مسوده قانون مالیات برعایدات حوت 4931
بسم اهلل الرحمن الرحيم

قانون مالیات برعایدات
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
( )4این قانون به تأسی از حکم ماده چهل و دوم قانون اساسی افغانستان به منظور تعيين ماليه و طرز تادیه آن وضع گردیده است.
( )2ماليه ،تادیه الزامی است که به منظور تقویه بنيه مالی دولت و رفاه عامه بدون انجام خدمت متقابل یا ارایه جنس از اشخاص حقيقی و
حکمی طبق احکام این قانون اخذ می گردد.
( )9هر نوع ماليه که توسط ادارات دولتی و یا غير دولتی مطابق احکام این قانون وضع یاتحصيل می گردد ،به حساب معينه دولت،
(وزارت ماليه) تحویل بانک گردد.
اصطالحات
ماده دوم:
( )1اصطالحات آتی در این قانون مفاهيم ذیل را افاده مينماید:
هوتل و مهمانخانه :محل تهيه خوابگاه و ارائه خدمات (نان ،نوشابه ،لباس شویی و خدمات مخابراتی) به
اشخاصی است که مؤقتاً به حيث مسافر در آنجا اقامت دارند؛
رستورانت :محل تهيه غذا یا نوشابه توسط تأسيسات که در آنجاه تسهيالت صرف عاجل غذا به مراجعين فراهم
می گردد و رسانيدن غذای تهيه شده ویا به معنی فروش غذای طبخ شده که در محوطه رستورانت آماده شده
باشد؛
خدمات مخابراتی :به معنی فراهم نمودن هرنوع خدمات تيلفونی ،انترنت و فکس ميباشد؛ و
خدمات خطوط هوائی :خدمات مسافربری یا کارگو که مبداء پرواز آن افغانستان باشد؛
قرارداد هایدروکاربن ها :عبارت از یک قرارداد تفحص یا قرارداد خدمات مندرج هرقانون ایکه در مورد
هایدروکاربن ها در افغانستان تطبيق گردد ،ميباشد .هایدروکاربن ها عبارت از نفت و گاز و سایر مشتقات آن می باشد؛
قرارداد انکشاف منرال ها :چنانچه در قانون سال  4939معادن تشریح گردیده یا ممکن بعداً در یک قانون
قابل تطبيق باالی انکشاف منرال ها تشریح گردد ،موافقتنامه کتبی است که ميان دولت و شخص حکمی عقد می
گردد؛
جواز معدن :جوازی است که در قانون سال 3131معادن تشریح گردیده یا ممکن بعداً در یک قانون قابل
تطبيق باالی صدور جواز معدن تشریح گردد؛
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دارنده جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن و یا قرارداد هایدروکاربن :به مؤدی اطالق ميگردد که
دارنده جوازنامه معدن یا قرارداد انکشاف منرال ها ویا یکی از جوانب ذیدخل در قرارداد هایدروکاربن باشد.
دارائی دارنده جواز معدن :عبارت از دارائی است که:


عمر مؤثر بيشتر از دوازده ماه داشته باشد.



به منظور استفاده مستقيم در فعاليت های مندرج جواز معدن ،قرارداد انکشاف منرال ها
ویا قرارداد هایدروکاربن خریداری یا اعمار شده باشد.

مصارف قبل از توليد :عبارت از مصارفی است که دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن ،ویا قرار داد
هایدروکاربن قبل از توليد تجارتی مواد معدنی در مدت فعاليت مربوط به جواز معدن ،اجازه نامۀ معدن متقبل شده
باشد .با آنهم ،مصارف قبل از توليد دربرگيرنده مصارف حصول دارائی دارنده جواز معدن ،قرارداد و اجازه نامه
معدن ویا قرار داد هایدروکاربن معادن یا مصارف اعمار سرک نمی باشد.
عواید منابع افغانی :عوایدی است که یک شخص از اشتغال یا فعاليت اقتصادی انجام شده در افغانستان یا هر نوع
عاید دیگر که مطابق این قانون عواید منابع افغانی محسوب گردد ،بدست می آورد.
عواید منابع غیر افغانی :عوایدی است که اشخاص مقيم افغانستان از منابع سایر کشورها بدست می آورند.
عواید قابل مالیه :مجموع مبالغ حاصله اشخاص حقيقی و حکمی بوده که بعد از مجرائی معافيت ها و وضع
کسرات مندرج این قانون ،تابع ماليات بر عایدات می باشد.
کسرات :مصارف توليد و مصارف بدست آوردن و محافظه عایدات بوده مشروط براینکه این مصارف در بدست
آوردن عواید قابل ماليه صورت گرفته باشد ،و هرگونه مبلغ دیگر که مطابق این قانون منحيث مجرائی مجاز دانسته
شده باشد.
ضرر مالياتی :مبلغی است که بعد از مجرایی های مندرج این قانون از عایدات بيشتر باشد.
مفاد سهم :هرنوع توزیع مفاد که از طرف شرکت های سهامی یا محدود المسئوليت به شکل پول ،دارائی یا هر نوع
مفاد به سهمداران صورت گرفته و شامل موارد ذیل ميباشد:
 .3هرنوع دارائی ملموس و غير ملموس.
 .2اسهام.
 .1تخفيف در فروش هر نوع دارائی به سهمداران پایين تر از نرخ روز.
 .4قرضه به سهمداران.
 .5استفاده از هرنوع دارائی.
شراکت :اتحاد دو یا بيشتر از دو شخص است که به اساس توافق شراکت فعاليت نموده و نفع یا ضرر آنرا
تقسيم مينمایند.
شریک :شخصی است که در شراکت سهيم باشد.
موافقتنامه شراکت :مجموع قواعدیست که شرکا آنرا قبول نموده و به اساس آن شراکت را اداره مينمایند.
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شرکت تضامنی :شرکتی است که هریک از شرکا طور انفرادی یا دسته جمعی مکلف به تادیه تمام قروض و
دیون شرکت می باشند.
شرکت تضامنی مختلط :شرکتی است که در آن یک یا چند شریک نسبت به قروض و دیون شرکت دارای
مسؤليت تضامنی و غير محدود بوده و متباقی شرکا دارای مسؤليت محدود به اندازه سهم شان در شرکت می
باشند.
شرکت محدودالمسؤولیت :شرکتی است که سرمایه آن غير منقسم به اسهام بوده و مسئوليت هر سهم دار
محدود به اندازه سرمایه توافق شده در شرکت ميباشد.
شرکت سهامی :شرکتی است که سرمایه آن معين و منقسم به اسهام بوده و اندازه مسئووليت هر سهمدار به
اندازه سهم آن محدود باشد.
مقر دایمی عبارت است از:
 .4محل ثابت که از طریق آن فعاليت یک شخص کالً و یا قسماً پيشبرده می شود و (محل اداره،
نمایندگی ،دفتر ،فابریکه ،ورکشاپ ،معدن ،چاه نفت و گاز ،معدن سنگ و یا هر محل دیگری که
منابع طبيعی از آن استخراج گردد) را شامل ميگردد.
 .2ساحه یک تعمير ،ساختمان ،تاسيسات ،محل بسته بندی و یا فعاليت های نظارتی مربوط به آن ،صرف
در صورتيکه چنين یک ساحه ،پروژه یا فعاليت ها برای مدت بيشتر از  6ماه ادامه یابد.
 .9ارائه خدمات بشمول خدمات مشورتی توسط یک شخص از طریق کارمندان یا سایرکارکنان که
توسط شخص مذکور برای چنين هدف گماشته شده اند صرف در صورتيکه چنين فعاليت ها(برای
عين پروژه یا پروژه وابسته) برای دوره یا دوره های بيشتر از  6ماه در طول یک دوره  42ماهه دوام
کند.
فیس خدمات تخنیکی :به معنی هرگونه پرداخت در بدل هر نوع خدمات مدیریتی ،تخنيکی یا مشورتی بوده،
اما شامل پرداخت مزد معاشبه کارمند تادیه کننده نمی باشد.
حق االمتیاز :به معنی هر نوع تادیات به یک شخص بمنظور استفاده ،و یا حق استفاده از هر نوع طبع و نشر کار
های ادبی ،هنری و یا علمی ،فلم های سينمایی ،فلم ها یا کست ها برای استفاده در رادیو و نشرات تلویزیون و هر
نوع اختراع ،نشان تجارتی ،طرح و دیزاین ،پالن ،فورمول یا فرایند سری و یا برای استفاده یا حق استفاده،
تجهيزات صنعتی ،تجارتی،یا علمی یا معلومات مربوط به تجارب صنعتی ،تجارتی و یا علمی می باشد.
فعالیت اقتصادی :فعاليتی است که به هدف کسب عواید ،مفاد و حقوق ،بشمول ارایه خدمات مسلکی و اجاره
دادن هر گونه دارایی می باشد .فعاليت اشخاص حقيقی در مقابل معاش و دستمزد  ،فعاليت های خيریه و خدمات
عامه ادارات دولتی شامل این تعریف نمی گردد.
فعالیت تجاری :به معنی عرضه و اجاره اجناس ،کرایه دادن دارایی یا فراهم نمودن خدمات در مقابل قيمت می
باشد.
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فعالیت خیریه :فعاليتی است که توسط یک نهاد غير انتفاعی صورت گرفته و شامل فراهم نمودن مواد یا هر
گونه مساعدت دیگر ،بشمول مساعدت های پولی به اشخاص نيازمند یا به نهادهای که چنين کمک را بشکل
مستقيم فراهم مينمایند ،یا فعاليت تعليمی و تحصيلی ،فرهنگی ،ادبی ،علمی یا سایر فعاليت های که برای منافع عامه
صورت ميگيرد ،ميباشد.
دارایی غیر ملموس :به معنی هر گونه جواز ،حق اختراع ،اختراع ،طرح یا مدل ،پروسه یا فورمول های محرم،
عالمت تجارتی ،حق طبع یا حق عقد قرارداد با یک امتياز یا منفعت برای مدت بيش از یک سال ،ميباشد؛ به
استثنای مصرف جهت کسب هرگونه دارایی ملموس یا غير ملموس.
ارزش تقلیل یافته :به معنی ارزش دارایی قابل استهالک مطابق این قانون منفی کسرات مجاز بابت استهالک
دارایی ملموس یا غير ملموس ،ميباشد.
مال التجاره :به معنی هرگونه اجناس یا مواد پروسس شده ،توليد شده یا خریداری شده برای فروش یا تبادله
جهت کسب مفاد بوده و شامل هرگونه مواد یا لوازم قابل مصرف در پروسه توليد ،و مالداری ميباشد.
مالیه خارجی :به معنی ماليات بر عایدات تادیه شده بابت عواید یا وضع شده از عواید به کشور خارجی بوده ،اما
هيچ گونه جریمه ،ماليه اضافی ،یا تکتانه مربوط به ماليات برعایدات خارجی را شامل نميگردد.
اشیای دوامدار :یعنی ماشين آالت ،وسایل ،لوازم برقی ،آبرسانی و فرنيچر ،یا مصارف الحاقيه یا بهبود اقالم
نامبرده.
دارایی قابل استهالک :هرگونه دارایی منقول و غير منقول ماليه دهنده ،بشمول تغييرات ساختاری در آن بوده
که و عمر موثر آن بيش از یک سال باشد و از آن قسماً یا کالً در فعاليت اقتصادی استفاده گردد ،اما شامل زمين و
آثار هنری نميشود.
شخص حقیقی :به هر یک از افراد نوع بشر گفته ميشود که شخصيت وی با تولد کامل ،بشرط زنده بودن ،آغاز
و با وفات ختم ميشود.
شخص حکمی :شخصيت معنوی است که واجد اهليت حقوقی بوده و بنابر اهداف معيين بشکل مؤسسه،
شرکت ،یا جمعيت تشکيل ميگردد.
معاش و دستمزد :به معنی هر نوع تادیات یا منفعتی که منحيث یک امتياز در بدل ارائه خدمات توسط یک
کارمند ،تسهيل ميگردد.
مالیه معامالت انتفاعی :ماليه ای است که باالی مجموع عواید (فروشات) قبل از وضع کسرات ،از بابت تهيه
اجناس و خدمات مطابق این قانون وضع ميگردد.
جواز فعالیت :به معنی جواز صادر شده توسط ادارات حکومتی بوده که به دارنده آن اجازه ميدهد تا فعاليت
اقتصادی را در افغانستان انجام دهد.
( )2اصطالحاتيکه دراین قانون تعریف نگردیده و در صورتيکه در قوانين مالياتی تعریف شده باشد ،دراین قانون نيز عين مفهوم را
افاده مينماید.
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اخذ مالیه
مادۀ سوم :
 )3مطابق احکام این قانون ،اشخاص حقيقی و حکمی مکلف به پرداخت ماليه قرار ذیل ميباشند:
 .1اشخاص مقيم ،از عواید سراسری (عواید از منابع افغانی و غير افغانی).
 .2اشخاص غير مقيم ،صرف از عواید منابع افغانی.
 )2اشخاص حقيقی و حکمی واجد شرایط ذیل مقيم افغانستان پنداشته می شوند:
 .3در صورتيکه اقامتگاه اصلی شخص در طول سال مالی در داخل کشور باشد.
 .2در صورتيکه شخص در طول سال مالی ،مجموعاً مدت ( )181روز را بداخل افغانستان سپری
نموده باشد.
 .1کارکنانيکه در طول سال مالی به منظور انجام خدمات دولتی به خارج از کشور توظيف گردیده
باشند.
 .4اداراتيکه تآسيس آن درطول سال مالی صورت گرفته یا ادارۀ مرکزی آن به داخل افغانستان
باشد..
سنجش مالیه
مادۀ چهارم:
()4

