پر قرارداديانو باندې موضوعي ماليه

يادونه
د ماليې وزارت عوايدو لوى رياست ته د
الرښودونو يا فورمو په وړاندې په هره مرحله کې،
د ارزونې ،د مالياتو د جمع کولو او يا د قانون د
پلى کولو په مراحلو کې هيڅ ډول فيس يا لګښت
نه ورکول کيږي.
کله چې ماليه ورکوونکۍ خپله اظهارنامه ارائه
نکړي ،د عايداتو باندې مالياتو قانون په جريمې
حکم کوي .دا جريمه د اظهارنامو په موده کې حتى
که د ورکړې وړ ماليه هم نه وي ،تطبيقيداى شي .له
جريمو څخه د ژغورنې په موخه ماليه ورکوونکى
بايد اظهارنامه ارائه کړي حتي که د ورکړې وړ
ماليه هم ونه لري.

سريزه

ړيا

 ٢٠الرښود

و

د عوايدو
لوي
رياست

د ودانۍ د مصارفو او د نورو ثابتو شتمنيو د
کسراتو د ترالسه کولو په موخه ،الزمه ده ترڅو
هغه د استهالکاتو يوه برخه وګڼل شي .دا په دې
مانا ده چې د ثابتې سرمايې ډول ته په کتو سره
تاسې د هغې د بيې يوه برخه د کسر په توګه هر کال
په ټاکلې موده کې ترالسه کوئ .د مجازو کسراتو
موده د ثابتو شتمنيو [اغيزمنې استفادې] يا
معمولي مودې پر بنسټ چې ډيرى ثابتې شتمنۍ
په هماغه ډول کوالى شي په شرکت کې ورڅخه ګټه
واخيستل شي ،دي .د مجاز استهالک د ترالسه

کولو لپاره ،تاسې بايد مستند شواهد له ځانه سره
ولرئ (د پيرنې او بيې سند).
عادي استهالک
کله چې د استهالک وړ ثابتو شتمنيو بيه د مستندو
شواهدو له مخې وټاکل شوه ،د استهالک مصارف
چې احتما َ
ال هر کال کسر کيږي ،ښائي د الندې
احکامو تابع شي:
 .1ټول شرکتونه ،نهادونه او تشبثات بايد د خپلو
ودانيو ،ماشين االتو او نورو داستهالک وړ
شتمنىو په اړه الندې فيصدۍ او ستندردونه
په پام کې ونيسي*
 .2فيصدي د بيې پر بنسټ وي
 .3مجاز استهالک يو کلنى تخفيف وي .لکه
څرنګه چې ماليه ورکوونکي ونشي کوالى يا
د يو کم ښودل شوي مبلغ څخه کسر ترسره
کړي ،هغه نشي کوالى له کم ښودل شوي
استهالک يا مبلغ څخه په يو کال کې نور کسر
ترسره کړي.
الندې جدول د ځىنو شتمنىو ثابتې سرمايې
اغيزمنه ګټه او مجرائي وړ فيصدي ښئي چې په
عمومي ډول په ثشبث کې ورڅخه استفاده کىږي.
ددغه جدول څخه د الندې فورمو سره سم د مجاز
استهالک د ټاکلو لپاره استفاده وکړئ.

ګڼه

د اغيزمن ژوند موده (په
کلونو

په کال کې د مجرايي فيصدي

د شتمنۍ ډول

1

د خښتو او تيږو څخه جوړ ساختمانونه

50

2

2

د خټو څخه جوړ ساختمانونه

20

5

3

د لرګو څخه جوړ ساختمانونه

10

10

4

هغه ماشىن آالت او تجهىزات چې الندې مخشص
شوي نه دې

10

10

5

د معدن اړوند تجهيزات

5.6

15

6

وسايل

4

25

7

د چاپ ماشين آالت او تجهيزات

2

50

8

د السي صنايعو ماشىن آالت

3

33

9

د فلزکارۍ اړوند ماشىن آالت

10

10

10

فرش

10

10

11

غالۍ او د کور نور سامان

4

25

12

عادي څوکۍ ،او نرمې څوکۍ

4

25

13

دفتري ميزونه ،عادي ميزونه او المارۍ

10

10

14

دفتري تجهيزات(د حساب ماشينونه ،د ټايپ
ماشينونه ،تليفونونه او داسې نور)

