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اصولنامه مالیات بر عایدات در افغانستان
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تاریخ طبع -:جدی ۰۳۳۱
تعداد طبع دوم

( )۵۵۱۱جلد

د کابل په عمومی مطبعی کښی چاپ شو

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ مالیات بر عایدات
 -:۱از عواید خالص شرکت ها و مؤسسات و تجاریکه شامل احکام این اصولنامه می شوند ،در صورتیکه مقدار مجمووعی
آن پنجهزار افغانی در سال و یا از آن تجاوز نماید -بر طبق احکام مواد ذیل مالیات گرفته می شود:

تبصره
عوایوود خووالص عبووارت اسووت – از مجموووع عایوودات در دورل سووال بووود از ومووخ هوور یسووم مخووار حقیقووی ،ادار و سووایر
مصارفات مرور تجارتی که مدارک آن باید ارائه گردد.
قسمت اول شرکت ها:
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 -:۲شرکتها و موسساتیکه بموجب اصل اول – به ادا مالیات مکلف اند عبارت اند از:

الف -:تمام شرکت ها تجارتی و مؤسسوات صوناعتی و بوانکی کوه مراکوز اصولی آنهوا در افغانسوتان اسوت اعوم ازینکوه یوب
تشکیل یافته و در تاریخ نشر این اصولنامه موجود اند یا در آینده بوجود می آیند.

ب -:شرکتها تجارتی و مؤسسات انتفاعی که مرکز اصلی آنها در خار بوده در افغانستان دارا مؤسسوه یوا شووبس هسوتند
یا دارا می شوند.
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 -:۳هوور نوووع موسسووات صووناعتی کووه جدیوودا تاسوویا مووی یابوود یووا تاسوویا یافتووه و از تاسوویا آن موودت سووه سووال ن ذشووته اسووت
مراعاتا از تاریخ تاسیا و آغاز عملیات تا سه سال از اخذ مالیات مواف اند.

 -:۴شرکتها تجارتی و مؤسسات صناعتی کوه مرکوز اصولی آنهوا در افغانسوتان میباشود مالیوات را بوه نسوبت مجمووع عوایود
خالص خود ها خواهند پرداخت و لو تحصیل کلیه یا یسمتی از عایدات آنهوا در خوار صوورت گرفتوه باشود .نماینودگی هوا
اینچنین شرکتها و موسسات که در خار میباشند باید پول و سرمایس خارجی شان محدود باشد در مواردیکه سوال شمسوی بوا
سال محاسباتی شرکت تطبیق نشود ،از عواید خالص سالیکه حساب آن در سال یبول بسوته شوده باشود مالیوات دریافوت خواهود
شد ،جهة تویین مقدار عواید خالص شرکتها مال التجارل موجودل هور شورکت و اشویا محصووله و مومولوس آن بوه نور روز
حساب می گردد.
 -:۵شرکتها تجارتی و موسسات انتفاعی که مرکز اصلی آنها در خار بوده و در افغانستان دارا موسسه یا شوبس هستند
مالیات آنها از تمام مفاد و موام تیکه موسسات یا شوبات آنها به افغانستان خواه بحساب شورکت و یوا بحسواب دی ور انجوام
داده اند اخذ می شود به شرکتها مذکور الزم است جهة موام ت فوق حساب جداگانه ترتیب بدهند.

در حساب مخار عاد و ادار موسسات این شرکتها فقط مخار موسسات وایوه در افغانستان منظور می شود -شوبات
و موسسات مذکور که در افغانستان بحیث نمایندگی کار میکنند باید سرمایس خود را محدود نماید.

تبصره
عوایدیکه به اسوار خارجی در حساب آمده باشد در مویخ تولق مالیات به نر روز به پول افغانی تسویر می گردد.
 -:۶در آخرین سال عملیات شرکتها مأخذ مالیات آنها ییمت حقیقی دارائی شرکت بوده با ومخ یلمها ذیل:
الف -:سرمایس که پرداخته شده و بایست به شرکأ مسترد شود.
ب -:پولها احتیاطی و ذخیره که مالیات آنها یب تادیه گردیده است.
شرکتهائیکه در اثر انح ل و یا علل سایره دارائی شوان تقسویم می وردد -مالیوات آنهوا بوود وموخ یلموات فووق از کلیوه دارائوی
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شرکت که به عنوان نقود و یا اسناد ذ ییمت وغیرل آن باشد اخذ خواهد گردید.

