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السلیک  /تاپه

 .1موخه او د پلې کولو ساحه
دغه کړنالره د معاشونو د موضوعي مالي او قراردادیانو لپاره تیاره شوې ده.
مالي ورکړه اړینه ده ،کوم چې د دولت مالي تهداب او د عامه هوساینې لپاره پرته د کومې چوپړتیا یا کوم څېز په مقابل کی
د حقیقي او حکمي اشخاصو له خوا د قانون د حکم پر بنسټ دولت ته ورکول کېږي.
هر ډول مالیه چې د دولتي او یا غیردولتي ادارې له خوا د قانون د احکامو پر بنسټ وضع کېږي ،باید د دولت معینه حساب
ته (د مالیې وزارت) بانک ته تحویل کړي.
په دغه کړنالره کې الندني ټکی نغښتي دي:


د معاشونو موضوعي مالیه



د قراردادیانو موضوعي مالیه

 .2مخففات او د عبارتونو پېژند
مالیه :د مالیې ورکړه اړینه ده ،کوم چې د دولت مالي تهداب او د عامه هوساینې لپاره پرته د کومې چوپړتیا یا
کوم څېز په مقابل کې د حقیقي او حکمي اشخاصو له خوا د قانون د حکم په اساس دولت ته ورکول کېږي.
مالي کال :مالي کال ددغه قانون له مخې عبارت د هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې د لومړنۍ ورځې (د
دسمبر  )۶۶څخه پیل کېږي او د نوموړي کال د لیندۍ د میاشتې په ورستیو کې( ۶۱دسمبر) بشپړ کېږي.
DG
CEO
IEC
SOP
GoIRA
PFEML
MOF
CoA
GOCA
ARD
AFMIS
DAB

عمومي مشر
اجرایوي مشر
د ټاکنو خپلواک کمیسیون
د عملیاتي کړنالرو معیاری میتود
د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د مالي چارو قانون او عامه لګښتونه
د مالیي وزارت
د حسابونو کود
د نقدي محاسبونو مدیر
د عوایدوعمومي ریاست
د افغانستان د اسالمي جمهوریت دولت د معلوماتي ادارې سیستم
د افغانستان بانک
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 .3دندې ،مسولیتونه او حسابي
تائید کونکی

مسول /مسولین

دندې
د معاشونو د موضوعي مالیې محاسبه

د اعطا آمر

د نقدي محاسبې مدیر ،محاسب /راجستر کونکی او نقدي معتمد

د قراردادیانو د موضوعي مالیاتو محاسبه

د اعطا آمر

د نقدي محاسبې مدیر ،محاسب /راجستر کونکی او نقدي معتمد

 .4عملیاتي کړنالره
 .1د افغانستان په عایداتو باندی د مالیاتو قانون یې داسې څرګندوي ،چې د یوه شخص د مالیې وړ عواید عبارت د
هغه مجموعي عوایدو څخه دی ،چې ټول قانوني مصارف ځېنی جدا شوي وي( ۴۹ماده) .تر دې برسېره د مالیې
تابع عواید عبارت دي له معاش ،الس مزدورۍ ،فیس او کمیشن څخه.نو دا مهمه نده ،چې نوموړي عواید په نقدي
ډول او یا هم په کوم بل شکل الس ته راوړئ ( )۴۱ماده .اما په ځینو خاصو او مشخصو وختونو کې کېدای شي،
چې معاش یا الس مزدوري په عایداتو باندې د مالیاتو د قانون له نظره معاف شي .د مثال په بڼه ،د یوه خارجي
دولت یا یوې نړیوالې موسسې د کارکونکي معاش یا الس مزدوري په عایداتو باندې د مالیاتو قانون کې هغه وخت
معافه کڼل کېږي ،چې د نوموړي معافیت د هغه په قرارداد کې  ،کوم چې نوموړې ادارې د افغانستان د حکومت
سره السلیک کړی معاف کڼل شوی وي.
 .2د مالیې وضع کول او د هغه سپارښتنه د دولت د عایداتو حساب ته د هغو اشخاصو مسولیت دی کوم ،چې نوموړو
کارکونکو ته معاشونه یا الس مزدوري ورکوي ( ۲۹ماده) .که چېری د نوموړي کارنکي له معاش یا الس مزدورۍ
څخه مالیه په صحیح ډول ورکړل شوي وي او د عایداتو لپاره کومه بله منبع هم ونلري؛ نو نوموړی کارکوونکی د
معاش/الس مزدورۍ له حسابه کوم مسوولیت نه لري( ۲۶ماده).
که چېرې د معاش/الس مزدورۍ څخه مالیه په صحیحه توګه وضعه شوي نه وي ،نو کارکونکی مکلف دی ،چې
پخپلو کلني عایداتو باندې د مالیاتو اعالمیه ،چې د هغه د عایداتو ټولې منابع پکې ذکر شوي وي د معاش/الس
مزدورۍ په ګډون کومې ،چې ورڅخه مالیه په صحیحه توګه وضعه شوي نه وي څرګنده کړي.
په داسې حال کې ،نوموړی کارکونکی کوالی شۍ ،چې د هغه د معاش/الس مزدورۍ څخه وضع شوې مالیه ،چې
دولت ته ورکړل شوي په بدل کی یې ترې مجرایي ي وغواړي.

