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سريزه

دهرهغه شخص لپاره چې دخپل ذمت دماليې
ارزونې (ټاکنې) څخه ناخوښ وي ،د مالياتي
شخړودرسمي حل پروسه د  ۱۳۸۷كال پرعايداتو
باندې د مالياتو په قانون كې معرفي شوې ده (۸۹
ماده) .دا پروسه درې مرحلې لري .لومړۍ مرحله،
ماليه وركوونكي كوالى شي چې د مالياتو د
ارزونې (ټاکنې) د تعديل لپاره درخواست وكړي.
دويمه مرحله ،د تعديل د غوښتنليك ( درخواستي)
د پايلو څخه د نه رضايت په صورت كې نوموړې
شخص كوالى شي دمالىې دارزونې په مقابل کې
خپل اعتراض ليك وړاندې كړي .او په پاې كې
دريمه مرحله دا ده چې هغه شخص چې له اعتراض
ليك څخه له الس ته راغلو پايلو څخه هم خوښ نه
وي ،نوموړې كوالى شي اړوندې محكمې ته خپله
دعوا وړاندې كړي.
ددې الرښود موخه ماليه وركوونكي ته د هغو
موضوعاتو په اړه معلومات برابرول دي چې كيداى
شي د مالياتي شخړو دحل درسمي پروسې ،د
ماليې دارزونې د تعديل او يا د اعتراض د پروسې
المل وګرځي ،او همدارنګه د هغو طرزالعملونو او
وخت بيانوونكي ده چې له مخې ئې دعواىدو لوى
رىاست په قانوني اقداماتوالس پورې كوي.

د تعديل په غوښتنليك ،اعتراض او يا د دعوا په
غوښتنليك كې كوم موضوعات شامليداى شي؟
كه چيرې يوشخص مالياتي اظهارليك وړاندې
كړى وي يا د ماليې دارزونې يادداښت يي الس ته
راوړې وي او پدي باور ولري چې اظهارليك سم
ندى اوىا مالىه سمه نه ده ارزول شوې  ،نوموړې
شخص كوالى شي د اظهارليك او د ماليې دارزونې
د يادداښت د تعديل غوښتنه وكړي.
د مالياتي اظهارليك يا د ماليې دارزونې
ديادداښت په اړه غوښتنليك او يا اعتراض ليك
هغه وخت وړاندې كيداى شي كه چيرې:
الف – ىوشخص پرعايداتو باندې د مالياتو
اظهارلىک او يا د انتفاعې معاملوماليې فورمه
وړاندې کړې وي او بيا پوه شي چې په هغې كې
غلطي شوې ده.
ب  --ىوشخص پرعايداتو باندې د مالياتو
اظهارلىک او يا د انتفاعې معاملوماليې فورمه
وړاندې کړې وي خو دماليې وزارت  ،دعواىدو
لوى رىاست د وركړې وړ ماليه تصحيح كړې وي او

يا ئې مالياتي جريمې وضع كړې وي او همدارنګه
دارزونې ىادداښت ىې صادرکړى وي.
ج – دىوشخص لخوا هيڅ ډول مالياتي اظهارليك
نه وي وړاندې کړل شوى او د ماليې دوزارت
د عواىدو لوى رىاست ىوه مالىاتي ارزونه چې
پرعاىداتو باندې مالىه ،دانتفاعي معاملو ماليه
او يا جريمې ىې وضع کوي  ،صادره کړې وي.
د – يو شخص ثابت ماليات د وروستيو مالياتو په
توګه چې پر عايداتو باندې د كلنې مالياتو پرځاى
تطبيقيږي ،تاديه كړې وي.
دارزونې دىادداښت دتعديل لپاره رسمي
غوښتنليك يا اعتراض ليك په ټولو حاالتو كې
صورت نه شي موندلى .د بيلګې په توګه ،د الندې
موضوعاتو په اړه د تعديل رسمي غوښتنه او يا
اعتراض صورت نه شي موندلى:
–۱