5.6

15

15

باسيکلونه

5

20

16

بار وړونکي موټرونه

2

50

17

ګړندي موټرونونه

4

25

18

ټاير او ټوپ

2

50

19

سفري بکسونه

2

50

20

د ناخالصې اوسپنې بخارۍ او نلونه

10

10

21

د اوسپنې بخارۍ

2

50

22

بګۍ ،د غويو ګاډۍ او الس ګاډى

3

33

23

ساختماني ماشينونه ،رولر او ميکس کوونکي

5

20

24

کمپيوټرونه او د هغې اړوند تجهيزات

3

33

25

تلويزيونونه ،رادوګانې ،ګرځنده ټليفونونه

3

33

26

د مخابراتو اړوند تجهيزات\ستنې

7

14

د  ١٣٨۷کال پر عايداتو باندې مالياتو قانون
 ۴۷ماده د پورتني حکم په اړه يوه استثنا لري،
هغه منظور شوي تشبثات چې د کورنۍ او بهرنۍ
خصوصي پانګې اچونې د قانون د حکمونو مطابق
ثبت او راجستر شوي وي ،د  ١٣٨٣د سرطان له
لومړي نيټې څخه د شتمنيو د سريع استهالک د
مجرائي مستحق ګڼل کيږي .سريع استهالک په
راتلونکي پراګراف کې وګورئ.

سرىع استهالک

که چيرې تاسې پرعايداتو باندې مالياتو قانون
د  ٤٧مادې ياد شوي چټک استهالک لپاره د
شرائطو لرونکي اوسئ نو کوالى شئ داستهالک
وړ ثابتو شتمنيو د مجرائي وړ استهالک سره په
الندې توګه چلند وکړئ:
•د ودانۍ لپاره څلور کاله موده
•د نورو ثابتوشتمنىولپاره دوه کاله موده
که چيرې د دغه حکم شرايط پوره کړئ نو
تاسې د ودانيو او نورو استهالک وړ شتمنيو د
استهالک مجرايي د استهالک په هر مالي کال
کې په مساويانه مبلغونو ترالسه کوئ .که چيرې
داستهالک وړ شتمني د تشبث په واک کې د مالي
کال له نيمايي څخه کمې مودې لپاره وي ،په هماغه
کال کې د کلني استهالک نيمايي مجرايي ورکول
کىږي .که چىرې داستهالک وړ شتمني د نىم کال
څخه دزىاتې مودې لپاره د تشبث په واک کې وي،
استهالک محاسبه کىږي اودىو کال لپاره مجراىي
ورکول کىږي .که چيرې ددغه مقررې په پايله کې

مو خپله شتمني د دوه مالي کلونو يا څلورو مالي
کلونو په موده کې په بشپړ ډول استهالک کړي نه
وي نو تاسې کولى شې چې د استهالک پاتې برخې
لپاره په راتلوونکي کال کې غوښتنه وکړئ.
مثال :يو افغاني شرکت د  ١٣٨۸لمريز کال په
وروستۍ مىاشت کې د  ١٠٠٠٠٠٠٠افغانيو
په قيمت تجهيزات پيريي .دغه شرکت په ١٣٨۸
لمريز کال کې د  ۲۵۰۰۰۰۰افغانيو او په ١٣٨۹
لمريز کال کې د  ٥٠٠٠٠٠٠افغانيو او په
 ۱۳۹۰کې  ۲۵۰۰۰۰۰افغانۍ استهالک لپاره
د غوښتنې حق لري.
د استهالک فورمه استهالک فورمه (الندې نمونې
ته مراجعه وکړئ) د ستاسې د شتمنيو د معلومولو
او استهالک د محاسبه کولو يا مجرايي معلومولو
لپاره آسانه الر ده .تاسې کوالى شئ ددغه فورمې
څخه د )۱ددواړو عادي او چټک استهالک د
تعقىب لپاره کارواخلئ )۲ .د هر کال لپاره يو
جدا ىادداښت برابر کړئ )۳ .د تير کال څخه پاتې
شتمنۍ نوي يادداښت(د استهالک د مجرايي په
ښودلو سره) ته انتقال او نوې السته راغلې شتمنۍ
په نوي کال کې اضافه کړئ .الندې د استهالک
دفورمې ىوه بىلګه ده  .د استهالک دىادداښت
بشپړه فورمه او د هغې د بشپړولو په اړه معلومات
ددې الرښود په شاتنۍ پاڼه کې ترالسه کړئ .کوالى
شئ اضافي کاپيانې د عوايدو دلوى رياست يا په
واليتونو مستوفيتونو څخه ترالسه کړئ

