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سريزه
يا  کرايې  د  پيسو څخه چې  د هغو  يا موجر  مالک 
اجارې له درکه ئې السته راوړي، پر کرايې باندې د 
ماليې د ورکړې مسؤليت په غاړه لري. خو مستآجر 
دغه ماليه د کرايې له پيسو څخه وضع او ورکوي. 
يواځې هغه کرايوي مبلغونه د ماليې تابع دي چې د 
او  نهادونه  موسسې،  اشخاصو)شرکتونه،  حقوقي 
داسې نور – په دې معنى چې نهاد حقيقي شخصيت نه 
وي( او حقيقي اشخاصو لخواد سوداګريزو فعاليتونو 
د پرمخ بيولو په خاطر د جايداد څخه د ګټې اخيستنې 
په بدل کې ورکول کيږي. . مؤجر پر عايداتو باندې د 
مالياتود  اظهارليک د وړاندې کولو پر مهال ددغو 
پر  کال   ١٣٨٧ )د  کوي..  ترالسه  مجرايي  ورکړو 

عايداتو باندې د مالياتو د قانون ٥٩ )۳( ماده(. 

فورمو  او  الرښودونو  مالياتي  د  يادونه: 
د  مالياتو  د  او  بدل  په  راوړلو  السته  د 
پلي  د  قانون  د  او  کونې  ترالسه  ارزونې، 
ماليې  د  مرحله کې  هيڅ  په  پروسو  د  کونې 
وزارت، د عوايدو رياست  يا مستوفيت ته 

فيس يا حق الزحمه نه ورکول کيږي.

يادونه

د نافذيدو نيټه
لومړۍ  له  وري  د  کال  لمريز   ١٣٨٣ د  ماليه  دغه 
نيټې او يا له هغې څخه وروسته د کراېې په ټولو 

قراردادونو باندې تطبيق کيږي.
مؤجر )د کور څښتن(

مؤجر يا د کور څښتن مسؤليت لري ترڅو د اصلي 
خپل  د  نقل  يو  ليک  اجاره  يا  او  ليک  قرارداد 
ماليه ورکوونکي د پيژندنې شميرې سره يو ځاى 

مستآجر ته وړاندې کړي.   

مستًاجر )کرايه اخيستونکۍ(
مستاجر مسؤليت لري تر څو مؤجر ته د ورکړې وړ 
کړي  وضع  ماليه  موضوعي  کرايې  د  څخه  پيسو 
په  مؤجر  د  يوځاى  ئې  سره  فورمې  مناسبې  له  او 

استازيتوب دولت ته تحويل کړي.

په  ماليه  شوې  وضع  لخوا  مستآجر  د  چيرې  که 
کې  صورت  هغه  په  شي،  ورنکړل  نېټه  ټاکلې 
مستآجر د قانون سره سم د هر ډول اضافي ماليې 

او جريمو مسؤل دى.

مالياتي مکلفيت څه وخت منځته راځي؟
 ١٠٠٠٠ له  مجموعه  کرايې  مياشتنۍ  د  چې  کله 
افغانيو څخه زياته وي په هغه صورت کې پر کرايې 



مالياتي  نورم  
 ١٠٠٠٠ له  مبلغ  کراېې  مياشتنۍ  د  چيرې  که 
افغانيو څخه زيات خو د ١٠٠٠٠٠ افغانيو څخه 
کم يا د هغې معادل وي، د ماليې نورم ١٠٪ او که 
د مياشتنۍ کراېې مبلغ له ١٠٠٠٠٠ افغانيو څخه 

لوړ وي، د ماليې نورم ١٥٪ دى. 
  

د ماليې محاسبه 
ماليې  موضوعي  د  ته  څښتن  جايداد  د  يا  مؤجر 
حقيقي  د  جوړونې  او  ترميم  د  جايداد  د  مهال  پر 
لګښتونو په بدل کې مجرائي نه ورکول کيږي. ددې 
پر ځاى مؤجر کوالى شي چې د ترميم، جوړونې او 
بهبود لګښتونو مجرايي د خپل کلني پر عايداتو 
باندې د مالياتو د اظهارليک د وړاندې کولو پر 

مهال ترالسه کړي. 