—۲

– ۳

– ۴

دموضوعي مالىې لکه دمعاشونو اوكرايې
دموضوعي ماليې دمحاسبې او ورکړې
موضوع
هغه ثابت ماليات چې په وارداتو او
صادراتو باندې تطبيقيږي او پر عايداتو
باندې د كلنې مالياتو د ټاكنې تطبيق په
موخه مجرايي وركول كيږي.
دىوشخص دمالىاتي موضوعاتو ،د هغو
اسنادو په ګډون چې د مالياتو وړاندىز
شوې ارزونه (ټاکنه) ښيې ،دبىاکتنې په
جرىان کې ترسره شوې هر ه پرىکړه.
د قانون دپلي کوونې يا دمالىه ورکوونکو
دمنښت دبرخو هغه اقدامات چې د عواىدو
دلوى رىاست د كاركوونكو او يا دنورو
دولتې كاركوونكو لخوا تر سره كيږي.

 – ۵د قانون هرډول تعبير او تفسير يا د ماليې
وزارت له خواصادر شوي عامه او خصوصي
طرزالعملونو كې ذكر شوې پريكړه
 – ۶هر ډول مكتوبونه يا اظهارات چې د ماليې
وزارت ،دعواىدو لوى رىاست د كاركوونكو
او يا د هر بل شخص لخوا صادر شوي وي.
 – ۷هغه ماليات يا اجورې چې پرعايداتو باندې
د مالياتو قانون مطابق نه وضع كيږي.
كه چيرې يو شخص له هغې پريكړې يا اقدام
سره موافق نه وي چې د عوايدود لوى رياست د
كاركوونكې لخوا شوې ده او په دغه حالت كې
د تعديل يا اعتراض غوښتنه هم شونې نه وي،
نوموړې كوالى شي چې دا موضوع د عوايدو دلوي
رياست مقاماتو ته دمتبادل حل لپاره راجع كړي.
د رسمي شخړو د هواري ىوه موضوع څنګه او څه
وخت پيل كيږي؟
د شخړو د حل رسمي پروسه بايد د ماليي د
دارزونې د تعديل ىعني دارزونې دىادداښت
ىااټکلي ارزونې چې دځاني ارزونې ترشراىطو
الندې دوړاندې کړل شوې اظهارلىک پربنسټ
سرته رسىدلي وي ،په اړه دغوښتنليك له وړاندې
كولو سره پيل شي .د تعديل غوښتنليك بايد په
ليكلې توګه دهغه نىټې څخه چې په کې داړوند
اظهارلىک په وړاندې کولو مکلف شوي وئ ،تر
پنځو كلونو پورې وړاندې شي .
که چىرې دارزونې ىادداښت دىرش ورځې مخکې
دپنځوکالو دپوره کىدو څخه تاسو ترالسه نکړ.
دارزونې دتعدىل لپاره غوښتنلىک دارزونې
دترالسه کولو وروسته ددىرش ورځو په موده کې
وړاندې کىداى شي.

د ماليې دارزونې ديادداښت سره نا رضايت پدې
معنا نه دې چې د ټاكل شوې ماليې وركړه وځنډول
شي او يا ئې له وركولونه ډډه وشي.

د شخړو د حل رسمي پروسه

د مالياتې شخړو د حل رسمي پروسه الندي
مرحلې لري او هره مرحله ئې بايد په الندې
ترتيب سره اجرا شي:

لومړۍ مرحله

د تعديل غوښتنليك په ليكلي توګه سپارل كيږي.
نوموړې غوښتنه د هغې ځانګړې فورمې نه په
استفادې سره صورت مومي چې دعواىدو لوى
رىاست لخوا برابره شوې ده .دا فورمه د ماليې
وزارت له ويب پاڼې څخه هم الس ته راوړل كيداى
شي .د غوښتنې په فورمه كې بايد پر عايداتو
باندې د مالياتو د اظهارليك (ارزول شوې مالىه)
ىا د عواىدو دلوى رىاست دماليې دارزونې
يادداښت په اړه د ناخوښۍ داليل په روښانه
توګه بيان شي  .تاسو باىد ارزول شوې مالىې ىا
دارزونې دىادداښت چې دتعدىل غوښتنه ىې
کىږي داړوند مرستندوىه (حماىوي) معلوماتو او
د ټولو اسنادوديو نقل سره د مداركوپه توګه له
غوښتنليك سره ضميمه كړئ.
د ماليې دارزونې ديادداښت د تعديل غوښتنه
بايد په ملي ژبو (دري او پښتو) ليكل شوې وي.
د غوښتن ليك انګليسي نقل د پروسې د ګړندي
كولو لپاره استفاده كيداې شي .دا ضروري نه ده
چې په انګليسي ژبې ضميمه شوي اسناد په ملي
ژبو ترجمه شي .كه چيرې نوموړي اسناد د پښتو ،
دري او يا انګليسي نه پرته په نورو ژبو ليكل شوي
وي ،بايد له دې ژبو څخه يوې ته ترجمه شي.
د ماليې ټاكنې يادښت د تعديل غوښتن ليك او
هغۀ سره ضميمه شوي اسناد هغۀ عملياتي دفتر