څوک باید مالیه وضع کړي؟
هغه حکمي او حقیقي(واحد) کسان ،چې د کال په میاشتو کی دوه یا د هغه څخه زیات کارکونکي ولري مکلف دي ،چې د
خپلو کارکونکو له معاشونو څخه  ،له یوه ټاکلي حده ،چې وروسته به مشخص کېږي وضع کړي(په عایداتو باندی د مالیاتو
 ۸۶ماده)
حکمي اشخاص عبارت دي له :شراکت ،سهامي شرکتونه ،محدود المسولیت شرکتونه ،موسسې ،نمایندګۍ ،وزارت خانې ،او
په ملي او محلي کچو نورې دولتي ادارې ،دولتي تصدۍ ،ښاروالي او خیریه ټولنې.
کوم ډول د پیسو ورکړه (تادیات) د موضوعي مالیې تاطبع کېږي؟
د پیسو ورکړه(تادیات) د معاش یا الس مزدورۍ په شکل کې کوم ،چې کارکونکو ته د هغوی د کار په بدل کې ورکول کېږي
د مالیې طابع دي .معاشونه او الس مزدورۍ په الندنیو تورو کی را نغړل کېږي :اصلي معاش د خدمتونو په بدل کې ،اضافه
کاري ،کارکونکي ته د نغدو پیسو امتیازات د هغه د کار ورکونکي له طرفه(د مأکول  ،د موټر کرایې او داسې نورو په کډون
لیکن امتیازات یواځې په دې نه محدود کېږي)  ،او غیر نقدي تادیات ،چې د خدمتونو په بدل کې ورکول کېږي هم شامل دي.
کوم کسان د موضوعی مالیې طابع دی؟
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ټول هغه کارکوونکي ،چې په افغانستان کې کار کوي ،که چېرې په هیواد کې او یا هم په بهر کې میشت وي او معاش یې په
میاشت کې له  ۸۱۱۱افغانیو (یاد هغې بدل د بهرنیو اسعارو سره) زیات وي؛ نو نوموړی شخص مکلف دی ،چې خپل
مالیات ورکړي او که چېرې میاشتني مالیات نه ورکوي ،نو د هغه د معاش څخه په میاشتني حساب وضع شوې مالیه باید د
ورځی او یا هم د هفتې له حسابه ورکړل شي .هغه کارکونکی ،چې په بهر کې میشت وي په داسې حالت کې د مالیې څخه
معاف کېږي ،چې نوموړي افغان کارکوونکي ته په میشت هیواد کې همداسې د معافیت زمینه برابره شوي وي .په هیواد کې
میشت یا بهرني وګړي او نړیوالې موسسې مکلفې دي ،چې خپل مالیاتی مکلفیتونه کوم ،چې یې د افغانستان د دولت سره په
خپلو معاهدو او قرادادونو کې ذکر او السلیک کړي دي ادا کړي.

