  یبخاطر  کندیم  مطالبه  آنرا  بازپرداخت  و  گرداندیم  بر  شرکت  ن یا

 (16500)  مبلغ  ی عنی  یمشتر  پول   تمام  شرکت  نی ا.  نماید  ی داری خر  گری د  دوکان  از   را  بهتر   ون یزیتلو

 .  دارد فروش از  بعد ح یتصح  به  ازین شده  لغو ش فرو نی ا. کندیم پرداخت  باز را  یافغان

 ۲ مثال

  در   دیسع  یبرق   لوازم  شرکت  از  را  ونیزیتلو  هیپا  کی   شگوفه  افزوده  بر ارزش  هیمال  دورة  ریاخ  روز  در

 هیمال  شرکت  نی ا  و  کندیم  ی داریخر   افزوده  بر ارزش  هیمال  یافغان  (2400)  جمع  یافغان  (24000)  بدل

  بطور   یدار ی خر  ن یا .  سازدیم  شامل  دورة  آن  اظهارنامه  در   را  وشفر  نی ا  بابت  افزوده   ارزشبر  

. بپردازد  آنرا  پول  ماه   شش  در   ی افغان(  4400)  ماهوار   اقساط   به  تا  کندیم  توافق   شگوفه  و  بوده   کریدیت

  ی باق  مبلغ  یتمام  تا  کندیم  توافق  شگوفه  شود،یم  پرداخت  قسط  نیاول  نکه یا  از  بعد  و  بعد  هفته  شش

  ی افغان(  1100)  یعنی  مانده  یباق   مبلغ  ی باالف  یتخف  5%  بدل  در  فوراً   را  ی افغان  (22000)  یعنی   مانده

 بعد  ح یتصح   دهد.  انجام  فیتخف  نی ا  بخاطر  را   فروش  از   بعد  ح یتصح   شرکت  نی ا.  بپردازد  کامل   بطور

 تا   شودیم  سبب  عمل    نی ا  و  شودیم  داده  فروش   از  بعد  فیتخف  نی ا  که  است   مجاز  ی بخاطر  فروش  از

 . دیآ بوجود  کاهش یاصل فروش  بابت پرداخت قابل  افزوده  ارزشبر  هیمال در
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 قابل وضع  باشد اصل مالیه  کمتر از مبلغ  شده افزوده وضع   بر ارزشزمانی که مالیه 

دقیق  در صورتی تطبیق میگردد که مبلغ  افزوده    بر ارزشقانون مالیه    دهمچهار  مادة(  3)  و(  2فقرات ) 14.4

داشت رویداد تعدیل( از مبلغ مالیه بر ارزش    ه عرضه )یعنی، با در نظرمالیه بر ارزش افزوده مربوط ب 

 باشد. می  افزوده ای که در واقع باالی عرضه وضع گردیده، بیشتر 

وضع   14.5 تعدیل،کم  رویداد  نتیجه  در  افزوده  ارزش  بر  مالیه  که  میگردد  تطبیق  صورتی  در  احکام  این 

دهم حکم می نماید که مبلغ مالیه بر ارزش افزوده  ارچه  مادة(  5)فقرةگردیده باشد. در این صورت،  

افز  دورةکم تادیه شده باید توسط عرضه کننده منحیث مالیه قابل تادیه در   وده ایکه  مالیه بر ارزش 

 محاسبه گردد.   رویداد تعدیل در آن واقع گردیده، 

تادیه توسط شخص ثبت شده در    این، مبلغ کم تادیه شده باید منحیث مالیه بر ارزش افزوده قابل  بنابر 14.6

 ، شامل گردد. دورةاظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده وی بابت همان 

در صورت که دریافت کننده عرضه حین عرضه شخص ثبت شده باشد، سپس عرضه کننده مکلف   14.7

ارزش  بر  مالیه  نوت  تا دبت  مطابق    است  را  مالیه  ب  مادة(  3)فقرةافزوده  قانون  یکم  و  ارزیست    ش بر 

حکم می نماید که    سپس چهاردهم قانون متذکره    مادة (  3)فقرةبه دریافت کننده صادر نماید.    افزوده 

باید مبلغ اضافی مندرج دبت نوت را منحیث  )در صورت شخص ثبت شده(  دریافت کننده عرضه  

ش افزوده  مالیه بر ارز  دورةدر  برای دریافت کننده    مجرائیتلقی نماید. مالیه قابل    مجرائیقابل  مالیه  

 . مجرای می گرددکه دبت نوت در آن دریافت گردیده، 

قابل  مبلغ   14.8 مالیه    مادة(  3)فقرةمطابق    مجاز  مجرائیمالیه  قانون  ارزش چهاردهم  با  افزوده  بر  مالیه    که 

 توسط عرضه کننده گزارش گردد.  مادةهمان باید طبق  مرتبط است اضافی قابل پرداخت 

 قابل وضع باشد درست افزوده وضع شده بالغ بر مبلغ   زشبر ار مبلغ مالیه  زمانیکه

قانون مالیه    مادة(  4)فقرة 14.9 ارزشچهاردهم  ارزش    افزوده  بر  بر  مالیه  تطبیق می گردد که  در صورتی 

با در نظر  باشد )وضع  عرضه بیشتر از مبلغ درست مالیه بر ارزش افزوده قابل    بابت افزوده وضع شده  

این  واقعاتداشت   نتیجه    تعدیل(.  در  افزوده  ارزش  بر  مالیه  که  میگردد  تطبیق  صورتی  در  احکام 

 رویداد تعدیل، بیش از حد وضع گردیده باشد. 

چهاردهم قانون    مادة (  1)فقرةافزوده بیشتر وضع گردیده باشد، در    بر ارزشحاالتی که در آن مالیه   14.10

ارزش  مالیه عا  ده وزاف  بر  حالت  یک  باشد.  می  است    دی درج  به  زمانی  کننده  عرضه  به  اجناس  که 

 می شود.  مسترد، کندناس شکسته یا طور درست کار نمی خاطر اینکه خریدار در می یابد که اج
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مثال دیگر زمانی است که عرضه کننده اجناس یا خدمات را به مشتری به قرضه عرضه می نماید، اما   14.11

را   قرضه  از  قسمت  تواند  نمی  تعلمشتری  به  باید  بربپردازد.  مالیات  برآورده  عایدات جهت    یماتنامه 

 مادة)توضیحات    گرفته شود، مراجعه گردد  مد نظرکه قبل از اینکه یک مبلغ الحصول  شرایط  شدن  

 عایدات(.  تعلیماتنامه مالیات بر 18

حکم می نماید که مبلغ مالیه بر    افزوده   بر ارزش چهاردهم قانون مالیه    مادة  (4)فقرةدر این صورت،   14.12

افزوده  ا شده    اضافه رزش  قابل  تادیه  مالیه  کننده    مجرائی منحیث  عرضه  شود.    مجرائیبه  می  داده 

مالیه بر ارزش افزوده که در    دورةدر    مجرائیمالیه قابل    چهاردهم قانون متذکره  مادة(  5)فقرةمطابق  

. در صورت که دریافت کننده عرضه شخص  است  مجرائیقابل  آن رویداد تعدیل صورت گرفته،  

کننده   عرضه  باشد، سپس  به  ثبت شده  یاد شده    مادة(  3)فقرةمطابق  قانون  یکم  و  به  بیست  مکلف 

 به دریافت کننده  می باشد.  صدور کریدت نوت 

 ۳مثال

که در آن شگوفه تلویزیون را به علت از کار افتادن دوباره به    1به ادامه وضعیت شرح شده در مثال

افغانی را که    (16500)  مبلغ   یعنی  اخت شده توسط مشتریپول پردشرکت برگرداند، و شرکت تمام  

از اینرو تعدیل بعد از    را به شگوفه بازپرداخت کرد.  میباشدمالیه بر ارزش افزوده    آن   افغانی  (1500)

چون   است  نیاز  در  فروش  پرداخت  قابل  مالیه  منحیث  را  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مبلغ  شرکت  این 

 ه شامل ساخته است. اظهارنامه مالیه بر ارزش افزود 

پرداخت به شگوفه میدهد. سپس شرکت مذکور   بازضم  شرکت یک کریدت نوت تهیه نموده و این

ا ارزش  بر  اظهارنامه مالیه  بر ارزش افزوده متذکره را در  فزوده بعدی خویش در کریدت  مبلغ مالیه 

ای صادر شده دارای  نوت شامل میسازد. اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده تحت عنوان کریدت نوت ه

 یک بخش است که به این مقصد بکار میرود.

ب را  تلویزیون  آن  و  باشد  ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  کار خود  ه  اگر شگوفه  در  استفاده  قصد 

باشد، شگوفه   در  خریده  افزوده خود  ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه  را در  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مبلغ  نیز 

 یافت شده شامل سازد. بخش کریدت نوت های در 

قصد استفاده در کار خود  ه  اگر شگوفه برای مالیه بر ارزش افزوده ثبت نباشد و یا آن تلویزیون را ب

متوجه   مکلفیت  هیچ  نوت  کریدت  در خصوص  باشد،  نکرده  باید  نمیشود.  وی  خریداری  این  وی 

 . نگهداری نمایدبه عنوان مدرک اسناد را 

 ۴مثال 

ی DHL)ال  اچ  شرکت دی   ک شرکت پستی ثبت شده می باشد. این شرکت اسناد پستی را برای  ( 

ده است، انتقال میدهد. شرکت شرکت هم یک نهاد ثبت ششرکت خدمات حقوقی عمران که این  
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افغانیگی را بابت خدمات پستی که در سه ماه گذشته فراهم گردیده، به    (2200)یک بل    دی اچ ال

نما می  ارسال  عمران  حقوقی  خدمات  شاملشرکت  مذکور  مبلغ  ب  )200(  ید.  مالیه  ارزش  افغانی  ر 

مالیه    آنرا به خدمات خویش نسبت داده و شامل اظهارنامه   (DHL)  افزوده بوده که شرکت دی اچ ال 

ال اچ  افزوده شرکت دی  ارزش  عمران خان که    دورةبابت    (DHL)  بر  بعداً،  است.  نموده  مربوطه 

یمالک شرکت خدمات حقوقی عم ال ران است در می  اچ  باالی وی    (DHL)  ابد که شرکت دی 

نیم   به کاهش بل خویش به (DHLال ) ی اچپول بیشتر وضع نموده است. پس از مباحثات، شرکت د

افزوده(افغانی    )100+    1000  (ربراب ارزش  بر   ینماید. م تقفموا  )مالیه 

ساس فروش اولی محاسبه  افغانی مالیه بر ارزش افزوده را بر ا(  200)قبالً مبلغ    چون شرکت دی اچ ال 

این شرکت باید مبلغ مذکور را تعدیل نماید. از آنجای که مبلغ تصحیح شده   ،این  نموده است، بنابر

محاسبه شده ، شرکت افغانی    (200)کمتر از مبلغی است که قبالً  افغانی  (  100مالیه بر ارزش افزوده )

باید    است. شرکت دی اچ ال  ادیه نموده خدمات حقوقی عمران مالیه بر ارزش افزوده را بیش از حد ت

را  یک   افزوده  ارزش  بر  مالیه  نوت  ارزش    (100)بابت  کریدت  بر  مالیه  در  پرداخت  اضافه  افغانی 

عمران صادر    افزوده، ال به شرکت خدمات حقوقی  اچ  اظهارنامه    کند. شرکت دی  را در  مبلغ  این 

. خدمات حقوقی عمران  امل میسازدمالیه بر ارزش افزوده در بخش کریدت نوت های صادر شده ش

این مبلغ را در بخش کریدت نوت های دریافت شده در اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده خود شامل 

 میسازد. 

مالیه    مادة  (5)فقرة 14.13 قانون  ارزش چهاردهم  مبلغ    افزوده  بر  کننده عرضه  دریافت  که  نماید  می  حکم 

  دورة قابل پرداخت توسط دریافت کننده در    پرداختیمنحیث مالیه  اضافی مندرج کریدت نوت را  

نوت   افزوده که کریدت  ارزش  بر  آن  مالیه  نماید.گردیدهدریافت  در  مالیه   ، محسوب  اضافی  مبلغ 

توسط دریافت کننده گزارش گردیده    قانون متذکرهچهاردهم    مادة  (5)فقرةکه طبق  قابل پرداخت  

شده  د  مجرائی اضافی    مجرائی قابل  مالیه    با   برابر مطابق  اده  کننده  عرضه  چهاردهم (  4)فقرةبه    مادة 

 ، می باشد.  قانون متذکره

اظهارنامه  (  200)مبلغ    مجرائیمالیه قابل  در مثال فوق، شرکت خدمات حقوقی عمران   14.14 افغانی را در 

(  200+    2000)مربوطه خویش بر اساس صورت حساب اولی که به مبلغ    دورةمالیه بر ارزش افزوده  

انی ماافغا این    لا  چلیه بر ارزش افزوده از شرکت دی  اما زمانیکه  دریافت نموده، ادعا نموده است. 

به  صورت حساب   یابد، عمران صرف  افغانی  (  100+  1000)بعداً  می  افزوده کاهش  ارزش  بر  مالیه 

اسبه  شده است. برای مح   ء افغانی که ادعا(  200)افغانی می گردد نه    (100)  مجرائی مالیه قابل  مستحق  

اظهارنامه مالیه    درافغانی مالیه بر ارزش افزوده را    (100)این تعدیل، شرکت خدمات حقوقی عمران  

در فوق    4طوریکه در مثال    ای که در آن تعدیل صورت گرفته،  دورةبر ارزش افزوده خویش بابت  
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  ء ادعا مجرائی مالیه قابلمنحیث بعد از تعدیل خواهد نمود. مبلغ دقیقی که عمران شامل  شرح گردید،

 ( می باشد. 100 - 200افغانی )(  100) می نماید

( 4)فقرةهرگاه یک مبلغ منحیث قرض الحصول حذف گردد باعث تعدیالت بعد از فروش مطابق   14.15

می گردد اما هرگاه قرضه بعداً توسط مالیه دهنده    صورت   افزوده   بر ارزشچهاردهم قانون مالیه    مادة

عمل    چهاردهم قانون متذکره  مادة (  3)فقرةو این بار مطابق    را ایجادشتری  تحصیل گردد تعدیالت بی

 . می گردد

 واردات   : ۱5 مادۀ

 

  

 

 

 

 

 

نموده قواعدی را جهت تعیین زمان واردات اجناس پیشبینی  افزوده    بر ارزشپانزدهم قانون مالیه    مادة 15.1

می باشد و  افزوده  ابع مالیه بر ارزش  تبه صورت عموم    وارداتزیرا    ،بوده  مرتبط. قواعد مذکور  است

نزدهم قانون    مادة  (1)فقرةهمچنان برای  این  الزم است تا زمان وضع مکلفیت مالیاتی مشخص گردد.  

با    مجرائیکه مالیه قابل    تاریخ که در مورد  متذکره   ارتباط  تابع مالیه برای شخص ثبت   وارداتدر 

 . هم استحکم می نماید، نیز ممی گردد،   مجرائی شده قابل 

مالیه  31 و  16،  15)مواد قانون  ارزش(  قانون    افزوده   بر  احکام  چون  گردد  تعبیر  یکجا  باهم  باید 

در را  وارداتی  اجناس  باالی  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تطبیق  برای  های    گمرکات  پروسه  دارد.  بر 

بجز    ،بکار رودگمرکات به اساس قانون گمرکات باید در تطبیق مالیه بر ارزش افزوده باالی واردات  

 کرده باشد.    حکم مورد چیزی دیگری  در  قانون مالیه بر ارزش افزودهدر اینکه 

 واردات  تعیین تاریخ 

که اجناس   صورت میگیرد  یقاعده اساسی طبق قانون گمرکات این است که تورید اجناس در تاریخ  15.2

ر افغانی بعد از ترخیص برای  اجناس غی . ص شودیمنظور دوران آزاد ترخگردد و به  افغانستان  وارد  

تاریخ تورید به منظور مالیه    معموالً  این بدان معنی است کهمبدل میشود.    یافغان دوران آزاد به اجناس  

قانون   هشتاد و دوم  مادة) افزوده همان تاریخ تورید به منظور محصوالت گمرکی می باشد.  بر ارزش 

 ( گمرکات

 واردات  

 :  دهم ۀ پانزماد

بوده و درسایر موارد به    ورتاریخ دخول اجناس به کش  ،گمرکات  مطابق احکام  قانونواردات اجناس    تاریخ 

 تاریخ دخول اجناس به مارکیت داخلی اعتبار داده میشود.
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از   15.3 قانون پانزد  مادةبخش دوم  هدف  ارزش مالیه    هم  را  ا  این افزوده    بر  تا حاالتی  تحت پوشش  ست 

بازار   وارد  دیگر  های  راه  از  گمرکات،  طریق  از  شدن  وارد  کنار  در  اجناس  آن  در  که  دهد  قرار 

یا   شده  قاچاق  اجناس  برای  تورید  تاریخ  ساختن  مشخص  از  بخش  این  مثال،  طور  گردد  داخلی 

افغانستان  مه  اجناس که غیر از مجرای طی مراحل گمرکی ب نظور ترخیص برای دوران آزاد، داخل 

 اطمینان میدهد.   ،شده باشد

قانون گمرکات قواعد خاصی را فراهم میسازد تا در حاالتی عملی شود  و بیست و ششم    یکصد  مادة 15.4

باقی   یا  فروش  استفاده،  قصد  زمان  آن  در  اما  شود  افغانستان  وارد  فیزیکی  بطور  اجناس  آن  در  که 

دایم باشد،ماندن  نداشته  وجود  افغانستان  در  آن  م   ی  تورید  آن  قانون  ؤمثال  در  که  باشد  می  قت 

 گمرکات تعریف گردیده است. 

 مثال 

ب  کی استفاده در    کی  یالملل   نینهاد  افغانستان جهت  . مطابق دینما  یپروژه وارد م  کیموتر را در 

  محصوالت   تابع  موتر  گمرکات،  قانون  به  مطابق  افغانستان  دولت  و  ی الملل  نیب  نهاد   نیب  موافقتنامه  مفاد

که موتر   شودیم  یتابع محصول گمرک  یاما زمان   .باشدینم  ،وارد می گردد  افغانستان   به   که  نیح  د یتور

 در افغانستان فروخته شود.  یالملل نیتوسط نهاد ب

  ة مادبه اساس  فروش    خ یفروشد. تار  ی م  یمحل   دار یخر  ک ی موتر را به    ی الملل   نیآخر پروژه نهاد ب  در

مالیه   قانون  ارزش پانزدهم  شد    یتلق   دیتور   خ یتار  ده وزاف  بر  ارزش  ه یمال  وخواهد    ی باال   افزوده  بر 

  خواهد   پرداخت  قابل  گمرکات  به  افزوده  بر ارزش  هیمال.  شد  خواهد  قی تطب  زمان  آن  در  موتر  متیق

 .بود

 ی ت یترانز اجناس

پ 15.5 بدون  تا  دهد  می  اجازه  تراتزیتی  اجناس  به  گمرکات  طریق  قانون  از  گمرکی  محصول  رداخت 

نمایید  (96الی    91)  موادبه  }نمایندترانزیت  افغانستان   مراجعه  گمرکات  متذکره  {قانون  احکام   .

افزوده باالی اجناس ترانزینی به شرط حکم می نماید که همان   بر ارزشهمچنان بر لغو وضع مالیه  

لفیت تضمین برای اجناس ترانزیتی  قانون گمرکات بر مک    (95و    94)  موادطرزالعمل تطبیق گردد.  

 افزوده تطبیق خواهد گردید.    بر ارزشحکم می نماید و مبلغ بیشتر جهت تضمین مالیه 

 های گمرکات  گدام

گمرکات صراحت دارد    یاستفاده از گدامهای تحت کنترل و اختیار   ای گمرکات همچنان برقانون   15.6

نمایید  گمرکات  قانون(  107و  97)  مواد به  } برای  {.  مراجعه  تورید  تاریخ  گدامها  چنین  از  استفاده 
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تغییر می دهد، تغییر خواهد    بر ارزشمالیه   به همان منوالی که وضع محصوالت گمرکی را  افزوده 

 داد. 

 : تبصره

قانون منتشره جریده رسمی )  قانون گمرکات،   1395عقرب سال    4( مؤرخ  1235مواد نقل شده از 

 می باشد. 

 واردات  ارزش : ۱6 مادۀ

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

مالیه    مادة 16.1 قانون  ارزششانزدهم  می  افزوده    بر  فراهم  وارده  اجناس  ارزش  تعیین  جهت  را  قواعدی 

مالیه   محاسبه  برای  اساس  این  و  ارزشنماید  مالیه    بر  تابع  تورید  بابت  پرداخت  قابل  مطابق  افزوده 

 . می باشدپنجم قانون یاد شده  مادة (1)ةفقر

 واردات  ارزش  تعیین 

 ع از مبالغ ذیل می باشد:  وجممارزش اجناس وارده  16.2

شده  ارزش   • تعیین  گمرکات،    اجناسگمرکی  قانون  محصول مطابق  اینکه  از  نظر  صرف 

 .گمرکی باالی واردات قابل پرداخت باشد یا خیر

 

 واردات   ارزش  

 زدهم: شان    ۀماد 

 : ی گرددم تعیین ذیل  موع موارداز مج  ،اجناس  ارزش واردات

عوارض گمرکی طبق احکام قانون گمرکات، گرچه    ارزش تعیین شده بمنظور پرداخت محصول و  -1

 باشد. نبل پرداخت قا مرکیگمحصول 

گمرکی -2 عوارض  و  محصول  مالیه  ،  مبلغ  مجاز  مصارف  و  محصوالت  افزودهسایر  ارزش  قابل    بر 

 .از این حکم مستثنی است پرداخت

این    1جزء    حکم  اینکه طبق مشروط بر  ،قانوناین  سوم    مادة  (6)ةقیمت هر نوع خدمات مندرج فقر -3

 شامل ارزش نباشد. مادة
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 هزینه ها و مصارف تورید  ( محصول و عوارض گمرکی یا سایرمبلغ )در صورت موجودیت •

غیر مالیه  مالیه    )مانند  استثنای  به  ارزشمستقیم،  در    بر  اجناس  بابت  پرداخت  قابل  افزوده( 

 .نتیجه واردات

بر سوم قانون مالیه    مادة(  6)فقرة  تورید که طبق حکم  ضروری برایقیمت هر نوع خدمات   •

واردات    افزوده  ارزش  از  بخشی  اجناس   کهگردیده    تلقی منحیث  گمرکی  ارزش  شامل 

 تورید شده نگردیده باشد.

  افزوده   بر ارزششانزدهم قانون مالیه    مادةتورید اجناس مطابق    قیمتکه در مجموع    اجزای  مثالهای 16.3

 ند از:   ا  عبارت  ،ده باشدشو از قبل شامل ن گرددمی شامل 

انتقال.  1 ترانسپورت، ،  هزینه  های  انتقال   بیمه،  هزینه  با  ارتباط  در  جابجایی  یا  کردن  بار 

 باشد.یز باید شامل اجناس به مرز افغانستان ن

باید شامل   پرداخت  ،ها شنیکم.  2 به شمول کمیشن فروش  های کمیشن و کمیشن کار، 

 گردد. 

فیس.  3 و  االمتیاز  اجناس  ،  های جواز حق  با  زمانی که  پرداختها  مرتبط گردد،این   وارده 

 شامل می شود و به شرط فروش اجناس پرداخت می شود. 

بندی  .  4 ، یکی تلقی  شدهگذاری  قیمت  که  با اجناس  ور گمرکات  به منظکانتینرها و بسته 

بندی خواه    ،می گردد بسته  موادکارگر  هزینه  استفاده  باشد یا  بار  چند  کانتینرها  هرگاه   . 

هزینه باالی تعداد تورید متوقعه تقسیم می گردد. هرگاه کانتینرها دوباره صادر نگردد، باید 

 داده شود.    مجرائیبرای آنها 

 صادرات یا ترانزیت و مالیات  پرداخت شده در کشور مبدأ یا  صادرات  محصول  هرگونه  .  5

کننده   وارد  توسط  صورتیکه  وارد در  باالی  شده  وضع  های  هزینه  در  یا  گردد  پرداخت 

 کننده شامل شده باشد.

این   16.4 باشد که  نمی  تورید  افغانستان در صورت جزء هزینه  ترانسپورت اجناس وارده در داخل  هزینه 

 . ه باشد دی گرد پرداخت مت از هزینه ترانسپورت جداگانه قس

 مثال                                                                                                          

مبلغ    هندوستاناز    را  ونیزیتلو پایه    200  اصغر ترانسپورتی  شرکت  به  وی  کند.  می   (80000)وارد 

ج هزینه  افغانی  مجموع  نماید.  می  پرداخت  آباد  جالل  به  پشاور  از  جاده  طریق  از  انتقال  هت 

 شامل گردیده است.   تلویزیون ها  توریدهزینه ترانسپورت در ارزش  

آباد   تا جالل  مرز  از  و سپس  مرز  تا  پشاور  از  ترانسپورت جداگانه  هزینه های  متحمل  اصغر  هرگاه 

 د اضافه می گردد.  ارزش توریفقط اولین هزینه در   گردد،
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پیشبینی می نماید. اشخاصی که    وارداتعایدات مالیات ثابت را باالی   قانون مالیات برهفتادم    مادة 16.5

مالیه ثابت بابت قیمت مجموعی اجناس تورید شده به    %2قرار می گیرند    مادةهمان    (1)فقرةشامل  

دگان اظهارنامه نهایی خود را ارائه  . هنگامی که این مالیه دهنپردازندشمول محصوالت گمرکی می  

عایدات منفی مبلغ   احکام قانون مالیات بر  مطابقعایدات آنها   می نماید، مکلفیت خالص مالیات بر

 پرداخت گردیده، محاسبه می گردد.  هفتادم   مادة (1)فقرةکه از قبل مطابق 

حتی   ،اجناس نمی باشد  هزینه  یداتعا  هفتادم قانون مالیات بر  مادةمالیه ثابت تادیه شده مندرج    2% 16.6

  مادة به منظور    اجناس  در ارزش تورید  %2اگر حین تورید پرداخت گردیده باشد. به همین خاطر این  

 شامل نمی گردد.  ش افزوده زار  شانزدهم قانون مالیه بر

   ۱مثال 

محموله   یک  جواز  دارای  تاجر  یک  از    بوتاسداهلل  ب  هندوستانرا  تورید  نماید.  می  شمول  وارد  ه 

به    (200000)  مبلغمحصول گمرکی   مکلف  به عالوه وی  است.  برداشته  هزینه    2% پرداخت  افغانی 

واردات   ثابت  و  هفتادم    مادةمطابق  مالیه  برعایدات  مالیات  ارزشمالیه    10%قانون  مطابق    بر  افزوده 

 تورید وجود ندارد. افزوده می باشد. هیچ مبالغ قابل پرداخت دیگر در ارتباط با  بر ارزشقانون مالیه 

مطابق   اسداهلل  توسط  پرداخت  قابل  برهفتادم    مادة مبلغ  مالیات    2%   ،افغانی  (4000)عایدات    قانون 

افزوده صورت گرفته    بر ارزشافغانی محاسبه گردیده است. محاسبه بدون شمولیت مالیه    (200000)

مالیه   زیرا  ارزشاست  این    بر  باشد.  نمی  اجناس  قیمت  ا افزوده  قیمت   یهزینه  عالوه  به  که  است 

مالیه   کننده  تحمل  نهایی  شخص  اسداهلل  گردد.  می  وضع  ارزش اجناس  منحیث    بر    هزینه افزوده 

 شد زیرا این مبلغ به مصرف کننده نهایی منتقل می گردد. اجناس نمی با

مالیه   قانون  مطابق  پرداخت  قابل  ارزشمبلغ  محاسب  200000  10%  ،افغانی  20000افزوده    بر  ه افغانی 

بدون شمولیت   محاسبه  است.  وارداتگردیده  ثابت  این    مالیه  زیرا  است  گرفته  هزینه صورت    مبلغ 

 اجناس نمی باشد.

ارزش اجناس محاسبه   اتیمال  که یوجود  با  ،یحسابدار   ی در اصطالحات تخصص 16.7 از  استفاده  با  ثابت 

تع  یبخش   نهایا  شود،یم عا  اتیمال  نییاز  بنابر   دات ی بر  و  لآن    در  نی ا  اند    د ی که مربوط عوا   جریبخش 

در بخش مصارف   که باشدیواردات م یباال  یمتفاوت از محصول گمرک نکاری. ارندیگیم قرار شود،یم

م  جریل ا  ردیگیقرار  از  اساس    نرو یو  مالیه    ة مادبه  قانون  ارزش شانزدهم  اجناس   افزوده  بر  ارزش  در 

م م  مهیضم.  گرددیشامل  تعامل  مورد  معلومات در  منظور  به  را  سا  هیمال  انیب  و  افزوده  ارزش    ر یبر 

 .  نماید مالحظه اتیمال
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از عرضه     16.8 بر ارزش افزوده هزینه حمل و نقل اجناس وارد شده  باشید که بمنظور مالیه  بخاطر داشته 

افغانستان شامل ارزش تابع مالیه اجناس وارد شده میباشد. نخستین  کننده خارجی تابه   نقطه ورود به 

مطابق   هزینه  جزاین  گذاری    شانزدهم  مادة(  1)فقرة  1  با  ارزش  در  افزوده  ارزش  بر  مالیه  قانون 

با قانون گمرکات هزینه حمل و  بنابر هر دلیلی اداره گمرکات مطابق  گمرکی شامل میشود. هرگاه 

یک  )سوم قانون متذکره    مادة(  6)فقرةهم نظر به  با آننقل را در ارزش گذاری خویش شامل نسازد،  

خدم کوچک  منحیات  عرضه  اجناس  تورید  برای  میشود(،مهم  پنداشته  واردات  از  بخشی  در   ث 

 شامل میشود.  ارزش تابع مالیه بر ارزش افزوده

 

 خدمات خارجی  ۀ عرض درکمکلفیت پرداخت دریافت کننده از : ۱7 مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر  مادة 17.1 مالیه  قانون  افزوده  ز ار  هفدهم  که  ش  چیزی  مورد  معکوس"در  م  "وضع  عرضه  در  ورد 

 خدمات که از خارج از افغانستان ناشی می گردد، صراحت دارد.  

مالیه    مادة 17.2 قانون  ارزشهفدهم  منحیث  افزوده    بر  را  عرضه  کننده  به  دریافت  عرضه  کننده  عرضه 

نماید.   می  تلقی  قابل  خودش  مالیه  برای  باید  کننده  دریافت  مکلف  متعاقباً،  عرضه  بابت  پرداخت 

این زیرا    "وضع معکوس"  امر  دانسته شود.  به  این  خوانده می شود  دریافت کننده است که مکلف 

از  مالیه  افزوده بابت عرضه می گردد، نه عرضه کننده )به عنوان نمونه وضع    بر ارزشمالیه  پرداخت  

 (. می باشد، معکوس استچهارم متذکره  مادة (3)فقرة 1آنچه که در جزء 

  ی دهند )برا  یمعاف انجام م  یاشخاص ثبت شده که عرضه ها   یبرا   ازیامت  کی قاعده،    نیا   اب یغ  در 17.3

ها یمال  ینهادها  مثال، عرضه  با  ارتباط  در  را  خدمات  تا  کسب   ی(  افغانستان  از  خارج  از  متذکره 

گردد، ارزش   یمعاف وضع نم یعرضه ها  یقابل پرداخت باال  هیکه مال  ییوجود دارد. از آنجا د،ینما

بن در  توسط خدمات  ارزش  هیمال  ه یافزوده  نم  بر  شامل  افغانستان  در  ا  یافزوده  عرضه    نی گردد.  امر 

 خدمات خارجی  ۀ عرض درک ننده از مکلفیت پرداخت دریافت ک

 دهم:ۀ هفماد 

 و   گردد  عرضه  کشور  داخل  در  دهنده  هیمال  به  کشور  خارج  از  شخص  طرف  از  خدمات  هرگاه ( 1)

  افت یدر   توسط   عرضه  ن ی ا  د، ینما  استفاده  آن   از  یشخص  ا ی  معاف   عرضه  مقصد   به  کننده  افتیدر

 .شودیم پنداشته یقیحق عرضه مت،یق ن یع و  زمان ن یع در  هیمال تابع عرضه ثیمنح  کننده

 د، ینما  افتیدر   خارج  از  شیخو  تیفعال  بخش  ای  یندگینما  ۀع یذر  را  خدمات  ،دهنده  هیمال  هرگاه ( 2)

 .گردندیم یتلق مستقل جداگانه شخص دو ثیمنح  کننده افتیدر  و کننده عرضه حالت ن یدر
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  نا  وضع   در  ی خارج  کنندگان  عرضه  با  سهیمقا  در   دهندیم  انجام  خدمات  نیع  که  را  یداخل  کنندگان

 . دهندیم قرار یرقابت  مساعد

  باالی خود   مکلف نمودن دریافت کننده عرضه به وضع مالیه بر ارزش افزودهقاعده وضع معکوس با   17.4

که    انش زمانی  نماید.  می  جلوگیری  پیامد  این  از  افغانستان،  خارج  از  ناشی  خدمات  دریافت  بابت 

بابت مالیه بر ارزش افزوده    مجرائیمالیه قابل  دریافت کننده، عرضه معاف را انجام میدهد، هیچ نوع  

 وضع شده باالی خویش مجاز نخواهد بود. 

