د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

فرمان شماره ( )۱۱۶مورخ  ۳۱۶۱/۴/۶در باره
ضمیمه شماره ( )۳۱قانون مالیات برعایدات
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رسمی جریده

شماره هشتم مورخ  ۱۳سرطان ۳۱۶۱
نمبر مسلسل ()۶۱۶

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۱۱۶
مورخ ۳۱۶۱/۴/۶
در باره توشیح ضمیمه شماره ( )۳۱قانون مالیات بر عایدات
مطابك به حکم فمره ( )۴ماده ( )۵۷لانون اساسی جمهوری افغانستان .مصوبه شورای انمالبی جمهوری افغانستان را در
باره ضمیمه شماره ( )۳۵لانون مالیات بر عایدات که در جلسه فوق العاده مورخ  ۶جوزای  ۳۵۶۵بداخل هفت ماده از
طرف شورای انمالبی طی مصوبه شماره ( )۷به تصویب رسیده ،توشیح میدارم.
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این فرمان همراه با مصوبه شورای انمالبی در باره ضمیمه لانون متذکره جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه
جمهوری افغانستان گسیل گردد.

دکتور نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

مصوبه شورای انقالبی جمهوری افغانستان
شهر کابل
شماره ()۵
مورخ۳۱۶۱/۱/۶ :
در باره ضمیمه شماره ( )۳۱قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی شماره ()۲۱۲
۳۱۴۴/۲/۲۲
شورای انمالبی جمهوری افغانستان بتاسی از حکم ماده ( )۳۴۶لانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیالت آتی را در لانون
مالیات بر عایدات تصویب مینماید:
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ماده اول:

در ماده ( )۵لانون مالیات بر عایدات فمرات ذیل ایزاد گردد:

 -۳مالیات بر عایدات از عواید معاش ضمایم معاش و اضافه کاری کارکنان ادارات ،موسسات ،تصدیها ،شرکت های
دولتی و مختلط شرکت ها و موسسات خصوصی حسب جدول ماده ( )۵لانون مالیات بر عایدات به ترتیب آتی اخذ
میگردد:

الف -از عواید ساالنه معاش ،ضمایم معاش و اضافه کاری ها بعد از موضوعی معافیت های مندرج ماده ( )۵این ضمیمه.
ب -از عواید ماهانه معاش کارکنان ادارات ،موسسات و تصدیهای دولتی در خارج کشور بعد از موضوعی معافیت های
مندرج ماده ( )۵این ضمیمه سنجش و به اسعار تحصیل میشود.

بمنظور سنجش مالیات عواید اسعاری به نرخ رسمی د افغانستان بانن به افغانی تسعیر میگردد.
ج -در صورتیکه کارکنان ادارات ،موسسات ،تصدیها ،شرکت های دولتی و مختلط ،شرکت ها و موسسات خصوصی به
شمول کارکنان ادارات ،موسسات و تصدیهای دولتی در خارج کشور عالوه از معاش ،ضمایم معاش و عواید اضافه کاری
از وظیفه خویش عوایدی از سایر مدارن داشته باشند مالیات بر عایدات عواید ساالنه آن از سایر مدارن طور جداگانه
بدون موضوعی معافیت های ماده ( )۵این ضمیمه تشخیص میگردد.
 -۴ادارات و موسسات تادیه کننده معاش مکلف اند مالیات معاش کارکنان خود را از معاش آنها در هر ماه وضع نموده و
تا ده روز ماه ما بعد بحساب عواید دولت تحویل نمایند.

ماده دوم:
مالیات بر عایدات از مفاد شرکتهای سهامی و محدود المسوولیت مندرج مواد ( ۵و  )۷۳لانون مالیات بر عایدات به
استثنای شرکت های صناعتی از  ۴۲فیصد به  ۴۷فیصد تعدیل گردد.
ماده سوم:
ماده ( )۳۱لانون مالیات بر عایدات ذیال تعدیل گردد:
برای اتباع افغانستان و اتباع خارجی ممیم در افغانستان که از درن معاش عواید بدست میاورند در یکسال مالی معافیت
های آتی داده میشود:
 -۳برای کارکن متاهل مبلغ هفتاد و دو هزار افغانی.
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 -۴برای کارکنیکه متاهل نباشد مبلغ سی و شش هزار افغانی.

