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پر عاىداتو د مالىاتو څخه د غىر انتفاعي سازمانونو د معافىت تاىىدونه

سرىزه

غىر انتفاعي موسسې کوالى شي د خصوصي
طرزالعمل د ترالسه کولو لپاره  )۱د  ۱۳۸۷کال
پر عاىداتو د مالىاتو له قانون سره سم )۲ ،د
افغانستان د نادولتي موسسو د نافذه قانون سره سم
او  )۳د هغو اړوندو معاهدو سره سم چې د نادولتي
موسسو پر اهدافو او تموىلي وضعىت تطبىقىږي،
د عواىدو لوى رىاست ته غوښتنلىک وړاندې کړي
چې له مالىاتي معافىته برخمنې شي.
 ۲۳الرښود – له مالىاتو د غىر انتفاعي نهادونو د
معافىت تاييد
غىر انتفاعي ادارې کوالى شي د عواىدو
لوى رىاست ته د خصوصي طرزالعمل لپاره
درخواست وړاندې کړي او په دې توګه د خپل
مالىاتي مکلفىت د حقوقي تعبىر پر بنسټ او د
 ۱۳۸۷کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون په اړه
د هغوى د فعالىتونو پر بنسټ مالىاتي معافىت
السته راوړي .د غىر حکومتي نهادونو په اړه د
افغانستان قوانىن او اړوندې معاهدې د نهاد د
موخې او تموىلي وضعىت په اړه تطبىقىږي.

خصوصي طرزالعمل څه شى دى؟

خصوصي طرزالعمل د مالىاتي معافىت په برخه
کې په ىوه ځانګړي وضعىت باندې د  ۱۳۸۷کال

پر عاىداتو د مالىاتو د قانون د تطبىق حقوقي
تفسىر د غىر انتفاعي موسسې غوښتونکي ته په
واک کې ورکوي.
هغه اسناد چې خصوصي طرزالعمل نه ګڼل کىږي
په الندې ډول دي:
شراىط
هغه غىر انتفاعي موسسې چې د نادولتي موسسو
له قانون سره سمې ( ۸۵۹نمبر رسمي جرىده ،د
 ۱۳۸۴د چنګاښ ۱۵مه) تاسىس شوې دي ،کوالى
شي د عواىدو لوى رىاست ته د مرستو ،بېالعوضو
مرستو او نورو الزمو فعالىتونو له درکه د خپلو
مالىاتي مکلفىتونو په اړه د خصوصي طرزالعمل
غوښتنلىک وړاندې کړي لکه څنګه چې د ۱۳۸۷
کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون په ۱۰مه ماده
کې صراحت لري.
د دې لپاره چې شراىط پوره کړي ،موسسه باىد:
په ځانګړې توګه د تعلىمي  ،فرهنګي،
•
لىک لوست ،علمي او نورو خىرىه اهدافو لپاره
فعالىت وکړي .مرستندوىان ،سهم لرونکي ،غړي
او کارکوونکي نه شي کوالى د دغې موسسې
دفعالىت ىا فسخه کېدو په جرىان کې له موسسې
څخه برخه من شي.

د نادولتي موسسو د قانون له مخې باىد
•
د اقتصاد له وزارت سره ثبت شي .اما د ۱۳۸۷
کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون د ۱۰مې مادې
لمخې ،ىوازې دغه شان ثبتېدل موسسې ته دا
امتىاز نه ورکوي چې له مالىاتو معاف شي .د
داشان معافىت شرط دا دى چې د ىادې موسسې
اهداف او فعالىتونه هغه مقررات پوره کړي چې د
 ۱۳۸۷کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون په ۱۰مه
ماده کې جوت شوي.
غىر انتفاعي ادارې کوالى شي د عواىدو
لوى رىاست ته د خصوصي طرزالعمل لپاره
درخواست وړاندې کړي او په دې توګه د خپل
مالىاتي مکلفىت د حقوقي تعبىر پر بنسټ او د
 ۱۳۸۷کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون په اړه
د هغوى د فعالىتونو پر بنسټ مالىاتي معافىت
السته راوړي .د غىر حکومتي نهادونو په اړه د
افغانستان قوانىن او اړوندې معاهدې د نهاد د
موخې او تموىلي وضعىت په اړه تطبىقىږي.
خصوصي طرزالعمل څه شى دى؟
خصوصي طرزالعمل د مالىاتي معافىت په برخه
کې په ىوه ځانګړي وضعىت باندې د  ۱۳۸۷کال
پر عاىداتو د مالىاتو د قانون د تطبىق حقوقي
تفسىر د غىر انتفاعي موسسې غوښتونکي ته په
واک کې ورکوي.
هغه اسناد چې خصوصي طرزالعمل نه ګڼل کىږي
په الندې ډول دي:
د مالىاتي معافىت تصدىق لىک ،که
•
چېرې ىوه موسسه خپل ټول کاري فعالىتونه په
خصوصي طرزالعمل کې په ډاګه کړي ،بىا هم
اغېزه پرې لري.
د مالىاتو داطاعت پذىرۍ تصدىق
•
لىک ،خصوصي طرزالعمل په دې باب څه اشاره
نه کوي چې ىوې موسسې تر کومې کچې د۱۳۸۷
کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون څخه اطاعت

