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 ويا قراردادی مستقل بمنظور تطبيق ماليه کارکن: ماليات برعايدات

 .موضوعی معاشات
 

 هدف از طرزاالعمل حاضر

دگان   . می باشد  ١٣٨٤سال   قانون ماليات برعايدات     ١١٣طرزالعمل سنجش عامه هذا پيرامون ماده        ماليه دهن

أ          باالی معلومات مندرج طرزالعمل هذا منحيث يک اساس مالياتی جهت تعي           اتی شان اتک ين مکلفيت های مالي

                                                                                                                               .نموده می توانند

 

 مقدمه

اده      .١ دات سال     ٥٨به اساس حکم م ات برعاي انون مالي ام  ١٣٨٤ ق اشخاص  ، تم

،  تصدی های دولتی، شاروالی       وزارتخانه ها ،  انتفاعی و غير انتفاعی   حقيقی و حکمی    

ا،  ی ه ا    ادارات دولت ک از م خص را در هري شتر از دو ش ا بي ه دو وي ال  ه ک ای س ه

وده و  کارکناستخدام می نمايند، مکلف به وضع ماليات از معاش و دستمزد       ان خويش ب

ه حساب دولت      ال بايد مبلغ وضع شده را ب د انتق ا دستمز      م. نماين ه از معاش وي ه ک  دالي

شود   " ماليه موضوعی معاشات    " وضع ميگردد    کارکن ده مي ين      . نامي ه چن  وزارت مالي

ر      ه بالث ات ايک تمزد و معاش االی دس ات ب ه موضوعی معاش ه مالي د ک ی نماي ر م تعبي

ردد ق ميگ شود، تطبي ه مي ستان تادي ه در افغان رای وظيف طالح . اج ه " اص وظيف

ان     م تهيه خدمات شخصی در افغانستان       به مفهو " درافغانستان درزمينه ارتباط کاری مي

  . و استخدام کننده می باشدکارکن

  

شريح   در برگيرنده   طرزالعمل هذا    .٢ ه         سه بخش     ت ن مالي ورد اي . می باشد   درم

 . را دربر دارد" خدمات شخصی" فهوم متشريح طرزالعمل هذا ) اول(

  

ه خدمات       دومبخش   .٣ ان تهي اری  الح اصط "  اين طرزالعمل زم اط ک ان  ارتب  مي

ده     کارکن د      "  و استخدام کنن شريح می نماي ن بخش طرزالعمل سه کتگوری را      . را ت اي

تفاده ميگردد    کارکنوضعيت  دربردارد که در تعيين      ن   .  اس ين اينکه     اي بخش جهت تعي

ده   ت کنن ا فعالي ارکن آي صورت شخصی   است  ک ه ب سی ک ا ک ستقل(وي راردادی م ) ق

 . شودميرفته فعاليت می نمايد، بکار گ

  

ه خدمات            بخش سوم   .٤ ان تهي ن طرزالعمل زم ستان " اي شريح می     " درافغان را ت

 . نمايد
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ارت از جدول        . است ضميمه الف آخرين بخش طرزالعمل هذا      .٥ ضميمه الف عب

 . است که در تعيين وضعيت يا نحوه کار مؤثر می باشد

 

  خدمات شخصی چه است؟. ١

طالح  .٦ ستان "اص ت در افغان ا ماموري ه ي ارت از" وظيف ه عب دمات "  تهي خ

ا زحمتکشی يک شخص        ازخدمات شخصی معموًال    . می باشد " شخصی اثر فعاليت وي

  . حقيقی بوجود آمده و از جمله اولين عناصر کليدی کاری بشمار ميرود

 

رای         .٧ ه ب د ک ی نماي راهم م انی ف صی را زم دمات شخ ی خ خص حقيق ک ش ي

 . کندشخص ديگری فعاليت 

  :مدنظرگرفته شودن موارد ذيل  تفاوت مياقضايادربعضی 

  يک تشبثساختارتهيه خدمات شخصی و  

 تشبثو دارائی های تهيه خدمات شخصی  

داد             از جاي روش امتي ه    (غيرملموس   تهيه خدمات شخصی و ف د عالم مانن

 )تجارتی وغيره

 

 يک شخص  که مثالاين   با ارائه    تشبثتفاوت ميان خدمات شخصی و ساختار        .٨

ک    باتی ي دمات محاس ی خ باتی    حقيق زرگ محاس اد ب ک نه ام داده  و ي رکت را انج ش

د  ده ميتوان د، واضح ش ام ميده رای يک شرکت ديگر انج بوی را ب در . خدمات محاس

ا شخص                 را شرکت ب د زي ه می نماي ی خدمات شخصی را تهي قضيه اول شخص حقيق

رای  ه ب باتی ک ايف محاس رای وظ ذکره جهت اج رارداد مت ت، ق رکت ضروری اس   ش

ت وده اس ايف  در ق. نم رای وظ ت اج ر جه رکت ديگ ا ش رکت ب ک ش ضيه دوم، ي

ه خدمات محاسبوی دارد،              . محاسباتی قرارداد نموده است     از ب صرف  شرکت ايکه ني

 برايش مهم نيست که کدام   و اين موضوع    وظايف محاسباتی آن اجرا  گردد      ميخواهدکه

د                 وده می توان ه نم رايش تهي ر . شخص ويا نهاد فعاليت های متذکره را ب رار     بالث د ق  عق

ذکره   داد با يک شرکت      باتی را       ، شرکت مت ا آن        ب  وظايف محاس ده شرکت ايکه ب ه عه

 . قرار داد صورت گرفته است، ميسپارد

 

ا وضعيت   .٩ ذکر ب وق ال ضيه اول ف ارکنق ه   (ک ی هائيک اير بررس اس س ه اس ب

وق   ) بعدتر در طرزالعمل هذا مورد بحث قرارگرفته اند   مطابقت داشته اما قضيه دوم ف

ا  اد   ب رای نه ه ب ته و مامورايک باتی داش دمات محاس ه خ از ب ه ني ان نهاديک وضعيت مي