بيلګه:
احمد له وحيد څخه يو رسټوران په کرايه نيولى او 
د مياشتې ٢٠٠٠٠ افغانۍ کرايه ورکوي. وحيد 
د وږي په مياشت کې د رسټوران دترميم په موخه 
٥٠٠٠ افغانۍ مصرف کړي دي. احمد د ٢٠٠٠٠ 
کيږي،  افغانۍ  چې٢٠٠٠  ماليه   ٪١٠ افغانيو 
محاسبه کوي. وحيد خپل د عايداتو د کلنۍ ماليې 
د محاسبې پر مهال د کرايوي جايداد د ترميم په 
موخه د عادي او اړينو نورو لګښتونو سره يو ځاى 

ددغو ٥٠٠٠ افغانيو مجرايي ترالسه کوي.
                              

ماليه څرنګه تاديه کيږي؟
کيږي. خو  تاديه  بڼه  مياشتنۍ  په  ماليات معموآل 
که چيرې د استجارې د قرارداد پر بنسټ د تاديې 
ربع  په  مياشتې،  دوه  هر  )لکه  وي  مختلفه  نيټه 
ماليه  باندې  کرايې  پر  نور(  داسې  او  شکل  وار 
بايد  ماليه  شي.  تطبيق  بنسټ  همدې  په  بايد  هم 

باندې ماليه تطبيقيږي. که چيرې مياشتنۍ کرايه 
تردې کمه وي، پدې صورت  يا  افغانۍ   ١٠٠٠٠

کې پر کرايې باندې ماليه نه تطبيقيږي.

 يادوونه: که چيرې د جايدادونو د کراېې ورکړې 
کموالي  د  څخه  حد  ټاکلي  افغانيو   ١٠٠٠٠ د 
اخيستونکۍ  کرايه  )لکه،  دليلونو  نورو  د  يا  او 
خپلو  د  څخه  جايداد  د  چې  وي  شخصيت  حقيقي 
سوداګريزو فعاليتونو د پر مخ بيولو لپاره ګټه نه 
اخلي( له مخې د ٥٩ مادې مطابق د ماليې تابع نه 
پر  عوايد  راغلي  السته  کې  صورت  هغه  په  وي، 
عايداتو باندې د مالياتو د قانون مطابق د ماليې 

تابع ګرځي. 

توګه  په  ورکړې  د  کرايې  د  مبلغونه  کوم 
ګڼل کيږي؟

بر کې نيسي چې  د کرايې ورکړې هغه مبلغونه په 
بڼه ، د جنس په شکل او يا د خدمتونو د  په نېغه 
وړاندې کولو او همدارنګه د رغوونو د لګښتونو، د 
ودانۍ )تعمير( بيارغاونې او بيا جوړوونې په موخه 
د مستآجر لخو او يا د مستآجر په لګښت مؤجر ته 
ورکول کيږي. د جايداد څښتن د ماليه ورکوونکي 
او ښه  بيارغاونې  د رغاونې،  د جايداد  په واسطه 
والي په برخه کې د لګښتونو مجرايي نشي ترالسه 
د  او  رغاونو  بيا  رغاونو،  دغو  د  بايد  او  کوالى 
جايداد ښه والي ارزښت په خپل د ماليې وړ عوايدو 

کې د ترالسه شوې کرايې په توګه وښئي.
  

په پورتني تعريف کې د اجناسو او خدمتونو د وړاندې 
کولو د شاملولو دليل د کرايې د هغو تړونونو پيژندل 
دي چې د لږې کرايې په پام کې نيولو سره چمتو شوي 
دي او په بدل کې ئې مستآجر د رغاونې او بيا رغاوني 
لګښتونه ورکوي ځکه چې پدې ترتيب سره د کور 
څښتن د کرايې د مودې په پاى ته رسيدو سره د دې 

لګښتونو څخه برخمن کيږي.  



د  ورکړې  د  افغانيو  په  کې  بانک  افغانستان  د 
تر ١٥  راتلونکې مياشت کې  په  لمريزې مياشتې 
پورې)که چيرې پنځه لسمه ورځ رخصتي وي نو په 
راتلونکې رسمي ورځ( تحويل کړل شي. مستآجرين 
بايد بايد ډاډ ترالسه کړي چې د ماليه ورکوونکي 

تشخيصيه نمبر په بشپړ ډول څرګند کړي. 