کومو کسانو ته میشت او یا غیر میشت ویل کېږي؟
په عایداتو باندې د مالیاتو قانون په مطابق ،حقیقي شخص ته هغه وخت په افغانستان کې میشت ویل کېږي
چې ( ۲ماده):
 )۱چې د مالي کال په اږدو کي هر وخت د هغه د اوسېدنی اساسي ځای د افغانستان هیواد وي :یا
 )۲چې دمالي کال په اوږدو کې  ۱۸۱ورځې په افغانستان کې وي :یا
 )۱د دولت کارکوونکی یا مامور وي او د خپلو دندو د سرته رسولو لپاره یې د هیواد نه بهر د مالي کال په
اوږدو کې سفر کړي وي.
ټول عایدات (د داخلي یا بهرنیو منابعو څخه) په افغانستان کې میشت کسان ټول د مالیې طابع دي.
غیر میشت وګړي هغو ته ویل کېږي ،چې پورتني شرایط ورباندې نه پلې کېږي .د غیر میشت اشخاصو
عواید ،چې د افغانیو منابعو څخه په افغانستان کې الس ته راځي د مالیې طابع ګڼل کېږي .عایدات د افغانیو
منابعو څخه عبارت د هغو عایداتو څخه دي ،چې مستقیما په افغانستان کې په الس راغلي وي او یا هم د کار
د سرته رسولو په بدل کې په دې هیواد کې الس ته راوړل شوي وي.
لږمړی مثال :جوبراون یو بریتانوي وګړی دی ،چې د خپلې دندې د سرته رسولو لپاره د یوې بریتانوۍ
خیریه موسسې سره د یوه کال لپاره د می د میاشتې په  ۱۲نېټه کابل ته را ننوتلی دی ،او د نوموړې موسسې
او د افغانستان د حکومت ترمنځ ددې موسسې د کارکوونکو د مالیاتو د معافیت په اړه کوم پریکړلیک ندی
السلیک شوی ،او نوموړی کس خپل معاش په بهرنیو اسعارو (استرلنګ پونډ) الس ته راوړي ،او دده معاش
مستقیما د هغه په خپل بانکي حساب کې جمع کېږي ،او د نوموړی معاش د هغې دندې په بدل کې ورکول
کېږي ،چې په افغانستان کې یې ترسره کړې ده ،له همدې کبله دغه عواید افغاني عواید ګڼل کېږي او په
افغانستان کې د مالیې طابع دی.
دوهم مثال :عبدهللا ناصري یو افغانۍ وګړی دی ،چې د دوبۍ په ښار کې ژوند کوي ،نوموړی کس په کابل
کې درې میاشتې تېرې کړي چې هغې بریتانوۍ خیریې موسسې ته کار وکړي ،ځکه چې د نوموړی اصلي
استوګنځای افغانستان نه دی او  ۱۸۱ورځي نوموړي کس په افغانستان کې نه دي تېرې کړي او د افغانستان
د دولت کارکوونکی هم نه دی ،نو له دی کبله نوموړی کس غیر مشیت ګڼل کېږي .لیکن د هغه معاش کوم،
چې یې د خپلو دندو د سرته رسولو په بدل کښی الس ته راوړي افغاني عواید بلل کېږي او د مالیې طابع
دی .بریتانوۍ خیریه موسسه دا مکلفیت لري ،چې د عبدهللا له معاش څخه مالیه وضع او د افغانستان
حکومت ته یې وسپاري.
کوم کسان کارکوونکي او کوم کسان خپلواک قراردادیان بلل کېږي؟
د مالیاتی موضوعاتو لپارهمهمه ده ،چې کارکوونکي او خپلواک قرادادیان سره وپیژنو .کارکوونکي د
معاشونو د موضوعي مالیې طابع دي په داسې حال کې ،چې خپلواک قراردادیان د دې ډول مالیې طابع نه
دي ،خو خپلواک قراردادیان د کلني عایداتو باندې د مالیاتو طابع دي .کارکوونکي او خپلواک قراردادیان په
کال  ۱۱۸۱په عایداتو باندې د مالیاتو په قانون کې نه دي تعریف شوي .او ددې پرځای ،دا یو حقیقت دی،
چې د یوه شخص د کار د ماهیت او شرایطو په اساس تصمیم نیول کېږي نه د قرارداد او یا هم په هغه کې د
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نغښتل شویو شرایطو پربنسټ .ټول عوامل عبارت دي له :د کار په سرته رسولو باندې په لوړه کچه
کنټرول ،د سپارښتنو(تادیات) منظم کول ،د کار د چاپیلایر سره همغږي ،راپور ورکونه ،د لوازمو او
تجهیزاتو برابرول ،د ارتباط موده او داسې نور.
پلې کیدونکي احکام
په عایداتو باندې د مالیاتو د قانون او مقرراتو نه د سرغړونې په حال کې ،د مالیې وزارت د خپلو اداري صالحیتونو څخه د
مالیاتو د قانون په چوکاټ کې د اجابت څخه د ډاډ د الس ته راوړلو لپاره استفاده کوي .د پلې کیدونکو اقداماتو احکام په
عایداتو باندې د مالیاتو د قانون په څورلسم او شپاړسم فصل کې شته ،چې جرمونه او د هغوی قانوني څیړنې پکې نغښتي
دي.