دارد ت ن ت دارد، مطابق باتی فعالي بين . محاس رکتکارکنمحاس دمات  اندان ش ه خ ک

ا           د، ام ين   محاسباتی را فراهم می نماي امورين    کارکن چن ی      ان منحيث م  شرکت اول يعن
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از  ه ني باتی دارد، پنداششرکت ايک دمات محاس ه خ وندب ی ته نمی ش را شرکت اول  زي

 .  شرکت بعوض خدمات شخصی بدست می آورديکخدمات محاسباتی را از

 

ضايای       .١٠ وق   تفاوت دوم ميان ق اس            ين اف ه خدمات و اجن ده تهي ه دربرگيرن ست ک

د  ی باش دمات   . م دازه خ وارد، ان ضی م ضی   دربع شکيل داده و دربع ده را ت بخش عم

شکيل مي   ده را ت اس بخش عم ه اجن وارد تهي د م ه خدمات شخصی  . ده ی تهي سمت اول ق

 . بوده و قسمت بعدی تهيه جنس می باشد

  

  : ١مثال 

 و نوشابه را به مشتريان آن انتفال        غذارستورانت ديلکس با رحيم قرار داد می نمايد تا          

از بايسکل خويش جهت انتفال غذا و نوشابه استفاده  به اساس قرار داد رحيم بايد . دهد

ا خدمات                 باوجود اينک . نمايد ه بايسکل جهت انتقال غذا و نوشابه ضروری می باشد ام

يم صورت                    رای رح ات ايکه ب که توسط رحيم عرضه ميگردد شخصی است زيرا تادي

 . ميگيرد درمقابل خدمات وی می باشد نه درمقابل استهالک بايسکل

  

   :٢مثال 

هر کاب            رج در ش ه ب ازی س رارداد بازس ذ ق ه اخ ق ب ل مؤف اختمانی کاب رکت س ل ش

ور عراده يک اين قرارداد با رفيع صورت ميگيرد، وی دارای      . گرديدمي  و ايکس کوات

ت  ط اس ال   تريلرمتوس ل وانتق ت نق ه از آن جه ور  ک س کوات اختمانی   ايک احه س ه س  ب

يک .  ميراندايکس کواتوررفيع شخصًا تريلرمتوسط را جهت انتقال   . استفاده می نمايد  

ارت    ل مه ع درمقاب ه رفي ول ب ادتر آن  بخش از پ سمت زي ردد، ق ه ميگ اری اش تادي ک

ردد  ه ميگ ای وی تادي ين مخصوص و گرانبه تفاده از ماش ل اس دازه . درمقاب ه ان چونک

اًء                  ل ماشين وی نمی باشد، بن ات درمقاب شتر از تادي ع بي تاديات درمقابل کار برای رفي

د     ی نماي ه نم صی را عرض دمات شخ ع خ صی را    . رفي دمات شخ ه وی خ دليل اينک ب

 . کارکن شناخته ميشود نه ینمی نمايد منحيث يک قراردادعرضه 

  

 حقيقی که فعاليت هايش باعث ايجاد جايداد ميگردد و          تفاوت سوم ميان شخص    .١١

د د، می باش ه می نماي داد را تهي ًا جاي ه واقع ه عرضه . شخص ک ت ب ی دالل ضيه اول ق

 . خدمات شخصی نموده و قضيه دوم داللت به عرضه جايداد می نمايد

 

  :٣ل مثا

ريال  زان      ف ک اوي ل بان ه در داخ اين ک ک کمپ صوير ي ی ت ت نقاش ک جه ک بان  از ي

زاين                 . ميگردد، کميشن اخذ ميدارد    ه طرح و دي د ب ه او ميتوان به فريال گفته شده است ک

از زمان آغاز الی ختم نقاشی، تابلوی متذکره مربوط به بانک می   . خويش نقاشی نمايد  
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ه عرضه                هرگاه ساير شرايط که ذيالً    . باشد ا ب ريال بن ردد، ف  ذکر گرديده است، اجرا گ

  . بانک پنداشته ميشودکارکنخدمات شخصی منحيث 

  : ٤مثال 

بعداز ختم کارمجسمه، وی    . ديتراشماه فعاليت نمود تا يک مجسمه را        نجيب برای يک    

ايش نمايندگان تشبثات مختلف را جهت        ود        نم ار خويش دعوت نم ه      .  ک او مجسمه را ب

روش ريال صورت    بانک بف ه ف ه ذريع واری ک را تحت نقاشی دي انيده و بانک آن  رس

ود، گذاشت     شن وجود نداشت،                . گرفته ب ه کمي چونکه جهت تراشيدن مجسمه هيچگون

ام داد         ی مجسمه           . نجيب کار خويش را بصورت مستقالنه انج ار خويش يعن او نتيجه ک

ار    مجس.  خدمت شخصی ناميد   بانک عرضه نمود که آنرا نمی توان      را به    مه درنتيجه ک

دی در               ل از اينکه بانک عالقمن اد نجيب بوجود آمده و اينکار قب د       ايج شان ده  مجسمه ن

  . بانککارکننجيب منحيث يک فروشنده به بانک محسوب ميگردد نه . توليد گرديد

 

ان    " بانظرداشت اصطالح   فعاليت های شخصی چه زمانی      . ٢ ارتباط کاری مي

 ؟ ردد عرضه ميگ"کارکناستخدام کننده و 
حتی اگر فيصله صورت گيرد که يک شخص خدمات شخصی را عرضه می              .١٢

ث دستمز   دمات منحي ين خ ل چن ات درمقاب د، تادي رف  دنماي د ص د ش ته خواه پنداش

اط " درصورتيکه شخص متذکره خدمات را تحت اصطالح          ان    ارتب اری مي  استخدام    ک

ده و   ارکنکنن د" ک دمات   . عرضه نماي صيکه خ ان شخ اط مي ت ارتب ه نوعي را عرض

ه                       ود ک د ب ن خواه ده اي ين کنن ميدارد و شخصيکه از خدمات بهره برداری می نمايد تعي

ان  اط مي د ارتب اط مانن ن ارتب ا اي ارکنآي ان يک  ک اط مي ا ارتب ده است ي تخدام کنن  و اس

