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د عوايدو
لوي
رياست
پر معاشونو باندې موضوعي ماليه

سريزه

پر عايداتو باندې مالياتو قانون کې نوو تعديالتو
د معاشونو د ماليې تطبيق په څه ډول سره بدل کړى
دى .دا رساله ددې بدلونونو په اړه څيړنې په بر کې
لري او له تاسې سره د قانون سره سم د ماليې په
وضع ورکړه کې مرسته کوي.

يادونه
يادوونه :فورمې او الرښودونه د ماليې وزارت د
عوايدو لوى رياست څخه په وړيا ډول ترالسه کيداى
شي او همداراز د طى مراحل ،ارزيابۍ او د مالياتو
د تحصيل په مهال هيڅ ډول فيس او حق الرحمه نه
اخيستل کيږي.

څوک بايد ماليه وضع کړي؟

حکمي او حقيقي (انفرادي) شخصيتونه چې د کال
په يوه مياشت کې دوه يا زيات کارکوونکي ولري
مکلف دي ترڅو د هغو کارکوونکو له معاشونو
څخه چې له ټاکلي حد څخه زياتيږي (چې دا به
وروسته مشخص کړل شي) ماليه وضع کړي (پر
عايداتو باندې مالياتو قانون  ٥٨ماده) .حکمي
اشخاص عبارت دي له :شراکتونو ،سهامي
شرکتونو ،محدود المسؤليت شرکتونو ،موسسو،

نمايندګيو ،وزارتونو ،او په ملي او محلي کچه
نورو دولتي ارګانونو ،دولتي تصديو  ،ښارواليو
او خيريه نهادونو څخه.

کوم ډول ورکړې د موضوعي ماليې تابع
ګرځي؟

هغه ورکړې چې کارکوونکو ته د هغوى د کار په
بدل کې د معاش يا دستمزد په شکل کې ورکول
کيږي ،د ماليې تابع دي .معاشونه او دستمزدونه
متشکل دي له :د خدمتونو د وړاندې کولو په بدل
کې اصلي معاش ،اضافه کاري ،د ګمارونکي
لخوا کارکوونکي ته نغدي امتيازات (د مآکول ،د
موټر کرايه ،او داسې نور خو يواځې دې امتيازونو
پورې نه محدوديږي) او خدمتونو د وړاندې کولو
په بدل کې غير نغدي ورکړو څخه .د دې په اړه چې
کومې ورکړې د موضوعي ماليې تابع کيږي ،د
الزياتو معلوماتو لپاره  5/61385/1384عامه
طرزالعمل چې د ماليې وزارت http://www.ard.
 gov.afwww.mof.gov.af/taxويب پاڼه کې شتون
لري ،مراجعه وکړئ.

څوک د موضوعي ماليې تابع دى؟

ټول ميشت او غير ميشت کارکوونکي چې په
افغانستان کې کار کوي او معاش يا دستمزد ئې په

يوه مياشت کې له  ٥٠٠٠افغانيو (يا ددې معادل
په نورو پيسو) اويا ورځې يا اونۍ ته په پام کولو
سره د معاش يا دستمزد يوه برخه او داسې نور (په
داسې صورت کې ورکړې چې په مياشتني شکل
نه وي) څخه زيات وي ،مکلف دي تر څو دا ماليه
ورکړي .غير ميشت کارکوونکي له دې ماليې څخه
په داسې صورت کې معاف دي چې هغو متبوع
هيواد په همدې بڼه افغاني کارکوونکو ته په هغه
هيواد کې په همدې شکل معافيت فراهم کړى وي.
د بهرنيو هيوادونو او نړيوالو موسسو ميشت او
غير ميشت اشخاص د افغانستان د دولت سره
د تړونونو او قراردادونو سره سم د خپلو مالياتي
وجايبو په ورکړه باندې مکلف دي.

څوک کارکوونکى او څوک خپلواک
قراردادي دى؟

دا مهمه ده چې د مالياتي موضوع په موخه
کارکوونکي او خپلواک قرارداديان سره توپير
کړل شي .کارکوونکي د معاش د موضوعي ماليې
تابع ولې خپلواک قرارداديان ددغې ماليې تابع نه
دي خو ددې پر ځاى خپلواک قرارداديان د کلني
عوايدو د ماليې تابع دي.