پذىري کړې ده.
داخلي قانون ،اصول او مقررات ،هر
•
ډول تفاهم لىک ىا د موسسې اساسنامه؛
د ارزول شوي بېالنس اوسنۍ کاپي او
•
داسې نور مالي صورت حسابونه چې د محاسبې
د نړىوالو معىارونو لمخې چمتو شوي وي؛
د کارکوونکو ،رىىسانو ،مشرانو،
•
مرستىاالنو ،منشي ،خزانه دار ،مدىر ،او نورو
اداري مسولىنو نومونه ،پتې او د ټلېفون شمېرې،
د امکان په صورت کې ،د دوى تر منځ فامىلي
اړىکي؛
د نادولتي موسسو په اړه د قانون له
•
مخې د موسسې د ثبتولو په موخه د ارزونې دستر
کمېسىون ( )HECلخوا صادره شوې ارزونه؛
د موسسې د اضافي بودجې د تطبىق
•
صورت حساب ،او
د هغو خىرىه فعالىتونو ىا پروژو د
•
اعانو ،مرستو ،حق العضوىتونو او د بال عضوه
مرستو لړلىک چې ىادې شوې موسسې ترسره
کړي دي.
ژبه :دعواىدو د رىاست د مکلفىت لمخې ،ستاسو
غوښتنلىک باىد په دري ىا پښتو ژبه ولىکل شي.
دغه راز ،د انګلىسي ىوه کاپي ىې هم د مراحلو
پهاسانه کولو کې مرسته کوي .مګر حماىوي ىا
مالتړو اسنادو ته په کار نه ده چې په دري ىا پښتو
ژبه وژباړل شي .نور اسناد چې پرته له دري ،پښتو
ىا انګلىسي ژبې لىکل شوي باىد په ىو له دغو ژبو
وژباړل شي.
که چېرې د مالىاتو د قانون د ۱۰مې
مادې لمخې ىوه موسسه له مالىاتو معاف
وپېژندل او منظوره شي ،د عواىدو لوى رىاست
ىادې موسسې ته داسې خصوصي طرزالعمل
صادروي چې معافىت ىې تاىىد شي .دغه معافىت

تر هغه مهاله قانوني او معتبره پاتې کىږي مګر دا
چې د خصوصي طرزالعمل لپاره د غوښتنلىک
په حقاىقو کې بدلون راشي او له دې کبله ىاده
موسسه د دې وړتىا نه لري ،ىا د مالىې وزارت دغه
معافىت دعواىدو د رىاست د معلوماتو له مخې
لغوه اعالنوي.
غوښتنلىک:
دعواىدو لوى رىاست هغو موسسو ته معافىت
صادروي چې د خصوصي طرزالعمل لپاره
غوښتنلىک وړاندې کوي او د خپلو اسنادو په
مرسته د مالىاتو د معافىت د وضعىت سره سم
شراىط پوره کوي .د غوښتنلىک د وړاندې کولو
لپاره غىر انتفاعي موسسې باىد الندې پړاوونه
طى کړي:
 ۱پړاو -ثبتول
هره غىر انتفاعي موسسه د اقتصاد له وزارت سره
د نادولتي موسسو د قانون له مخې ځان ثبتوي او
له اړونده قانون څخه اطاعت کوي.
 ۲پړاو -د غوښتنلىک سپارل
هره غىر انتفاعي موسسه خپل غوښتنلىک چې
د رئىس ىا منشي لخوا السلىک شوى وي ،د
عواىدو لوى رىاست ته ىې له الندې ضمىمو سره
ىوځاى سپاري :