د مالیې سنجش
 )1د حکمي اشخاصو په عایداتو باندې مالیات ،په کال کې شل فیصده عواید د مالیې وړ دي.
 )2عواید په بهرنیو اسعارو په افغانیو باندې سنجش او اخستل کېږي .د تبادلې نرخ ،آزاد اوسط نرخ د هرې میاشتې
په پای کې د افغانستان بانک د پیرودلو په نرخ وضع کېږي.
 )3د حقیقي اشخاصو په عایداتو باندې د مالیاتو سنجش د الندني جدول په مطابق کېږي.
مالیه باید کله وضعه او وسپارل(تادیه) شی؟
کار ورکونکی مکلف دی ،چې وضع شوې پیسې د راتلونکی میاشتې تر لسمی نېټې پورې دولت ته وسپاري.
د موضوعی مالي نورمونه څو دي؟
د اعتبار نېټه د وري په لږمړی نېټه  ۴۹۶۶کال ،به عایداتو باندې د مالیاتو نوی قانون د میاشتني معاش معافیت د هر
شخص لپاره د  ۴۶،۸۱۱افغانیو څخه  ۸۱۱۱افغانیو ته (یا هم د نوموړي قیمت یوه برخه نظر په ورځ ،هفته او داسې نور)
را ټیټ کړي دي .د مالیاتو قانون همدارنګه یوه دوه فیصده نورم هم اضافه کړي دي .نوموړی قانون د میاشتنیو معاشونو د
نورمونو یو جدول تعیین کړی دی ( ۱ماده)

د میاشتنیو معاشونو محاسبوي جدول په افغانیو
مالیه

د (افغانیو) لږ عواید

د (افغانیو) زیات عواید

۱۰

۶۹۱۹۶

۱

 ۰ ۶له وضعه کېدو وروسته۶۹۱۶

۸۶۲۳

۶۹۱۶

 ۴۱۰ +۲۳له وضعه کېدو وروسته۸۶۲۳

۱۲،۴۸۱

۸۶۲۳
۱۲،۴۸۱

 ۶۱۰ + ۱۴۱۶له وضعه کېدو وروسته۱۲،۴۸۱
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د معاشونو محاسبوي جدول چې په میاشت کې دوه ځله ورکول کېږي
مالیه

