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 تقدیم احترامات فایقه! با

بر بنیاد فقره دوم ماده دوازدهم و که  را  1396که توأم نامه هذا، گزارش بازرسی عواید سال مالی  خرسندم

رئیس جمهور و شورای  بأترتیب گردیده، به حضور جاللتم اداره عالی بررسیدر مطابقت به ماده دوم قانون 

 محترم ملی ارایه می نمایم.

که در  مالیاتی ،گمرکی وغیره در سکتور دولتیامور عواید ساالنه ادارات  در مورد چگونگی گزارش این

البته  ،باشد، ترتیب گردیده است می سایر عوایدبرگیرنده نتایج بازرسی عواید مالیاتی، محصول گمرکی و 

های بودجوی  های مالیاتی در بخش مصارف نهادو تفاوت  و موسسات دولتی هاتصدی ،هاعواید شاروالی

های  همراه با سایر نهاد مصارفساالنه بازرسی آنها در گزارش  نتایج شامل این گزارش نبوده و چگونگی

 ارایه خواهد شد.    بصورت جداگانهدولتی 

 ،قام محترم ریاست جمهوری و شورای محترم ملیاداره عالی بررسی آرزومند است تا با ارایه این گزارش به م

نهاد های دولتی بخصوص بخش های عایداتی به تحقق و تحصیل عواید داخلی کشور، تقویه بودجه ملی، 

تأمین شفافیت و حسابدهی و در نتیجه عرضه خدمات بهتر و حکومتداری خوب توجه بیشتر مبذول داشته و 

 ره عالی بررسی اجراآت الزم بعمل آورند.در زمینه تطبیق نتایج بازرسی های ادا

 

 احترامبا                    

 
 

      محمد نعیم حقمل      

      بررسیرئیس اداره عالی               
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1 / صفحه  

 

بررسییافته های اداره عالی  فشرده  

سال  امور مالیات، محصول گمرکی و فیس ها بر طبق پالن  مطروحه  1397مالی  در طی سال بررسیعالی  اداره

در مرکز و ورت و سایر ادارات عوایدی ریاست های ترانسپ ،ریاست های گمرک ، ادارات مالیاتیدر  را 1396مالی  

و نتایج آنرا که شامل یافته ها و سفارش های اصالحی بررسی میباشد با تفصیل و جزئیات جهت بازرسی  والیات

تطبیق، تحصیل حقوق دولت، تقویه سیستم کنترول داخلی و بهبود اجراآت به نهاد های مالیاتی ، گمرکی، 

 ی شده رسماً ارسال نموده است که موارد عمده و مهم آن بصورت فشرده در اینترانسپورتی و سایر ادارات بازرس

 حسب زیر ارایه میشود: گزارش 
 

 الف: وضعیت عواید

( درصد  12.6باشد که حدود )  یم ی( افغان 169.057.437.121)  یاز منابع داخل یافتیمجموع وجوه در .1

،  یاتیمال دی( درصدعوا44.9) یداخل دیختلف در عوا. سهم منابع مدینما یرا احتوا م یناخالص داخل دیتول

 دی( درصدعوا  5.37، ) یاتیمال ریغ دی( درصدعوا23.8ها ، )  سیو ف ی( درصد محصول گمرک21.23)

به  وندی، در پ باشدیم یاجتماع یها هی( درصدسهم 3و )   ی( درصد فروش امالک دولت1.64متفرقه ، )

( درصد 8.8بوده که)  ی( افغان 118.392.864.072مبلغ )  1396در سال  یخارج یآن مساعدت ها

 ( 1396قطعیه   9)صفحه . .دینما یرا احتوا  م (GDP)  ینا خالص داخل دیتول

، اما هنوز هم فاصله قابل   1396 یدر سال مال یو مصارف بودجه عاد یداخل دیعوا نیب  ینسب تفاوت .2

 یو مصارف عاد یداخل دیعوا انیخال و فاصله م نیکه ا بوده  و مصارف موجود دیعوا نیب ئی مالحظه

مصارف  لیتمو کهی. درحالگذاردیرا بجا م ییبسزا یمنف راتیتاث یدولت و ثبات مال یمال تیریمد یرو

از اهداف بزرگ دولت  یکی یالملل نیمساعدت کننده ب ینهاد ها یو بدون همکار یداخل دیاز عوا یعاد

و  ریهشت سال اخ انیدر جر یداخل دینسبت به عوا یارف عادمص شیبا توجه به افزا ی. ولباشدیم

 یاز سالها کمترکه  یمنابع داخل قیاز طر 1396در سال  ی( درصد مصارف عاد65.84)لیبخصوص تمو

مصارف  شیراستا به چالش مواجه ساخته است . افزا نیدولت را در ا یتالشها باشد،یم 1390 یال 1389

 13صفحه ). رودیبشمار م ندهیکشور در آ ییچالش بزرگ در خودکفا کی  یداخل دیبا توجه به عوا یعاد

 (1396گزارش قطعیه 

 

شده از  لیتحص دیکه در عوا دهدیقبل نشان م یبا سالها 1396 یسال مال دیعوا هیحساب قطع سهیمقا .3

غ مبل 1395 یشده سال مال لیتحص دیعوا ی( افغان153.496.004.586مبلغ ) سهی، به مقا یمنابع داخل

 دیعوا ی( افغان122.349.981.834مبلغ) سهی( درصد ، به مقا10.14) ای ی( افغان15.561.432.535)
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مبلغ  سهی( درصد و به مقا38.17) ای ی( افغان46.707.455.287مبلغ ) 1394 یشده سال مال لیتحص

 ای ین( افغا69.007.539.741مبلغ ) 1393 یشده سال مال لیتحص دیعوا ی( افغان100.049.897.380)

از   دیعوا لیدست آورد خوب در جهت تحقق و تحص کیاست . که  دهیرونما گرد شی( درصد افزا69)

 (162صفحه  1396)قطعیه .گرددیم یتلق یمنابع داخل
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گمرکات و عواید غیر مالیاتیب:  مشاهدات و یافته های بررسی در بخش عواید مالیاتی،   
 

یافته  نوع   

تگمرکا عواید مالیاتی  عواید غیر مالیاتی 

 مجموع
واحد 

 سال پولی

1396 

 سال

1395 

 سال

1394 

سالهای 

 گذشته
 سال

1396 

 سال

1395 

سالهای 

 گذشته
 سال

1396 

سالهای 

 گذشته

 6,425,979 تفاوت /عدم وضع مالیه
 

3,865,264 2,846,436 1,961,020 2,769,761 
   

 افغانی 17,868,460

ر مالیه عدم پرداخت جریمه تاخی

،کرایه ،بیجک ، رسم ارضیه،حق 

االجاره و ارایه اظهار نامه های 

 مالیاتی

574,831 2,677,432 1,451,223 3,725,822 1,089,548 2,646,709 
 

 افغانی 35,637,492 155,025 23,316,902

 1,926,464 عدم ایفای مکلفیت های تادیاتی
        

 افغانی 1,926,464

 مهعدم اخذ محصول بارجا
    

85,934 
    

 افغانی 85,934

 فیصد سره میاشت 2عدم وضع 
     

3,240.382 
    

 افغانی

 عدم انتقال پول تضمین
     

22,250,000 
   

 افغانی 22,250,000

 دیون تصفیه ناشده
    

18,927,614 
     

 افغانی

 2,341,294 20,365,900 عدم تصفیه وتحصیل باقیات
 

290,463,868 239,100,000 
 

144,562,634 
 

 افغانی 707,787,127 10,953,431

 افغانی 807,723,473 11,108,456 23,316,902 144,562,634 30,906,852 261,164,116 297,036,126 5,316,487 5,018,726 29,293,174 مجموع
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 اسعار خارجی 

