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 د دوه اړخيزو او يا څو اړخىزو تړونونو له مخې  دمالياتي  معافيت  د ترالسه کولو لپاره درخواست کول 
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ړيا
و

سريزه : 
ځينې وختونه د افغانستان اسالمي جمهوريت له  
نورو هيوادونو او يا نړىوالو ادارو سره  يو سلسله 
تړونونه السليک کړي چې په  راتلونکي کې به هم 
  . ته دوام ورکړي  د دغه ډول  تړونونو السليکولو 
کيداي شي چې دغه ډول تړونونه  پر هغو عوايدو 
راولي   الندې  اغيز  تر  کول  وضع  دماليې  باندې 
چې    د ځانګړو فعاليتونو څخه الس ته راغلي دي 
.  دافغانستان ددولت دغه دوه اړخىزه ىا څو اړخىزه 
تړونونه به د ۱۳۸۷ کال پرعاىداتوباندې دمالىاتو 
پرقانون باندې  مخکې توب ولري. )۱۱۱ ماده(  د 
دغه الرښود  موخه داده  چې  هغو دولتي مؤسسو، 
ادارو ، قراردادکوونکو او فرعي قرارداد کوونکوته  
اړخيزو   څو  يا  او  اړخيزو   دوه   د  کوي  ګمان  چې 
تړونونو له مخې له ماليې څخه معاف دي  خبرورکړل 
شي چې د خپلو هغوسوداګريزو فعاليتونو  د ماليې 
ترسره کوي د  يې  افغانستان کې  په  په  هکله چې 
د  رىاست  څخه  له وزارت، دعواىدو دلوى  ماليې 

خصوصي طرزالعمل غوښتنه وکړي. 

ددرخواست کولو پروسه
د  څخه  رىاست  لوى  دعواىدو  دوزارت   مالىې  له 
ددوه اړخىزه ىا څو اړخىزه  تړون له مخې  دمالىې 
کې   صورت  په  دموجودىت   دمعافىت   څخه 

دتصدىق  دترالسه کولو لپاره ددرخواست پروسه  
الندې  درې مرحلې لري.  

ىا  اړخىزو  دوه  هغو  ټولو  د   : مرحله  لومړۍ 
څواړخىزو قراردادونو فوتوکاپي بايد ترالسه کړئ 
پربنسټ  دهغې  ته  مؤسسې   شرکت/   ستاسو  چې 

معافىت  ورکول کىږي.

چې  قراردادونو  دهغو  څخه  ورکوونکي  دقرارداد 
دمعافىت  څخه  دمالىې  لپاره  دعواىدو  ىې  تاسې 
ادعا کوئ، ىو مکتوب ترالسه کړئ  چې دقرارداد 
)قراردادونو(  دجزئىاتو بىانوونکى وي ، دبىلګې 
په توګه دقرارداد نمبر)نمبرونه( او نىټه، دقرارداد 
)پروژو(   پروژې  شاملې   د  کې   قرارداد  په  مبلغ، 

دبشپړتىا موده  اوداسې نور،  .

دوهمه مرحله : د  الندې معلوماتو سره يو ځاى د 
ټولو اړوندو قراردادونو  فوتوکاپي  او د قرارداد 
ورکوونکي څخه ترالسه شوى تائىدي  مکتوب د 
ماليې وزارت  دعواىدو لوي  رىاست  ته وسپارۍ 

 :
• د خپل شرکت او يا مؤسسې مکمل نوم 	
• خپل د ماليه ورکوونکي  دپىژندنې  نمبر	
• ارتباطي 	 شوى   نومول  هغه  خوا   له  ستاسو 



العمل  طرز  ليکلى  يو  کې  ورځو  تقويمي    21 په 
صادرکړي. دغه خصوصي طرزالعمل به دا په ډاګه  
 ( نه معاف دي   له ماليې  کړي چې کوم فعاليتونه 
که چيرې موجود وي ( او کوم ډول ماليه معاف ده 
)که چيرې موجوده  وي (.د  راپور ورکولو شرايط 
به هم  په  دغه طرز العمل  کې څرګند کړل شي ترڅو 
د  باندې  پرعايداتو  افغانستان   د  شرکت  ستاسو 

مالياتو له قانون څخه پيروې  وکړي. 