 -۵برای کارکن و همسران که دارای عواید معاش باشند بهر ین سی و شش هزار افغانی.
ماده چهارم:

 ۴فیصد مالیه انتفاعی فمرات ب ،ج ،د ،و ،هه مندرج ماده ( )۵۵لانون مالیات بر عایدات به استثنای شرکت های صناعتی
به  ۴٫۷فیصد تعدیل شود.
ماده پنجم:

مالیه معامالت انتفاعی مندرج مواد ( ۵۴و  )۵۵لانون مالیات بر عایدات با رعایت حکم ماده چهارم این ضمیمه از شرکت
های تضامنی نیز اخذ گردد.
ماده ششم:
ماده ( )۱۵لانون مالیات بر عایدات ذیال تعدیل گردد:
مالیه ثابت اشخاصیکه با حمل و نمل اشخاص و یا اموال از نمطه نظر تجارت سرو کار دارند عبارت از مالیه بر هر
عراده است که در چنان کار و فعالیت مورد استفاده لرار میگیرد .این مالیه در عوض مالیات بر عایدات چنان کار و
فعالیت میباشد.

مالن عراده مکلف به تادیه مالیه بوده و این مالیه بتاریخ ختم اعتبار جواز سیر عراده و یا لبل از آن بدفتر مالیه محل ثبت
عراده پرداخته میشود الی زمانیکه مالیه بستی عراده پرداخته نشود جواز سیر آن تجدید شده نمیتواند.
مالیه فی عراده لرار ذیل است:

پیکپ از  ۳الی  ۴تن

۵۶۲۲

الری از  ۴الی  ۵تن

۴۴۲۲

الری از  ۵الی  ۴تن

۷۴۲۲

الری از  ۴الی  ۷تن

۶۲۲۲

الری از  ۷الی  ۶تن

۵۲۲۲

الری از  ۶الی  ۱تن

۱۷۲۲

الری از  ۱الی  ۳۲تن

۳۲۲۲۲

الری از  ۳۲الی  ۳۴تن

۳۳۷۲۲

الری از  ۳۴الی  ۳۶تن

۳۴۷۲۲

الری از  ۳۶الی  ۳۱تن

۳۶۲۲۲

الری از  ۳۱الی  ۴۲تن

۳۵۷۲۲
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نوع عراده

اندازه مالیه

باال از  ۴۲تن به هر تن  – ۵۷۲افغانی بر عالوه  – ۳۵۷۲۲افغانی.
تریلر  ۵۲تن

۴۴۷۲۲

از وزن مجموعی مجاز تریلر باالتر از  -۵۷۲کیلو ګرام در هر تن  -۵۷۲افغانی.
تکسی به ظرفیت  ۷نفر

۴۲۲۲

تکسی باالتر از  ۷نفر

 ۴۲۲بر عالوه ۴۲۲۲

به هر چوکی

میکرو بس  ۳۴چوکی

۵۶۲۲

مینی بس از  ۳۷تا  ۴۴چوکی

۷۲۲۲

بس  ۴۴تا  ۵۲چوکی

۵۲۲۲

بس  ۵۳تا  ۴۲چوکی

۵۷۲۲

بس  ۴۳تا  ۷۲چوکی

۱۲۲۲

بس  ۷۳الی  ۶۲چوکی

۱۷۲۲

بس باالتر از  ۶۲چوکی  ۴۲۲افغانی فی چوکی بر عالوه  ۱۷۲۲افغانی.
ریکشا

۳۷۲۲

عراده حیوانی

۷۲۲

۳۲۲

عراده دستی
ماده هفتم:

این مصوبه بتاسی از حکم فمره ( )۳ماده ( )۱۳لانون اساسی جمهوری افغانستان جهت توشیح به رئیس جمهور ارائه و بعد
از توشیح رئیس جمهور نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
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