1د شتمنى
تشريح

 12د کال په پاى کې
د وضع وړ استهالک
( )2د
له نورو بنسټونو
 6په سوداګرى
 10د
( 5کالم ضرب  7کالم تنظيم شوې بيه(الرښودونه
استهالک
9د
8د
د استهالک مبنا
سره قيمت
خدمتونو
د ګټې اخيستنې  5د ګټې اخيستنې کې د ګټې
وګورئ
ضرب 8کالم)
وضع
( 5کالم (ضرب د استفادې وړ فیصدۍ
اخيستنې
پر مهال بيه
نيټه
د وړاندې
نورم
کلونه
 ٦کالم
کولو کلونه
فيصدي

استهالک

د مالي کال داستهالک فورمه

د استهالک فورمه
الندنۍ فورمه دروان کال د مجرايي وړ استهالک
لپاره په کار وړل کیږي له دې فورمې څخه یا هغه
فورمې څخه چې
داظهارنامې په الرښود کې راغلې ده اوتاسې به
یې بشپړه کړئ ،استفاده وکړئ.
د استهالک د کاري پاڼې په هکله کرښه په کرښه
الرښوونې
لومړۍ برخه :هغۀ شتمنۍ چې په روان کال کې
ورڅخه ګټه اخستل کيږي
په دغه برخه کې د خپلو هغو شتمنيو لپاره د
استهالک مجرايي محاسبه کړئ چې په ۱۳۸۸
کال کې د لومړې ځل لپاره په کار وړل شوي دي.

 ١٠کرښه  -عادي استهالک

د عادي استهالک په موخه د استهالک له
معياري جدول څخه استفاده کيږي او د ډيری
ماليه ورکوونکو لپاره په کار وړل کيږي .هره هغه
شتمنۍ چې په خپل اقتصادي نهاد کې مو په کار
وړۍ ده ،د هغې د استهالک د مبلغ محاسبه کولو
لپاره د استهالک د الندې عمومي يادداښت څخه
استفاده وکړئ .ددغې کاري پاڼې د  ٢کالم لپاره
د يادداشت د  ٧کالم د مبلغونو څخه استفاده
وکړئ .د هر ګروپ مجموعي مبلغونه په الندې
ډول وښاېی:
 ١٠الف – د ټولو هغو دوه کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په  ۱۳۸۸کال
کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ په )٠.٥( ٪٥٠
کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم کې درج کړئ.

 ١٠ب – د ټولو هغو درې کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په روان
مالياتي کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ
په  )٠.٣٣( ٪٣٣کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم
کې درج کړئ.
١٠ج – د ټولو هغو څلور کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په ۱۳۸۸
کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ په
 )٠.٢٥( ٪٢٥کې ضرب او نتيتجه ېې په  ٤کالم
کې درج کړئ.
 ١٠د – د ټولو هغو پنځه کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړې چې په روان
مالياتي کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ
په  )٠.٢( ٪٢٠کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم
کې درج کړئ.
١٠هـ  -د ټولو هغو شپږ نيم کلنو شتمنيو
مجموعي مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې
په  ۱۳۸۸کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه
مبلغ په  )٠.١٥( ٪١٥کې ضرب او نتيجه ېې په
 ٤کالم کې درج کړئ.
١٠و – د ټولو هغو اوو کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په ۱۳۸۸
کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ په
 )٠.١٤( ٪١٤کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم
کې درج کړئ.
١٠ز – د ټولو هغو لس کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په  ۱۳۸۸کال
کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ په )٠.١٠( ٪١٠
کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم کې درج کړئ.
١٠ش -د ټولو هغو شل کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په  ۱۳۸۸کال
کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ په )٠.٥( ٪٥
کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم کې درج کړئ.