ماليات بر عایدات اشخاص حکمی ،بيست فيصد عواید قابل ماليۀ آن در سال مالى می باشد.

()2

ماليات بر عایدات عواید اسعاری به پول افغانی سنجش و تسعيير ميگردد .نرخ تسعيير ،اوسط نرخ آزاد د افغانستان بانک به

اساس خرید در اخير هر ماه می باشد.
()9

ماليات بر عایدات اشخاص حقيقی مطابق جدول ذیل سنجش می گردد.

عواید قابل ماليه

مقدار ماليه

از صفر الی مبلغ پنج هزار افغانی

صفر(معاف)

از مبلغ پنج هزار ویک الی دوازده هزار وپنجصد

دوفيصد

افغانی

برعالوه مبلغ ثابت ( )451افغانی ،

از مبلغ دوازده هزار و پنجصد و یک الی یکصد هزار افغانی

( )41فيصد
برعالوه مبلغ ثابت ()21( )0311فيصد

از مبلغ یکصد ویک افغانی به باال
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مجرایی مالیه خارجی
مادۀ پنجم:
( )1هرگاه شخص مقيم از منابع غير افغانی عواید تابع ماليه در افغانستان داشته باشد و بابت آن ماليه خارجی پرداخت نموده باشد،
شخص مذکور ميتواند مجرایی ماليات خارجی را در مقابل ماليات برعایدات همان عاید در افغانستان اخذ نماید.
( )2مبلغ مجرایی مالياتی مندرج فقره ( )1این ماده از تناسب مبلغ ماليه افغانستان که به آن عواید مرتبط است ،بيشتر نمی باشد.

معافیت مالیاتی اشخاص غیرمقیم
مادۀ ششم:
اشخاص غير مقيم در صورتی از پرداخت ماليات بر عایدات مندرج فقرۀ ( )9ماده چهارم این قانون معاف ميگردند که این معافيت از
طرف دولت متبوع آنها بصورت بالمثل برای اشخاص افغانی غير مقيم آن کشور اعطا گردیده باشد.
فعالیت های اقتصادی اشخاص غیر مقیم
مادۀ هفتم:
( )3اشخاص حقيقی و حکمی غير مقيم که مصروف فعاليت های اقتصادی از طریق مقر دائمی در افغانستان بوده ،از درک عواید
مرتبط به مقر دائمی تابع ماليه می باشند.
( )2عواید فعاليت های اقتصادی در صورتی مرتبط به مقر دائمی پنداشته ميشود که از طریق مقر دائمی یا از فعاليت های مشابه مقر
دائمی بدست آید.
( )1شخص غير مقيم که فعاليتهای اقتصادی را از طریق مقر دائمی در افغانستان انجام ميدهد ،به منظور تعيين عواید قابل ماليه
شخص مذکور منحيث شخص حکمی جدا گانه تلقی ميشود.
( )4کسرات به منظور سنجش ماليات بر عایدات مطابق این قانون در صورتيکه به مقر دائمی تشبث ارتباط بگيرد قابل مجرایی
است .مبالغ وضع شده یا پرداخت شده به دفتر مرکزی یا به قسمت دیگر تشبث شخص غير مقيم به شکل تکتانه ،حق االمتياز،
کميشن یا فيس خدمات به حيث کسرات قابل مجرایی نميباشد.

مالیه اشخاص غیر مقیم باالی سایر عواید
مادۀ هشتم:
( )3اشخاص حقيقی و حکمی غير مقيم درصورتی تابع ماليات برعایدات ميباشند که عواید مندرج این ماده را از منابع افغانی
تحصيل نمایند.
( )2عواید ذیل عواید منابع افغانی محسوب ميگردد:
 .4تکتانه یا فيس بابت قرضه ،فيس خدمات تخنيکی ،حق االمتياز ،جوایز ،مکافات ،قرعه و بخششی ها که توسط شخص مقيم
پرداخت گردد یا با فعاليت های مقر دائمی مرتبط باشد؛
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.2مفاد سهم که توسط شرکت سهامی یا محدودالمسئوليت مقيم پرداخت یا پرداخت شده پنداشته شود؛
 .9کرایه از درک دارایی منقول یا غير منقول که در افغانستان موقعيت داشته باشد
 .1مفاد بابت فروش دارایی منقول و غير منقول که در افغانستان موقعيت داشته باشد.
 .5حق البيمه بشمول بيمه مجدد ،در صورتيکه سند بيمه خطر بوجود آمده در افغانستان را تحت پوشش قرار دهد؛
 .6معاش یا دستمزد بابت وظایف در افغانستان.
 .7سایر عواید که مطابق احکام این قانون عواید منابع افغانی تلقی ميگردد.
مالیه مفاد نمایندگی
ماده نهم:
( )3شخص غير مقيم که مطابق به حکم ماده هفتم این قانون تابع ماليات بر عایدات بوده ،مکلف به وضع ماليه از مفاد خالص
نمایندگی نيز ميباشد.
( )2ماليه موضوعی مندرج فقره ( )3این ماده ماليه مفاد سهم تلقی شده و حين انتقال مفاد نمایندگی به خارج از افغانستان ،وضع
ميگردد.
( )1مبلغ تابع ماليه موضوعی به منظور این ماده مفاد خالص ميباشد که بعد از محاسبه ماليات بر عایدات باقی ميماند.
فعالیت های معاف از مالیه
مادۀ دهم:
( )3فعاليت یک نهاد غير انتفاعی در صورتی از پرداخت ماليات معاف ميباشد که شرایط ذیل را تکميل نماید:
.3

مطابق قوانين افغانستان تاسيس گردیده باشد.

 .2بمنظور پيشبرد فعاليت های خيریه ایجاد و فعاليت نماید.
 .1تمویل کنندگان ،سهمداران و اعضاء یا کارکنان مربوط ،از مفاد نهاد مندرج اجزای ( 3و  )2این فقره حين
فعاليت یا انحالل استفاده ننمایند .پرداخت متناسب در بدل ارایه خدمات و تهيه اجناس از این حکم مستثنی
است.
 .4هرگونه فعاليت اقتصادی نهاد که مرتبط به فعاليت خيریه بوده و در محوطه نهاد اجراء شود و عواید آن بيشتر از
 %5مجموع دریافت های آن نهاد نباشد.
( )2مساعدت ها و عواید بدست آمده توسط نهاد مندرج فقره ( )3این ماده که بمنظور حمایت از فعاليت های خيریه استفاده ميگردد از
پرداخت ماليه معاف ميباشد.

معافیت مالیاتی ادارات دولتی
مادۀ یازدهم:
عواید ادارات دولتی و نمایندگی های آن بشمول شاروالی ها تابع ماليات نمی باشند .تصدیهای دولتی از این حکم مستثنی اند.
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فصل دوم
تعیین عواید قابل مالیه
عواید تابع مالیه
مادۀ دوازدهم:
( )3عواید ذیل تابع ماليات برعایدات ميباشد:
.3

معاش ،دستمزد ،فيس و کميشن؛

.2

مجموع عواید معامالت تجارتی ،صنعتی ،ساختمانی و سایر فعاليت های اقتصادی؛

.1

تکتانه ،مفاد سهم ،کرایه ،حق االمتياز ،جوائز ،مکافات ،عواید از درک قرعه و بخششی ها؛

.4

مفاد از فروش یا تبادله ملکيت منقول و غير منقول؛

.5

سهم شریک از عاید شرکت تضامنی؛

.6

سایر عواید یا منفعت غير پولی از کار ،سرمایه یا فعاليت اقتصادی.

.7

مبالغ یا منفعت که مطابق سایر احکام این قانون عواید تابع ماليات بر عایدات تلقی ميگردد.

( )2هرگاه شخص مصارف ،ضرر یا قروض الحصول خویش را بعد از مجرایی قسماً یا کالً دوباره دریافت نماید ،مبلغ دریافت شده
عواید تلقی ميگردد.