نوعيت قرارداد ميان جوانب ذيدخل معموًال بيان کننده        . قراردادی مستقل و مشتری اش    

 و استخدام کننده کارکنيعنی هرگاه نوع ارتباط مانند رابطه .  باشدنوع ارتباط آنها نمی   

راردادی مختلف                    دخل نوعيت قراردادشان را منحيث خدمات ق باشد، اينکه جوانب ذي

اط                  اين عمل   جلوه دهند،    االی نوعيت اصلی ارتب ر ب ه اث ه هيچگون ق مالي بمنظور تطبي

 . ندارد

 

ده و          .١٣ ان استخدام کنن ارکن ارتباط مي ا  ک اح          ارتب ان دو جن ه اساس قراردادمي ط ب

ه  می باشد رًا  منک اد حاکث دمات ي رارداد خ ديث ق وًال دارای دوموضوع گردي ه و معم

ات         ه يکی آن عرضه خدمات و دوم آن پرداخت تادي سام مکلفيت  (ميباشد ک می   ) انق

د ا . باش ين قرارداده ت  درچن الش و فعالي ز روی ت دی(تمرک ت تولي ه ) ظرفي و عرض

ه روی نتيجه مشخص    خدمات شخصی م   راردادی     . ی باشد ن اط ق اط از ارتب ين ارتب چن

اوت می باشد      خدمات جهت کسب    که آنرا منحيث قرارداد     مستقل د، متف اد می نماين .  ي
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د               رارداد می نماي ايج مشخص ق ن امر منحيث      . يک قرادادی مستقل جهت حصول نت اي

  . هدف مندرج قرارداد نبوده بلکه حصول نتايج بطور عموم می باشد

 

ان     رتباط  ااصطالح   .١٤ اری مي ده و   ک ارکن استخدام کنن انون    ک ر ساحات ق  در اکث

ا            . مورد استفاده قرار ميگيرد    ين اينکه آي درقانون ماليات از اصطالح متذکره جهت تعي

ه شخص           ه شده ب ر و درصورتيکه معاش            مزدوياپول تادي ا خي زد  معاش است ي ا م   وي

ار از    . ميگيرد، استفاده ميشود  معاشات قرار مزد و باشد تابع ماليه موضوعی      درقانون ک

د                       ا شخصيکه خدمات را عرضه می نماي ين اينکه آي اصطالح فوق الذکر بمنظور تعي

ده است،   ار مشخص ش انون ک ه در ق ت هائيک ابع مکلفي ازات مختلف و ت ستحق امتي م

شود      ار، اصطالح            صورت   در  . ميگردد يا خير، استفاده مي غفلت جهت اجرای يک ک

ذکر ب وق ال ين ف ی جهت تعي تفاده ميگردد، يعن ای مختلف اس ين  مکلفيت ه منظور تعي

ا                      اينکه آيا  شخص غافل قراردادی مستقل بوده و مکلف به جبران تخطی می باشد و ي

ه در       کارکنشخص متخلف    ين موضوع        است ک ده     صورت موجوديت چن  استخدام کنن

ا   . يز مکلف به جبران تخلف می باشد       ن کارکن شات ن  درحاليکه مشابهت مي  جهت   آزماي

تعيين نوعيت ارتباط خدمات شخصی در سه ساحه قانون وجود دارد، کوشش اينست تا  

ف       ل مختل ه دالي ات را ب شات ارتباط ک از آزماي سيم هري ه    تق د و زمانيک دی نماي  بن

اد الزم   اط زي شود، احتي رده مي ار ب احه ديگر بک ه س انون ب احه ق شات از يک س آزماي

  . است

  

 استخدام  کاری ميانارتباط" در قانون ماليات اصطالح طوريکه ذکر گرديد،  .١٥

معاش مزد وبمنظور تعيين اينکه آيا تاديات پرداخته شده به شخص " کارکنکننده و 

. بکار برده ميشودمعاش تابع ماليه موضوعی معاشات قرار ميگيرد، مزدواست زيرا 

ه ارتباط ميان هرگاه ارتباط ميان جوانب مانند قراردادی مستقل و مشتری باشد ن

، درآنصورت پول تاديه شده به شخص تابع ماليات برعوايد کارکناستخدام کننده و 

برعکس، شخصيکه خدمات را عرضه می نمايد مکلف به . معاشات قرار نمی گيرد

 .تاديه ماليات برعايدات بابت عوايد خويش می باشد

 

ليه معاشات معموًال منحيث مامزدوعوايد حاصله از درک ماليات بر .١٦

 تاديه ميگردد منفی گرديده و ذريعه کارکنموضوعی معاشات از معاش که به 

ماليات برعايدات ذريعه اخذ کننده عوايد تاديه . استخدام کننده تحويل داده ميشود

تفاوت کليدی ميان . ميگردد، يعنی شخصيکه خدمات شخصی را عرضه می نمايد

 برعايدات اينست که ماليات ماليات برعوايد حاصله از درک معاشات و ماليات

برعوايد حاصله از درک معاشات باالی مجموع تاديات وضع گرديده و هيچگونه 

وضع مجرائی مصارف را که در جريان حصول عوايد به شخص رخ داده است، 
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برعکس ماليات برعايدات باالی عوايد خالص بعداز مجرائی . اجازه نمی دهد

 . خ داده است، تطبيق ميگرددمصارف که جهت حصول عوايد به شخص ر

 

فکتور های ديگری نيز وجود دارند که درزمان تعيين اينکه آيا ارتباط مانند  .١٧

استخدام کننده است يا ارتباط با قراردادی مستقل است،  و کارکنارتباط کاری ميان 

چونکه وزارت ماليه فکتور های ذيل را مهم ميشمارد بناًء . مورد مالحظه قرار گيرند

ارزيابی که . ا به سه کتگوری به اساس درجه اهميت آنها تقسيم بندی نموده استآنها ر

يعنی، با نظرداشت . می باشد" نتيجه نهائی" يد درهرمورد صورت گيرد عبارت از با

تمام فکتور های مرتبط و اندازه فکتور های متذکره، نتيجه نهائی تعيين کننده وضعيت 

   . ادی مستقل، می باشد است ويا قراردکارکناينکه يک شخص 

  