بىلګه: د جو(  Joe  )ساختماني شرکت د يو فرعي 
قرارداد کوونکي په توګه  د )FGCNDP  ( ادارې   
ميشت   کې   افغانستان  په  همدارنګه  او  ره    لپا 
نورو شرکتونو لپاره د خصوصي قرارداد    له مخې 
کار ترسره کوي . د جو )  Joe  ( ساختماني شرکت 
او  نيسې  تماس  سره   ادارې   له       FGCNDP د 
هغه دوه  اړخيز  او څو اړخيز تړون کاپيانې ترالسه 
د      FGCNDP او  افغانستان دولت  د  کوي چې   
ادارې ترمنځ السليک شوى دى ترڅو دد غو تړون 
FGCNDP    پروژې  ماليه  تربحث   د  له مخې    
الندې ونيسي.  وروسته بيا د جو شرکت  د ماليې 
وزارت دعواىدو لوى رىاست  ته يو ليک  استوي 

چې  الندې معلومات په کې ليکل شوي دي :  

د   ،  ) شرکت  ساختماني  دجو   (  ، نوم  شرکت   د 
د   ،)  123456٧89  ( نمبر  دپىژندنې  شرکت 
bloggs@ ( ټيلفون شميره او د  بريښنا ليک  پته 

. ) ٠  joe.com٠٧٧123456

نوموړې اداره د ليک په ذريعه دماليې وزارت نه 
طرزالعمل  خصوصي  يو  داسې  چې  کوي  غوښتنه 
ورته ترتيب کړي چې د FGCNDP پروژه د سهامي 
) پرعايداتو  له ماليې  پر عايداتوباندې  شرکتونو 
دانتفاعي   ، ماده(   ۲ قانون  مالياتو  د  باندې 
( ،ددې ادارې  – 6٧  مادې  معاملوله ماليې )64 
پرفرعي قراردادىانو باندې دقرارداد له موضوعي 

شخص  چې ستاسو په  شرکت او يا مؤسسې 
کې  کارکوي چې دزياتو معلوماتو  دترالسه 
کولو لپاره مونږ  ورسره اړىکه  ټىنګه کړو او 

يا هم  هغه د خپل ځواب څخه خبرکړو. 
• په افغانستان کې ستاسو د شرکت يا مؤسسې 	

والو  نړې  له   ) مطابقت   ( سمون  فعاليتونو  د 
کړئ  نظرڅرګند  خپل  هکله  په  تړونونوسره، 
همدارنګه الندې  موضوعات  هم  روښانه کړۍ: 
مالي  د  يا   او  تړونونه    کوم  پروژې  د   -
وجوه )فنډ( کوم  ترتيبات   په ذکر شوىو  

نړې والو تړونونو کې شامل  دي.  
د  له  مخې   تړون  نظر ددې  په   ستاسو   -
پرعاىداتو باندې دماليې کوم  ځانګړي  

ډولونه   معاف ګڼل کيږي.  
•  خپل حمايوي اسناد  لکه د پروژې  دتړونونو 	

کاپي ،مالي وجوه دترتىباتواو  قرارداد کاپي 
رىاست  لوى  دعواىدو  وزارت  دمالىې  هم  
کړئ.ستاسو  ضمىمه  موخه  په  دسپارلو  ته 
ژبه  ىا پښتو  په درې   باىد  باىد   درخواست  

کې  وي.

به  نقل   ىو  ددرخواست  کې   ژبه  انګلىسې  په 
په  وکړي.  مرسته  کې   کولو  ګړندۍ  په  دپروسې 
اړتيا  ته  ژباړولو  اسنادو  دحماىوي  ژبه  انګليسي 
نشته. كه چيرې نوموړي اسناد د پښتو ، دري او 
ژبوليكل شوي وي،  نورو  په  پرته  نه  انګليسي  يا 
بايد له دې ژبو څخه يوې ته وژباړل شي.  ستاسې 
پته  الندې  په  بايد  اسناد  اوحماىوي  درخواست 

واستول شي.

دمالىې وزارت دعواىدو لوى رىاست دمعافىتونو 
او طرزالعملونو آمرىت

وزارت   ماليې  د  چې  کله  هر   : مرحله  دريمه 
ترالسه  اسناد   اړوند  ټول  رىاست   لوى  دعواىدو 
کړل،  نو کوښښ به وکړي چې   په ځواب کې يې  



  59( ماليه  موضوعي  کرايې   ، ماده(   ۷۲( مالىه  
ماده  ( او دمعاشونو موضوعي مالىې څخه معاف 
وګڼل شي. د  اسنادو د تقوې په موخه ، د ليک سره 
يوځاى د FGCNDP    ادارې او افغانستان ددولت 
ساختماني  جو  د  او    تړونونوکاپي  ټولو  د  ترمنځ 
شرکت  او ددغې ادارې  ترمنځ  د پروژې  د تړون  
د     FGCNDP د  او  کاپيانې  ټولې   )قرارداد( 
ده.  ضمىمه  کاپي   مکتوب  خواتائىدي  له  ادارې 
انګلىسي  په  نقل  ىو  او  ژبه   په دري  )غوښتنلىک 
په  سندونه   حماىوي   او  دى  ضمىمه  هم  کې  ژبه 

انګلىسي ژبه  کې دي(.