گردد، قاعده    کامل  مجرائیمالیه قابل  افت کننده عرضه مستحق  در صورت که شخص ثبت شده دری 17.5

  یک   مجرائیمالیه قابل  زیرا مالیه بر ارزش افزوده قابل تادیه و    ،وضع معکوس قابل تطبیق نمی باشد

 دیگر را لغو می نمایند.

 وضع معکوس                               تطبیق قاعده  

 ق می گردد که شرایط ذیل بر آورده گردد:  قاعده وضع معکوس در صورتی تطبی 17.6

 .  ردیگ صورت افغانستان داخل دهنده هیمال به شخص کی  توسط خدمات عرضه .1

  عرضه  ،  افزوده  بر ارزشیازدهم قانون مالیه    مادة  مندرج  عرضه  محل  قواعد  داشت  نظر  در  با .2

 . نباشد افغانستان داخل عرضه کی  خدمات

  بگونه ن،یا  بنابر  ،هبود هیمال تابع عرضه  ،اشدب گرفته صورت افغانستان در  عرضه کهیصورت در .3

  ی ها   عرضه  ششم،  مادة  (1)فقرة  3  جزء  طبق  که  را  یمال  خدمات  شخص  کی  اگر  مثال،

 .  ندارد یکاربرد چ یه  معکوس وضع قاعده د،ینما وارد باشند،یم معاف

  خواهد   استفاده  یمحل  ای  یشخص  ای  معاف،  اجناس  عرضه  بمنظور  ها  عرضه  از  کننده  افتیدر .4

 . نمود

 مثال                                                                                                      

را در افغانستان به پیش می برد. بسیاری از ماشین آالت سنگین   ماشینرییک شرکت بزرگ  عسمی

 فوق:  عیار مچهار نظرداشت بی تمویل می گردد. با دروتوسط قرضه ها از یک بانک در د

 رد؟ی گیم  صورت  افغانستان  داخل  در   دهنده  هیمال  به  شخص  کی  توسط  خدمات  عرضه  ایآ .1

 ی بل

مالیه    مادة  مطابق .2 قانون  ارزشیازدهم    عرضه  افغانستان  در  خدمات   عرضه  ایآ، افزوده  بر 

 ی بل ست؟ین

 ر،یخ ن  بود؟   هیلما  تابع   عرضه   ایآ  بود،   گرفته  صورت   افغانستان  داخل   در   عرضه   صورتکه   در .3

  یها   عرضه  جزء  یمال  خدمات   افزوده  بر ارزشپنجم قانون مالیه    مادة  (1)  فقرة  3  جزء  مطابق

 . باشدیم معاف
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  استفاده   منظور  به  ای  دینمایم  استفاده  معاف  عرضه  ساخت  جهت  عرضه  از   کننده  افتیدر  ایآ .4

 ر یخ ن ؟یداخل  ای یشخص

 
بر آورده گردیده. وضع معکوس تطبیق نخواهد  آن  شرط  فقط دو از جمله چهار شرایط در این مثال، 

 گردد. شرط بر آورده  چهار شد. وضع معکوس زمانی تطبیق می گردد که تمام  

 تأثیر قاعده وضع معکوس 

به  الزم  طیشرا  شدن  برآورده   صورت  در 17.7 عرضه  دهنده،  مالیه   مالیه  تابع  عرضه  آن  توسط    منحیث 

ع  شخص ع  نیدر  و  حق  متیق  نیزمان  م  یقیعرضه  شده  .  شودیپنداشته  ثبت  را  شخص  عرضه  که 

مالیه بر ارزش افزوده ای    دورة باید مالیه بر ارزش افزوده قابل تادیه را از عرضه در    دریافت می دارد 

 که در آن عرضه صورت گرفته، محاسبه نماید.  

                           مثال                                                                              

تمام   دارد  موقعیت  و در کابل  بوده  افغانستان  در  معاف  مالی  بانک که عرضه کننده خدمات  نوری 

بانک فین که در دوبی  هو تهیه یک دیتابیس تجدید شده ب اطالعات مشتریان خویش را غرض تحلیل

وعد مقرر نمی پردازند، می باشد،  موقعیت دارد و قادر به پیگیری قرضداران که قرضه های شانرا در م

نماید.   می  بدل  مذکور  شرکتارسال  را در  معادل   این خدمات  به درهم که  فیس    ( 100000)  یک 

فراهم می نماید. نرم افزار با سیستم جدید به نوری بانک ارسال می گردد. مطابق این    میشود،  افغانی

حیث عرضه کننده خدمات فراهم شده  ، نوری بانک که دریافت کننده این خدمات می باشد منهقاعد

ارزش   بر  مالیه  محاسبه  به  مکلف  بانک  نوری  گردد.  می  محسوب  دوبی،  در  مستقر  توسط شرکت 

تا قابل  در  افزوده  مشتری  یک  به  عرضه  که  شود  می  پنداشته  طوری  و  بوده  قیمت  مجموع  از  دیه 

ز دریافت کننده در این مثال  افغانستان صورت گرفته است. مبلغ مالیه بر ارزش افزوده قابل تحصیل ا 

10000  ( افزوده  %10×100000افغانی  ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه  شامل  آنرا  بانک  نوری  که  بوده   )

 مربوطه می نماید. دورةخویش در 

 :لیستچک 

 (یبل  )   باشدیم افغانستان در  دهنده هیمال کی و دینمایم افتیدر  را خدمات  بانک ی نور .1

 افغانستان   در  خاطر  نیهم  به  و  گرفته  صورت  یبود  در(  سیابت ید  و   معلومات  لیتحل)  عرضه .2

 (یبل)  باشدینم هیمال تابع

 ( یبل)  می گردید  هیمال  تابع باشد گرفته صورت افغانستان در عرضهکه یصورت در .3

 ( یبل )  خواهدکرد استفاده( یمال  خدمات) معاف  عرضه هیته جهت  عرضه  از  بانک ینور   .4
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ه گردیده است، لذا قاعده وضع معکوس تطبیق می گردد. نوری  شرط بر آورد 4در این مورد تمام 

  بر ارزش بانک بابت اجناس که دریافت نموده است تابع مالیه می باشد و باید از قیمت عرضه مالیه 

 پرداخته شود   )ریاست عمومی عواید( به وزارت مالیه افزوده مستقماً  بر ارزشافزوده بپردازد. مالیه 

   .بی( و)نه به شرکت د

شخص که دارای نمایندگی یا شعبات در داخل و  افزوده    بر ارزشهفدهم قانون مالیه    مادةبه منظور   17.8

منحیث دو شخص مستقل تلقی می گردد. این بدان معنی است که قاعده وضع    خارج افغانستان باشد، 

 گرفته شود.  مد نظرمعکوس باید در مورد چنین مالیه دهنده ای 

قاعده 17.9 یا شعبه مستقر در خار   هرگاه  نمایندگی  باالی خدمات یک  یا  وضع معکوس  نمایندگی  به  ج 

شعبه محلی تطبیق گردد، معامله طوری تلقی می گردد که بین دو شخص مستقل جداگانه به وقوع  

شد و   خواهد  تلقی  عرضه  جداگانه عرضه کننده و دریافت کننده  منحیث  پیوسته است. دریافت کننده  

مستقل تلقی می   سمت منحیث عرضه کننده و دریافت کننده و دو شخص جداگانه و همچنان از نگاه

)در سمت خود منحیث  مالیه دهنده  .  افزوده{  بر ارزشهفدهم قانون مالیه    مادة  (2)فقرةطبق}گردد.  

از  مطروحه قبلی را در تعیین اینکه آیا قاعده وضع معکوس باالی عرضه  معیار    4دریافت کننده( باید  

 گیرد.  مد نظربیق خواهد شد یا خیر، خارج تط

مندرج   17.10 معکوس  وضع  افزوده  مادةقاعده  ارزش  بر  مالیه  قانون  کشور    هفدهم  از  برق  عرضه  باالی 

در صورتی که عرضه به شخصی صورت بگیرد که آن را برای استفاده شخصی  خارجی به افغانستان  

بسیاری از موارد شخص برق را در افغانستان  یا معاف یا عرضه استفاده نماید، تطبیق خواهد شد. در  

هت ساخت عرضه های تابع مالیه )خواه در پروسس یا تولید اجناس تابع مالیه، یا عمده فروشی یا ج

افغان( استفاده می نماید. هرگاه برق جهت ساخت  مشتریان  خورده فروشی برق به حیث خدمت به  

بابت خر استفاده گردد، شخص  مالیه  تابع  نخواهد  عرضه های  قاعده وضع معکوس  تابع  یداری اش 

    بود.
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 تأدیهافزوده قابل  بر ارزش مالیه  -پنجم  فصل

 تأدیه قابل   ۀمالی ۀ محاسبطرز   : ۱8 مادۀ

 
 

 

 

 

 

محاسبه مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت توسط شخص افزوده    بر ارزشهجدهم قانون مالیه    مادة 18.1

در   شده  ارزش  دورة ثبت  بر  جزء    مالیه  حکم  مطابق  نماید.  می  پیشبینی  را  مادة  (  3)فقرة  1افزوده 

قانون  چهارم به  متذکره  این  مکلف  دهد  می  انجام  را  مالیه  تابع  عرضه  که  ای  شده  ثبت  شخص   ،

 در خصوص عرضه می باشد. تأدیه محاسبه مالیه بر ارزش افزوده قابل 

ای صورت میگیرد )در هر ربع یا   هدورده بشکل مالیه بر ارزش افزو دورةاین محاسبه با در نظر داشت  18.2

 قسمت از آن(. 

)ریاست عمومی عواید(  مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت توسط شخص ثبت شده به وزارت مالیه   18.3

هر   افزوده    دورة بابت  ارزش  بر  از مالیه  است  قابل    عبارت  مالیه  مجموع  میان  توسط  تأدیه  تفاوت 

  می   دورةمجاز به شخص ثبت شده در عین    مجرائیمالیه قابل  وع  مشتریان شخص ثبت شده و مجم

مستحق  .  اشدب اش،  اقتصادی  فعالیت  برای  خریداری شده  های  عرضه  تمام  بابت  شده  ثبت  شخص 

 می گردد.   مجرائیمالیه قابل 

ت  شامل هرگونه تعدیالافزوده    بر ارزشمالیه    دورة افزوده قابل پرداخت برای    بر ارزشمحاسبه مالیه   18.4

آن   از  ناشی  فروش  از  ارزشمالیه    دورةبعد  در    بر  که  طوری  مالیه    مادةافزوده  قانون  بر چهاردهم 

 نیز درج است، می باشد. افزوده   ارزش

به تحصیل مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت بابت واردات تابع مالیه از آنجایی که در زمان   مادةاین  18.5

ی باشد. حتی اگر تورید کننده شخص ثبت شده هم باشد، نیز تورید پرداخت می گردد، مرتبط نم

 این مورد صدق می کند.

 

 ه یتأد قابل  یۀ مال ۀمحاسب  طرز 

 دهم: جه  ۀماد 

افزوده، عبارت از مبلغ مالیۀ    مالیه قابل تأدیه توسط شخص ثبت  بر ارزش  به هر دورة مالیه  ارتباط  شده در 

 قابل پرداخت منفی مبلغ مالیۀ قابل مجرائی می باشد.  
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 دورۀ افزوده خالص قابل پرداخت برای یک    بر ارزشمحاسبه مالیه 

مالیه بر ارزش افزوده، با    دورةمالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت توسط شخص ثبت شده بابت هر   18.6

 ی گردد: استفاده از فورمول ذیل محاسبه م

A – B = C 
 A  مالیه قابل پرداخت 

   B   مالیه قابل مجرائی
 C  قابل پرداختخالص  مالیه بر ارزش افزوده 

)حرف   18.7 پرداخت  قابل  افزوده  ارزش  بر  یک    Cمالیه  بابت  ثبت شده  توسط شخص    دورة فورمول( 

دیه در خصوص عرضه  قابل تاخالص  عبارت از مجموع مالیه بر ارزش افزوده    ،مالیه بر ارزش افزوده

تابع   در  مالیه  های  شخص  توسط  شده  تلقی  گرفته  صورت  یا  گرفته  ارزش    دورةصورت  بر  مالیه 

مجاز به شخص    مجرائیمالیه قابل  منفی مجموع  مالیه قابل پرداخت    فورمول(  A)حرف    ،بوده  افزوده

 فورمول( میباشد.  Bمذکور )حرف  دورةبابت 

                                                                                                مثال          

شرکت کانکریت سادات یک نهاد ثبت شده میباشد. مجموع مالیه بر ارزش افزوده وضع شده باالی  

این شرکت    افغانی می باشد.  (50000)  ای که در ربع اخیر ختم گردیده مبلغ  دورةفروشات آن بابت  

م منحیث  (  3900)بلغ  مجموعاً  را  قابل  افغانی  عین    مجرائیمالیه  که    دورةدر  های  ای  خریداری  به 

مطابق   فروش  از  بعد  تعدیالت  هرگونه  به شمول  مالیه    مادةتجارتی  قانون  ارزشسیزدهم    افزوده   بر 

 افغانی می باشد.  (46100)ارتباط می گیرد، دریافت نموده است. مبلغ خالص شرکت  

 در این مثال: 

  (قابل پرداخت)مالیه  Aافغانی =  50000

  (مجرائیقابل )مالیه  Bافغانی =   3900

  قابل پرداخت(خالص )مالیه بر ارزش افزوده  Cافغانی =   46100

مالیه   دورةاین بدین معنی است که مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت توسط شخص ثبت شده بابت   18.8

( می باشد. مبلغ  مجرائیمالیه قابل  منفی  قابل پرداخت  )مالیه  بر ارزش افزوده عبارت از مبلغ خالص  

بت ارزش  مالیه بر ارزش افزوده مبین مالیه بر ارزش افزوده با   دورةخالص شخص ثبت شده در یک  

 مذکور می باشد.  دورةافزوده شده توسط شخص در  
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مالیه   18.9 قانون  چهارم  بیست  و  سوم  و  بیست  مواد  احکام  به  ارزش مطابق  قابل  فزوده،  ا  بر  خالص  مبلغ 

بابت   )حرف    دورةپرداخت  افزوده  ارزش  بر  الی    Cمالیه  شده  ثبت  شخص  توسط  باید  فورمول( 

بابت   شخص  افزوده  ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه  ارایه  معینه  در   دورةتاریخ  گردد.  پرداخت  متذکره، 

افزوده از مالیه بر  مالیه بر ارزش    دورة شخص ثبت شده بابت  مالیه قابل پرداخت  صورت که مجموع  

های   عرضه  بابت  پرداخت  قابل  افزوده  گرفتهارزش  در    صورت  که  های  عرضه  یا  مالیه    دورة تابع 

مطابق حکم    صورت گرفته مذکور   اضافی  مبلغ  باشد،  بیشتر  قانون   مادةپنداشته شده  پنجم  و  بیست 

 پرداخت می شود.  باز بعدی انتقال نموده یا  دورةبه متذکره 

عبارت از مجموع مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت در خصوص عرضه های    ( فورمول  A)حرف   18.10

ثبت شده در   یا عرضه های که توسط شخص  مالیه  افزوده    دورةتابع  ارزش  بر    صورت گرفته مالیه 

 مراجعه گردد(.  "قابل پرداختمالیه "احکامپنداشته شده، می باشد )به 

مالیه بر    دورةمجاز به شخص ثبت شده در    مجرائیمالیه قابل    ع  عبارت از مجمو  (فورمول    B)حرف   18.11

 ارزش افزوده میباشد.

عرضه های تابع مالیه و واردات    بابتعبارت از مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت    مجرائیقابل  مالیه   18.12

تعریف   دوم  بخش  )به  باشد  می  شده  ثبت  شخص  توسط  مالیه  عه  مراج  "مجرائیل  قابمالیه  "تابع 

 نمی باشد.  مجرائیکه توسط شخص ثبت شده متقبل گردیده قابل  مجرائیقابل گردد(. اما تمام مالیه 

مجاز می باشد،  افزوده    بر ارزشنزدهم قانون مالیه    مادة صرف در حاالت مندرج    مجرائیمالیه قابل   18.13

به شخص ثبت شده صورت  مالیه بر ارزش افزوده ایکه عرضه تابع مالیه    دورةدر    مجرائیمالیه قابل  

بر  مالیه  دورةداده می شود ) مجرائیگرفته یا تورید تابع مالیه توسط شخص ثبت شده صورت گرفته، 

 (.  می گرددتعیین دهم این قانون  مادةحکم  مطابق افزوده   ارزش

مالیه قابل دعای بوده که از ا افزوده بر ارزشنزدهم قانون مالیه  مادة( 1)فقرة تابع قاعده مندرج  امر  این 18.14

ارزش    مجرائی بر  مالیه  مالیه، صورت حساب  تابع  به عرضه  ارتباط  ثبت شده در  زمانیکه شخص  تا 

را در اختیار داشته  واردات یا سایر اسناد تجویز شده  بیجک    تابع مالیهتورید  افزوده یا در ارتباط به  

 باشد، جلوگیری می نماید.  

مالیه بر ارزش    دورةبابت    مجرائیمالیه قابل  مبلغ مجاز منحیث    نیز شامل هر نوع فورمول(    Bحرف ) 18.15

مالیه )بیست و پنجم  بعد از فروش( و    تعدیلناشی از    مجرائی مالیه قابل  )م ه چهاردافزوده مندرج مواد  

 میباشد.  افزوده،   بر ارزشقانون مالیه اضافه پرداخت ها(  مجرائیاضافی انتقال شده یا  مجرائیقابل 
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 یئقابل مجرا    ۀ مالی : ۱۹ مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیه    مادة 19.1 قانون  ارزش نزدهم  بافزوده    بر  ارتباط  قواعد    ادر  بودن  شرایط  قابل    ۀمالیادعای  واجد 

منظور محاسبه مبلغ مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت توسط ه  توسط اشخاص ثبت شده ب  مجرائی

 ، صراحت دارد.  متذکرههجدهم قانون   مادةندرج مالیه بر ارزش افزوده م دورةشخص برای یک 

 

 ی ئقابل مجرا مالیه   

 : دهم نز   مادۀ 

یا قابل پرداخت  ۀمالی  برابر  درمجرائی  قابل    ۀمالی ( 1) یا  صورتی در  در  پرداخته شده  واردات    تاریخ عرضه 

 بدست داشته باشد:  ذیل را میباشد که مالیه دهنده اسناد ءراقابل مج 

 . بر ارزش افزودهتابع مالیه، صورت حساب مالیه  ۀ برای عرض -1

 . مربوطه اسناد ج قانون گمرکات با سایرمندر واردات اسناد  برای واردات تابع مالیه، -2

مالیشخص   ( 2) در  ۀبرای  که  گدام  موجود  اجناس  مجرائی  داشت  قابل  بدست  ثبت  درزمان  ذیل    ه  حاالت 

 درخواست مجرائی نموده میتواند:

  قبل   مدت سه ماه  بیشتراز  ،تابع مالیه  وارداتمنحیث عرضه یا    موجود گداماجناس  درصورتیکه   -1

 شده باشد.نحصول  ،از تاریخ ثبت

ارائه نموده    به وزارت مالیه  را  تابع مالیه  وارداتدیه شده از عرضه یا  أت  ۀمالی  اسناد  صورتیکه  در -2

 د.بتوان

از  ۀمالی ( 3) مجرائی  مالیه  قابل  تابع  واردات  یا  به    درک عرضه  مجراکه  استفاده گردد،  ذیل  داده    ءمقاصد 

 نمیشود:  

 معاف یا شخصی. ةستفادا -1

  مگر اینکه فروش یا اجاره آن فعالیت اصلی اقتصادی شخص بوده یا از   ،عراده جات تیز رفتار -2

 آن به حیث تکسی استفاده گردد. 

وپذی -3 ها  دعوت  شخص  مگر  ،رائیمصارف  اقتصادی  اصلی  فعالیت  و  ،اینکه  پذیرائی    دعوت 

 باشد. 

  ها   عرضه  تناسب  به  یمجرائ  قابل  ۀیمال  د،ینما  فراهم  را  معاف  و  هیمال  تابع  یها   عرضه  ،دهنده  هیمال  هرگاه ( 4)

 . شودیم نظرگرفته در
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 چه زمان مالیه قابل مجرائی مجاز است: 

قابل  " 19.2 مالیه    مادةدر    "مجرائیمالیه  قانون  ارزشدوم  قابل  افزوده،    بر  افزوده  ارزش  بر  مالیه  معنی  به 

ت تابع مالیه توسط مالیه دهنده،  یا تورید  تابع مالیه به شخص  بابت عرضه  از  عریف گردیده  پرداخت 

 است.

عمومی این است که شخص ثبت قاعده  ، افزوده بر ارزشنزدهم قانون مالیه  مادةمندرج احکام  مطابق 19.3

 بابت مالیه پرداخت شده یا قابل پرداخت توسط شخص می باشد.   مجرائی مالیه قابل شده مستحق 

تعریف گردیده عبارت از شخص ثبت    افزوده  بر ارزش دوم قانون مالیه    مادة که در     "مالیه دهنده" 19.4

شده یا مکلف به ثبت می باشد. به همین خاطر شخص که هنوز ثبت نگردیده اما مکلف به ثبت می  

زمانی که متوجه  )ریاست عمومی عواید(  می گردد. وزارت مالیه    مجرائیقابل  باشد نیز مستحق مالیه  

فقط به اشخاص    مجرائیلیات قابل  امشخص مکلف به ثبت گردد فوراً وی را ثبت خواهد کرد لذا  

 می باشد.   مجاز ثبت شده 

عرضه های تابع  بابت  برای مالیه بر ارزش افزوده وضع شده    مجرائی مالیه قابل  ،  توضیحات فوق    بنابر 19.5

مالیه به شخص ثبت شده یا واردات تابع مالیه توسط وی، مجاز می باشد. جدول ذیل نشان میدهد که  

 می گردد.  مجرائیمالیه قابل ت مستحق شخص ثبت شده چه وق

 

 یا اجناس را وارد کرده است؟  آیا مالیه دهنده اجناس یا خدمات را کسب نموده است

 بلی 

 
 
 

 ؟  )یا مکلف به ثبت می باشد(  گردیده استآیا شخص ثبت 

 بلی 

     
 
 

 است؟  رت گرفتهیا تورید اجناس برای پیشبرد فعالیت تجارتی صو آیا کسب مالکیت اجناس یا خدمات 
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 تابع مالیه بوده است؟  ۀیک عرض  ،آیا عرضه

 بلی 

 
 
 

 آیا مکلفیت جهت فراهم نمودن قیمت برای عرضه تابع مالیه وجود دارد؟  

 بلی 

 
 
 

 می باشد  یئمالیه قابل مجرامالیه دهنده مستحق 

 

 ی مجاز نمی باشد.  ئرا، سپس هیچ مالیه قابل مج باشد "نه خیر "هرگاه در هر سطح از جدول فوق جواب 

 ی ئ مجرا قابل  ه یمال خی تار

در تاریخ عرضه یا تورید  را   مجرائیمی تواند مالیه قابل  که شخص ثبت شده  است  قاعده عمومی این  19.6

 .  نمایدبه آن ارتباط می گیرد، ادعا  مجرائیکه 

، مالیه  افزوده  بر ارزشالیه  نزدهم قانون م  مادة(  2)فقرةمطابق  تجارت  مال    مجرائیدر مورد مالیه قابل   19.7

 به شخص ثبت شده در تاریخ ثبت میسر می گردد.  مجرائیقابل 

می گردد. مالیه دهنده سپس می  اجراء    مجرائیتاریخی است که در آن مالیه قابل  الذکر  تاریخ فوق   19.8

بر ون مالیه  هجدهم قان  مادةدر زمان محاسبه مالیه قابل پرداخت مطابق    مجرائی تواند جهت مالیه قابل  

افزوده که تاریخ مذکور در آن قرار می گیرد، درخواست    بر ارزشمالیه    دورةبرای  افزوده    ارزش

 نماید. 

 مثال          

  واردات دلو وارد می نماید. اجناس    13یک شخص ثبت شده اجناس را برای تجارت شان در تاریخ  

مالیه   لذا  باشد  می  مالیه  ارزشتابع  گر   بر  پرداخت  رو افزوده  این  از  است.  قابل    اجراء   دیده  مالیه 

افزوده را به صورت    بر ارزش در روز متذکره میسر می باشد. شخص مذکور اظهارنامه مالیه    مجرائی

افزوده پرداخت شده    بر ارزشمالیه    از درکرا    مجرائیربعوار ارائه می نماید و می تواند مالیه قابل  

 وت پایان می یابد، ادعا نماید.  حماه  ربع که در آخرین روز افزوده برای    بر ارزشدر اظهارنامه مالیه 

 



 

155 
 

 شخص ثبت شده مجاز می گردد تجارت ی برای مال ئچه موقع مالیه قابل مجرا

مالیه    مادة(  2)فقرة 19.9 قانون  ارزشنزدهم  در  افزوده    بر  را  باالی شخص  تطبیق  قابل  قاعده خاص  یک 

 مجرائی  مستحق  شخص  نیچن.  دینمایم  ین یشبیپ  د،گردزمانیکه شخص مذکور برای اولین بار ثبت می

  ی و  سطوت   شخص  ثبت  زمان  در  کهتجارت    مال  به  ارتباط  در  شده   هیتاد  افزوده   بر ارزش  هیمال  یبرا

 .باشدیم ده،یگرد ی نگهدار

مالیه   19.10 قانون  تطبیق  آغاز  در  که  دهندگانی  ارزش مالیه  گردند،   بر  ثبت  احکام    افزوده  از  تواند  نمی 

بر  مستفید گردند، زیرا برای آنها ممکن نیست مالیه  افزوده    بر ارزشنزدهم قانون مالیه    مادة  (2)فقرة

مالیه    ارزش این  بپردازند.  قانون  تطبیق  از  قبل  را  باید  افزوده  را    مجرائی دهندگان در عوض  انتقالی 

 گیرد.  مد نظرسی و سوم قانون متذکره  مادة( 1)فقرةمطابق 

توسط مالیه دهندگان که بعد از آغاز تطبیق  می تواند افزوده  بر ارزشم  قانون مالیه نزده مادة( 2)فقرة 19.11

 گرفته شود.  مد نظرافزوده ثبت گردیده،  بر ارزشقانون مالیه 

تابع مالیه   وارداتعرضه های تابع مالیه اجناس به شخص یا  گرفته شود    مد نظرکه باید  تجارت  مال   19.12

در صورتی که تمام شرایط ذیل بر  فقط    مجرائیبت شدن می باشد.  اجناس توسط شخص، قبل از ث

 آورده شود، صورت گرفته می تواند: 

 . ثبت شده باشد قانون مالیه بارزش افزوده، هشتم( و  )هفتم موادشخص مطابق حکم  •

در آخرین روز قبل از تاریخ ثبت شخص، در اختیار  تجارت  شخص اجناس را منحیث مال   •

 .داشته باشد

توسط شخص جدید ثبت شده قبل از ثبت، از طریق عرضه تابع مالیه یا تورید رت  تجامال   •

 .تابع مالیه کسب گردیده باشد

نباید بیشتر از سه ماه قبل از تاریخ ثبت   • باشد. قواعد   صورت گرفتهعرضه یا تورید اجناس 

افزوده  مادة   در تعیین تاریخ عرضه و قواعد  دهم   مادة بارزش  قانون مالیه  ر تعیین د   پانزدهم 

 . گرددتاریخ تورید، تطبیق می 

  مجرائی مالیه قابل    شخص جدید ثبت شده باید توانایی ارائه شواهد و مدارک را که بتواند •

 نماید، داشته باشد. اثبات قابل پرداخت بابت عرضه یا تورید را 

در صورت ممکن می    افزوده   بر ارزشنزدهم قانون مالیه    مادة(  2)فقرةی فقط مطابق  ئمالیه قابل مجرا 19.13

باشد که شخص جدید ثبت شده اجناس را از طریق عرضه تابع مالیه یا تورید تابع مالیه کسب نموده  

مستقیماًباشد.   را  اجناس  باید  آنها  مالیه،  تابع  است که در صورت عرضه  معنی  بدان  از شخص    این 

به ثبت مالیه   باالی    بر ارزشه  افزوده بوده، کسب نموده و مالی  بر ارزشدیگر که مکلف  افزوده را 
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کننده   وارد  باید  شده  ثبت  جدید  شخص  مالیه،  تابع  تورید  صورت  در  باشد.  نموده  وضع  فروش 

 اجناس بوده باشد.  

   مثال

مالیه   قانون  انفاذ  از  بعد  سال  یک  بار  اولین  که  باشد  می  برق  وسایل  فروش  پرچون  یک  بر  نوراهلل 

را وارد نمود و وی مالیه   تلویزیونقبل از ثبت وی تعداد  ماه    3در جریان  وده ثبت گردید.  افز  ارزش

ارزش از یک عمده فروش    بر  را  برقی  تعداد چاینک  پرداخت. وی همچنان  تورید را  بابت  افزوده 

افزوده را بابت فروش   بر ارزشافزوده می باشد، خریداری نمود و مالیه    بر ارزشمحلی که ثبت مالیه  

افزوده نمی    بر ارزشقدار سیم برق از پرچون فروش که ثبت مالیه  چاینکها وضع نمود. او همچنان م

 اشد، خریداری کرد. ب

را برای مالیه    مجرائیمالیه قابل افزوده  بر ارزشنزدهم قانون مالیه  مادة( 2)فقرةنوراهلل می تواند مطابق 

ارزش بابت    بر  پرداخت شده  ادعاتلویزیون  افزوده  تاب   ،نماید  ء ها  تورید  مالیه توسط زیرا آن یک  ع 

افزوده پرداخت شده    بر ارزش ی را برای مالیه  ئوی بوده است. وی همچنان می تواند مالیه قابل مجرا

بابت چاینکهای برقی ادعا نماید زیرا آن عرضه تابع مالیه به وی بوده است. وی نمی تواند بابت سیم 

 یه به وی نمی باشد.  ا آن یک عرضه تابع مالنماید زیر  ءافزوده ادعا  بر ارزشبرق مالیه 

برای نوراهلل مجاز نمی باشد حتی اگر پرچون فروش    مجرائی به خاطر داشته باشید که هیچ مالیه قابل  

افزوده بابت تورید سیم برق پرداخت    بر ارزشافزوده بپردازد یا مالیه    بر ارزش به عمده فروش مالیه  

باشد.   ارزشمالیه  شده  م  بر  اجناس  افزوده  قیمت  در  زنجیرهکه  مکن  عرضه  می  ای  بشکل  حرکت 

این قانون    مادة(  2)فقرةنماید شامل گردد،   به مالیه    نزدهم  افزوده که مستقیماً توسط   بر ارزشفقط 

 نوراهلل متقبل گردیده تطبیق می گردد.

  نکه یا  مگر،  دینما  ارائه را    یئ مجرا  قابل  هی مالاثبات    جهت   را  اسناد  شده   ثبت   د یجد  شخص  ستین  الزم  19.14

بر اول مالیه    دورةدر    مجرائیهرگاه مالیه قابل    .بخواهد  یو  از)ریاست عمومی عواید(    هیمال  وزارت

را    مجرائیهای بعدی ادعا گردد، مالیه دهنده باید فقط مبالغ از مالیه قابل    دورةافزوده و تمام    ارزش 

مدارک  ء ادعا و  اسناد  این  دهنده  مالیه  مدارک حمایت گردد.  اسناد و  توسط  و    نماید که  را حفظ 

مالیه وزارت  به  تقاضا  حین  عواید)  فقط  عمومی  نماید    (ریاست  بررسی  (تحویل  هرگاه  مثال  برای 

 .  )صورت گیرد

در گدام ثبت نماید.  اجناس خود راشخص باید در آخرین روز تجارت قبل از اینکه ثبت گردد، باید  19.15

مالیه عواید(    وزارت  عمومی  اجن  یادداشت)ریاست  ثبت  چنین  منحیث های  تواند  می  را  گدام   اس 

 نماید.   مطالبه ،ارزیابی ثبوت تحقق ادعای مجرائی برای 
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قابل   19.16 مالیه    مادة  (2)فقرةمطابق    مجرائی مالیه  قانون  ارزشنزدهم  مال   افزوده   بر  اجناس  به  محدود 

دام  می باشد. این اجناس به طور عموم برای فروش مجدد یا در مورد تولید مواد خام در گتجارت  

 می باشد، نگهداری می گردد.  مادةبرای استفاده در پروسه تولید آکه 

افزوده پرداخت شده در    بر ارزشصرف باالی مالیه    افزوده  بر ارزش   هیمال  قانون  نزدهم   ةماد(  2)فقرة 19.17

  پرداخت باالی مالیات دیگر مثل مالیه معامالت انتفاعی    مادة ماه قبل از ثبت تطبیق می گردد. این    3

مالیه   از آغاز  قبل  نمی گرددافزوده    بر ارزششده  این    واردات زیرا آن    ،تطبیق    مادةطوری که در 

گردیده   باشند  واردات مشخص  نمی  در    واردات.  معاف  مالیه  مالیه    دوم   مادةتابع  ارزشقانون    بر 

از قانون  افزوده تعریف گردیده اند و هرگونه اجناس که قبل از آغ  بر ارزشافزوده طبق قانون مالیه  

 ی آن وضع نمی گردد. افزوده تورید شده باشند طبق آن قانون مالیه باال بر ارزش مالیه 

، نمی باشدتجارت  مال    می شود،نگهداری  که توسط شخص منحیث تجهیزات سرمایه وی  اجناس   19.18

ارزش  هیمال  قانون  نزدهم  ةماد(  2)فقرةلذا   گ  افزوده  بر  نمی  تطبیق  سرمایوی  تجهیزات  . رددباالی 

،  نمی باشدتجارت  که توسط شخص برای استفاده در ارائه خدمات استفاده می گردد نیز مال  اجناس  

 . های خدمات قبل از ثبت تطبیق گردد نمی تواند باالی خریداری حکم فوقلذا 

 داده نمی شود   مجرائیجهت عرضه های معاف یا برای استفاده شخصی  مجرائی مالیه قابل 

شخص نمی تواند بابت عرضه یا  واضح می سازد که  افزوده    بر ارزش نزدهم قانون مالیه    مادة  (3)فقرة 19.19

که عرضه یا تورید جهت تولید عرضه معاف یا برای    در صورت تورید تابع مالیه به شخص ثبت شده  

 نماید.    ءادعا  مجرائیمالیه قابل  استفاده شخصی شخص ثبت شده استفاده گردد، 

                                                                                                         ۱مثال 

سبزیجات   . فروش میوه، پیش میبرده  بیک سوپر مارکیت میوه و سبزی فروشی را    اکبر  شرکت علی

ا به کسب نموده ت  اکبر  شرکت علیو سایر اجناس عرضه های تابع مالیه می باشند. میوه و سبزی که  

این  ش  ا مشتریان   بابت  خاطر  همین  به  و  است  گردیده  کسب  اقتصادی  فعالیت  منظور  به  بفروشد 

می گردد. شرکت یک تکت رفت و برگشت هوایی را برای    مجرائیخریداریها مستحق مالیه قابل  

عروسی    ،اکبر  علی در  و شرکت  قندهار  به  منظور سفر  به  می  خواهر  مالک شرکت  اش خریداری 

 نماید. 