د  ١٣٨٧لمريز کال پر عايداتو باندې د مالياتو
قانون کې د کارکوونکي او خپلواک قراردادي
تعرپف ذکر شوى نه دى .ددې پر ځاى ،دا يو
حقيقت دى چې د انفرادي شخص د خدمتونو
د وړاندې کولو د ماهيت او شرايطو له مخې
تصميم نيول کيږي نه د قرارداد يا په هغه کې
د ذکر شوو شرايطو له مخې .نور عوامل چې په
نظر کې نيول شوي عبارت دي له :د کار په طريقه
باندې د کنترول لرلو اندازه ،د ورکړو ترتيبات،
د کار د ځاى انعطاف پذيري ،رپوټ ورکونه ،د
وسايلو او تجهيزاتو چمتو کول ،د اړيکو موده
او داسې نور.

د مالياتو د موضوع په موخه د کارکوونکي او
خپلواک قرارداي د پيژندلو لپاره  ٥/١٣٨٥عامه
طرزالعمل ته چې د ماليې وزارت په www.mof.
 gov.af/taxويب پاڼه ىا د عواىدو د لوى رىاست
په وىب پاڼه  http://www.ard.gov.afکې شتون
لري ،مراجعه وکړئ.

چاته ميشت او چاته غير ميشت ويل
کيږي؟

پر عايداتو باندې مالياتو د قانون سره سم حقيقي
شخص ته هغه مهال د افغانستان ميشت ويل کيږي
چې ( ٢ماده)
1 .1د مالي کال په اوږدو کې د هغوى استوګنځى
افغانستان وي :يا
2 .2د مالي کال په اوږدو کې  ١٨٣ورځې په
افغانستان کې وي :يا
3 .3د افغانستان د دولت کارکوونکى يا مامور
وي اود مالي کال په اوږدو کې د دندو د
ترسره کولو لپاره بهر ته موظف شوى وي.
په افغانستان کې د مقيمو اشخاصو سراسري
عوايد (له داخلي سرچينو څخه) د ماليې تابع دي.
غير ميشت اشخاص هغه اشخاص دي چې هيڅ
يو له پورتنيو شرايطو څخه د هغوى په اړه نه
تطبيقيږي .له افغاني سرچينو څخه د غير ميشتو
اشخاصو ټول عوايد د ماليې وړ دي .له افغاني
سرچينو څخه عوايد عبارت دي له هغو عوايدو
څخه چې په مستقيم شکل په افغانستان کې
ترالسه شوي وي او يا په افغانستان کې د کار د
سرته رسونې په وړاندې ورکړل شوي وي.

لومړى بيلګه:

جو براون يو بريتانوي تبعه دى او اصلي کور ېې
هملته دى .چې د يوې برتانيوي خيريې موسسې
لپاره د کاري ماموريت د سرته رسونې لپاره د

کارکوونکي په توګه د يو کال لپاره کابل ته راغلى.
د يادې شوې موسسې او د افغانستان د دولت
ترمينځ د کارکوونکو د معافيت په اړه کوم تړون نه
دى شوى .ياد شوى شخص خپل معاش په بهرنيو
پيسو (استرلنګ پونډ) له خپل متبوع هيواد څخه
ترالسه کوي .د معاش پيسې په مستقيم شکل د
هغه برتيانوي بانکي حساب ته ليږدول کيږي .خو د
هغه معاش د هغو خدمتونو په وړاندې دى چې ياد
شوي شخص ئې په افغانستان کې وړاندې کوي پر
دې بنسټ دغه عوايد افغاني عوايد ګڼل کيږي او
په افغانستان کې د موضوع ماليې تابع دي.

دويمه بېلګه:

عبداهلل ناصري يو افغان دى چې د دوبى په ښار
کې ژوند کوي .ياد شوي شخص درې مياشتې
په کابل کې تيرې کړې تر څو هماغې يادې شوې
برتانيوي موسسې ته کار وکړي .لکه څرنګه چې
د هغه د استوګنې اصلي ځاى افغانستان نه دى او
په افغانستان کې ئې  ١٨٣ورځې استوګنه نه ده
ترسره کړې او په همدې ترتيب سره د افغانستان د
دولت کارکوونکى هم نه دى پر دې بنسټ ياد شوى
شخص غير ميشت بلل کيږي.خو د هغه معاش په
افغانستان کې د هغه د کار په بدل کې له داخلي
افغاني سرچينو څخه دي چې له افغاني سرچينو
څخه عوايدو په توګه د ماليې وړ دي .برتانيوي
خيريه موسسه مکلفيت لري تر څو د عبداهلل له
معاش څخه ماليه وضع کړي او د افغانستان دولت
ته ئې ورکړي.