عواید معاف از مالیه
مادۀ سیزدهم:
مبالغ ذیل تابع ماليه نبوده و شامل اظهارنامه ماليه دهنده نمی گردد:
 .3تحایف ،انعامات و کمک های بالعوض (به استثنای کمک های بالعوض به فعاليت های اقتصادی) از
طرف دولت افغانستان؛
 .2تحایف ،انعامات و کمک های بالعوض از طرف دول خارجی ،مؤسسات بين المللی یا مؤسسات غير
انتفاعی به منظور فعاليت های خيریه؛
 .1سکالرشپ ها ،فيلوشپ ها و سایر کمک ها به منظور آموزش یا ارتقای ظرفيت علمی ،فنی و مسلکی ؛
 .4عاید از بيمه صحی ،تصادم و منافع بيمه بيکاری؛
 .5عاید از بيمه حيات که بعد از مرگ تادیه ميگردد؛
 .6غرامات یا تالفی خسارات ناشی از جرح ،مریضی یا اعاده حيثيت؛
 .7استقراض یا حصول اصل قرضه از مدیون؛
 .8مبالغ حاصله از صدور اسناد سهم و اسناد قرضه توسط شرکت ها؛
 .3حصول دارایی از طریق الحاق شرکت های سهامی داخلی و سایر شخصيت های حکمی؛
 .31حصول دارایی منقول یا غير منقول از طریق سلب حقوق ملکيت مدیون توسط داین؛
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 .33عواید از درک قيمت مواد غذائی ،مواد احتراقی و اجناسيکه شخص توليد کننده یا اعضای فاميل وی آنرا به
مصرف رسانيده یا مورد استفاده قرار ميدهد؛
 .32حقوق تقاعد که توسط حکومت تادیه ميگردد؛
 .31عاید حاصله از انتقال یا فروش دارایی بدست آمده از طریق ميراث؛
 .34عواید حاصله از فعاليت طيارات و کارکنان آن که تحت بيرق دول خارجی در قلمرو افغانستان فعاليت
مينمایند ،به شرطی از تادیه ماليه معاف ميباشد که دول خارجی به عواید فعاليت طيارات و کارکنان آن که
تحت بيرق افغانستان در آن کشور فعاليت مينمایند ،معافيت مشابه بدهند.
 .35سایر عوایدی که بر اساس احکام این قانون ،سایر قوانين مالياتی یا موافقتنامه های بين المللی نافذه از ماليه
معاف باشد.

مالیات بر کرایه یا اجاره اموال غیر منقول
مادۀ چهاردهم:
عواید از درک کرایه یا اجاره اموال غير منقول که به منظور تجارت ،صنعت ،سکونت یا سایر فعاليت های اقتصادی مورد استفاده قرار
ميگيرد ،تابع ماليات برعایدات ميباشد .ماليه اراضی زراعتی و باغی و ماليه مواشی همراه با عواید آن تابع قانون خاص است.

مصارف و کسرات
مادۀ پانزدهم:
( )3مجرایی مصارف و کسرات ذیل مجاز بوده مشروط بر اینکه در خالل سال مالی صورت گرفته باشد:
 .3تمامی مصارف عادی و ضروری توليد ،بدست آوردن و محافظه عواید از فعاليت های اقتصادی
تابع ماليه؛
 .2مصارف ترميم ،حفظ و مراقبت اموال و ملکيتی که در فعاليت های اقتصادی ضروری بوده و
مورد استفاده قرار ميگيرد؛
 .1مصارف استهالک دارایی قابل استهالک مطابق احکام این قانون که در فعاليت های اقتصادی
ضروری بوده یا مورد استفاده قرار ميگيرد ؛
 .4مصارف استهالک دارایی های غير ملموس مطابق احکام این قانون؛
 .5خسارات وارده ناشی از حوادث غير مترقبه به اموال منقول و غير منقول  ،مشروط براینکه برویت
اسناد معتبر ثابت شده و از طرف نهادهای بيمه یا سایر اشخاص جبران نشده باشد؛
 .6قروض الحصول مطابق این قانون؛
 .7ضرر مالياتی مطابق احکام این قانون؛
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 .8ماليه معامالت انتفاعی قابل تادیه؛
 .3سایر مبالغ قابل مجرایی مطابق احکام این قانون.
( )2مصارف قابل مجرایی مال التجاره مطابق احکام این قانون تعيين ميگردد..

مصارف غیر قابل مجرایی
مادۀ شانزدهم:
( )3کسر و وضع مصارف شخصی بشمول اقالم ذیل غير مجاز بوده قابل مجرایی نميباشد:
 .3معاش و دستمزد یا سایر مصارف در بدل خدمات فراهم شده به ماليه دهنده یا فاميلش خارج از
روند فعاليت اقتصادی؛
 .2مصارف حفظ و مراقبت ،ترميم ،تعمير ،مفروشات و سایر مصارف حویلی یا محل رهایش فاميل
ماليه دهنده یا هر مال و ملکيتی که مختص به استفاده ماليه دهنده و یا فاميلش باشد؛
 .1تکتانه بر دیون شخصی یا بمنظور استفاده شخصی؛
 .4مصارف رفت و آمد به محل کار و مصارف سفر به مقاصد شخصی؛
 .5مصرف بيمه حيات ،تصادم ،صحت و بيمه عليه ادعای دیگران بمنظور مصئونيت ماليه دهنده و
فاميلش؛
 .6مصارف هر نوع بيمه غرض محافظت اموال و ملکيت که به مقاصد شخصی مورد استفاده قرار
ميگيرد؛
( )2کسر و وضع مصارف در موارد آتی نيز غير مجاز بوده قابل مجرایی نميباشد:
 .3قيمت تمام شد زمين ،تعميرات ،اشيای دوامدار و مصارف الحاقيه ،مگر اینکه در این قانون طور
دیگری پيش بينی شده باشد؛
 .2افزودی به ذخيره احتياطی ،ذخيره به مقصد قروض الحصول و امثال آن؛
 .1ماليات تأدیه شده به دول خارجی از طرف اشخاص غير مقيم که از منابع داخل افغانستان عواید
حاصل می نمایند ،مگر اینکه معاهده ای در مورد وجود داشته باشد؛
.4

ماليه اضافی یا جریمه های وضع شده مطابق قانون؛

 .5مصارف و ضرر بابت فروش یا انتقال دارایی های مندرج ماده بيست و دوم مرتبط به ميراث؛
 .6سایر مصارف مغایر احکام این قانون.
مجرایی قروض ال حصول
مادۀ هفدهم:
( )3قروض الحصول منحيث کسر ،در صورتی قابل مجرایی ميباشد که شرایط ذیل را تکميل نموده باشد:
 .3مبلغ قرضه در عواید قابل ماليه قبالً شامل گردیده باشد؛
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 .2قرضه در حسابات ماليه دهنده در جریان سالی مالی حذف گردیده باشد؛ و
 .1دالیل موجه مبنی بر اینکه قرضه حصول نخواهد شد نزد ماليه دهنده وجود داشته باشد.
( )2حکم فقره ( )3این ماده باالی شرکت های مندرج فصل هشتم این قانون قابل تطبيق نمی باشد.
استهالک دارایی های ملموس و غیر ملموس
مادۀ هجدهم:
( )3استهالک ساالنه دارایی های ملموس یا غير ملموس مطابق نورم مندرج این ماده ،تعيين و مجرایی داده ميشود.
( )2هرگاه یک دارایی در خالل سال مالی قسماً به مقصد فعاليت های اقتصادی و قسماً به مقاصد دیگر استفاده گردد ،استهالک
دارایی متذکره متناسب به فعاليت اقتصادی تعيين و مجرایی داده ميشود.
( )1ارزش تقليل یافته یک دارایی در آغاز سال مالی ،قيمت دارایی مذکور منفی استهالک مندرج فقره ( )3این ماده در سالهای
قبل ميباشد.
( )4مجموع کسرات مندرج فقره ( )3این ماده بابت استهالک یک دارایی ،بيشتر از قيمت تمام شد دارایی مذکور نمی باشد.
( )5نورم استهالک دارایی های قابل استهالک قرار ذیل ميباشد:
کتگوری دارایی ها

نورم

تعميرات و ساختمانهای کانکریتی و ساخته از سنگ و خشت پخته

5%

تعمير و ساختمانهای خامه و چوبی ،ترانسپورت هوایی ،ترانسپورت خط آهن ،پایپ لين ها،

10%

لين ها و پایه های برق ،پایه های شرکت های مخابراتی ،کشتی ها
تمام وسایط نقليه دارای موتور ،ماشين آالت ،تجهيزات صنعتی ،توليدی و تجهيزات مربوط

20%

به استخراج معادن ،وسایل ،فرنيچر ،مفروشات
کمپيوتر ،وسایل چاپ و ارتباطات ،ماشين های فوتوکاپی ،سایر وسایل برقی ،وسایل

%22

الکترونيکی ،بایسکل و مواشی
سایر دارایی های قابل استهالک که در فوق از آن ذکر نشده است

%11

( )6استهالک دارایی های غير ملموس قرار ذیل مجرایی داده ميشود:
 .3دارایی های غير ملموس با عمر موثر بيشتر از ده سال ()%31
 .2دارایی های غير ملموس با عمر موثر کمتر از ده سال ()%25
( )7مجرایی استهالک از سالی که دارایی در آن حصول گردیده آغاز ميگردد.
( )8احکام خاص در مورد استهالک دارایی های دارنده گان جواز معدن ،صالحيت نامه معدن یا قراردادی های هایدروکاربن در
فصل دوازدهم این قانون تصریح شده است.
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فصل سوم
مفاد یا ضرر از درک فروش ،تبادله یا انتقال دارائی
فروش یا انتقال دارایی های ملموس و غیر ملموس قابل استهالک
مادۀ نزدهم:
( )3هرگاه شخص دارایی ملموس و غير ملموس قابل استهالک را در جریان سال مالی بفروش رسانيده یا انتقال نماید ،مستحق
مجرایی استهالک دارایی متذکره بابت همان سال نمی باشد.
( )2هرگاه قيمت دریافت شده از فروش یا انتقال دارایی ملموس و غيرملموس قابل استهالک در شروع سال مالی بيشتر از ارزش
تقليل یافته آن باشد ،مبلغ اضافی عواید فعاليت اقتصادی شخص پنداشته شده و درعواید همان سال وی شامل ميگردد.
( )1هرگاه قيمت دریافت شده از فروش یا انتقال دارایی ملموس و غيرملموس قابل استهالک درشروع سال مالی کمتر از ارزش
تقليل یافته آن باشد ،تفاوت آن درهمان سال قابل مجرایی ميباشد.
فروش یا انتقال سایر دارایی ها
مادۀ بیستم:
( )3مفاد از درک فروش یا انتقال هرگونه دارایی که تابع حکم ماده نزدهم قرار نداشته ،عواید محسوب گردیده ،مشروط بر
اینکه دارایی متذکره بمنظور فعاليت های اقتصادی نگهداری یا استفاده شده باشد.
( )2ضرر از درک فروش یا انتقال هرگونه دارایی که تابع حکم ماده نزدهم نباشد ،قابل مجرایی بوده مشروط بر اینکه دارایی
متذکره بمنظور فعاليت های اقتصادی نگهداری یا استفاده شده باشد.

عواید فروش یا انتقال دارایی
مادۀ بیست و یکم:
( )3حين تعيين مفاد یا ضرر مندرج این فصل ،مصارف فروش بشمول کميشن ،اعالنات و سایر مصارف انتقال دارایی از عواید
ناخالص فروش یا انتقال دارایی مذکور ،کسر ميگردد.
( )2هرگاه دارایی بدون پرداخت پول یا کمتر از نرخ روز فروش یا انتقال گردد ،عواید دارایی متذکره براساس نرخ روز تعيين
ميگردد.