 -:۷ترتیب ذیل در تویین مالیات شرکتها و مؤسسات فوق اساا یرار داده میشود:
الف :عواید کمتر از  -۵۵۵۵افغانی در سال از مالیات مواف است.

ب -:برا عواید خالص سالیانه که  -۵۵۵۵افغانی یا متجاوز از ان تا  -۲۵۵۵۵افغانی باشد از مجموع عایدات فیصد (.)۵
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 -:برا عواید امافه از  ۲۵۵۵۵تا  ۴۵۵۵۵نسبت بمقدار مازاد از  ۲۵۵۵۵فی صد (.)۷

د -:برا عواید امافه از  ۴۵۵۵۵تا  ۷۵۵۵۵نسبت بمقدار مازاد از  ۴۵۵۵۵فی صد (.)۱۵

هـ -:برا عواید امافه از  ۷۵۵۵۵تا ( )۱۵۵۵۵۵نسبت بمقدار مازاد از  ۷۵۵۵۵فی صد (.)۱۵

و -:برا عواید امافه از ( )۱۵۵۵۵۵تا ( )۵۵۵۵۵۵نسبت بمقدار مازاد از ( )۱۵۵۵۵۵فی صد (.)۲۵

ز -:عوایدیکه از ( )۵۵۵۵۵۵در سال تجاوز کند نسبت بمقدار مازاد از ( )۵۵۵۵۵۵فی صد ( )۲۵مالیات اخذ می ردد.

تبصره
صورت اخذ مالیوات از عوایود خوالص شورکتها و مؤسسوات بوه ترتیبوی خواهود بوود کوه مجمووع عوایود شورکت یوا مؤسسوه بوه
سرجمخ اسهام اشخاص تقسیم و بوود از ان از عوایود خوالص هور شوخص مطوابق بوه مقوررات اصول ( )۷ایون اصوولنامه اخوذ
مالیات خواهد شد.
 -:۸امور اخذ مالیات از عایدات بوزارت مالیه مربوط است ،و برا ادارل ایون اموور مودیریتی بنوام مودیریت اخوذ مالیوات از
عایدات در وزارت مالیه موجود خواهود بوود ،ایون اداره مطوابق بوه تولیماتناموس علیحوده کوه از طورف وزارت مالیوه ترتیوب و
تویین میشود اجراآت می نماید.
 -:۹شرکتها و موسساتیکه مطوابق ایون اصوولنامه مکلوف بوادا مالیوات موی باشوند یبول از خوتم بور سورطان هور سوال یوا در
ظرف چهارماه پا از خاتمس عملیات مجبور باجرا مطالب ذیل اند-:
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الف -:از آخرین بی نا که صحت آن از جانب اشخاص دارا ص حیت آنها تصدیق گردیده باشد سوواد در دو نسوخه بوه
انممام تمام مولوماتیکه برا اجرا احکام این اصولنامه الزم باشد به شووبس مربوطوس وزارت مالیوه تسولیم و رسوید حاصول
نمایند.

ب -:آنچه مالیاتیکه بر عایدات آنها تولق می یرد در همان مویخ بایود بودون توأخیر و بودون تقاموا مرجوخ مربوطوه از رو
عواید تویین شده در بی نا به خزینس حکومتی به محلیکه شرکت در آنجا وایخ است تحویل و رسید اخذ نمایند.
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 -:۱۵در موایویکه بموجب اصل ( )۹نسخه ها دوگانس سواد بی نا ها مرتبه بمدیریت اخذ مالیوات بور عایودات بووزارت
مالیه و اصل می شود ،مدیریت مذکوره مطابق مقررات تولیماتنامه تدییقات کرده اگر بوی نا مرتبوس شورکت را صوحت موی
یابند تصدیق صحت آن را بشرکت اعطا و در حالیکه تفاوت در حسابات و بی نا شرکت مشواهده نماینود ،انودازل تفواوت را
مولوووم و مقوودار مالیووات را کووه بوور ذمووس شوورکت ع و وه از آنچووه خووود شوورکت تویووین و تادیووه نموووده مشووخص و بووه تحصوویلی
یوماندانی کوتوالی می سپارد که در مدت یک ماه تحصیل و تحویل بانک یا خزینس حکومتی گردد.