هم،ب آن  اقتصادی    ا  فعالیت  برای  است  نموده  هوایی که شرکت خریداری  باشد.  تکت  تکت نمی 

منظور   به  قابل  استفاده  متذکره  مالیه  ادعای  مستحق  است. شرکت  شده  خریداری    مجرائی شخصی 

 نمی باشد.  بابت این عرضه 
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                                                                                                             ۲مثال 

که در کابل موقعیت دارد یک شبکه کمپیوتری جدید را خریداری نموده است. شبکه بانک  خان  

برای   باید  فقط  استفاده  پیشبرد  کمپیوتری  مالی  مالیه  خدمات  قانون  مطابق  مالی  خدمات  بر گردد. 

متذکره به تولید عرضه های معاف ارتباط می    افزوده خدمات معاف می باشد. کسب سیستم   ارزش 

خان   بابت  بانک  گیرد.  تواند  قابل  خریداری  نمی  مالیه  ادعای  کمپیوتری  اما  نماید.    مجرائی شبکه 

استفاده  مالیه  تابع  های  عرضه  برای  قسماً  و  معاف  های  عرضه  برای  قسماً  کمپیوتری  شبکه  هرگاه 

( مادة نزدهم قانون  4)فقرةحکم    یه ارتباط می گیرد،عرضه تابع مالمجرائی قسمت که به  برای  گردد،  

 افزوده  تطبیق می گردد. ارزش  برمالیه 

 مجاز نیست جات و مصارف تفریحی ه برای عرادمجرائی مالیه قابل 

مالیه    مادة(  3)فقرة 19.20 قانون  ارزش نزدهم  ادعای   بر  قابل    افزوده  عراد   مجرائی مالیه  برای  و  ه  را  جات 

 می نماید.  ممنوعمصارف تفریحی 

اکثر  ه  عراد  19.21 برای حد  دارای چوکی  مسافربری  نقلیه  از وسایط  عبارت  دارای    9جات  موتر  مثل  نفر 

گرفته می شود که    مد نظر ها. وسیله الری   ها یا الری  نه بس   میداشته باشد،  در عقب و جلوها  چوکی 

 اساساً برای حمل اجناس طراحی گردیده باشد.  

شرکت تولید  مطابق طرحگرفته شود، تعداد مسافرین آن  مد نظرعراده مسافر بری  هرگاه یک عراده، 19.22

 کننده که مهم است، تعیین می گردد. 

 ۱مثال 

.  خریداری می نمایدافزوده یک عراده موتر تویوتا هایلکس را    بر ارزشیک مالیه دهنده ثبت مالیه  

نشستن   برای  جای  موتر  )دورا  نفر    5کابین  رو  در  دارد  قسمت    پیش  در  عقب(.  در  سه  عقب  و 

 نفر نموده است.    6جای برای محموله می باشد که مالیه دهنده آن را تبدیل به جای نشستن هایلکس 

، موتر تویوتا هایلکس توسط  را داردنفر    11نشستن    داشت توضیحات فوق عراده گنجایش   با در نظر

انتقال   جهت  تویوتا  است.  5شرکت  گردیده  طراحی  مو  نفر  شامل  این  که  است    مادة   (3)فقرةتری 

 برای خرید آن مجاز نمی باشد.  مجرائیمی گردد و هیچ مالیه قابل  نزدهم

   ۲مثال 

مالیه   ثبت  دهنده  مالیه  ارزشیک  ظرفیت    افزده  بر  با  که  را  واگن  تویوتا  موتر  توسط   11یک  نفر 

تجارت فقط ارائه عرضه  در تجارت استفاده شود و    %100تویوتا ساخته شده می خرد. هرگاه موتر  

 د مجاز می باشد.وکامل برای خرید موتر واگن خ مجرائیهای تابع مالیه باشد، مالیه قابل  
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قابل   19.23 مراقبت عرادجات  جه  برای عراد   مجرائیمالیه  یا مصارف حفظ و  نمی شود.   مجرائیات  داده 

و شخص که فعالیت تکسی ها  رای  بافزوده    بر ارزشنزدهم قانون مالیه    مادة (  3)فقرةیک استثناء در  

 جات باشد، درج گردیده است.  ه عمده اقتصادی وی فروش و به اجاره دادن عراد 

اقتصادی اصلی یک شخص زمانی   19.24 به اجاره دادن عرادفعالیت  یا  این  ه  فروش  جات خواهد بود که 

از تجارت وی را تشکیل   به عنوان مثال وارد کنندگمی  فعالیت قسمت عمده   جات، ه  ان عراددهد. 

 جات.  ه های کرایی عراد  معامله کنندگان و شرکت

  فعالیت هایخیر،  جات می باشد یا  ه  در تعیین اینکه آیا شخص اساساً در تجارت فروش و اجاره عراد  19.25

ارتباط می گیرد، در مقابل آنها   به چنین فعالیت  به عنوان مثال، شودگرفته نمی    مد نظرکه عموماً   .

ها   ننده موتر که همچنان خدمات و ترمیمات وسایط را ارائه می نماید، یا همچنان الرییک معامله ک

 مد نظرها را می فروشد می تواند هنوز به حیث کسی که تجارت اصلی اش خرید موتر است،    یا بس

 گرفته شود. 

در مقایسه با    دادن موتر به مسافرین   یه معامله یا کراگردش معامالت ساالنه اش از بابت  شخصی که   19.26

اقتصادی اش ناچیز باشد، فعالیت وی منحیث خرید یا اجاره موتر تلقی   فعالیت های گردش مجموعی  

 در ارتباط با مصارف موتر نمی گردد.   مجرائینمی گردد و به همین خاطر واجد شرایط مالیه قابل 

مو 19.27 دادن  اجاره  یا  شان خرید  اقتصادی  اصلی  فعالیت  که  دهندگان  قابل  مالیه  مالیه  مستحق  نباشد،  تر 

 .برای عرضه تابع مالیه استفاده شود، نمی گردد شان تماماً یا قسماً  های بوطه حتی اگر موتر مر مجرائی

مربوط به چنین مصارف قابل    مجرائی اصول مشابه باالی مصارف تفریحی تطبیق می گردد. مالیه قابل   19.28

ا  مجرائی اصلی  اینکه فعالیت  باشد مگر  مثالها چنین  نمی  باشند.  تفریحی  برنامه های  اجرای  شخاص 

ها و    های عروسی، رستورانت  ند از سالونا  می باشد عبارت  مجرائیها که مستحق مالیه قابل   فعالیت

 آنها باشند(. مالکین ها فعالیت عمده  ها )به شرط اینکه این تجارت هوتل

نوشیدنی،   19.29 غذا،  که  صورتی  در  شخص  ایک  سقامتمحل  مهمان،  یا  تفریح  نماید،    یرگرمی،  ارائه 

 فعالیت اقتصادی تفریحی را به پیش می برد.  

 به تناسب عرضه  مجرائی مالیه قابل 

دارد.    مجرائیتفکیک  پیرامون  نزدهم    مادة(  4)فقرة 19.30 صراحت  حاالت  بعضی  در    فکیک تاین  ها 

را   مالیه  تابع  های  ثبت شده عرضه  است که شخص  نماید، سپس   یا  خریداریهنگامی الزم  تورید 

را قسماً در تشبث جهت ارائه عرضه های تابع مالیه )فروشات( و   شده  وارد یا  خریداری شده  عرضه  

 د. )فروشات( استفاده نمای برای عرضه های معاف قسماً
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 ۱ لمثا

  از   یبعض هی کرا ) هیمال تابع یها  عرضه و (ی مال خدمات) معاف یها  عرضه دو هر  هرات بانک شرکت

  تعداد   متذکره  دفتر.  باشدیم  دفتر  کی   یدارا   بانک .  دینمایم  ارائه(  گری د  تشبثات  به   یتجارت   دادیجا

 ث یمنح   بانک  توسط   زاتیتجه  که  ییآنجا  از.  کندیم  ی داریخر  دفتر  در  نصب   جهت  شنیرکندیا

 قابل  هیمال  شود،یم  استفاده  د،ینمایم  ارائه  هیمال  تابع  و  معاف  یها  عرضه  دو  هر  که  تشبث  از  قسمت

 . گردد میتقس دیبا شنیرکندیا  یدار یخر  یبرا  بالقوه جرائیم

که قسماً برای عرضه های تابع مالیه و قسماً برای    لیوسا  ای  جنس  بابت خریداری  مجرائیمالیه قابل   19.31

 باشدینم یمجرائ قابل  و نشده کیفکاستفاده شخصی استفاده می گردند، ت

 ۲ مثال

ارزش   ه یمال  یبرا   و  است  تشبث  کی   یدارا   اضیف   را   وتریکمپ  کی   ی و.  باشدیم  ثبت  زین  افزوده  بر 

  ش ا  لیفام  و   ی و  یشخص  استفاده   ی برا  قسماً   و  تشبث  یها   ادداشتی  حفظ   جهت  قسماً  که  خردیم

  مکتب   یخانگ  یکارها   هیته  یبرا   اوقات  یبعض  و  یباز  جهت  وتریکمپ  از  یو  اطفال.  گرددیم  استفاده

  که   افزوده  بر ارزش   هیمال  است،  یشخص  استفاده  یبرا  قسماً  وتریکمپ  که  ییآنجا  از.  دینمایم  استفاده

حکم    ی و  تشبث  یبرا   مجرائی  قابل   هیمال  ثیح  به  پردازدیم  وتریکمپ  ی داریخر   بابت  یو به  مطابق 

مالیه  3)فقرة قانون  نزدهم  مادة  ارزش(   مادة   (4)فقرة  مطابق  میتقس   چ یه  و  گرددینم  ءمجرا  افزوده  بر 

قانون   این    از   قسماً  یو  چند   هر  تواندینم  شده  ءادعا  مجرائی  قابل  هیمال  چ یه.  باشدینم  مجازنزدهم 

 .دینمای م استفاده تشبث یبراکمپیوتر 

دو عرضه    فقط زمانی الزم است که یک جنس یا خدمت برای هر  فکیک مالیه قابل مجرائی  مسئله ت 19.32

ردند و به صورت  های تابع مالیه و معاف استفاده شود. هرگاه اجناس یا خدمات متعدد خریداری گ

مالیه   تابع  برای عرضه های  باشد. هرگاه یک جنس کالً  نمی  تقسیم الزم  استفاده شود،  واضح جدا 

کامل می    ئیمجرااستفاده گردد و جنس دیگر کالً برای عرضه های معاف استفاده شود، مالیه قابل  

 ز نمی باشد.  برای جنس دوم مجا مجرائیتواند برای جنس اول ادعا شود و هیچ مالیه قابل 

 ۳ مثال

  ی دارا  حاال  بانک.  کندیم  رییتغ  قیحقا  بار  ن یا   اما  د،یریگ  نظر  مد  فوق  مثال  از  را  هرات  بانک  شرکت

  به   یتجارت  دادیجا   اجاره  یبرا  فقطآن     گرید  و  یمال  خدمات  ارائه  جهت  فقط  یکی.  باشدی م  دفتر  دو

  ی داریخر(  دفتر  هر  یبرا  شنیرکندیا پایه  یک  )  شنیرکند یاپایه    دو  شرکت.  گرددیم  استفادهمشتریان  

 هیمال  چ یه  شرکت.  ندارد  شنیرکندیا هر  استفاده  یبرا   مجرائی  قابل  هیمال  میتقس  به  ازین  شرکت  .دینمایم

  ه یمال و دینما ینم ءادعا  دهیگرد نصب یمال خدمات دفتر در که شنیرکندیا  با ارتباط رد مجرائی قابل

 .دینمایم ء ادعا  ده، یگرد  نصب دادی جا اجاره دفتر در که شنیرکندیا با ارتباط   در کامل مجرائی قابل

 درج گردیده است.   الف( در ضمیمه ) مجرائیمالیه قابل تقسیم جزئیات و شرح  19.33



 

161 
 

 مجرائیمالیه قابل   ءاسناد و شواهد الزم جهت ادعا 

مالیه    مادة  (1)فقرة 19.34 قانون  ارزش نزدهم  قابافزوده    بر  مالیه  که  نماید  می  که  زمان  مجرائیل  تصریح 

افزوده )در اتباط با عرضه تابع مالیه(، یا اسناد تورید    بر ارزش شخص ثبت شده صورت حساب مالیه  

اسناد ادعا شده نمی تواند. اسناد مربوط تورید شامل    )در ارتباط با تورید تابع مالیه( را نداشته باشد، 

اجناس وارد شده و سایر اسناد تجویز   افزوده بابت  بر ارزشسند پرداخت مالیه  ،  طی مراحل گمرکی  

 زمان تورید می باشد.   شده توسط گمرک در 

اداره مؤثر قانون مالیه    بر ارزشصورت حسابات مالیه   19.35 افزوده    بر ارزشافزوده و اسناد تورید جهت 

بر  الزم و ضروری می باشد. متعاقباً، این مسؤلیت شخص ثبت شده می باشد تا صورت حساب مالیه  

حفظ کند. عدم   تباط با وارداترافزوده را از عرضه کننده دریافت نماید و اسناد تورید را در ا   شارز

 خواهد شد.    مجرائیرعایت از این امر منتج به از دست دادن مالیه قابل 
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 اسناد مالیه بر ارزش افزوده   –فصل ششم

 صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده : ۲0 مادۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مورد عرضه  ثبت شده  صدور صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده را توسط شخص    بیستم ء  مادة 20.1

صورت گرفته باشد، پیشبینی  ثبت شده  تابع مالیه که از طرف شخص مذکور به یک شخص دیگری  

 باشند(.  ثبت شدهمینماید )یعنی هرگاه هردو عرضه کننده  و دریافت کننده 

های مالیه بر ارزش افزوده اسناد مهم بوده و در تنظیم و تطبیق مالیه بر ارزش افزوده   ت حسابصور 20.2

شخص   هر  مینماید.  ایفاء  را  مهمی  خیلی  شده  نقش  مالیه    اجناسکه  ثبت  تابع  بگونه  را  خدمات  و 

جهت  پیش شرط  متذکره را که  صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده برای عرضه    کسب می نماید،

جزء  به } ، مطالبه خواهد کردعرضه میباشد بابتقابل پرداخت  مجرائیمالیه قابل  برای  مجرائی ادعای 

افزوده  نزدهم   مادة (  1)فقرة  1 ارزش  بر  مالیه  نمایید  قانون  بعنوان  {مراجعه  حساب  صورت    اثبات. 

عرضه شخص    اجرای  طرف  از  مالیه  شده  تابع  اراثبت  را  عرضه  قابل  ئکه  مالیه  محاسبه  غرض  و  ه 

کننده  مالیه  پرداخت   عرضه  طرف  از  افزوده  ارزش  توانبر  گردد  د می  رو.  استفاده  این  بر  از  مالیه   ،

 میباشد.   "خودی کنترول "مالیه یک ارزش افزوده 

 ارزش افزوده  صورت حساب مالیه بر  

 : م ۀ بیستماد 

برای شخص ثبت نماید، مکلف است حین    ۀدیگر عرض   شدة  هرگاه شخص ثبت شده  فراهم  مالیه را  تابع 

به وی صادر  ،که حاوی مشخصات ذیل می باشدرا    ارزش افزودهعرضه، نسخه اصلی صورتحساب مالیه بر  

 :نماید

 .آن  ییباال  قسمت در (افزده  بر ارزش هیمال حساب صورت ) نام -1

 .  دریافت کنندهو عرضه کننده  ۀنام، آدرس و نمبر تشخیصی -2

 ارزش افزوده. صورتحساب مالیه بر  صدورمسلسل  واحد و تاریخ   ةشمار -3

ه شده و تاریخ که در آن  ئیا خدمات ارا  ، مقدار و حجم آن  ذکر  اب،  مشخصات اجناس عرضه شده  -4

 عرضه صورت گرفته است. 

 وضع شده. ارزش افزوده قیمت عرضه و مبلغ مالیه بر   -5
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 صدور صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده مکلفیت

ثبت ه به شخص  تابع مالی  را که عرضهثبت شده  شخص    افزوده  بر ارزشبیستم قانون مالیه    مادةحکم   20.3

افزوده را برای عرضه   بر ارزشمالیه    تا اصل صورت حسابمکلف میسازد    ،نمایدمی  دیگر تهیه  شده  

تنها در صورتی صادر نمود که عرضه  افزوده را میتوان  ارزش  بر    فراهم سازد. صورت حساب مالیه 

 گیرد.  دیگر صورت ثبت شده تابع مالیه به یک شخص 

ا  20.4 بر  مالیه  بصورت حساب  باید  افزوده  تاریخ عرضه مطابق  ه  رزش  قواعد  تاریخ عرضه صادر گردد. 

 تعیین میگردد.  افزوده بر ارزش دهم قانون مالیه  مادةمندرج 

ثبت  بین مشتریان  مختلف    شیوه هایبا استفاده از  مکلف به صدور صورت حساب    ثبت شدهشخص   20.5

می  سیستم های کمپیوتری برای کلیه مشتریان  یا    شیوهنمیباشد. استفاده از عین  ثبت شده    و غیرشده  

. استقابل قبول  نیز  عواید  عمومی  برای ریاست  متذکره    شیوهباشد. هرگاه چنین باشد،    تواند راحت

آنها می توانند انتخاب کنند که چه اسناد یا  .  اشخاص ثبت شده می توانند از این گزینه استفاده نمایند

با اسناد که به  شده ص  ثبت نا مشتریان  رسید را برای   مشتریان  ادر نمایند. ریاست عمومی عواید فقط 

قانون مالیه بر ارزش    بیستم  مادة)که باید به شکل که در    کار دارد  و  ثبت شده صادر می گردند، سر

 باشد.  (مشخص گردیده افزوده

از طرف شخص   20.6 بر ارزش به یک مشتری  ثبت شده  صورت حسابها و رسیدهای که  مالیه  برای    که 

در نمیباشد.    دریافت کننده گردد، دارای نمبر تشخیصیه مالیاتی  می  صادر    ،افزوده ثبت نگردیده است

دیگر بعنوان صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده ظاهر    جهات در  سند مذکور  ممکن  ،  این صورت

زش  قانون مالیه بر ار   بیستم  مادة مفاد    ةصورت حساب مالیه بر ارزش افزوده در محدود  ،خواهد شد

 نخواهد بود.   افزوده

 صادر گردد.  کمپیوتری می تواند به شکلهای مالیه بر ارزش افزوده  صورت حساب  20.7

 شامل گردد  در صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده که باید ی جزئیات

 ذیل باشد:  حاوی جزئیاتصورت حساب مالیه بر ارزش افزوده باید  20.8

ا"  عنوان • در یک جای برجسته قرار داده شود، بطور    "فزودهصورت حساب مالیه بر ارزش 

 .صورت حساب باالیمثال در قسمت  

 . اسم، آدرس و نمبر تشخیصیه مالیاتی عرضه کننده •

 .اسم، آدرس و نمبر تشخیصیه مالیاتی دریافت کننده •

 .نمبر مسلسل مجزا و تاریخ که در آن صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده صادر میگردد •

ه )بشمول کیفیت یا حجم( یا خدمات و تاریخ که در آن عرضه صورت گرفت اجناستوضیح  •

 .است
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 عرضه و مبلغ وضع شده مالیه بر ارزش افزوده.  قیمت  •

 

 

 مثال 

 صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده  

 XXXXتاریخ:                                                  487/12شماره  

 شرکت تجارتی عارف 

 ( 4344یصیه )نمبر تشخ 

XX  کوچه مرغ ها، کابل 

 ( XXXXاسم مشتری: شرکت علم الدین )نمبر تشخیصیه 

 آدرس: کوچه گل فروشی، کابل

 XXXXعرضه:  تاریخ 

 افغانی  20000به قیمت  فرشتخته  2ت: و یامحت

 2000         مالیه بر ارزش افزوده:             

 22000:                   مجموع پرداخت شده

 

صورت    فوقانیدر قسمت    "صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده"تحت عنوان  صورت حسابهای که   20.9

قلم   هر  برای  شده  وضع  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مبلغ  باید  باشد  گردیده  صادر  دهد.  را  حساب  نشان 

ه ( مالی0( نشان داده و )0)باید  افزوده    بر ارزشمالیه  قلم نورم صفر باشد، صورت حساب  یک  هرگاه  

ارزش متذکره    بر  قلم  برای  قلم افزوده  نشان دهد. هرگاه یک  با کلمات واضح  یا  مالیه    وضع  بر  از 

  افزوده   بر ارزشمالیه  از    جنسمعاف باشد، صورت حساب باید نشان دهد که این قلم  افزوده    ارزش

 به آن داشته باشد.  در رابطه معاف میباشد یا کلمات واضح 
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 نوت مالیه بر ارزش افزوده کریدت نوت و دبت : ۲۱ مادۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزوده  بت نوت مالیه بر ارزش صدور کریدت نوت و د  افزوده  بر ارزش قانون مالیه    بیست و یکم   مادة 21.1

متذکره پیشبینی مینماید. احکام    چهاردهم این قانون  ةرا در خصوص تعدیل بعد از فروش مطابق ماد

 .  ، صراحت داردباشد معلومات چهحاوی  ها و اینکه آنها مان صدور این نوت ز ی قواعدپیرامون 

 بر ارزش افزوده  دبت نوت مالیه  و کریدت نوت

 :ویکم یستبۀماد
 چهاردهم این قانون توسط  مادة(  3)ةسندی است که طبق حکم فقر  ارزش افزودهنوت مالیه بر    دبت ( 1)

 میگردد.  عرضه صادره به دریافت کنند ثبت شده، عرضه کننده 

 :دبت نوت دارای مشخصات ذیل میباشد ( 2)

 .باالیی آنقسمت  در (دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده) نام -1

 . عرضه کننده و دریافت کننده ۀتشخیصی برنام، آدرس و نم -2

 .نوت مسلسل واحد و تاریخ صدور دبت ةشمار -3

تابع مالیه که دبت نوت به   ۀنوت، به شمول معلومات به منظور تثبیت عرض علت صدور دبت -4

 .آن ارتباط میگیرد

قیمت متذکره و   مندرج صورت حساب، مبلغ واقعی قیمت، تفاوت بین دو ۀقیمت عرض -5

 .بر ارزش افزوده که به این تفاوت ارتباط میگیرد مبلغ مالیه

بر    کریدت ( 3) مالیه  افزودهنوت  فقر  ارزش  طبق حکم  که  است  قانون    مادة(  4)ةسندی  این  چهاردهم 

 عرضه، صادر میگردد.به دریافت کننده   ثبت شده،  ة عرضه کنند توسط

 دارای مشخصات ذیل می باشد: کریدت نوت  ( 4)

 در  قسمت باالیی آن. (زودهارزش افکریدت نوت مالیه بر  ) نام -1

 . نام، آدرس و نمبر تشخیصیه عرضه کننده و دریافت کننده -2

 . کریدت نوت صدور  مسلسل  واحد و تاریخ  ةشمار -3

تثبیت عرض -4 منظور  به  معلومات  نوت،بشمول  مالیه که کریدت   ۀعلت صدور کریدت  تابع 

 .ارتباط میگیردنوت به آن  

و مبلغ    تذکره ت ممرضه، تفاوت بین دو قیمندرج صورتحساب، قیمت واقعی ع  ۀ عرضقیمت   -5

 که به این تفاوت ارتباط می گیرد.  ارزش افزودهمالیه بر 
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 عرضه کننده مکلف به صدور کریدت نوت مالیه بر ارزش افزوده میباشد  چه موقع

به   21.2 مالیه    مادة   (1)فقرةمطابق  قانون  یکم  ارزشبیست و  به  ثبت شده  ، عرضه کننده  افزوده  بر  مکلف 

نوت  ارائه   تابعکریدت  افزوده    عرضه  ارزش  بر  تمام میباشد  در صورتی  دریافت کننده    بهمالیه   که 

 باشند:  موجودشرایط ذیل 

 فراهم کرده است.  ثبت شده عرضه تابع مالیه را به گیرنده ثبت شده عرضه کننده  •

  دریافت کننده مالیه بر ارزش افزوده عرضه تابع مالیه به    ی عرضه، صورت حساب اصل  حین •

 . است هصادر گردید ثبت شده 

درج می   چهاردهم قانون متذکره  مادة (1)فقرةکه در بعد از فروش تصحیح رویداد در نتیجه  •

 . الزم بود در ارتباط با عرضه تابع مالیه تصحیح یک ، باشد

 کهدر اصل صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده    نشان داده شدهمبلغ مالیه بر ارزش افزوده   •

قابل لیه بر ارزش افزوده که بطور مناسب بابت عرضه  از ما  اضافهبابت عرضه وضع گردیده  

 .  ، باشدگردیدهوضع 

 : کریدت نوت مالیه بر ارزش افزودهمشخصات 

 مشخصات ذیل باشد: دارای کریدت نوت مالیه بر ارزش افزوده باید  21.3

در یک جای برجسته قرار داده شود، بطور    "صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده"کلمات   •

 سمت فوقانی صورت حساب. مثال در ق

 اسم، آدرس و نمبر تشخیصیه مالیاتی عرضه کننده.   •

 اسم، آدرس و نمبر تشخیصیه مالیاتی دریافت کننده.   •

 .  هدینمبر مسلسل مجزا و تاریخ که در آن صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده صادر گرد  •

مختصر   • کر  التحاتوضیح  صدور  باعث  افزودهیکه  ارزش  بر  مالیه  نوت  بشمول دت   ،

کر آن  به  که  مالیه  تابع  عرضه  تشخیص  غرض  کافی  ارزش  یمعلومات  بر  مالیه  نوت  دت 

 .  ، گردیده استمیگیرد ارتباطافزوده  

که در صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده عرضه نشان داده شده است، مبلغ دقیق   قیمت •

 دارد.  ارتباط  تتفاودو مبلغ، و مبلغ مالیه بر ارزش افزوده که به ، فرق بین این قیمت

شخص  ی کرخاص  کاربرد  علت  ه  ب 21.4 افزوده،  ارزش  بر  مالیه  نوت  شده  دت  به  ثبت  را  اسنادی  چنین 

افزوده ثبت   بر ارزش  باشندمشتریان که برای مالیه  نه هم  نمی    که ظاهراً   شیوة، صادر نخواهد کرد. 

 . نمی گردد  صادر ،اشتباه گرفته شودافزوده  بر ارزشمالیه دت نوت ییا با کرمشابه باشد، 
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 باشد می عرضه کننده مکلف به صدور دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده چه زمانی 

ثبت شده  مکلف به صدور دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده به دریافت کننده  ثبت شده  عرضه کننده   21.5

 باشد:  موجودشرایط ذیل   تمامی کهمیباشد در صورتی 

 نموده باشد.   ارائه ثبت شده مالیه را به دریافت کننده   عرضه تابعثبت شده عرضه کننده  •

مالیه بر ارزش افزوده را  اصل صورت حساب  ثبت شده  عرضه تابع مالیه، عرضه کننده  حین   •

 . ه باشدبه دریافت کننده صادر نمود

چهاردهم قانون  مادة  (1)فقرةمطابق به  باید  از فروش در ارتباط با عرضه تابع مالیه    تعدیل بعد •

 صورت گیرد.  افزوده بر ارزش یه مال

افزوده   • ارزش  بر  بر   شتریبقابل وضع،  مالیه  مالیه  اصل صورت حساب  در  که  باشد  مبلغ  از 

،  هد یگرد  ءبه عرضه کننده تابع مالیه اعطاثبت شده  ارزش افزوده که از طرف عرضه کننده  

 .  نشان داده شده باشد

 انیده شود معلومات که در دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده گنج

 دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده باید دارای مشخصات ذیل باشد:  21.6

افزوده"کلمات   • ارزش  بر  مالیه  مثال در    "دبت  بطور  قرار داده شود،  برجسته  در یک جای 

 قسمت فوقانی صورت حساب. 

که عرضه مربوطه  ثبت شده  عرضه کننده    ه دهندهاسم، آدرس شرکت و نمبر تشخیصیه مالی •

 .   ارائه نموده استمالیه را تابع 

 عرضه تابع مالیه. ثبت شده  دریافت کننده ه دهندهاسم، آدرس شرکت و نمبر تشخیصیه مالی •

 . ه است نمبر مسلسل مجزا و تاریخ که در آن دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده صادر گردید  •

اجع به اصل فروش بشمول معلومات رکه منجر به تعدیل الزم بعد از    حقایقتوضیح مختصر   •

 . به آن ارتباط می گیردعرضه تابع مالیه که دبت نوت مالیه بر ارزش افزوده 

تابع    یاصل که در صورت حساب  )قیمت خرید(  قیمت   • برای عرضه  افزوده  ارزش  بر  مالیه 

دقیق   مبلغ  است،  داده شده  نشان  تعدیل شدهمالیه  مبلغ  تفاوت  ،  قیمت  پرداخت اصلی  بین 

تعدیل شده  شد مبلغ  و  با    و ه  که  افزوده  ارزش  بر  اصل تفاوت  مالیه  مبلغ  بین  مبلغ    یمبلغ  و 

 . ارتباط دارد تعدیل شده قیمت 

نوت مالیه بر ارزش افزوده، شخص ثبت شده چنین اسنادی را به مشتریان   دبتخاص  کاربرد  علت  ه  ب 21.7

 مشابه باشد،   اهراًکه ظشیوه  ، صادر نخواهد کرد. نه هم  نمی باشندکه برای مالیه بر ارزش افزوده ثبت  

 . نمایدصادر نمی  ،اشتباه گرفته شودافزوده  بر ارزشمالیه نوت  دبتیا با 
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 افزوده   بر ارزشنگهداری اسناد مالیه  :  ۲۲ مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیه    مادة 22.1 قانون  ارزشبیست و دوم  بر    افزوده   بر  مالیه  به صورت حسابهای  احکام عمومی را راجع 

 مالیه بر ارزش افزوده پیشبینی مینماید. های  و دبت نوتها  زوده، کریدت نوت ارزش اف

 باید توسط شخص ثبت شده حفظ و نگهداری گردد که افزوده  بر ارزشاسناد مالیه  

مطابق   22.2 شده  ثبت  دوم    مادة حکم  شخص  و  مالیه  بیست  ارزش قانون  و    بر  حفظ  به  مکلف  افزوده 

 نگهداری اسناد ذیل می باشد:  

 افزوده و دبت نوت   بر ارزش های مالیه    کریدت نوت  افزوده،  بر ارزش  هیمال  ورتحساباتص •

 . افزوده دریافت شده توسط شخص بر ارزش های مالیه 

های مالیه   افزوده و دبت نوت  بر ارزشهای مالیه    نقل همه صورت حسابات، کریدت نوت •

 .افزوده صادر شده توسط شخص بر ارزش 

 . ورید و صادرات توسط شخصاسناد گمرکات مربوط به ت •

 

 ارزش افزوده مالیه بر نگهداری اسناد 

 : دومبیست و   ۀماد 

 :میباشد اسناد ذیل  به نگهداری شخص ثبت شده مکلف ( 1)

 . دریافت شده و دبت نوت هایاصلی صورتحساب، کریدت نوت  ۀنسخ  -1

 به ترتیب زمان.صادر شده  های ورتحساب، کریدت نوت و دبت نوتنقل ص -2

 واردات و صادرات اجناس مربوط.  اسناد گمرکی -3

نداشته بدسترس  را    افزوده  بر ارزش، صورتحساب، کریدت نوت یا دبت نوت مالیه  مالیه دهندههرگاه   ( 2)

 نماید.  درخواستطور کتبی از عرضه کننده  را  ذکورباشد، می تواند اسناد م

این  2) ةدرخواست مندرج فقره  ائار  ( 3) از تاریخ عرضهمادة(  در مورد کریدت  و    ، در مورد صورتحساب 

 روز صورت می گیرد. (60) در خالل مدتصحیح، نوت یا دبت نوت از تاریخ ت

در ( 4) است،  مکلف  کننده  )  عرضه  مدت  از 15خالل  روز  د   (  مندرج  تاریخ  اسناد  درخواست،  ریافت 

 ست دهنده، ارائه نماید. را به درخوا  مادةاین ( 2فقرة)

تلف یا مفقود شده باشد، عرضه کننده نقل تصدیق شده آن را به    مادة( این  2)هرگاه اسناد مندرج فقره  ( 5)

 .درخواست دهنده، ارایه می نماید

میتواند   ( 6) ثبت شده صرف  بر  شخص  مالیه  نوت  دبت  یا  نوت  افزوده  صورتحساب، کریدت    را  ارزش 

 یکم این قانون صادر نماید.    بیست و بیستم و مواد و  مادةمندرج این  مطابق احکام
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مالیه   نقل   22.3 حسابات  صورت  ارزش های  نوت  بر  کریدت  نوت   افزوده،  دبت  و  ترتیب    ها  به  باید  ها 

ها اسناد باید   کتگوری(. از آنجایی که هریک از این صدور)به ترتیب  گرددتاریخ حفظ و نگهداری 

گردد، به صورت عموم انتظار می رود  همچنان مسلسل نمبر زده شود و به ترتیب نمبر زده شده صادر  

 که به ترتیب تاریخ همچنان به معنی حفظ و نگهداری به ترتیب نمبر مسلسل می باشد.  