مالیات فروش دارایی های منقول و غیر منقول
ماده بیست و دوم:
( )3فروش یا انتقال دارایی منقول یا غيرمنقول توسط یک شخص ،تابع یک فيصد ماليه در زمان انتقال مالکيت دارایی مذکور
ميباشد.
( )2ماليه پرداخت شده مندرج فقره ( )3این ماده در مقابل ماليات برعایدات ساالنه شخص قابل مجرایی می باشد.
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فصل چهارم
شرکت ها
احکام قابل تطبیق باالی شرکت های محدود المسئولیت و تضامنی مختلط
مادۀ بیست و سوم:
( )4شرکت محدودالمسئوليت تابع احکام قابل تطبيق این قانون در مورد شرکتهای سهامی ميباشد .به منظور این قانون ،شرکای همچو
شرکت ،سهمداران و توزیع مفاد آن ،مفاد سهم پنداشته ميشود.
( )2شرکت تضامنی مختلط تابع احکام قابل تطبيق این قانون در مورد شرکت های تضامنی می باشد.

مالیات شرکت تضامنی
مادۀ بیست و چهارم:
شرکت تضامنی منحيث شخص حکمی تابع ماليات بر عایدات مندرج این قانون نمی باشد .شرکا منحيث اشخاص حقيقی طور انفرادی
تابع ماليات بر عایدات ميباشند.
عایدات شرکت تضامنی بصورت عایدات انفرادی شرکا که هر یک آن مکلف است سهم خود را از عایدات شرکت در عواید تابع
ماليۀ خود داخل نماید ،تابع پرداخت ماليات بر عایدات ميباشد.

تعیین عواید خالص شرکت تضامنی
مادۀ بیست و پنجم:
شرکت تضامنی مکلف است ،ساالنه از تمام مبالغ حاصله ،مصارف و تادیات مربوط راپور داده و عواید خالص خود را طور انفرادی
تعيين نماید .شرکت مکلف است به صورت جداگانه از سهم هر شریک در موارد ذیل گزارش دهد:
 - 3مفاد خالص یا ضرر خالص.
 - 2مفاد یا ضرر از درک فروش یا تبادله اموال و ملکيت منقول و غيرمنقول .
 – 1معاش و دستمزد ،تکت پولی ،مفاد سهم ،پيش پرداخت و امثال آن.

تقسیم مبالغ حاصله شرکت تضامنی
مادۀ بیست و ششم:
مبالغ حاصله ،مصارف و مفاد خالص شرکت تضامنی چنين پنداشته ميشود که طبق شرایط مندرج اساسنامۀ مربوط ،توسط شرکا تقسيم
گردیده است.
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فصل پنجم
قواعد محاسبه
ترتیب دفاتر و اسناد
ماده بیست و هفتم:
( )3تمام اشخاص تابع ماليه بشمول تشبثات کوچک ،و مؤسسات غير دولتی مکلف به ترتيب و نگهداری اسناد عواید حاصله و
همچنان ثبت سایر معامالت که مطابق این قانون عواید تلقی ميگردد ،ميباشند.
( )2تمام اشخاص بمنظور دریافت مجرایی مصارف مجاز مطابق احکام این قانون ،اسناد حمایوی آنرا نگهداری نمایند.
( )1تمام اشخاص حکمی تابع ماليات برعایدات مندرج ماده چهارم این قانون مکلف اند تا صورت حساب مفاد و ضرر و بيالنس
خویش را مطابق معيار های پذیرفته شده محاسبه تهيه نمایند.
طریقۀ بعدی محاسبه
مادۀ بیست و هشتم:
شرکتهای سهامی و محدود المسئوليت مکلف اند عواید خود را توسط طریقۀ بعدی محاسبه که عواید و مصارف را وقتيکه قابل تادیه
ميشود ،درنظر ميگيرد ،تثبيت نمایند.

طریقه نقدی محاسبه
ماده بیست و نهم:
( )3شخص حقيقی مکلف است عواید قابل ماليه خود را طبق طریقه محاسبه نقدی (حينيکه عواید و مصارف تادیه ميگردد) تثبيت نماید.
( )2شخص مندرج فقره ( )3این ماده ميتواند به موافقه وزارت ماليه جهت تثبيت عواید قابل ماليه خود طریقه بعدی را نيز تعيين نماید.

مال التجاره
ماده سی ام:
( )3مال التجاره که در فعاليت های اقتصادی مورد استفاده قرار ميگيرد ،در اخير هر سال مالی موجودی گردیده و قيمت گذاری
آن به اساس قيمت تمام شد یا قيمت بازار (هر کدام که کمتر باشد) صورت ميگيرد.
( )2مجرایی قيمت مال التجاره فروخته شده در یک سال مالی با جمع نمودن ارزش موجودی شروع سال با خریداری ها در
جریان سال متذکره و تفریق نمودن ارزش موجودی مال التجاره ختم سال ،تعيين ميگردد.
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تثبیت عواید قابل مالیه دو یا بیشتر مؤسسات تجارتی
مادۀ سی و یکم:
درصورتيکه دو یا بيشتر مؤسسات تجارتی یا فعاليت های اقتصادی ،طور مستقيم یا غير مستقيم ملکيت عين اشخاص حقيقی یا حکمی
بوده یا تحت تصرف آنها قرار داشته باشد ،وزارت ماليه ميتواند ،به مقصد معلوم نمودن عواید قابل ماليه و جلوگيری از فرار آن ،مبلغ
حاصله ،کسرات ،اعتبارات یا مجرائی ها را بين آنها تقسيم و توزیع نماید.

فصل ششم
احکام خاص در مورد شرکت های سهامی و محـدودالمسـئولیت
مجرایی ضرر مالیاتی
ماده سی و دوم:
( )3هرگاه شرکت سهامی یا محدود المسئوليت در یک سال مالی ضرر مالياتی مطابق احکام قانون ماليات بر عایدات داشته باشد،
این ضرر از عواید قابل ماليه اش در سال بعدی قابل کسر ميباشد.
( )2هرگاه ضرر مندرج فقره ( )3این ماده در یک سال مالی بصورت مکمل جبران نگردد ،مبلغ جبران نشده به سال های بعدی
انتقال و از عواید قابل ماليه قابل کسر ميباشد ،اما هيچ ضرر مالياتی نميتواند برای بيش از پنج سال اعتبار از سال مالی که ضرر
در آن مشخص گردیده ،انتقال گردد.
( )1هرگاه نهادهای مندرج فقره ( )3این ماده مقيم کشور به منظور حصول عواید از منبع خارج از افغانستان فعاليت نماید ،نهاد
مذکور عواید قابل ماليه یا ضرر مالياتی خود را مطابق این قانون از فعاليت های توليد عواید از یک منبع در خارج ،بطور
جداگانه مشخص نماید .ضرر مالياتی از فعاليت های توليد عواید از منبع خارج افغانستان از همان عواید منبع خارجی قابل
کسر بوده و انتقال می یابد .ضرر متذکره از عواید قابل ماليه که منبع آن در داخل افغانستان می باشد ،قابل کسر نيست.
( )4احکام این ماده باالی شرکت های تضامنی و اشخاص حقيقی دارای فعاليت تجاری به استثنای اشخاص تابع ماليه ثابت مندرج
فصل یازدهم این قانون ،نيز تطبيق ميگردد.

توزیع دارائی های شرکت به سهمداران
مادۀ سی و سوم:
توزیع دارائی های شرکت سهامی یا محدودالمسئوليت به سهمداران شرکت به حيث تنقيص در قيمت تمام شد سهم یا تنقيص در
سرمایه اش پنداشته ميشود .پرداخت مفاد سهم و سهم وقت انحالل از این امر مستثنی است.

توزیع دارائی ها حین انحـالل شرکت
ماده سی و چهارم:
توزیع دارائی ها حين انحـالل شرکت سهامی یا محدودالمسئوليت به سهمداران مطابق مندرجات فصل سوم این قانون بحيث وجه فروش
یا تبادله دارائی ها پنداشته ميشود.
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مبلغ یا سایر دارائی های توزیع شده به اساس نرخ روز ،منفی قيمت تمام شد سهم سهمدار یا مبلغ سرمایه ( که توزیع از آن صورت
ميگيرد) عبارت از عواید تابع ماليه سهمدار ميباشد .توزیع دارائی های شرکت سهامی یا محدود المسؤوليت در صورت انحالل جزئی یا
کلی به حيث مفاد یا ضرر شرکت پنداشته نميشود.
مشوق مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشخص جدید
مادۀ سی و پنجم
( )4این ماده باالی شرکت های سهامی و محدود المسئوليت برای سرمایه گذاری های جدید ذیل در افغانستان از تاریخ انفاذ این
قانون قابل تطبيق می باشد.
 .4دارایی های جدید که بمنظور توليد بکار ميرود؛
 .2تعميرات  /ساختمانها
( )2روش برای محاسبه استهالک دارایی های مندرج فقره ( )4این ماده مطابق ماده هژدهم صورت ميگيرد.
( )9ضرر ناشی از استهالک دارایی های مندرج فقره ( )4این ماده ميتواند الی جبران کلی آن در سالهای بعد انتقال یابد .حکم این
فقره از ماده سی و دوم مستنثی ميباشد.

فصل هفتم
مالیات شرکت های بیمه
احکام قابل تطبیق در مورد شرکت های بیمه
مادۀ سی و ششم:
احکام مندرج مواد این فصل در مورد شرکت های بيمه قابل تطبيق ميباشد ،مشروط براینکه حاوی شرایط ذیل باشند:
 - 4مطابق قوانين افغانستان بشکل شرکتهای سهامی تأسيس شده باشد.
 – 2فعاليت شرکت ،بيشتر از یک ساحه بيمه ،مانند بيمه حادثات و زیان ،بيمه حيات و سائر فعاليت های بيموی را در بر داشته باشد.
 - 9برای هر ساحه بيمه و سائر فعاليتهای خود دارای محاسبه و ذخایر جداگانه باشد.

عواید تابع مالیات بر عایدات شرکت های بیمه
مادۀ سی و هفتم:
عواید ذیل شرکتهای بيمه ،تابع ماليات بر عایدات ميباشد:
 - 4عواید تکت پولی  ،مفاد سهم  ،کرایه و سائر عوایدیکه از سرمایه گذاری و ملکيت بدست می آید.
 - 2عواید حاصله از فعاليتهای غير بيمه.
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 - 9عواید حاصله از حق بيمۀ در مقابل حریق ،سرقت ،حادثات مریضی ،خسارات یا زیانيکه بيمه آن برای یک مدت معين بوده و بيمه
شونده نتواند بعد از انقضای ميعاد آن ادعای پولی نماید.
 - 1عواید حاصلۀ معامالت سرمایوی.
معافیت مالیاتی بیمه شدگان
مادۀ سی و هشتم:
حق بيمه که بموجب عقد قرار داد تحریری اخذ شده و تادیه نهائی مفاد مشخص را به بيمه شدگان یا اشخاص منتفع شان ایجاب نماید ،از
ماليات بر عایدات معاف اند.