 عواید غیر مالیاتی نوع یافته

 سالهای گذشته 1395سال

کلدار    جوه نقدی به واردات دولت  عدم انتقال و 9،855،100  

کلدار    عدم تصفیه وتحصیل باقیات   560،000    9.000 

 9.000دالر امریکائی  10،415،100کلدار پاکستانی مجموع

 

 سفارش

ایداتی مستلزم آنست تا ادارات متذکره  به مالحظه گزارش نتایج سایر ادارات ع ترانسپورتی و گمرکی، ،عواید در نهاد های بازرسی شده مالیاتی بررسی های  یافته فشرده 

، قابل تصفیه ، قابل  بازرسی ها که قبالً فرستاده شده و  نتیجه گیری و سفارش ها در بخش  ششم گزارش که در آن یافته های بررسی از لحاظ ماهیت )قابل تحصیل 

ک سفارش ارایه گردیده ، تدابیر الزم را در زمینه تحقق یافته های  بررسی اتخاذ و عملی نموده و از این انتقال و ضعف های کنترول داخلی ( تصنیف و پیرامون هری

 طریق نقش مؤثر را در رابطه به جمع آوری عواید، تقویه عواید داخلی و رسیدن به اهداف خود کفایی مالی دولت ایفا نمایند.

ادارات ترانسپورتی و سایر ریاست های گمرک، توفیت ها،، مسمی گردد که ریاست های مالیه دهنده گان سفارش اطمینان حاصل نمایند که تمام شاخص  ادارات عوایدی  

موجود بوده ، قانون تنظیم ترانسپورت زمینی و سایر قوانین مرتبط  قانون گمرکات  ،موثر احکام قانون مالیات بر عایدات تطبیق های کنترولی و تطبیقات ضروری که برای 

به اداره عالی  تطبیق سفارشات بررسی از نتیجه اجراات خویش در زمینه ایجاب مینماید تا ادارات ذیربط . در اجراآت شان رعایت گریده  است ور درست و کامل به ط

ارایه نمایند.اطمینان  بررسی  



 اولبخش

 بررسیاهداف، حدود و میتودولوژی 
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 بخش اول
 

 میتودولوژی بررسی حدود و اهداف،

  

 تاریخچه مقدمه و .1.1

  بررسیاهداف  .1.1.1
 دوم اهداف ذیل را برای اداره عالی بررسی مشخص نموده است:در ماده  اره عالی بررسیاد قانون

 مصارف بودجه ادارات دولتی . تحقق عواید و  .1

حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار  های مالی و مطابقت فعالیت .2

 تقنینی . سنادداشته و یا از آن استفاده می نماید با احکام ا

داشته و یا ازآن  سایرمراجع که پول یا دارایی عامه را دراختیار شفافیت درحسابدهی ادارات دولتی و .3

 .استفاده می نمایند

 تفتیش.   و حراست از دارایی های عامه از طریق کنترول  .4

امه را حصول اطمینان از موثریت، کارایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایر نهادهای که وجوه ع .5

 دراختیار دارند و یا از آن استفاده میکنند.  

شناسایی فعالیت های غیرقانونی، غیرموثر، غیرمفید و غیراقتصادی و سایر فعالیت های نادرست  .6

 پیشنهاد اصالح نواقص آنها.  و اقتصادی  حسابی و مالی،

ریح میدارد که رئیس فقره دوم ماده دوازدهم قانون اداره عالی بررسی در رابطه به گزارشدهی تص .1.1.2

مصارف بودجه ادارات دولتی درسال ما  مورد عواید و اداره عالی بررسی گزارش ساالنه بررسی را در

تصریح می  اداره عالی بررسی( قانون 19ماده )بعد  به رئیس جمهور و شورای ملی ارایه می نماید و 

قام ریاست جمهوری و شورای ملی از بعد از ارائه به م بررسی دارد که نتایج گزارش های اداره عالی

 طریق رسانه های همگانی نشر می گردد.

( سازمان 1977( )اعالمیه لیما، ISSAI-1معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ) 20 بخش .1.1.3

( سفارش می نماید که ادارات عالی تفتیش باید INTOSAIهای عالی تفتیش ) بین المللی نهاد

ل محصول گمرکی و فیس ها را تا حد امکان بطور وسیع بازرسی نماید و جمع آوری مالیات، به شمو

در انجام این کار باید اسناد جمع آوری مالیات را بصورت جداگانه نیز بازرسی نماید، عالوه بر این 

هنگام بازرسی تطبیق قوانین مالیات، نیاز به بازرسی سیستم و موثریت جمع آوری مالیات، دستیابی 

ید و غیره دارد، در صورتی که ضروری پنداشته شود اقدامات بهتر شدن آنها را پیشنهاد به اهداف عوا

های عالی تفتیش  ( سازمان آسیایی نهادBali Declarationنماید. عالوه بر این اعالمیه بالی )
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(ASOSAI )1988 روی نیاز به بازرسی جامع عواید و تاکید باالی ضرورت به ارزیابی شایستگی ،

طرز جمع آوری و تحقق مالیات، بخصوص در ساحات که خطر عدم رعایت قوانین  سیستم و

به عبارت دیگر، تمرکز باید بر روی بازرسی ساحات خطر و کمبودی  ،محسوس باشد تاْکید می نماید

 های سیستم باشد در غیر آن ممکن منجر به از دست دادن عواید گردد.

که نهاد های عالی  13فقره   ISSAI 400 لی تفتیشهای عا اساس معیارهای بین المللی نهاد به .1.1.4

( گزارش خویش را پیرامون میزان مطابقت فعالیت مراجع با قوانین و معیارات مربوط SAIتفتیش)

 ترتیب وارایه مینماید .

(، بازرسی مالیات، ISSAI-1معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ) 20بر اساس بخش  .1.1.5

رجه اول قرار میگیرد. تفتیش رعایت قوانین و مقررات، تشخیص ضعف در تفتیش رعایت قوانین در د

سیستم کنترول داخلی، تطبیق قوانین قابل اجراء و قانونی بودن اقدامات و یا انحرافات مربوط به آن 

( در ISSAI 400معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ) 53فقره را احتوا می کند. بر اساس 

ن و مقررات، بازرسی عمدتاً روی سیستم های کنترولی اجراء گردیده که اداره را انیتفتیش رعایت قو

 مطالعه دیمفتش بافوق  معیارات مطابق به در تطبیق قوانین و مقررات کمک و یاری می رساند. 

تمام جوانب  نکهیقرار دارد تا ا یکنترول محیطدر مطابقت با مناسب  یکنترول داخل ایکه آ دینما

همچنان مطابق به فقره  آن باشد. یها تیو صالح نیبا قوان اداره یها تیفعال تیرعا نندهتضمین ک

54 (ISSAI 400) انجام را در مراجع خطر  یابیارز ت،یخطر عدم رعا ییجهت شناسا دیبا نمفتشی

 دیبا نی. مفتشرندیخطر تقلب را در نظر بگ دیبا نیمفتش (ISSAI 400) 55د، و مطابق به فقره ده

واقعات خطرات  شیخطر شامل ساخته و هنگام اجراء تفت یابیارز تیعوامل تقلب را در فعالخطر 

 را خاطر نشان سازند. یاحتمال

ن وانی(، تفتیش رعایت قISSAI 4000-23مطابق به معیارهای بین المللی نهادهای عالی تفتیش ) .1.1.6

 ، پالیسی ها نین، مقرراتو مقررات  واضح میسازد که آیا فعالیت های مراجع دولتی مطابق با قوا

اداره عالی تفتیش با تشخیص انحرافات از قوانین  ؟ صالحیت های مربوطه صورت گرفته یا خیر

ومقررات  وارایه گزارش از آنها به مراجع مربوط و اتخاذ عمل از سوی مراجع در تطبیق سفارشات  

 بررسی در تقویت حکومت داری خوب کمک میکند .