ته چې د اظهارليكونو او يا د مالياتو دارزونې
(ټاکنې) د يادداښتونو راټولو مسئوليت په غاړه
لري ،تسليميږي.

دويمه مرحله

دعواىدو لوى رىاست د هغو اسنادو او داليلو په
پام كې نيولو سره دا موضوع ارزوي چې د ماليه
وركوونكي لخوا د ماليې دارزونې (ټاكنې) يادښت
په اړه د تعديل غوښتن ليك پر بنسټ وړاندې شوي
دي .كله چې د ماليې وزارت د موضوع په اړه
ډيروضاحت وغواړي ،نو ماليه وركوونكې د
اضافي معلوماتو او اسنادوپه برابرولو مكلف
دې .کىداى شي له تاسې څخه داهم وغوښتل
شي چې پخپله ىا د صالحىت لروونکي استازي
په واسطه خپل دتعدىل دغوښتنلىک دفاع
وکړئ اود اړتىا په صورت کې نور مرستندوىه
(حماىوي) سندونه هم وړاندې کړئ.

دعواىدو لوى رىاست زىاراوباسي چې
دتعدىل غوښتنلىک اړوند مالىاتي دفتر
ته اوىا داعتماد وړ پوستي خدمتونو دفتر
ته دلىږلو دنىټې څخه تر  ۶۰ورځو پورې
د غوښتنليك په اړه پريكړه وکړي .په
هغه صورت کې چې دتعدىل غوښتنلىک
دوړاندې کوونې دنىټې څخه تر شپىتمې
( )۶۰ورځې پورې دعواىدو دلوى رىاست
لخواځواب نه شي داباىد وګڼل شي چې
دعواىدو لوى رىاست ددغه غوښتنلىک
په اړه منفي ځواب لري.
دريمه مرحله

كه چيرې تاسو د تعديل دغوښتنلىک په اړه له
شوي پريكړې څخه راضي نه ىاست اوىا دتعديل
غوښتنليك له وړاندې کولو څخه  ۶۰ورځې تيرې
شي او په اړه يې كومه پريكړه ونه شي ،نو تاسې
كوالى شي خپل اعتراض ليك وړاندې كړي.

اعتراض ليك بايد دعواىدو لوى رىاست لخواد
تعديل د غوښتنليك د ځواب له السته راوړلو نه
وروسته د  ۳۰ورځو په موده كې او يا د تعديل
غوښتن ليك په اړه د ځواب دنه السته راوړلو په
صورت كې د شپىتمې ( )۶۰ورځې څخه وروسته
تر  ۳۰ورځو پورې وړاندې كړل شي.
د اعتراض غوښتنليك هم په ليكلي توګه وركول
كيږي .تاسې باىد د اعتراض دغوښتنلىک دهغه
فورمې څخه چې دعواىدو لوى رىاست لخوا ورکول
کىږي او د دغه وزارت له برىښنا پاڼې څخه هم
ترالسه كيداى شي ،استفاده وکړئ .د غوښتنې پدې
فورمه كې بايد د تعديل دغوښتنلىک له ځواب سره
د ناخوښۍ دليلونه په څرګند ډول بيان شي.
تاسو باىد مرستندوىه اضافي معلومات او د
اړوندو اسنادو نقلونه د مداركو په توګه له دخپل
اعتراض لىک سره ضميمه كړئ .مګردتعديل په
درخواست كې د وركړل شوواسنادو بيا ضميمه
كولو ته اړتيا نشته .اعتراض ليك بايد په ملي
ژبو (دري او پښتو) ليكل شوي وي .د اعتراض
ليك انګليسي نقل د پروسې د ګړندي كولو لپاره
استفاده كيداې شي .په انګليسي ژبه د ضميمه
شوو اسنادو ژباړلو ته اړتيا نشته .كه چيرې
نوموړي اسناد د پښتو  ،دري او يا انګليسي نه
پرته په نورو ژبوليكل شوي وي ،بايد له دې ژبو
څخه يوې ته وژباړل شي.
د اعتراض ليك او ورسره مرستندوىه ضميمه شوي
اسناد بايد په الندې پته واستول شي.
د ماليې وزارت د عوايدو لوى رياست
د عريضو او شكاياتوآمريت
كابل،افغانستان

