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١١

آیا مطابق به قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی (که به تاریخ  6دسمبر سال  2005تعدیل یافت) شما منحیث یک نهاد ثبت شده در اداره
حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان ثبت شده اید؟

بلی/خیر

هرگاه جواب مثبت باشد به سطر  20مراجعه گردد هرگاه جواب منفی باشد به سطر  200مراجعه گردد
١٥

تاریخ اولین ثبت و راجستر

بخش اول :ضرر قابل انتقال به زمان نا محدود

مبلغ

٢٠

ضرر خالص عملیاتی در سالهای مالی  ١٣٨6و  ( 1387صرف ضرر های بعد از تاریخ ثبت در این سطر درج گردد .جهت درج ضرر های
قبل از تاریخ ثبت به سطر ٢0٠مراجعه گردد)

افغانی

٣٠

ضرر خالص عملیاتی که قبالً مجرائی داده شده

افغانی

٤٠

حد اکثر مبلغ که میتواند در سال  1388مجرائی داده شود (سطر  30از سطر  200تفریق گردد)

افغانی

٥٠

ضرر خالص عملیاتی در سال مالی  ( ١٣٨8در صورت مفاد ،این بخش خالی گذاشته شود).

افغانی

٦٠

ضرر خالص عملیاتی قابل انتقال که در سال مالی  1388که باید مجرائی داده شود ( ضرر های سال قبل در صورت مجرائی داده میشود که
عواید خالص عملیاتی در سال  1388وجود داشته باشد).

افغانی

٧٠

مبلغ مجموعی ضرر نا محدود قابل انتقال به سالهای بعدی (سطور  40و  50جمع و سطر  60از آن تفریق گردد).

افغانی
مبلغ

بخش دوم :انتقال معیاری ضرر
٢٠٠

ثلث ضرر عملیاتی سال 1385

افغانی

٢١٠

ثلث ضرر عملیاتی سال 1386

افغانی

٢٢٠

ثلث ضرر عملیاتی سال 1387

افغانی

٢٣٠

ثلث ضرر عملیاتی سال 1388

افغانی

٢٤٠

ضرر خالص عملیاتی قابل انتقال در سال مالی  ١٣٨8که باید مجرائی داده شود ( سطر  200الی  220جمع گردد) ( ضرر های سال قبل
صرف در صورت مجرائی داده میشود که در سال  1388عواید خالص عملیاتی وجود داشته باشد)

افغانی

٢٥٠

مبلغ مجموعی انتقال معیاری ضرر به سالهای بعدی (سطر  210یکبار ،سطر  220دوبار و سطر  230سه بار جمع گردد).

افغانی

٢٦٠

مجموع انتقال معیاری و نا محدود ضرر در سال مالی  1388که باید مجرائی داده شود (سطور  60و  240جمع گردد) .این مبلغ در سطر
 60بخش دوم اظهارنامه مالیاتی درج گردد.

افغانی

یادداشت برای مالیه دهندگان که معافیت مالیاتی داشته اند.
مالیه دهندگان که طی یکی از سال ها از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند ضرر دوران معافیت شان قابل انتقال ومجرائی نمیباشد .معافیت های مالیاتی از اول برج سرطان  ٢١( ١٣٨٣جون  )٢٠٠٤لغو
یادداشت١
گردیده اند.
مالیه دهندگان که طی یکی از سال ها از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند باید ارزش دارائی های قابل استهالک شانرا بعداز وضع استهالک بتاریخ اول سرطان  ١٣٨٣محاسبه نمایند .هرگاه مطابق به
قانون سرمایه گذاری خصوصی داخل و خارجی یک نهاد منحیث تشبث راجستر شده و منظور شده محسوب گردد ممکن دارائی های آن نهاد اعتبار از تاریخ ثبت و راجستر تابع استهالک سریع گردند.
یادداشت  ٢دارائی های که طی معیاد میان اول سرطان  ١٣٨٣و تاریخ ثبت و راجستر خریداری و مورد استفاده قرار گرفته اند صرف مطابق به نورم و فیصدی های استهالک معمولی تابع استهالک قرار میگردند.
هرگاه نهاد ثبت و راجستر نشده باشد در آنصورت صرف نورم وفیصدی های استهالک معمولی قابل تطبیق میباشند.
این صفحه را نزد خود حفظ کنید