تادیات غیر قابل مجرائی شرکت های بیمه
مادۀ سی و نهم:
مصارف و تادیات ذیل مربوط به بيمه که حق بيمه آن مطابق حکم مندرج مادۀ سی و هشتم این قانون از ماليات معاف است ،قابل
مجرائی نمی باشد:
 - 4کميشن و سائر مصارف صدور بيمه.
 - 2تادیه منافع بيمه به مشترکين یا اشخاص ذینفع آن.
تادیات قابل مجرائی شرکت های بیمه
مادۀ چهلم:
( )4مصارف و تادیات ذیل شرکتهای بيمه از عواید شان قابل مجرائی است:
 – 4مبلغ تادیه شده ناشی از بيمه که حق بيمه از درک آن تابع ماليات باشد.
 - 2کميشن و سائر مصارف صدور که حق بيمه از درک آن تابع ماليات باشد.
 - 9مصارف بيمه مجدد که حق بيمه از درک آن تابع ماليات باشد.
 - 1افزودی به ذخایر غرض جبران خساره ادعا ها ،مشروط براینکه چنان ذخایر از صد فيصد حق بيمه حمل ونقل و پنجاه فيصد حق بيمه
سایر امکانات خساره و حادثات ایکه در ظرف سال مالی بدست آمده است ،تجاوز نکند.
 - 5افزودی به ذخایر زیان عمليات بيمه ایکه حق بيمه مربوط بآن تابع ماليه باشد ،مشروط براینکه این ذخایر از دوچند مبلغ سرمایه
گذاری شده در ساحه بيمه متذکره تجاوز نکند.
 - 6سایرمصارف ضروری کار و عمليات مندرج فصل دوم این قانون و مصارف مندرج مادۀ سی و نهم این قانون از این امر مستثنی
است.
( )2انتقال یا تادیه از ذخایر مندرج اجزای (1و )5فقرۀ ( )4این ماده عواید تابع ماليه را در سال مالی مربوط تشکيل ميدهد .انتقال یا تادیه
ناشی از ادعا ها یا خسارات حقيقی یا تادیات مفاد سهم به پول ،از این امر مستثنی است.
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فصل هشتم
مالیۀ بانک ها و شرکت های سهامی قرضه دهنده
افزودی به ذخیره
مادۀ چهل و یکم:
( )3افزودی به ذخيره توسط بانک ها و شرکت های سهامی قرضه دهنده در مقابل خسارات از درک قروض تادیه نشده در اخير
سال مالی بشرطی قابل مجرایی ميباشد که از بيست و پنج فيصد اصل قرضه تجاوز نکند.
( )2هر انتقال یا تادیات از ذخيره متذکره (به استثنای آنکه مطابق به هدف ذخيره باشد) عایدات تابع ماليه سال مالی را که در آن
انتقال یا تادیات صورت گرفته ،تشکيل ميدهد.

تزئید یا تنقیص در ارزش
مادۀ چهل و دوم:
تزئيد یا تنقيص درارزش اسناد سهم ،قرضه و امــثال آن منحيث دارائی طبق احکام این قانون تا زمانيکه از طریق فروش یا تبادله صورت
واقعيت را بخود نگرفته باشد ،مدار اعتبار نيست .زمانيکه مفاد یا ضرر از طریق فروش و تبادله دارائی متذکره تحقق یابد این مفاد یا ضرر
عایدات و یا ضرر سالی را تشکيل ميدهد که درآن فروش ویا تبادله صورت گرفته است.
فصل نهم
وضع نمودن مالیات از منابع عایدات

مالیه موضوعی معاش و دستمزد
ماده چهل و سوم:
کليه اشخاص حقيقی و حکمی ،انتقاعی و غير انتفاعی بشمول ادارات دولتی ،تصدی ها و شاروالی ها مکلف اند از تمامی معاشات و
دستمزد های کارمندن خویش مطابق حکم مندرج ماده چهارم این قانون ماليه وضع نمایند.

مالیه موضوعی بابت پرداخت در افغانستان
ماده چهل و چهارم:
( )3ماليات موضوعی ذیل باالی پرداخت ها به اشخاص مقيم یا دارای مقر دایمی در افغانستان ،تطبيق ميگردد:
 .3پانزده فيصد بابت پرداخت کرایه منازل و ساختمانهای که بمنظور فعاليت های اقتصادی یا دفاتر کاری در افغانستان به
کرایه داده شده و کرایه ماهوار آن ده هزار افغانی یا بيشتر از آن باشد؛
 .2پانزده فيصد بابت پرداخت مفاد سهم ،یا مبالغ معادل مفاد سهم مندرج ماده نهم این قانون؛
 .1بيست فيصد بابت پرداخت تکتانه ،به استثنای پرداخت تکتانه به اشخاص دارای جواز بانکی؛
 .4بيست فيصد بابت پرداخت حق االمتياز ،جوایز ،مکافات ،قرعه و بخششی ها؛
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 .5دو فيصد از پرداخت به اشخاص دارنده جواز فعاليت و نمبر تشخيصيه و هفت فيصد به اشخاص فاقد جواز فعاليت و نمبر
تشخيصيه از بابت تهيه اجناس ،خدمات یا هردو ،در صورتيکه مجموع پرداخت به یک شخص در طول سال مالی
 500,000افغانی یا بيشتر از آن باشد.
( )2ماليه موضوعی مندرج این ماده باالی مجموع مبلغ حين پرداخت وضع ميگردد .ماليه بر ارزش افزوده یا سایر ماليات مشابه
آن از این حکم مستثنی است.
( )1اشخاص تادیه کننده عواید مکلف به وضع نمودن ماليه مندرج این ماده ميباشند.
( )4ماليه موضوعی مندرج این ماده پيش پرداخت دریافت کننده عواید محسوب شده و در مقابل ماليات برعایدات ساالنه آن
قابل مجرایی ميباشد.

مالیه موضوعی اشخاص غیر مقیم
ماده چهل و پنجم:
( )3ماليات موضوعی ذیل باالی پرداخت به اشخاص غير مقيم که پرداخت با مقر دایمی در افغانستان مرتبط نباشد ،تطبيق ميگردد.
 .3بيست فيصد از پرداخت تکتانه ،مفاد سهم ،حق االمتياز ،فيس خدمات تخنيکی ،جوایز ،مکافات ،قرعه  ،بخششی ها و
مفاد از درک فروش دارایی. ،
 .2پانزده فيصد از پرداخت کرایه یا اجاره دارایی های منقول و غيرمنقول
 .1هفت فيصد از پرداخت حق بيمه.
( )2ماليه موضوعی مندرج این ماده از سر جمع مبالغ حين پرداخت وضع و ماليه نهایی محسوب ميگردد.
( )1اشخاص تادیه کننده عواید مکلف به وضع نمودن ماليه مندرج این ماده ميباشند.

میعاد پرداخت مالیات و انتقال
ماده چهل و ششم:
شخص مکلف به وضع ماليه موضوعی مندرج مواد چهل و سوم ،چهل و چهارم و چهل و پنچم این قانون ماليه وضع شده را الی پانزدهم
ماه بعدی به حساب معينه بانکی وزارت ماليه تحویل و فورم راپور ماليه وضع شده را معه سند تحویلی بانکی در همان دوره به شعبات
مالياتی مربوطه ارائه نماید.

تهیه صورت حساب ها
ماده چهل و هفتم:
( )3کارفرما مکلف است ،صورت حساب ماليه معاش و دستمزد کارکنان مربوط را طور انفرادی تهيه والی اخيرماه اول سال مالی
بعدی به وزارت ماليه یا شعبات مالياتی و کارکنان مربوطه خویش ارائه نماید.
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( )2کارفرمای مندرج فقرۀ ( )3این ماده مکلف است راپور توحيدی ساالنه ماليات وضع شده از معاشات و دستمزدها را الی اخير
ماه اول سال مالی بعدی به وزارت ماليه ارایه نماید.
ارایه اظهارنامه کارمندان
ماده چهل و هشتم:
( )3کارمندان که از درک معاش یا دستمزد عواید بدست می آورند در صورتی مکلف به ارایه اظهارنامه ماليات بر عایدات نمی
گردند که شرایط ذیل را تکميل نمایند:
 .3کارمند در سال مالی هيچ گونه عواید قابل ماليه به استثنای معاش یا دستمزد که از آن ماليات مطابق نورم های
ماليات بر عایدات مندرج فقره ( )1ماده چهارم این قانون وضع شده ،نداشته باشد؛
 .2کارمند در جریان سال مالی توسط بيش از یک کارفرما استخدام نشده باشد؛
( )2کارمندان که از مدرک معاش یا دستمزد تابع وضع ماليات از بيشتر از یک کارفرما دارای عواید بوده یا هم غير از معاش یا
دستمزد ها از سایر منابع عواید داشته باشند ،مکلف اند اظهار نامه ماليات بر عایدات خود را در خالل سه ماه بعد از ختم سال
مالی ارایه نمایند .مبالغ ماليه وضع شده به مؤدی قابل مجرائی می باشد.
فصل دهم
مالیه معامالت انتفاعی

مالیه معامالت انتفاعی عرضه اجناس و خدمات
ماده چهل و نهم:
اشخاص ذیل مکلف به پرداخت ماليه معامالت انتفاعی ميباشند:
 .1اشخاص حکمی دارای فعاليت های تجاری؛
 .2اشخاص حقيقی دارای فعاليت های تجاری که عواید (فروشات) آنها در هر ربع هفت صدو پنجاه هزار افغانی و یا
بيشتر از آن باشد .فعاليت های مندرج اجزای  1و  2ماده پنجاهم این قانون بدون در نظر داشت حد تعيين شده در
این حکم ،تابع ماليه معامات انتفاعی ميباشد.
نورم های مالیه معامالت انتفاعی
ماده پنجاهم:
ماليه معامالت انتفاعی به نورم های ذیل محاسبه ميگردد:
 .1ده فيصد از عواید خدمات مخابراتی ،کلوپ ها و سالون های برگزاری محافل ،هوتل ها و رستورانت های دارای
خدمات برتر؛
 .2پنج فيصد از عواید هوتل ها و مهمان خانه ها ،رستورانت ها و خدمات خطوط هوایی؛
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 .3چهار فيصد از عواید سایر فعاليت های تجاری.
معافیت از مالیه معامالت انتفاعی
ماده پنجاه و یکم:
عواید ذیل از ماليه معامالت انتفاعی معاف ميباشد:
 -1عاید حاصله از درک تحصيل تکتانه.
 -2فيس حاصله از تبادله اسعار ،فعاليت حساب بانکی و پس انداز معامله روی امانات یا اخذ آن از حساب بانکی ،صدور چک یا
تضمين نامه ها ،بانکداری از طریق اینترنت ،تهيه رهن یا قرضه ،ارایه کریدت تدریجی و سایر خدمات مالی مشابه.
 -1حق بيمه از درک تهيه هر گونه بيمه یا بيمه مجدد
 -4دریافت مفاد سهم توسط سهمدار از شرکت سهامی یا محدود المسئوليت یا دریافت مفاد از سهم در شرکت تضامنی.
 -2عاید حاصله از درک صادرات اجناس.
 -6عاید حاصله از درک عرضه خدمات در بيرون از افغانستان.
 -7عاید حاصله از کرایه یا اجاره جایداد رهایشی به شخص حقيقی در صورتيکه مستاجر از جایداد منحيث اقامتگاه رهایشی
استفاده نماید.
 -8عاید حاصله از بابت معاش و دستمزد
 -9عاید حاصله از فروش جایداد خارج از روند معمولی فعاليت تجاری.

