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آيا تاسې د کورني او بهرني خصوصي پانګه اچونې قانون له مخې په افغانستان کې د پانګې اچونې نه د مالتړ ادارې(آيسا) سره د يو راجستر شوي
١٠
نهاد په توګه راجستر شوي ياستۍ؟

هو/نه

د هو يا مثبت ځواب په صورت کې  ٢٠کرښې ته مراجعه وکړۍ ،د نه يا منفي ځواب په صورت کې  ٢٠٠کرښې ته مراجعه وکړۍ
١٥

آيسا سره د نهاد د راجسټر کيدو لومړۍ نيټه

لومړۍ برخه  :د ليږد وړ نامحدود ضرر
په  ١٣٨٦او  ١٣٨٧مالياتي کلونو کې بشپړ خالص عملياتي ضرر( په دغه کرښه کې يواځې هغه ضررونه درج کيږي چې د نهاد د ثبت کولو له نيټې
٢٠
وروسته منځ ته راغلي وي .د هغو ضرورنو لپاره چې د نهاد د ثبت کولو نيټې څخه وړاندې منځ ته راغلي وي ٢٠٠ ،کرښې ته مراجعه وکړئ)

مبلغ
افغانۍ

٣٠

د ليږد وړ خالص عملياتي ضرر چې له وړاندې نه ئې مجراېي اخيستل شوې.

افغانۍ

٤٠

د ليږد وړ خالص عملياتي ضرر اعظمي مبلغ چې په  ١٣٨٨مالي کال کې ئې مجرائي اخيستل کيږي( ٣٠کرښه له  ٢٠کرښې څخه منفي کيږي)

افغانۍ

 ٥٠په  ١٣٨٨کال کې خالص عملياتي ضرر( د ګټې د شتون په صورت کې خالي پريښودل کيږي)

افغانۍ

 ٦٠د ليږد وړ خالص عملياتي ضرر چې په  ١٣٨٨کال کې ېې مجرايي اخيستل کيږي ( د تير کال ضررونه يواځې هغه وخت مجرا کيدای شي چې که
چيرې په  ١٣٨٨کال کې خالص عملياتي عوايد شتون ولري)
 ٧٠راتلوونکو مالياتي کلونو ته د ليږد وړ نامحدود ضرر بشپړ مبلغ ( ٤٠او  ٥٠کرښې سره جمع او بيا ورڅخه  ٦٠کرښه منفي کيږي)

افغانۍ
افغانۍ

دوهمه برخه  :د ليږد وړ معياري ضرر

مبلغ

 ٢٠٠د  ١٣٨٥کال د عملياتي ضرر درېمه برخه

افغانۍ

 ٢١٠د  ١٣٨٦کال د عملياتي ضرر درېمه برخه

افغانۍ

 ٢٢٠د  ١٣٨٧کال د عملياتي ضرر درېمه برخه

افغانۍ

 ٢٣٠د  ١٣٨٨کال د عملياتي ضرر درېمه برخه

افغانۍ

 ٢٤٠د ليږد وړ خالص عملياتي ضرر چې په  ١٣٨٨کال کې ېې مجرايي اخيستل کيږي(د  ٢٢٠ - ٢٠٠کرښې سره جمع کيږي) ( د تير کال ضررونه
يواځې هغه وخت مجرا کيدای شي چې که چيرې په  ١٣٨٨کال کې خالص عملياتي عوايد شتون ولري)

افغانۍ

 ٢٥٠راتلوونکو مالياتي کلونو ته د ليږد وړ معياري ضرر بشپړ مبلغ(د  ٢١٠کرښه يو ځل ،د  ٢٢٠کرښه دوه ځلې او د  ٢٣٠کرښه درې ځلې جمع کيږي) افغانۍ

 ٢٦٠معياري او نامحدود بشپړ ضرر چې په  ١٣٨٨مالياتي کال کې ېې مجرايي اخيستل کيږي( ٦٠او  ٢٤٠کرښې سره جمع کيږي)

افغانۍ

د هغو ماليه ورکوونکو په اړه يادونې چاچې مالياتي معافيت درلود
١يادو که چيرې ماليه ورکوونکی په تير شوي وخت کې د مالياتي معافيت درلودونکی ؤ نو د هغه وخت ضرر چې مالياتي معافيت په کې موجود ؤ ،نه شي انتقالولی.مالياتي معافيت د  ١٣٨٣لمريز کال د چنګاښ په
نه لومړۍ نيټه (د  ٢٠٠٤زيږديز کال د جون  )٢١له منځه تللی دی.
که چيرې
هغه ماليه ورکوونکي چې په تير شوي وخت کې د مالياتي معافيت درلودونکي وي نو د استهالک وړ شتمنيو کم شوی ارزښت بايد د  ١٣٨٣لمريز کال د چنګاښ په لومړۍ نيټه محاسبه کړي.
ماليه ورکوونکی د کورني او بهرني خصوصي پانګه اچونې قانون له مخې يو راجسټر شوی او منظور شوي نهاد وي نو په دغه صورت کې د استهالک وړ شتمنيو لپاره د چټک استهالک د نورم له مخې د
هغي نيټې راهيسې چې نهاد په کې راجسټر شوی ،د استهالک مجرائي اخيستل کيږي .د  ١٣٨٣لمريز کال د چنګاښ د لومړۍ او د هغې نيټي تر منځ وخت چې نهاد په کې راجسټر شوی ،د استهالک وړ
٢يادو
شتمني لپاره يواځې د عادې استهالک د نورم له مخې مجرائي اخيستل کيږي .که چيرې ماليه ورکوونکی يو راجسټر شوی نهاد نه وي نو د استهالک وړ شتمنۍ لپاره يواځې د عادي استهالک د نورم له مخې
نه
مجرائي اخيستل کيږي.

دغه پاڼه له ځانه سره وساتئ.