  :سه کتگوری فکتور های مرتبط جهت تعيين نوعيت کار

  نهائی تقريبیشاخص های : ١کتگوری   

کنترول توانائی، صالحيت و يا امتياز تاديه کننده است : شيوه ئی کارکنترول  .١٨

يک .  جهت اجرای يک کار و نوعيت کار نظارت نمايدکارکنتا از شيوه فعاليت يک 

ام کننده شيوه را که درآن کار به اساس هدايات مفصل، پروسيجرها، پاليسی ها، استخد

آموزش ها، درخواستی هائيکه منظوری آن قبًال اخذ شده باشد ويا تطبيق اقدامات شديد 

، صورت گيرد، کنترول می کارکندرصورت  اجرأات غير قابل پذيرش ذريعه يک 

که کدام وسايل و يا تجهيزات، مواد خام بکار تنظيم اينترتيب وکنترول به مفهوم . نمايد

برده شده و از کجا بدست آورده ميشوند، کدام روش ها، وسايل تکنالوژی و غيره بايد 

تمام موضوعات فوق الذکر عناصر اداره و رهبری فعاليت . استفاده گردند، می باشد

 . جهت کسب نتايج مشخص کاری می باشند

 کنترول استخدام کننده قرارگيرد، باوجود اينکه  بايد تابع يک درجه معينکارکن

در زمان آزمايش کار اشخاص . خواهد گرفتبصورت عملی چنان کنترول صورت ن

مسلکی مانند کپتان کشتی، داکترها، انجنيزان و غيره تعيين اندازه کنترول کاری 

 خير اينکه آيا استخدام کننده کار اشخاص را کنترول می نمايد يا. مشکل خواهد بود

  .  را داردکارکنموضوع ديگری است اما استخدام کننده حق کنترول 

 

 بصورت ساعت   بعداز ختم کار ويا درجريان آنکارکنبه يک : رژيم تاديات .١٩

بدون ارتباط به نتايج کاری يا ختم کار وضعيت و تاديات .  پول تاديه شده ميتواندوار 

وديت چنين موضوع، به  را نشان ميدهد زيرا درصورت عدم موجکارکنحالت 

تاديات در وقفه های معين . پول تاديه ميگردد) ساعت وار( به اندازه کارش کارکن

بدون ارتباط به نتايج يا ختم ) مبلغ ثابت در هردفعه ويا نورم ثابت فی ساعت(
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طوريکه ) ظرفيت توليدی (کارکنکاربرای همان وقفه، نشان ميدهد که ساعات کاری 

     .گرديده استست شده است، خريداری برای ختم کار درخوا

 

يک قرارداد کاری يکی از خدمات : شخصيکه بايد خدمات را عرضه نمايد .٢٠

هرگاه ).به استخدام کننده است" هميشه آماده خدمت "کارکنمثًال (شخصی می باشد 

 ويا تغيرآنرا داشته باشد کارکن حق پافشاری روی خدمات شخصی استخدام کننده

 بطور آزاد معاونين خود را کارکنويا هرگاه ) تغير ميدهدر خود را  کاکارکنمثًال (

استخدام، برطرف نموده ويا معاش ندهد ويا هم تحت نظارت قرار ندهد، درچنين 

مطابق به قرارداد حق ايجاد .  وجود داردکارکنحالت ارتباط استخدام کننده و 

   .  مستقل می باشد معموًال نشاندهنده وضعيت يک قراردادیتوسط قراردادیتغير

 

قرارداد ايکه مسؤليت اجرأات آن به اساس زمان : نوعيت مسؤليت کاری .٢١

 کارکن استخدام کننده و  کاری ميانصورت گيرد نه تکميل کار، نشان دهنده ارتباط

" مسؤليت کاری . ميگردد کارکن ظرفيت توليدی استفاده ازاست زيرا اين امر سبب 

 است چونکه اين امر کارکن استخدام کننده و اری ميان کنشاندهنده ارتباط" تمام وقت

 موجوديت  . می باشدکارکنبه مفهوم کسب فوق العاده ساعات و ظرفيت کاری 

 وظيفه، بدون نظرداشت اينکه کاراست يا خير، نشاندهنده درمسؤليت حاضر بودن 

می  استخدام کننده )هدف عمده (اصلیاينست که کسب ظرفيت توليدی منحيث مالحظه 

قراردادی مستقل مکلف به حاضر بودن در ساحه کار استخدام کننده يا تاديه . باشد

 مکلف است کارکن اما ،کننده نمی باشد درصورتيکه کاروجود نداشته باشد

  . درساعاتيکه موافقت صورت گرفته است، در محل کار حاضر باشد

  

 کارکنفرصت به  ارائه عدممطابق قرارداد، ): مشتری(استخدام کننده  .٢٢

بمنظور اجرای خدمت به ساير مشتريان به مفهوم استفاده مختص ظرفيت کاری 

قراردادی مستقل آزاد است تا درجستجوی ساير فعاليت ها بمنظور .  می باشدکارکن

شغل ديگری داشته باشد، مشتريان متعدد داشته باشد و از نگاه تحصيل عوايد باشد، 

 ( در معمولی به اساس قرارداد کارکنيک . مايدنناقتصادی اتکأ به يک استخدام کننده 

ارتباط مختص با استخدام کننده قرار داشته ) حداقل در امور ودرجريان ساعات کاری

 کارکن. و برای يک نهاد رقيب ويا ساير استخدام کننده گان فعاليت نموده نمی تواند

دارای مشتری گاهی ان هيچکارکننمی تواند دارای مشتری های زياد باشد، معموًال 

  . نمی باشند
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فرصت بدست آوردن مفاد و يا ( موجوديت خطر  : ضررياخطريعنی مفاد و .٢٣