 اداره عالی بررسیقانون  12و  2در ماده  بررسیگرفتن مسئولیت های اداره عالی  بنا برین، با در نظر .1.1.7

ن و مقررات بخش عواید شامل انیو شرایط معیارهای انتوسای، اهداف بازرسی تفتیش رعایت قو

  موارد ذیل است:

  مطابق به آیا تحقق / تحصیل عواید )مالیات، گمرکات و عواید غیر مالیاتی( توسط ادارات بودجوی دولت

 ؟موقع به حساب دولت وارد گردیده است یا خیره ب صالحیت های قانونی بوده و

  آیا ادارات مالیاتی، گمرک و سایر ادارات بودجوی احکام قوانین نافذه و صالحیت های مربوطه )قوانین

ا از طریق صالحیت های بودجوی( رمصارف عامه ،  قانون اداره مالی ومالیات بر عایدات، قانون گمرکات، 
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مدیریت کردن امور مالیات، محصول و برنامه های مربوط تطبیق نموده و حصول اطمینان از اینکه مالیه 

 ؟دهنده گان تعهدات خویش را پرداخت کرده اند یا خیر

  آیا سیستم های کنترول داخلی مناسب برای ارزیابی و تحصیل مالیات و محصول گمرکی و همچنان

ی و دیگر پروسه های اداری و مدیریتی غرض اخذ تصامیم موجود بوده و عملی حصول عواید غیر مالیات

 ؟می نمایند یا خیر

  آیا با در نظر داشت رعایت قوانین، عملکرد ادارات عایداتی و تحقق عواید توسط ادارات بودجوی با احکام

قوانین، مقررات  قوانین مالیات و گمرکات قابل اجرا بوده و همچنین با صالحیت های بودجوی و سایر

 ؟مربوط و قوانین حاکم بر آن مطابقت داشته یا خیر

  آیا در تحقق عواید بخاطر دست یابی به هدف تحصیل عواید تمرکز صورت گرفته و یاخیر، در صورت بروز

تفاوت بین تخمینات بودجوی، عواید تحقق یافته و عواید تحصیل شده از طریق  ثبت تفاوت در مالیات و 

 ؟ی بیرون نویس شده و در صورت های مالی ساالنه انعکاس یافته است یا خیرمحصول گمرک
 

 حدود بررسی  .1.2

   بررسیدر مورد حدود تفتیش تصریح می دارد که اداره عالی  اداره عالی بررسیماده پنجم قانون   .1.2.1

، شاروالیها، محلی  ومرکزی بودجوی  صالحیت اجرای تفتیش عملکرد امورمالی و حسابی ادارات

سایر مراجع که پول و آن سهیم میباشد  شرکت های که دولت در و ی ها، شرکت های دولتیتصد

 .دارا می باشدیا ازآن استفاده می نماید  یا وجوه عامه را درختیار داشته و

دوره بازرسی اداره عالی بررسی معموآل یک سال مالی می باشد که دررابطه،بررسی  رعایت قوانین   .1.2.2

عواید تحصیل  ادارات شامل پالن عوایدی ، تحقق یافته و 1396ید سال مالی مورد عوا ومقررات در

بررسی  بازمانده نیز تحت  بوده لیکن در برخی مراجع امورمالی و عوایدی سال های قبل که از

 پوشش بازرسی قرارگرفته است.

زرسی از ( تعین حدود باISSAI 4000) رهنمود بررسی رعایت قوانین و مقررات 43فقره مطابق به  .1.2.3

. دینما نییرا تع بررسی  شبردیپ ۀقیو طر تیماه ،یتا ساحه کار ،باشدیم بررسی یعال ۀادار مسؤلیت

نوع خاص  کیکه  دیتقاضا نما بررسی یعال ۀقانون گذار مانند پارلمان ممکن از ادار یبعضاً نهاد ها

 . دیرا اجرا نما شیتفت

 گرید شیتا تفت شیتفت کیکه از  باشدیم یلفموضوعات مخت شاملو مقررات  نیقوان تیرعا بررسی 

ن و مقررات همراه با قوانین قابل اجراء،  وانیشامل ارزیابی قبرری  رعایت قوانین میتواند. دینمایفرق م

اتخاذ تصامیم اداری  بازرسی مواردمهم تفتیش داخلی و اجراآت ،تفتیش سیستم کنترول داخلی 

 تفتیش میباشد. مرجع تحت شده در

و عواید غیر مالیاتی  محصول گمرکی ،ازرسی در این گزارش دربرگیرنده عواید مالیاتیپوشش ب .1.2.4

 میباشد.
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 (بررسیشیوه  )میتودولوژی  .1.3

)موضوع یها، اطالعات و معامالت مال تیفعال یابیارز قیو مقررات از طر نیقوان تیرعا بررسی .1.3.1

مشخص شده( در  اریمع ثیکه) منح نیموارد با قوان یدر تمام ایکه آ ردیگ ی( صورت مبررسی

و مقررات از  نیقوان تیرعا شیتفت گر،ینافذ است، مطابقت دارد.  به عباره د بررسیمرجع تحت 

مقررات،  ن،یبا درنظرداشت آن از قوان بررسیکند که مرجع تحت  یبحث م یسطح و درجه ا

عات و معامالت ها، اطال تیتوافق شده در فعال طیشرا ایوضع شده  یها، کود ها یسیرهنمودها، پال

و مقررات را در مطابقت  نیقوان تیرعا شیتفت ،یبررس ی. اداره عالدینما یم یرویخود از آن پ یمال

هدف  شینوع تفت نیدهد. در ا ی( انجام مISSAIs)شیتفت یإدارات عال یالملل نیب اراتیبا مع

بصورت قابل را  شیاشتباهات که ممکن هدف تفت یشناسائ ن،یقوان تیبرآنست تا از عدم رعا

شامل  نیقوان تیرعا شی. تفتدینما یمناسب  فراهم م نانیقرار دهد، اطم ریتحت تأث یمالحظه ا

 و مقررات است.  نیقوان تیرعا نهیو زم تیکننده ، ماه تیمدارک حما ش،یآزما راساسب یبررس

و  بررسی. استشامل عواید مالیاتی،عواید گمرکی، عواید غیر مالیاتی و  عواید متفرقه  بررسیحدود  .1.3.2

عدم رعایت قوانین و مقررات، سوء استفاده و همچنان روی   قضایای جداگانه  گزارشدهی روی

های موجود در سیستم های مدیریت مالی، اداره و مدیریت عواید و کنترول داخلی مرجع  ضعف

 . را نیز شامل می شود بررسیتحت 
رای شناسائی و پالنگذاری موضوعات جهت را ببراساس خطر  بررسیشیوه  ، اداره عالی بررسی     .1.3.3

با  بررسیل داخلی مراجع تحت وسیستم های مدیریت مالی و کنتربررسی نقاط ضعف موجود  در 

های قبلی، پیروی مینماید. چنین خطرات ناکامی در  بررسی در نظر داشت ماهیت خطرات ناشی از 

خطرات ناشی از  مدیریت ضعیف  تطبیق سفارشات تفتیش قبلی برای جمع آوری / حصول مالیات ،

در  ضعف معافیت ها،  اجراآت نادرست  در مورد مالیات ، ارزیابی ضعیف مالیات و تحقق عواید، 

 ل های ضعیف و موارد تکراری تحت ارزیابی، معافیت های اشتباه، وضعومالیاتی، کنترامور بررسی  

 .را احتوا مینماید  ادراتیمالیات ، طبقه بندی غلط مالیات یا اقالم وارداتی / ص کم 
 :ما شامل موارد ذیل میگردد بررسی شیوه  .1.3.4

i.  ادارات عایداتی و  توسطبررسی پروسه انتخاب موارد مالیات ارزیابی شده خودی جهت بررسی