بنسټ لغوه شي او وروسته له دې ىاده موسسه
د دغه اقدام پر وړاندې د اعتراض لپاره ،ىوازې
محکمې ته د ورتګ موقع لري.
د رپوټ ورکولو شراىط او مکلفىتونه
له مالىاتو څخه د معاف شوې نادولتي موسسې
منل موسسې ته دا حق نه ورکوي چې ىوه موسسه
دې د  ۱۳۸۷کال پر عاىداتو د مالىاتو د قانون

لمخې د رپوټ له ورکولو ،پرعاىداتو د مالىاتو
د اظهارلىک له ډکولو (۸۸مه ماده) ،د ارزول
شوو حسابونو ،داسنادو له ساتلو (۳۶مه ماده)،
د تنخواګانو او مزدونو له موضوعي مالىې ۵۸مه
ماده) ،د کورونو د کراىو له موضوعي مالىاتو
(۵۹مه ماده) او د موضوعي مالىاتو د صورت
حسابونو له سپارلو او چمتوکولو څخه ( ۶۱او
۶۲مه ماده) وبښل شي.
دوه اړخىزه تړونونه او د مالىاتو د معافىت
وضعىت
که چېرې غىر انتفاعي موسسې په هغو
بشردوستانه او پراختىايي فعالىتونو کې بوختې
وي چې له بسپنه ورکوونکي هېواد ،نړىوال
سازمان ىا نړىوال مالي نهاد سره د تړون لمخې
تموىلىږي لکه څنګه چې د  ۱۳۸۷کال پر عاىداتو
دمالىاتو د قانون د ۱۰مې مادې په  ۱او  ۲جز کې
ىادونه شوې ،دغه موسسې هغو اصولو ته تابع دي
چې په قراردادىانو پورې اړه لري چې د موسسې پر
معافىتي وضعىت هم اغېزه کوالى شي.
د اقتصاد وزارت د دىپلوماتىکې ادارې د رئىس
په غوښتنه د نادولتي موسسو د قانون د ۸مې
مادې د  ۷جز له مخې ،بسپنه ورکوونکي هېواد ته
په خپل ځواب کې ،دا واک لري چې غىر انتفاعي
موسسې
د غوښتنلىک لېږل :دغه راز ،غوښتنلىک باىد په
کابل کې د مالىې وزارت د عواىدو لوى رىاست
د خصوصي طرزالعملونو او د مالىاتي معافىت د
رىاست په عنوان وي او ورواستول شي.
 ۳پړاو -د اړتىا په صورت کې د الزىاتو اسنادو
وړاندې کول
د عواىدو لوى رىاست مخکې له دې چې طرزالعمل
صادر کړي د الزىاتو اسنادو غوښتنه کوي.
صدور ،داعتبار موده او شراىط

د عواىدو لوى رىاست د ټولو اړوندو اسنادو د
ترالسه کولو له نېټې څخه د  ۲۱رسمي ورځو په
موده کې طرزالعمل صادروي .د عواىدو لوى
رىاست د دوسىې ىوه ځانګړې شمېره د موسسې
د راتلونکي مراجعې لپاره ټاکي.
دغه خصوصي طرزالعمل:
د  ۱۳۸۷کال پر عاىداتو د مالىاتو د
•
قانون د ۱۰مې مادې له لمخې له مالىاتو څخه د
موسسې د معافىت وضعىت بىانوي؛
د موسسې له الزمو فعالىتونو څخه د
•
مرستو او عواىدو له درکه معافىت بىانوي؛
د رپوټ ورکولو او موضوعي مالىې
•
مکلفىتونه بىانوي چې موسسه ىې د ۱۳۸۷
کال پر عاىداتو دمالىاتو د قانون لمخې اطاعت
پذىري کوي.
دغه خصوصي طرزالعمل معتبره پاتې
•
کىږي مګر دا چې د مشخصو دالىلو پر
 )3ىادونه :د دوه اړخىزه ىا څو اړخىزه تړون له مخې
د مالىاتي معافىت کړنالره په  ۷نمبر الرښود کې
شرحه شوې ده .که چېرې له صادر شوي طرزالعمله
داسې استنباط وشي چې د موسسې عواىد له ىاد
شوي قرارداده له مالىې معاف دي ،د ىاد شوي
طرزالعمل کاپي دې له کلني مالىاتي اظهارلىک
سره ىوځاى شي ترڅو داوښي چې هېڅ مقدار د
پىسو د مالىې وړ نه ده .که چېرې عواىد له مالىاتو
معاف و نه ګڼل شي ،د ورکړې وړ مالىات دې له
کلني مالىاتي اظهارلىک سره ىوځاى ورکړل شي؛
 )4د معافىت لپاره هغه عمومي طرزالعمل ته
مراجعه کوي چې د بسپنه ورکوونکي هېواد،
نړىوال مالي نهاد ىا څو ملىتىزه سازمانونو
لخوا د عواىدو له لوى رىاسته ترالسه شوى او
دغو مرستندوىه سازمانونو دغه موسسه په کار