رىاست   لوى  دعواىدو  وزارت  دماليې 
لخوا ځواب 

په  رىاست  لوى  عواىدو  د  وزارت  ماليې 
ليکلې  توګه  ځواب ورکوي  چې متن يې 

په الندې ډول دى:  

• له  پروژې څخه السته راغلي 	   FGCNDP د 
عوايد لکه څنګه چې په ورکړل شوو اسنادو 
شرکتونو  سهامې  د  دي  شوي   مشخص  کې 
له ماليې او همدارنګه پر  باندې  پر عايداتو 
انتفاعي معاملو باندې له ماليې څخه معاف 
   FGCNDP او  دولت   د  افغانستان   د   . دي 
ادارې  ترمنځ  د السليک شوي تړون د يوې  
څخه  ماليې  له  عوايد  دغه  مخې  له  مادې 

معاف ګڼل کيږي.
• باندې 	 کرايې  پر  شرکت   ساختماني  جو  د 

د  او  کولو  وضع  پر  ماليې  موضوعي  د 
افغانستان دمالياتو قانون د  ۹ فصل   مطابق 
مکلف  کولو  تاديه  پر  مبلغ   شوي  وضع  د 
د  جايداد  د  شرکت   جو  د  چې  څرنګه  دى. 
خدماتو  کرايې  پر  استازيتوب  په  خاوند 
باندې موضوعي ماليه  وضع کوي ، نو ځکه  

نوموړې ماليه پر جو شرکت باندې  مستقيمه 
ماليه نه ګڼل کيږي. بنَا د افغانستان د دولت  
او FGCNDP    ادارې ترمنځ السليک شوى 
تړون دجو شرکت د دغه مسؤليت  څخه معاف 

نه ګڼي. 
• فرعي 	 خپلو  پر  شرکت   ساختماني  جو  د 

دموضوعي  قرارداد  د  باندې  قراردادىانو  
افغانستان   د  او  کولو  وضع  پر  ماليې 
 ۱۱ د   قانون  د  مالياتو  د  باندې  پرعاىداتو 
تاديه  پر  مبلغ   شوي  وضع  د  مطابق  فصل   
. دقرارداد موضوعي مالىه  کولو مکلف دى 
په  بلکې  ده  نه  مالىه  باندې  پرشرکت  دجو 
د  بنَا  ده.   مالىه  باندې  قراردادىانو  فرعي 
ادارې      FGCNDP او  افغانستان د دولت  
ترمنځ السليک شوى تړون دجو شرکت د دغه 

مسؤليت  څخه معاف نه ګڼي. 

د جوشرکت  نور ټول هغه عوايد چې د افغانستان 
څخه  کولو  ترسره   د  فعاليت  د  يې  کې  داخل  په 
او ددولت  افغانستان  د  چې  راوړي   السته 

FGCNDP   ترمنځ  په نړىوال  تړون کې شامل نه 
دي،   د افغانستان د مالياتو  قانون  تابع دي  او 
د ماليې د تاديه کولو  او  راپور ورکولو په اړه  په  

دغه  قانون کې   احکام  موجود  دي.  

دسوداګرىز جواز نوي  کول  او دمالىاتي 
مکلفىتونو ادا کول

موخه   دصدور  طرزالعمل   خصوصي  دىو 
ځانګړې  په  دقانون  دمالىاتو  باندې  پرعاىداتو 
وزارت  دمالىې  هکله  په  تطبىق  د  کې  حاالتو 
وړاندې  دمعلوماتو  ته  رىاست  لوى  دعواىدو 
تصدىق  دمعافىت  څخه  ”دمالىاتو  دا  دي.  کول 
لىک “ نه دى.، که څه هم کله چې ىونهاد خپل ټول 
غوښتنلىک  په  طرزالعمل  دخصوصي  فعالىتونه 
ډول  ددغه  کې   صورت  دې  په  څرګندوي  کې 