مالیه معامالت انتفاعی بر واردات
ماده پنجاه و دوم:
( )1اشخاصی که به تورید اموال می پردازند ،تابع چهار فيصد ماليه معامالت انتفاعی از قيمت تمام شد اموال وارده بشمول
محصول گمرکی بوده ،این ماليه در گمرک اخذ ميشود که اموال در آن محصول می گردد.
( )2ماليه معامالت انتفاعی تادیه شده مندرج فقره ( )1این ماده پيش پرداخت محسوب شده در مقابل ماليه معامالت انتفاعی اظهار
شده در اظهارنامه ربعوار قابل مجرایی ميباشد .هرگاه مبلغ تادیه شده بيشتر از ماليه معامالت انتفاعی قابل تادیه همان ربع باشد،
مبلغ اضافی در دوره های بعدی قابل مجرایی می باشد.
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فصل یازدهم
مالیات ثابت
فعالیت های تجاری تابع مالیات ثابت
ماده پنجاه و سوم:
اشخاص دارای فعاليت های تجاری تصریح شده در مواد پنجاه و پنجم ،فقره ( 4و  )2پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم این قانون به عوض
ماليات بر عایدات و ماليه معامالت انتفاعی ،تابع ماليات ثابت ميباشند.

مالیه ثابت اموال وارداتی
مادۀ پنجاه و چهارم:
( )4اشخاصيکه به تورید امــوال می پردازند ،تابع دو فيصد ماليۀ ثابت قيمت تمام شد اموال وارده به شمول محصول گمرکی آن ميباشند.
ماليۀ تادیه شده منحيث پيش پرداخت ماليات بر عادیدات ساالنۀ وی پنداشته شده و چنين تادیات درمقابل مکلفيت تادیاتی شخص
مذکور مطابق احکام این قانون مد نظر گرفته ميشود.
( )2ماليات مندرج این ماده در گمرکی اخذ ميشود که اموا ل در آن محصول مى گردد.
مالیۀ ثابت عراده جات
مادۀ پنجاه و پنجم:
اشخاصيکه به مقصد فعاليت تجارتی توسط وسایط نقليه دست داشته ،به انــتقال اموال و حمل و نقل اشخاص می پردازند ،قبل از تجدید
جواز سير  ،ذیالً مکلف به پرداخت ماليه ساالنه پنداشته ميشوند:
 - 4عراده باربری به اساس تن:
 از یک الی دو تن ،مبلغ دوهزارو ششصد افغانی. بيشتر از دو الی سه تن ،مبلغ سه هزارو چهارصد افغانی. بيشتراز سه الی چهارتن ،مبلغ چهار هزارو دوصد افغانی. بيشتر از چهار الی پنج تن ،مبلغ پنج هزار افغانی. بيشتر از پنج الی شش تن ،مبلغ شش هزار افغانی. بيشتر از شش الی هشت تن ،مبلغ هفت هزارو پنجصد افغانی. بيشتر از هشت الی ده تن ،مبلغ نه هزار افغانی. بيشتر از ده الی دوازده تن ،مبلغ ده هزارو پنجصد افغانی. بيشتر از دوازده الی چهارده تن ،مبلغ دوازده هزار افغانی. بيشتراز چهارده الی شانزده تن ،مبلغ سيزده هزارو پنجصد افغانی. -بيشتراز شانزده الی هجده تن ،مبلغ پانزده هزار افغانی.
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 بيشتراز هجده الی بيست تن ،مبلغ شانزده هزارو پنجصد افغانی. بيشتراز بيست الی بيست و پنج تن ،مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی. بيشتراز بيست و پنج تن ،فی تن مبلغ پنجصد افغانی برعالوه مبلغ هجده هزارو پنجصد افغانی. از مجموع وزن مجاز باالی اکسل تریلر باالتر از پنجصد کيلو گرام فی تن اضافه ،مبلغ دو صد افغانی. - 2عراده جات مسافر بری:
 تکسی به ظرفيت سه الی پنج نفرمبلغ دو هزار افغانی. تکسی باالتر از ظرفيت پنج نفر بر عالوه دو هزار افغانی  ،فی چوکی  ،مبلغ دوصد افغانی. مکروبس چهارده چوکی  ،مبلغ دو هزارو ششصد افغانی. انواع بس از پانزده الی بيست ویک چوکی  ،مبلغ چهار هزار افغانی. از بيست و دو الی بيست ونه چوکی  ،مبلغ شش هزار افغانی. از سی الی سی ونه چوکی  ،مبلغ هفت هزار افغانی. از چهل الی چهل ونه چوکی ،مبلغ هفت هزارو پنجصد افغانی. از پنجاه الی شصت چوکی  ،مبلغ هشت هزار افغانی. بيشتراز شصت چوکی ،بر عالوه مبلغ هشت هزار افغانی ،فی چوکی مبلغ دو صد افغانی. - 9عراده جات به حساب سلندر:
 عراده جات چهار سلندر ،فی عراده مبلغ یکهزارو پنجصد افغانی. عراده جات شش سلندر ،فی عراده مبلغ دو هزار افغانی. عراده جات هشت سلندرفی عراده مبلغ سه هزار افغانی. عراده جات بيشتر از هشت سلندر بر عالوه سه هزار افغانی ،فی سلندر مبلغ پنجصد افغانی. - 1ریکشا:
 ریکشای موتر سایکل  ،فی عراده پنجصد افغانی. ریکشا ،فی عراده مبلغ یکهزار افغانی.مالیۀ ثابت عواید نمایشات
مادۀ پنجاه و ششم:
( )4ماليۀ ثابت مندرج این ماده صرف باالی اشخاص حقيقی مقيم افغانستان و اشخاص حقيقی و حکمی غير مقيم افغانستان تطبيق می
گردد.
( )2اشخاص مندرج فقرۀ ( )4این ماده که خدمات تفریحی مانند تياتر ،نمایش فلم ،رادیو یا تلویزیون موسيقی یا مسابقات ورزشی را در
داخل افغانستان عرضه می نمایند ،تابع ماليه ثابت معادل ده فيصد عواید حاصله از فروش تکت می باشند .ماليۀ ثابت متذکره ،بعوض
ماليات برعایدات و ماليۀ معامالت انتفاعی وضع می گردد .این ماليۀ طبق حکم مندرج فقرۀ ( )6مادۀ هفتادم این قانون تادیه می گردد،
ماليۀ در دفتر مالياتی محلی که خدمات در آنجا عرضه می گردد ،قابل تادیه می باشد.
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( )9سایر اشخاصيکه خدمات تفریحی را اجراء یا فراهم می نمایند ،مطابق احکام این قانون تابع ماليات بر عایدات و ماليه معامالت
انتفاعی قرار می گيرند.
مالیه ثابت تشبثات کوچک (اصناف)
ماده پنجاه و هفتم:
( )4اشخاص حقيقی که مصروف کار و فعاليت های اقتصادی کوچک بوده و تابع وضع ماليه موضوعی و معافيت مندرج این
قانون نباشند ،مکلف به پرداخت ماليه ثابت مندرج ماده پنجاه و هشتم این قانون می باشند.
( )2اشخاص حقيقی مندرج فقره ( )4این ماده ،مکلف به خانه پری اظهارنامه مالياتی و ارائه آن مطابق احکام این قانون می باشند.
تعیین مالیات ثابت باالی فعالیت های اقتصادی کوچک (اصناف)
ماده پنجاه و هشتم:
( )4هرگاه اشخاص حقيقی مندرج فقره ( )4ماده پنجاه و هفتم این قانون ،در خالل سال مالی از درک منابع تابع ماليه الی مبلغ
یکصدوپنجاه هزار افغانی عاید(فروش)داشته باشند ،از ماليه معاف می باشند.
( )2هرگاه اشخاص مندرج فقره ( )4این ماده در خالل سال مالی بيشتر از مبلغ یکصدوپنجاه هزار الی ده ميليون افغانی عاید
(فروش) داشته باشند ،مکلف به پرداخت ( )4.5فيصد ماليه ثابت از سر جمع فروشات ساالنه بعد از وضع معافيت مندرج فقره
( )4این ماده می باشند.
( )9هرگاه اشخاص حقيقی مندرج فقره ( )4این ماده در خالل سال مالی بيشتر از مبلغ ده ميليون افغانی عاید (فروش) داشته باشند،
مکلف به پرداخت ( )4.5فيصد ماليه ثابت از سر جمع فروشات بعد از وضع معافيت مندرج فقره ( )4این ماده می باشند یا می
توانند مطابق حکم فقره ( )9ماده چهارم و حکم ماده چهل و نهم این قانون ماليه بپردازد.
( )1هرگاه اشخاص حقيقی مندرج فقره ( )4ماده پنجاه و هفتم این قانون ماليه سال های مالی  4939و  4931خویش را پرداخت
ننموده باشند ،ماليه آنها مطابق احکام این ماده تثبيت و مکلف به تادیه آن می باشند.
( )5هرگاه اشخاص حقيقی مندرج فقره ( )4ماده پنچاه و هفتم این قانون ،ماليه ذمت سال  4939و سال های ما قبل آنرا الی ()31
روز بعد از نشر این تعدیل تادیه نمایند ،از پرداخت ماليه اضافی (جریمه) معاف می باشند.
( )6هرگاه اشخاص حقيقی مندرج این ماده ماليه ذمت سال های  4939و  4931خویش را مطابق حکم فقره ( )1ماده هفتاد و
پنجم قانون ماليات بر عایدات سال  4907تادیه نموده باشند ،مطابق احکام فقره های ( 2و  )9این ماده مجدداً سنجش و مبالغ
اضافی تادیه شده در ماليات ذمت بعدی آنها مجرا می گردد.
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فصل دوازدهم
مقررات مالیاتی جهت وضع مالیات باالی
دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن

اولویت فصل دوازدهم
ماده پنجاه و نهم:
مواد مندرج فصول این قانون به اسثتنای احکام مندرج این فصل باالی دارنده جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدنيا قرار داد هایدروکاربن به
همان شيوه ای که باالی یک مؤدی معمولی تطبيق ميگردد ،قابل تطبيق بوده ،مگر اینکه ذریعه یک ماده این فصل تغيير نماید.
مکلفیت هاى مالیاتى دارندگان جواز معدن
ماده شصتم:
( )۱دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن به اعتبار هر یک از اجازه نامه ها ،جوازها و قرارداد ها منحيث
مؤدی جداگانه پنداشته می شود.
()۲هرگاه دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن ،جناح ذیدخل در اضافه تر از یک قرارداد هایدروکاربن ،یا
دارنده بيشتر از یک جواز معدن ،اجازه نامه معدن و یا مرکب ازهردو مورد فوق باشد ،اینطور محسوب ميگردد که وی منحيث شخص
مجزا به اساس فعاليت های تجارتی مربوط هر قرارداد هایدروکاربن ،جواز معدن و اجازه نامه معدن پنداشته می شود.
( )۳هرگاه قرارداد هایدروکاربن ،جوازمعدن و اجازه نامه معدن تمدید گردد ،تمدید آنها منحيث بخشی از قرارداد اصلی هایدروکاربن،
جواز و اجازه نامه معدن بمنظور تطبيق این ماده ،محسوب ميگردد.
( )۴هرگاه دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن ویا قرار داد هایدروکاربن  ،جناح ذیدخل در اضافه تر از یک قرارداد هایدروکاربن
و یا دارنده بيشتر از یک جواز یا اجازه نامه معدن و یا مرکب از هر دو مورد فوق بوده و متقبل مصارف اضافه تر از یک قرارداد
هایدروکاربن ،جواز ویا اجازه نامه معدن گردد ،مصارف متذکره ميان بخش های مختلف فعاليت نظر به نحوه استفاده و بکاربرد
مصارف ،تقسيم می گردد.