 مالیات به دولت و پرداخترزیابی نهایی ا اآن بمقایسه 

ii.  گمرکی، به اساس نمونه.  /مالیاتی بررسی دوسیه های 

iii. به  ی، مقررات و منشورها، بحث و تبادل نظر با مقامات، پاسخ ادارات مربوطه  عوایدمرور قوانین

 ، بررسی معلومات عوایدی.بررسیاستعالم های 

 سیستم کنترول داخــلی یـک بخـش مهم اداره بـوده و توسط هیـات رهبری مــرجع به منـظور رفــع   .1.3.5

به مقام رهبری اداره اطمینان میدهد که دراجراات آنها برابر اهداف و مقاصد مرجع طرح گردیده و  خطرات در 

 اهداف عمومی ذیل به دست می آید:
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 . مطابقت اجراات مراجع با قوانین و مقررات، قواعد 

 .اعتبار بخشیدن به دفاتر مالی، عوایدی وگزارش عواید 

 .تحصیل و جمع آوری عواید طبق پالن های عوایدی 

ها، سیستم کنترول داخلی شامل تشکیالت، ساختار، روش ها، طرزالعمل برای بدست آوردن اهداف فوق الذکر،

مراحل ، معیارها وسیستم ها می باشد ، برای دستیابی به اهداف کلی ، عناصر سیستم کنترول داخلی شامل 

محیط کنترول  ، فعالیت های کنترولی ، ارزیابی خطر، اطالعات ، روابط و نظارت می باشد،کار تفتیش داخلی 

الزم نظارت کنترول داخلی بوده و باید به اداره مربوطه ارزیابی های مورد نیاز را از کار کرد و موثریت جز

 سیستم کنترول داخلی فراهم سازد.

بازرسی شده  قبلی ساحات ضعف را که اشاره به ماهیت خطر می کند  در مراجع هیئت نتایج بازرسی .1.3.6

 که ذیالٌ ارایه میشود. نشان داده است

 قق کامل عواید پیشبینی شده در ادارات عوایدی محسوس بوده است عدم تح. 

  احصائیه دقیق شرکت های که معافیت مالیاتی اخذ نموده اند در بخش مالیه دهنده گان نیز موجود

 نمیباشد از این رو مشکل است تا مالیات معاف شده را تخمین نمود.

 الیات تعدادی از شرکت ها در ریاست های عواید تأخیر در ارایه اظهار نامه های مالیاتی و تحویلی م

 ومستوفیت ها به مالحظه رسیده است.

 ( مورخ 42در تطبیق نتایج نظریات هیئت قبلی برطبق مصوبه های شماره )( مورخ 31و )15/11/1388

شورای محترم وزیران اقدام الزم  نگردیده، به گونه مثال در مستوفیت والیت لغمان مبلغ  26/7/1389

( افغانی و  در مستوفیت والیت    18.052.232( افغانی، در مستوفیت والیت کندهار مبلغ )3.624.044)

( افغانی بدون تحصیل باقیمانده و همچنان در ریاست محترم مالیه  دهنده 15.599.616بادغیس مبلغ )

بلی تطبیق گان زون مرکز، مالیه دهندگان بزرگ، مستوفیت والیت بلخ و گمرک هرات نظریات هیئت ق

 نگردیده است.

در  ( ،%26) (، متوسط25%) ریاست مالیه دهنده گان بزرگ 1396جمله عواید تحصیل شده سال  از .1.3.7

(  ، مستوفیت والیت %44( ، مستوفیت بادغیس )%26( ، مستوفیت فراه )%46مسوفیت والیت لغمان)

( ، مستوفیت %30.2( در مستوفیت والیت بلخ )%16(  در مستوفیت والیت هلمند )%26کنرها )

درمستوفیت والیت  1395(  در سال %21( و در مستوفیت والیت کندهار )%23والیت میدان وردگ )

(  بوده 26.3( و در مستوفیت والیت نیمروز)%8.9(  ، در مستوفیت والیت هرات )22.8%ارزگان )

انون و مقررات عواید تحصیل شده به منظور آزمایش کنترول داخلی و حصول اطمینان از رعایت ق

از جمله در  1396سال  فیصدی بازرسی در ریاست های گمرک طی تحت بازرسی قرارگرفته است.
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و  (24.7%(، در گمرک فراه )48.5%درگمرک والیت نیمروز) (،23.28%گمرک والیت هرات  )

بمنظور آزمایش کنترول داخلی و  از جمله عواید تحصیل شده  ( که22.8%درگمرک والیت کندز )

 تحت بازرسی قرار گرفته است.  از رعایت قانون و مقررات صول اطمینانح

ساحات که به منظور حصول اطمینان از شفافیت و حسابدهی تحت آزمایش  1396در سال مالی   .1.3.8

بررسی قرار گرفته است عبارت اند از: کم سنجشی محصول مالیه  ، تفاوت وضع و عدم وضع مالیه، 

مالیاتی، مالیه سهم کرایه ، باقیات عوایدی، جرایم تأخیر مالیاتی، نمبر تأخیر در ارایه اظهار نامه 

 .و غیرهتشخیصیه، جریمه تأخیر انتقال اموال و رسم ارضیه،کسر عواید، 

(  شرکت از درک عدم پرداخت مکلفیت ها ، وجایب مالیاتی و عدم قناعت از نتیجه 71به تعداد ) .1.3.9

( افغانی باقیدار هستند 38.917.357.132بزرگ مبلغ ) بررسی از ریاست محترم   مالیه دهنده گان

 که به قضایای دولت و بررسی  مجدد معرفی گردیده اند.

برای یک تعداد نهادهای محدود مکتوب ممنوع الخروج و مسدودکردن  1396در سال مالی  .1.3.10

کلفیت حسابات بانکی صادر گردیده است در حالیکه باقیات شرکتها و نهادها از درک عدم پرداخت م

های مالیاتی به مراتب بیشتر بوده که این خود بیانگر ضعف کنترول داخلی و دوگانگی اجراآت را در 

 آمریت تطبیق قانون  ریاست محترم مالیه دهنده گان بزرگ را نشان میدهد.

( شرکت سند عدم مسئولیت جهت تجدید جواز در یافت 199به تعداد ) 1396در سال مالی  .1.3.11

از  1396( شرکت در سال 45( شرکت بررسی گردیده و )154ن جمله به تعداد )نموده اند که از آ

بررسی بازمانده است که شعبه مذکور علت آنرا کمبود پرسونل و به درازا کشیدن پروسه بررسی 

 نسبت عدم همکاری دقیق شرکتها در ارایه اسناد و معلومات میدانند.