د (افغانیو) لږ عواید

د (افغانیو) زیات عواید

۱۰

۰۱۱۱

۱

 ۰ ۶له وضعه کېدو وروسته۰۱۱۱

۴۶۵۰۱۱

۰۱۱۱

 ۴۱۰ +۴۰۱له وضعه کېدو وروسته۴۶۵۰۱۱

۴۱۱۵۱۱۱

۴۶۵۰۱۱
۴۱۱۵۱۱۱

 ۶۱۰ + ۰۳۱۱له وضعه کېدو وروسته۴۱۱۵۱۱۱
د دوو اونیو د معاشونو جدول
مالیه

د (افغانیو) لږ عواید

د (افغانیو) زیات عواید

۱۰

۶۰۱۱

۱

 ۰ ۶له وضعه کېدو وروسته۶۰۱۱

۲۶۰۱

۶۰۱۱

 ۴۱۰ +۵۰څخه زیات۲۶۰۱

۰۱۵۱۱۱

۲۶۰۱
۰۱۵۱۱۱

 ۶۱۰ + ۱۱۰۱څخه زیات ۰۱۱۱۱
د اونی په اساس د معاشونو جدول
مالیه

د (افغانیو) لږ عواید

د (افغانیو) زیات عواید

۱۰

۴۴۰۱

۱

 ۰ ۶له وضعه کېدو وروسته۴۴۰۱

۶۰۰۰

۴۴۰۱

 ۴۱۰ +۹۰له وضعه کېدو وروسته۶۰۰۱

۶۹۵۱۵۵

۶۰۰۰
۶۹۵۱۵۵

 ۶۱۰ +۶۱۰۱له وضعه کېدو وروسته۶۹۵۱۵۵
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د ورځنیو معاشونو جدول په افغانیو
مالیه

د (افغانیو) زیات عواید

د (افغانیو) لږ عواید

۴۶۱

٪

۱۴۴

۴۶۱

۸۲۳۳

۱۴۴

٪۰
 ۰ ۲هل وضعه کېدو وروس ته ۴۶۱
 ۴٪۰ + ۵هل وضعه کېدو وروس ته۱۴۴
 ۲٪۰ + ۲۹۸هل وضعه کېدو وروس ته۲۸۳۳

