ړيا

 ١٩الرښود

و

د عوايدو
لوي
رياست
د سوداګريزو فعاليتونو ثابتې ماليې

سريزه

د  ١٣۸۷کال پر عايداتو باندې د مالياتو قانون
 ١١ماده پرعايداتو باندې مالياتو پر ځاى د ثابتې
مالي چې په سوداګريو او ځانګړو معامالتو باندې
تطبيقيږي،حکمکوي.پهځينېمواردوکېثابتهماليه
د عايداتو باندې مالياتو وړاندې ورکړه ده او عايداتو
باندې مالياتو او انتفاعي ماليې د اظهارنامو په اړه د
ماليه ورکوونکي مکلفيت نه رفع کوي.

يادونه
د ماليې وزارت عوايدو لوى رياست ته د الرښودونو
يا فورمو په وړاندې په هره مرحله کې ،د ارزونې،
د مالياتو د جمع کولو او يا د قانون د پلى کولو په
مراحلو کې هيڅ ډول فيس يا لګښت نه ورکول کيږي.
کله چې ىو مالىه ورکوونکى د خپل اظهارلىک
په وړاندې کولو کې پاتې راځي د  ۱۳۸۷کال
پرعاىداتو باندې دمالىاتو دقانون مطابق پرې
جرىمه وضع کىږي .حتى دا جرىمه په هغه صورت کې
هم وضع کىږي چې مالىه ورکوونکى د اظهارلىک
دپوښښ په موده کې دورکړې وړ هىڅ مالىاتي
مکلفىت ونلري .مالىه ورکوونکى د جرىمه کىدلو
څخه دځان ژغورولو په موخه باىد اظهارلىک حتى
په هغه صورت کې هم وړاندې کړي چې د ورکړې
وړ مالىاتي مکلفىت ونلري او په اظهارلىک کې
دې درج کړي چې په دغه موده کې ىې دورکړې وړ
مالىاتي مکلفىت نه درلود.

د ثابتو ماليو ډولونه

الندې ثابتې ماليې په  ١١فصل کې تشريح شوي
دي:
•د وارده مالونو ثابته ماليه
•د سوداګرۍ په موخه د مالونو يا مسافرينود
انتقال
•د قرارداديانو ثابته ماليه
•د نندارو ( نمايشونو) ثابته ماليه
•د کوچنيو سوداګريو ثابته ماليه

په وارده مالونو باندې ثابته ماليه

هغه شخص چې اجناس واردوي بايد د اجناسو د
ارزښت ثابته ماليه ورکړي .د سوداګرۍ د جواز
لرونکي اشخاص د  ٢په سلو کې ماليې تابع کيږي
دغه ورکړل شوې ماليه لپاره به دعايداتو باندې
دمالياتو دهغه کال په اظهارلىک کې په کوم کال
کې چې دغه مالىه تادىه شوې ده مجرايي (کرىدت)
په نظرکې نىول کىږي .هغه اشخاص چې جواز نه
لري يا موقتي جواز لري د  ٣په سلو کې ماليې
تابع کيږي چې دغه مالىه د کلني عاىداتو باندې
د مالىاتو پرځاى دورکړې وړ ده
د وارده جنسونو ثابته ماليه په هماغه ځاى او
مهال کې چې د جنسونو ګمرکې محصوالت ورکول
کيږي ،تاديه کيږي.

 ١بىلګه :يو افغاني شرکت په  ١٣٨٨کال کې د
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠افغانيو په بيه جنسونه واردوي.
د  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠افغانيو ارزښت ګمرکي
محصوالت چې د اجرا وړ دي په بر کې لري.
دغه شرکت بايد  ٤٠٠،٠٠٠افغانۍ د ګمرکې
محصوالتو سربيره چې بايد ور ئې کړي ،تاديه
کړي .د  ١٣٨٨کال په پاى کې افغاني شرکت بايد
خپله اظهارنامه ارائه کړي .اظهارنامه به الندې
پايلې وښئي:
100,000,000
عواىد
()2،000،000
انتفاعى مالىه
عملىاتى لکښتونه ()40،000،000

لکښت

تکتانه

()60،000،000( )18،000،000

د مالىې وړعواىد

40،000،000

ازمايښتي
پرعاىداتو باندې مالىې مکلفىت
8،000،000
( 20په سلو کې)
پرعاىداتو باندې مالىې وړاندې ورکړه
()400،000
د تاديې وړ پرعاىداتو باندې مالىه
7،600،000
يادداښت :د  ٢%او  ٣%ثابتې ماليې برسيره
د وارداتې مالونو په ارزښت باندې د انتفاعي
معاملو  ٢%ماليه هم شته (د ګمرکي محصوالتو په
ګډون) ،چې مجموعا د وارداتې مالونو په ارزښت
باندې  ٤%يا  ٥%ماليه د ورکړې وړ وي.
 2بىلګه  :يو افغاني شرکت د ٤٠،٠٠٠،٠٠٠