نشان دهنده درجه استقالليت اقتصادی ويا مختص نبودن استفاده ) مواجه شدن با ضرر

از ظرفيت توليدی می باشد که چنين حالت با يک قراردادی مستقل صدق نموده و با 

هرگاه فعاليت يک شخص .  صدق نمی نمايدکارکنننده و ارتباط ميان استخدام ک

بصورت مستقيم برايش ضررآور نبوده ويا مواجه با ضرر بازاری نگردد، اين امر 

 بدون کارکنبه يک .  می باشدکارکن استخدام کننده و  کاری مياننشاندهنده ارتباط

تقل  تاديه ميگردد درحاليکه يک قراردادی مس ومزدنظرداشت ضررکاری معاش

به يک .  برايش داده نمی شودپول اندک اخذ کرده ويا هم هيچ پولدرمقابل ضرر 

 بدون نظرداشت اينکه وی کارنمی کند، وقت را ضايع نموده و باعث ايجاد کارکن

مصارف ميگردد، برايش معاش تاديه ميشود درحاليکه قراردادی مستقل درمقابل يک 

 و اين خطر را هم می پذيرد که نمودهر مقدار اجرت ويا قيمت موافقت به اجرای کا

اگر از زمان تعيين شده فعاليت بيشتر گردد، با همان مبلغ موافقت شده زمان بيشتر 

 هيچگونه ضرر را در اجرای کار ويا تزئيد مواد خام متقبل کارکن. کار خواهد نمود

 . نمی شود درحاليکه نهاد های تجارتی اين امر را متقبل می شوند

يک قراردادی مستقل درتصميم گيری کاری که بصورت مستقيم منفعت وی را 

درحاليکه آزاد می باشد، ) ان، مصارف مالیکارکناندازه اجناس، تعداد (دربردارد، 

 چنين تصاميم را گرفته نمی تواند مگراينکه ذريعه استخدام کننده اجازه کارکنيک 

  . شد داشته باوی به نمايندگی را اجرای چنين عمل 

   شاخص های تشويقی-٢کتگوری 

استخدام کننده کاری را که اجرا ميگردد و محيط را که : هدايات و نظارت .٢٤

کار در آن صورت ميگيرد، با ارائه هدايات پيرامون موقعيت، زمان آغاز ويا ختم 

" نظارت"کنترولچنين . سرعت کار، سلسله اجرأات و غيره کنترول می نمايدکار، 

ری يا ارتباطات کاری معمول بوده و اقدامات استخدام کننده را دراکثر محالت کا

حاصل ميگردد، نشان ) ظرفيت توليدی(جهت کنترول نتيجه ايکه به اساس قرارداد 

  بيشتر صورت گيرد، به همان اندازههر اندازه که نظارت و کنترول به . ميدهد

 نظارت که برای  سطحاندازه کنترول بايد بانظرداشت. ضح ميگرددوضعيت کاری وا

درج امتياز چنين کنترول در قرارداد کافی . نوعيت کار ضروری است تعيين گردد

 . است حتی اگر عملی نيز نگردد

قراردادی مستقل معموًال از استقالليت کاری در رابطه به نظم و پيامد های کاری 

در ) بدون حق دخالت(نظارت مبنی بر بررسی ساده از فعاليت . برخوردار می باشد

      . چنين موارد مرتبط پنداشته نمی شود
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 . سيستم گزارشدهی نشاندهنده موجوديت نظارت استموجوديت : گزارشات .٢٥

ثبات و موجوديت سيستم گزارشدهی به اساس فکتور های چون محتويات، جزئيات، 

 تشويق کارکنکننده و استخدام کاری ميان مسؤليت ها دريک گزارش درحصه ارتباط 

سيستم گزارشدهی که منتج به کنترول شيوه اجرأات ميگردد جهت . ه ميتواندآميز بود

 .  اين طرزالعمل کافی می باشد١٨مندرج فقره " کنترول"اقناع کامل شاخص 

 

فعاليت ها يک قراردادی مستقل به اساس علميت و آموزش خويش : آموزش .٢٦

ک استخدام کننده ي. نموده و درانتخاب طرز اجرأات خويش آزاد می باشدرا اجرأا 

 خويش فراهم آورده می تواند اما برای يک قراردادی کارکنبرنامه آموزشی را برای 

جهت (آموزش منحيث يک تخنيک نظارتی . مستقل هيچ آموزشی را فراهم نمی نمايد

جهت حصول اطمينان از اينکه روش ( ويا کنترول ) حصول اطمينان از همآهنگی

 . پنداشته ميشود) ترول شيوه کاری تعقيب ميگرددهای استخدام کننده بمنظور کن

 

 حق کنترول کارکنهرگاه يک  : يا زمان استفاده از ظرفيت توليدی مؤثروقت .٢٧

ساعات وقت خويش را به اساس قرارداد از دست دهد ويا هم صرف چند ساعت 

قويًا محدود از وقت خويش را به اساس قرارداد تحت کنترول نداشته باشد، اين امر 

يک قراردادی مستقل معموًال ميتواند .  می باشدکارکن دهنده وضعيت يک نشان

بناًء . خودش تصميم گيرد که برای کدام مشتری دريک زمان معين وظيفه اجرا نمايد

ساعات کاری، روز های کاری، رخصتی های مريضی ويا " (ميعاد کاری" کنترول 

 درآن اجرأات صورت انعکاس دهنده موجوديت کنترول ميعاد ايست که) تعطيلی

 کارکنحق مختص يک استخدام کننده جهت کنترول تمام ساعات کاری يک . ميگيرد

 . می باشدکارکننشان دهنده ارتباط استخدام کننده و 

 شاخص های مرتبط: کتگوری سوم

يک قراردادی مستقل معموًال : وسايل، تجهيزات، قرطاسيه باب و غيره    .٢٨

مواد توليدی ويا دفتری، قرطاسيه باب ) ده است نمومصرفطوريکه (دارای وسايل 

به همين . مورد ضرورت و غيره بوده و ساير مواد خام ضروری را فراهم می نمايد

عدم اساس تهيه وسايل، تجهيزات، قرطاسيه باب و غيره ذريعه استخدام کننده سطح 

ده و  را نشان داکارکنمصرف ذريعه  و عدم موجوديت کارکن ) يابستگی(استقالليت 

 .  می باشدکارکناستخدام کننده و کاری ميان داللت به موجوديت ارتباط 

 