فوقاسناد  عالوه    رب 22.4 ارزشمالیه    مندرج  یادداشتهای عمومی    بر  باید  ثبت شده  افزوده، یک شخص 

اقتصادی را منعکس    عالیت های ف های    و مکلفیت  دارایی ها تشبث را که به صورت درست معامالت،  

حفظ کند. این یادداشتها باید کافی باشد تا اطمینان دهد که شخص می تواند به صورت    می نماید، 

حسابده باشد و آن اسناد را در صورت تقاضا به وزارت    افزوده  بر ارزشمالیه    دورةدرست برای هر  

که در صورت که با فعالیت اقتصادی  ذیل    شده   لیست  ریاست عمومی عواید( ارائه نماید. اسناد)  مالیه

 باید حفظ شود:  مرتبط باشد،

 نال ژور (أ

 لیجر   (ب

 افزوده  بر ارزشحسابات مالیه  (ج

 های برداشتن جنس از گدام  موجودی و یادداشت (د

 راجستر دارایی  (ه

 معلومات معامالت بانکی و مالی (و

 اسناد حقوقی، به شمول قراردادها (ز

 صورت حسابات، بیجکها و رسیدها (ح

 سابات عواید صورت ح (ط

 شیتبیالنس  (ی

مالیه   22.5 ارزشقانون  نماید  بر  نمی  را مشخص  اسناد  این  نگهداری  اسناد    ،افزوده مدت  نگهداری  بلکه 

سال از تاریخ ارائه اظهارنامه    5مدت زمان  قانون اداره امور مالیات  مطابق به حکم مادة بیست و پنجم  

داشته باشد،   تأخیرالیه دهنده در ارائه اظهارنامه  که اسناد به آن ارتباط می گیرد، می باشد. هرگاه م

 روع نمی شود. ساله تا زمانی که اظهارنامه ارائه نگردد، ش 5 دورة

   ۱ مثال

  30  خ یتار  در  گردد، یم  ختم  1401  قوس  آخر  در  که  ربع  یبرا  افزوده  بر ارزش  هیمال  وار  ربع  اظهارنامه

 مربوط  اسناد  همه  گردد،  ارائه  نهیمع  خ یتار  در  کرهمتذ  اظهارنامه  هرگاه.  باشدیم  ارائه  قابل  1401  یجد

ارزش  هیمال  به   ی نگهدار   و  حفظ   دهنده  هیمال  توسط  1406  ی جد  30  تا  د یبا  ربع   آن  ی برا   افزوده   بر 

 . گردد

 



 

170 
 

   ۲ مثال

مالیه دهنده اظهارنامه خود    گردد،یم  ختم  1401قوس  آخر  در  که  ربع  یبرا هرگاه    ،یادامه مثال قبل  به

ننما  1401حوت    10تا    را با  د،یارائه  ارزش  هیاسناد مال  دیآنها   1401  حوت  10  تارا    خودافزوده    بر 

 . دینما ینگهدار  و حفظ

مطابق به قانون    تابع مالیه اضافی های حفظ و نگهداری اسناد مربوطه منجر به    از مکلفیترعایت  عدم   22.6

عدم   می گردد.  مالیات  امور  متذکررعایاداره  قانون  به  مطابق  تابع  ت همچنان  و  بوده  تخلف  ه یک 

 می گردد. محکوم  ، باشد شش ماهاز  بیشتر که حبسبه و نقدی جریمه 

هفتم  مطابق   22.7 و  بیست  مادة  ادار حکم  مالیات،  ةقانون  به    صالحیتمالیات    ةادار کارکنان    امور  دارد 

مالیه    تاداخل    یتجارت  تمحال شمول  به  مالیاتی  قوانین  ارزشتخلفات  برافزوده    بر  نماید.   یرسرا 

بر  به شمول اسناد مالیه    راتفتیش، کاپی یا اسناد  های تشبث را    یادداشتمالیاتی می توانند    کارکنان

 .  حفظ و نگهداری نمایندافزوده   ارزش

ادار  بیست و ششم  مادةمطابق   22.8 ارائه    ة قانون  از هر شخص جهت  تواند  مالیاتی می  اداره  مالیات  امور 

درخواست  امور مالیات    پرسش در مورد جهت    مربوطه مالیاتیدفتر    بهحاضر شدن  اسناد مشخص یا  

و می تواند باالی اشخاص ثبت    گرفتهبر    افزوده را نیز در  بر ارزش . این حکم موضوعات مالیه  نماید

 ردد. شده یا هر شخص دیگر، تطبیق گ

  مادة (  4)فقرةق به حکم  هرگاه اسناد مالیه دهنده به لسان خارجی تهیه شده باشد، در صورت نیاز مطاب 22.9

بیست و پنجم قانون ادارة امور مالیات اسناد مذکور به یکی از زبانهای رسمی کشور ترجمه و ارائه  

 گردد. 

اطاعت    22.10 برای عدم  مالیات  امور  اداره  از    قانون  الذکر  وجایبپذیری  اضافی  ،  فوق  پیشبینی مالیات  را 

 نموده است.   

 فزوده ا  بر ارزشدرخواست اسناد مالیه 

طرزالعمل را پیشبینی می   رازش افزوده  الیه بربیست و دوم قانون م  مادة(    3  و  1)  های  فقرةاحکام   22.11

هدایت  مطابق    ، افزوده  بر ارزشنماید که مطابق آن به یک شخص ثبت شده صورت حساب مالیه  

مالیه  بیستم    مادة نوت  ارزشکریدت  مطابق    بر  نوت  دبت  یا  یکم  مادةافزوده  و  قانون    بیست  این 

 صادر نگردیده باشد، شخص می تواند به عرضه کننده جهت ارائه اسناد مربوطه درخواست نماید. 

مالیه   22.12 دلیلی صورت حساب  هر  به  بنا  دهنده که  ارزش مالیه  دب  ، افزوده  بر  یا  نوت  نوت  کریدت  ت 

ارزشمالیه   معامل  بر  با  ارتباط  را در  باشد،    ویکه    ۀافزوده  آن  باشد به دیک طرف  نیاورده    ، ست 

 مستحق درخواست کتبی می باشد. 
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 چه وقت باید صورت گیرد اسناد درخواست 

روز از    60مالیه دهنده باید طی  افزوده    بر ارزشبیست و دوم قانون مالیه    مادة(  3)فقرةمطابق به حکم   22.13

ه درخواست  افزود  بر ارزشتاریخ که عرضه تابع مالیه صورت گرفته در مورد صورت حساب مالیه  

قواعدی را پیشبینی می نماید تا تاریخ عرضه اجناس و خدمات صورت  دهم این قانون    مادةنماید.   

 اید. روز محدوده زمانی، تعیین نم 60در به منظور محاسبهرا گرفته 

درخواست در مورد کریدت  افزوده    بر ارزشبیست و دوم قانون مالیه    مادة(  3)  فقرةمطابق به حکم   22.14

مالیه  نوت   نوت  دبت  ارزشیا  طی    بر  باید  مطابق    60افزوده  فروش  از  بعد  تعدیل  از    مادة روز 

 که نوت به آن ارتباط می گیرد، صورت گیرد.   دهم این قانونچهار

 چه موقع شخص ثبت شده که درخواست را دریافت می دارد، جواب دهد 

حکم   22.15 به  مالیه    مادة (  4)فقرةمطابق  قانون  دوم  و  شده  شخص  افزوده    ارزشبر  بیست  که  ثبت 

را   کتبی  افزوده    برای درخواست  ارزش  بر  مالیه  بایداسناد  دارد،  می  خالل    دریافت  از    15در  روز 

 جواب ارائه نماید..  ،درخواست دریافت

 کاپی های اسناد مالیه بر ارزش افزوده

شده  شخص   22.16 حساب  ثبت  صورت  میتواند  را  اصلی  صرف  افزوده  ارزش  بر  عرضه    رای بمالیه  هر 

مالیه بر ارزش  اصلی  دت نوت یا دبت نوت  یو کرثبت شده  تابع مالیه توسط شخص    صورت گرفته

را   بعد  برایافزوده  مالیه    مادةمطابق حکم  از فروش    تعدیل  قانون  ارزشچهاردهم  صادر    افزوده  بر 

 نماید. 

جابجا اصل آن مفقود یا  ه  در صورتی کهای این اسناد    نقل  تااجازه دارد  ثبت شده  شخص    چند  هر 22.17

است و    "نقل  "گردد که  امضاء نشانی  مهر یا    ها باید بطور واضح با  نقلصادر نماید. چنین   شده باشد،

 .  نمایدتصدیق  آن را امضاء یا مهر  مشخصصادر کننده با عالمت 

وت مالیه بت نت نوت یا دیدصرفاً میتواند صورت حساب مالیه بر ارزش افزوده، کرثبت شده شخص  22.18

افزوده را   ارزش  افزوده    طور کهبر  ارزش  بر  مالیه  قانون  ، صادر  صالحیت داده شدهدر فصل ششم 

 نماید. 
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 اظهارنامه و پرداخت مالیه بر ارزش افزوده  - فصل هفتم
 

فصل   مورد  این  هاارائه    زماندر  پرداخت    اظهارنامه  شخص  و  طرف  از  افزوده  ارزش  بر  شده  مالیه  ثبت 

 .  اردصراحت د

 مالیه بر ارزش افزوده ۀاظهارنام: ۲۳ مادۀ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکلف به    ،ثبت شده شخص  افزوده    بر ارزش( مادة بیست و سوم قانون مالیه  1)فقرةمطابق به حکم   23.1

حسب    در هر ربع یاباشد )مالیه بر ارزش افزوده می  دورةاظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده برای هر    ارائه

روز بعد از ختم    (30)باید در خالل    مشخصمالیه بر ارزش افزوده برای مدت    ۀ. اظهارنامهر ماه(  لزوم

 گردد.   ارائه مالیه بر ارزش افزوده  دورة آن 

صادر گردیده  )ریاست عمومی عواید(  باید در فورمه منظورشده که از طرف وزارت مالیه    هاماظهارن 23.2

را که  اظهار نامۀ منظور شده    خواسته شده در   معلوماتباید تمام  ثبت شده  گردد و شخص  ارائه  باشد،  

 شامل سازد.  باشد،  منطبقبا حاالت وی 

 صالحیت تقاضای اظهارنامه های اضافی یا معلومات بیشتر 

مالیه  23.3 عواید)  وزارت  مالیه    مادة(  2)فقرةحکم  مطابق    ( ریاست عمومی  قانون  و سوم  ارزش بیست    بر 

گی  نمایندبه    بیشتراظهارنامه های  به ارائه    را مکلفواجد شرایط  شخص  صالحیت دارد تا هر    افزوده 

اظهارنامه های اضافی کتباً صورت   مطالبه.  نمایدشخص دیگر    ولیخود شخص یا بعنوان نماینده یا  

 میگیرد.  

اظهارنامه های اضافی باید در عین فورمه منظورشده توأم با معلومات اضافی یا اسناد درخواست شده   23.4

 که به مالیه دهنده صادر گردیده، شامل باشد.  البهمطدر 

 

 ارزش افزوده   مالیه بر ۀاظهارنام 

 وم: وسبیست ۀ  ماد 

ارزش  هیمال  ةدور   هر  یبرا   ، است  مکلف  دهنده  هیمال ( 1)   ۀ فورم   در   را  یاتیمال  مکمل  ۀ اظهارنام  افزوده،  بر 

 . دینما ارائه  هیمال وزارت به دوره  همان  ختم از بعد روز (30) مدت  خالل در شده  منظور

میتواند ( 2) مالیه  دروزارت  اظهارنامه،    ،  در  نواقص  موجودیت  کسب    یلتکم  تقاضایصورت  یا  آنرا 

 نماید. ، وی نمایندةیا  مالیه دهنده از معلومات بیشتر
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ها  23.5 نخست    کاستی  اظهارنامه  کسر  در  تواند  فراهم  می  دهنده  مالیه  از طرف  باید  که  باشد  معلومات 

گردیده که وزارت    ارائهداشته باشد که از طرف مالیه دهنده  ارتباط  با معلومات    تواندمی  میشد، یا  

 . می باشد  شاکیبه نادرستی آن  (ریاست عمومی عواید) مالیه

تواند  بیشترمعلومات    مطالبه 23.6 بر    می  مالیه  اظهارنامه  شامل  معموالً  که  باشد  اضافی  اسناد  و  معلومات 

به منظور ارزیابی جزئیات اظهارنامه  )ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه    اما ارزش افزوده نمیگردد  

 .  افزوده مطالبه می نماید بر ارزش مالیه 

متذکره  احکامزیادی دارد.  مشابهت مالیاتقانون اداره امور هفتم  مادة( 4و  2های ) فقرةاین حکم با  23.7

صالحیت   مالیات  اداره  یادداشتبه  تا    صدور  دهد  می  را  را  یا    بهشخص  کامل  اظهارنامه  ارائه 

بیشتر در خالل   اداره امور مالروز    (30)معلومات  قانون  از  یات ارجحیت داده  مکلف نماید. استفاده 

 می شود. 

 مالیه بر ارزش افزوده پرداخت : ۲۴ مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را به شمول تاریخ  پرداخت مالیه بر ارزش افزوده     افزوده   بر ارزشبیست و چهارم قانون مالیه   مادة 24.1

 پیشبینی مینماید.   آنهای پرداخت و تحصیل 

حکم  24.2 چهارم  (1)فقرة  مطابق  و  بیست  مالیه    مادة  ارزشقانون  افزوده  افزوده،    بر  ارزش  بر  در  مالیه 

معینه  تاریخ  در    مالیه بر ارزش افزوده  دورة در  ثبت شده  عرضه های تابع مالیه توسط شخص  ارتباط با  

 ارزش افزوده   پرداخت مالیه بر

 م: چهاربیست و ۀماد

و الی  محاسبه  ین قانون  ا  جدهمه  مادةرا طبق حکم    افزوده  ارزشمالیه بر    ،مکلف است  مالیه دهنده ( 1)

 بپردازد. بیست وسوم این قانون، مادة( 1)معیاد مندرج  فقرةختم 

 د.بپردازاجناس واردات را در زمان  افزوده    ارزشمالیه بر  ، وارد کننده مکلف است ( 2)

  سال از تاریخ معینه پرداخت،   (5)  مدت  خیر آن بعد از سپری شدن أت  جرایم   و  ارزش افزودهمالیه بر   ( 3)

 . ل تحصیل نمیباشدقاب

سال   10حاالت ذیل    پرداخت در  ۀتاریخ معین  مدت تحصیل مالیه بر ارزش افزوده و جرایم آن از ( 4)

 میباشد: 

 .ننموده باشد ارائه را   ارزش افزودهمالیه بر  ۀشخص اظهارنام  که درصورتی -1

 اشد.مطالبه نموده ب طور کتبیدیه ناشده را، أت  ۀوزارت مالیه پرداخت مبلغ مالیکه  در صورتی -2

 یا غفلت بوده باشد.  تزویر که عدم پرداخت مالیه از اثر  در صورتی -3
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اظهارنامه   باشد.    دورةارائه  پرداخت می  ربع   ین ا  ازقابل  بابت  تادیه  قابل  افزوده  ارزش  بر  مالیه  رو، 

  دورة بعد از ختم    روز  30، پرداخت شود )که اظهارنامه قابل ارائه می گردد  در تاریخ باید    مشخص

  هجدهم قانون یاد شده   مادة حکم    مطابقمبلغ قابل تادیه مالیه بر ارزش افزوده    (مالیه بر ارزش افزوده

 محاسبه میگردد.  

در تاریخ تورید قابل  الیه  صادرکننده در رابطه با واردات تابع م  توسطافزوده قابل تادیه    بر ارزش مالیه   24.3

باشد می  ارزش   هیمال  قانون چهاردهم    مادةمطابق  مذکور  تاریخ    .تأدیه  گردد.    افزوده   بر  می  تعیین 

 .بیست و چهارم مادة (2)فقرة

تنفی  مکلفیت 24.4 با  افزوده  ارزش  بر  و    ذمالیه  گردیده  مطرح  سنجش  قانون  به  مالیهبستگی   وزارت 

عواید( عمومی  مندارد  )ریاست  شخص  .  طرف  از  افزوده  ارزش  بر  مالیه  شده  حاسبه  براساس  ثبت 

 ارزیابی خودی انجام میگردد. 

 شده اپرداخت نمالیه بر ارزش افزوده  تحصیلبرای    یزمان  محدودۀ

 تحصیلمحدوده زمانی را برای    افزوده   بر ارزش  ه یمال  قانون  بیست و پنجم  مادة(  3)فقرةمطابق حکم   24.5

باید غرض    )ریاست عمومی عواید(  . وزارت مالیهتنظیم می نمایدشده  ا ندیه  مالیه بر ارزش افزوده تا

ده اقدام نماید.  مالیه بر ارزش افزوده در خالل پنج سال از موعد پرداخت مالیه بر ارزش افزو  تحصیل

)ریاست عمومی    ، حق وزارت مالیهصورت نگیرد  مدت مالیه در خالل این  اقدامات تحصیل  هرگاه  

 اداره امور مالیاتو هرگونه جریمه مربوطه مطابق قانون    همالیه بر ارزش افزود   لتحصیغرض    عواید(

 . ساقط می گردد

زمان   برای  24.6 مالیه   ءاستثناسه    یمحدوده  وزارت  دارد.  عواید(  وجود  عمومی  مالیه    )ریاست    بر میتواند 

افزوده   نماید  شده ناتادیه  ارزش  اعاده  سال  پنج  مدت  ختم  از  بعد  خال  ،را  در  تحت   10ل  اما  سال 

 شرایط ذیل:  

شده  انکه مالیه تادیه نتوانسته باشد اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده را ثبت شده هرگاه شخص  .1

 . ارایه نموده باشد به آن ارتباط می گیرد،ارزش افزوده 

مالیه به   مکلفاطالعیه کتبی به شخص    ذریعه  )ریاست عمومی عواید(  هرگاه وزارت مالیه .2

پرداخت گردیده باشد. بطور مثال، وزارت   طالبه در خالل مدت پنج سال  بر ارزش افزود

عواید(   مالیه عمومی  تواند  )ریاست  یا    می  نماید  ارسال  مدیون  شخص  عنوانی  را  مکتوب 

  .انجام داده باشدشده  ناتادیه افزوده   بر ارزش را برای مالیه سنجش

 بوده باشد.   مکلف شخص عمدی از طرف  ت عمدی و غیرفلعلت جعل، غه  بتأخیر هرگاه  .3
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بر مالیاتی مهم می باشد. به منظور حفظ منفعت دولت در قبال مالیه  ادارة  برای  الذکر  دوم فوق    شرط   24.7

سال    (5)  از ختم. مطالبه باید کتبی و قبل  متیقن گردد مطالبه مالیه  از  افزوده از مالیه دهنده، باید    ارزش 

 د.  صورت گیرقابل تأدیه مالیه اصلی تاریخ از 

 وارداتبر پرداخت مالیه بر ارزش افزوده قابل تاریخ  

 هنگاممالیه    معموالًاحکام قانون گمرکات تعیین میگردد.    مطابقمالیه بر ارزش افزوده  اولین پرداخت   24.8

در مواردی  .  تأدیه می باشدبعد از رسیدن به افغانستان قابل  گمرکات    ورود یا ترخیص اجناس توسط

تاریخ بعد تر زمانیکه اجناس داخل روند تعلیق میشوند، تاریخ قابل پرداخت الی  که اجناس تابع یک  

 دوران آزاد میشود، به عقب می افتد.  

  حکم مندرج   مطابق  پنج ساله تذکر یافته  دورةدر حاالتی که تاریخ ورود به تعویق یا به عقب افتد،   24.9

  . از تاریخ ورود به دوران آزاد آغاز میشود  افزوده   بر ارزش  هیمال  قانون  بیست و چهارم   مادة(  3)فقرة

باشد،   قابل اجرا  بیست و چهارم    مادة (  4)فقرة  حکم مندرج    استثناییموارد  سال در    10تمدید  اگر 

 نیز از همان تاریخ آغاز میشود.  قانون متذکره 
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 مالیه بر ارزش افزوده های پرداخت   باز: ۲5 مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیه    مادة 25.1 قانون  پنجم  و  ارزشبیست  طرز  افزوده    بر  قابل  الپیرامون  مالیات  و    مجرائیعمل  اضافی 

اشتباه افزوده    پرداخت  ارزش  بر  داردمالیه  عادی،  صراحت  حالت  در  قابل  .    اضافی   مجرائیمالیات 

قابل    که مالیه  انتظار می رود دیگر،    عبارت نخواهد بود. به  ثبت شده  شرکت شخص    عادیمشخصه  

از    دورةبابت  ثبت شده  پرداخت شخص   بیشتر  بر ارزش افزوده  خواهد    اش  مجرائیمالیه قابل  مالیه 

  بر ارزش مشخص مالیه    ةاضافی را در دور   مجرائی ممکن مالیه قابل  ثبت شده  شد. هر چند، شخص  

از مجموع عرضه    ةیا صادر نمودن یک قسمت عمد   مهم سرمایویتجهیزات    کسبعلت  ه  بافزوده  

 تجربه نماید. ی تابع مالیه خویش، ها

 ارزش افزوده  بر  مالیه  های  باز پرداخت 

 م:پنجوبیست  ۀماد

مالی ( 1) هر  ۀهرگاه  برای  مجرائی  بر  قابل  مالیه  افزوده  دورة  مجموع  ارزش  مالیه    ۀمالی  از  پرداخت  قابل 

 : میگیرد صورت اجراآت طور ذیل مورد  در بیشتر گردد، دهنده

  در   هرگاه.  شودیم  داده  ءمجرا  و  انتقال  افزوده  بر ارزش  هیمال  یبعد   دورة  به  هیمال  یاضاف  مبلغ -1

 .ابدییم انتقال  آن یبعد  افزوده بر ارزش  هیمال دورة به نتواند، شده ء مجرا متذکره دورة

ه  به  مبلغ اضافی مالیصورت گرفته نتواند،    مجرائی   فقره   این   1جزء    در حالت مندرج هر گاه   -2

کتبی  اثر   دهندهدرخواست  ارا  مالیه  مدت  در  اسناد  ئهو  تاریخ    (45)  خالل  از  دریافت روز 

 طرف وزارت مالیه به وی بازپرداخت میگردد.  درخواست، از 

مالی ( 2) مجرائی  ۀهرگاه  دور   قابل  یک  از  بیشتر  برای  انتقال  قابل  مالی  ةاضافی  باشد،  داشته  وجود   همالیه 

 داده میشود. ءخست مجرادر قدم ن هدور اضافی اولین 

فعالیت   ( 3) معمولی  فقر  اقتصادیهرگاه روند  مندرج  مجرائی  باشد که  این  1)ةطوری  تطبیق شده    مادة( 

از    روز  (45)  ل مجرائی را در خالل مدتشخص، مبلغ قاب  کتبیدرخواست    ه اثرنتواند، وزارت مالیه ب

 باز پرداخت می نماید.  ،اظهارنامه ارائه تاریخ 

  در   باشد، میتواند  اضافه پرداختهمالیه را  ،  ارزش افزودهمالیه بر    ةدر یک دور   اشتباهاًده  دهن  هرگاه مالیه ( 4)

( تاریخ  5خالل مدت  از  را،  پرداختاضافه  ( سال  مالیه  از  مجرائی آن    در .  نماید  درخواست  وزارت 

 ،رددکه توسط وزارت مالیه تعیین میگ  ارزش افزودهمالیه بر    ةدر دور  اینصورت مبلغ اضافه پرداخت،

 .داده میشود ءمجرا
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امور مالیات   ةقانون ادار  (    61و    60)  موادافزوده باید همراه با    بر ارزشقانون مالیه  بیست و پنجم    مادة 25.2

  گرفته شود: مد نظردر ذیل توضیح داده شده است، باید طوریکه 

 ارزش افزوده مالیه بر   ۀدوربابت   اضافی  مجرائی مالیه قابل 

یک  د 25.3 عادی  حر  هیچ  الت  دور  مجرائیکه  از  کند،    ةاضافی  نمی  انتقال  مالیاتی   مادة(  1)فقرةقبلی 

  اضافی   مجرائیمالیه قابل  که  در صورت تطبیق می گردد  افزوده    بر ارزشبیست و پنجم قانون مالیه  

ثبت   شخص  برای یکمجاز    مجرائیقابل    اتمالیر ارزش افزوده وجود داشته باشد )مالیه ب  ةدوربابت  

افزوده    ةدور  برایشده   ارزش  بر  ازمالیه  تادیه    اضافه  قابل  از  دورهشخص در آن  توسط  مالیه  بعد   ،

 (باشد  مالیاتی،  ةیا دریافت شده در آن دور   هتصحیح الزم در دبت نوت و کریدت نوت های صادر 

این صورت   ار   دوره هایدر    مجرائیقابل  بعنوان مالیه  اضافی    مجرائیدر  بر  زش افزوده  بعدی مالیه 

 . انتقال داده می شود

  نکه یا  نییتع  ن یحاضافی از دوره های قبلی مالیاتی انتقال نکند،    مجرائیکه هیچ    حالت عادیدر یک   25.4

  قابل   هیمال  مجموع  ر،یخ  ای  گرددیم  یاتیمال  دورة   یقابل پرداخت برا   هیبالغ بر مال  مجرائی قابل    هیمال  ایآ

جمع    ، هدوراین    در  خدمات  و  اجناس  یها   عرضه   بابت  پرداخت   قابل  ه یمال  شامل  دورة   یبرا   مجرائی

پس از    التی )تعد   افزوده  بر ارزشدهم قانون مالیه  چهار  مادةقابل پرداخت مطابق    هیبه مال  التیتعد

مال ادار   ی اضاف  ه یفروش( جمع  قانون  مطابق  پرداخت  مال  ة قابل  به دور  اتیامور  مربوط  بر    هیالم  ة که 

در    تأخیردر ارائه اظهار نامه مالیه بر ارزش افزوده و    جریمه های تأخیر  .اشدبیم  گردد،یم  افزوده  ارزش 

 پرداخت هر گونه مالیه قابل پرداخت در نظر گرفته میشود 

 مثال 

که در اخیر   ةدورافزوده برای  بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیه  بر ارزش شرکت ثبت شده برای مالیه 

افزوده مالیه دهنده دارای   بر ارزش مالیه  دورةماید. در جریان اختتام می یابد، تهیه می ن 1400جوزا 

افغانی می باشد. هیچ تعدیالت   (100000)افغانی و مالیه قابل پرداخت ( 200000)مجرائیمالیه قابل 

وجود ندارد. اظهارنامه مالیه افزوده قبلی  بر ارزشمالیه  دورةانتقالی از   مجرائیپس از فروش و هیچ 

  تأخیرروز ارائه گردیده است، لذا شرکت مکلف به پرداخت مالیه اضافی   7 تأخیره با افزود  بر ارزش 

  درافغانی در روز ( 50)به نورم  4 ون ادارة امور مالیاتسی و پنجم قان  مادةدر ارائه اظهارنامه مطابق 

 افغانی گردیده است. (350) مبلغ مجموع

  مادهکه حاوی معلومات فوق الذکر میباشد آخود را مالیه بر ارزش افزوده  ۀشرکت اظهارناماین 

افغانی  ( 200000)به آخر می رسد  1400جوزا  برج  اضافی برای ربع که در  مجرائیمالیه قابل میسازد. 

مبلغ   افغانی مساوی به (350) مبلغافغانی  منفی جریمه مالی ( 100000)منفی مالیه قابل پرداخت 

 می نماید.افغانی را محاسبه ( 99650)



 

178 
 

بر ارزش افزوده طوریکه در فوق ذکر شد  ةاضافی برای یک دور  مجرائیمالیه قابل  هرگاه     25.5  ه،مالیه 

برای استفاده در    مجرائی . این  می یابدبعدی مالیه بر ارزش افزوده انتقال    دورةوجود داشته باشد، به  

افزوده   ارزش  بر  مالیه  بعدی  اظهارنامه  در  پرداخت  قابل  مالیه  گونه  هر  قابل  برابر  مالیه  میرود.  بکار 

بعدی مالیاتی   ةجدید برای دور   مجرائیدر نظر گرفتن هر گونه مالیه قابل    ازانتقال یافته قبل    مجرائی

 .   می یابد مجرائی

  نشده   ءسپس مبلغ مجرانشود،    ءمجرابه صورت کامل  بعدی    دورة در    اول  دورة از    اضافی هرگاه مبلغ   25.6

دوم مالیاتی استفاده نشده است(    دورةاول مالیاتی که تا هنوز در    ةورمانده از د  اضافی باقی  مجرائی)

هنوز  که    اضافیاین  قسمت  انتقال می یابد. هر    دور سوم مالیاتی  –بعدی مالیه بر ارزش افزوده  ةدوربه  

  پرداخت خودکار   باز پرداخت میگردد.  بازثبت شده  به شخص    ودداده نش  مجرایسوم    ةدور در  هم  

شخص   بلکه  شده  ثنبوده  مالیه  ازباید  بت  عواید(  وزارت  عمومی  کتباً   بازبرای    )ریاست  پرداخت 

 نماید.  درخواست 

قابل   25.7 مالیه  از  استفاده  یا روش  به حکم  که در فوق شرح گردید    مجرائی طریقه    مادة (  2)فقرةمطابق 

تی که اضافه  در صور  اضافی  مجرائیمالیه قابل  که در آن    افزوده  بر ارزشبیست و پنجم قانون مالیه  

 .شودمی گرفته  مد نظرافزوده باشد،   بر ارزشمالیه  دورة از یک 

احکام  با   25.8 عایت  مالیه    مادة(  2و    1)  های   فقرةر  قانون  پنجم  و  ارزشبیست  ترتیب افزوده  بر   ،

مالیاتی    دورةمالیه بر ارزش افزوده )  ةبرای یک دوررا میتوان درک نمود.    مجرائیدرخواست های  

پرداخت  هرجاری(،   قابل  مالیه  افزوده  ةدوردر  گاه  ارزش  بر  باشد،    مالیه    های   مجرائیوجود داشته 

 مالیه در مقابل مالیه قابل پرداخت به ترتیب اولویت ذیل تطبیق میگردد: 

  مجرائی انتقال کرده باشد    هدور  از آنیا بیشتر    دورة  که از سه  مجرائینخست، هر مالیه قابل   .1

 .داده شود

قا .2 مالیه  تادیههرگاه  دور  بل  جاری  ة برای  باشد،    مالیاتی  مانده  باقی  هم  قابل هنوز  مالیه  هر 

  .داده میشود مجرائیمالیاتی قبل  ةمالیاتی دوم، دور  ةباقی مانده از دور مجرائی

  مجرائیمالیاتی جاری هنوز هم باقی میماند، هر مالیه قابل    ةاگر مالیه قابل پرداخت برای دور .3

 داده میشود.  مجرائییاتی پیشین مال ةباقی مانده از دور 

بابت   .4 از  نهایت، هرگاه مالیه قابل پرداخت هنوز هم  باشد،    دورةدر  باقی مانده  مالیه کنونی 

 می گردد. کنونی تطبیق ةدور  مجرائیقابل 

 

 
 

 



 

179 
 

 مثال 

  یک   مذکور. شرکت  می باشدمالیه بر ارزش افزوده از شروع ماه حمل  ثبت  شرکت ساختمانی کابل  

مالیه بر ارزش افزوده ربع جوزا وارد    دورة در ماه ثور یعنی    تشبثاستفاده    برای را  نعتی  صپایه ماشین  

یه بر  مال  قیمت ماشین به منظورمیباشد.  نمیکند. شرکت متذکره یک شرکت صنعتی استخراج کننده  

 500000)افغانی  (  50000مبلغ )افغانی میباشد و مالیه بر ارزش افزوده  (  500000مبلغ )ارزش افزوده  

مالیه بر ارزش افزوده، شرکت ساختمانی کابل   دورةتادیه میگردد. در جریان این    حین تورید  (%10×

از فروش اجناس و    و مالیه قابل پرداخت بوده  افغانی    (100000قابل مجرائی به مبلغ )  مالیهسایر    دارای

 .  بوده استافغانی ( 100000خدمات مبلغ )

 ربع ماه جوزا قرار ذیل خواهد بود:    در دورةرکت ساختمانی کابل اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده ش

 

 100000   عرضه ها  بابتمالیه قابل پرداخت 

 150000    مالیه قابل مجرائی  منفی

 50000(                         مالیات قابل مجرائی اضافیخالص )

 صفر                              الیه بر ارزش افزوده قابل پرداختم

 