افغانيو په ارزښت په  ١٣٨۹کال کې جنسونه
وارد کړي دي .ياد شوى مبلغ د ورکړې وړ ګمرکي
محصوالتو په ګډون دي .شرکت بايد ٨٠٠،٠٠٠
افغانۍ د ګمرکي محصوالتو سربيره تاديه کړي.
د  ١٣٨۹کال په پاى کې بايد دغه افغاني شرکت
خپله اظهارنامه ارائه کړي .مالياتي اظهارنامه
الندې پايلې ښئي:
		
عواىد

100،000،000

2،000،000
انتفاعى مالىه
عملىاتى لکښتونه ()84،000،000
		
تکتانه
()97،000،000

( )11 ، 0 0 0 ، 0 0 0

د ماليې وړ عوايد 3،000،000
پرعاىداتو باندې د ماليې مکلفيت
600،000
( 20فىصد)
وړاندې ورکړه ماليه ()800،000
بىرته ورکړه ماليه

()200،000

کتنه :اړينه ده ترڅو يادوونه وشي چې که چيرې
شرکت اظهارنامه ارائه نه کړي ،د ٢٠٠،٠٠٠
افغانيو ماليې کريدت مستحق نه ګرځي.
د سوداګرۍ په موخه د جنسونو يا مسافرينو پر
انتقال باندې ثابته ماليه
هغه اشخاص چې مسافرين يا جنسونه وړي بايد
کلنۍ ماليه په الندې ډول او د خپلو موټرونو د
ثبت د نوى کولو څخه دمخه تاديه کړي:

د موټر ډول

شميره

مالىه
په افغانۍ

1

د ټن پر بنسټ موټرونه

1

له  1څخه  2ټنه

2600

2

له  2څخه  3ټنه

3400

3

له  3څخه  4ټنه

4200

4

له  4څخه  5ټنه

5000

5

له  5څخه  6ټنه

6000

6

له  6څخه  8ټنه

7500

7

له  8څخه  10ټنه

9000

8

له  ١٠څخه  12ټنه

10500

9

له  12څخه  14ټنه

12000

10

له  14څخه  16ټنه

13500

11

له  16څخه  18ټنه

15000

12

له  18څخه  20ټنه

16500

13

له  20څخه  25ټنه

18500

14

له  25ټنه څخه زيات

 18500او  500افغانې په هر اضافي ټن

15

د يو ټريلر د منلو وړ ټنو څخه زيات

د  500کىلو گرامو څخه پورته او بيا  200افغانۍ په هر ټن

2

مسافر وړونکي موټرونه

1

ټکسي د  ٣څخه تر  ٥کسو پورې ظرفيت سره

2000

2

ټکسي د  ٥څخه زياتو کسانو له ظرفيت سره

 200 2000افغانۍ پر هر اضافي سيټ

3

 14سىټه مىنى بس

2600

4

نور بسونه له  15څخه تر  21سىټه پورې

4000

5

نور بسونه له  22څخه تر  29سىټه پورې

6000

6

نور بسونه له  30څخه تر  39سىټه پورې

7000

7

نور بسونه له  40څخه تر  49سىټه پورې

7500

8

نور بسونه له  50څخه تر  60سىټه پورې

8000

9

نور بسونه له  60سىټه څخه زيات

 8000او  200افغانۍ پر هر اضافي سيټ

3

د سلندر پر بنسټ عرادجات

1

 4سلندره

 1500په يو موټر

2

 6سلندره

 2000په يو موټر

3

 8سلندره

 3000په يو موټر

4

تر  8زىات سلندره

 3000او  500افغانۍ په هر اضافي سلنډر

4

رىکشاء

1

د موتر سکىل رىکشا

500

2

رىکشاء

1000

دغه ماليه د هغو موټرونو د خاوندانو څخه چې
د مسافرينو او جنسونو د وړنې راوړنې په موخه
ورڅخه ګټه اخلي ،او پورته په لست کې درج شوي
دي ،اخيستل کيږي.
1

بىلګه :پرعايداتو باندې دمالياتو د قانون
 ٧١مادې سره سم د هر شخص څخه چې د دوه
ټکسيانو خاوند دى په هر کال کې چې ټکسي
فعاليت لري  ٤٠٠٠افغانۍ ثابته ماليه
ترالسه کيږي.