ګومارلې او پروژه ىې هم تموىل کړې ده.
فىسونه او لګښتونه
د خ د خصوصي طرزالعمل د ترالسه کولو ،د
مالىاتو د راټولولو ىا د تطبىق د پروسې لپاره د
مالىې وزارت د عواىدو لوى رىاست ته هېڅ ډول
فىس ىا لګښتونه نه ورکول کىږي.
کاري جوازونه او مالىاتي تصفىې
که چېرې ىوه موسسه د مالىې وزارت د عواىدو
له لوى رىاسته د رسمي مکتوب غوښتنه وکړي
چې خپل کاري جواز نوى کړي ،موسسې ته په کار
ده چې په کابل کې د عواىدو د رىاست د منځنىو
مالىه ورکوونکو له ادارې سره اړىکه ونىسي.
ته د ىو شمېر ځانګړو مالىاتو څخه د معافىت
امتىاز ورکړي له دې جملې څخه د قراردادونو
موضوعي مالىات چې د دغه راز معاهدو ىا دوه
اړخىزه تړون لمخې ترسره کىږي.
د ىوه ټاکلي وزىر ىا دولتي چارواکي او ټاکلې
موسسې ترمنځ د هر ډول مالىاتي معافىت په باب
ماده په ىوه تړون کې د قانون د  ۱۱۱مادې له مخې
غىرقانوني کار ګڼل کىږي.
خو له افغان دولت سره په دوه اړخىزه تړون کې د
ىوه قراردادي په ګټه چې د مالىاتي معافىت ماده
شامله وي ،قانوني حىثىت لري.
که چېرې نادولتي موسسې په دې باور وي چې دوه
اړخىزه تړون دوى د مالىاتو له مکلفىته معافوالى
شي ،موسسې په الندېنىو درېو ممکنه مواردو
باندې پرېکړه کوي:
نور هېڅ کارونه ونه کړي او ىوازې هغه
)1
چارې او فعالىتونه ترسره کړي چې د مالىې تابع
نه وي .که چېرې دغه موسسې وارزول شي او دوى
د دې جوګه نه وي چې له خپلې نظرىې دفاع وکړي،

دوى د مالىاتو او جرىمو په ورکړې مکلفې ګڼل
کىږي.
موسسې د خصوصي طرزالعمل لپاره
)2
ىو غوښتنلىک او مکتوب د عواىدو لوى رىاست
ته ورسپاري چې د مالىاتي معافىت لپاره قانوني
دالىل وړاندې کړي او ورسره نور اړونده اسناد
لکه د قرارداد کاپىانې ،د بال عوضه مرستو او
اعانو شواهد او داقتصاد له وزارته اجازه لىک هم
ىوځاى کړي.

ګمرکي محصوالت او نور مالىات
د خصوصي طرزالعمل پورته ىاده شوې پروسه
د  ۱۳۸۷کال پر عاىداتو دمالىاتو له قانون سره
سمون خوري او ىوازې پر عاىداتو د مالىاتو
پر موضوعاتو پورې تړلې ده .د عواىدو لوى
رىاست د نورو مالىاتو پر موضوعاتو ىا د ګمرکي
محصوالتو په برخه کې طرزالعمل نه صادروي.
نادولتي موسسه کوالى شي د نورو مالىاتي
موضوعاتو لپاره د حکومت له اړونده ادارې سره
اړىکه ونىسي .د ګمرکي محصوالتو د معافىت په
باب د معلوماتو لپاره ،نادولتي موسسه باىد په
کابل کې د مالىې وزارت د ګمرکاتو له رىاست سره
اړىکه ونىسي.
تطبىقي احکام
د  ۱۳۸۷کال پر عاىداتو دمالىاتو د قانون له
مقرارتو څخه د سرغړونې پاىله دا ده چې د مالىې
وزارت د عواىدو لوى رىاست د  ۱۴او  ۱۶نمبر
فصل له مخې له خپل اداري او قانوني واک او
صالحىته کار اخلي چې په دې کې اضافي مالىات
او جرىمې شاملې دي .که چېرې اطاعت نه کول
د مالىاتو له مکلفىته تېښته وي ،سرغړوونکى
شخص د څېړنو او عدلي تعقىب لپاره لوىې
څارنوالۍ ته راجع کىږي.

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.

