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ازماليه" معالف "نھاد تائيدی درخواست  
غير حکومتی) نھاد –(غير انتفاعی   

 معلومات عمومی   –بخش اول 

  نمبر تشخيصيه ماليه دھنده: 

  نام ثبت شده نھاد:

  شماره و تاريخ ثبت: 

  قانون که مطابق به آن نھاد ايجاد گرديده: 

 سازمان که نھاد در آن ثبت است:ارت خانه، اداره يا وز
 

 

 ........تاريخ آغاز............................                                                         تاريخ ختم.....................   سال مالی (سال محاسباتی) نھاد:

  شماره مبايل:   شماره تيلفون: 
شماره 
 فکس:

 

  پست الکترونيکی:

 معلومات آدرس

 )آدرس فزيکی متفاوت باشد که از (در صورت آدرس پستی آدرس نھاد

  شماره منزل:   شماره منزل:

  سرک:  سرک:

  سرک:  ساحه/قريه:

  ساحه/قريه:  ولسوالی:

  ولسوالی:   واليت: 

  واليت:   کشور:

  پست بکس:  پست بکس:

 نھادھدف   –بخش دوم 

(در صورت الف) اھداف و مقاصد نھاد: 
صفحه (مکان) اختصاص داده شده که 

 را کافی نباشد، يک ورق ديگر برای شما
 ضميمه نمائيد)

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

  جمھوری اسالمی افغانستان
  وزارت ماليه

  رياست عمومی عوايد  
  

  شماره منبع: ( صرف برای استفاده رسمی): 
  

 --------------------------------------------- 
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اجناس و يا خدمات را که نھاد فراھم ب) 
(در مينمايد بطور مفصل تشريح نمائيد: 

صورت که صفحه (مکان) اختصاص داده 
ای شما کافی نباشد، يک ورق ديگر شده بر

 را ضميمه نمائيد)

 

ج) برنامه ھا و پروژه ھای نھاد را تشريح 
(در صورت که صفحه (مکان)  نمائيد:

اختصاص داده شده برای شما کافی نباشد، 
 يک ورق ديگر را ضميمه نمائيد)
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 جزئيات تصديق و نماينده –بخش سوم 

  فورمه ھذا صحيح، دقيق و مکمل ميباشد.  تصديق مينمايم که معلومات مندرج
  نادرست به پيگيری قانونی می انجامد.   اظھار ھمچنان ميدانم که ھر نوع 

   
 (اين گوھی نامه را بايد شخص رئيس يا منشی نھاد امضأ نمايد)

 نام: 
 

 

 نام نماينده:
 نقش او در نھاد:  

 
 

 تاريخ:   شماره تيلفون: 
 

 

 امضأ: 
 

 

 اسناد و معلومات که ضميمه اين فورمه ميگردد –بخش چھارم 

آيا سند/معلومات ضميمه گرديده 
 است؟

 
(توضيح اينرا که چرا سند درخواست 

شده يا معلومات ضميمه اين فورمه 
 )ضميمه نمائيدنگرديده است، 

 اسناد که ضميمه ميگردد  

   نخير    بلی 
 نھاد ، قواعد و مقرراتنقل اساسنامه

 

 تصديق نامه معتبر ثبت از وزارت اقتصاد/ وزارت عدليه/ وزارت معارف يا ساير مراجع ثبت مطابق به قانون    نخير      بلی 
 

 بمنظور ثبت نھاد نظر به قانون موسسات غير حکومتی صورت گرفته استنقل سند ارزيابی نھاد که از طرف کميسيون عالی ارزيابی    نخير      بلی 
 

  باشد ت وضعيت ماليات برعايدا که بيانگرمدرک ثبت منحيث موسسه غير حکومتی در کشور اصلی    نخير      بلی 

   نخير      بلی 
 لست گردد وض و ساير عوايد از تمام منابع ، کمک ھای بالعھا، مساعدت ھا، وجوه اشتراک نھاد بشمول کمکه وجو

   

   نخير      بلی 
که وزارت اقتصاد نيز آنرا ضروری ميداند، بين المللی محاسبه شده به اساس معيارھای  ت مالی تھيهنقل آخرين بيالنس بررسی شده و ساير صورت حسابا

 ضميمه گردد
 

   نخير      بلی 
 جوه مازاد نھاد در اخير سالصورت حساب تطبيق مورد نظر 

 

   نخير      بلی 
 ب تطبيق مورد نظر وجوه مازاد نھاد در زمان مسدود ساختن نھادرت حساصو

 

   نخير      بلی 
 ھرنوع ارتباطات فاميلی با ساير اشخاص در نھاد ر، آدرس، شماره تيلفون ونام، نقش، معاش ماھوا جزئيات تمام کاکنان نھاد بشمول

  

 صرف برای استفاده رسمی
 د

   :اقدام رياست عمومی عوايد

 
 
 

 رھنمود ھا برای تکميل نمودن فورمه درخواست

 
صورت ميگيرد. جھت دريافت  1387و تائيد "نھاد معاف از ماليه" مطابق ماده دھم قانون ماليات برعايدات سال شناخت  درخواست از اين فورمه بمنظور

تحت عنوان، "تائيد معافيت از ماليات برعايدات نھاد غير انتفاعی (موسسه غير  23نمود شماره معلومات مشخص پيرامون اين نوع معافيت، لطفاً به رھ
  حکومتی)"،  مراجعه نمائيد. 
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  خانه خالی ھا را باحروف بزرگ تکميل نمائيد.الف)       

  /سال باشد. ماه  /روزتاريخ ھا بايد بشکل  ) ب
 باشد. درخواست بايد تمام معلومات الزم اين فورمه را شامل  ) ت
 درخواست بايد توسط شخص رئيس يا منشی نھاد امضأ گردد.  ) ث
کار را تسريح  دنقل درخواست به زبان انگليسی روندرخواست شما بايد به زبان دری يا پشتو (نسخه مناسب زبان فورمه را استفاده نمائيد) باشد.  ) ج

 ميبخشد. 
 اسناد حمايوی به ساير زبان ھا بايد به يکی از اين سه زبان ترجمه گردد. زبان ھای دری، پشتو يا انگليسی باشد.  به اسناد حمايوی بايد ) ح

 