١٠ت – د ټولو هغو  ٥٠کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړې چې په  ۱۳۸۸کال
کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ په )٠.٢( ٪٢
کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم کې درج کړئ.

١١ج – په روان مالياتي کال کې د استفاده شوو
شتمنيو د مجموعي چټک استهالک د معلومولو
په موخه د  ٤کالم د  ١١الف او  ١١ب ارقام سره
جمع کړل شي.

١٠ی -په روان مالياتي کال کې د استفاده شوو
شتمنيو د مجموعي عادي استهالک د معلومولو
په موخه د  ٤کالم د  ١٠الف څخه تر ١٠ت ارقام
سره جمع کړل شي.

 ١٢کرښه – په روان مالياتي کال کې د استفاده
شوو شتمنيو د مجموعي استهالک د معلومولو
په موخه د ١٠ک او ١١ج کرښې سره جمع کړئ او
السته راغلی مبلغ په دغه برخه کې درج کړئ.

يواځې هغه ماليه ورکوونکي د چټک استهالک

څخه استفاده کولی شي چې د  ١٣٨۷لمريز کال دوهمه برخه :په تيرو کلونو کې استفاده
پرعايداتو باندې د مالياتو قانون د  ٤٧مادې شوې شتمنۍ
شرايط پوره کوي .که چيرې دغه شرايط مو پوره
کړي دي نو بيا د چټک استهالک د مجرايي
محاسبه ترسره کړئ.

 ١١کرښه – چټک استهالک

١١الف – د ټولو هغو دوه کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په روان
مالياتي کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ
په  )٠.٥٠( ٪٥٠کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم
کې درج کړئ.
١١ب  -د ټولو هغو څلور کلنو شتمنيو مجموعي
مبلغونه په  ٢کالم کې درج کړئ چې په روان
مالياتي کال کې ورڅخه استفاده شوې .دغه مبلغ
په  )٠.٢٥( ٪٢٥کې ضرب او نتيجه ېې په  ٤کالم
کې درج کړئ.

 ١٣کرښه – په تيرو مالياتي کلونو کې د استفاده
شوو شتمنيو د مجموعي استهالک د معلومولو
په موخه په تيرو کلونو کې د ټولو استفاده شوو
شتمنيو د استهالک ټول مبلغونه سره جمع کړئ.

 ١٤کرښه – د ټولو شتمنيو لپاره مجموعي
استهالک

 ۱۲او  ۱۳کرښه سره جمع کړئ .السته راغلی مبلغ
دلته او
د مالیاتي اظهارلیک په  ۲۵۰کرښه کې درج
کړئ (دهغې فورمې په هکله چې تاسې به یې
بشپړوئ ځانګړو الرښونو ته مراجعه وکړئ) دا د
 ۱۳۸۸مالیاتي کال لپاره دستاسې داستهالک
مجموعي مجرايي ده.

Depreciation Worksheet

د اﺳﺘﻬﻼک ﮐﺎري ﭘﺎڼﻩ

Part 1: Assets Placed in Service in the Current Year

 هﻐﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ چﯤ ﭘﻪ روان ﮐﺎل کﯤ ورڅﺧﻪ ګټﻩ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻲږي:١ ﺑﺮﺧﻪ

10 Ordinary depreciation

 ﻋﺎدي اﺳﺘﻬﻼک١٠

 ﮐﺎﻟﻢ ﺳﺮﻩ ﺿﺮ٣  ﮐﺎﻟﻢ ﻟﻪ٢) د ﻣﺠﺮائۍ وړ ا ﺳﺘﻬﻼک
(4) Depreciation deduction (Multiply colu(3) ﻗﻴﻤﺖ
0.5
0.33
0.25
0.2
0.15
0.14
0.1
0.05
0.02

د اﺳﺘﻬﻼک ﻗﻴﻤﺖ
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ
AFS

د ﭘﺎنګﯥ ﺗﻔﮑﻴﮏ
٢  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
10a
2-year property
٣  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
10b
3-year property
٤  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
4-year property
10c
٥  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
5-year property
10d
٦.٥ ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ
١٠
6.5-year property
10e
٧  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
7-year property
10f
١٠  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
10-year property
10g
٢٠  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
20-year property
10h
٢٠  ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ١٠
50-year property
10i