( نهاد توسط مقامات 41تعداد ) اتیمال وسط در ریاست مالیه دهنده گان مت1396 یسال مال در .1.3.12

را به وقت و زمان  شی( نهاد اقساط خو14( قسط لغو و تعداد )1که ازجمله ) دهیقسط گرد صالحیذ

اند و جمعاً  مبلغ  دهیگرد یقانون معرف قیتطب تیریبه مد یریگیننموده که غرض پ لیتحو نهیمع

 .است لیقابل تحص لیذ یاد هااز نه حصول،بابت اقساط ال ی( افغان40.440.306)

که از  باشدیدهنده گان متوسط ثبت و راجسترم هیمحترم مال استیر در ( نهاد 26783تعداد) .1.3.13

 ی( نهاد ال13948را ارائه داشته اند و تعداد) شیخو یاتی( نهاد اظهارنامه مال12835جمله تعداد )

 .اند دهینگرد یاتیحاضر  به ارائه اظهارنامه مال 1396 رسالیاخ
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 بخش دوم

 1396عواید و محصول گمرکی سال  وضعیت مروری بر

 وضعیت عواید .2.2

( افغانی عواید پالن شده از منابع داخلی  162.700.000.000از مجموع مبلغ )  1396در سال مالی  2.1.1

ــغ )    ــال ، مبلـ ــدای سـ ــه ابتـ ــند بودجـ ــانی171.946.927.292در سـ ــغ   ( افغـ ــق ومبلـ تحقـ

( افغانی نظر به قطعیه عواید تحصیل گردیده است که وجوه تحصیل شده بـه  169.057.437.121)

( درصد افزایش را نشان می 3.9( افغانی یا )6.357.437.121مبلغ ) 1396مقایسه پالن عواید سال 

قایسـه  ( افغـانی بـه م  153.496.004.586مبلـغ )   1396دهد. گرچه تحصیل عواید داخلی در سال 

( در صد افزایش را نشـان  9.2( افغانی یا )15.561.432.535مبلغ ) 1395عواید تحصیل شده سال 

می دهد، اما این افزایش به اساس روند عادی تحقق و تحصیل عوایـد نبـوده بلکـه بـاالثر تزئیـد در      

( 3قـره ) ( و تعـدیل ف 66( مـاده ) 1فیصدی مالیات و فیس ها رونما گردیده ، چنا نچه تعدیل فقره )

( قانون مالیات برعایدات از دوفیصد به چهار فیصد ، وضـع ده فیصـد فـیس بنـام اسـتفاده      64ماده )

وضع دوفیصد محصول حق العبور باالی قیمت تیل و گاز حین تورید تیـل در   کنندگان تیلفون ها ،

( 1210گمرکات مطابق به تعدیل برخی از مواد قانون محصول حق العبور منتشره جریـده رسـمی )  

 1396)قطعیـه سـال    افزایش فیس عبوری طیارات از فضای افغانستان و... بوده است.و30/1/1395مؤرخ 

 (20صفحه 

(  12.6باشد که حدود )  یم ی( افغان 169.057.437.121)  یاز منابع داخل یافتیمجموع وجوه در 2.1.2

( 44.9) یداخلـ  دیـ . سـهم منـابع مختلـف در عوا   دیـ نما یرا احتـوا مـ   یناخالص داخلـ  دیدرصد تول

 یاتیمال ریغ دی( درصدعوا23.8ها ، )  سیو ف ی( درصد محصول گمرک21.23، ) یاتیمال دیدرصدعوا

 یهــا هیدرصدســهم (3)و ی( درصــد فــروش امــالک دولتــ1.64متفرقــه ، ) دی( درصــدعوا  5.37، )

ــاع ــدیم یاجتمـ ــدی، در پ باشـ ــا  ونـ ــاعدت هـ ــه آن مسـ ــارج یبـ ــال  یخـ ــغ 1396در سـ                                                         مبلـ

را احتـوا  ( GDP) ینـا خـالص داخلـ    دیـ ( درصـد تول 8.8بوده کـه)   ی( افغان 118.392.864.072) 

 (10صفحه  1396)قطعیه سال .دینمایم

ــر اســاس ســند بودجــه ابتــدای ســال  1396مجمــوع بودجــه عــادی ســال مــالی   2.1.3 حــاوی مبلــغ  ب

ت ملیـاردو چهارصـدودوازده ملیـون و دوصـدونزده هـزار      ( دوصدوشصت وهش268.412.219.000)

( 55( افغانی یا )147.858.919.000افغانی پیش بینی گردیده ، که تمویل آن ازمنابع داخلی مبلغ )

(درصد ، درنظرگرفته شده 45( افغانی یا )120.553.300.000درصد واز مساعدتهای خارجی مبلغ )

 ودجه منظورشده کدام مازاد ویا کسربه نظرنمی رسد.که درمنابع تمویلی آن به مقایسه اصل ب
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( 161.001.496.000( حاوی مبلغ )1396به همین ترتیب مجموع بودجه انکشافی سال مالی ) 2.1.4

یکصدو شصت و یک ملیاردویک ملیون و چهارصدونودوشش هزارافغانی بوده ، که تمویـل آن از  

رصد ، از مدرک مساعدتهای بالعوض ( د7.89(افغانی یا )12.702.253.000منابع داخلی مبلغ )

ــغ )  ــارجی مبل ــانی )135.594.458.000خ ــغ   84.22( افغ ــروض مبل ــدرک ق ــد و از م ( درص

( 10.049.997.000( درصد وانمود گردیـده ، کـه مبلـغ )   1.65( افغانی یا )2.654.787.000)

تمویل بر طبق توضیح فوق سهم عواید داخلی در  ( درصد کسر را نشان میدهد.6.24افغانی یا )

( درصد،  درتمویـل بودجـه انکشـافی    55افغانی  یا ) ( 147.858.919.000)بودجه عادی مبلغ 

( درصد و درمجموع بودجه ملی )عادی  و انکشافی( 7.89( افغانی یا )12.702.253.000مبلغ )

( درصـد پـیش بینـی گردیـده، در     37( افغانی یا )160.561.172.000مبلغ ) 1396سال مالی 

ــالی  حالیکـــه ســـهم  ــادی ســـال مـ مبلـــغ  1395عوایـــد داخلـــی در تمویـــل بودجـــه عـ

ــا )125.258.887.000) ــانی  یـ ــغ   45( افغـ ــافی مبلـ ــه انکشـ ــل بودجـ ــد،  درتمویـ ( درصـ

( درصد و درمجموع بودجه ملی )عادی  و انکشـافی( سـال   4.87( افغانی یا )8.214.534.000)

بینـی گردیـده، کـه بـا     ( درصـد پـیش   30( افغانی یا )133.473.421.000مبلغ ) 1395مالی 

در تمویل بودجه عادی به مقایسه سال مـالی   1396نظرداشت آن سهم عواید داخلی سال مالی 

( درصـد و در تمویـل    3( درصد و در تمویل بودجـه انکشـافی حـدود )     10در حدود )  1395

 1396سـال   هیـ )قطع ( درصد افزایش را نشـان مـی دهـد.    7بودجه عادی   و انکشافی حدود ) 

 (11-10حه صف

دو منبـع ) منـابع داخلـی و مسـاعدت هـای       عواید هراز ،  دولت بمنظور تمویل مصارف عادی خود 2.1.5

مساعدت های دونرها ، قسـمأ ازعوایـد داخلـی     از. بودجه انکشافی عمدتاً  خارجی( استفاده مینماید

 میگردد. تمویلآن از قروض  ویک بخش بسیار کوچک

مبلـغ   1396ولت برای تمویل مصارف بودجه عـادی در سـال   بمالحظه سند بودجه مجموع عواید د

( افغـانی از منـابع داخلـی و    147.858.919.000( افغانی که  از جمله مبلغ )268.412.219.000)

( افغانی مربوط مساعدت های خارجی پیش بینی و منظور گردیده بود ،  120.553.300.000مبلغ )

( افغانی که 169.057.437.121حاوی مبلغ ) 1396ی اما تحصیل شده از منابع داخلی طی سال مال

( افغــانی در بخــش انکشــافی مصــرف گردیــده و متبــاقی مبلــغ 2.010.000.000از جملــه مبلــغ )

( افغــانی  بــا توجــه بــه مجمــوع مصــارف بودجــه عــادی کــه مبلــغ          167.047.437.121)

باشد کـه نسـبت بـه    (درصد می  65.84( افغانی را احتوأ می نمایدکه حدود )253.591.918.696)

کـه عوایـد    1393( درصـد  و سـال   49.9)1394( درصد سـال  59.6که عواید داخلی ) 1395سال 

( درصـد بودجـه عـادی را تشـکیل     55.2که عواید داخلی ) 1392( درصد    و سال  43.8داخلی ) 
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 میدهد  بیشتر میباشد و اما هنوز فاصله زیادی وجود دارد تـا عوایـد داخلـی صـد در صـد مجمـوع      