څلورمه مرحله

دعواىدو لوى رىاست په اعتراض ليك كې د وركړل
شوومرستندوىه اسنادو او دليلونو په پام كې نيولو
سره ستاسې د تعديل دغوښتنليك ،اظهارلىک او
دمالىې دارزونې دىادداښت په اړه شوې پرىکړې
په ځير سره ارزوي .كه چيرې د دعواىدو لوى
رىاست د موضوعاتو په اړه ډيروضاحت وغواړي،
نوله تاسو څخه به وغوښتل شي چې د اضافي
معلومات او اسناد برابر کړئ اوهمدارنګه که
چىرې دقضىې دحل لپاره ورته اړتىا ولىدل شي
نو خپله ستاسې ىاستاسې دصالحىت لروونکي
استازې اودعواىدو دلوى رىاست دکارکوونکو
په واسطه وړاندې شوي توضىحات او لىکلې
ىا شفاهي څرګندونې به ىادداښت شي .که چىرې
اضافي سندونه ددغه قضىې دحل لپاره ګټور وي
دهغې لپاره به له تاسې او دعواىدو لوى رىاست
دکارکوونکو څخه په لىکلې توګه غوښتنه وشي.
د
د شكاياتو اوريدو ځانګړي هيئت چې
عوايدو دلوى رياست درې تنه جګپوړي او واكمن
كاركوونكي پكې غړيتوب لري ،د غوښتنليك
له ترالسه كولو نه وروسته په  ۶۰ورځو كې د
اعتراض ليك په اړه پريكړه كوي.

پنځمه مرحله

كه چيرې تاسې د اعتراض ليك په اړه خوښ نه
وي او يا ئي د اعتراض ليك په اړه په  ۶۰ورځو
كې كومه پريكړه ونه شي  ،نوتاسې كوالى شي
چې موضوع د ارزونې لپاره اړوندې محكمې ته
راجع كړئ .د ماليه وركوونكې لخوا محكمې ته د
موضوع راجع كول بايد د ا عتراض ليك د ځواب له
الس ته راوړلو او يا د اعتراض ليك د تسلميدو له
معياد يعنې  ۶۰ورځو مودې دتىرىدو نه وروسته
په  ۳۰ورځو کې صورت ونيسي.

دهغې ماليې وركړه چې شخړه پرې رامنځ
ته شوې ده
دا چې ماليه وركوونكي د ماليې دارزونې يادداښت
د تعديل او يا داعتراض ليك وړاندې كړې دې او كه
نه ،د لومړي معلوم شوي يادداښت پر اساس ارزول
(ټاكل) شوې ماليه د ماليه وركوونكې دورکړې وړ
مالىې په توګه پاتې كيږي او باىد تادىه ىې کړي.
كه چيرې ټاكل شوې ماليه په ټاكلې موده كې تاديه
نه شي نو د ماليې د ځنډ له كبله دورکړې وړ مالىې
سربىره نوره اضافي مالىه هم وضع كيږي .سربيره
پر دې ،د  ۱۳۸۷كال پرعايداتوباندې د مالياتو
قانون د احكامو له مخې دعواىدو لوى رىاست د
نا وركړل شوو ماليو د الس ته راوړو په موخه د
تطبيقي اجرااتو د پلي كولو واك لري.
هغه اشخاص (ماليه وركوونكې) چې د ماليې
ټاكنې (ارزونې) د تعديل يادداښت يا اعتراض
ليك په غوښتنو کې برىالى شي نودهغې مالىې د
بيا ترالسه كولو مستحق ګرځي چې هغه وركړې
وي.

