رهنمود سطر به سطر محاسبه ماليات موضوعي و فورمه تحويلي بانک پيرامون ماليه موضوعي قراردادي ها

رهنمود محاسبه ماليات و فورمه تحويلي بانکي ماليه معامالت انتفاعي

سطر -1نام موجر(مالک جايداد)
نام موجر را درج نمائيد.
سطر -2نمبر تشخيصه موجر
نمبر تشخيصه موجر را درج نمائيد .اگر نمبر تشخيصيه ندارد ،وي را به رياست عمومي عوايد و يا مستوفيت محل غرض
اخذ نمبر تشخيصيه رهنمائي نمائيد.
سطر -3آدرس موجر
آدرس سرک موجر را درج نمائيد.
سطر -4نام مستاجر
اگر شخص حقيقي (انفرادي) هستيد  ،نام خويش را در اينجا درج نمائيد و اگر شخص حکمي هستيد ،نام تشبث ،نهاد يا
موسسه خويش را درج نمائيد.
سطر -5نمبر تشخيصه مستاجر
نمبر تشخيصيه خويش را درج نمائيد .اگر نمبر تشخيصيه نداريد به رياست عمومي عوايد و يا مستوفيت غرض بدست
آوردن نمبر تشخيصيه مراجعه نمائيد.
سطر -6آدرس جايداد کرايه شده
آدرس سرک جايداد کرايه شده را درج نمائيد.
سطر -7آدرس تشبث مستاجر (درصورت که از آدرس فوق متفاوت باشد)
آدرس تشبث خويش را در صورت که از آدرس جايداد کرايه شده متفاوت باشد ،درج نمائيد.
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چه کسي بايد ماليه را وضع نمايد؟
مطابق به ماده  59قانون ماليات برعايدات ،اشخاصيکه منازل و ساير ساختمانها را بمنظور انجام فعاليت هاي اقتصادي به کرايه گرفته
اند ،در صورت که کرايه ماهوار آن بيشتر از  10000افغاني (يا معادل آن کرايه که بشکل غير ماهوار تاديه ميگردد) باشد ،مکلف به
وضع ماليه ميباشند.
نورم ماليه موضوعي چه نوع است؟
در صورت که کرايه ماهوار بيشتر از  10000افغاني و کمتر از يا معادل  100000باشد ،نورم ماليه موضوعي  10فيصد از سرجمع کرايه
قابل تاديه ميباشد.
در صورت که کرايه ماهوار بيشتر  100000افغاني باشد ،نورم ماليه موضوعي  15فيصد از سرجمع کرايه قابل تاديه ،ميباشد.
چه وقت ماليه بايد تاديه گردد؟
ماليات وضع شده از تاديات کرايه بايد در ظرف  15روز بعد از ختم ماه که در آن تاديات صورت گرفته است ،تاديه و گزارش داده
شود.

بخش  :2محاسبه ماليه موضوعي

ارائه اين فورمه و تاديه ماليه شما بايد در د افغانستان بانک صورت گيرد .نقل هاي سفيد و سبز فورمه متذکره را خزانه دار نزد خود
حفظ نموده و نقل هاي زرد و آبي را به شما خواهد داد .شما بايد نقل زرد را نزد خود حفظ نموده و نقل آبي را به موجر بدهيد.

سطر -10تاريخ هاي پرداخت کرايه
تاريخ هاي شروع و ختم پرداخت کرايه را درج نمائيد.
سطر -20کرايه ناخالص ماهوار تاديه شده
مقدار کرايه ناخالص ماهوار تاديه شده را درج نمائيد.
سطر -30تعداد ماه ها
تعداد ماه هاي را که اين تاديه در برگرفته است ،درج نمائيد.
سطر -40سطر  20ضرب سطر 30
سطر  20را ضرب سطر  30نمائيد .حاصل ضرب پرداخت کرايه ناخالص شما ميباشد.
سطر -50عالوه بر مصارف آبادي ها و ترميمات که در جريان مدت کرايه از طرف مستاجر تاديه شده،
مصارف هر نوع آبادي ها و ترميمات را که در جريان مدت کرايه تاديه نموده ايد ،درج نمائيد.
سطر -60مجموع
سطور  40و  50را جمع نمائيد .حاصل جمع کرايه ناخالص شما بوده که تابع ماليه ميباشد.
سطر -70سطر  60تقسيم سطر 30
سطر  60را تقسيم سطر  30نمائيد .حاصل تقسيم کرايه ناخالص ماهوار شما بوده که تابع ماليه ميباشد.
جهت معلوم نمودن ماليه موضوعي کرايه خويش در سطر  ،80از اين رقم استفاده نمائيد.
سطر -80مجموع ماليه
در صورت که سطر  70بيش از  100000افغاني باشد ،سطر  60را ضرب  15فيصد نمائيد .در صورت که سطر  70بيش
از  10000افغاني اما کمتر از يا معادل  100000باشد ،سطر  60را ضرب  10فيصد ( )0.10نمائيد .رقم حاصله ماليه
موضوعي شما ميباشد.
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اظهاريه و امضا

بخش  : 1معلومات تشخيصيه

شما (يا شخص با صالحيت به نماينده گي از اشخاص حکمي) بايد اين اظهارنامه را امضأ و تاريخ گذاري نمائيد .با امضا نمودن اين

در صورت عدم ارائه اظهارنامه يا تاديه ماليه در زمان معين آن چه واقع خواهد شد؟
در صورت تاخير در ارائه اظهار نامه و تاديه ماليه ،قانون ماليات برعاديدات بر وضع جرايم حکم مينمايد.
در صورت عدم وضع ماليه چه واقع خواهد شد؟
در صورت که براي عدم وضع ماليه دليل موجه وجود نداشته باشد ،قانون ماليات برعايدات بر وضع ماليه اضافي حد اقل  10فيصد
مبلغ که بايد وضع ميگرديد حکم مينمايد .در حاالت دشوار ،عالوه بر ماليه اضافي ،شخص که ماليه را وضع ننموده است ،ممکن
جهت پيگرد قانوني به  şŌúśŔĚûŵمعرفي گردد .جهت کسب معلومات مزيد در مورد ماليه اضافي و جرايم ،به رهنمود شماره  22مراجعه
نمائيد.
در صورت که مستاجر از کرايه که به موجر ميپردازد ماليه وضع ننمايد ،به اساس قانون ماليات برعايدات ،از تاديه که صورت گرفته
است ،مستحق مجرائي نميگردد.
ارائه اظهارنامه و تاديه ماليه وضع شده در کجا بايد صورت گيرد؟
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اظهاريه شما تائيد مي نمائيد که تمام معلومات درج شده در اين اظهار نامه درست بوده و صحت دارد .در صورت که اداره ماليات
تشخيص دهد که معلومات ،بمنظور فرار از پرداخت ماليات ،نادرست ارائه شده است ،اين امر منتج به وضع جرايم و معرفي ماليه
دهنده به  şŌúśŔĚûŵميگردد.
بخش  -3فورمه تحويلي بانک

نمبر تشخيصيه موجر را در جاي که نشان داده شده درج نمائيد .همچنان مبلغ ماليه را (به افغاني) به عدد و حروف درج نمائيد .مجموع
مبلغ تاديات را در چوکات گوشه پايين طرف راست فورمه درج نمائيد.
جهت کسب معلومات مزيد پيرامون ماليه موضوعي کرايه ،به رهنمود شماره  01مراجعه نمائيد.
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