 -:۱۱اگر یک شخص در یک شرکت و یا چند شرکت و تجوارت انفوراد سورمایه داشوته باشود در زموان حسواب فایودل جموخ
منافخ سرمایه که در هور شورکت و انفوراد داشوته باشود محسووب و مطوابق تشوریحات اصوولنامه از او مالیوات گرفتوه شوود،
برا اینچنین اشخاص حسابات خصوصی ترتیب داده شود.
 -:۱۲از منافخ سرمایه هائیکه بی نام در شرکت ها بوده باشند ولو سرمایس آن به هر اندازل باشود بحسواب بلنودترین مالیوه کوه
در اصولنامه تشریح یافته مالیات گرفته شود.

قسمت دوم تجار انفرادی
 -:۱۳به تمام تجاریکه مکلف به تحصیل جوازنامس تجارت و داشوتن دفواتر مصورحه در اصوولنامس دفواتر تجوارتی موی باشوند
مالیات بر عایدات تولق می گیرد ،ترتیب اخذ مالیات از عایدات تجار فوق به تفریقی خواهد بود که در اصل ( )۷در یسومت
شرکت ها توین گردیده.
 -:۱۴تجار مشمول اصل  ۱۳شخصا مکلف اند یبل از خوتم سورطان هور سوال صوورت حسواب صوحیح عایودات سوال گذشوتس
خود را در اظهارنامه رسمی تنظیم نموده در مرکز بوزارت مالیه و در والیات و حکومات اعلی و ک ن به مسوتوفیت هوا و
سررشته دار ها اعلی و مدیریت ها مالیه تسلیم و نیز در هموان مویوخ مالیوات ذموه گوی خوود را از رو عوایود اظهوار
شده به خزانس حکومتی محل مربوطه تادیه نمایند رسیدگی به صحت اظهار نامس تجار و م حظس دفاتر و محاسوبات شوان از
جانب مراجخ مربوطه به ترتیبی خواهد بود که در اصل  ۱۵در یسمت شرکتها تصریح گردیده.
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 -۱۵شرکت و موسسات و تجاریکه در ترتیب بی نا -یا از تقدیم آن در مدت موینس اصول  ۹و  ۱۴خووددار و تواخیر موی
نمایند و یا در پرداخت مالیاتیکه بر ذموس آنهوا اسوت در مودت مقورره موطلوی میکننود -همچنوین آنهائیکوه دارا دفواتر اصوولی
نبوده و یا دفاتر آنها مطابق مقررات اصولنامس دفاتر تجارتی ترتیب نشده باشد مالیات ذمه گی ایشان مستقیما از طورف خوود
مراجخ مربوطه نظور بوموویت کوار تجوارتی شورکت و مؤسسوات و تجوار ابتوداو تویوین و حصوول و متوایبوا هیئوت تشوخیص
مالیات برا رسیدگی به حسابات آنها گماریده میشود -در صورتیکه هیئت موینوه انودازل مالیوات ذموه گوی شورکت یوا شوخص
تأخیر کننده را امافه از آنچه که نظر به ومویت کار تجارتی یب تخمین و تحصیل شده -تشخیص نماینود مطوابق بوه اصول
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 ۱۵تومیل می شود اگر هیئت تشخیص مالیات اندازل مالیات ذموه گوی شورکت یوا شوخص متوذکره را کمتور از آنچوه تخموین و
تحصیل شده تشخیص نمایند -در آنصورت هیئت نظریس خوود را کتبوا بمراجوخ مربوطوه اطو ع و شورکت یوا شوخص متوذکره
مستحق خواهد شد در سال مابود پول متفاوته را در ،حساب مالیات ذمه گی خود مجرائی حاصل مینمایند.