يک قراردادی مستقل معموًال از محل کاری خويش : محل کاردفتر ويا  .٢٩

فعاليت های خود را اجرا نموده ويا بصورت مؤقت از محل ايکه مشتری موقعيت 
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فترويا ورکشاپ را تهيه هرگاه استخدام کننده د. دارد فعاليت اش را اجرأا می نمايد

ديده ويا هم کار از محل دايمی کاری استخدام کننده ادامه يابد، اين وضعيت موجوديت 

کاری ميان ، کنترول، عدم موجوديت آزادی عمل را نشان داده و به ارتباط بستگی

 .  داللت می نمايدکارکناستخدام کننده و 

  

هرگاه يک : دام کننده محل معمولی کاری استخ– بخش چيزی را تشکيل دادن .٣٠

 ويا درهمانجا يا از  را تشکيل دهد محل کاری استخدام کننده يک بخش از شخص 

خصوصًا زمانيکه شخص قادر به پيشبرد فعاليت هايش (همان محل به فعاليت بپردازد 

اين امر نشاندهنده درجه وابستگی بوده که با ) دور از محل کاری استخدام کننده نباشد

 . دادی مستقل مطابقت نمی نمايدحالت يک قرار

  

ميتواند يک قراردادی مستقل :  اجرأات معمولی-بخش چيزی را تشکيل دادن  .٣١

ويا هم يک شخص باشد که ذريعه يک استخدام کننده که يک شخص مستقل باشد 

 بناًء هرگاه يک شخص درفعاليت های سهيم باشد که برای فعاليت  .کنترول ميگردد

 نشاندهنده ارتباطاين امره ضروری، اضافی ويا اساسی باشد های شرکت استخدام کنند

 می باشد مخصوصًا اگر تداوم مالی يک شخص کارکن استخدام کننده وکاری ميان

خارج از فعاليت های معمولی شرکت استخدام کننده " يک نهاد تجارتی" منحيث 

دام ممکن نبوده ويا اگر اجرأات شخص بصورت دوامدار برای پروسه کاری استخ

 . کننده حائز اهميت باشد

  

يک :  سلسله مراتب و جدول تشکيالتی- بخش چيزی را تشکيل دادن .٣٢

قراردادی مستقل معموًال با تشکيالت مشتری سروکار نداشته و نه هم در جدول ويا 

اداره  "عضو" قراردادی های مستقل    . ميگردددرجساختار تشکيالتی يک اداره 

رگاه يک شخص دارای موقف کاری، اليحه وظايف و  ه.استخدام کننده نمی باشند

نحوه  و کارکنبست در سلسله کاری استخدام کننده باشد، اين امر نشاندهنده وضعيت 

 .می باشدتشخيص ارتباط ذريعه جوانب 

  

بدون (بصورت عموم، هرگاه جوانب ذيدخل ارتباط نامعين : ميعاد ارتباط .٣٣

شده به موضوع ويا نتيجه کاری را مورد يعنی بدون رابطه محدود ) معياد تعيين شده

 کارکن استخدام کننده و  کاری مياننظر قرار داده باشند، اين امر نشان دهنده ارتباط

 نامعين بوده و به اساس يک يادداشت خاتمه يافته می کارکنقرارداد يک . می باشد
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د جنس  حصول نتيجه ويا توليتواند در حاليکه قرارداد يک قراردادی مستقل بعداز

 . خاتمه ميابد

 خطر ختم قرارداد يک نوع از کنترول می باشد :ختم قرارداد و تخطی از آن .٣٤

 را کارکنهرگاه يک استخدام کننده صالحيت برطرفی .  ارتباط داردکارکنکه با 

بدون ( صالحيت استعفا از وظيفه را قبل از حصول نتيجه نهايی کار کارکنداشته ويا 

 استخدام کننده و  کاری ميان موضوع نشان دهنده ارتباطداشته باشد، چنين) تخطی

 .  می باشدکارکن

 

 داشته باشد، مصرفهرگاه فعاليت يک شرکت نياز به : مصارف عمده .٣٥

 معموًال محل کارکنآمر يک ( معموًال اين امر ذريعه استخدام کننده صورت ميگيرد 

جهت پيش برد فعاليت کار، وسايل کاری، مواد خام، قرطاسيه باب، و تجهيزات را که 

 درهيچيک از کارکندرحاليکه يک ) ضروری بوده و ساير اشيا را تهيه می نمايد

برعکس، يک قراردادی مستقل معموًال .  نمی نمايدمصرفموارد فوق الذکر 

مصارف مهم را جهت پيش برد فعاليت خودش پرداخته و متحمل مصارف تعويض، 

 . دترميم محل ويا جنس و مصارف بيمه ميگرد

  

داللت به موجوديت ارتباط  موجوديت قرارداد ماموريت : ماموريتمفاد  .٣٦

منفعت های ماموريت دربرگيرنده رخصتی بامعاش، . نمايد می کارکناستخدام کننده و

، اجرت  پارکنگ، کارکنرخصتی مريضی با معاش، تقاعدی، تهيه ترانسپورت به 

يک سلسله پروسيجر ها جهت قرارداد کاری دربرگيرنده . کانتين و غيره می باشد

 تابع يک سلسله کارکن و اينکه کارکنارائه شکايت درصورت عدم اجرأات درست 

اگر در يک قرارداد کاری احکام . ، نيز می باشدپروسيجر های  شديد خواهد بود

پيرامون منفعت های ماموريت درج نباشد، به اين مفهوم نخواهد بود که چنين 

 . س قرارداد با قراردادی مستقل استموضوع نشان دهنده يک اسا

  