د موضوعي ماليې نورم په څه ډول دى؟

پر عايداتو باندې د مالياتو قانون وروستي
تعديالتو د هر شخص لپاره په مياشت کې
 ١٢،٥٠٠افغانۍ (يا ددې مبلغ يوه برخه د ورځې،
اونۍ او داسې نورو ته په کتو سره) معافيت
 ٥٠٠٠افغانيو ته راټيټ کړى دى .البته دغه نورم

د  ١٣٨٨لمريز کال د ورې له لومړۍ نيټې نافذ دى.
پر عايداتو باندې د مالياتو قانون د  ٪٢ماليه هم
اضافه کړې ده .دغه ماليه د عايداتو باندې مالياتو
قانون د مندرجو جدولونو د نورمونو څخه په ګټه
اخيستنې تطبيقيږي ( ٤ماده).

د مياشتنيو معاشونو محاسبوي جدول په
افغانۍ
عوايد زيات له
(افغانى)

عواىد کم له
(افغانى)

مالىه

0

5000

%0

5000

100،000

12،500

-

د  5000د وضع
څخه وروسته%2
د  12،500د
وضع څخه وروسته
%10 +150

د  100,000د
وضع څخه وروسته
%20 + 8900

100,000

هغه کارکوونکي چې معاشونه ئې په مياشتنۍ
بڼه نه بلکه په اوونيز ،دوه اوونيز او داسې نورو
بڼو ورکول کيږي ،د ماليې وضع ددې جدولونو پر
بنسټ چې د مياشتني جدولونو پر بنسټ ترتيب
شوي دي ،ترسره کيږي:

د هغو معاشونو جدول چې په مياشت کې
دوه ځله ورکول کيږي په افغانۍ
عواىد بىشتر از عواىد کمتر از
(افغانى)
(افغانى)

مالىه

0

2500

%0

2500

6250

د  2500وضع څخه
وروسته %2

6250

50،000

 %10+75د
6250څخه پورته
%10+75

٥٠٠٠٠

+٤٤٥٠د ٥٠٠٠٠
څخه پورته مبلغ نه
٪٢٠

د هغو معاشونو جدول چې په هرو دوو
اونيو کې ورکول کيږي په افغانۍ
عوايد زيات له عواىد کم له
(افغانى)
(افغانى)

مالىه

0

2308

%0

2308

5769

د  2308وضع څخه
وروسته%2

5769

46،154

د  5769وضع څخه
وروسته%10+69
د  46،154وضع څخه
وروسته%20+4108

46،154

د اوونيزو معاشونو محاسبوي جدول په
افغانۍ
عوايد زيات له عواىد کم له
(افغانى)

(افغانى)

0

1154

1154

2885

2885

23،077

مالىه
%0

د  1154وضع څخه
وروسته%2
د  2885وضع څخه
وروسته%10+35
د  23،077وضع څخه
وروسته%20+2054

23،077

د ورځنيزو معاشونو محاسبوي جدول په
افغانۍ
عوايد زيات له
(افغانى)

عواىد کم له
(افغانى)

مالىه

0

164

%0

164

411

د  164وضع څخه
وروسته%2

411

3288

د  411وضع څخه
وروسته %10+5

3288

د  3288وضع
څخه وروسته
%20+293

پر معاشونو باندې موضوع ماليه څرنګه
محاسبه کيږي؟

د ورکړې د مودې د ټاکنې څخه وروسته ،د معاشونو
ماليه د پورتنيو جدولونو سره سم محاسبه کيږي.
د هر کارکوونکي د ماليې د محاسبې لپاره د هغه
مجموعي معاش (د ماليې وړ امتيازونو په ګډون)
په پام کې نيول کيږي .که چيرې ياد شوى مبلغ له تر
ټولو لوړ حد (په مياشت کې  ١٠٠،٠٠٠افغانۍ،
 ٥٠،٠٠٠افغانۍ په  ١٥ورځو کې او داسې
نور) څخه زيات وي ،د مناسب جدول له څلورمې
ستنې څخه ګټه واخلئ .که چيرې مجموعي معاش
(د ماليې وړ امتيازونو په ګډون) په مياشت کې
په دوهم لوړ حد ( ١٢،٥٠٠افغانيو په مياشت
کې ٦٢٥٠ ،په نيمه مياشت کې) څخه زيات وي
خو له ترټولو لوړ حد څخه تيرۍ ونکړي د مناسب
جدول له دريمې ستنې څخه ګټه واخلۍ .که چيرې
مجموعي معاش (د ماليې وړ امتيازونو په ګډون)
د تر ټولو ټيت حد ( ٥٠٠٠افغانۍ په مياشت کې،
 ٢٥٠٠افغانۍ په نيمه مياشت کې) څخه زيات
خو د دوهم ټيټ حد څخه زيات نه وي د مناسب
جدول له دوهمې کرښې څخه ګټه واخلۍ.که چيرې
د کارکوونکي معاش او نور امتيازات د تر ټولو
ټيټ حد څخه ټيټ وي په دې صورت کې د معاش
موضوعي ماليه د تطبيق وړ نه ده.