 -:۱۶بالوموم شرکتها و موسسات و تجار مشمول این اصوولنامه هرگواه از تادیوس مالیوات خوود هوا و یوا مالیواتی کوه مسوئولیت
پرداخت آن بودل آنها است غفلت و تاخیر نمایند نسبت به هر ماه تاخیر به جریمه دو درصد از مالیوات محکووم انود ،شورکتها
و اشخاصیکه در اصل  ۱۵تذکار شده نیز از ایام تاخیر که در پرداخت مالیات ذمه گی آنها رو داده اسوت بوه ترتیوب فووق
جریمه خواهند پرداخوت ایوام تواخیر پوا از انقموا مودت مقورره در اصول  ۹و  ۱۴محسووب می وردد -اگور مودت تواخیر از
ششماه تجاوز کند در آنصورت جریمس فووق بوه دو چنود بوال موی شوود جورایم موذکور را مودیریت اخوذ مالیوات بموعدیکوه در
تولیماتنامه ذکر می شود به یومانودانیت کوتووالی بغورح تحصویل تفوویح موی نمایود جرایمیکوه در اثور اجوراآت ادار بذموس
شرکت یا موسسه می شود مسئول پول جریمه هیئت ادار خواهند بود تماما جرایم مذکور در حساب عوایود مراجوخ موذکور
شامل می ردد.
 -:۱۷اگر ثابت می ردد که شرکت یا شخص مالیه ده بی نا مرتبه یا اظهار نامس خود را بصورت غیر حقیقت ترتیوب داده
و این مبنی بر کدا م نوع سوو استفاده بوده است در انصورت برا سال اول برع ول اصل پول مالیات متفاوته دوچند دی ر
نیز جریمتا اخذ می ردد و در حال تکرار جریمس فوق به چهار چند مبل مالیات متفاوته بال خواهد شد.

 -۱۸دولت در حصول حقوق حکومت از اموال منقوول و غیور منقوول شورکتها و موسسوات و تجوار مالیوه ده نسوبت بوه سوایر
طلب اران حق تقدم دارد.
 -:۱۹مامورین وزارت مالیه ،اعما هیئت تشخیص مالیات ،همچنوین سوایر کسوانیکه موامور اجورا ایون اصوولنامه هسوتند
مکلف اند اط عاتیرا که از منافخ و یا سایر عملیات شرکتها و موسسوات و تجوار مالیوه ده بور طبوق ایون اصوولنامه در نتیجوس
ماموریت خود ها حاصل میکنند در صورتیکه افشا آن به مصلحت شرکت یا شخص نباشد محترمانه محفوظ دارند.
 -:۲۵مقررات ایون اصوولنامه دربوارل شورکتها و موسسوات صوناعتی و بوانکی از سوال  ۱۳۲۱مرعوی االجورا اسوت موراد از
تصریح سال  ۱۳۲۱این است که تا هور تواریخ کوه اصوولنامه هوذا نشور می وردد شورکتها و مؤسسوات مشومول ایون اصوولنامه
مالیات سال  ۱۳۲۱را خواهند پرداخت و دربارل تجار انفراد از سال  ۱۳۲۲تطبیق می ردد.
 -:۲۱بووه اجوورا احکووام ایوون اصووولنامه وزارت مالیووه مؤظووف اسووت -ادخووال و اجوورا اصووولنامس هووذا را در جملووس اصوووالت
موموعه امر و اراده می نمائیم.
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مورخه  ۱۸جوزاو  ۱۳۲۲مطابق  ۵ماه جماد الثانی ۱۳۶۲
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ضمیمه ( )۰اصولنامۀ مالیات بر عایدات
 :۱تبدیل اصل اول:
از عوائد خالص شرکت ها و موسسات و تجاریکه جواز نامس تجارتی داشته باشند ،و شامل احکام این اصولنامه میشوند بور
طبق مواد ذیل مالیات گرفته میشود.