مالیه معامالت انتفاعی
ماده شصت و یکم:
ماليه معامالت انتفاعی مندرج فصل دهم این قانون باالی عواید ذیل قابل تطبيق نمی باشد:
 - 4عواید دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن از مدرک فروش مواد معدنی (طوریکه در قانون مواد
معدنى سال  4939تعریف گردیده است) که تابع جواز و یا اجازه نامه معدن می باشد.
 - 2عواید دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن از مدرک فروش هایدروکاربن که تابع قرارداد
هایدروکاربن می باشد.
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 - 9عواید دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن از مدرک فروش یا انتقال جواز معدن ،اجازه نامه معدن و
یا قرارداد هایدروکاربن.

مجرائی استهالک
ماده شصت و دوم :
( )4دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که بمنظور حصول دارائی خویش به استثنای تعمير یا حق اشغال
تعمير ،متقبل مصارف ميگردد ،ميتواند مصارف حصول دارائی را به اساس فيصدی مساویانه ،هرسال کمتر از موارد ذیل مجرائی حاصل
نماید:
 - 4عمرمؤثر دارائی (دوره استهالک) .
 - 2پنج سال مجرائی کسرات از ساليکه دارائی درآن حصول گردیده است ،آغاز ميگردد.
( )2دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که بمنظور اعمار یا حصول دارائی یعنی تعمير یا حصول حقوق
جهت اشغال تعمير  ،متقبل مصارف بدون کرایه ساالنه ميگردد ،مصارف متذکره را به اساس فيصدی مساویانه درجریان ( )۱۱سال وضع
نموده می تواند .وضع کسرات در سال که مصارف را درآن متقبل گردیده است ،آغاز می گردد.
( )9دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که متقبل مصارف حصول اجازه نامه معدن ،جواز معدن و یا
قرارداد هایدروکاربن ميگردد ،مصارف حصول اجازه نامه ،جواز معدن یا قرارداد هایدروکاربن را به اساس فيصدی مساویانه هرسال از
سال های که اجازه نامه ،جواز و قرارداد فوق الذکر مورد تطبيق قرار می گيرند ،وضع نموده می تواند.
( )1ارزش استهالک دارائی دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن در هر زمان منحيث مصارف اصلی منفی
هرنوع کسرات مصارف اعمار یا حصول دارائی متذکره که مطابق این ماده مجاز دانسته شده ،محسوب ميگردد .هرگاه شخصيت فوق
الذکر ،دارائی خویش را بيشتر از ارزش بعد از وضع استهالک آن بفروش رساند ،قيمت اضافی عواید قابل ماليه شخص مذکور محسوب
ميگردد .هرگاه دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن دارائی خویشرا کمتر از ارزش بعد از وضع استهالک
آن بفروش رساند ،ميتواند مجرائی تفاوت ارزش بعد از استهالک و قيمت فروش را در ساليکه دارائی در آن بفروش رسيده  ،بدست
بيآورد.

مصارف اعمار سرکها
مادۀ شصت و سوم:
( )4این ماده باالی دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که متقبل مصارف اعمار سرک جهت پيش برد
فعاليت های که مطابق جوازمعدن ،اجازه نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن ميگردد ،تطبيق ميشود.
( )2شخصيت که درفقره ( )4این ماده تشریح گردید ،ميتواند مصارف اعمار سرک را در ظرف پانزده سال ،با کسر مصارف سالی که در
آن سرک تکميل ميگردد ،چنان که در فقره ( )4این ماده توضيح گردیده است ،وضع نماید.
( )9این فقره باالی دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که مطابق جواز معدن ،اجازه نامۀ معدن و یا قرارداد
هایدروکاربن ،حقوق خویش را به شخص دیگر بفروش ميرساند و در نتيجه شخص فروشنده سرک را که در فقرۀ ( )4این ماده تشریح
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گردیده است ،استفاده ننموده و حاصل کننده جواز معدن ،اجازه نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن ها از سرک متذکره استفاده می
نماید ،تطبيق ميگردد .در چنين حالت ،شخص حاصل کننده جواز معدن ،اجازه نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن مستحق وضع مصارف
کسر ناشده اعمار سرک برای سالهای باقيمانده کسرات می باشد .سال های متباقی کسر مصارف سرک با منفی نمودن تعداد سالهای که
مالک و یا مالکين قبلی آن به اساس این ماده مستحق استهالک بودند ،از پانزده سال محاسبه می گردد.
( )1درصورتيکه فقرۀ ( )9این ماده باالی اعمارسرک ایکه در فقرۀ ( )4این ماده توضيح گردیده است ،تطبيق گردد ،شخصيکه حقوق
خویش را مطابق جواز معدن ،اجازه نامه معدن یا قرارداد هایدروکاربن بفروش ميرساند ،مطابق حکم این ماده مستحق مجرائی مصارف
اعمار سرک در سالی که حقوق مذکور درآن فروخته شده و یا درسال های بعدی آن نمی باشد.

مصارف حفر چاه
مادۀ شصت و چهارم:
یک حلقه چاه که ذریعه دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن بمنظور تفحص ،انکشاف یا توليد
هایدروکاربن ها حفرگردیده باشد ،منحيث دارائی شخص مذکور پنداشته شده و تمام مخارج که در جریان حفر چاه ذریعه دارندۀ جواز
 ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن ،شخص دیگری که به اساس قرارداد به شخص مذکور چاه را حفر نماید ،یا مسدود
نمودن چاه به مصرف رسيده باشد ،منحيث مصارف حفر چاه پنداشته ميشود .هرگاه مصارف حفر یا قرارداد حفر چاه بيشتر از یک سال
مالی ادامه یابد ،طوری محسوب ميگردد که شخص مذکور دارائی جداگانه را در هرسال بدست آورده و ارزش هر دارائی مساوی به
مصارف حفر چاه و یا قرارداد حفر چاه در همان سال می باشد.

مصارف قبل از تولید
مادۀ شصت و پنجم:
( )4دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن صرف مصارف قبل از توليد را به اساس فيصدی مساویانه در
هرسال طی ميعاد وصول مصارف قبل از توليد مجرائی گرفته ميتواند.
( )2ميعاد وصول دوباره مصارف قبل از توليد در فعاليت های استخراج معادن و یا هایدروکاربن که ذریعه دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه
نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن در یکی از ساحات تعریف شده در جواز معدن و یا اجازه نامه معدن عبارت از مدت کمتر از ميعاد
ذیل باشد:
 پانزده سال. تعداد سالهای باقيمانده در جواز یا اجازه نامه.( )9ميعاد وصول دوباره مصارف قبل از توليدبرای یک شرکت هایدروکاربن عبارت از تعداد سالهای باقيمانده در قرارداد می باشد.
( )1دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن طوری پنداشته ميشود که فعاليت های توليدات تجارتی مواد
معدنى و هایدروکاربن ها را در یکی از موارد ذیل (هرکدام آنها که نخست واقع گردد) آغاز نموده است:
 – 4در ساليکه وزارت ماليه و وزارت معادن یادداشت کتبی را مبنی براینکه وزارت خانه های متذکره به استناد یادداشت تحریری
شخصيت فوق الذکر پذیرفته اند که شخص متذکره فعاليت های تجارتی را آغاز نموده است ،صادرنمایند.
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- 2درصورتيکه یک دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن دارای صالحيت نامه معادن باشد ،از ساليکه
فروشات مواد معدنى شش فيصد بيش از مصارف قبل از توليد را تشکيل دهد که وی درسال قبلی متقبل شده است.
 - 9درصورتيکه شخص متذکره دارای قرارداد هایدروکاربن باشد ،سالی که در آن عواید بابت فروش هایدروکاربن ها از فيصدی حد
معين مصارف قبل از توليد متقبل شده توسط شخص مذکور قبل از آن فيصدی حد معين مصارف از طریق تقسيم تعداد سال های
هایدروکاربن بر عدد  411بدست ميآید.
( )5هرگاه یک دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن حقوق مندرج جواز ،اجازه نامه یا قرارداد
هایدروکاربن خویش را به شخص دیگری که وی نيز دارنده جواز معدن ،اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن معادن است ،بفروش
برساند ،شخص اولی می تواند مصارف متقبله قبل از توليد خویش را در مصارف حصول حقوق جواز ،اجازه نامه یا قرارداد که مطابق
فقره ( )4قبالً وضع نشده باشد  ،عالوه نماید.

وضع کسرات جهت اعانه به یک صندوق پولی برای تمویل بودجه مکلفیت های محیطی و اجتماعی
مادۀ شصت و ششم:
دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن هرمقدار پول را که باید در رابطه به مکلفيت محيطی و اجتماعی تادیه
گردد ،مطابق احکام قانون معادن و یا به اساس یک پالن الزمی هر قانون که باالی هایدروکاربن ها قابل تطبيق باشد ،وضع نماید:
 .4پول متذکره به نهاد تادیه ميگردد که هيچگونه رابطه مستقيم یاغير مستقيم با شخصيکه مطابق این ماده دعوای وضع همچو
مصارف نماید ،نداشته باشد.
 .2شخص فوق الذکر ،از طریق یک نهاد مالی منظور شده توسط دافغانستان بانک ،تضمين نامۀ بانکی تادیات را به وزارت ماليه
درمورد مقدارقابل کسر و اینکه مقداری به امانت گذاشته شده را طوریکه در مقررات مواد معدنى دولت و یا به اساس پالن
که مطابق هرقانون هایدروکاربن قابل تهيه شده  ،به مصرف نمی رساند ،فراهم می نماید.