2

بىلګه  :يو شخص د يوې الرۍ خاوند دى چې
دوه ټنه ظرفيت لري .دغه شخص بايد په کال
کې  ٢،٦٠٠افغانۍ د الرۍ د ثابتې ماليې
په توګه ورکړي.

3

بىلګه :د يو موټر ثابته ماليه په بشپړ ډول سره

افغانۍ ده.
4

بىلګه :يو شخص چې يوه ګاډۍ لري (د
پيسو په وړاندې د شخص يا جنسونو د
انتقال لپاره ورڅخه ګټه اخلي) دمالىاتي
موخو لپاره د ريکشا ګانو په ډول بايد په
کال کې  ١٠٠٠افغانۍ د ګاډۍ د ثابتې
ماليې په توګه تاديه کړي.

د ټرانسپورټ ثابته ماليه د عايداتو باندې مالياتو
پرځاى ده چې پر هغو عوايدو چې ددې عراده
جاتو د سوداګريزو فعاليتونو څخه السته راځي،
تطبيقيږي .که چيرې مالک نور د ماليې وړ عوايد
ولري ،هغه عوايد چې د عراده جاتو د پورته لست
شوو سوداګريزو فعاليتونو څخه السته راځي،
بايد يادداشت شي خو د عايداتو باندې مالياتو
په اظهارنامه کې شامل نکړل شي.

په يوې کټګورۍ يا طبقه بندى پورې د هغې د قرارداديانو ثابته ماليه

د مشخصاتو له مخې نه محدوديږي بلکه
کيداى شي د هغې د ګټې اخيستنې په خاطر
په بله کټګوري کې شامله شي.
يوه يو ټنه الرۍ چې په معمولي صورت سره
 ٢٦٠٠افغانۍ ارزښت لري او له هغې څخه
د مسافرينو د وړنې لپاره د ټکسي په توګه
ګټه اخيستل کيږي ،د يو بس سره مساوي ده.
د يو بس د واردې د ماليې ثابت نورم ٤٠٠٠

هغه اشخاص چې د فعاليت د جواز څخه پرته د
منظور شوې اساسنامې خالف اجناس  ،مواد،
خدمتونه او ساختماني د دولتي ادارو ،ښارواليو،
دولتي نهادونو ،د سوداګريز خصوصي سکتورونو
او غير دولتي ادارو او نور اشخاصو د قراردادونو
پر بنسټ وړاندې کوي ،د عايداتو باندې مالياتو
پر ځاى د  ٧په سلو کې ثابتې ماليې تابع کيږي.
دغه ماليه د قراردادي د ورکړې وړ ناخالص مبلغ
څخه وضع کيږي.

هغه اشخاص چې د فعاليت جواز لري اويادو
شوو نهادونو ته پورتني خدمتونه وړاندې کوي پر
قرارداد باندې  ٢په سلو کې ماليې تابع کيږي .دغه
ماليه د راتلونکو مالياتي مکلفيتونو په وړاندې
اعتبار لري.
يادداښت :که چيرې قراردادي داسې خدمتونه
وړاندې کوي چې د قرارداد په جواز کې نه دي
پوښل شوي ،نو په هغه صورت کې  ٧%موضوعي
نورم تطبيقږي.

په نندارو (نمايشونو) باندې ثابته ماليه

په نندارو باندې ثابته ماليه د افغانستان په
ميشتو حقيقي اشخاصو او غير ميشتو حقيقي او
حکمي اشخاص باندې چې سرګرمي پروګرامونه
لکه تياتر ،نندارى ،راډيو ،ټلويزيون ،موسيقي
يا ورزش وړاندې کوي ،د تطبيق وړ ده .ددې
فعاليتونو عوايد د ټکټونو د پلورلو  ١٠په سلو
کې کيږي .ثابته ماليه د عايداتو باندې ماليې او
انتفاعي ماليې پر ځاى وضع کيږي .ثابته ماليه
په مياشتنى شکل د ورکړې وړ ده او نه بايد د
راتلونکې مياشت د پنځه لسمې څخه وروسته
ورکړل شي .که چيرې ياد شوي نندارې دوام
لرونکې نه وي ،ماليه بايد تر دهرې نندارې د سرته
رسونې وروسته ورکړل شي.
نور اشخاص چې سرګرمي او تفريحي خدمتونه
وړاندې کوي د عايداتو باندې ماليې او انتفاعي
ماليې تابع کيږي.