 مصارف برسد، سیر نزولی عواید داخلی در تمویل مصارف عادی در جدول ذیل نشان داده شده است: 

 در مصارف بودجه عادیو مساعدت ها فیصدی سهم عواید داخلی  (1)جدول

 (میلیون افغانیارقام به )                                                                                                                                                       

 سال ها  توضیحات

1392 1393 1394 1395 1396 

 253.692 259.891 245.168 228.337 197.991 مصارف عادی

 167.047 153.496 122.349 100.049 109.332 عواید داخلی

فیصدی سهم 

 عواید درمصارف
55.2 43.8 49.9 59.06 65.84 

( درصـد در   43.8)  1392به اساس توضیح فوق عواید دریافتی جهت تمویل بودجه عادی از  سـال   2.1.6

  1395( درصـد در سـال   59بـه )  1394( درصد در سـال   49.9کاهش داشته ، اما از )  1393سال 

ر بـه  ( درصد رسیده اسـت کـه  یـک افـزایش را نظـ     65.54به )  1396افزایش داشته  ، اما در سال 

و قبـل از آن کـاهش داشـته    1391( نشان میدهد  درحالیکه نظر بـه سـال   1395 -1392سالهای )

 است.

 ارقام )ملیارد افغانی(  ( تفاوت رشد میان مصارف عادی و عواید داخلی1شکل )

 

 1396گرچه شکل فوق نمایانگر کاهش نسبی خال بین عواید داخلی و مصارف بودجه عادی در سال مالی 

،  اما هنوز هم فاصله قابل  مالحظه بین عواید و مصارف موجود میباشد که این خال و فاصله میان  میباشد
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عواید داخلی و مصارف عادی روی مدیریت مالی دولت و ثبات مالی تاثیرات منفی بسزایی را بجا میگذارد. 

یکی از بین المللی ننده مساعدت کنهاد های تمویل مصارف عادی از عواید داخلی و بدون همکاری درحالیکه 

سال  5با توجه به افزایش مصارف عادی نسبت به عواید داخلی در جریان ولی  ، اهداف بزرگ دولت میباشد

را از طریق منابع داخلی تالشهای دولت  1396درصد مصارف عادی در سال  (65.54و بخصوص تمویل) اخیر

بزرگ چالش یک   ف عادی با توجه به عواید داخلیافزایش مصارمواجه ساخته است .  چالش بهدر این راستا 

 (13-12صفحه  1396)قطعیه سال بشمار میرود.  در آینده کشورخودکفایی  در

میلیـارد افغـانی  ،مجمـوع     160.5در سند بودجه مبلغ  1396به مقایسه پیشبینی عواید سال مالی  2.1.7

یـارد افغـانی  تخمـین شـده      میل 162.7عواید داخلی پیشبینی شده  در ریاست عمومی عواید مبلغ 

میلیارد افغانی   در  169میلیارد  افغانی وعواید  تحصیل شده مبلغ  171.9،عواید تحقق یافته مبلغ 

 قطعیه عواید گزارش داده شده است .

 1396( چگونگی تحقق و تحصیل عواید سال مالی 2جدول )

تشریح باب های  ابواب

 عوایدی

 باقیمانده تتحصیال تحقق یافته عوایدپالن 

 2.443.881.560 75.919.937.666 78.363.819.226 76.484.097.897 عواید مالیاتی 11

گمرکی  محصول 12

 و فیس ها

وفیس گمرکی گ

 ها

35.750.747.218 35.897.096.556 35.897.096.556 0 

غیر عواید  13

 مالیاتی

40.969.715.637 40.697.772.135 40.273.425.129 424.347.006 

 20.756.718 9.092.844.129 9.113.600.847 4.639.196.252 عواید متفرقه 14

 امالکفروش  15

 دولتی

36.295.848  2.778.975.842 2.778.537.242 438،600 

سهمیه های  17

 اجتماعی

4.819.947.147 5.095.662.685 5.095.596.398 66،287 

 0 118.392.864.072 0  مساعدتها 19

 2.889.490.171 169.057.437.121 171.946.927.292 162.700.000.000 19ون باب میزان عمومی بد

 بشمول باب میزان عمومی

19 

162.700.000.000 171.946.927.292 287.450.301.193 2.889.490.171 
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از منـابع داخلـی مبلـغ     1396بمالحظه حساب قطعیه عواید ، عواید تحقـق یافتـه سـال مـالی      2.1.8

( افغـانی تحصـیل و   169.057.437.121( افغانی بوده  که ازجمله مبلغ )171.946.927.292)

( افغــانی باقیمانــده اســت . عوایــد تحصــیل شــده بــه مقایســه مبلــغ 2.889.490.171مبلــغ )

ــه مبلـــغ   162.700.000.000) ــاب قطعیـ ــانی عوایـــد پـــالن شـــده منـــدرج در حسـ ( افغـ

 (21صفحه  1396سال  هی)قطع ان میدهد.( درصد ؛ افزایش را نش3.9( افغانی یا )6.357.437.121)

میلیارد  افغانی  پیش بینی  شده ، مجموع عواید 1338مبلغ  1396تولید  ناخالص داخلی  در سال   2.1.9

( 12.63( افغانی حـدود ) 169.057.437.121، مبلغ ) 1396تحصیل شده از منابع داخلی  د رسال 

یسه حسـاب قطعیـه عوایـد سـال مـالی      مقا( را تشکیل میدهد ، GDPدرصد تولید ناخالص داخلی )

با سالهای قبل نشان میدهد که در عواید تحصیل شده از منـابع داخلـی ، بـه مقایسـه مبلـغ       1396

( 15.561.432.535مبلـغ )  1395( افغانی عواید تحصـیل شـده سـال مـالی     153.496.004.586)

واید تحصیل شـده سـال   ( افغانی ع122.349.981.834( درصد ، به مقایسه مبلغ)10.14افغانی یا )

( 100.049.897.380)مقایسـه مبلـغ   ( درصـد و بـه   38.17( افغـانی یـا )  46.707.455.287مبلغ ) 1394مالی 

 ( درصـد 69( افغـانی یـا )  69.007.539.741مبلـغ )  1393افغانی عواید تحصیل شـده سـال مـالی    

از منـابع    افزایش رونما گردیده است که یک دست آورد خـوب در جهـت تحقـق و تحصـیل عوایـد     

 داخلی تلقی میگردد.

2شکل :  
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 به تفکیک باب های عوایدی . 1395به مقایسه سال مالی  1396( افزایش و یا کاهش عواید سال مالی 3جدول)

 باب 
فیصدی افزایش  کاهش افزایش عواید تحصیل شده عنوان

 کاهش افزایش 1396 1395 یاکاهش

عواید  11

 مالیاتی

69.745.641.695 75.919.937.666 6.174.295.971 - 8.85 - 

محصولی  12

گمرکی 

 وفیس ها

31.265.350.381 35.897.096.556 4.631.746.176 - 14.81 - 

عواید  13
 غیرمالیاتی

34.660.642.975 40.273.425.129 5.612.782.154 - 16.19 - 

عواید  14

 متفرقه

1.773.694.713 9.092.844.129 7.319.149.416 - 412.64 - 

روش ف 15

 امالک

 دولتی

11.376.043.548 2.778.537.242 - 8.597.506.306 - 75.57 

سهمیه  16

های 

 اجتماعی

4.674.631.274 5.095.596.398 420.965.124 - 9.00 - 

 5.60 15.74 8.597.506.306 24.158.938.841 169.057.437.121 153.496.004.586 مجموع

 

( 75.57( افغانی یا )8.597.506.306فروش امالک دولتی که مبلغ )( 15قرار توضیح فوق به استثنای باب )