 ٣بيلګه:

عبداهلل په مياشت کې  ٢٠٠٠٠افغانۍ عايد لري.
د هغه د موضوعي ماليې نورم  ٩٠٠افغانۍ ده
چې د معاشونو د محاسبې د جدول دريمې ستنې
سره سم محاسبه کيږي:
7500 = 12,500 -20,000
750 = )0.1(%7500x10
900 = 150+750

 ٤بيلګه:

جو براون له لومړۍ بيلګې څخه په مياشت کې
دوه ځله  ٥٥،٠٠٠افغانۍ الس ته راوړي .هغه د
معاش موضوع ماليه  ٥٤٥٠افغانۍ په مياشت
کې دوه ځله د الندې محاسبې سره سم د په مياشت
که دوه ځله معاشونو له څلورمې ستنې څخه
محاسبه کيږي.

5000 = 50,000 -55,000
1000 = )0.2( %20 5000x
5450 = 4450 +1000

څه مهال بايد ماليه ورکړل شي؟

ګمارونکۍ مکلف دى تر څو وضع شوې پيسې د
مياشتې له پاى څخه تر لسو ورځو پورې دولت ته
ورکړي ( ٦٠ماده)
 ٥بيلګه :د "الف" سهامي شرکت چې يو بهرنۍ
شرکت دى د خپلو بهرنيو کارکوونکو معاشونه
هره دوه اونۍ اجرا کوي .خو د داخلي کارکوونکو
معاش په مياشتني شکل ورکول کيږي .ياد شوى
شرکت مکلف دى ترڅو ماليات دواړو ګروپونو ته
د معاش د ورکړې پر مهال په پام کې ونيسي او په
بيالبيلو وختونو کې ئې وضع کړي خو د ورکړې پر
مهال يوه تحويلي فورمه چمتو کړي او ټول وضع
شوې ماليې د مياشتې په پاى کې تر لسو ورځو
پورې بانک ته تحويل کړي.

 ٦بيلګه:

د "ب" بهرنۍ شرکت خپلو بهرنيو کارکوونکو ته
په مياشت کې دوه ځله او داخلي کارکوونکو ته
په مياشتني شکل معاش ورکوي .دا شرکت هم په
مياشت کې يو ځل د ورکړې او د تحويلي فورمې د
ارايې مکلفيت لري.

د معاشونو موضوعي ماليې رپوټ څرنګه
ورکول کيږي؟
کلني صورتحساب:
ګمارونکۍ بايد خپل هر يوه کارکوونکي ته د هغه
د معاش او ماليې اظهارنامه ورکړي چې په هغې
کې بايد د ګماروونکي نوم ،پته ،د ګمارونکي
تشخيصيه نمبر ،د کارکوونکي نوم ،پته ،د
کارکوونکي د ماليه ورکوونکي د پيژندنې نمبر او
د کارکوونکي د معاش يا دستمزد مجموعه او وضع
شوې ماليه ښودل شوي وي .ددې اظهارنامې يو نقل
د ماليې وزارت ته هم ليږدول کيږي ( ٦١ماده).
ګمارونکۍ بايد د ټولو ورکړل شويو معاشونو او
موضوعي ماليو راپور د کال په اوږدو کې وړاندې
کړي.

د موضوعي ماليې رپوټ او د بانک تحويلي
فورمې:
ګماروونکى بايد په مالياتي کال کې ټولو
کارکوونکو ته ورکړل شوي معاشونه او وضع
شوې ماليو کلنى لنډ رپوټ ورکړي ٦١( .ماده).
د معاش د موضوعي ماليې رپوټ او تحويلي
فورمه :دا فورمه بايد د هغې مياشت په پاى کې
چې معاش پکې ورکړل شوې دې ،په لسو ورځو
کې ترتيب او ارايه کړل شي .په دې فورمه کې ټول
ورکړل شوي معاشونه او وضع شوې ماليې رپوټ
ورکول کيږي .وضع شوې ماليه له دې فورمې سره
د افغانستان بانک کې تحويليږي .په بانک کې د
پيسو تحويلي په افغانيو تر سره کيږي ( ٦٠ماده).