" مصارف کاری"متحمل  کارکنمعموًال يک : مصارف کاری مشروع .٣٧

نگرديده و درصورتيکه چنين امر صورت گيرد، برايش جبران گرديده ويا به 

نمايندگی از استخدام کننده جهت اجرای مصارف مشروع پول برايش داده ميشود در 

 مصارف مشروع کاری گرديده و مصارف حاليکه يک قراردادی مستقل متحمل

 هيچگاهی متحمل مصارف مالی کارکن. متذکره را در قرارداد خويش شامل ميسازد

نمی گردد زيرا تمام مصارف آنها جبران شده وآنها دارای مصارف ثابت دوامدار 

، با خطرات مالی مواجه شده و متحمل ضرر قرادادی های مستقل  باآنهم،. نيستند
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ا آنها بايد مصارف ثابت ماهانه بدون نظرداشت اينکه آيا کار ها اجرأا ميشوند زير

 . گرديده است ياخير، بپردازند

 

ه تداوم کسب عوايد بعداز ختم شخصيکه قادر ب: وانائی تداوم بعداز ختم کارت .٣٨

يک شخص درصورت .  پنداشته ميشودکارکنقرارداد فعلی اش نباشد، منحيث 

را دارا می باشد که از نگاه مالی مستقل بوده و " داز کارتوانائی تداوم کسب عوايد بع"

چنين شخص بعداز ختم قرارداد قادر به تداوم کسب عوايد می باشد زيرا وی دارای 

 . استمشتريان متعدد 

 

 بستگی به قراردادی مستقلاينکه آيا يک کارگر مادون است يا: خالصه .٣٩

چنين شخص با عالوه نمودن فکتور  اما نظريه نهائی پيرامون يکتعداد فکتور ها داشته

 بودن نموده و مقايسه نتيجه حاصله با فکتور هائيکه اشاره به کارکنهائيکه اشاره به 

تعيين موضوع فوق الذکر مربوط به . ، بدست نمی آيدقراردادی شخصی می نمايد

تمام . ارزيابی عمومی ميگردد که مانند جمع بندی مشخصات يک شخص نمی باشد

زمانيکه حقايق مفصل بدست آمدند، . رشرايط مساوی ويا بااهميت نيستندجزئيات دره

حاصله بصورت مجموعی مورد توجه نتايج بهترين روش اين خواهد بود که 

چوکات کاری که . مجموع روابط ميان جوانب بايد مورد توجه قرار گيرند. گيردقرار

زه و درجه مختلف به اندا ( را شاخص بيشتر٢١در ضميمه الف درج است، تقريبًا 

تطبيق شاخص ها نشان ميدهند که . بشکل جدولی نشان داده و تکميل نمی باشد) اهميت

 .  ويا قراردادی مستقل ثابت ميسازدکارکنآيا نتايج حاصله شخص مورد نظر را 

  :چه زمانی خدمات شخصی در افغانستان اجرأا ميگردد. ٣

  عرضه خدمت شخصی در افغانستان  به مفهوم " ماموريت درافغانستان" اصطالح .  ٣٩

يعنی قلمروايکه به اساس قوانين و معاهدات بين المللی منحيث " افغانستان". می باشد

 . تعلقات افغانستان شناخته ميشوند

  

  خدمات شخصی در افغانستان عرضه ميگردد درصورتيکه در داخل افغانستان      . ٤٠

ديات درآن صورت ميگيرد ويا محل ايکه محل اجرای کار از جائيکه تا.      اجراگردد

عرضه خدمات " عبارت . قرارداد عرضه خدمات درآنجا عقد گردد، مستقل می باشد

باالی محل ايکه اصل خدمات عرضه ميگردد، تمرکز می نمايد تا " شخصی در افغانستان

ه باالی محالتيکه تاديات درآنجا صورت گرفته ويا ترتيبات حقوقی عقد قرارداد اخذ شد

  . است
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  :٥مثال 

ميخواهد ) هنرپيشه مشهور هند(اندرا گهانی خانم ام ام جی يک شرکت فلم سازی هندی از 

قرارداد با هنرپيشه . تا در فلم جديد ايکه کامًال درافغانستان تهيه ميگردد، نقش ايفا نمايد

  . فوق الذکر در کشور هندوستان عقد ميگردد

  را دالرامريکايی٢٠٠٠٠فقت می نمايد تا مبلغ مطابق قرارداد، شرکت ام ام جی موا

درمقابل ارائه مشوره  دالرامريکايی را ٥٠٠٠درمقابل نقش آفرينی در فلم و مبلغ اضافی 

از نگاه تيوری، مشوره در هرجاه . اندرا بپردازدخانم های تخنيکی پيرامون تهيه فلم به 

  . ميگرددر افغانستان ارائه ارائه شده ميتواند اما مشوره پيرامون اين فلم کامًال د

به اساس توافقنامه ميان شرکت فلم سازی ام ام جی و هنرپيشه، شرکت ام ام جی بايد 

تاديات هنرپيشه را در حساب بانکی وی تحت نام شرکت خدمات گهانی که يک شرکت 

  . تأسيس شده در سويتزرلند بوده و مالک آن خود هنرپيشه می باشد، تاديه نمايد

الت، تمام خدمات ايکه ذريعه هنرپيشه متذکره مطابق قرارداد اجرا ميگردد، در چنين ح

 در کارکنهنرپيشه فوق الذکر تمام خدمات را در قالب يک . درافغانستان صورت ميگيرند

حقيقت اينکه قرار . يک فضای کاری که توسط استخدام کننده کنترول ميگردد، انجام ميدهد

ان صورت گرفته و اينکه به اساس قرارداد بايد تاديات به داد با هنرپيشه در کشور هندوست

 صورت گيرد، محل را که خدمات درآن صورت سويتزرلندحساب بانکی وی در بانک 

  . ميگيرند، تحت شعاع قرار داده نمی تواند

  

  انفاذتاريخ 

 .است  ذ ناف)       (   اين طرزالعمل  از تاريخ .٤١

  وزارت ماليه رياست عمومی عوايد، 

   وز     ماه       سالر

  

  :مواد قانون ما ليات بر عايدات :مأخذ

  

  ، قانون ماليات بر عايدات١١٣ماده                             طرزالعمل سنجش عامه

 ، قانون ماليات بر عايدات٥٨ماده                            ماليه موضوعی معاشات
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  ضميمه الف
  نتيجه نهائیجدول شاخص ها برای آزمايش 