  در جریان   بوده و  افغانی  (  50000مبلغ )  ربع جوزا که به ربع سنبله انتقال میگردد  مالیات قابل مجرائی

عرضه    بابتمالیه قابل پرداخت  دارای  مالیه بر ارزش افزوده ربع سنبله، شرکت ساختمانی کابل    دورة

افغانی در جریان  (  10000)  مبلغ  این دوره  ناشی از  مالیات قابل مجرائیافغانی و    (20000)    به مبلغ  ها

 . می باشد

کابل   ساختمانی  مالیه  شرکت  اظهارنامه  پرداخت  قابل  ارزش مالیه  سنبله  افزوده    بر  ذیل  را  ربع  طور 

 تطبیق خواهد کرد:  

 

 20000          مالیه قابل پرداخت:       

 50000               انتقال شده از جوزا     مالیات قابل مجرائی منفی

 30000                                     صخال

 صفر                                              وده قابل پرداختالیه بر ارزش افزم

 30000           میگرد باقیمانده که از ربع ماه جوزا انتقال مالیه قابل مجرائی

 10000                                       انتقال شده از ربع سنبله مالیه قابل مجرائی
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و (  35000)  مبلغ   وس، شرکت دارای مالیه قابل پرداخت ق مالیه بر ارزش افزوده ربع    دورة در جریان  

 میباشد. ( افغانی 20000دورة موجود مبلغ ) ناشی از مالیات قابل مجرائی

 خواهد بود:  مالیه بر ارزش افزوده شرکت ساختمانی کابل بابت ربع ماه قوس قرار ذیل ۀاظهارنام

 

 35000                                                  مالیه قابل پرداخت        

 30000         انتقال شده از ربع ماه جوزا  مالیه قابل مجرائی: منفی

  5000                                                                            بیالنس

 10000                 انتقال شده از ربع سنبله  لیه قابل مجرائیما منفی

  5000                                                                              خالص

 صفر      از ربع ماه جوزا انتقال  جهتمانده   باقی مالیه قابل مجرائی

 5000          ربع سنبله  جهت انتقال ازمانده   باقی مالیه قابل مجرائی

 20000         ربع قوس  جهت انتقال ازمانده   باقی مالیه قابل مجرائی

 
 

ربع قوس مختلف باشد و شرکت ساختمانی کابل مالیات قابل پرداخت    حقایقهرگاه، در مثال فوق،   25.9

دورکمتر   آن  باشد    هدر  تمام  داشته  صورت  این  را  های  مجرائیدر  جوزا  ربع  شده  استفاده    انتقال 

است میتوانننموده  شرکت    مادة (  1)فقرة  2جزء    مطابق مانده    باقی   مجرائیپرداخت    بازبرای    ست، 

مالیات   قانون  پنجم  و  ارزشبیست  چون    افزوده   بر  نماید    ه دور دو    درمتذکره    مجرائیدرخواست 

 . استفاده نگردیده است ،انتقال شده

مطابق   25.10 دهنده  مالیه  یک  پنجم    مادة (  1)فقرةهرگاه  و  مالیه  بیست  ارزشقانون  باز  بر  مستحق    افزوده 

تابع   امر  این  ادار شصتم    مادةپرداخت گردد،  باز   ة قانون  مالیات خواهد گردید.  های    پرداخت  امور 

های مندرج    امور مالیات باید جبران، انتقال یا مطابق ایجابات و اولویت  ةقانون ادار شصتم    مادةتابع  

 پرداخت گردد.  کره شصت و یکم قانون متذ مادة

ادار 25.11 باز  ة تصمیم  برای  درخواست  پیرامون  مالیات  مطابق    امور  پنجم    مادة (  1)فقرةپرداخت  و  بیست 

مالیه   ارزشقانون  تصمیم افزوده    بر  با  که  دهنده  مالیه  گردد.  اعالم  کتباً  کننده  درخواست  به  باید 

باشد   نداشته  فصل    احکاممطابق  موافقت  اچهارم  مندرج  اعتراض    ةدار قانون  تواند  می  مالیات  امور 

 نماید .
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 که باز پرداخت مالیات طور متواتر صورت می گیرد  حاالتی

  یک شخص ثبت شده خواهد بود   فعالیتعادی  روند  در صورت  اضافه پرداخت    مجرائیقابل  مالیه   25.12

  .ارائه  نمایدرا  )مثل یک صادر کننده(   شخص عرضه های نورم صفرقسمت عمده تشبث که 

   مثال

ا  میوه  دهقان  که  اکبر  است  و    90%نار  صادر  را  محصول  بفروش  10%از  محلی  مارکیت  در  را  آن 

است برنورم  .  رسانیده  برای  ار  مالیه  افزوده  و  صادراتزش  است  از    که  نیا  بخاطر  صفر  قسمت 

بر    هیمال  دورة هر    درمزرعه اش    ی ها  ی داریخر   بابتافزوده که    بر ارزش  ه یبا مال  سهیصادرات در مقا

  مجرائی   تی در وضع  یو  ست،ا  باال(  زاتی و تجهاوی  یکیم)مثل کود    گرددیم  پرداختافزوده    ارزش

م مال  شتر یب  شهیهم  ی و   مجرائیقابل    هی)مال  ردیگ  ی قرار  و   ۀی از  اکبر  یم   یاست که    تواند یم  پردازد(. 

مالیه    مادة(  3)فقرة  مطابق قانون  پنجم  و  ارزشبیست    ه یمال  ارتوز  و  د ینما  درخواستافزوده    بر 

بر    هیمال    ةدور  هر  در  یو  ی برا  را  پرداخت  باز  حاالت،  داشت  نظر  در  با  دی با  )ریاست عمومی عواید(

 . دینما منظور  درخواست ارائه  از  بعد افزوده   ارزش

  نی گردد که برای مدت زمان طوالمواجه پیشرفت چشمگیر یا مرحله سرمایه گذاری  با تشبثهرگاه  25.13

یک شخص    فعالیتعادی    روندنیز میتوانند    اضافی  مجرائیمالیه قابل  ،  د باشدمخارج بیشتر از درآم

 استخراج را ایجاد مینماید(.  فعالیت)مانند اینکه یک شخص  گردد.ثبت شده 

 مثال 

را آغاز نموده است. با    قاتی تحق  ،تیشبکه در محالت با جمع  کیبا ساخت    یشرکت مخابرات  کی

  م ی تنظ  یارب ادیز   مصارفرا به خاطر  بیشتر    مجرائیقابل    هیاول مالسه سال   یبه پالن شرکت، برا   توجه

  پیشبینی باال خواهد رفت اما  یمدت به آهستگ نی ا  انیدر جر مشتریان تعدادداشت.  خواهد زات،یتجه

قابل    هیمال  برافزوده قابل پرداخت بالغ    بر ارزش  هیکه مال  دینقطه خواهد رس  بهدهد که فقط    ینشان م

سا  مجرائی گردد.  در  چهارم  پنجم   مادة(  3)فقرةمطابق    تواندی م  شرکت  صورت  نیا  درل  و  بیست 

مالیه   ارزشقانون  سال    یبرا  نکهیا   یمبنا  بر  افزوده   بر  به    که  یعاد   روند   ی و  تجارتسه    باز منجر 

نما  راگردد  یم  پرداخت   تواندیم)ریاست عمومی عواید(    هیمال  وزارت.  دیخواهد داشت، درخواست 

 . دینما منظور سال سه یبرا  مادة نیا  مطابق را  پرداخت باز

هر  که برای  پرداخت های    باز برای  )ریاست عمومی عواید(    ثبت شده به وزارت مالیهرگاه شخص  ه 25.14

صورت  افزوده    بر ارزشبیست و پنجم قانون مالیه    مادة(  3)فقرةمالیه بر ارزش افزوده مطابق به    دورة

نمایدبگیرد،   که  ،درخواست  نیست  پنجم    مادة(  1)فقرة  مطابقانتقال    قاعده  الزم  و   قانون  بیست 

 . گرددتطبیق متذکره 



 

182 
 

به    عادی فعالیت اقتصادی وی میباشد.  رونداضافی   های مجرائینماید که    ثابتباید  ثبت شده  شخص   25.15

مالیه  تثبیتمنظور   وزارت  ادعا  عواید(    این  عمومی  شواهد،  )ریاست  برای  مطابق  که  را  شخص 

درخواست  برای اولین بار    افزوده  بر ارزش بیست و پنجم قانون مالیه    مادة  (3)فقرةمطابق  بازپرداخت  

نماید تا  ،می  نماید  اقل برای    مکلف  را حد  ارزشمالیه    دورة  2اظهارنامه های خود  ارائه    بر  افزوده 

 نماید. 

باید    اضافیفزوده  منظور گردد، مالیه بر ارزش ا  فوق  دالیلاساس    به درخواست صورت گرفته    هرگاه  25.16

 . گردد  پرداختباز ه دورهر اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده  ارائهروز بعد از  (45)در خالل 

مطابق    هرگاه 25.17 مالیه    مادة(  3)فقرةدرخواست  قانون  پنجم  و  ارزشبیست  توسط   افزوده  بر  و  ارائه 

مال عواید(  هیوزارت  عمومی  گردد،    )ریاست  باال   (45)  یزمان  محدودهمنظور  مال  یروز    ه یوزارت 

عواید(   عمومی  پ  جهت)ریاست  ارزش  هیمال  یها  اظهارنامه  رداختباز    ارائه   از   بعد  افزوده  بر 

  درخواست   از   قبل  که   یها   اظهارنامه   ی باال   ی زمان  محدوده  نی ا.  گرددیم  قیتطب  درخواست، 

  بر ارزش  هی مال  یقبل  یها ه  دور   مجرائی  قابل  اتیمال  هرگونه.  گرددینم  قیتطب  گردد،یم  ارائه  بازپرداخت

متذکره  مادة  (1)فقرة  مطابق  افزوده قانون  پنجم  و   قابل  اتیمال  بازپرداخت.  ابدی  یم  انتقال  بیست 

یاد شده   مادة  (1)فقرة  2  جزء   مطابق   مجرائی قانون  پنجم  و    در  ای  شود،  گرفته   نظر  مد  تواند یم  بیست 

  درخواست   ارائه   از  بعد  ریاخ  افزوده  ر ارزشب  هیمال  اظهارنامه  ارائه  از  بعد  شده،  انتقال  حال  تا  صورتکه

 .شودی م نظرگرفته در بیست و پنجم این قانون مادة( 3)فقرة مطابق

 مثال 

  ی اتیمال  اظهارنامهباشد. آنها    ی صادر کننده بزرگ م  کی افزوده    بر ارزش  هیدهنده ثبت مال  ه یمال  کی

  ( 30) نهیدر موعد مع ابدییخاتمه م 1400یماه جوزا  ختم در که ربع یبرا را  خود افزوده بر ارزش هیمال

م   1400سرطان   مطابق    آنها.  دینما  یارائه  مالیه    مادة  (3)فقرةسپس  قانون  پنجم  و  ارزش بیست    بر 

صادرات نورم صفر    ی ادیمقدار ز   رایز  ،د ینما  ی ارائه م  1400ماه اسد    (15)را در    یدرخواست  افزوده

مقا  مجرائی قابل    هیمال  مداومشدن    شتریب  موجب ارزش  هیمال  با   هسیدر  پرداخت    بر  قابل    ی م افزوده 

و با توجه به حاالت آن را منظور    ی ابیدرخواست را ارز  )ریاست عمومی عواید(   هیمال  وزارت گردد.  

 .  دینما یم

ارزش   ه یمال  اظهارنامه   درخواست   ارائهاز    قبل بود    ده ی گردارائه    1400سرطان  30  در   که افزوده    بر 

پن  مادة  (3)فقرةمطابق   و  شده بیست  یاد  قانون  پوشش    ،است  هدیگرد  ارائه   جم  تحت  اظهارنامه  لذا 

بیست و   مادة  (1)فقرة  مطابق  فقط  که  اظهارنامه  آنمربوط به    بازپرداخت.  ردیگ  یدرخواست قرار نم 

  ی م حکم    آن درخواست جداگانه مطابق   کی  مستلزمشود  گرفته  مد نظرتواند    یم  پنجم قانون متذکره

 باشد. 
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بیست و    مادة  (3)فقرةمطابق    1400اسد    15دهنده بعد از    هیارائه شده توسط مال  ی اظهارنامه ها  تمامی

بر ارزش افزوده قانون مالیه  )ریاست عمومی    هیمالباشد. وزارت    یم  بازپرداخت   طیواجد شرا  پنجم 

 .دینما بازپرداخت ،روز از ارائه آن اظهارنامه ها (45) ی ط د یبا عواید( 

،  افزوده  بر ارزشبیست و پنجم قانون مالیه    مادة  (3)فقرةواست مطابق  در صورت منظوری یک درخ  25.18

افزوده    بر ارزشمی تواند منظوری برای دوره های متعدد مالیه    )ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه

تحت پوشش منظوری برای مالیه دهنده غیر ضروری است تا جهت   دورةرا اعطاء نماید. در جریان  

در مجدداً  مالیه بازپرداخت  وزارت  نماید.  عواید(  خواست  عمومی  را  منظوری    )ریاست  بازپرداخت 

منظور شده صادر خواهد کرد )به    دورةافزوده تحت پوشش    بر ارزشبعد از دریافت اظهارنامه مالیه  

 موجود باشد(.  دورةاضافی برای آن   مجرائیشرط که مالیه قابل 

 مثال 

  ی اریبس  جهی. در نتدینما  یخود را صادر م  دات یاز تول  یار یافزوده بس  بر ارزش  هیتشبث ثبت مال  کی

قابل   هیبالغ بر مال  یاضاف  مجرائیقابل    هیمال  یشرکت دارا  نیا  وباشد    ینورم صفر م  شی از عرضه ها

  افزوده   بر ارزشبیست و پنجم قانون مالیه    مادة  (3)فقرةباشد. تشبث مطابق    یپرداخت در هر دوره م

م  کی ارائه  مال  و  دینما  یدرخواست  عواید(  هیوزارت  عمومی  که   ی م  قنیمت  )ریاست  گردد 

معمولی  کیبازپرداخت   م  روند  مال  ی تشبث  وزارت  عواید(  هیباشد.  عمومی    ی منظور   )ریاست 

که    یافزوده در زمان  بر ارزش  هیمال  ةهر دور  یبرا  یمنظور  خ یاز تار   ندهیدوسال آ  یبازپرداخت برا 

 .   دی نما یقابل پرداخت باشد، اعطاء م هیالبالغ از م یاضاف  مجرائیقابل  هیمال یدارا 

  ی منظور شده را ارائه م   دورةافزوده تحت پوشش    بر ارزش  هیدهنده اظهارنامه مال  ه یکه مال  یزمان   هر

  هیمال  وزارت  باشد،  پرداخت  قابل  هیمال  بر  بالغ  یاضاف  مجرائی  قابل  ه یمال  یدارا   اظهارنامه  و  دینما

عواید( عمومی    ی برا   ندارد   از ین  دهنده  هیمال.  نمود  خواهد  مراحل  یط  را  بازپرداخت  )ریاست 

 .باشد ده ینگرد یمنقض  اول یمنظور  که زمان  تا دینما مجدد درخواست بازپرداخت

بازپرداخت مطابق  هرگاه   25.19   بر ارزش قانون مالیه  بیست و پنجم    مادة  (3)فقرةیک مالیه دهنده مستحق 

های    امور مالیات خواهد گردید. بازپرداختادارة  انون  قشصتم    مادة  حکم  ، این امر تابعافزوده گردد

اولویتادارة  قانون  شصتم    مادةحکم  تابع   و  ایجابات  یا مطابق  انتقال  باید جبران،  مالیات  های    امور 

 پرداخت گردد. شصت و یکم قانون یاد شده  مادةحکم مندرج 

بازپرداخت   25.20 برای  درخواست  پیرامون  مالیات  امور  اداره  پنجم   مادة  (3)فقرةمطابق  تصمیم  و  بیست 

مالیه   ارزشقانون  به  افزوده    بر  تصمیم باید  با  که  دهنده  مالیه  گردد.  اعالم  کتباً  کننده  درخواست 

  امور مالیات می تواند اعتراض ادارة  قانون  چهارم   مندرج فصل  احکام     موافقت نداشته باشد مطابق

 . نماید
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 است  شده پرداخت  اشتباهاًۀ که دافزو  بر ارزش ه یمال  ی برا ها   پرداختباز

مالیه    مادة  (4)فقرةحکم   25.21 قانون  پنجم  و  ارزش بیست  مالیه    که  گرددیم  قیتطب  ی صورت  در افزوده    بر 

برا  هیمال  دهنده اشت  هیمال  ةدور   ی بر ارزش افزوده را      باهاً اضافه پرداخت نموده باشد بر ارزش افزوده 

  مجرائی   یبرا   )ریاست عمومی عواید(  هیبه وزارت مال  اندتویمشده    ثبت(. شخص  یاشتباه محاسبه ا)

 .دینما درخواست شده پرداخت  اضافه

که مالیه بر ارزش افزوده    متیقن گردد  )ریاست عمومی عواید(  به اساس اسناد  گاه وزارت مالیه  هر 25.22

مالیه وزارت  است،  گردیده  پرداخت  عواید(  اضافه  عمومی  قدرخواست  اجازه    )ریاست  ابل  مالیه 

 خواهد داد. اضافه پرداخت شده را  مجرائی

مالیه  دورة در    مجرائی   25.23 از طرف وزارت  افزوده که  ارزش  بر  مشخص    )ریاست عمومی عواید(  مالیه 

میباشد.    شده، دهنده  مجاز  مالیه  درخواست  که  دسترس   ارائههنگامی  در  مدارک  کلیه  و  گردیده 

مالیه بر ارزش افزوده بعد از    ةدور بطور عموم    ةدور ن  ایباشد،    مالیه )ریاست عمومی عواید(   وزارت

 مالیه بر ارزش افزوده میباشد.  دورة

را   آننمیتواند    ،را منظور نماید مجرائی  مالیه )ریاست عمومی عواید(  وزارت  زمانی که تامالیه  دهنده   25.24

افزوده شامل   ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه  قبل  گردددر  از  مالیه دهنده  ارزش  . هرگاه  بر  مالیه  اظهارنامه 

بر ارزش افزوده    مجرائی که در آن    دورةبابت  افزوده را   باشد،  طور مجازمالیه  ارائه  ، مشخص شده 

شده فوق را    مشخصمالیه بر ارزش افزوده    دورةباز هم    مالیه )ریاست عمومی عواید(  وزارتنماید  

برای    مجرائیهرچند   اتومات  افز  دورةبطور  ارزش  بر  مالیه  و  بعدی  انتقال  ،  خواهد شد  مجرایوده 

بر حسب  مشخص خواهد کرد انتقال  این  مالیه    مادة  (1)فقرة.  قانون  پنجم  و  ارزشبیست    افزوده   بر 

 . پنداشته میشود. منحیث انتقال 

 مثال 

افزوده اضافه پرداخت در پانزدهم حوت سال   بر ارزش   1401مالیه دهنده درخواست مجرائی مالیه 

حمل فراهم    20از مدارک ضروری مفقود بوده، که مالیه دهنده بعداً در روز  ارائه می نماید. بعضی  

وزارت مالیه )ریاست عمومی عواید( مدت را برای طی مراحل درخواست می گیرد و در میسازد.  

روز   در  را  خویش  تصمیم  بر    25نهایت  مالیه  های  اظهارنامه  دهنده  مالیه  نماید.  می  صادر  سرطان 

 ر و به موقع ارائه مینماید. ارزش افزوده را ربعوا 

عواید(  عمومی  )ریاست  مالیه  ربع جوزا    وزارت  آخر  مجرائی،  بابت  را  افزوده  ارزش  بر  مالیه  دورة 

 تعیین می نماید.   1401سال 

  1401از آنجایی مالیه دهنده از قبل اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده خود را برای ربع که در جوزای   

خود را  ئه بوده است( زمانی که وزارت مالیه )ریاست عمومی عواید( تصمیم  سرطان قابل ارا  15)در  
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صادر می نماید، اختتام می یابد ارائه نموده است، مجرائی به صورت اتومات انتقال و در ربع که در  

 خاتمه می یابد، قابل مجرائی می باشد.  1401سنبله 
پ  مادة(  4)فقرةاعطاء شده مطابق    مجرائی 25.25 و  مالیه  بیست  قانون  ارزشنجم    دورة   کی  ی برا   افزوده  بر 

در صورت    بیست و پنجم قانون متذکره  مادة (  1)فقرة  مندرجافزوده تابع قواعد انتقال    ارزشبر    هیمال

استثناء در    .گردد قابل پرداخت    هیبالغ بر مال  دورةهمان    مجرائیقابل    هی که مجموع مال  د یخواهد گرد

و   مادة(    3)فقرةمطابق    مالیه )ریاست عمومی عواید(  تاین مورد در صورتی است که وزار بیست 

یاد شده  قانون    (3)فقرةاعطاء شده مطابق    مجرائیدر خواست را منظور نماید در این صورت    پنجم 

 در محاسبه هر بازپرداخت شامل می گردد.  شده بیست و پنجم قانون یاد مادة

برای    ارائهمحدوده زمانی جهت   25.26 مالیه    مادةحکم    مطابق  ئیمجرادرخواست  قانون  پنجم  و  بر  بیست 

 گردد.  ارائهپرداخت وجود دارد. درخواست باید در خالل پنج سال از تاریخ اضافه  افزوده   ارزش

مالیه    مادةحکم  مطابق   25.27 قانون  پنجم  و  ارزشبیست  مالیه  افزوده  بر  عواید(   وزارت  عمومی    )ریاست 

مالیه  رف مالیه دهنده مجاز میداند. بطور مثال، هرگاه وزارت  را بدون کدام درخواست از ط  مجرائی

اساس تحقیقات و بررسی های خویش دریافت نماید که اشتباه صورت    بر)ریاست عمومی عواید(  

وزارت گردیده،  پرداخت  اضافه  افزوده  ارزش  بر  مالیه  و  )  گرفته  عوایدمالیه  باید    (ریاست عمومی 

خواهد بود که در آن    ةدور   مجرائیه بر ارزش افزوده غرض تعیین  مالی  دورةرا بدهد.    مجرائی   اجازه

 مینماید.  تشخیص اشتباه را مالیه )ریاست عمومی عواید( وزارت 

عواید(  وزارت 25.28 عمومی  )ریاست  با    مالیه  ارتباط  در  خویش  تصمیم  درمورد  دهنده  مالیه  به  کتباً 

مالیه    مادة حکم    مطابقدرخواست   قانون  پنجم  و  تصمیم    افزوده   ارزش بر  بیست  بدون    مجرائییا 

دهند میدهد.  اطالع  ،درخواست مطابق    ة مالیه  تواند  می  باشد،  نداشته  موافقت  تصمیم  با  احکام  که 

 اداره امور مالیات اعتراض نماید. قانون   پنجممندرج فصل 
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 افزوده  بر ارزشمالیه   سنجش  –فصل هشتم
 
 

ت افزوده  ارزش  بر  معنی  مالیه  به  خودی  سنجش  میشود.  عملی  خودی  سنجش  سیستم  یک  مالیه  اینحت  که 

میرود مالیه    رساخته، مالیه قابل پرداخت را مشخص و تادیه مینماید. انتظا  مادةدهنده اظهارنامه مالیاتی خود را آ

  ة ه ارائه شد اظهارنامموارد    ریای. در بسنمایند رعایتتمامی مکلفیت های خود را طور داوطلبانه    گاندهنده  

جزئیات را در    یامکان ندارد که اداره مالیات تمام  ،مالیه دهنده توسط اداره مالیات بدون سؤال پذیرفته میشود

مالیه دهنده گان  از    عدةتنها باالی آن  . به همین دلیل فعالیت های بررسی و تصدیق  نمایدهر اظهارنامه بررسی  

اینکار مطابق با روش های  زیاد  در خطر    ردند کهتشخیص گیا اظهارنامه ها متمرکز میگردد که   قرار دارند. 

 معیاری که در سطح بین المللی توسط ادارات مالیاتی عملی میشود، انجام میشود. 

نماید.    سنجشمالیه بر ارزش افزوده را    تا  صالحیت میدهد )ریاست عمومی عواید( وزارت مالیه  به  فصل هشتم  

افزوده   ارزش  بر  مالیه  از طرف شخص  معموالً،  که  اظهارنامه  و  میباشد  ارزیابی خودی    ارائه ثبت شده  مالیه 

،  استگردیده  درج  . ولی در حاالت خاص، که در این فصل نیز  می باشدثبت شده  گردیده ارزیابی شخص  

مالیه   عواید(  وزارت  عمومی  شخص  )ریاست  مورد  در  خویش  های  صالحیت  برحسب  شده  میتواند  ثبت 

 نماید.را صادر  ی ارزیابی ها
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 سنجش مالیه  مادۀ بیست و ششم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سنجش مالیه   

 م :ششبیست و  ۀ ماد 
 قابل پرداخت را سنجش نماید:  افزودهارزش حاالت ذیل، مالیه بر   یکی از درمیتواند  وزارت مالیه ( 1)

 باشد. نشده ارائه قانون این حکم طبق ارزش افزوده،  که اظهارنامه مالیه بر صورتی  در -1

مالیه    تی ردر صو  -2 ناممندرجات    دریابد کهکه وزارت  دهنده،    شده  ارائه  ۀاظهار  مالیه  توسط 

 .درست نبوده است

صورتی -3 حکم    در  طبق  پرداخت  باز  و    مادةکه  گرفته  قانون این  م  پنج بیست  ولی   ،صورت 

 شخص مستحق آن نباشد.

به مالیه دهنده     که شامل موارد ذیل می باشد،را    ارزش افزدهوزارت مالیه، یادداشت تعیین مالیه بر   ( 2)

 : می نماید  ارائه

 . مادةاین ( 1)ةفقرمندرج  یل سنجشدال -1

 .نآتاریخ پرداخت با ذکر  اندازه مالیه، تکتانه و جریمه قابل پرداخت -2

 تکتانه و جریمه مالیه بر ارزش افزده سنجش شده طور ذیل محاسبه می گردد: ( 3)

بیست و   ةدماداشت میعاد مندرج    نظر  در با،  مادة( این  1)ةفقر  2  یا  1اجزای    مندرج    درحالت  -1

 . قانوناین   مچهار

 . پرداخت بازتاریخ از ، مادةاین ( 1)ةفقر  3جزء حالت مندرج  در -2

، تعدیالت  را  یکه اسناد یا معلومات جدید در اختیار آن قرار گیرددر صورت  ،وزارت مالیه می تواند ( 4)

 مالیه تعیین    یادداشتسال از تاریخ دریافت    10مدت  در خالل    ،مادةاین    (2)مندرج فقرة  سنجشدر  

 . وی صادر نمایدبه توسط مالیه دهنده، وارد و یادداشت  تعدیل شده سنجش مالیه را 

 صورت میگیرد. قانون اداره امور مالیات  مطابق احکام یادداشت تعیین مالیه  طرز اعتراض بر ( 5)
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  سنجش ثبت شده  یک شخص  تواند به    می)ریاست عمومی عواید(  که وزارت مالیه    ی حاالت 

 صادر نماید 

بر حسب   26.1 میتواند  قانو  مادة(  1)فقرةحاالت سه گانه وجود دارد که در آن وزارت  ن بیست و ششم 

 مالیه بر ارزش افزوده را صادر نماید.   سنجش افزوده بر ارزش مالیه 

مالیه بر ارزش افزوده    نتواند اظهارنامهثبت شده  گاه شخص    ست که هرا  حالت نخست این .1

حکم مینماید، در خالل    افزوده  بر ارزشبیست و سوم قانون مالیه    مادة(  1)فقرة  را طوریکه

بر    30 مالیه  از ختم مدت  بعد  افزوده،  روز  و   مادة(  1)فقرة  1جزء  نماید    ارائهارزش  بیست 

 . ششم قانون یاد شده

این .2 دوم  ارزش  ا  حالت  بر  مالیه  اظهارنامه  که  سازد  مشخص  مالیه  وزارت  هرگاه  که  ست 

جزء  }، بطور مثال، بعد از اکمال بررسی  نباشدشده از طرف مالیه دهنده درست    ارائهافزوده  

 .  افزوده{ بر ارزشقانون مالیه بیست و ششم   مادة( 1)فقرة  2

مالیه بر پرداخت    باز  ،)ریاست عمومی عواید(  ست که هرگاه وزارت مالیها  حالت سوم این .3

شخص   به  را  افزوده  شده  ارزش  که  ثبت  حاالتی  مستحق  در  ن  باز شخص  باشد، پرداخت 

 .  افزوده{ بر ارزشبیست و ششم قانون مالیه  مادة( 1)فقرة   3 }جزءپرداخت نموده باشد

 نماید صادر   سنجشمیتواند یاست عمومی عواید( ر) وزارت مالیه  چه موقع

یا سایر احکام   افزوده بر ارزشبیست و ششم قانون مالیه    مادةمطابق  زمانی بطور مستقیم    ةمحدود  هیچ  26.2

محدوده زمانی در قانون اداره  .  افزوده برای سنجش اصلی وضع نگردیده است  بر ارزشقانون مالیه  

عموم  امور   صورت  )به  باشد  می  درج  که    5مالیات  تاریخ  از  باشد(. سال  می  ارائه  قابل  اظهارنامه 

دور  برای  را  اظهارنامه  نتواند  دهنده  مالیه  مالیه    ةهرگاه  ارزش مربوطه  هیچ    بر  نماید،  ارائه  افزوده 

ه غرض فرار  درست را ب  محدوده زمانی تطبیق شده نمی تواند. همچنان هرگاه مالیه دهنده اظهارنامه نا

 از مالیه ارائه نموده باشد، محدوده زمانی تطبیق نمی گردد. 

 مشخص گردد  که در سنجش  یمعلومات

 : ل باید باشدیادداشت سنجش که باید ارسال گردد، حاوی مشخصات ذی  26.3

نتوانسته اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده را  ثبت شده  )بطور مثال، چون شخص    سنجشدلیل   •

  انجام شدهاساس بررسی های    بر   ریاست عمومی عواید()  یا چون وزارت مالیه  نماید،   ارائه

  .می باشد پرداخت درست ن بازشده مالیه بر ارزش افزوده یا  ارائهتصمیم گرفته که اظهارنامه 

اضافی قابل   گونه مالیه  و هر  سنجش)به افغانی( مطابق  قابل تأدیه  مبلغ مالیه بر ارزش افزوده   •

 .پرداخت
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 . پرداختتاریخ   •

 

حق    ،عالوه  رب 26.4 قانون  ارزیابی  توضیح  احکام  به  مطابق  اعتراض  طریق  از  مالیات شخص  امور  اداره 

 .  همراه با هر یادداشت سنجش ارائه  گرددباید همچنان 

یادداشت سنجش درج گردد.   26.5 اصلی  قسمت  در  تواند طور مختصر  می  برای  کار  این  دلیل سنجش 

 دالیل سنجش به ضمیمه راجع نماید.  بیشترجهت توضیح  پسسمجاز است  یادداشت سنجش 

 مالیه اضافی و  تکتانهمحاسبه 

این  و جریمه ها چگونه محاسبه میگردد.    تکتانه مشخص میسازد که    بیست و ششم  مادة  (3)فقرةحکم   26.6

تانه یا افزوده به ذات خود هیچ تک  بر ارزشحکم فقط مدت هر محاسبه را تعیین می نماید. قانون مالیه 

)این موضوعات است که با قانون اداره امور مالیات مورد رسیدگی قرار    جریمه را وضع نمی نماید

 .است نموده  استفاده یادار   م یجرا   ی برا   را "یاضاف هیمال"قانون اداره امور مالیات اصطالح  می گیرد(.  

  با مراجعه به   ،گردد یا خیر  افزوده تطبیق می  بر ارزشموضوعات مالیه  بر  آیا هرگونه تکتانه یا جریمه  

دوم   منتشرهفصل  کتاب  باب دهم کود جزا  می    و فصل دهم  پنجم،  تعیین  مالیات  امور  اداره  قانون 

اما   باشد،  نمی  تکتانه  وضع  برای  حکمی  هیچ  حاوی  حاضر  حال  در  متذکره  فصل  مالیات گردد. 

 د دارد.  مختلف به شمول آنهایی که مبتنی بر زمان می باشد، وجو اضافی بالقوه

با جریمه های مبتنی بر زمان ارتباط می گیرد )به افزوده   بر ارزشقانون مالیه  بیست ششم مادة (3)فقرة 26.7

 پرداخت توسط قانون اداره امور مالیات وضع می گردد(.   تأخیر مالیه اضافی طور اخص 

علت  ه  بافزوده    بر ارزشمالیه    ة یک سنجش را برای دور)ریاست عمومی عواید(  هرگاه وزارت مالیه   26.8

مبتنی بر   مالیه اضافیصادر نماید، تاریخ شروع  مالیه دهنده  افزوده    بر ارزشعدم ارائه اظهارنامه مالیه  

 است که اظهارنامه قابل ارائه می باشد.   یزمان

پرداخت مالیه بر ارزش افزوده به شخص تادیه گردیده   بازصادر گردد که  به این دلیل سنجشهرگاه  26.9

  باز که در آن    زمان تاریخی است  مبتنی بر  مالیه اضافی، تاریخ محاسبه هر گونه  هکه مستحق آن نبود

 .  ه استپرداخت تادیه گردید

محاسبه در صورتی که کاربرد داشته باشد تا تاریخ صدور آن،  سنجشباید در اطالعیه   مالیات اضافی 26.10

در  مبتنی بر زمان  مالیه اضافی  هرگونه  د که  گرد  ر اظهاهمچنان باید    سنجشاطالعیه  در  و بیان گردد.  