تبصره
عواید خالص عبارت است از مجموع عایدات در دورل سال بود از ومخ هر یسم مخار حقیقوی ادار و سوایر مصوارفات
مرور تجارتی که مدارک آن باید ارائه گردد.
 -:۲تبدیل اصل :۷
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از عوائد خالص تجوار انفوراد و شورکت هوا بوود از وموخ مصوارفات موموحس تبصورل اصول اول فیصود بیسوت مالیوات بور
عایدات اخذ می گردد -شرکت ها یبل از توزیخ مفاد سهمداران مبال موینس مالیات بر عایدات را از ان ومخ نمایند.
همچنان تجار انفراد اگر سرمایس اشخاص دی ر هم در تجارت شوان شوریک اسوت از نقطوه نظور ادارل مالیوات بور عایودات
سرمایس واحد شمرده میشود و از عوائد خالص آن اصوال مالیات بر عایدات اخذ میشود.
 -:۳تبدیل اصل :۱۲
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از منافخ سرمایه هائیکه بی نام در شرکت ها بوده باشند فیصد بیست و پنج افغانی مالیات گرفته می شود.
 -:۴بود از نشر این ممیمه اصل  -۱۱اصولنامس مالیات بر عایدات لغو است.
مورخس  ۲۱حوت  ۱۳۲۲مطابق  ۱۵ماه ربیخ االول ۱۳۶۳

ضمیمۀ نمبر  -۵-اصولنامۀ مالیات بر عایدات
جملس (وزارت مالیه) کوه در اصول  ۲۱ ،۱۹ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۵ ،۹ ،۸ایون اصوولنامه موذکور اسوت بریاسوت مسوتقلس مالیوات بور
عایدات تبدیل گردید.
مورخه اول میزان  ۱۳۲۳مطأبق  ۶ماه شوال ۱۳۶۳
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ضمیمه اصولنامۀ مالیات بر عایدات
 :-۱دفتر مرتبس اصولی شرکت ها و تجوار مودار اعتبوار اسوت اگور موامورین مالیوات در حوین تووین مالیوات مشوتبه موی شووند
برا رفخ اشتباه و استحصال یناعت خود ها از رو اسناد خرید و فروش و دفاتر تجارتی تحقیقات کرده میتوانند.
 :-۲تماما موسسات و تجار مکلف انود کوه در حوین تشوخیص و تویوین مالیوه بواثر مطالبوه موامورین مالیوات بور عایودات اسوناد
الزمه را جهته م حظه و یناعت مامورین مذکور ارائه نمایند.
 :-۳ریاست مالیات بر عایدات مکلف است که بود از وصول بی نا و اخذ مالیات الی شش ماه برا شرکت ها و تجاریکوه
از آنها اخذ مالیات می نماید تفری حساب بدهد.
 -۴تبدیل اصل -۹
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شرکت ها و موسساتیکه مطابق این اصولنامه مکلف بادا مالیات می باشوند یبول از خوتم بور سونبله هور سوال یوا در ظورف
چهار ماه پا از خاتمس عملیات مجبور باجرا مطالب ذیل اند-:

الف :از آخورین بوی نا کوه صوحت آن از جانوب اشوخاص دارا صو حیت آنهوا تصودیق گردیوده باشود سوواد در دو نسوخه
بانممام تام مولوماتیکه برا اجرا احکام این اصولنامه الزم باشد بشوبس مربوطه ریاست مالیات بر عایدات تسلیم و رسید
حاصل نمایند.
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ب -آنچه مالیاتیکه بر عایدات آنها تولق می یرد در هموان مویوخ بایود بودون تواخیر و بودون تقاموا مرجوخ مربوطوه از رو
عواید تویین شده در بی نا بخزینس حکومتی به محلیکه شرکت در آنجا وایخ است تحویل و رسید اخذ نمایند.
 :۵تبدیل اصل -:۱۴

تجار مشمول اصل  ۱۳شخصا مکلف اند یبل از ختم بر سنبله هر سال صورت حساب صحیح عایدات سال گذشتس خود را
در اظهار نامس رسمی تنظیم نموده در مرکز بریاست مالیات بر عایدات و در والیات و حکوموات اعلوی و کو ن بمودیریت و
ماموریووت هووا مالیووات بوور عایوودات تسوولیم و نیووز در همووانمویخ مالیووات ذمووه گووی خووود را از رو عوایوود اظهووار شووده بخزانووس
حکومتی محل مربوطه تادیه نمایند رسیدگی به صحت اظهار نامه تجار و م حظه دفاتر و محاسبات شوان از جانوب مراجوخ
مربوطه به ترتیبی خواهد بود که در اصل ( )۱۵در یسمت شرکت ها تصریح گردید.
 :۶تبدیل اصل -:۵
شرکت و موسسات و تجاریکه در ترتیب بی نا یا از تقدیم آن در مدت موینس اصل  ۴و  ۵ممیمه هذا خوود دار و تواخیر
می نمایند و یا در پرداخت مالیاتیکه بر ذمه آنهاست در مودت مقورره موطلوی میکننود همچنوین آنهائیکوه دارا دفواتر اصوولی
نبوده و یا دفاتر آنها مطابق مقررات اصولنامس دفاتر تجارتی ترتیب نشده باشد مالیات ذمه گی ایشان مستقیما از طورف خوود
مراجخ مربوطه نظور بوموویت کوار تجوارتی شورکت و موسسوات و تجوار ابتوداو تویوین و حصوول و متوایبوا هئیوت تشوخیص