تصدىق لىک حکم لري. همدارنګه دغه طرزالعمل 
د”مالىاتو څخه دمنښت تصدىق لىک“ نه دى. ځکه 
چې ىو خصوصي طرزالعمل داسې موضوعات چې 
اىا ىو نهاد پرعاىداتوباندې دمالىاتو قانون منلى 
 ، منلى دى  قانون  ىې  ترکومه حده  اوىا  اوکنه  دى 
په برکې نه نىسي. هرکله چې ىونهاد دجواز دنوي 
کولو لپاره دمالىې دوزارت رسمي مکتوب ته اړتىا 
ولري ، نوپه دې صورت کې باىد دغه نهاد په کابل 
کې دمالىې د وزارت، دعواىدو لوى رىاست د لوىو 

مالىه ورکوونکو دادارې سره اړىکه ټىنګه کړي.

ګمركي محصول اونور ماليات
کومه پروسه چې پدې الرښود كې بيان شوې ده د 
د  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  كال   ۱۳۸۷
احكامو پر اساس رامنځ ته شوې ده. نوله دې کبله 
پورې  دموضوعاتو  دمالىاتو  پرعاىداتوباندې 
محدود ىو طرزالعمل دى او دنورو مالىاتو لكه د 
ګمركي محصول په اړه نه صادرىږي. هرکله چې ىو 
نهاد د ګمركي محصول دمعافىت په اړه وضاحت 
ګمركاتوله  د  وزارت  ماليې  د  نو  ولري  اړتىا  ته 
رياست سره  دې په کابل کې اړيكې ټينګې كړي. 
نوموړي  باىد  اړه  په   موضوعاتو  مالىاتي  دنورو 

نهاد اړوند دولتي ادارو سره اړىکې ټىنګې کړي.

تطبيقي حکمونه
د ۱۳۸۷ كال پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د 
احكامو څخه د نه پيروي كولو په پاىله كې کىداى 
رىاست  دلوى  دعواىدو  دوزارت،  دمالىې  شي 
او  تطبيقې  موخه  په  دمنښت  ورکوونکو  دمالىه 
تطبيق  د  تطبيق کړي ددغواحكامو  احكام  جزايي 
د  مطابق  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو  واك 
وركړل  ته  رىاست  لوى  دعواىدو  وزارت،  ماليې 
شوى دى. تطبيقې او جزايي احكام د ۱۳۸۷ كال 
 ۱۶ او   ۱۴ په  قانون  مالياتو  د  باندې  پرعايداتو 

او  مالىې  اضافي  او  دي  شوي  بيان  كې  فصلونو 
مالىې  د  منښت  نه  چې  کله  لري.  برکې  په  جرىمې 
څخه دتىښتې په موخه وي نو په هغه صورت کې 
شخص لوى څارنوالۍ ته دمحاکمې او پلټنو لپاره 

ورپىژندل کىږي.

مالياتي معلومات
دمالىه  کې    http://www.ard.gov.af په  
ورکوونکي  دمالىه  پاڼه  دمعلوماتو   ورکوونکي  
اړتىاؤ  دخپلو  چې   راوړي  منځته  اسانتىا  لپاره 
دپوره کولوپه موخه ګټور معلومات السته راوړي. 
د  شي  کوالى  ورکوونکى  مالىه  کې  پاڼه  دغه  په 
قانون،  دمالىاتو  باندې  پرعاىداتو  کال   ۱۳۸۷
بىالبىلې عامه خبرتىاوې او طرزالعملونه، فورمې 
اودهغوئ دبشپړولو لپاره الرښوونې، الرښودونه، 
ارشىف شوي سندونه، د موضوعي مالىې په هکله 
کړي.  ترالسه  نور  داسې  او  اوځوابونه  پوښتنې  
پرعاىداتو  کې  پاڼه  برېښنا  دغه  په  همدارنګه 
شتون  هم   تعلىماتنامه  دقانون  دمالىاتو  باندې 
ترڅنګه   مقرراتو  اړوندو  د  تعلىماتنامه  دغه  لري 
د قانون هره ماده زىاتره وخت د کومکي بىلګو په 

مرسته، په جال توګه تشرىح کوي.

معلوماتو  نورو  الرښودونو،  فورمو،  دمالىاتي 
اومرستې لپاره تاسې کوالى شي دمالىې وزارت، 
عواىدو لوى رىاست اوىا دخپل سىمىىز مستوفىت 

دفتر ته مراجعه وکړئ.