د کارکوونکي مسؤليت څه دى؟

که چيرې يو کارکوونکى يواځې يوه دنده ولري په
دې صورت کې هغه مکلف نه دى ترڅو د موضوعي
ماليې صورتحساب ارايه کړي.د ماليې وزارت
اړوند معلومات د ګمارونکي څخه د کلني لنډ
رپوټ په وړاندې کول سره معلومات ترالسه کوي.
که چيرې کارکوونکۍ نور عوايد (د بلې دندې په
شمول ،ازاد کار ،د سهام ګټه ،کرايه او داسې نور
چې عوايد يواځې دې پورې نه محدوديږي) ولري،
ياد شوى شخص بايد د انفرادي اشخاصو لپاره پر
عايداتو باندې ماليې اظهارنامه ډکه کړي او د ټول
کال ماليه ددې سره سم محاسبه کړي .ياد شوى
کارکوونکي ته د کال په پاى کې د ټولو مالياتو د
سنجش پر مهال د کال په اوږدو کې د وضع شويو
هر ډول مالياتو مجرائي ورکول کيږي ( ٦٣ماده).

ستاسو له کارکوونکو سره د مالياتو د
موضوع طرحه

پر عايداتو باندې د مالياتو په قانون کې د
بدلونونو په راتلو سره په مالياتي نورمونو کې
تغير راغلى او په دې سره د زياتو کارکوونکو د
موضوعي ماليو په مبلغ کې زياتوالى راغلى او
يو زيات شمير نور کارکوونکي د نوې موضوعي
ماليې تابع شوي دي .اړينه ده ترڅو کارکوونکو
ته څرګنده شي چې پرعايداتو باندې ماليات د
ګڼ شمير کلونو لپاره د مالياتي قوانينو يوه مهمه

برخه ده او د د  ١٣٨٧لمريز کال پر عايداتو باندې
د مالياتو قانون سره سم پردې باندې پابندي د
افغانستان د اوسيدونکو بنسټيز مسؤليت دى.
که چيرې کارکوونکي په ځانګړې توګه د موضوعي
ماليې يا پر عايداتو باندې مالياتو او د ورکړې د
څرنګوالي په اړه پوښتنې ولري ،مهرباني وکړئ
هغوى ته الرښوونه وکړئ تر څو د ماليې وزارت
د عوايدو لوى رياست سره اړيکه ونيسي او
حل مطلب وکړي .که چيرې تاسې د ګمارونکي
نهاد په توګه غواړئ چې د عوايدو لوى رياست
استازۍ ستاسې د کار ځاى ته واستول شي
او د کارکوونکو پوښتنو ته ځوابونه او پوهنه
ووائي ،نو مهرباني وکړئ د عوايدو لوى
رياست يا مستوفيتونو سره اړيکه ټينګه کړئ
او د داسې ليدنو فرصتونه چمتو کړئ.

تطبىقى احکام

پر مالياتو باندې د عايداتو د مقرراتو څخه د
پيروى نه کولو په صورت کې ،د ماليې وزارت
د اطاعت پذيرى د ډاډ لپاره د عايداتو باندې
مالياتو د قانون په چوکاټ کې له اداري احکامو
څخه ګټه اخلي .تطبيقي احکام په څوارلسم او
شپاړسمو فصلونو کې موجود دي او جريمې او
لويې څارنوالۍ ته د تعقىب په موخه ارجاع په بر
کې لري.

د 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.

يادونه
د  http://www.ard.gov.afپه ويب پاڼه کې د ماليه
ورکوونکي اړوند معلوماتو د پاڼې شتون ماليه
ورکوونکي ته د ګټورو او اړينو معلوماتو د ترالسه
کولو کار تر ډير کچه اسانه کړی دی .په دې پاڼه کې
ماليه ورکوونکی کولی شي د  ١٣٨٧لمريز کال پر
عايداتو باندې د مالياتو قانون ،بيالبيلې عامه
خبرتياوې ،کړنالرې ،فورمې ،الرښودونه ،ارشيف
شوي سندونه ،د معاش د موضوعي ماليې اړوند
پوښتنې او ځوابونه او داسې نور معلومات ترالسه
کړي .په دې پاڼه کې همدارنګه پر عايداتو باندې د
مالياتو الرښود کتاب (تعليماتنامه) هم شتون لري
چې په هغې کې د قانون هره ماده او مقررات د ګټورو
مثالونو څخه په ګټې اخيستنې په جال توګه تشريح
شوي ده.