مالیات برا رسیدگی بحسابات آنها گماریده میشود در صورتیکه هئیت موینه اندازل مالیات ذمه گی شرکت یا شخص تاخیر
کننده را امافه از آنچه که نظر بومویت کار تجارتی یب تخمین و تحصیل شوده تشوخیص نماینود مطوابق باصول  ۱۵تومیول
می شود اگر هئیت تشخیص مالیات اندازل مالیات ذمه گی شرکت یا شخص متذکره را کمتر از آنچوه تخموین و تحصویل شوده
تشخیص نمایند در آنصورت هئیت نظریه خوود را کتبوا بمراجوخ اطو ع و شورکت یوا شوخص متوذکره مسوتحق خواهود شود در
سال مابود پول متفاوته را در حساب مالیات ذمه گی خود مجرائی حاصل نمایند.

تبصره
در صورت تواخیر بوی نا و یوا موجوود نبوودن دفتور اصوولی هیئوت مالیوات بور عایودات دفواتر موجووده موسسوات و تجوار را
م حظه و بود نظر بومویت تجارت مالیات آن را توین و تحصیل می نماید.
 :۷چون خساره ها وایوه در خود سال از یک نوع جنا و موامله در حین ترتیب بی نا بمفاد دی ر نوع جنا و مواملوه
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محسوب میشود آنچنان شرکتها و تجارت خانه هائیکه یطوا در بی نا شان مفاد بایی نمیماند و متحمل خسواره و مورر موی
شوند در صورت اثبات و یناعت تا سوه سوال در مالیوات آینوده شوان مجورا داده شوود بوود مودت موذکوره اسوتحقاق مجرائوی را
ندارند.

 :۸اموال موجوده شرکت ها و تجارتخانه ها که باساا اصول  ۴اصوولنامه بوه نور روز ییموت موی شوود بوه ییموت تموام شود
گرفته شود.
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 :۹ماشین و آالت و تومیر و اثاثیه و غیره لوازمات شرکتها که دورل استه ک خوود را طوی کورده اسوت ییموت آن بصوورت
فرمی تویین و بحساب یید شود تا زمانیکه تومیر و اثاثیوه و سوامان موذکوره بفوروش میرسود همچنوان بحسواب مواملوه گوردد
ویتا که بفروش میرسد و یا موسسه منحل میشود در آن مویخ ریاست مالیات بر عایدات مالیس آنرا اخذ کند.
 :۱۵مصارفات شرکتها و تجارتخانه ها مربوط موام ت تجارتی حسب مواد آتی یابل مجرائی است:
الف -مواش مامورین و مستخدمین.
ب -کرایس دفتر و گدام مال التجاره و ماکوالت.
 مفروشات و محرویات و تنویرات.د -مصارف یرطاسیه.
هـ -محصول تیلفون و تل راف و پسته.
و -مصارفات بیمه مال التجاره.
ز -مصارفات سفریه تجارتی.

ح -داللی داخل و خار از حصس خرید و فروش.
ط :تکت پولی بانک و کوتی دار خار که الی رسیدن پول تاجر در بیجک افزود میدارد مطابق صورت حساب.
 :مصارف مال در خار از یبیل کرایه و یمر ارت ،کمیشن ،کرایه گدام باربند .
ک :مصارف ترمیم تومیر شرکت و تجارتخانه ها.
ل :بیمس صحی مامورین شرکت ها و موسسات ملی.
م :تقاعد مامورین شرکت ها و موسسات.
مورخه  ۱۵حوت  ۱۳۲۴مطابق  ۲ماه ربیخ الثانی ۱۳۶۵
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