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د ماليه ورکوونکي د پيژندنې نمبر
د ماليه ورکوونکي نوم

په لومړي هيواد کې د ماليې د مجرائي محاسبه

د بهرني هيواد نوم:

١

پرعايداتو باندې بشپړه ماليه (د مالياتي اظهارليک د دوهمې برخې  ٨٠کرښه)

افغانۍ

٢

له دغه بهرني هيواد څخه السته راغلي د ماليه وړ عوايد

افغانۍ

٣

د ماليې وړ هغه خساره چې په بهرني هيواد کې منځ ته راغلې اوله تيرو کلونو څخه ليږدول شوې ده

افغانۍ

٤

له بهرني هيواد څخه السته راغلي د ماليې وړ خالص عوايد(دريمه کرښه له دوهمې کرښې څخه منفي کيږي)

افغانۍ

٥

لومړۍ کرښه له څلورمې کرښې سره ضرب کيږي

افغانۍ

٦

له ټولو هيوادونو څخه السته راغلي د ماليې وړ بشپړ عوايد(د مالياتي اظهارليک د دوهمې برخې  ٧٠کرښه)

افغانۍ

٧

لومړۍ مجرائي  ٥ -کرښه پر  ٦کرښې باندې ويشل کيږي

افغانۍ

له دغه بهرني هيواد څخه د السته راغلو ماليې وړ عوايدو لپاره د مالياتو بشپړه مجرائي په بهرني هيواد کې له هغه رښتينې(واقعي) ورکړل شوی مبلغ او د ذمت ماليې څخه
عبارت ده چې د پورتنۍ محاسبې له منفي کولو څخه السته راځي .
د ماليې مجرائي  -لومړی هيواد

افغانۍ

په دوهم هيواد کې د ماليې د مجرائي محاسبه

د بهرني هيواد نوم:

١

پرعايداتو باندې بشپړه ماليه ( د مالياتي اظهارليک د دوهمې برخې  ٨٠کرښه)

افغانۍ

٢

له دغه بهرني هيواد څخه السته راغلي د ماليې وړ عوايد

افغانۍ

٣

د ماليې وړ هغه خساره چې په بهرني هيواد کې منځ ته راغلې او له تيرو کلونو څخه ليږدول شوې ده

افغانۍ

٤

له بهرني هيواد څخه السته راغلي د ماليې وړ خالص عوايد(دريمه کرښه له دوهمې کرښې څخه منفي کيږي)

افغانۍ

٥

لومړۍ کرښه په څلورمه کرښه كې ضربيږي

افغانۍ

٦

له ټولو هيوادونو څخه السته راغلي د ماليې وړ بشپړ عوايد(د مالياتي اظهارليک د دوهمې برخې  ٧٠کرښه)

افغانۍ

٧

لومړۍ مجرائي  ٥ -کرښه پر  ٦کرښې باندې ويشل کيږي

افغانۍ

له دغه بهرني هيواد څخه د السته راغلو ماليې وړ عوايدو لپاره د مالياتو بشپړه مجرائي په بهرني هيواد کې له هغه رښتينې(واقعي) ورکړل شوی مبلغ او د ذمت ماليې څخه
عبارت ده چې د پورتنۍ محاسبې له منفي کولو څخه السته راځي .
افغانۍ

د ماليې مجرائي  -دويم هيواد
په دريم هيواد کې د ماليې د مجرائي محاسبه

د بهرني هيواد نوم

١

پرعايداتو باندې بشپړه ماليه (د مالياتي اظهارليک د دوهمې برخې  ٨٠کرښه)

افغانۍ

٢

له دغه بهرني هيواد څخه السته راغلي د ماليه وړ عوايد

افغانۍ

٣

د ماليې وړ هغه خساره چې په بهرني هيواد کې منځ ته راغلې او له تيرو کلونو څخه ليږدول شوې ده

افغانۍ

٤

له بهرني هيواد څخه السته راغلي د ماليې وړ خالص عوايد(دريمه کرښه له دوهمې کرښې څخه منفي کيږي)

افغانۍ

٥

لومړۍ کرښه له څلورمې کرښې سره ضرب کيږي

افغانۍ

٦

له ټولو هيوادونو څخه السته راغلي د ماليې وړ بشپړ عوايد(د کلني مالياتي اظهارليک د دوهمې برخې  ٧٠کرښه)

افغانۍ

٧

لومړۍ مجرائي  ٥ -کرښه پر  ٦کرښې باندې ويشل کيږي

افغانۍ

له دغه بهرني هيواد څخه د السته راغلو د ماليې وړ عوايدو لپاره د مالياتو بشپړ مجرائي په بهرني هيواد کې د رښتينې(واقعي) ورکړل شوی او د ذمت ماليې څخه د پورتنۍ
محاسبې له منفي کولو په پايله کې د السته راغلي مبلغ څخه عبارت ده.
د ماليې مجرائي  -دريم هيواد

افغانۍ

د ياد شوو عوايدو بشپړ مبلغ په
بهرني بشپړ عوايد  -له ټولو بهرنيو هيوادونو څخه السته راغلي عوايد:
دغه کرښه او د مالياتي اظهارليک د دريمې برخې په  ١٢٠کرښه کې درج کيږي

افغانی

د ماليې بشپړ مجرائي  -د ټولو بهرنيو هيوادنو :د ياد شوې مجرائي بشپړ مبلغ په دغه کرښه او د مالياتي
اظهارليک د دويمې برخې په  ٩٠کرښه کې درج کيږي

افغانۍ

يو نقل د خپلو سوابقو لپاره وساتﺉ.

