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 جمهوری اسالمی افغانستان

  وزارت

 ماليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 رياست عموی عوايد

 خصوصی عمومی و های پروگرام طرزالعمل : ماليات بر عايدات
 
 

  حاضر) اليحه(اتکأ به طرزالعمل 

 و معلومات مندرج  وضع شده 1384سال  قانون ماليات برعايدات 113ماده  به با اتکأطرزالعمل عمومی هذا
 .  کار برده شودآن ممکن ذريعه ماليه دهنده گان منحيث اساس جهت تشخيص مسؤليت های مالياتی  شان ب

  مقدمه

به وزارت ماليه صالحيت ميدهد تا طرزالعمل    قانون ماليات برعايدات113ماده  .1
 1384 ماليات بر عايدات سال عمومی را جهت توضيح و تشريح نحوه تطبيق قانون

 .متذکره صادر نمايد

کره  الزام آور می  وزارت ماليه باالی وزارت متذءطرزالعمل عمومی وضع شده .2
تضاد با موقف که در طرزالعمل عمومی  وزارت ماليه نمی تواند موقف را در يعنی . دباش

 منحيث اساس جهت تعيين ارزيابی يک شخص بمنظور تاديه ماليه اختيار نموده است،
باآنهم چنانکه در ذيل تشريح ميگردد وزارت ماليه می تواند طرزالعمل . (اتخاذ نمايد

رزالعمل جديد را به اساس تعبير اصالح شده از عمومی خويش را فسخ و بعوض آن ط
 ). قانون وضع نمايد

 تابع باشد،تعين شده  طرزالعمل وضع شده وزارت ماليه  موقف آن مطابقفرديکه .3
ماليات اضافی و يا کدام جريمه ديگر قرار نميگيرد حتی درصورتيکه  طرزالعمل وضع 

 . م  محکمه  نادرست ثابت گرددبعدًا به اساس حک) تعبير از ماده قانون(شده متذکره 

 

 . طرزالعمل های عمومی باالی ماليه دهنده گان الزام آور نمی باشند

درصورتيکه ماليه . طرزالعمل عمومی باالی  ماليه دهنده  الزام آور نمی باشد .4
دهنده دريابد که تعبير وزارت ماليه از قانون نادرست است، وی ميتواند  درمورد مالياتش 

 طرزالعمل عمومی وزارت ماليه از وی اخذ شده است درخواست ارزيابی که به اساس
 . نمايدمجدد 

 رفتار نمايد و بعدًا  شخص برخالف طرزالعمل عمومی مالياتیدر صورتيکه يک .5
واضح گردد که تعبير وزارت ماليه از قانون درست بوده است، موصوف مسؤل تاديه 

بانظر داشت شرايط در رابطه ( عالوتًا.  بودماليه مطابق به طرزالعمل وزارت ماليه خواهد
به تصميم ماليه دهنده جهت اتخاذ موقف متضاد دربرابر طرزالعمل وضع شده وزارت 

 .  قرارگيرد تابع ماليات اضافی ويا جريمه هاشخص متذکره ممکن)  ماليه

 : عوامليکه مسووليت احتمالی را دربر خواهد داشت قرار ذيل اند

اظهارنموده است که وی موقف را  اشر اظهار نامه مالياتی آيا ماليه دهنده د •
 ماليه از قانون قرار دارد؟اتخاذ نموده که در تضاد با تعبير وزارت 

آيا موقف ماليه دهنده به اساس تعبير متضاد از قانون بوده که ممکن محکمه  •
 ؟وقف وی را  قابل بحث بداند م

 آيا ماليه دهنده موقف متضاد را  •
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  بدون آگاهی از موقف وزارت اتخاذ نموده اشتباهًا  -

 از اثر بی توجهی بدون آگاهی از موقف وزارت اتخاذ نموده  -

 را   داشتن داليل منطقی که موقف وزارتولیبا درک موقف وزارت  -
  اتخاذ نموده  نمايدبتنادرست ثا

م داليل منطقی که موقف وزارت با درک موقف وزارت و نداشتن کدا -
  اتخاذ نمودهايدرا نادرست ثابت نم

  
  تعويض يک طرزالعمل عمومی

وزارت ماليه ميتواند در هر زمان طرزالعمل عمومی را با صدور طرزالعمل  -6
درصورتيکه يک طرزالعمل فسخ ويا تعويض ميگردد، . عمومی جديد فسخ نمايد