 
  

  شاخص  انکارکنوضيعت متوقعه   وضيعت متوقعه قرارداديان مستقل
 

 شخص انتخاب می نمايند که از کدام لوازم،  
اسباب، کاالها، مواد خام، فعاليت های روزمره، 

  .انحصاری  وتکنالوژی  استفاده نمايد

ان، مواد خام، کارکنزم، اسباب، کارفرما درمورد لوا
فعاليت های روزمره، انحصاری  وتکنالوژی هدايت  

  ).ويا حق اجرای اين امور را دارد( ميدهد

  بررسی نحوه کار

تاديات دررابطه به نتايج کاری ويا ازروی  دست 
  .آورد صورت ميگيرد

تاديات بصورت منظم بدون درنظرداشت دست آورد 
  .يا نتيجه صورت ميگيرد

  طرزتاديات

  را استخدام کارکنشخص، مانند کارفرما ميتواند 
ويا اخراج نمايد يا ميتواند  باشخص قراردادی 

 .فرعی قرارداد عقد نمايد

 مکلف است که خدمات را شخصًا عرضه کارکن
  .نمايد و با اساس منظوری استخدام برطرف ميگردد

اشخاصيکه بايد خدمات را عرضه 
  نمايد

رت لزوم ديد واقعی شخص صرف درصو
حاضرميگردد و کاررا به اساس خواست خود انجام 

  .ميدهد

 مکلف است حاضربه وظيفه باشد حتی اگر کارکن
  .کدام کارضروری وجودنداشته باشد

  نوع مکلفيت اجرای وظيفه

شخص جهت تأ مين ارتباطات با اشخاص مختلف 
  .خود مختاراست

  )مشتری(کارفرما   .ارد بايک استخدام کننده روابط محدود دکارکن

بلند رفتن نرخها، مهارت ( شخص متحمل خطر
 .ميگردد) کاری ضعيف، ضياع وقت

  کارفرما متحمل خطر ميگردد
باوجود اينکه نحوه کار ضعيف و  بازار بطی بوده ( 

  ).، برای آن پول تاديه مينمايد

  ضرريا منفعت و/خطر

حتمی
  

 
شخص کارها ی خود را و ترتيب ساير کار ها را 

 .مشخص ميسازد
کارفرما را جع به موقعيت، نحوه ، ترتيب کار 

ويا حق اجرای اين (وغيره هدايت ميدهد 
 ).امررادارد

  ائی و نظارتراهنم
 

کار از طريق ارائه گزارش های شفاهی و کتبی  .شخص مکلف به ارائه گزارش نيست
 .بررسی ميگردد

 گزارشات

ای موجوده ان آموزش ديده  يا ازميتود هکارکن
 .استفاده مينمايند

به اساس روشهای آمرانه کارفرما شخص را 
 .بررسی مينمايد

 آموزش

/ اين بخش توسط کارفرما تنظيم يا کنترول گرديده .متعلق به توانائی خود شخص ميباشد
 .شخص تمام روز يا نيمه روز کار ميکند

 )ساعت وهفته کاری( اوقات کاری 

تشويقي
 

 
سب ضرورت توسط شخص برح/ به اساس قرارداد

 .تهيه گردد
اين اجناس توسط کارفرما تهيه گرديده و ضرورت 
به شرايط قراردادی  که توسط شخص تهيه گردد، 

 .موجود نميباشد

 . مواد، لوازم قرطاسيه و غيره

برحسب ضرورت توسط شخص / به اساس قرارداد
 .تهيه گردد

رايط توسط کارفرما تهيه گرديده و ضرورت به ش
 .قراردادی  که توسط شخص تهيه  ميگردد، نميباشد

سکرتريت / سيمينار، اداره/ دفتر
 وغيره

محالت / بخش چيزی را تشکيل دادن محل کاروفعاليت معمولی کارفرما کرايوی/ محل شخصی
 معمولی

خدمات شخص درفعاليت يا موفقيت کارفرما  نقش 
 .مهم دارد

اساسی بخش فعاليت های / خدمات مهم شخص
 کارفرما

فعاليت /  بخش چيزی را تشکيل دادن
 های معمول شرکت

شخص به اساس مسلک ياپيشه توظيف گرديده، نه 
 .سلسله مراتببه اساس 

يک شخص وظيفه را تحت هدايت کارفرما انجام 
 .ميدهد

سلسله /  بخش چيزی را تشکيل دادن
 مراتب و تشکيل شرکت

يت با وفات محدود به تاثيرات بوده، کارو فعال
 . توقف نمی يابدکارکن

 کارکنميعاد معين و قابل تمديد، تازمانيکه / دائيمی
 .حيات است

 مدت ارتباطات کاری

درصورت انفکاک نا به هنگام، کارفرما متخلف 
شناخته شده و درصورت عدم موفقيت عرضه 

 خدمات ، شخص متخلف پنداشته ميشود 

خراج  را اکارکنکارفرما با صدوريک ياداشت 
 . به رضايت خودش استعفا ميکندکارکننموده ويا 

 .تخلف از قرارداد/ فسخ

شخص با خريداری  جايداد، اسباب، مواد خام ، 
 .مواد آموزشی وغيره سرمايه گزاری مينمايد

کارفرما ازطريق خريداری اسباب، جايداد، مواد 
 .خام ، مواد آموزشی وغيره سرمايه گزاری مينمايد

  مهمسرمايه گزاری

 کارکنمنفعت   مانند را بدست مياوردکارکنشخص منفعت های  .شخص مستحق دريافت منفعت نميباشد
هيچ مصارفی بابت کاروفعاليت ومصارف ديگر  .  ميگردددر قرارداد درجمصارف تمام 

 .توسط کارفرما بازپرداخت نميگردد
 مشروعمصارف 

شخص مشتريان ديگرداشته وبه فعاليت های 
 .ی خود ادامه ميدهدتجارت

 اعتبار انفکاک .شخص مکلف به دريافت وظيفه جديد است

مواد مر
بوط

 