 . هر روز که مالیه یا قسمت از آن پرداخت نشده باقی بماند، اضافه می گردد برابر 
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 ۱مثال 

ماه    30  در به پایان میرسد    1401اظهارنامه ربعوار مالیه بر ارزش افزوده بابت ربع که در ماه قوس سال  

مالیه  اهرگاه  میباشد.    ارائه قابل    1401جدی   نادرست    ارائهظهارنامه  بگونه  یا  گردد،   ارائه نگردد 

قانون   بیست و ششم  مطابق به مادة  )ریاست عمومی عواید(صادر شده از طرف وزارت مالیه    سنجش

 ماه جدی قرار خواهد داد.   30،را برای محاسبه جریمه مالیه اضافیتاریخ آغاز  افزوده بر ارزش مالیه 

 ۲مثال 

و اطالعیه   می باشدافغانی  (100000)که مبلغ مالیه بر ارزش افزوده  می گرددفرض  ثال قبلیبه ادامه م

 :  که حاوی معلومات ذیل می باشد به روز پنجم ماه حوت صادر میگردد سنجش

 

 1401حوت  5                           تاریخ صدور                  

 افغانی  100000                                   افزوده قابل تادیه           بر ارزش مالیه 

 1401جدی  30           تاریخ پرداخت                                             

 افغانی  1750(                         روز  35برای  به برابر هر روز  %0,05)جریمه 

 

تادیه    مالیه یا قسمت از آنبرای هر روز که        %0,05  نورمبه    1401حوت سال    5بعد از    مالیه اضافی 

 . ه استناشده باقی ماند 

  قابل پرداخت   مالیه اضافی ، ریاست عمومی عواید  در نهایت مالیه خود را بپردازدهرگاه مالیه دهنده  

 .در این خصوص مطلع خواهد کردبعد از پنجم ماه حوت محاسبه و مالیه دهنده را را 

 

 سنجش  معینه تاریخ 

که    معینهتاریخ   26.11 است  تاریخی  همان  مالیه  تادیه  جریمه    برای برای  هرگونه  فوق  محاسبه  ذکر  در 

 .  گردیده است

بعد    سنجشتعدیل شده( تاریخ صدور اطالعیه    سنجش)بشمول    سنجشموارد صدور    تمامتقریباً در   26.12

ابل پرداخت می باشد ق  در چنین موارد مالیه همچنانمالیه خواهد بود.    قابل پرداخت اصلاز تاریخ  

 وعد آن از قبل منقضی گردیده است.زیرا م

 میتواند ارزیابی را تعدیل نماید )ریاست عمومی عواید( وزارت مالیه 

،  را به خود جلب نماید)ریاست عمومی عواید(  جدید توجه وزارت مالیه  هرگاه معلومات یا مدارکی   26.13

با چنی  سنجشمیتواند   را  افزوده  ارزش  بر  اضافات  مالیه  یا  تغییرات  که وزارت    طوریدر سنجش  ن 

آن اجرای    مالیه  غرض  درسترا  شخص ضروری    مکلفیت  سنجش  افزوده  ارزش  بر  نظر مالیه    مد 
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نماید تعدیل  وزارت    . گرفته،  توسط  یا  ارائه  دهنده  مالیه  توسط  تواند  می  یا شواهد  معلومات جدید 

)ریاست عمومی عواید(   تحقیقات  مالیه  قانون   مادة(  4)فقرة  ددگر  تشخیصاز طریق  و ششم  بیست 

 .افزوده بر ارزش مالیه 

  بر ارزش بیست و ششم قانون مالیه    مادة(  4)فقرةمطابق    سنجشمحدوده زمانی ده سال برای تعدیل   26.14

در  محدوده زمانی عمومی تعدیل مندرج قانون اداره امور مالیات را  این حکم  وضع میگردد.    افزوده

 . لغو می نمایداین مورد 

قانون  بیست و ششم مادة( 4)فقرةسال محدوده زمانی مندرج  10هرگاه اجراء یا عدم اجرای تعدیل تا  26.15

افزایش می دهد،    افزوده  بر ارزشمالیه   گرفته شود، وزارت مالیه    مد نظرکه مالیه قابل پرداخت را 

سال برای حاالت    10)  سال  5که در مورد   بیست و چهارم قانون متذکره  مادة)ریاست عمومی عواید(  

، در نظر می گیرد. هرگاه محدوده  مادةاستثنای خاص( صراحت دارد در زمان تحصیل مندرج آن  

افزوده اضافی    بر ارزشزمانی تحصیل مالیه از قبل منقضی گردیده باشد، صدور سنجش برای مالیه  

فزوده قابل پرداخت  ا  بر ارزشش مالیه  به همین خاطر تعدیل جهت افزایهیچ فایده نخواهد داشت.  

ختم    افزوده  بر ارزش یست و چهارم مالیه  ب  مادة در صورتی که زمان تحصیل مطابق    ة دور یک  برای  

بگیرد.   نباید صورت  است،  مالیه  گردیده  تعدیل که  به  ارزش )این محدودیت ربطی  قابل    بر  افزوده 

 پرداخت را کاهش دهد، ندارد(.  

 (4)فقرةگرفتن اجرای تعدیالت مطابق    مد نظرهنگام  می عواید(  )ریاست عمو، وزارت مالیه  عالوهر  ب 26.16

را در رابطه با  گان  ه  باید محدودیت زمانی مالیه دهند  افزوده  بر ارزشبیست و ششم قانون مالیه    مادة

اسناد  حفظ   امور مالیات یک مالیه دهنده    بیست پنجم  مادةگیرد. مطابق    مد نظردفاتر و  اداره  قانون 

سال از تاریخ ارائه اظهارنامه حفظ و نگهداری نماید.    5اتر و اسناد خود را برای  فقط مکلف است دف

غیر عادالنه خواهد بود تا تعدیل را بعد از زمانی که مالیه  (  )ریاست عمومی عوایدبرای وزارت مالیه  

مالیه   و  صادر  باشد،  نمی  اسناد  و  دفاتر  نگهداری  و  حفظ  به  مکلف  ارزشدهنده  قابل   بر  افزوده 

دلیل پر به  که  بگیرد  قرار  موقف  در  دهنده  مالیه  هرگاه  دهد،  افزایش  را  دهنده  مالیه  توسط  داخت 

استفاده از    قضیه قادر به اعتراض نباشد. چنین تعدیلی سوء   اتاثبجهت  نداشتن اسناد و دفاتر مربوطه  

کل    در  به همین خاطر وزارت مالیه  می باشد و  (ریاست عمومی عواید) صالحیت توسط وزارت مالیه

نماید قانون متذکره  مادة  (4)فقرةحتی اگر    ،در چنین موارد تعدیل صادر نمی   ظاهراً  بیست و ششم 

 اجازه دهد.  

میتواند    سنجش 26.17 مالیه    مکلفیتتعدیل شده  دهد. وزارت  یا کاهش  افزایش  را  )ریاست  یک شخص 

 ده میباشد. ش سنجششخص  بهتعدیل شده  سنجشمکلف به ارسال اطالعیه عمومی عواید( 
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پرداخت    تأخیرکه جریمه وضع شده در رابطه با    روشن می سازدبیست و ششم    مادة(  3)فقرة  1  جزء 26.18

بیست و چهارم قانون    مادةطوری که مطابق  مالیه بر ارزش افزوده    معینهمالیه بر ارزش افزوده از تاریخ  

 شود.   تطبیق می ،افزوده  بر ارزشیه صدور سنجش مالبر عالوه می گردد،  تعیین افزوده بر ارزش مالیه 

 مشخص گردد تعدیل شده  سنجشدر باید  که معلومات 

 باید دارای معلومات ذیل باشد:  سنجش  26.19

نمونه  سنجشدلیل   • عنوان  به  ارزشمالیه    دورة،  ده  بر  مالیه  آن  در  که  نتوانسته    ندهافزوده 

اظ  در  گرفته  صورت  تعدیالت  نماید،  ارائه  را  خود  دالیل اظهارنامه  و  شده  ارائه  هارنامه 

 پرداخت معکوس گردیده است.  پرداخت قبلی، دالیلی که باز تعدیالت، یا در ارتباط با باز

 نادرست عرضه.   تلقیمبلغ مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت در رابطه با  •

 دد. باید پرداخت گر ()ریاست عمومی عواید بر ارزش افزوده به وزارت مالیهتاریخ که مالیه  •

حقوق   • که تفصیالت  طوری  اعتراض    ارزیابی  مالیاتپروسه  امور  اداره  قانون  در    مطابق 

 میباشد.   دسترس

صورت    بر ارزش افزوده  هقانون مالی  مطابق  برای هر منظوری  سنجشی است کهتعدیل شده    سنجش 26.20

 .می گیرد

 دریافت کنندهبه  افزوده  بر ارزشسنجش مالیه  : ۲7 مادۀ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 دریافت کننده  به افزوده  بر ارزش سنجش مالیه 

 :  م هفتبیست و   ۀماد 

ة  ماد  طبق حکم  عرضه را  ، عرضه کننده  دریافت کننده،   تزویرلومات نادرست یا  مع  یۀارااثر  به  هرگاه   ( 1)

نموده باشد، وزارت مالیه    تلقیدارای نورم صفر  ششم آن    مادةطبق حکم    معاف یا  قانوناین    پنجم

آن،    بشمول تکتانه و جریمه تأخیرمتذکره را    قابل پرداخت عرضه بر ارزش افزوده  می تواند مالیه  

 نماید. تعیین

مال ( 2) یادداشتهیوزارت  فقر  یین تع  ،  مندرج  این  1)ةمالیه  میباشد  مادة(  ذیل  موارد  حاوی  که  به   ،را 

 مینماید: طور کتبی صادر دریافت کننده

 .مادة( این 1)ةمندرج فقر ۀمالی تعییندلیل  -1

 .با ذکر تاریخ معینه پرداخت آنقابل پرداخت  ۀ جریم واندازه مالیه، تکتانه  -2

 امور مالیات.   ةقانون ادار مطابق احکام شت تعیین مالیهیاددا  طرز اعتراض بر -3

بر ارزش  مالیه  ۀ دیأمشترک مکلف به ت  یا  انفرادی  طورعرضه کننده و دریافت کننده حسب احوال  ( 3)

 می باشند.  مادةاین  (1)ةفقر مندرج ةافزود
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  مادة   ،باشدمی  که عرضه معاف یا نورم صفر    نمایدادعا    عدم صداقت   از روی هرگاه دریافت کننده   27.1

مالیه   قانون  هفتم  و  ارزشبیست  تحصیلافزوده    بر  مورد  نا  در  تادیه  افزوده  ارزش  بر  از    مالیه  شده 

عرضه   کننده  دارددریافت  مالیه  به  .  صراحت  عواید(  وزارت  عمومی  صدور  صالح )ریاست  یت 

 . داده شده است بوده، پرداختقابل  حاالتده که در این  وغرض حصول مالیه بر ارزش افز سنجش

 دریافت کننده باید سنجش گردد مالیه به حاالتی که 

هرگاه در نتیجه عمل جعل یا معلومات نا درست عرضه منحیث عرضه معاف یا دارای نورم صفر به   27.2

مال گردد،  تلقی  کننده  ارزش یه  دریافت  این    بر  گردد.  می  سنجش  دوباره  کننده  دریافت  به  افزوده 

 . اضافی نیز باشد می تواند شامل مالیاتسنجش 

جعل   27.3 در  طرفین  معلومات  یا  هرگاه  باشندنادرست  ارائه  صالحیت  ،همدست  مالیه    ،این  وزارت 

 ممانعت نمی نماید.  نیز عرضه کننده به  سنجشاز  را )ریاست عمومی عواید( 

 ال مث

بشمول    یتجارت  ی ها  تیسلسله فعال  ک ی  ی و دارا   بوده  ثبتبر ارزش افزوده    هیمال  یبرا کندز    شرکت

احمد    پارتمانآباب    ک ی. شرکت متذکره  باشدیم  جایداد  نی اجاره دادن چند به    است   ی مدع  کهرا 

ز کند  شرکت.  دهدیم  اجاره  به  ،داد  خواهد  قرار  استفاده  مورد  شیخو  یشخص  اقامتگاه  بعنوان  راآن

بر  قانون مالیه    مادة پنجم(  1)فقرة  4  جزء  مطابق  که  نگرش   ن یا   با  را  اجاره  ن یابر ارزش افزوده    هیمال

نم  باشد،یم  معاف   یمسکون  اجاره  ثیح  به   افزوده   ارزش    دهنده   اجاره   قت،یحقدر.  کند  یپرداخت 

  ا ی  تصادرا  یبرا  یمکان  و  دفتر  ثیح  به  آپارتمان  و  کندیم  یزندگ  گر ید  یجا   احمد  که  داندینم

 .گردد یم استفاده تشبث واردات

نموده باشد، وزارت  معافیت از پرداخت مالیه بر ارزش افزوده اجاره را دریافت  چنانچه احمد اشتباهاً  

مالیه )ریاست عمومی عواید( میتواند سنجش مالیه بر ارزش افزوده را به احمد غرض پرداخت مالیه  

 صادر نماید  بر ارزش افزوده کتمان شده، 

 عیه کتبی سنجش مالیه به دریافت کننده اطال

 یادداشت سنجش باید حاوی معلومات ذیل باشد:   27.4

سنجش، • نادرار  مانند  دلیل  معلومات  عرضه    ست ائه  با  ارتباط  یا  در  است  گرفته  صورت 

پیرامون عرضه معاف یا نورم صفر چه    افزوده   بر ارزشدوباره مالیه    دریافت کننده سنجش

 .ه است جعل را مرتکب گردید

به شمول هر افزوده قابل پردا  بر ارزشمبلغ مالیه   • نادرست در مورد عرضه  بابت رفتار    خت 

 .گونه تکتانه و جریمه
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 . افزوده به وزارت مالیه پرداخت گردد  بر ارزشتاریخ که باید مالیه  •

 .امور مالیات درج می باشد ةتفصیل حق ارزیابی طوری که روند آن در قانون ادار  •

 رضه کنندهمکلفیت های ع

)ریاست عمومی  وزارت مالیه  افزوده،    بر ارزش( مادة بیست و هفتم قانون مالیه  3)فقرةمطابق حکم   27.5

مالیه  در  تا    دارد صالحیت  عواید(   ارزشتحصیل  شده  بر  سنجش  با    افزوده  اضافی  همراه  مالیات 

 .  اقدام نمایداز عرضه کننده  پیشبینی شده

قا  مادةهرگاه   27.6 هفتم  و  مالیه  بیست  ارزش نون  وزارت    افزوده  بر  گردد،  عمومی    مالیهتطبیق  )ریاست 

مالیه بر ارزش افزوده  یکسان  مبلغ    به پرداختمیتواند هر دو عرضه کننده و دریافت کننده را  عواید(  

مالیه    مکلف وزارت  عواید(  نماید.  عمومی  این  )ریاست  صالحیت   جهترا    اقداممیتواند   اعمال 

 برگزیند.  ، شده کتمانلیه بر ارزش افزوده خویش غرض جمع آوری ما

یا طور جداگانه  هر دو طرف در عین زمان  مالیه را به  میتواند  )ریاست عمومی عواید(    مالیهوزارت   27.7

طرف دوم را در مقابل مبلغ مالیه بر ارزش افزوده  )ریاست عمومی عواید(    مالیهوزارت    نماید  سنجش

 قبالً آن مبلغ را تادیه نموده باشد.طرف اول  کهنمودد نخواه  سنجشدر صورت مالیه اضافی یا 

در    مکلفیت عرضه کنندهدر مقابل  باید  از دریافت کننده  تحصیل شده  مالیه بر ارزش افزوده    گونههر 27.8

مربوطه   عرضه  با  مالیهداد   مجرائیرابطه  وزارت  شود.  عواید(    ه  عمومی  بر  )ریاست  مالیه  نمیتواند 

شده از یک    تحصیلرو مالیه    ینا  نماید و از  تحصیلمالیه دوبار    تابععرضه    همان  از ارزش افزوده را  

 .  را کاهش می دهدشخص دیگر   مکلفیتشخص 

مانند سایر عرضه تابع مالیه، ردد،  گعرضه کننده تادیه  توسط  انجام    هرگاه مالیه بر ارزش افزوده سر 27.9

آن مالیه  تحصیلنی را به عرضه کننده غرض حق قانو افزوده بر ارزشچهارم قانون مالیه  مادة (4)فقرة

این اصل معمول را  بیست و هفتم این قانون    مادةحکم    تطبیقاز دریافت کننده عرضه، اعطاء مینماید.  

 تغییر نمیدهد. 
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 احکام متفرقه  –۹فصل 
 

مالیه   عواید(  وزارت  عمومی  های  )ریاست  صالحیت  مالیه    اختصاصیاز  پرداخت  ارزشجهت  ده  افزو  بر 

باشد.   می  برخوردار  نشده  مطابق  پرداخت  ها  صالحیت  مالیه  29و    28)  مواداین  قانون  ارزش(    افزوده   بر 

تا در رابطه با هرگونه    بسازدشخص را مکلف    اداره  تفویض گردیده و شامل صالحیت های میشود که این  

افزودة   ارزش  بر  وزارت   ذمتمالیه  صورتیکه  در  و  نماید  فراهم  عواید()  مالیه  تضمین  عمومی  از    ریاست 

 را ضبط نماید.       ، میتواند اجناس متذکره نگرددقابل پرداخت متیقن  ه پرداخت مالیه بر ارزش افزود

برای   ها  تضمینیطرزالعمل  تدابیر  اجناس،    احکام  مربوطه  در  و ضبط  های  مقرره  و  مالیات  امور  ادارة  قانون 

، اما جزئیات کامل  درج گردیده  تعلیماتنامهها در این    ملدستور العگردیده است. خالصه ای از این    پیشبینی

 امور مالیات اخذ گردد.   ةتعلیماتنامه قانون ادارآن باید از 

 اخذ تضمین  : ۲8 مادۀ

 

 
 

 

 

 

 : قابل پرداخت تضمین فراهم نماید هتا برای مالیه بر ارزش افزود  نماید وزارت مالیه میتواند شخص را مکلف 

)ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه  افزوده    بر ارزشدة بیست و هشتم قانون مالیه  مطابق به حکم ما 28.1

صالحیت   شخ   وسیعاز  یک  تا  است  افزودهبرخوردار  ارزش  بر  مالیه  بخاطر  را  به  که    ص  مکلف 

به  آن    پرداخت مکلف  شد،  خواهد  یا  و  مالیه  ارائهمیباشد  وزارت  نماید.  عمومی  )   تضمین  ریاست 

 که تضمین برای حفظ عواید ضروری پنداشته شود، اقدام نماید.      االتیمیتواند در ح (عواید

امور مالیات صورت    ةهای ارائه تضمین مطابق قوانین مالیاتی طبق قانون ادار  صالحیت و طرزالعمل 28.2

   .کرد یافتدرهای آن قانون  می گیرد. جزئیات را می توان در تعلیماتنامه ها و رهنمود

 

 

 

 

 اخذ تضمین  

 تم:هش بیست و   ۀماد 

میتواند مالیه  پ  ، وزارت  از  اطمینان  حصول  منظور  بر  به  مالیه  افزودهرداخت  شخصارزش  مالیه  ،  را    تابع 

 تضمین معادل مبلغ مالیه قابل پرداخت نماید. ارائهمطابق احکام قانون اداره امور مالیات، مکلف به 
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 س ضبط اجنا : هم بیست و ن  مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

مالیه   29.1 عوایدوزارت  عمومی  مالیه    مادةاحکام  مطابق  (  )ریاست  قانون  نهم  و  ارزشبیست    افزوده   بر 

 نماید،نپرداخت  ذمت خویش را  مالیه بر ارزش افزوده  مالیه دهنده،  صالحیت دارد تا در صورتیکه  

 را ضبط نماید.   وی  اجناس 

طبق قانون اداره امور مالیات صورت    ،اجناس مطابق قوانین مالیاتی  های ضبط  صالحیت و طرزالعمل  29.2

. خالصه از آن  کرد  یافتدرهای آن قانون    می گیرد. جزئیات را می توان در تعلیماتنامه ها و رهنمود

 در ذیل ارائه گردیده است.  

ضبط  باید  اجناس که ل کننده اجناس ضبط شده یا  و باید به مالک، سرپرست یا کنتر یه  اطالع

 : شود، داده شود

مالیه   29.3 عواید(  وزارت  عمومی  کنندهمالکباید  )ریاست  کنترل  یا  سرپرست  حین  اجناس    ،  ضبط را 

زمانی    چنین اطالعیه باید کتبی بوده و به شخص مربوطه هر.  نمایدمطلع    ،اجناس که باید ضبط گردد

نماید که   گردد.    ایجاب  ارسال  اجناس  ضبط  از  موضوعبعد  اطالعیه  مشخص این  باید  را  ذیل    ات 

 : نماید

 . پایه تلویزیون )تحت نام تجارتی( 24شرح اجناس، بطور مثال  •

مالیه   • وزارت  طرف  از  اجناس  عواید(  که  عمومی  شده  )ریاست  تفویض  صالحیت  مطابق 

افزوده  بیست و هشتم  مادة  مطابق بر ارزش  اینکه    ،قانون مالیه  ضبط گردیده است و دالیل 

اجناس ضبط گرد این  برای  چرا  پرداخت  قابل  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مثال  بطور    دورة یده، 

 ده پرداخت نگردیده است.  توسط مالیه دهن دورة مشخص()

بعد از تحقیق و جستجوی   29.4 معلومات کافی در دست  )یاست عمومی عواید(  ، وزارت مالیه  الزماگر 

صورت وزارت    گردد، در آن شخص اطالعیه باید صادر  کدام  که به  مشخص نماید  نداشته باشد تا  

 مکلف به صدور اطالعیه نمیباشد.    )ریاست عمومی عواید( مالیه 

 

  ضبط اجناس 

 م: هن بیست و  ۀماد 

مالیه میتواند،  دیه ننماید، وزارت ارزش افزوده ذمت خویش را در میعاد معینه تأ  ، مالیه برمالیه دهنده هرگاه

 وی را مطابق احکام قانون اداره امور مالیات ضبط نماید. ةپرداخت ناشد ۀاجناس معادل مالی
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مالیه   29.5 را  امیتواند  )ریاست عمومی عواید(  متعاقباً وزارت  اجناس  ادعای آن  به شخصی که  طالعیه را 

باشد   مالیه  در صورتی  داشته  به وزارت  را  معلومات کافی  نماید که شخص  می  )ریاست عموصادر 

ده باید آن شخص را بعنوان مالک و یا شخصی  فراهم کرده باشد. خصوصاً معلومات فراهم شعواید(  

 نماید.   معرفیکه مسئولیت نگهداری و کنترول اجناس را در وقت ضبط داشته باشد، 

ارزش   بر  مالیه  باقیات  تصفیه  تدابیر  یا  و  افزوده  ارزش  بر  مالیه  پرداخت  از  بعد  اقدامات 

 : ابطه با اجناس ضبط شدهافزوده در ر

اجناس را به همان شخصی بر میگرداند که از وی این اجناس  )ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه   29.6

. اینکار وقتی صورت میگیرد که شخص مالیه بر ارزش افزوده قابل پرداخت و یا  باشدضبط گردیده  

یا   بابت عرضه و  را    یا برای همچو پرداخت تدابیری  اجناس را پرداخته وتورید  مالیه قابل پرداخت 

مالیه    قناعتروی دست گیرد که   به صورت  )ریاست عمومی عواید(  وزارت  پرداخت آن  برای  را 

 قسط وار و یا پرداخت تضمین برای ادای مالیه بر ارزش افزوده، حاصل نماید.     

 : زودهاقدامات در صورت عدم پرداخت و یا عدم تدابیر برای تادیه مالیه بر ارزش اف 

از   29.7 اجناس  کاالاگر  و   نوع  گوشت  قبیل  از  تازه  خوراکی  مواد  مثال  بطور  باشند،  شدنی  فاسد  های 

مالیه   وزارت  عواید(  سبزیجات،  عمومی  بدون  )ریاست  اجناس  فروش  را جهت  الزم  اقدامات  باید 

 . روی دست گیرد تأخیرهرگونه 

روز بعد از ضبط   21مدت  برای  حد اقل باید    وشقبل از شروع هرگونه روند فر  شدنی  افاسد ناجناس   29.8

 باشد.    (ریاست عمومی عواید) در تصرف وزارت مالیه

دورة تصرف اجناس به این منظور است تا به مالک و یا شخصی که مسئولیت نگهداری و کنترول  29.9

نماید.   مطالبه  را  آن  اجناس،  ضبط  از  قبل  فوراً  تا  بدهد  فرصت  دارد،  را    دورة ،  مخصوصاًاجناس 

به م  تصرف  است این  به شخص    نظور  تدابیری  فرصت  تا  یا  و  بپردازد  افزوده را  ارزش  بر  مالیه  دهد 

باقیات مالیه بر ارزش افزوده    ادای را جهت  )ریاست عمومی عواید(    برای وزارت مالیه  بخش  رضایت

اتخاذ نماید که   هرگاه مالیه دهنده مالیه خود را بپردازد یا تدابیری پرداخت رااش روی دست گیرد.  

بخش باشد، اجناس باید به صورت عاجل آزاد    رضایت  (ریاست عمومی عواید)  مالیه  برای وزارت

 گردد. 

 : تصرف دورۀبه پایان رسیدن  اقدامات بعد از 

ده  تصرف به پایان میرسد و هیچ گونه تدابیری برای تصفیه باقیات مالیه بر ارزش افزو  دورةزمانیکه   29.10

. روش و طرزالعمل فروش حین فروش دارایی توسط  اجناس را میتوان به فروش رسانیدتخاذ نگردد،  ا
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های که گمرکات برای فروش اجناس    )برای مثال، طرزالعمل  دولت، مطابق قانون صورت می گیرد

 ضبط شده استفاده می نماید(.  

 : فروش مراحل  ی ط ق یتطب

ش که توسط وزارت مالیه بکار میرود، باید در  عواید حاصله از مزایده و یا هرگونه روش بدیل فرو 29.11

قدم نخست باالی هزینه گرفتن، نگهداری، و فروش اجناس به مصرف برسد و سپس پرداخت های  

شده مکلفیت مالیه بر ارزش افزوده شخص مکلف به پرداخت مالیه بر ارزش افزوده بخاطر    ایه نتصف

آن وضع گر از  اجناس ضبط شده  نمودن  وارد  یا  و  در صورتیعرضه  و  بماند،    دد  باقی  چیزی  که 

به شخص که سرپرستی    ،نشودیا در صورتی که مالک شناخته  متباقی به خود شخص )مالک اجناس(  

 پرداخت گردد.  یا کنترل اجناس را حین ضبط عهده دار باشد، 

 : تحصیلاقدامات برای  سایر  

امور مالیات را    ةت مندرج در قانون ادار وزارت مالیه اجازه دارد تا هرگونه طرزالعمل جبران خسار  29.12

ذمه   در  شده  ضبط  اجناس  فروش  از  بعد  هم  هنوز  که  را  مازاد  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تا  ببرد  بکار 

 شخص باقی مانده است، اخذ نماید. 

 ها  ها و بخش نمایندگی : ۳0 مادۀ

 
 
 
 
 
 
 
 

 : ف افغانستاندر نقاط مختل هایا بخش ها   فعالیت های اقتصادی از طریق نمایندگی

اقتصادی توسط یک شخص   30.1 فعالیت  برده به شکل  هرگاه یک  یا بخشهای مختلف پیش  نمایندگی 

مطابق به شود، فعالیت اقتصادی باید بنام شخصی که آن فعالیت اقتصادی را پیش میبرد، ثبت گردد.   

اطالق می  ی  ت ای تجاره  شاخه ها یا شعبات  به فعالیتافزوده    بر ارزشسی ام قانون مالیه    ة حکم ماد

اما با این حال   ،های جداگانه یا تابع ساختار مدیریت جداگانه فعالیت می نمایند گردد که در موقعیت

عین  هنوز   حکمی  ملکیت  یا  حقیقی  باشدشخص  الذکر  مادة.  نمی  موردفوق  از    گروپ  در  های 

ت  باشد، صراحشرکتها با مالکیت یکسان نظر به اینکه هر شرکت یک شخص حکمی جداگانه می  

 ندارد.  

 

 بخشها  گی ها ونمایند

 : ۀ سی امماد 

بحیث فعالیت  پیش برده شود،  ها  یا بخش یبه شکل نمایندگ  فعالیت اقتصادی توسط مالیه دهندههرگاه 

 وی ثبت می گردد.واحد پنداشته شده و بنام  اقتصادی



 

199 
 

   ۱مثال 

شرکت   یک  هرات  بانکی  موقعیت  واحدشرکت  در  متعددی  های  شاخه  که  مختلف    است  های 

  مادة شان تجارت می نماید.  موقعیت  در ساحه  مشتریان  افغانستان دارد. شاخه ها دفاتری است که با  

 به تمام این شاخه ها تطبیق می گردد.سی ام  

 ۲ مثال

  ی اصل  شرکتکابل    ییباشد. خطوط هوا  ی سه شرکت ماز    یشراکتگروپ    کی کابل    یهوا  خطوط

به شهرهای دیگر    کابل  ییهوا   خطوط  شرکت)  باشدیم  تیالکم  100%با    تابع  شرکت  دو  با از کابل 

ی نزدیک میدان  ها  والیات در افغانستان پرواز می نماید، و شرکت خدمات هوایی کابل که در گدام 

سی ام قانون    مادةارائه می نماید.    مشتریانقال محموله و ذخیره را به  خدمات انت  هوایی فعالیت دارد

ارزش مالیه   نمی گردد  افزوده  بر  تطبیق  این شرکتها  نهاد  باالی  آنها  می    زیرا  های حکمی جداگانه 

 باشد. 

 

بخش  30.2 یا  ها  نمایندگی  در  که  اقتصادی  فعالیت  فعالیت   یک  یک  منحیث  باید  میشود  برده  پیش  ها 

. فعالیت اقتصادی  ثبت شود  جداگانه الزم نیست  ها    شود و نمایندگی ها و بخش  تلقیواحد  اقتصادی  

 به منظور قانون مالیه بر ارزش افزوده دارای یک نمبر ثبت میباشد.  

مالیه    مادة 30.3 قانون  ام  ارزشسی  قانون  مادة(  2)فقرةتطبیق  افزوده    بر  این  با    هفدهم  الیه دهنده  م را که 

، متأثر  تلقی می گرددهای خارجی، منحیث شخص جداگانه    از نمایندگی یا بخش حین اخذ خدمات  

 میگردد.   تلقینمیسازد. نمایندگی یا بخش مستقر در خارج نیز منحیث شخص جداگانه 

 مثال 

لمیتد شرکتی است که   اهلل  ها و بخش  درحمید  نمایندگی  این    . بخش فعالیت داردها    چندین  های 

و هر بخش در کابل، ننگرهار و کندز نمایندگی دارد.    جهیزات می باشدو اجاره تشرکت ساختمانی  

بوده و همینطور دارای یک نمبر تشخصیه و یک نمبر واحد    حکمی شرکت ساختمانی حمیداهلل نهاد  

بودثبت   هر  خواهد  برای  را  افزوده  ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه  یک  شرکت  این  ارائه    دورة.  مالیاتی 

 .   خواهد گرفتبر  یندگی از هر بخش را درهر سه نما  وماتتمام معل که  خواهد کرد

 ات صالحیتهای کارکنان گمرک: ۳۱ مادۀ

 

 
 

 

 

 صالحیت های کارکنان گمرک 

 م: و یکسی  مادۀ

ارزش  هیمال  مورد  در  را  گمرکات   قانون  مندرج  یها  ت یصالح  گمرکات  کارکنان   مطابق  که  افزوده  بر 

 .ندینما یم اعمال گردد،یم وضع اجناس، واردات یباال  قانون ن یا  احکام
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ادارة  را دارا می باشد.   وارداتافزوده بابت   بر ارزشگمرکات افغانستان مسؤولیت تحصیل مالیه ادارة  31.1

به صالحیتگمرک توجه  با  را  این کار  قانون گمر  ات  اعطاء شده مندرج  انجام می دهد.  های  کات 

افزوده    صالحیت ارزش  بر  مالیه  تحصیل  مورد  در  اعطاء شده  های  مانند  های  تعرفه  تحصیل  روش 

 گمرکی می باشد. 