د کوچنيو سوداګريو ثابته ماليه

حقيقي ىا انفرادي اشخاص چې سوداګريز
فعاليتونه ( لکه دکانداري ،او نور کوچنې
سوداګريز فعاليتونه چې تفصيلي سوابق له ځانه
سره نه ساتي) ترسره کوي او د الندې شرايطو
لرونکي دي ،دثابتې ماليې تابع دي:

حقيقي اشخاص چې داسې عايد لري کوم چې له
ماليې معاف نه دي ،يا د موضوعي ماليې تابع
کيږي.
•د حقيقي اشخاصو کلني ناخالص عوايد په هر
مالي کال کې له  ٣،٠٠٠،٠٠٠افغانىو لږ وي.
•پاتې نور حقيقي اشخاص ملزم دي ترڅو
خپل د عايداتو باندې مالياتو اظهارنامه
ارائه کړي.

په کوچنيو سوداګريو باندې د ثابتې
ماليې ټاکل

که چيرې ىوحقيقي شخص په ىو مالي کال کې
د هغو سرچينو له درکه چې د موضوعي ماليې
تابع دي اوىا دنورو سرچىنو له درکه د ٦٠،٠٠٠
افغانيو څخه زيات عاىد ترالسه نه کړي ،دغه
حقيقي شخص له ثابتې ماليې معاف دى او بايد
د موضوعي ماليو د کريدت د ادعا لپاره پر
عايداتو باندې مالياتو اظهارنامه ارائه کړي.

که چيرې ىوحقىقي شخص په ىو مالي کال کې
له  ٦٠،٠٠٠افغانيو زيات او له ۱۵۰،۰۰۰
افغانيو کم عايد السته راوړي ،د معافو عوايدو
او د موضوعي ماليې تابع عوايدو څخه پرته ،دغه
شخص د مالي کال په هره ربعه کې د  ۵٠٠افغانۍ
ثابتې ماليې په ورکړه ملزم دى.
که چيرې دىو حقىقي شخص په ىو مالي کال
کې عوايد له  ١٥٠،٠٠٠افغانيو زيات او له
 ٥٠٠،٠٠٠افغانيو کم السته راوړي ،د معافو
عوايدو او د موضوعي ماليې تابع عوايدو څخه
پرته ،دغه شخص د مالي کال په هره ربعه کې د
 ۲۰۰۰افغانۍ ثابتې ماليې په ورکړه ملزم دى.
که چيرې ىو حقىقي شخص په ىو مالي کال
کې له  ٥٠٠،٠٠٠افغانيو څخه زيات او له
 ۳،۰۰۰،۰۰۰افغانيو څخه کم عوايد السته

راوړي ،د معافو عوايدو او د موضوعي ماليې
تابع عوايدو څخه پرته ،هغه د  ٣په سلو کې د
السته راوړل شوو ناخالصو عوايدو ماليې تابع
دى .د  ٣په سلو کې د السته راوړل شوو ناخالصو
عوايدو ماليې پر ځاى حقىقي شخص کوالى شي
چې اظهارلىک وړاندې او پر ناخالصو عايداتو
باندې د انتفاعي معاملو ماليه او پر خالصه ګټه
باندې پرعاىداتو باندې مالىه ورکړي .د عايداتو
باندې مالياتو د ورکړې خوښه له دريو کلونو له
مودې څخه کم نه شي کيداى.

مالىاتو اړوند مالومات

د عواىدو لوى رىاست ادارې او مستوفىتونه
مالىه ورکوونکو ته په وړىا توګه فورمې،

!

الرښودونه او الرښوونې وړاندې کوي چې دا مواد
په چاپ شوې او همداراز له ىوه نوې وىب پاڼې
 http://www.ard.gov.afڅخه د راښکته کىدو وړ
بڼو ترالسه کىداى شي .ىاده وىب پاڼه د عواىدو
د لوى رىاست او مستوفىتونو موقعىتونه ،د
اړىکو شمىرې او کاري ساعتونو په اړه مالومات
وړاندې کوي .مالىه ورکوونکي همداراز کوالى
شي نور ګټور مالومات لکه عامې خبرتىاوې او
طرزالعملونه ،د معاش د موضوعي مالىې په اړه
پوښتنې او ځوابونه ،د  ۱۳۸۷کال پر عاىداتو د
مالىاتو قانون ،او تعلىماتنامه ترالسه کړي .ىاده
تعلىماتنامه د قانون هره ماده او اړوند مقررات
په جال توګه څىړي او د ګټورو بىلګو په لرلو سره
مالىه ورکوونکو ته الډىره آسانتىا په برخه کوي.