۸۲۳۳

ب :د قراردادیانو موضوعي مالیه
سریزه
هغه حکمي او حقیقي اشخاص چې مواد ،لوازم ،ساختماني چوپړتیاوې او ټول هغه خدمتونه چې د یوه قرارداد په رڼا کې
برابروي ،په عایداتو باندې د مالیاتو قانون د  ۶۶مادې د  ۴۹۶۶کال په اساس د هغو پیسو چې قراردادي ته یې په
مجموعي ډول ورکوي د موضوعي مالیې د وضع کولو مکلفیت لري .هغه حقیقي اشخاص چې د دغه قانون د  ۴بند ۴۶
مادې د احکامو سره سم د مالیې وړ معاش الس ته راوړي له دې امر څخه مستثنی دی ،ځکه چې دوی کارکوونکي کڼل
کېږي نو په معاشونو د موضوعي مالیې طابع پیژندل شوی دی.
پریکړه لیک څه ته وایې؟
پریکړه لیک عبارت له هغه تړون څخه دی ،چې د دوو او یا زیاتو اړخونو ترمنځ ترسره کېږي او د قانون له مخې د پلې
کیدو وړ وي .سوداګرېزه معامله ،د اجناسو پلورل او پیرودل او خدمتونه ،قرارداد د پیرونکي او پلورونکي ترمنځ ترسره
کېږي .د د سوداګرېزو معاملو وړاندېز او منل یا د اجناسو او خدمتونو پلورل ددې استازیتوب کوي چې یو په عایداتو باندې
د مالیاتو د قانون د  ۶۶مادې پر بنسټ یو تړون ترسره شوی دی .دولتي ادارې ،د ښاروالیو ادارې ،دولتي نهادونه،
خصوصي سکتور او ټول اشخاص مکلف دي ،چې د ټولو حکمي او حقیقي هغه اشخاصو چې د قرارداد د شرایطو په رڼا کې
مواد ،لوازم ،ساختماني خدمتونه برابروي ورڅخه مالیه وضعه کړی.
څوک د موضوعي مالیې په وضعه کولو مکلف دي؟
په عایداتو باندې د مالیاتو د  ۴۹۶۶کال د قانون له مخې ،دولتي ادارې ،د ښاروالۍ ادارې ،دولتي نهادونه ،د خصوصي
سکتور سوداګرېزې ادارې ،سازمانونه او ټول کسان مکلف دي ،چې د ټولو هغه کسانو څخه مالیه وضعه کړي چې د یوه
قرارداد له مخې مواد ،اکماالت او ساختماني خدمتونه وړاندي کوي.
آیا د قراردادي د موضوعي مالیې لپاره کوم ټاکل شوي حدود شته؟
د  ۶۶مادې د الرښود له نظره ،د قراردادی موضوعی مالیهحد اقل  ۸۱۱،۱۱۱تعین شوی ده .هغه معاملی چې د نوموړی
قیمت څخه کمی وی د موضوعی مالییې طابع نه ګڼل کېږي ،خو که چېری سپارښتنی (تادیات) یوه حکمي یا حقیقی شخص
ته په یوه مالي کال کی د تعین شوی حد څخه زیاتی شی نو په داسی حال کی باید د ټولو سپارښتنو (تادیاتو) څخه مالیه
وضعه شی.
د موضوعی مالییې نورم په څه ډول دی؟
 )1هغه اشخاص چې تجارتي اجازه نامه ونلري او یا هم د خپلې منظور شوې اساسنامې په خالف د موادو ،لوازمو،
خدمتونو او ساختماني چارې د دولت ،شاروالۍ ،دولتی تصدۍ ،خصوصي نهادونو او نورو اشخاصو سره تړون
وکړي مکلف دي ،چې په عایداتو باندې د مالیاتو پرځای  ۶۰ثابته مالیه دولت ته ورکړي .دغه مالیه د قرادادي د
ناخالصو عوایدو څخه وضعه کېږي.
 )2جواز لرونکي اشخاص ،چې د  ۴بند د مادو په اساس نوموړو نهادونو ته خدمتونه وړاندې کوي د  ۶۰مالیې طابع
ګڼل کېږي .په دې بند کې داخله شوې مالیه د راتلونکو مالیاتی مکلفیتونو په مقابل کې محاسبه او مجرا کېږي.
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کوم وخت مالیه د سپارښتنې (تادیې) وړګرځي؟
د یوې میاشتې په اوږدو کې قراردادي ته د تادیاتو څخه وضعه شوې مالیات باید د راتلونکې میاشتې تر لسمې نېټې پورې په
خپل مالي راپور کې درج او د دولت حساب ته ولیږدول شي.
په عایداتو باندې د مالیاتو په قانون کې د  ۶فقرې د  ۶۶مادې سره سم نوي تغیرات ،چې پورته ذکر شوي دي ،داسې
څرګندېږي :د افغانستان اسالمي جمهوریت د وزیرانو د شورا د پریکړې په اساس د  ۴۹۳۱کال د زمري د میاشتې  ۹نېټه
په  ۴۸شمېره الرښود کې داسې راغلي دي ،چې د قراردادیانو موضوعي مالیه له  ۶۰څخه  ۱۰ته اوچته شوې او ۴۹۳۱
کال د وږې د میاشتې له  ۴نېټې څخه وروسته د پلې کېدو وړ ده.

 .5اړوند اسناد
د ج.ا.ا دولت خپلې حوالې مالیې وزارت ته لېږدوي ،چې په نوموړو حوالو کې مالیات ذکر شوي دي ،دا په
دې معنی ،چې د نوموړې ادارې له خوا مالیات وضع شوي دي او د مالیې وزارت مستقیما د ورکړې وړ
مالیات وضع او د دولت حساب ته یې لېږدوي ،له همدې کبله دولتي اداره د مالیاتو د وضع کولو مسولیت نه
لري؛ ځکه چې د مالیې وزارت دغه عمل خپله ترسره کوي ،همدارنګه فورمو او نورو اړونده اسنادو ته اړتیا
نشته ،یواځې په معاملو کې د مالیې محاسبه دخیله ده ،چې مخکې په تفصیلي ډول وسپړل شوه.

 .6مرجع








په عایداتو باندې د مالیاتو قانون ۶۱۱۳
په عایداتو باندې د مالیاتو د قانون سمون ۶۱۴۱
د  ۳۶۲رسمي جریده
د مالیاتو  ۸شمېره الرښود
د مالیاتو  ۶۴شمېره الرښود
د مالیاتو  ۶۶شمېره الرښود

 .7ضمیمې


اسناد /فورمې ددغه کړنالرې په  ۸برخه کې سپړل شوي دي.
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