در   31.2 که  است  کارمندان  یا  آمرین  از  عبارت  گمرکی  تعریف  هشتم    مادةمسؤولین  گمرکات  قانون 

 .  شده اندست یلهمان قانون   یازدهم مادةهای آنها در  گردیده اند. مسؤولیت

مطابق قانون گمرکات همچنان به   وارداتاظهار و ارائه معلومات بابت    سازی،   های مستند  مکلفیت 31.3

 افزوده نیز تطبیق می گردد.   بر ارزشمنظور مالیه 

مالیه   31.4 پرداخت  بدون  تواند  می  ارزشاجناس  احکام  افزوده    بر  (   96و    93،  92،  91)  موادبا رعایت 

احکام  قانون گمرک مطابق  تواند  می  ترانزیت  ترانزیت گردند. تضمین  افغانستان  در سراسر    مواد ات 

 فراهم یا معاف گردند. (  95و  94)

گدام 31.5 از  به   استفاده  مطابقت  در  گمرکات  عین  (  107تا    97)  موادهای  تواند  می  گمرکات  قانون 

 داشته باشد. نیز افزوده  بر ارزش کاربردی را که برای محصوالت گمرکی دارد، برای مالیه 

مطرح نیز  قانون گمرکات    ،افزوده  بر ارزشسایر احکام قانون مالیه  تطبیق  بخاطر داشته باشید که در   31.6

است.   منگردیده  به  گذاری  قیمت  صالحیت  گمرکات  به  مهمچنان  ارزشالیه  ظور  داده    بر  افزوده 

طابق قانون . تاریخ تورید نیز ماجعه شود(مرافزوده    بر ارزشقانون مالیه  شانزدهم    مادة)به   شده است

نمایید(. نرخ تبادل    افزوده  بر ارزش قانون مالیه  پانزدهم    مادة )به   گمرکات تعیین می گردد مراجعه 

نیز توسط قانون گمرکات ارائه می گردد    وارداتاسعار جهت تبدیل به افغانی حین ارزش گذاری  

 وده مراجعه نمایید(. افز بر ارزشقانون مالیه سی و دوم   مادة)به 

لومات  های ایجاد شده برای ریاست گمرکات جهت مع  ها و پالیسی  به قانون گمرکات و طرزالعمل 31.7

 گردد.  مراجعهبیشتر 
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 اسعار : سی و دوم  مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزوده:  بر ارزشمالیه سنجش  به منظور  مورد استفاده اسعار 

  طور مینماید. قاعده عمومی    پیشبینیقواعد تسعیر اسعار را    افزوده  بر ارزشسی و دوم قانون مالیه    مادة 32.1

 ست که سنجش همه مبالغ مورد نظر مطابق قانون مالیه بر ارزش افزوده به پول افغانی صورت گیرد.   ا

مالیه    مادة(  2)فقرة 32.2 قانون  دوم  و  ارزش سی  مورد    افزوده  بر  قابل  در  اسعار    تطبیققاعده  در  تسعیر 

 .    باشد، صراحت دارد فتهصورت گر که یک مبلغ به اسعار غیر از پول افغانی  رتی صو

قانون   32.3 احکام  مطابق  تطبیق،  قابل  تبادله  نرخ  اساس  به  افغانی  پول  به  باید  مبلغ  واردات،  صورت  در 

  مادة گمرکات به منظور سنجش محصول گمرکی قابل پرداخت باالی واردات اجناس، تسعیر گردد.  

ن این موارد صراحت دارد. قانون گمرکات هم  سی و  اسعار در  قانون گمرکات در مورد نرخ تبادل 

استفاده می نماید.  اعالم می گردد را  بانک  د افغانستان  ماه توسط   که در آخرین روز کاری هر نرخ  

 ماه بعدی تطبیق می گردد.   ششم روز  الی  ماه هر روز ششم آغاز  نرخ متذکره از 

افغانی با اوسط نرخ تبادله در د افغانستان بانک به اساس  سایر موا  در 32.4 رد، اسعار خارجی باید به پول 

اسعار خارجی   و  افغانی  پول  بین  تبادله  مبلغ  نرخ  که  تاریخ  در  تطبیق  نظرقابل  می شود،  مد   گرفته 

خ عرضه  تاری. در صورت عرضه تابع مالیه، بطور مثال،  مطابق قانون مالیه بر ارزش افزوده تسعیر گردد

 .   تعیین می گرددافزوده  بر ارزشدهم قانون مالیه  مادة می باشد که مطابق

 

 

 

 

 

 سعار ا  

 م: دوو سی  ۀماد 

 ه به پول افغانی صورت میگیرد.سنجش مالیه بر ارزش افزود  ( 1)

خارجی به منظور سنجش مالیه بر ارزش افزوده مطابق  احکام قانون طور ذیل صورت   اسعار تسعیر ( 2)

 میگیرد: 

a)  قابل تطبیق مطابق احکام قانون گمرکات به منظور   ۀنرخ تبادلدر واردات اجناس، به اساس

 سنجش محصول گمرکی قابل پرداخت.

b) روز معامله.  افغانستان بانک به اساس خرید، در  زاد دا ۀتبادل سایر موارد، اوسط نرخ در 
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 انتقالی احکام  : ۳۳ مادۀ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احکام انتقالی  

 وم: س و سی  ۀماد 

  ۀ مالی  قابل مجرائی از درک  مالیهد،  در حاالت ذیل می توان  ثبت شده  شخص   قانون،  بعد از انفاذ این  ( 1)

 :ید نمامطالبه  ارزش افزودهبر  در دورة اول مالیه ،پرداخت شده را معامالت انتفاعی 

روز کاریکه   صورتی  در  -1 مالیه    ، در ختم آخرین  اولین دورة  از شروع  ارزشقبل  ، افزوده  بر 

 .ی نموده باشدنگهدار را درگدام  اجناس

ازکه   صورتی در -2 بیشتر  را  بر    ، ماهچهار    اجناس  مالیه  دورة  اولین  آغاز  از  افزوده قبل    ارزش 

 .حاصل ننموده باشد

مالی صورتی  در -3 پرداخت  اسناد  مالیه معا  ۀکه  به وزارت  انتفاعی اجناس موجود گدام را  مالت 

 ارائه نموده بتواند. 

در حصول اجناس    واردات  وضع شده عرضه یازوده  فا  بر ارزش، مالیه  قانونهرگاه بعد از انفاذ این   ( 2)

مالی کامل  مجرائی  ۀشرایط  نزدهمماد  احکامبق  اطمرا    قابل  درنتکمیل    قانون این    ة   ین ا نماید، 

مالیه معامالت انتفاعی پرداخت    قابل مجرائی از درک  مالیه   مادةاین  (  1)ةفقر   مطابق حکمصورت  

 تواند. مجاز بوده نمیشده در ارتباط به حصول اجناس متذکره، 

ط  شخصی ( 3) فقربکه  حکم  این  1) ةق  می  مالیه    ،مادة(  مطالبه  را  مجرائی  است  قابل  مکلف  نماید، 

با اسناد پرداخت  ارزش افزوده  یه بر  مال  ۀاظهار ناماولین    و  اجناس موجود گدام  فهرست خویش را 

 نماید. ارائه تذکره، به وزارت مالیهماجناس  مالیه معامالت انتفاعی 

شدههرگاه   ( 4) ثبت  این  ،شخص  انفاذ  از  مالیه   دربدون    را  قرارداد   ، قانون  قبل  داشت  ارزش نظر    بر 

قابل  ،  باالی قرارداد،  ثبت  تاریخ   ازقانون    با انفاذ اینافزوده    بر ارزش عقد نموده باشد، مالیه  افزوده  

 .میباشد تطبیق

،  3،  2فقره های )پنجم،   شصت و مادة  شصت و چهارم،  ة  ماد  (   6و  5،  1قانون، فقره های )   این با انفاذ   ( 5)

مادة  6و    4 وو  شصت(  بر و  شصت  مادة  ششم  مالیات  قانون  رسمی  ة  منتشره جرید  عایدات هفتم 

)(  976)شماره   فقره  (1387سال  تعدیل  )(  2)و  فقره های  ،تعدیل  مادة 5و  1مادة شصت و چهارم   )

  باالی شخص ثبت شده   1392( سال  1103( آن منتشره جریدة رسمی )6)و ششم و ایزاد فقرهشصت  

 .قابل تطبیق نمی باشدبر ارزش افزوده مالیه 
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افزوده،  مادة حکم   33.1 ارزش  مالیه  قانون  سوم  و  آغاز    سی  برای  را  انتقالی  بر  تطبیق  احکام  مالیه  قانون 

قانون   تطبیق  احکام انتقال تشبثات را که بعد از آغاز   مادة مینماید. همچنان این    پیشبینیارزش افزوده  

 ، فراهم میسازد.  قرار می گیردمالیه بر ارزش افزوده تحت سیستم مالیه بر ارزش افزوده 

 مالیه معامالت انتفاعی  مجرائی

مینماید که در آن    ارائهزم را  میکانی  افزوده  بر ارزش سی و سوم قانون مالیه    مادة (  3  الی   1های )  فقرة 33.2

پرداخت شده   انتفاعی  معامالت  میتواند  بابت واردات  مالیه  افزوده  ارزش  بر  مالیه  قانون  از آغاز  قبل 

 گردد.  مجازمالیه بر ارزش افزوده   مطابق قانون مجرائیالیه قابل ممنحیث 

انتفاعی حین تورید در قانون مالیات بر 33.3 عایدات منحیث پیش پرداخت    پرداخت های مالیه معامالت 

انتفاعی قابل   انتفاعی مالیه دهنده برای    مجرائیمالیه معامالت  در برابر مکلفیت نهایی مالیه معامالت 

دو مالیه   برای هربرای پیش پرداخت مالیه معامالت انتفاعی نمی تواند    مجرائی آن ربع تلقی می شود.  

افزوده طوری   ارزش  بر  مالیه  و  انتفاعی  امر  معامالت  این  مبلغ یکسان    مجرائیکه  برای  را  مضاعف 

باشد مجاز  دهد،  می  اجازه  دهندمالیه  مالیه  انتفاعی    ة.  معامالت  مالیه  اظهارنامه  ارائه  به  مکلف  که 

در همان   ربعوار  انتفاعی  معامالت  مالیه  پرداخت  و  از شروع  قب  دورةربعوار  ارزش مالیه  تطبیق  ل    بر 

 نماید.  ء برای مالیه معامالت انتفاعی را در آن اظهارنامه ها ادعا  ئیمجراافزوده می باشد باید امتیاز 

 ۱مثال 

این شرکت مکلف  نماید.  می  وارد  افغانستان  به  فروش  برای  را  عراده جات  غزنی  تجارتی  شرکت 

قانون مالیه بر ارزش افزوده ثبت و راجستر گردد و اقدامات الزم را انجام دهد.  تطبیق  است تا از آغاز  

مالت انتفاعی  کت بصورت فوری با آغاز تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده از سیستم مالیه معااین شر

 به سیستم مالیه بر ارزش افزوده انتقال می یابد.   

به منتج  که  ماه  چهار  جریان  گردد،    در  می  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تطبیق  وارد    50آغاز  موتر  عراده 

 پرداخته است.  بابت واردات افغانی مالیه معامالت انتفاعی میلیونیک گردیده و این شرکت مبلغ  

مالیه بر ارزش    دورة موتر ها هنوز هم الی ختم آخرین روز کاری قبل از آغاز اولین این    عراده از 20 

 افزوده موجود است.   

  ة این شرکت هنوز هم مکلف است تا اظهارنامه های ربعوار مالیه معامالت انتفاعی خود را برای دور 

نهای نامه  اظهار  یک  بشمول  شود،  می  آغاز  افزوده  ارزش  بر  مالیه  آن  از  بعد  معامالت  که  مالیه  ی 

قابل ارائه می باشد، ارائه نماید. این شرکت اظهارنامه های    هدور روز بعد از ختم آن    15انتفاعی که  

در که  را  انتفاعی  معامالت  ماه    مالیه  چهار  انتفاعابرگیرنده  معامالت  مالیه  می  خیر  ارائه  باشد  می  ی 

و   بابت    مجرائینماید  به گمرکات  پرداخت شده  انتفاعی  معامالت  مالیه  وارد    50برای  موتر  عراده 

 شده را منحیث پیش پرداخت مالیه معامالت انتفاعی اخذ می نماید.     
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ان  مانده موجود بعنو  عراده موتر باقی  20که به گمرکات از بابت    شرکت تجارتی غزنی بخاطر مالیه

انتفاعی پرداخته   از    مجرائیبود، مستحق مالیه قابل  مالیه معامالت  بعد  افزوده   بر ارزش  انتقالی مالیه 

علت این است که شرکت قبالً  از    افزوده آغاز شود، نخواهد شد.  بر ارزشاینکه تطبیق قانون مالیه  

 در برابر مالیه معامالت انتفاعی ربعوار  استفاده نموده است.    مجرائی

 ۲ مثال

وقایع مندرج مثال یک را به استثنای اینکه در این مثال شرکت اظهارنامه  غزنی همان    یتجارت  شرکت

خود دارد. در این مورد عمل درست برای شرکت  های مالیه معامالت انتفاعی را ارائه ننموده است، با

تمام   برای  انتفاعی را  معامالت  مالیه  اظهارنامه های  تا  است  ادوره  این  و  ها  نماید  بودنرائه   مستحق 

 نماید.  ءدر آن اظهارنامه ها ادعارا معامالت انتفاعی  مالیه

مستحق ادعای مالیه معامالت انتفاعی در اولین  مطابق توضیحات فوق، تعداد کمی از مالیه دهندگان   33.4

مالیه   ارزشاظهارنامه  گردید.    بر  خواهند  راجست  نظر   در  باافزوده  و  ثبت  باالی  حد  حد  داشت  و  ر 

گانی که مکلف به ثبت و ه  پرداخت مالیه معامالت انتفاعی، تقریباً همه مالیه دهندخیلی پایین برای  

مالیه   ارزشراجستر  آغاز  بر  در  ارزشمالیه    تطبیق  افزوده  ارائه    بر  به  مکلف  باشند،  می  افزوده 

حاال در  فقط  بود.  خواهند  آن  پرداخت  و  انتفاعی  معامالت  مالیه  های  مالیه  اظهارنامه  یک  نادر  ت 

مالیه  دهنده   و راجستر  ثبت  از  قبل  انتفاعی  معامالت  مالیه  به  ارزشمکلف  و    بر  بود  نخواهد  افزوده 

افزوده برای مالیه معامالت انتفاعی باید توسط    بر ارزشمالیه    مجرائیهرگونه ادعای انتقالی مالیه قابل  

مالیه   عواید(  وزارت  ارزیابی گردد.)ریاست عمومی  دقت  مالیه    به  که  متیقن شود  طور مشخص  به 

 بوده باشد.  پذیر کامالً اطاعتوجایب مالیه معامالت انتفاعی گذشته خود  در برابردهنده 

انتفاعی قبالً پرداخت شده  برای  افزوده   بر ارزشانتقالی مالیه    مجرائیمالیه قابل   33.5 بابت    مالیه معامالت 

تنها در    واردات افزوده  بر ارزش  بعد از تاریخ آغاز    رةدوبه مالیه  بر ارزش افزوده،  تطبیق  اول مالیه 

مالیه بر ارزش افزوده ثبت    ةپذیر است. تنها تشبثات که در روز اول دور  مالیه بر ارزش افزوده امکان

برای  شانرا قبالً  انتقالی شناخته میشوند. تشبثات که درخواست های    مجرائیمیشوند، واجد شرایط این  

الی تاریخ  )ریاست عمومی عواید(  شان توسط وزارت مالیه    های  ، اما درخواستتسلیم داده اندثبت  

نیز واجد شرایط آن   باشد،  نگردیده  افزوده طی مراحل  بر ارزش  مالیه  انتقالی شناخته   مجرائیآغاز 

 میشوند.   

 : شرایط ذیل باید در نظر گرفته شود مجرائیمالیه قابل جهت واجد شرایط بودن برای  33.6

بعنوان    یک شخص • را  اجناس  باید آن  روز  آخرین  در ختم    موجودتجارت  مال  ثبت شده 

 داشته باشد.   در دست مالیه بر ارزش افزوده،  ةکاری، قبل از آغاز اولین دور 
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مالیه بر ارزش افزوده بعد از معرفی قانون مالیه    ة از دورماه قبل از آغ  4اجناس نباید بیشتر از   •

 اشد.  بر ارزش افزوده، کسب گردیده ب

اجناس متذکره  شخص   • آن  باالی  انتفاعی  معامالت  مالیه  که  نماید  فراهم  شواهد  بتواند 

 موجود در گدام پرداخت گردیده است.  

ارزش   33.7 بر  مالیه  خودی  ارزیابی  سیستم  مطابق  عادی  دهندبطور  مالیه  مکلف  ه  افزوده،  صرف  گان 

)ریاست عمومی عواید(  ای وزارت مالیه  خویش را نظر به تقاض  مجرائیمیشوند تا شواهد مالیه قابل  

مطابق   اما  نمایند.  و سوم  مادة(  2)فقرةفراهم  افزوده   سی  ارزش  بر  مالیه  دهند   قانون  باید  ه  مالیه  گان 

شانرا برای مالیه معامالت انتفاعی پرداخت شده باالی اجناس موجود گدام    مجرائیشواهد مالیه قابل  

افز ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه  اولین  اجناس  با  فهرست  باید یک  این شواهد  دهند.  تسلیم  وده خویش 

کاری    آخرین روزختم    ین برای مالیه دهنده الزم است تا درا  موجود در گدام را شامل باشد. بنابر

 قبل از ثبت شدن اجناس گدام را موجودی نمایند.         

  مجرائی افزوده    بر ارزشقانون مالیه    سی و سوم  مادة مالیه معامالت انتفاعی مربوطه که میتواند مطابق   33.8

شود   انتفاعی داده  معامالت  مالیه  از  مالیه  وارداجناس    بابتکه    است  بوده   عبارت  توسط    دهنده ه 

استپرداخت   احکام  .  گردیده  مطابق  را  انتفاعی  معامالت  مالیه  تا  بوده  مکلف  اجناس  کننده  وارد 

سی و سوم     مادةن شخص )وارد کننده( طبق  عایدات بپردازد و فقط هما  ملغی شده قانون مالیات بر

مالیه   ارزشقانون  مالیه    بر  ثبت  )هرگاه  ارزش افزوده  آغاز    بر  روز  در  مالیه  تطبیق  افزوده  بر  قانون 

از خریداری    ناشیمالیه معامالت انتفاعی    مجرائینماید.    ءادعا  مجرائیافزوده باشد( می تواند    ارزش 

 ممکن نیست.  داخلی های 

 مثال 

  بر ارزش می باشد. یک ماه قبل از آغاز مالیه    هندوستان دارای یک تشبث تورید اجناس از  اهلل   اسد

می نماید و مالیه معامالت انتفاعی را در سطح    خریداری   هندوستانکانتینر جنس را از    3افزوده، وی  

عثمان   به  پردازد. یک کانتینر جنس  می  آغازتورید  از  قبل  ارزشمالیه    تطبیق  یک هفته  زوده  اف  بر 

از کان  فروخته می شود و دو به حیث موجودی گدام در آغاز  تای دیگر  تینرها این اجناس تا کنون 

 افزوده در دست است.    بر ارزشمالیه تطبیق 

برای مالیه معامالت انتفاعی پرداخت شده بابت دو کانتینر موجود در گدام    مجرائیاهلل می تواند    اسد

 افزوده درخواست نماید. بر ارزش یه را حین ارائه اولین اظهارنامه مال

افزوده باشد و یک کانتینر جنس   بر ارزشافزوده در آغاز مالیه    بر ارزشهرگاه عثمان هم ثبت مالیه  

ادعای   هیچ  وی  باشد،  دست  در  زمان  آن  در  تاکنون  اسداهلل  از  شده  مالیه    مجرائیخریده  برای 
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معامالت   مالیه  زیرا وی  نخواهد کرد  انتفاعی  بامعامالت  اجناس  انتفاعی  آن  ننموده  را  بت  پرداخت 

 وی تورید کننده اجناس نمی باشد.  چون است 

 

بر ارزش افزوده،    هیقانون مال  قی. بعد از آغاز تطبگرددینم  قیتطب  دوامدار  طور  سی وسوم  مادة(  1)فقرة 33.9

وجود گدام  اجناس م  یبر ارزش افزوده را برا   هیمال  مجرائیثبت شده، در عوض    داًیجدکه  تشبثات  

 .خواهدگرفتدر نظر   نزدهم قانون یاد شده مادة( 2)فقرة در زمان ثبت شدن مطابق 

ضمیمه    33.10 به  دیگر  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر  مالیه  میان  تعامل  مورد  در  بیشتر  معلومات   ( ب)برای 

 مراجعه شود.  

 عامالت انتفاعی مالیه م انتقالی برایارزش افزوده   مالیه بر مجرائی قابل محدودیت مالیه  

تا محدودیت های مشابه مندرج  این است    افزوده  بر ارزش سی و سوم قانون مالیه    مادة(  2)فقرةهدف   33.11

برای مالیه معامالت انتفاعی را تطبیق نماید. مالیه   مجرائیمالیه قابل  برای اعطای    نزدهم این قانون  مادة

بعد   مجرائیقابل   معامله  عین  که  است  مجاز  وقتی  واقع    تنها  افزوده  ارزش  بر  مالیه  قانون  معرفی  از 

م مستحق  شده  ثبت  شخص  باشد،  قابل  گردیده  اجناس    مجرائیالیه  اگر  یعنی  بود.  خواهد  کامل 

 .    نمی باشدمجاز افزوده   بر ارزشمالیه  مجرائیمالیه قابل ، یا شخصی باشدمعاف برای استفاده موجود 

قابل  قسمت  تعیین   33.12 مالیه    مادة(  2)فقرة  مطابقتجارت  مال  ی  باال   مجرائیمالیه  قانون  سوم  و  بر  سی 

نیست،    افزوده   ارزش  گردداین    زیرا ممکن  می  بر  قابل  شرایط  به    موضوع  مالیه  آن  به  توجه  با  که 

 . شدابمجاز دانسته شده  نزدهم این قانون   مادةکامل مطابق  مجرائی

قلم  هرگاه   33.13 شخ تجارت  مال  یک  یا  معاف  استفاده  متعاقباً  برای  یا  شود،  نگهداری  به  صی  گدام  از 

انتقالی مالیه بر ارزش افزوده    مجرائیمالیه قابل  منظور معافیت و یا استفاده شخصی کشیده شود، هیچ  

 . باشد یم مجاز نبرای چنین اجناس 

بصورت    مجرائی 33.14 جات  عراده  مالیه    مادة(  3)فقرة  2جزء  مطابق    عادیبرای  قانون  ارزش نزدهم    بر 

بعنوان    زودهاف اما  است.  اصلی    در صورتیتجارت  مال  محدود شده  فعالیت  فروش عراده جات  که 

 . اقتصادی شخص باشد، این اجناس دست داشته می تواند مجاز باشد

قانون    مادة(  3)فقرة  3جزء    مطابق    به منظور تفریح تجارت  مال  برای    مجرائیبه همین شکل   33.15 نزدهم 

ارزش مالیه   عادی  به    افزوده  بر  بعنوان  صورت  اما  است.  شده  موجود  تجارت  مال  محدود  اجناس 

باشد.   تفریحیمجاز باشد که فعالیت اصلی اقتصادی شخص فراهم ساختن فعالیت    در صورتی   میتواند

مال   بابت  پرداخت شده  انتفاعی  معامالت  مالیه  برای  مثال، یک صالون عروسی  که  جارت  تبه طور 

 داده می شود.   مجرائیرا برآورده نماید،  سی وسوم این قانون مادةشرایط 



 

207 
 

حفظ می    مجرائیکه منحیث ثبوت مالیه قابل  مالیه بر ارزش افزوده    های  یجکببرای  عادی  شرایط   33.16

  مجرائی مالیه بر ارزش افزوده قابل تطبیق نمی باشد، باالی  تطبیق  گردد، از آنجایی که قبل از شروع  

شواهد مالیه    تطبیق نمی گردد. با آن هم،  افزوده  بر ارزشمالیه    سی و سوم قانون  مادةانتقالی مطابق  

 معامالت انتفاعی پرداخت شده باید توسط مالیه دهنده حفظ و نگهداری گردد.  

 ۱مثال

شرکت سدید، یک شرکت عمده فروشی مواد غذایی برای مالیه بر ارزش افزوده از تاریخ آغاز این  

از آ انتفاعی  تطبیق  غاز  مالیه ثبت میگردد. یک هفته قبل  لغو مالیه معامالت  افزوده و  بر ارزش  مالیه 

مالیه    4%  فروش آن بطور عمده وارد مینماید وبه قصد  باالی واردات، این شرکت یک مقدار چای را  

را برای    مجرائیمالیه قابل  این چای میپردازد. شرکت سدید میتواند    حین توریدمعامالت انتفاعی را  

انتف برای    مجرائینماید زیرا مالیه قابل    ء ادعااعی پرداخت شده باالی چای وارد شده  مالیه معامالت 

که بعد از معرفی قانون  افزوده پرداخت شده بابت این تورید در صورت مجاز می باشد  بر ارزشمالیه 

مالیه بر ارزش افزوده    مجرائیتشبثات ثبت شده میتوانند  باشد.    صورت گرفتهمالیه بر ارزش افزوده  

وارداپر باالی  شده  خودداخت  تجارتی  فعالیت  در  که  اجناس  میرود،  ت  بکار  نمایند.    ءادعارا  شان 

ت سدید باید اسناد و مدارک مالیه معامالت انتفاعی پرداخت شده باالی واردات را حفظ نماید شرک

 نماید.        تثبیت تا ادعای خود را 

 ۲مثال 

زمان وارد نمودن چای یک عراده موترسایکل را    در عین   شرکت سدید داشت مثال فوق،    با در نظر 

این موترسایکل میپردازد. این  تورید  مالیه معامالت انتفاعی را باالی    4%نیز وارد مینماید. این شرکت  

شخصی  ه  ب  100%موترسایکل   گردیده  مقصد  شرکت استفاده  نمیرود.  بکار  تجارتی  فعالیت  در  و 

  ی مالیه معامالت انتفاعی پرداخت شده باالی آن موترسایکل را برا   مجرائیمالیه قابل  سدید نمیتواند  

  تورید به این شرکت برای مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده    مجرائیمالیه قابل    رازینماید    ءادعا   را

باشد،   شده  واقع  افزوده  ارزش  بر  مالیه  قانون  معرفی  از  بعد  جنس  این  نمودن  وارد  که  صورتی  در 

تشبث نمیشود.  داده  نمیتوانند  اجازه  شده  ثبت  قابل  ات  افزوده  را    مجرائیمالیه  ارزش  بر  مالیه  بابت 

 نمایند.     ءمقاصد شخصی ادعا  بهبرای اجناس وارد شده اخت شده پرد

قرارداد های عقد شده قبل از آغاز تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده که حاوی مواد مرتبط به پرداخت  

 مالیه بر ارزش افزوده نباشد. 

به شخص ثبت شده صالحیت میدهد تا مالیه بر   افزوده  بر ارزشسی وسوم قانون مالیه    مادة(  4)فقرة 33.17

در قرارداد برای پرداخت مالیه بر ارزش    حکماینکه هیچ    علی الرغم قابل پرداخت را    ةارزش افزود 
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یا    انین وسایر قومندرج  نسبت به احکام  این حکم موارد  .  نماید، وصول  افزوده وجود نداشته باشد

 ترجیح داده می شود.قرارداد 

 

 ۳ مثال

ماه    12پایه کمپیوتر لپتاپ را به شرکت دیگری در مدت    120  قرارداد  عقد  طی  شرکت شاه کمپیوتر  

 نماید:  می قرار ذیل عرضه 

 ی افغان 1200000 مجموع    ی افغان 30000 هیپا یف وتریکمپ  هی پا 40 عرضه:  1398 دلو ماه

 ی افغان  1200000 جمله        ی افغان 30000 هیپا یف وتریکمپ  هیپا 40 ه عرض:  1400 ثور ماه

 ی افغان  1200000 جملهافغانی         30000 هیپا یف وتریکمپ  هی پا 40 عرضه:  1400 اسد  ماه

عرضه دوم و سوم بعد از معرفی مالیه بر ارزش افزوده    ل از معرفی مالیه بر ارزش افزوده،عرضه اول قب

 صورت میگیرد. 

. در  رسیده است  ءقبل از آغاز تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده به امضا  1398قوس  رارداد در ماه  ق

ها بعد از آغاز تطبیق مالیه بر ارزش افزوده    عرضه کمپیوتر  بر افزوده  مالیه بر ارزش    تحصیلقرارداد  

کمپیوتر از اول  نگردیده است. شرکت شاه  پیشبینی    1400ماه اسد  و    1400یعنی عرضه های ماه ثور  

این شرکت    1399جدی   ثبت گردیده است.  مالیه  این  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تطبیق  علی  آغاز 

باید  ه باالی این عرضه ها در قرارداد پیشبینی نگردیده الرغم اینکه حکم پرداخت مالیه بر ارزش افزود 

 .  وضع نماید 1400و اسد  1400مالیه بر ارزش افزوده را باالی عرضه های ماه ثور 

 :   ترتیب می نمایدبه همین ترتیب این شرکت برای خریدار قرار ذیل بیجک 

 افغانی  1200000  :1عرضه 

 1320000  جمله         120000مالیه بر ارزش افزوده  10%جمع    افغانی  1200000 : 2عرضه 

 1320000  جمله         120000مالیه بر ارزش افزوده  10%جمع     افغانی  1200000 : 3عرضه 

ل مالیه قاباگر خریدار نیز برای مالیه بر ارزش افزوده از آغاز تطبیق این مالیه ثبت باشد، او نیز میتواند  

    نماید. ءرا برای مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده باالی عرضه های بار دوم و سوم ادعا مجرائی

 رزش افزوده و سیستم مالیه بر ا "مالیه معامالت انتفاعی"سیستم 

ب  تطبیق 33.18 انتفاعی  معامالت  افزوده  ه  مالیه  ارزش  بر  مالیه  قانون  تطبیق  آغاز  میگردد.   عوضمجرد 

مطابق حکم  اشخاصی ثبت شده برای مالیه بر ارزش افزوده بعد از آغاز تطبیق مالیه بر ارزش افزوده  

مالیه معامالت انتفاعی باالی    مکلف به پرداخت   افزوده  بر ارزش سی و سوم قانون مالیه    مادة(  5)فقرة

 باشند. نمیشان فروشات 
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مطابق به احکام قانون مالیات بر عایدات تطبیق مالیه معامالت انتفاعی باالی تشبثات خارج از سیستم   33.19

ادامه   افزوده  ارزش  بر  یافتمالیه  ارزش  .  خواهد  بر  مالیه  میان  تعامل  مورد  در  بیشتر  معلومات  برای 

 مراجعه شود. "ب"الیات به ضمیه  افزوده و سایر م

 ها   وضع مقرره و طرزالعمل: سی و چهارم  مادۀ

 

 

 

 

 

 

معموالً  . این مقرره ها  برخوردار است  34  مادةمطابق  از صالحیت عام پیشنهاد مقرره ها  وزارت مالیه   

 .   می باشد شورای وزیران منظوری ، بخصوص تابع شرایط حقوقی

م  مادة 34.1 قانون  چهارم  و  ارزشالیه  سی  را    افزوده  بر  ها  مقرره  تا  میدهد  صالحیت  مالیه  وزارت  به 

طی مراحل بوده و بعد از منظوری کابینه قابل   کل قانونیش  . این مقرره ها تابع شرایطنمایدپیشنهاد  

 .تطبیق می گردد

العمل  ر طرز افزوده، وزارت مالیه صالحیت صدو  بر ارزشخاص قانون مالیه  موارد  بعضی  تطبیق  برای   34.2

وزارت مالیه قابل تطبیق می گردد. این طرزالعمل ها  منظوری  به    ها  طرزالعمل  را دارا می باشد. این 

 شامل موارد ذیل خواهد بود: 

   های ثبت الزامی طرزالعمل :7 مادة

   های ثبت داوطلبانه طرزالعمل :8 مادة

   وه تصدیقنامه های ثبت و لغ های مربوط ب مکلفیتها و  : طرزالعمل9 مادة

 قرار نمی گیرد  مادةشیوه تعیین ارزش عرضه ها که تحت پوشش آن : 12 مادة

 افزوده  بر ارزش: باز پرداخت مالیه  25مادة 

و    ها  طرزالعمل  تواندیم  هیمال  وزارت  همچنان 34.3 نماید  را وضع  ها  تعلیماتنامه  منظوری  این  در  و  موارد 

  بر ارزش قانون مالیه    به منظور توضیح  تنامه ها  ها و تعلیما  شورای وزیران الزم نمی باشد. طرزالعمل

قانون و مقررات    احکام  نباید مغایر باهای مربوطه را توضیح و تشریح نماید، اما    افزوده و طرزالعمل

 باشد. 

  صادر   ممکن  که   ها  طرزالعمل  نوع  رامونیپ  را   یشتریب  معلومات  اتیمال  امور  اداره   قانون  ۀماتنامیتعل 34.4

  . دینمایم  ارائه  را  هاطرزالعمل  نیا  عمل   نحوی و ها جریپروس و گردد

 طرزالعمل ها  وضع مقرره و 

 وچهارم:  یس  مادۀ 

پیشنهاد، طرزالعمل ها وتعلیمات    را  حکام این قانون، مقرره ها منظور تطبیق بهتر اه  ب،  وزارت مالیه میتواند

 نامه ها را که مغایر احکام این قانون نباشد، وضع نماید.  
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 تاریخ انفاذ : سی و پنجم  مادۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیه بر ارزش افزوده از    تطبیق قانونافزوده،   بر ارزشسی و پنجم قانون مالیه    مادة(  1)فقرةطبق حکم   35.1

 میگردد.  آغاز( 1400از شروع سال مالی ) 1399ماه جدی سال اول 

به منظور مالیه    تیاریثبت اخ 35.2 بر هشتم قانون مالیه    مادةحکم  مطابق    ده  وافز  بر ارزشمالیه دهندگان 

 آغاز میگردد.  1399ماه جدی سال نیز از اول  افزوده   ارزش

به وزارت مالیهها  درخواست  (  8و  7)  موادمطابق   35.3 از   )ریاست عمومی عواید(  برای ثبت میتواند    قبل 

)ریاست عمومی    . اگر درخواست ها مورد رضایت وزارت مالیهرددتسلیم گ  1399سال    اول جدی

قرار گیرد، منظوری آنرا صادر و به مالیه دهنده اطالع میدهد. در خصوص ثبت الزامی، ثبت    عواید(

نافذ میشود،  ثبت شناخته  به درخواست  مالیه دهنده مکلف  ماه که  روز  نخستین  لذا آنعده    است،  از 

دهنده گان که   مالیه    مادة  مطابقمالیه  قانون  ارزش هفتم  تطبیق   افزوده   بر  اند در آغاز  واجد شرایط 

اول جدی   از  یعنی  افزوده  ارزش  بر  مالیه  ثبت    1399قانون  برای  دهنده گان که  مالیه  میشوند.  ثبت 

روز   نخستین  از  مینمایند  درخواست  از    دورةاختیاری  اطالعیه  صدور  از  بعد  افزوده  ارزش  بر  مالیه 

 یات ثبت میشوند. طرف اداره مال

 شده  لغو احکام 

شصت و    مادة(  4( و )3)  فقراتافزوده،    بر ارزشسی و پنجم قانون مالیه    مادة (  2)فقرةطابق به حکم  م 35.4

و هفتم    مادة (  3)فقرةو  چهارم   عایدات  شصت  بر  مالیات  )قانون   (976منتشره جریده رسمی شماره 

 . دفزوده ملغی میگردآغاز تطبیق قانون مالیه بر ارزش ا با 1387سال 

مالیه را باالی واردات وضع نموده است.    4%قانون مالیات بر عایدات    شصت و چهارم    مادة  (3)فقرة 35.5

باالی تمامی    آن  مالیه بعد از آغاز تطبیق مالیه بر ارزش افزوده دیگر اخذ نمیگردد. در عوض  4%  این

 این قبیل واردات مالیه بر ارزش افزوده وضع میگردد.  

