څلورم جدول  -د انتفاعي معاملو د  ٪١٠مالیې تطبیقول(د سهامي او
محدودالمسئولیت شرکتونو لپاره پر عایداتو باندې د مالیاتو کلنی
بشپړاظهارلیک)

Schedule 4 - 10% Business Receipts Tax
Reconciliation (Complete Annual Income
Tax Return for Corporations and Limited
)Liability Companies

Version: 2010-01-031-001-EP
١
٢

c c c c c c c c c c

د ماليه ورکوونکي د پيژندنې نمبر
د ماليه ورکوونکي نوم

Taxpayer Identification Number

1

Name of Taxpayer

2

د کال په جريان کې له خدماتو څخه السته راغلي عوايد(د هر
ډول مجرائي څخه دمخه)
)Gross Receipts for the Year (before any deductions

10 % Business Receipt Tax

د انتفاعي معاملو  ٪١٠ماليې

١٠

دتجملي اوقیمتي هوټلونواورسټورانونو له دركه ناخالص
عواید( ١٣٨٨كال پرعایداتوباندې د مالیاتودقانون د ۶۶مادې د ۵
فقرې پربنسټ)

٢٠

د مخابراتي او هوایي ټرانسپورټ د خدمتونو له درکه ناخالص
عواید (د  ١٣٨٨کال پر عایداتو باندې د مالیاتو د قانون د ٦٦
مادې  ٥فقره)

افغانی

Gross receipts of luxury or premium hotels
AFS
and restaurants (Article 66(5) of the
)Income Tax Act 2009

افغانی

AFS

Gross receipts from Communication and
Air transport service (Article 66(5) of the
)Income Tax Act 2009

٣٠

بشپړ عواید(د  ١٠او  ٢٠کرښې سره جمع کیږي)

افغانی

AFS

)Total (Add line 10 and line 20

30

٤٠

 ٣٠کرښه د  ٪١٠سره ضرب کړۍ( په دې کرښه او د څلورمې
برخې په  ٤٠کرښه کې درج کیږي)

افغانی

AFS

Multiply line 30 by 10% (Enter here and
)on line 40 of Section 4

40

افغانی

AFS

Amount of 10% BRT already paid

Q1

50

مبلغ

افغانی

AFS

Amount of 10% BRT already paid

Q2

60

مبلغ

افغانی

AFS

Amount of 10% BRT already paid

Q3

70

افغانی

AFS

Amount of 10% BRT already paid

Q4

80

AFS

Total amount of 10% BRT already paid
)(Add lines 50 to line 80

90

Total amount of 10% BRT payable
)100 ((subtract line 90 from line 40
AFS
))Enter here and on line 160 of Section 2

٥٠

 ١ربع د ا نتفاعي معاملو د  ٪١٠ماليې

٦٠

 ٢ربع د انتفاعي معاملو د  ٪١٠ماليې

ورکړل شوی

٧٠

 ٣ربع د انتفاعي معاملو د  ٪١٠ماليې

ورکړل شوی

ورکړل شوی

مبلغ

٨٠

 ٤ربع د انتفاعي معاملو د

٩٠

د انتفاعي معاملو د  ٪١٠ماليې ورکړل شوی بشپړ مبلغ(د  ٥٠څخه
تر  ٨٠کرښې سره جمع کيږي)

افغانی

١٠٠

د انتفاعي معاملو د ورکړې وړ  ٪١٠ماليې مجموعي مبلغ(( ٩٠کرښه
له  ٤٠کرښې څخه منفي کړۍ) په دې کرښه او د دوهمې برخې په ١٦٠
کرښه کې درج کړۍ))

افغانی

 ٪١٠ماليې

ورکړل شوی

یو نقل د خپلو سوابقو لپاره وساتﺉ.

مبلغ

Retain a Copy for your Records

10

20