درصدکاهش داشته ، متباقی باب های عوایدی افزایش را نشان میدهد ، که  بیشـترین افـزایش عوایـد سـال     

) عواید متفرقه (  14( افغانی در باب 7.319.149.416حاوی مبلغ ) 1395به مقایسه سال مالی  1396مالی 

 د .مشاهده میگرد
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 اداره و پالیسی عواید  .2.2

قانون اساسی افغانستان تصریح می دارد که هر افغان مکلف به پرداخت مالیات ( 42( ماده )21بند ) 2.2.1

محصول گمرکـی بـدون    و محصول  به حکومت مطابق به احکام قانون می باشد. هیچ نوع مالیات و 

مالیه، محصول گمرکی و طریقه پرداخت آن توسط قـانون   ینیتعباشد.  احکام قانون قابل اجراء نمی

نهـاد    بـاالی افـراد و   ن ابا درنظر داشت رعایت عدالت اجتماعی تثبیت می گردد. این حکم همچنـ 

شـامل   بایـد   مالیه، محصول گمرکی و عوایـد تحصـیل شـده     های خارجی قابل اجراء بوده هر نوع 

 وارادات دولت گردد.

قانون اساسی، دو قانون مشخص )قانون مالیات بر عایدات و قانون گمرکات(  42یت ماده طبق صالح 2.2.2

برای امور مربوط به مالیات و محصول گمرکی و فیس ها به ترتیب ایجاد شده است، قانون مالیات بر 

عایدات به منظور تعیین مالیات و پرداخت آن و قانون گمرکـات بـرای جمـع آوری محصـول هـای      

یس ها می باشد. با درنظر داشت پالیسی امور مالیات و اداره امور گمرکات، صـالحیت و  گمرکی و ف

 اجراء احکام هر دو قانون به وزارت مالیه واگذار شده است.

برای اجرای امـور عوایـد مالیـاتی، عوایـد غیـر مالیـاتی،        مسؤلریاست عمومی عواید وزارت مالیه نهاد  2.2.3

وری و نظارت امور عواید توسط سه اداره مختلف هر یک، و فیس ها میباشد جمع آ یمحصول گمرک

( و ریاست مالیـه دهنـده گـان    MTO(، مالیه دهنده گان متوسط )LTOمالیه دهنده گان بزرگ )

( صورت می گیرد. وزارت مالیه به منظور طبقه بندی مالیه دهنده گان، معیارهای CTOزون مرکز )

مالی ساالنه، سرمایه و غیره به مقصـد تصـنیف    خاص را بر اساس مشخصات کاری، گردش معامالت

 .مالیه دهنده گان در نظر گرفته است که در جدول زیر ارایه میشود

 ( طبقه بندی مالیه دهنده گان4جدول )

 سایر موارد اندازه تجارت مشخصات کاری نهاد ها

مالیه   

گان دهنده

 بزرگ

ـای  با نک های دارای جواز مطابق به قانون بانکداری  و نهـ  اد ه

مالی و قرضه کوچـک ، شـرکتهای بیمـه  و بیمـه مجـدد در      

محدوده مفهوم قانون بیمـه ، مالیـه دهنـدگان واجـد شـرایط      

ـالو ی      ـابراتی )موبایـل تکن صنایع  استخراجی ، شـرکتهای مخ

معلوماتی و ارتباط ، غیره ( خطوط هوایی ، تصدیهای دولتـی ،  

 شرکتهای مشورتی و محاسباتی بین المللی .

ـالص(     عوا ـا خ ـات ن ـاالنه  )فروش ید س

ـانی    150مساوی یا بالغ بر  میلیـون افغ

ـاه     یا  ـتر از آن طـی دوره دوازده م بیش

مسلسل باشد . مالیات پرداخت شـده  

 15)یا قابل پرداخت( مساوی یا بالغ بر 

ـتر  از آن طـی      میلیون ـا بیش ـانی ی افغ

ــد بــه     12دوره  ــل باش ـاه  مسلس مـ

اســتثنای موسســات غیــر انتفــاعی  و 

 ادارات دولتی .

ـان    ههرگونه مالی دهنـده گ

بزرگ دیگـر کـه شـمولیت    

آنــان در ایــن دســته مهــم 

 باشد.



 
 

 

 1396رعایت قوانین و مقررات )عواید( بررسیگزارش                                                                                             بررسیاداره عالی 

18 | 

مالیه 

گان دهنده

 متوسط

شفاخانه ها، پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی ، مکاتـب،  

ـاعی و         ـات غیـر انتف ـا  و موسس ـاد ه صالون های عروسـی ، نه

 ( موسسات دولتی )وزارت خانها، ادارات  ونهاد ها

 

ـاالنه      ـانی کـه عوایـد س مالیه دهنده گ

)فروشات نا خالص( مساوی یا بالغ بـر  

 150میلیون افغانی الـی کمتـر از     50

ـاه     ـانی طـی دوره دوازده م میلیون  افغ

 مسلسل باشند  

اشخاص حقیقی کـه دارای  

معاش بوده و به اساس فقره 

و غیر از مواردی  87ماده  2

ـانون    ـازدهم ق که در فصل ی

ـات بر ـال  مالیـ ــدات سـ عای

1388 

مالیه 

گان دهنده

 زون مرکز

ـلف بـه پرداخـت مالیـه ثابـت       تشبثات کـوچک )اصناف( مکـ

ــواند،    ــده نت ـند، تجارت که دوران سرمایه اش تعین ش میباش

ـبین   ـقوق دانان ، محاس ـاص حقیقی )داکتران استادان  ح اشخ

،مترجمین ، مشاورین، غیره (که خدمات را به صورت آزاد ارائـه  

ـند  می نماید،تمام اشخاص حقیقی، تجارت ثبت شده نمی  باش

ـان      ،)معاش بگیران ، مالکان زمین، دهاقین ، دریافـت کننـد گ

 تکتانه، مفاد سهم  وحق االمتیازات ، غیره (

 

مالیه دهنده گان یا عواید ساالنه 

میلیون  50)فروشان ناخالص( کمتر از 

افغانی طی دوره دوازده ماه مسلسل 

 باشد.

 

ونه پرداخت های دیگر هر گ

که توسط اداره عایدات 

 مناسب دانسته شود.

 

والیات مختلف در مرکز و نظارت و جمع آوری محصول گمرکی و فیس ها توسط گمرکات مختلف   2.2.4

گمرک میدان هوایی ننگرهار،  بل،، کاکندهار، نیمروز، بلخ، هراتکشور صورت می گیرد. گمرکات  

غیره ساحات مستقر بوده که از اجراأت  گمرک سپین بولدک وبین المللی حامد کرزی، مدیریت 

 شان به ریاست عمومی گمرکات در وزارت مالیه گزارش می دهند.

اهداف ریاست عمومی عواید وزارت مالیه عبارت از جمع آوری تمام عواید باقی مانـده بـه کمتـرین      2.2.5

اره امور مالی و مصارف عامه، قانون اد 9مصرف در حین ارائه خدمات مسلکی می باشد. مطابق ماده 

وجوه و عوایدی که بعد از تحصیل به دارایی عامه تبدیل میشود شـامل مالیـات، فـیس هـا، تکتانـه      

دریافت شده، مفاد )بهره( و سایر پرداخت های حاصله از تصدی های دولتی و عایدات حاصل شده از 

حصات، بهره برداری از منابع طبیعی اجاره و یا فروش امالک دولتی بشمول فریکونسی های رادیو، تف

و دارایی های معنوی، حقوق حق االمتیاز های دولتی، جریمه های نقدی، جبران خسـاره، محصـول   

 مدنی و عایدات بیمه پرداخت شده به دولت، کمک های بالعوض و قروض دولتی میباشد.  دعوای

مالیاتی، محصول گمرکی و فیس هـا،  منابع داخلی برای تمویل بودجه در افغانستان عبارت از: عواید  2.2.6

 عواید غیر مالیاتی، عواید متفرقه، فروش امالک دولتی، سهمیه های اجتماعی میباشد.