بېلګه:
باندې  کرايې  پر  لپاره  مياشت  غبرګولي  د  احمد 
احمد  ده.  کړې  محاسبه  افغانۍ   ٢٠٠٠ ماليه 
نېټه  لومړۍ  په  د غبرګولي  کرايه  د جايداد  ښايي 
ته  څښتن  کور  د  کيږي،  افغانۍ   ٢٠٠٠٠ چې 
 ٢٠٠٠ څخه  پيسو  له  دکرايې  احمد  وسپاري. 
د کور څښتن  ئې  او ١٨٠٠٠  افغانۍ وضع کوي 
ته ورکوي او وضع شوې پيسې د افغانستان بانک 
کې د چنګاښ د ١٥ نېټې څخه وړاندې تاديه کوي. 
ترالسه کوي  يو رسيد  په وړاندې  د ورکړې  احمد 
په  ثبوت  د  ورکړې  د  ماليې  د  ئې  به  وروسته  چې 

توګه د کور خاوند ته ورکوي.

د اسعارو د تبادلې نرخ
ترسره  اسعارو  بهرنيو  په  چې  ورکړې  کرايوي 
کيږي، د ورکړې پر مهال په مينځنې نرخ باندې په 

افغانې بدلې کړل شي.

تطبىقى احکام
د  څخه  مقرراتو  د  عايداتو  د  باندې  مالياتو  پر 
وزارت  ماليې  د  کې،  صورت  په  کولو  نه  پيروى 
باندې  عايداتو  د  لپاره  ډاډ  د  پذيرى  اطاعت  د 
مالياتو د قانون په چوکاټ کې له اداري احکامو 
د  کال   ١٣٨٧ د  احکام  تطبيقي  اخلي.  ګټه  څخه 

مالياتو د قانون په څوارلسم او شپاړسمو فصلونو 
کې موجود دي او جريمې او د قانوني تعقىب لپاره 

لويې څارنوالۍ ته ارجاع په بر کې لري.

صالحيت  بنسټ  پر  مادې   ٥٩ د  وزارت  ماليې  د 
لري ترڅو په هغه صورت کې چې کرايوي ورکړې د 
بازار د ارزښت څخه کمې وي او يا دا چې پر کرايې 
باندې ماليه په ټاکلي مهال باندې نه وي تحصيل 

شوي، اضافي ماليې وضع کړي.

مالىاتو اړوند مالومات
مستوفىتونه  او  ادارې  رىاست  لوى  عواىدو  د 
فورمې،  توګه  وړىا  په  ته  ورکوونکو  مالىه 
الرښودونه او الرښوونې وړاندې کوي چې دا مواد 
پاڼې  وىب  نوې  ىوه  له  همداراز  او  شوې  چاپ  په 

http:// د عواىدو لوى رىاست نوې وىب پاڼه 
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د  معلوماتو  اړوند  ورکوونکي  ماليه  د  د 
ګټورو  د  ته  ورکوونکي  ماليه  شتون  پاڼې 
او اړينو معلوماتو د ترالسه کولو کار تر ډير 
ماليه  کې  پاڼه  دې  په  دى.  کړى  اسانه  کچه 
کال  لمريز   ١٣٨٧ د  شي  کولى  ورکوونکى 
عامه  قانون،  مالياتو  د  باندې  عايداتو  پر 
الرښودونه،  فورمې،  کړنالرې،  خبرتياوې، 
موضوعي  د  معاش  د  سندونه،  شوي  ارشيف 
داسې  او  ځوابونه  او  پوښتنې  اړوند  ماليې 
عايداتو  پر  همدارنګه  او  معلومات  نور 
)تعليماتنامه(  باندې د مالياتو الرښود کتاب 
ماده  هره  قانون  د  پکې  په  چې  لري  شتون  هم 
ګټې  په  څخه  مثالونو  ګټورو  د  مقررات  او 

اخيستنې په جال توګه تشريح شوي ده.   

يادونه



http://www.ard.gov.af څخه د راښکته کىدو وړ 
عواىدو  د  پاڼه  وىب  ىاده  شي.  کىداى  ترالسه  بڼو 
د  موقعىتونه،  مستوفىتونو  او  رىاست  لوى  د 
اړىکو شمىرې او کاري ساعتونو په اړه مالومات 
کوالى  همداراز  ورکوونکي  مالىه  کوي.  وړاندې 
او  خبرتىاوې  عامې  لکه  مالومات  ګټور  نور  شي 

اړه  په  طرزالعملونه، د معاش د موضوعي مالىې 
پوښتنې او ځوابونه، د ۱۳۸۷ کال پر عاىداتو د 
ىاده  کړي.  ترالسه  تعلىماتنامه  او  قانون،  مالىاتو 
مقررات  اړوند  او  ماده   هره  قانون  د  تعلىماتنامه 
په جال توګه څىړي او د ګټورو بىلګو په لرلو سره 

مالىه ورکوونکو ته ال  ډىره آسانتىا په برخه کوي.