انتـــقال ضرر مالیاتی و دوام موافقتنامه ها
مادۀ شصت و هفتم:
( )4مادۀ سی و دوم این قانون که یک محدودیت را باالی تشخيص ضرر مالياتی تطبيق می نماید ،باالی یک دارندۀ جواز ،قرارداد و
اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن تطبيق نمی گردد .هرگاه یک دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد
هایدروکاربن متقبل ضرر مالياتی طوریکه در مادۀ سی و دوم این قانون تعریف شده است ،گردد ،درآنصورت ضرر مذکور منحيث
مصارف قابل مجرائی برای سال بعد محسوب می گردد.
( )2مطابق فقرۀ ( )9این ماده ،وزارت ماليه احکام مندرج این قانون را در زمانيکه دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد
هایدروکاربن جانب ذیدخل دریکی از جواز معدن ،اجازه نامه معادن یا قرارداد هایدروکاربن برای ميعاد ذیل باشد ،تطبيق می نماید:
 - 4برای مدت ده سال ،در صورتيکه دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن دارندۀ اجازه نامۀ معادن باشد ،ده
سال متذکره از همان سالی که شخص مذکور اجازه نامه را اخذ می نماید ،آغاز ميگردد.
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 - 2برای مدت پانزده سال ،درصورتيکه دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن دارندۀ جواز معدن بوده ،پانزده
سال متذکره از همان سالی آغاز ميگردد که شخص مذکور جواز نامه را اخذ مينماید.
 - 9ميعاد قرارداد هایدروکاربن ،درصورتيکه دارندۀ جواز  ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن یک جانب ذیدخل در
قرار داد هایدروکاربن باشد.
( )9وزارت ماليه احکام مندرج این قانون را صرف باالی دارندۀ جواز ،قرارداد و اجازه نامه معدن یا قرار داد هایدروکاربن که در فقرۀ
( )2این ماده توضيح گردیده است ،درصورتی تطبيق می نماید که دارندۀ جواز معدن ،اجازه نامۀ معدن یا قرار داد هایدروکاربن کتباً
موافقت نموده باشد که عواید قابل ماليه وی تحت نورم( )۳۳فيصد ماليات برعایدات برای سالهای که احکام این قانون ذریعه وزارت
ماليه به اساس این ماده بدون در نظر داشت تغييرات بعدی تطبيق ميگردند ،قرار می گيرد.

فصل سیزدهم
تعیین مالیه،ارائه اظهار نامه ها ،و تادیۀ مالیات
نمبر تشخیصیه مالیه دهنده
مادۀ شصت و هشتم :
( )4اشخاص انفرادی  ،شرکتها و مؤسساتيکه مطابق احکام این قانون یا قانون گمرکات مکلف به پرداخت ماليات یا محصول گمرکی
ميباشند و سازمانهای اجتماعی غير انتفاعی و مؤسسات خيریه که ماليات از معاشات یا دستمزد کارکنان مربوط خویش را وضع مينمایند و
یا اشخاصيکه دربانکها یا سایر موسسات مالی حساب داشته و یا افتتاح نمایند ،مکلف اند تا نمبر تشخيصيه ماليه دهنده را اخذ نمایند.
کارکنانيکه عواید شان مطابق احکام این قانون تابع وضع نمودن ماليات قرار ميگيرند ،نيز تابع این حکم ميباشند.
( )2توزیع و تجدید جواز فعاليت اشخاص حقيقی یا حکمی فاقد نمبر تشخيصيه ماليه دهنده که مکلف به اخذ آن بوده ،از طرف وزارت
ها ،ادارات و سایر مؤسسات دولتی جواز ندارد.

اظهارنامه های مالیاتی
مادۀ شصت و نهم:
( )1اشخاص ذیل مکلف به ارایه اظهارنامه ماليات بر عایدات ساالنه می باشند:
 .3اشخاص حکمی و حقيقی تابع ماليات بر عایدات ،به استثنای اشخاص مندرج فقره ( )1ماده چهل و هشتم این قانون
 .2اشخاص دارنده جواز فعاليت و موسسات غير حکومتی (انجوها) به استثنای نهاد اجتماعی غير انتفاعی.
( )2اشخاص ذیل مکلف به ارائه اظهارنامه ربعوار ميباشند:
.3

اشخاص حکمی و حقيقی تابع ماليه معامالت انتفاعی؛

 .2اشخاص حقيقی تابع ماليه ثابت مندرج ماده پنجاه و هفتم این قانون.
( )1هرگاه یک شخص اظهارنامه مالياتی خویش را بر اساس ارزیابی خودی تکميل و ارایه نموده باشد ،ماليه سنجش شده منحيث
ذمت مالياتی و اظهارنامه مذکور منحيث یادداشت تعيين ماليه وی پنداشته ميشود.
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ارایه اظهارنامه های مالیاتی و تادیه مالیات
مادۀ هفتادم:
( )3اشخاصی که تابع ارائه اظهارنامه ساالنه ماليات بر عایدات می باشند ،مکلف اند آن را الی اخير ماه سوم سال مالی بعدی به
شعبات مربوطه ارائه نمایند.
( )2اشخاصی که تابع ارائه اظهارنامه ربعوار می باشند ،مکلف اند آنرا در خالل پانزده روز بعد از ختم ربع به شعبات مربوطه ارائه
نمایند.
( )1اشخاص مقيم یا غير مقيم که کشور را قبل از تاریخ معيينه تادیه ماليات ذمت شان ترک مينمایند ،مکلف اند الی دو هفته قبل
از عزیمت اظهارنامه مربوطه را تسليم و ماليات ذمت خویش را تادیه نمایند؛
( )4اشخاصی که فعاليت اقتصادی خویش را در جریان سال مالی بطور دایمی متوقف ميسازند ،ميتوانند اظهارنامه مالياتی تاریخی
را در خالل سال مالی به شعبات مربوطه ارائه نمایند.
( )5اشخاص تابع ارائه اظهارنامه مالياتی مطابق احکام این ماده ،مکلف اند ماليه را که به اساس اظهار خودی تعيين نموده در وقت
معيينه ارائه اظهارنامه مربوطه تادیه نمایند.
( )6اشخاص تابع ماليه ثابت مندرج ماده پنجاه و ششم این قانون ،مکلف اند صورتحساب فعاليت خویش را در فورم معيينه ترتيب
و ماليه ذمت خویش را در خالل پانزده روز بعد از ختم ماه تادیه نمایند در صورتيکه فعاليت نمایشگاه های متذکره دوامدار
نباشد ،ماليه آنها بعد از ختم نمایش در خالل روز کاری بعدی تادیه گردد.
( )7اشخاص تابع ماليه مندرج ماده بيست و دوم این قانون ،مکلف اند ماليه ذمت خویش را حين انتقال مالکيت دارایی تادیه
نمایند.
( )8ماليه سنجش شده در یادداشت تعيين ماليه که توسط اداره مالياتی صادر ميگردد بتاریخ معيينه مندرج یادداشت مذکور قابل
تادیه می باشد.
درخواست تعدیل
مادۀ هفتاد و یکم:
( )3ماليه دهنده ایکه اظهارنامه مالياتی را مطابق احکام این قانون ارایه نموده و بعداً متيقن گردد که اظهارنامه مالياتی ارایه شده
نادرست می باشد ،در اینصورت ميتواند تعدیل آن را در فورم تعيين شده در خالل پنج سال پس از تاریخ معينه ارایه
اظهارنامه ،درخواست نماید.
( )2ارائه درخواست تعدیل از طرف ماليه دهنده مانع وضع ماليات اضافی نمی گردد.
( )1اداره مالياتی مکلف است به درخواست تعدیل مندرج فقره ( )3این ماده در خالل شصت روز از تاریخ ارائه آن رسيدگی
نموده و به ماليه دهنده از تصميم اتخاذ شده کتباً اطالع دهد.
( )4تصميم اتخاذ شده مطابق حکم فقره ( )1این ماده تصميم مالياتی پنداشته ميشود .در صورتيکه ماليه دهنده به تصميم مالياتی
قناعت نداشته یا هيچ تصميمی را مطابق فقره ( )1این ماده بعد از سپری شدن شصت روز دریافت ننماید ،ميتواند مطابق احکام
قانون اداره امور ماليات اعتراض نماید.
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فصل چهاردم
احکام متفرقه
حکم خاص تحصیل مکلفیت مالیاتی
مادۀ هفتاد و دوم:

ماليه دهنده ای که ماليات بر عایدات قابل تادیه را مطابق احکام این قانون تادیه ننماید ،وزارت ماليه ميتواند ماليه مذکور را از شخصی که
دارائی های شخص تابع ماليه را به نرخ کمتر از قيمت بازار حين اجرای معامله سه سال قبل از تاریخ پرداخت ماليات تادیه ناشده بدست
آورد باشد ،تحصيل نماید.

وضع طرزالعمل
مادۀ هفتاد و سوم:
وزارت ماليه به منظور تطبيق بهتر احکام این قانون تعليماتنامۀ ماليات بر عایدات،طرزالعمل ولوایح جداگانه (عمومی و انفرادی) را وضع
می نماید.

عدم صدور جواز فعالیت
مادۀ هفتاد و چهارم:
( )4ادارات صادرکننده جواز فعاليت مکلف اند تا لست و مشخصات اشخاص حقيقی و حکمی را که جواز فعاليت آنها مدار اعتبار
است ،بشکل الکترونيکی در اختيار ادارات دولتی قرار دهند.
( )2تمام ادارات ومؤسسات دولتی مکلف اند در هنگام عقد قرارداد از صحت و تاریخ اعتبار جواز فعاليت اطمينان حاصل نموده سپس
عقد قرارداد نماید.

ارحجیت قانون
مادۀ هفتاد و پنجم:
( )4درصورت مغایرت قرارداها ،موافقتنامه ها وسایر اسناد تقنينی با احکام این قانون ،قانون ماليات برعایدات مرجح دانسته ميشود.
( ) 2قراردادها و موافقتنامه های بين المللی منعقده ميان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دول خارجی یا مؤسسات بين المللی از حکم
مندرج فقرۀ ( )4این ماده مستثنی است.
تعدیل معافیت ها
مادۀ هفتاد و ششم:
( )4تعدیل معافيت ها و نورمهای مالياتی مندرج احکام این قانون به پيشنهاد وزارت ماليه و منظوری مقامات ذیصالح صورت ميگيرد.
( )2وضع ماليه و معافيت های مالياتی بدون موافقۀ وزارت ماليه جواز ندارد.
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حکم انتقالی
مادۀ هفتاد و هفتم:
دارایی های قابل استهالک که بخشی استهالک آن مطابق احکام قانون نافذه قبلی سنجش شده ،محاسبه استهالک باقيمانده دارایی های
متذکره مطابق احکام آن قانون ادامه یابد.

تاریخ انفاذ
مادۀ هفتاد و هشتم:
( )1این قانون از آغاز سال مالی بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ ميباشد.
( )2با انفاذ این قانون ،قانون ماليات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره  976سال  1187هـ ش و تعدیالت بعدی در  ......و
سایر احکام مغایر آن ملغی شمرده ميشود.
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