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تعدیل در حد تعیین شده مالیه موضوعی قراردادی

مقدمه

فیصدی ها

حد تعیین شده مالیه موضوعی قراردادی در مصارف اطاعت
پذیری مالیه دهندگان صرفه جوئی خواهد نمود.
مبلغ مجموعی  500,000افغانی فی قراردادی تکرار تادیات
را برای بسیاری از مالیه دهندگان کاهش می دهد.
ریاست عمومی عواید حد تعیین شده مالیه موضوعی
قراردادی را از مبلغ مجموعی ساالنه  50,000افغانی به
مبلغ  500,000افغانی افزایش داده است .این تصمیم در
مالی ( )1388نافذ گردید.

تادیه کننده به شخصی اطالق میگیردد که در برابر خدمات
پول پرداخت نموده یا اجناس را خریداری مینماید .دریافت
کننده پول شخصی است که در بدل ارائه خدمات یا تهیه
اجناس پول بدست می آورد .کسانیکه به قراردادی پول
تادیه مینمایند نظر به قانون دو فیصد مبلغ تادیه شده به
تشبث دارای جواز و هفت فیصد مبلغ تادیه شده به تشبث
فاقد جواز را وضع مینمایند.

حد تعین شده در وقت و مصارف مالیه دهندگان از بابت
تادیه مالیه موضوعی قراردادی مندرج قانون مالیات
برعایدات سال  1387صرفه جوئی می نماید.
حد تعیین شده زمانی تطبیق میگردد که مجموع تادیات
به یک قراردادی واحد به حد تعیین شده  500,000افغانی
برسد یا از آن تجاوز نماید .از آن به بعد ،تادیه کننده باید
مالیه را بطور ماهوار به نمایندگی از همان قراردادی واحد
نظر به وضعیت تادیه کننده منحیث متشبث دارای جواز یا
بدون جواز ،وضع و تادیه نماید.

حد تعیین شده باالی قراردادی های واحد منحیث شخصیت
های جداگانه تطبیق میگردد.
تادیه کننده را قانون مکلف نموده است تا به نمایندگی
از قراردادی مالیه موضوعی را کسر و تادیه نماید ،یعنی
دریافت کننده پول بعداً
میتواند این مبلغ را منحیث مجرائی در برابر مالیه برعایدات
قابل تادیه ادعا نماید .تادیه کنندگان باید قراردادی های
واحد را منحیث شخصیت های انفرادی در نظر گیرند و
حد تعیین شده  500,000افغانی باالی هر یک آنها منحیث

شخص انفرادی تطبیق میگردد .یک تادیه کننده واحد میتواند
دارای قراردادی های زیادی باشد و باید این قراردادی ها را
منحیث شخصیت های انفرادی جداگانه در نظر گیرد.

افزایش مصارف جمع آوری عواید برای اداره
مالیاتی نیز گردیده بود .چه مبلغ تادیه زیاد میبود یا
اندک ،مصرف جمع آوری تقریب ًا یکسان بود.

در صورت که مبلغ مجموعی پول کمتر از حد تعیین شده
ساالنه باشد ،الزم نیست که تادیه کننده مالیه موضوعی را
به نمایندگی از قراردادی (دریافت کننده پول) تادیه نماید.
باوجود که تادیه کننده اسناد باید حفظ نماید ،حد تعیین شده
بلند تر مسؤلیت اداری مربوط به تکرار تادیه مالیه موضوعی
ماهوار را برای همان قراردادی مشخص تا زمانی کاهش
میبخشد که پول به حد تعیین شده نرسیده است.

کاهش مصارف برای مالیه دهنده و اداره مالیاتی

هر نوع معامله واحد میان تادیه کننده و دریافت کننده
پول که دریافت کننده پول را باالی مبلغ تعیین شده
 500,000افغانی در سال قرار میدهد – چه به اساس
یک معامله یا معامالت زیاد بصورت مجموعی باشد
– همان معامله تادیات مالیه موضوعی قابل تادیه آن
مبلغ را تسریع بخشیده ،سپس معامالت دیگر از همان
مرحله به بعد ادامه میابد.
چرا مبلغ حد تعیین شده افزایش یافته است؟

حد تعیین شده باید مصارف اداری فعالیت اقتصادی را با
کاهش تکرار تادیات برای مالیه دهنده و کاهش تکرار جمع
آوری عواید برای اداره مالیاتی ،کاهش دهد:
اول ،ریاست عمومی عواید طی مراحل تکرار جمع آوری
عواید و مصارف عملیاتی مربوطه جمع آوری عواید را
کاهش داده و مبالغ کوچک را که به نوبه خویش معمو ًال
مصارف بیشتر از تادیات را بوجود میآورد ،طی مراحل خواهد
نمود؛ و ،دوم ،ریاست عمومی عواید هنوزهم عواید را جمع
آوری خواهد نمود چون دریافت کننده گان پول تحت حد
تعیین شده  500,000افغانی بدون مکلفیت مالیه موضوعی
که منحیث مجرائی بدست می آورند ،مقروض مالیات
برعایدات مانده و آنرا تادیه خواهند نمود .ضمن ًا تکرار تادیه
و مصارف تادیات مالیه موضوعی ماهوار تادیه کننده گان
کاهش خواهد یافت.

حد تعیین شده قبلی ساالنه  50,000افغانی تا اندازه ای تاثیر
بدی باالی مالیه دهنده و اداره مالیاتی داشت زیرا این معیار
سبب افزایش مصارف تادیه و جمع آوری عواید میگردید:

حد تعیین شده جدید مثال دیگری از نحوه ادامه تقویت
اطاعت پذیری و بهبود خدمات توسط ریاست عمومی عواید
میباشد چون این امر نشان میدهد که چطور مالیه دهندگان
و اداره مالیاتی در مفاد هردو سهم دارند.

حد تعیین شده قبلی ساالنه  50,000افغانی برای
مالیه دهنده همچنان سبب افزایش مصارف فعالیت
های اقتصادی میگردید که این امر بر افزایش
قیمت ها باالی مصرف کننده گان می افزود.
حد تعیین شده قبلی ساالنه  50,000افغانی سبب

مالیه دهندگان که ضرورت به معلومات بیشتر داشته باشند
می توانند به فقره چهارم ماده هفتاد دوم تعلیمات نامه قانون
مالیات برعایدات که در صفحه انترنتی ریاست عمومی عواید
 http://www.ard.gov.afقابل دسترس میباشد،
مراجعه نمایند.
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