 د روان ﮐﺎل د اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﯤ ﺷﺘﻤﻦۍ ﻣﺠﻤﻮ اﻓﻐﺎﻧﯽ١٠

10k Total ordinary depreciation for ass AFS

 چټک اﺳﺘﻬﻼک )د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ چﯤ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي ﻻرښود وګور١١
11 Accelerated depreciation (see instructions for who qualifies)
 ﮐﺎﻟﻢ ﺳﺮﻩ ﺿﺮ٣  ﮐﺎﻟﻢ ﻟﻪ٢) د ﻣﺠﺮائۍ وړ ا ﺳﺘﻬﻼک

ﻗﻴﻤﺖ

(4) Depreciation deduction (Multiply colu(3) Rate

(2) Basis for depreciation
0.5
0.25

11c Total accelerated depreciation for AFS
12 Total depreciation for assets placeAFS
Part 2: Assets Placed in Service in Prior Years

د اﺳﺘﻬﻼک ﻗﻴﻤﺖ

د ﺷﺘﻤﻦۍ ﺗﻔﮑﻴﮏ

(1) Classification of property
٢ ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ
2-year property
AFS
٤ ﮐﻠﻨﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ
اﻓﻐﺎﻧﯽ
4-year property
AFS
اﻓﻐﺎﻧﯽ

١١
11a
١١
11b

 د روان ﮐﺎل د اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﯤ ﺷﺘﻤﻦۍ ﻣﺠﻤﻮ اﻓﻐﺎﻧﯽ١١
اﻓﻐﺎﻧﯽ

١٢
٢  ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ کﯤ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﯤ ﺷﺘﻤﻨﻲ:ﺑﺮﺧﻪ

13 Total depreciation for assets placeAFS

 د هﻐﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ چﯤ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ کﯤ اﺳﺘ اﻓﻐﺎﻧﯽ١٣

14 Total depreciation for all assets (a AFS

 اواﻓﻐﺎﻧﯽ١٢  د ټوﻟﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼک )د١۴

يادونه
ددې لپاره چې د استهالک مجرايي ترالسه کړئ نو
تاسې بايد د شتمنۍ مالکيت او قيمت ثابت کړئ.
ټول هغه حساب صورتونه  ،رسيدونه او نور اړوند
سندونه له ځان سره وساتۍ تر څو د شتمنۍ ارزښت
او دا چې ستاسې اقتصادي نهاد ،اداره يا مؤسسه
د هغې مالک دی ،په اثبات رسوي.

مالياتي فورمې او معلومات

د مالياتي فورمو ،الرښودونو اونورو معلوماتو
لپاره د ماليې وزارت د عوايدو دلوى رىاست،
دمستوفيت سيمه ايز دفترونو ىاپه www.mof.
 gov.af/taxکې دمالىاتي معلوماتو برېښناپاڼې ته
چىرته چې تاسې د  ۱۳۸۷کال پرعاىداتو باندې
دمالىاتو قانون هم ترالسه کوالى شئ ،مراجعه
وکړئ.

يادونه
په  www.mof.gov.af/taxکې دمالىه ورکوونکي
دمعلوماتو پاڼه دمالىه ورکوونکي لپاره اسانه
کوي چې دکار وړ معلومات السته راوړي ترڅو
خپلې اړتىاوې پوره کړي .په دغه پاڼه کې مالىه
ورکوونکى کولى شي د  ۱۳۸۷کال پرعاىداتو
باندې دمالىاتو قانون ،بىالبىلې عامه خبرتىاوې
او طرزالعملونه ،فورمې اودهغوئ دبشپړولو لپاره
الرښوونې ،الرښودونه ،ارشىف شوي سندونه ،د
موضوعي مالىې په هکله پوښتنې اوځوابونه او
داسې نور ترالسه کړي .همدارنګه په دغه برېښنا پاڼه
کې پرعاىداتو باندې دمالىاتو دقانون تعلىماتنامه
هم شتون لري دغه تعلىماتنامه د اړوندو مقرراتو
ترڅنګه د قانون هره ماده زىاتره وخت د کومکي
بىلګو په مرستې سره په جال توګه تشرىح کوي.