 تاریخ انفاذ  

 : م پنجوسی  ۀماد 

 قابل تطبیق می باشد. 1399این قانون از اول ماه جدی سال  (1

( مادة شصت و هفتم قانون 3)ةر( مادة شصت و چهارم  و فق4و 3با انفاذ این قانون، فقره های ) (2

 هـ ش ملغی شمرده میشود.  1387( سال 976عایدات منتشره جریدة رسمی شماره ) مالیات بر
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  مادة ( 3)فقرةحکم می نماید که مالیات مندرج قانون مالیات بر عایدات  شصت و چهارم مادة( 4)فقرة 35.6

    فقرة ، این  شصت و چهارم    مادة(  3)فقرة  لغو. با  باید توسط گمرکات تحصیل گردد  شصت و چهارم

 غیر ضروری بوده و نیز ملغی میگردد.  

هفتم   مادة(  3)فقرة 35.7 و  مالیا  شصت  مالیه  قانون  که  میکند  حکم  عایدات  بر    مادة (  3)فقرةمندرج  ت 

با هرگونه اضافه پرداخت در دور   در مقابل مکلفیت  شصت و چهارم  انتفاعی،    ة های مالیه معامالت 

 د.گردمی این حکم نیز ملغی است.  مجرائی قابل انقضاء 

ن  مجرائیانقضای هر گونه   35.8 استفاده  بر قانون    و هفتمشصت    مادة(  3)فقرة شده مطابق  ااضافی  مالیات 

منحیث   استفاده آن  با  رابطه  در  تنها  همان    مجرائیعایدات  بر    این حکممیگردد.    تطبیق  مادةمطابق 

، به شرط اینکه  قانون مالیه بر ارزش افزوده  سومسی و    مادة   (1)فقرةمطابق    مجرائی موجودیت چنین  

 ید. برآورده گردند، تأثیر نمی نما   مادةتمام شرایط مندرج همان 

 الف(  )ضمیمه  

 مجرائی مالیات قابل تقسیم 

مالیه    مادة(  1)فقرةحکم  ق  مطاب 1.الف قانون  ارزش نزدهم  بخاطر  افزوده،    بر  دهنده  مالیه  عموم  بصورت 

داده شود،   شا   مصارف نسبت  و خدمات  اجناس  مالیه  تابع  به عرضه  متذکره وی  زمانیکه مصارف 

،  داده نشودبه عرضه های قابل مالیه نسبت   مصارفه این و زمانیک گردد  می مجرائیقابل  همستحق مالی

 .     قرار نمی گیرد  مجرائیقابل  همستحق مالی شا  مصارفمالیه دهنده بخاطر 

 آن   م یتقسو عدم  مجرائیقابل  ه یمال عدم

قابل   2الف. ذیل  مجرائیمالیه  و خدمات  اجناس  یا کسب  و  و    ،باالی خریداری  اجناس  این  زمانیکه  حتی 

و یا واجد    داده شودورت کامل و یا قسماً به عرضه قابل مالیه اجناس و خدمات نسبت  خدمات بص

 ، مجرای نمی گردد. شرایط فعالیت های ذیل باشد

این    مربوطه جاریول اجاره( عراده جات مسافربری و همه هزینه های  شمکسب مالکیت )ب •

و یا اجاره مجدد( و یا     در گدام باشد )یعنی برای فروش مجدداینکه عراده    مگرعراده جات  

 ؛   استفاده گردد بطور تکسی 

ش،  ا   و یا کارمندان   ه وی ، برای مالیه دهنده، نمایندتفریحیباالی تدارکات    متقبله مصارف   •

اینکه همچو تدارکات عرضه خدمات را منحیث بخشی از فعالیت اصلی اقتصادی مالیه   مگر

 برگیرد.  دهنده در
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آنجایی 3الف. قابل    از  مالیه  مندرج    مجرائیکه  استثناآت  مالیه    مادة(  3)فقرةبرای  قانون  ارزش نزدهم    بر 

منحیث جنس داخل گدام و یا منحیث یک تکسی    100%، این عراده باید  است  مجرائی قابل    افزوده 

بعنوان فعالیت    تفریحیبرای فراهم ساختن فعالیت    100%  تفریحی بکار برود، و یا در صورت مصارف  

که بعضی کاربردهای دیگری برای این مصرف وجود   بکار رود. در صورتیاقتصادی مالیه دهنده  

بعدی )تقسیم بندی  ین بحث  ا  . بنابرداده می شود  مجرائیهم   نه  و  قسیم  ت، این مصارف نه  داشته باشد

 .   تطبیق نمی گردد ،مصارف مشخص شدهتقسیم در مورد  قسمی(

 : ار میرودمالیه بک تابع خریداری های که قسماً برای عرضه های 

بعضی   4الف. دهنده    موارددر  را  مالیه  تجاراجناس  فعالیت  خود  تبرای  برای  نمایدمی  کسب  ی  قسماً  که 

( 4)فقرةحکم  عرضه قابل مالیه و قسماً برای استفاده شخصی و یا استفاده عرضه معاف بکار میرود.  

قانون مالیه    مادة هرگاه  را    اجناسبه کسب    مربوط  مجرائیمالیه قابل  تقسیم    افزوده  بر ارزشنزدهم 

هر در  شده  خریداری  گردند،    اقالم  استفاده  معاف  های  عرضه  و  مالیه  تابع  های  عرضه  اجازه  دو 

( 4)فقرةیاد میگردد.    "مضاعف  مصارف استفاده"چنین کسب مالکیت بنام    تعلیماتنامهمیدهد. در این  

ناس را در صورت اجازه نمی دهد  مربوط به کسب اج  مجرائیتقسیم مالیه قابل    نزدهم این قانون   مادة

 دو عرضه های تابع مالیه و استفاده شخصی بکار گرفته شود.  که اقالم خریداری شده در هر 

حین تعیین هرگونه مالیه  بالقوه از تاریخ کسب و یا واردات در دسترس است،  مجرائیچون مالیه قابل  5الف.

حین   در نهایتدر همان وقت و یا را ها یا واردات  عرضه همالیه دهنده باید استفاده متوقع مجرائیقابل 

 برگیرندة آن معامله در نظر بگیرد.   مالیاتی در  دورةتهیه اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده برای 

سیستم حفظ اسناد و    بایدمالیه و معاف از مالیه را پیش میبرند    تابعدو فعالیت    گان که هره  مالیه دهند 6الف.

 . درست را بدهد  مجرائیتعیین مالیه قابل تنظیم نمایند که به آنها اجازه ی طورمدارک شانرا 

 . می نمایدرا خالصه   مجرائیمالیات قابل  گرفتن مد نظرذیل روند  جدول 7الف.
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 مجاز  مجرائی  قابل  ه یمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجرائی قابل   هتعیین مالی 

فعالیت های    جدول که در    طوری 8الف. به  میتواند کامالً  یا واردات  ها  بعضی عرضه  نشان داده شد،  فوق 

  حین   ه . مالیه دهندمرتبط باشدافزوده    بر ارزشقابل مالیه و یا هم کامالً به فعالیت های معاف از مالیه  

موقفی  مالیاتی در    دورة  کسب یا واردات الی زمان ارائه اظهارنامه های مالیه بر ارزش افزوده برای آن

  عراده ) یمستثن مصارف

(  یحیتفر مصارف و جات

  واردات   ای ها یرادیخر

  یبرا قسماً ای کامل بطور

 باشد  یشخص استفاده 

 

  قابل  هی مال عدم

 مجرائی 

  ی مجرائ قابل هیمال

  ها یداریخر یباال

 دات وار و 

 
 

  مورد یمجرائ قابل هیمال

 نظر

 کامالً متعلق به فعالیت  

 های تابع مالیه 

  یبرا مضاعف استفاده 

  و ه یمال  قابل یتهایفعال

 معاف 

 

 کامالً متعلق به فعالیت 

 های معاف 

 

 ی مجرائ قابل قسماً ی مجرائ قابل  هی مال عدم

 

 ی مجرائ قابل کامالً

 ی مجرائ  قابل  ریغ و یمجرائ قابل ن ییتع وه یش

 
یمجرائ قابل قسمت  

 یمجرائ قابل ریغ قسمت
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از    خواهد گرفت قرار   برای کدام یک  یا خدمات بصورت کامل  این اجناس  تا مشخص سازند که 

 فعالیت های مشخص بکار خواهد رفت.    

 ۱مثال 

ین فعالیت ها تابع مالیه بر ارزش  اشرکت صافی تشبثی است که فعالیت های چندگانه دارد، بعضی از

که خدمات معاف از مالیه    را فعال نموده کلینیک های صحی    تعداد رکت  افزوده اند. همچنان این ش

 .  ارائه می نمایندبر ارزش افزوده را 

ش جهت نگهداری نمونه های  ا این مالیه دهنده یک پایه یخچال را برای استفاده کلینیک های صحی  

مین خریداری  معافخون  فعالیت  بخاطر  کامل  بصورت  )یخچال(  ماشین  این  چون  مالیه    ماید.  از 

 شده نمیتواند.  ءبرای خرید این یخچال ادعا  مجرائیمیباشد، هیچ گونه مالیه قابل 

نمایندگی  9الف. دارای  ممکن  شده  ثبت  تشبثات  بخش  ها   بعضی  های    یا  فعالیت  یک  هر  که  باشد  های 

در ببرد.  پیش  را  یک    ینا  جداگانه  استفاده  برای  خاص  بطور  واردات  یا  عرضه  یک  اگر  صورت 

دگی یا بخش باشد، این تشبث باید فعالیت های همان نمایندگی یا بخش را در نظر بگیرد. اگر نماین

فعالیت   به یک  منحصراً  بخش  یا  نمایندگی  قابل   تابعاین  مالیه  باشد،  مشغول  مالیه  از  معاف  یا  مالیه 

 نمایندگی یا بخش در نظر گرفته میشود.   مطابق با فعالیت  مجرائی

 ۲مثال 

تذکر داده شد شرکت صافی فعالیت های اقتصادی چندگانه دارد. این شرکت    یثال قبل طوریکه در م

ها بشمول یک بخش ساختمانی میباشد. بخش ساختمانی خریداری های منحصر به خود  دارای بخش

 ها نگهداری مینماید.  از سایر بخش را داشته و اسناد و مدارک خود را بطور جداگانه

کامل   بطور  ساختمانی  ازبخش  است.  مشغول  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تابع  های  فعالیت  رو    ینا  در 

برای مالیه بر ارزش افزوده باالی خریداری ها که منحصراً به    مجرائیشرکت صافی میتواند مالیه قابل  

 نماید.    ءبخش ساختمانی تعلق میگیرد، ادعا 

 تقسیم 

استفاده مضاعف  مواداگر یک مالیه دهنده،   10.الف بر  را خ  قابل  نماید، سپس مالیه  ریداری، کسب یا وارد 

در وقت ارائه اظهارنامه مالیه بر ارزش افزوده توسط  تقسیم  گردد.  تقسیم  ارزش افزوده متحمله باید  

 مالیاتی حاوی آن معامله صورت میگیرد.  دورة مالیه دهنده برای 

بکار ببرند  را    شیوه گان باید این    هدهند میباشد. مالیه  معامله  گردش    شیوههمان  تخمینی  تقسیم  شیوه   11.الف

این    مگر قابل    شیوه اینکه واضح شود که  نادرست مالیه  مالیه دهنده  میشود.    مجرائیسبب تخصیص 

استفاده نماید، باید طرزالعمل مبنی بر استفاده      که بخواهد شیوه مختلف از شیوه گردش معامالت را

 ید.  از شیوه دیگر را از ریاست عمومی عواید دریافت نما
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نا  تقسیم  معامله گردش    شیوه   12الف. معاف    تابعخالص    فروشات  های  فعالیت  با  مقایسه  در  را  جهت  مالیه 

 .   نماید. استفاده می مضاعف خریداری های  مجرائیمالیه قابل تخصیص 

 ۳مثال 

به ادامه مثال شرکت صافی، این شرکت دارای یک دفتر مرکزی میباشد که بعضی وظایف اداری را  

گاهی    های همه فعالیت های این شرکت هم تابع مالیه و هم معاف از مالیه انجام میدهد. این دفتر گبرا

 مینماید.     قرطاسیه، وسایل کمپیوتر و فرنیچر را بخاطر استفاده دفتر خریداری 

(  400)مالیه آن    تابعطی سال گذشته در پهلوی همه فعالیت های اقتصادی این شرکت، عرضه های  

در    شیوه میلیون افغانی بود. توقع میرود که این  (  100)افغانی  و عرضه های معاف از مالیه آن  میلیون  

بنابر یابد.  ادامه  نیز  قابل  ا  آینده  مالیه  شرکت  برای   مجرائیین  افزوده    هیمال  مبلغ   80%  را  ارزش  بر 

 را اجازه دارد.        شا  یدفتر مرکز  یها ی دار یخر  یپرداخت شده باال

 (  ب  ) مهی ضم

 ایسه و تعامل مالیه بر ارزش افزوده با سایر مالیاتمق

 .را متقبل میشود آن  مالیه  باالی مصرف است که خریدار نهایی ،مالیه بر ارزش افزوده

بار اقتصادی این    یک مالیه باالی مصرف باشد.  تامالیه بر ارزش افزوده به گونه ای طراحی شده است    1ب.

اجناس   نهایی  کننده  مصرف  را  باالی مالیه  مالیه  وضع  با  میشود.  متقبل  خدمات  کننده  دریافت  یا 

بلند بردن عواید دولت از دوش تولید کننده گان اجناس و خدمات    ولیتمسؤمصرف بجای تولید،  

لیت های شود که در  در افغانستان برداشته میشود تا سبب تشویق سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و فعا

 دراز مدت مفید باشد. 

لیکه مالیه بر ارزش افزوده یک مالیه باالی مصرف است، اما از دید شخصی که همه مراحل و  در حا  2ب.

بر  باشد. مالیه  به نظر نمیرسد که چنین  نداند،  اخیر را  تا  از اول  این مالیه  پروسه های چگونگی کار 

یا  افزوده توسط فروشنده اجناس  از خریدار    ارزش  ت  یا دریافت کننده خدماعرضه کننده خدمات 

میگردد. هر    تحصیل  در  را  مبالغ  این  مالیه    دورةفروشنده  وزارت  به  افزوده  ارزش  بر  )ریاست  مالیه 

میپردازد. فروشنده طوری میپندارد که وی این مالیه را متقبل شده است چون آنرا به  عمومی عواید(  

رزش افزوده باالی  میپردازد. اما بخاطر باید داشت که مالیه بر ا)ریاست عمومی عواید(  وزارت مالیه  

نیست تا بخشی از قیمت اجناس یا خدمات طوری  قیمت اجناس یا خدمات افزود میگردد، این مالیه  

انتفاعی داخلی، طوریکه    را بر عایدات حکم    شصت و ششم  مادةمانند مالیه معامالت  قانون مالیات 

 میکند یا قبالً مالیه بابت عواید تحصیل میگردید، در بر گیرد. 
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 قایسه مالیه معامالت انتفاعی با مالیه بر ارزش افزوده مثال م

 اجناس را )بدون کدام خریداری( تولید و آنیک مثال ساده را در نظر بگیرید که در آن یک تشبث  

از در  میلیون  یک  مبلغ  مالیاتی در بدل  دورةرا در جریان یک   گرفتن هر گونه مالیه  نظر  افغانی قبل 

 بفروش میرساند.

تابع مالیه معامالت انتفاعی    عایدات  قانون مالیات بر  شصت و ششم  مادة( 1)فقرةمطابق    اگر این تشبث

 طور محاسبه میگردد:   مالیه معامالت انتفاعی میباشد. مالیه قابل پرداخت این 4%باشد، دارای نورم 

این تشبث مبلغ    40000=    1000000  ×  4%  اداره مالیات می(  40000)افغانی.  به  زد و  پردا   افغانی را 

افغانی از بابت فروش اجناس برای این تشبث باقی میماند. مالیه معامالت انتفاعی مالیه  (  960000)مبلغ  

 را متقبل میشود.  بوده و تشبث آن معاملهباالی 

آن  در  باشد،  ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  تشبث  این  اگر  مقایسه،  معامالت    در  مالیه  صورت 

مالیه بر ارزش    10%افغانی جمع    میلیون  1  مبلغ   ث قیمت اجناس خود راانتفاعی نمی پردازد. این تشب

مبلغ   مجموعاً  مشتری  میکند.  تعیین  قیمت (  1100000)افزوده  مذکور  تشبث  میپردازد.  تشبث  به  را 

مبلغ  یعنی  را    میلیون   1  اصلی  مبلغ  برای خود  افغانی  و  را  (  100000)نگهداشته  مالیه  افغانی  به  بطور 

می  ةادار  میتوانپردازد.  مالیات  صورت    پس  در  که  برایدید  بودن  با   ثبت  افزوده،  ارزش  بر    مالیه 

میپردازد، در اصل مشتری این مالیه را متقبل گردیده    یمالیات  ةکه تشبث این مالیه را به ادار   وجودی

 چون مبلغ اضافه شده باالی قیمت اصلی را پرداخته است. 

 رزش افزودهمالیه بر اتعامل مالیه معامالت انتفاعی و 

اول    3ب. از  افزوده  ارزش  بر  مالیه  آغاز  موقع  واردات  1399جدی  ماه  در  باالی  انتفاعی  معامالت  مالیه   ،

یابدتوقف   مالیه  می  و  بوده  پرداخت  قابل  واردات  باالی  افزوده  ارزش  بر  مالیه  عموم  بصورت   .

تحصیل   واردات  باالی  آن  از  بیشتر  انتفاعی  بنابرمعامالت  مالیه   ین،ا  نمیگردد.  میان  تعاملی  هیچ 

معامالت انتفاعی باالی واردات و مالیه بر ارزش افزوده باالی واردات وجود ندارد. در بعضی موارد  

قادر خواهند بود تا در آغاز مالیه بر ارزش  منحیث یک منفعت انتقالی به تشبث های ثبت شده آنها  

ارزش    مجرائی   افزوده، بر  مالیه  بابت  مشخص  را  مطالبه  امواافزوده  گدام  در  موجود  . نمایندل 

 . نمایدرا در این تعلیماتنامه مالحظه   افزوده  بر ارزشسی وسوم قانون مالیه  مادةتشریحات برای 

، در بازار داخلی فروش اجناس و عرضه خدمات مالیه بر ارزش  مالیه بر ارزش افزوده  تطبیق  از آغاز  4ب.

ات یکجا عملی میگردد. تشبثات که برای مالیه بر ارزش  معامالت انتفاعی باالی فروشافزوده و مالیه  

ثبت باشند  افزوده  افزوده    می  ارزش  بر  مالیه  بر موجود  در سیستم  مالیه  برای  تشبثات که  میباشند. و 

تابع    قانون مالیه بر ارزش افزوده  (67و    66،  65،  64)  موادارزش افزوده ثبت نمی باشند، مطابق احکام  

دو مالیه یعنی مالیه بر    تابع هر  بابت فروشات خویش  نتفاعی میمانند. هیچ تشبثیشرایط مالیه معامالت ا
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انتف نیمه   اعیارزش افزوده و مالیه معامالت  باشید که اگر یک تشبث در  نخواهد بود. بخاطر داشته 

برای    دورة یک   شرکت  این  میشود،  ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  از    ۀنیممعامالت  مالیاتی  قبل 

بعد از ثبت، مالیه بر ارزش افزوده    ۀبرای معامالت نیم  الیه معامالت انتفاعی را در نظر میگیرد وم  ،ثبت

 د.  را در نظر میگیر

از عرضه کننده های    5ب. بابت خریداری های داخلی  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  ثبت شده  یک تشبث 

بابت    مجرائیین، هیچ گونه  ا  بنابر،  دمیباش  مجرائیثبت شده مالیه بر ارزش افزوده مستحق مالیه قابل  

 خریداری ها از عرضه کننده های که تابع مالیه معامالت انتفاعی اند، وجود ندارد. 

بر عایدات  6ب. مالیات  قانون  انتفاعی، مطابق فصل دهم  معامالت  مالیه  تابع  ترتیب تشبث های    ، به همین 

بر ارز  از اشخاص ثبت شده برای مالیه  قابل مجرائی نمی  بابت خریداری ها  ش افزوده مستحق مالیه 

به عین د آنها  نیستند. همچنان  ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  آنها خود  قابل  باشند، چون  مالیه  لیل 

 مجرائی را بابت مالیه بر ارزش افزوده پرداخت شده باالی واردات خویش  بدست آورده نمی توانند.

مالیه بر ارزش افزوده، دیگر هیچ مالیه معامالت انتفاعی  تطبیق  از  در فوق دیده شد، بعد از آغ  چنانچه  7ب.

بخاطریکه   نمیگردد.  وضع  واردات  بعدباالی  به  آن  مالیه    از  تابع  داخلی  گان  دهنده  مالیه  برای 

مطابق   قبالً  انتفاعی، طوریکه  بر  مادة(  3)فقرةمعامالت  مالیات  قانون  هفتم  و  ممکن    عایدات  شصت 

انتفاعی خویش  داشته با  وجود نمی  مجرائی  ،بود گیرند،    مجرائیشد تا در برابر ذمت مالیه معامالت 

  خواهند داشت. از این  یاین مالیه دهنده گان برای هر ربع مالیه معامالت انتفاعی ذمت خالص بزرگتر

تنظیم   ربع  آن  جریان  در  را  خویش  نقدی  جریان  اند  مکلف  گان  دهنده  مالیه  همچو  تا   نمایندرو 

برای ادای ذمت مالیه معامالت انتفاعی شان در ختم آن ربع پول کافی در  گردد که    اطمینان حاصل

 دست باشد. 

 تعامل مالیه بر ارزش افزوده و مالیه موضوعی کرایه

آغاز    8ب. از  مطابق  تطبیق  بعد  افزوده  ارزش  بر  نهم  هپنجا  ةمادمالیه  مالیه    دات،ی عا  بر  اتیمال  قانون  و 

ادامه   یابموضوعی کرایه  بنابرد می  افزوده که  ا  .  بر ارزش  ین، یک مالیه دهنده ثبت شده برای مالیه 

منظور استفاده تجارتی به کرایه میدهد، مکلف است تا مالیه بر ارزش افزوده را باالی  ه  تعمیر ها را ب

شده وضع  مبالغ  کسر  بدون  نشین  کرایه  توسط  پرداخت  قابل  خالص  نا  نشنین    کرایه  کرایه  توسط 

 . نمایدلیات بر عایدات، وضع مطابق قانون ما

 مثال 

(    200000) جهان برای مالیه بر ارزش افزوده ثبت است. اندکی پیش از ثبت، او یک تعمیر را به مبلغ  

  15%قانون مالیات بر عایدات    و نهم    هپنجا  مادةماهوار داده است. کرایه نشین مطابق    افغانی به کرایه

افغانی را به جهان و  (  170000)و، کرایه نشین هر ماه مبلغ  ر  را از پرداخت کرایه وضع میکند. از این 
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افغانی وضع شده را به اداره مالیات میپردازد. جهان مستحق است تا مبلغ وضع شده را  (  30000)مبلغ  

بر عایدات خود مجرائی بگیرد، چون مبلغ وضع شده    در زمان سنجش و ارائه اظهارنامه ساالنه مالیات

منحیث یک پیش پرداخت مالیات بر عایدات پنداشته    قانون یاد شده   و نهم  ه نجاپ  مادة(  2)فقرةمطابق  

 میشود. 

مالیه بر ارزش افزوده    10%بعد از ثبت شدن برای مالیه بر ارزش افزوده، جهان مکلف به اضافه نمودن  

میباشد.   کرایه  ایناباالی  نشینرو    ز  کرایه  توسط  پرداخت  قابل  مبلغ  ماه  (  220000)مجموع  هر  در 

مبلغ  10%+    200000)میباشد   اما  بابت  (  20000)(.  از  عاید  برای جهان  افزوده  ارزش  بر  مالیه  افغانی 

بنابر است.  افزوده  ارزش  بر  مالیه  بلکه  نبوده  مطابق  ا  کرایه  نهم  هپنجا  مادةین،  بر   و  مالیات  قانون 

 میباشد.  %15×200000=  30000 عایدات مبلغ قابل وضع هنوز هم

فوق  9ب. مثال  طبق  در  باید  ماه یک صورتحساب    بیستم   مادة، جهان  در هر  افزوده  ارزش  بر  مالیه  قانون 

افغانی را منحیث کرایه و   (200000)مالیاتی را به کرایه نشین صادر کند. در صورتحساب، جهان مبلغ 

مالیه،   (120000)مبلغ   تابع  بابت همین عرضه  پرداخت  قابل  افزوده  ارزش  بر  مالیه  منحیث  را    افغانی 

افغانی را  (  170000)قانون مالیات بر عایدات کرایه نشین مبلغ    و نهم    هپنجا  مادة  میدهد. مطابق  تذکر

جمع   کرایه  بعنوان  مالیه،  نمودن  وضع  از  مجموعاً  (  20000)بعد  افزوده  ارزش  بر  مالیه  مبلغ  افغانی 

 د. به اداره مالیات میپرداز افغانی را(  30000). کرایه نشین مبلغ به جهان میپردازدافغانی را  (190000)

بخاطر باید داشت که وضعیت در این مثال، از لحاظ قانونی یا اقتصادی مالیات مضاعف نمی باشد.         10ب.

است که کرایه نشین بابت استفاده از تعمیر متقبل میشود. مالیه موضوعی    ۀمالیه بر ارزش افزوده مالی

یشود. زمانیکه مالک تعمیر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه  کرایه را مالک تعمیر از بابت عاید متقبل م

 میشود.  پذیرفتهمیکند این مالیه بحساب مالیه باالی نفع 

 باالی واردات تعامل مالیه بر ارزش افزوده و مالیه ثابت 

وضع  شند.  مالیه بر ارزش افزوده میبا10%گان تابع  افزوده، وارد کنند مالیه بر ارزش  تطبیق  بعد از آغاز       11ب.

قرار    .می یابدادامه    دات ی عا  بر  اتیمال  قانونهفتاد و هفتم    ةماد باالی واردات مندرج    2%مالیات ثابت  

در برابر    مجرائیمالیات ثابت یا منحیث یک    ،عایدات  شانزدهم قانون مالیات بر  مادةشرح در مورد  

هزینه های مستقیم ها  میباشد. این  مالیات بر عایدات ساالنه و یا بجای مالیات بر عایدات ساالنه مجاز  

بلکه مربوط نیستند،  به    واردات  ثابت  مالیات  میباشند.  اجناس  بابت فروشات  آینده  مالیه  تابع  مفاد  به 

علق میگیرد نه به هزینه اجناس. هیچ مالیه مضاعف قانونی یا اقتصادی با مالیه بر عاید از بابت اجناس ت

 د.   ارزش افزوده و مالیات ثابت وجود ندار
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 تعامل مالیه بر ارزش افزوده و مالیه موضوعی قراردادها 

میتوان از پرداخت های قراردادی های فاقد جواز    داتیعا  بر  اتیمال  قانون دوم    هفتاد و  ةمادمطابق   12ب.

به نورم   به نورم   7%تجارتی  مالیه وضع کرد. مبالغ وضع    2  %  و قراردادی های دارای جواز تجارتی 

نورم   به  نورم  ب  7%شده  به  مبالغ وضع شده  و  ساالنه  عایدات  بر  مالیات  بر   2%جای  مالیات  برابر  در 

 ائی می باشد. قابل مجر عایدات ساالنه برای آن سال

معاف  13ب. قرارداد شده  های  و عرضه  میشود  ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  قراردادی  یا نباشد    اگر    و 

نباش نورم صفر  افزوده در  ارزش  بر  مالیه  را  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیه  تا  میشود  آنها خواسته  از  د، 

باالی مبلغ قرارداد وضع کنند. طوریکه در تعلیماتنامه تشریح گردید مبلغ مالیه بر ارزش افزوده مالیه  

قراردادی تحصیل میگردد ک  ای است که مصرف کننده آن متقبل شده و توسط  اظهارنامه  را  ه در 

هر   در  افزوده  ارزش  بر  بر    ورةدمالیه  مالیه  اقتصادی  لحاظ  از  میشود.  ارائه  مالیات  اداره  به  مالیاتی 

ارزش افزوده متعلق به قراردادی نیست. قراردادی باید یک صورتحساب مالیاتی را به مشتری فراهم  

بر   مالیه  مبلغ  و  پرداخت  قابل  اصلی(  )قیمت  قیمت  آن  در  را  سازد که  پرداخت  قابل  افزوده  ارزش 

 انه نشان دهد.بطور واضح و جداگ

مطابق  مشتری   14ب. دوم  ةماد که  و  به    داتی عا   بر  اتیمال  قانون  هفتاد  پرداخت  قابل  مبلغ  یک  از  باید 

  وی را طبق قرارداد از قیمت )قیمت اصلی( وضع نماید.    قراردادی مالیه وضع کند، مکلف است آن

 را از مبلغ مالیه بر ارزش افزوده وضع نماید.  نباید آن

 مثال 

داخله قرارداد میکند. این شرکت    تمانی مصدق ساختن تعمیر حوزه پولیس را با وزارشرکت ساخت

  میلیون   30  مبلغقیمت قرارداد  برای مالیه بر ارزش افزوده ثبت است و دارای جواز تجارتی نیز میباشد.  

چون   است.  یا  افغانی  معاف  متذکره  عرضه  و  میباشد  ثبت  افزوده  ارزش  بر  مالیه  برای  شرکت  این 

باید وضع گردد. حسب توافق در قرارداد، مرحله    مالیه بر ارزش افزودهپس  ای نورم صفر نیست،  دار

  1افغانی جمع    میلیون  10ه مبلغ  اول کار تکمیل میگردد و این شرکت یک صورتحساب مالیاتی را ب

قابل پرداخت  میلیون مبلغ  مینماید که مجموع  فراهم  افزوده  ارزش  بر  مالیه  افغانی    میلیون  11  افغانی 

 میشود. 

افغانی    میلیون  10  مالیه را از مبلغ  2%وزارت داخله در وقت پرداخت پول به قراردادی به اساس نورم  

افغانی    9800000مانده یعنی    مبلغ باقیافغانی وضع میگردد.    200000وضع میکند. به این ترتیب مبلغ  

افغانی    10800000  افغانی که مجموعاً  نمیلیو  1  جمع مالیه بر ارزش افزوده بابت عرضه تابع مالیه یعنی

 میشود، به قراردادی قابل پرداخت میباشد. 
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شامل   این شرکت  که  مجموع   قیمت  از  است  عبارت  مینماید  افزوده خود  ارزش  بر  مالیه  اظهارنامه 

اظهارنامه   پرداخت بشمول مبلغ وضع شده بخاطریکه مبلغ وضع شده هنوز منحیث یک مجرائی در 

 ش متعلق به آن شرکت میباشد.  ا یدات مالیات بر عا

 تعامل مالیه بر ارزش افزوده و سایر مالیات ثابت 

مالیه ثابت را باالی بعضی تشبثات مشخص که از فراهم    داتیعا  بر  اتی مال  قانون  سوم  هفتاد و  ةماد  15ب.

ی عاید بدست میاورند، وضع مینماید. در مورد که همچو یک شخص برای  ئ ساختن خدمات پذیرا

یا تکت ها  نام  ثبت  ابتدایی  قیمت  بر  افزوده عالوه  ارزش  بر  مالیه  باشد،  ثبت  افزوده  ارزش  بر    مالیه 

ثابت   مالیه  میگردد.  بوده    10%وضع  افزوده  ارزش  بر  مالیه  از  مستثنی  آمده  بدست  عاید  مجموع  از 

 بجای مالیات بر عایدات پرداخت میگردد. 

ی تشبثات کوچک که توسط اشخاص حقیقی پیش برده میشود،  را باال   ثابت  اتیمال(    75و    74)  مواد 16ب.

افزوده در صورت که سرمای   ممکنچنین اشخاص  باالی    وضع میکند. بر ارزش  دورانی آنها    ۀمالیه 

 . ، تطبیق گرددمیلیون افغانی باشد( 150)بیش از حد ثبت مالیه بر ارزش افزوده 
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