اجوره او فىس
د شخړو د حل په ټوله رسمي پروسه كې
د ماليې وزارت ،دعواىدولوى رىاست
ته اجوره او يا فىس نه تاديه كيږي او د
فورمو د تر السه كولو په بدل كې هم اجوره
يا فىس نه اخيستل كيږي خوكه چيرې
موضوع محكمې ته راجع شي ،كيداى
شي محكمه اجوره يا فىس واخلي.
ګمركي محصول اونور ماليات

د مالياتي شخړو د حل رسمي پروسه چې پدې
الرښود كې بيان شوې ده د  ۱۳۸۷كال پرعايداتو

باندې د مالياتو قانون د احكامو پر اساس
رامنځ ته شوې ده .ځكه نو پرعايداتو باندې د
مالياتو ددغه قانون مطابق وضع شوىو مالىاتو
پورې اړوندې موضوګانې ددې پروسې له مخې
حل او فصل كيږي.د شخړو د حل پروسه چې د
 ۱۳۸۷کال پرعايداتو باندې مالياتوقانون سره
سم ورڅخه استفاده كيږي د دنورو مالىاتو لكه
د ګمركي محصول د شخړو لپاره ترې ګټه نه شې
پورته كيداې .د ګمركي محصول په اړه د شخړو د
حل لپاره د ماليې وزارت د ګمركاتوله رياست سره
په کابل کې اړيكې ټينګې كړئ.

تطبيقي حکمونه
د  ۱۳۸۷كال پرعايداتو باندې د مالياتو
قانون د احكامو څخه د نه پيروي كولو
په پاىله كې کىداى شي دعواىدو دلوى
رىاست دمالىه ورکوونکو دمنښت په
موخه تطبيقې او جزايي احكام تطبيق کړي
ددغواحكامو د تطبيق واك پرعايداتو
باندې د مالياتو قانون مطابق د ماليې
وزارت ،دعواىدو لوى رىاست ته وركړل
شوى دى .تطبيقې او جزايي احكام د
 ۱۳۸۷كال پرعايداتو باندې د مالياتو
قانون په  ۱۴او  ۱۶فصلونو كې بيان
شوي دي او اضافي مالىه او جرىمې په
برکې لري .کله چې نه منښت د مالىې څخه
دتىښتې په موخه وي نو په هغه صورت
کې شخص لوى څارنوالۍ ته دمحاکمې
او پلټنو لپاره ورپىژندل کىږي.
مالياتي معلومات

http://www.ard.gov.afکې دمالىه
په
ورکوونکي دمعلوماتو پاڼه دمالىه ورکوونکي
لپاره اسانتىا منځته راوړي چې دخپلو اړتىاؤ

دپوره کولوپه موخه ګټور معلومات السته راوړي.
په دغه پاڼه کې مالىه ورکوونکى کوالى شي د
 ۱۳۸۷کال پرعاىداتو باندې دمالىاتو قانون،
بىالبىلې عامه خبرتىاوې او طرزالعملونه ،فورمې
اودهغوئ دبشپړولو لپاره الرښوونې ،الرښودونه،
ارشىف شوي سندونه ،د موضوعي مالىې په هکله
پوښتنې اوځوابونه او داسې نور ترالسه کړي.
همدارنګه په دغه وىب پاڼه کې پرعاىداتو باندې

دمالىاتو دقانون تعلىماتنامه هم شتون لري دغه
تعلىماتنامه د اړوندو مقرراتو ترڅنګه د قانون
هره ماده زىاتره وخت د کومکي بىلګو په مرسته،
په جال توګه تشرىح کوي.
دمالىاتي فورمو ،الرښودونو ،نورو معلوماتو
اومرستې لپاره تاسې کوالى شي دمالىې وزارت،
عواىدو لوى رىاست اوىا دخپل سىمىز مستوفىت
دفتر ته مراجعه وکړئ.