 طرزالعمل عمومی جديد تصريح خواهد نمود که ماليه دهنده گان بايد به
 نمی توانند به طرزالعمل قبلی اتکا داشته  اتکأ نموده وطرزالعمل عمومی جديد

  .باشند

طرزالعمل که بعوض طرزالعمل ديگر وضع ميگردد دارای احکام موقت برای  -7
. ماليه دهنده گان خواهد بود که در صدد اتکأ به طرزالعمل قبلی ميباشند

ر آن  وضع طرزالعمل تعويض شده الی ختم سالهای مالی که طرزالعمل جديد د
. گرديده اند مدار اعتبار بوده و باالی وزارت ماليه الزام آور خواهد بود

طرزالعمل جديد تصريح خواهد نمود که تحت کدام شرايط کدام ماليه دهنده با اتکا 
 تعويض گرديده ويا در  درآنبه طرزالعمل تعويض شده در ساليکه طرزالعمل

 .د گرفت آن مورد ارزيابی قرار خواهبعدیسالهای 

  

  طرزالعملهای خصوصی 
 قانون ماليات برعايدات به وزارت ماليه صالحيت ميدهد تا 113ماده  .8

در رابطه به ماليه دهنده خاص به اساس اوضاع و  را خاصطرزالعمل 
 .صادر نمايداحوال خاص وی 

باالی وزارت ماليه الزام نيز مانند طرزالعمل عمومی، طرزالعمل خصوصی       .9
 وزارت ماليه نمی تواند موقف را در رابطه به ارزيابی يعنی. آور می باشد

مسؤليت مالياتی ماليه دهنده خاص اتخاذ نمايد که در تضاد با طرزالعمل 
. وضع شده خاص وزارت ماليه در رابطه به ماليه دهنده مذکور قرار گيرد

باآنهم طرزالعمل وضع شده خاص ذريعه وزارت ماليه صرف در مورد 
 ماليه(اقدام خاص ويا در رابطه به ارزيابی ماليه سالی که شخص معامله يا 

 اشارات صريح باشد مگر اينکه  الزام آور میدرخواست آنرا نموده) دهنده
  .برخالف طرزالعمل متذکره وجود داشته باشد

 باالی وزارت ماليه الزام آور  تنها درصورتیهمچنان يک طرزالعمل خاص .10
م شواهد و مدارک ضروری جهت صدور  درخواست کننده تما کهميباشد

  . طرزالعمل متذکره را به وزارت ماليه ارائه نموده باشد

که    الزام آور ميباشد بخاطر طرزالعمل خاص باالی وزارت ماليه .11
، تمام شواهد و مدارک ضروری جهت صدور طرزالعمل درخواست کننده 

ص نمی تواند متذکره را به وزارت ماليه ارائه نموده باشد، طرزالعمل خا
 .ذريعه شخص ديگر به جز از درخواست کننده آن مورد استفاده قرار گيرد
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  :تاريخ انفاذ
 23 و از تاريخ صادر شده 1384/ 1 طرزالعمل عمومی بعوضهذا عمومی طرزالعمل 

  . ميباشد نافذ )1384 قانون ماليات برعايدات سال انفاذتاريخ ( 1384  سالعقرب
  

 

ومی هذا ذريعه احمد جاويد جاللی رئيس عمومی عوايد وزارت نسخه اصلی طرزالعمل عم
  .ماليه امضاء شده است

  )2006 فبروری 18 (1385 دلو سال 29تاريخ 
  
  

  :به مواد ذيل قانون ماليات برعايدات مراجعه گردد

   قانون ماليات برعايدات 113ماده     طرزالعمل سنجش عمومی

 

  ات برعايدات قانون مالي113ماده   طرزالعمل سنجش خصوصی

  

  1384 قانون ماليات بر عايدات سال 113ماده : ضميمه

  

  :  قانون ماليات برعايداتيکصدوسيزدهمماده 

  :وضع طرزالعمل ها و تهيه فورمه ها

فورمه های را که مطابق وزارت ماليه به منظورتشخيص، تثبيت و اخذ ماليات ) 1(

  . ضرور پنداشته ميشود تهيه نمايد احکام قانون

تعليماتنامه قانون ماليات بر  وزارت ماليه به منظورتطبيق بهتر احکام اين قانون - )2(

  . نمايدمي را وضع )عمومی وانفرادی( جداگانه  و لوايحطرزالعمل ها عايدات،
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