قانون مالیات بر عایدات معافیت، امتیازات و کسرات متعدد را ) به عنوان مصرف مالیه شناخته   2.2.7

و قانون گمرکات همچنین همین نحه شود( به مالیه دهنده گان و سرمایه گذاران می دهد. بمی

 معافیت در وارد کردن دسته مشخص از اجناس توسط گروهی از وارد کنندگان را فراهم می سازد.
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 لیبدون دال کهیا یقیشخص حق :( قانون مالیات بر عایدات چنین صراحت دارد102( ماده )1فقره ) -

 به د،یارائه ننما ۀنیدت معقانون در خال ل م نیمربوط را مطابق احکام ا یاتیمال ۀمؤجه اظهارنام

 کهزاری مبلغ هیبه تاد یو شخص حکم ریتأخ در برابر هر روز یاضاف یۀمال یافغان کصدیمبلغ  یۀتاد

 یامر مستثن نیاز ا یرخصت ی. روز هاباشندیمکلف م ریدربرابر هر روز تأخ یاضاف هیمال یافغان

 نیمربوط را مطابق احکام ا ۀاماظهارن هیبه قصد فرار از پرداخت مال کهیشخص( 2فقره ) است.

 نیا( 1) ۀمندرج فقر یاضاف یۀعالوه بر پرداخت مال د،یارائه ننما نهیدر خـالل مدت معــ قـانون

 گردد. یمی معرف سارنوالیبه  ،ۀماد

                                            ( نمایی از عواید  تحصیل شده را در برابر تولید ناخالص داخلی نشان میدهد:5)جدول.  2.2.8

 )ارقام به افغانی(                                                                                                                                     

  1396سال مالی  اقالم شماره

 169.057.437.121 عواید تحصیل شده  1

 فیصد  12.6 ل شده نظر به تولید ناخالص داخلی فیصدی عواید تحصی 2

 

    ( نمایی از تناسب عواید مالیاتی را در برابر تولید ناخالص داخلی نشان میدهد:6)جدول. 2.2.9

 )ارقام به  افغانی(                                                                                                                                               

  1396سا ل مالی  اقالم شماره

 75.919.937.666  مالیاتی تحصیل شده عواید  1

 فیصد 5.6 یناخالص داخل دیتول نظر به  تحصیل شده مالیاتی فیصدی عواید  2

 

  خلی نشان میدهد:( نمایی از تناسب محصول گمركی را در برابر تولید ناخالص دا7)جدول. 2.2.10

 )ارقام به  افغانی(                                                                                                                                               

 1396سال مالی  اقالم شماره

 35.897.096.556 عواید گمركی تحصیل شده 1

 فیصد 2.7 ركی منحیث فیصدی تولید ناخالص داخلیعواید گم 2
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  سهم عواید داخلی و مساعدت ها جهت تمویل بودجه عادی نشان میدهد که ، سهم عواید مالیاتی

( سال اخیر کاهش یافته 4و همچنین محصول گمرکی و فیس ها در مجموع عواید عادی طی )

 (21)به   1391در صد در سال  مالی  (26)ز سهم عواید مالیاتی از مجموع عواید  ااست. برای مثال 

( 24.4به) 1394(درصد و در سال  23.9به )  1393و در سال کاهش  1392در صد در سال مالی 

 ( درصد وانمود گردیده است.  26.5)  1396(  درصد و در سال 23.85) 1395درصد و در سال 

 ( در 14.52به همین ترتیب، سهم محصول گمرکی و فیس ها از ) ( درصد در سال 11.35)  صد به

به    1394( درصدو در سال  11.85به )  1393و در سال مالی است  کاهش یافته  1392مالی 

به  1396(  درصد و در سال 10.45) 1395( درصد ) تغییرناچیزدر دوسال اخیر( و در سال 12.4)

در این مدت زمان ، به جز ( درصد افزایش ناچیز را نشان میدهد ، اما سهم مساعدت دونرها 12.5)

 بصورت قابل توجهی افزایش یافته است . 1396سال 

  ( درصد در سال  37.8چنانچه سهم مساعدتها در مجموع عواید از )( درصد در  44.6به )  1390

 1393( درصد داشته و در سال  56.12به )   1392، و یک جهش زیاد در سال  1391سال مالی 

(  47.85به )1395( درصد بوده ، ولی در سال  50.1به )  1394سال  ( درصد و در 54.35به ) 

 (12صفحه  1396)قطعیه سال ( درصد کاهش یافته است . 41به )  1396درصد و در سال 

 بنچمارک ها در زمان تعیین شده عدم تکمیل 2.3

طی سال  به اساس معلومات ارایه شده از جانب ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه ، بانک جهانی     

( در مقابل انجام مؤفقانه ده Incentive Programبرنامه تشویقی )یک بر مبنای  1396مالی 

( ملیون دالر به دولت 249.6)مورد بنچ مارک ازقبل تعیین شده متعهد به پرداخت جمعاً مبلغ  

 جمهوری اسالمی افغانستان گردیده که جزئیات آن درجدول ذیل توضیح گردیده است :
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 1396(  بنچمارک های تطبیق شده  و تطبیق ناشده سال مالی 7) جدول 

وجوه اختصاص  تطبیق ناشده تطبیق شده ادارات بنچمارک شماره

داده شده ارقام به 

 ملیون دالر

 22.8 تحقق نیافته  وزارت مالیه اصالح منابع بشری گمرکات 1

   30 تحقق نیافته  وزارت مالیه بهبود گمرکات 2

 22.8  تحقق یافته  وزارت مالیه لیات اداره ما 3

   30  تحقق یافته  وزارت مالیه پالیسی مالیاتی 4

   30 تحقق نیافته  اداره مستقل اراضی مدیریت اراضی 5

وزارت  شاخص های کار و تجارت  6

 کارواموراجتماعی

 22.8  تحقق یافته

 22.8 تحقق نیافته  وزارت تجارت وصنایع اصالح تقاعد 7

 22.8 تحقق نیافته  دافغانستان بانک یستم پرداخت الکترونیکس 8
غیر متمرکز سازی امور مالی و بودجه بندی  9

 در سطح والیات
 22.8  تحقق یافته وزارت مالیه

 22.8 تحقق نیافته  اداره عالی تفتیش تفتیش خارجی  10

 249.6 مجموع 

       

محترم عمومی بودجه، از جمله ده مورد            به اساس معلومات ارایه شده از جانب ریاست  

( 98.4( مورد تکمیل گردیده که در مقابل آن تاکنون ) 4بنچمارک های مندرج درجدول فوق ، )

( ملیون دالر  151.2( مورد بنچ مارک دیگر تطبیق نشده است که ) 6) ملیون دالر بدست آمده  و

افغانستان در قبال عدم تطبیق بنچ مارکها، این به خزانه دولت شامل نشده است و ممکن حکومت 

 بنچ مارک های تکمیل شده و تکمیل ناشده با ذکر وجوه بدست آمده و مبلغ را از دست دهد. 

 وجوه ایکه تاکنون بدست نیامده است حسب ذیل توضیح میگردد : 

تحت شرایط با توجه به اینکه یک قسمت از مساعدتهای بالعوض بانک جهانی بصورت تشویقی ولی 

خاص تعهد میگردد ، طرفین )بانک جهانی و دولت افغانستان( برچگونگی شرایط و تطبیق آن 

متعهد میباشند و در مشوره جانبین بنچ مارکها تعیین و تثبیت می گردد ؛ الزم است تا به هر 

ین نحوی که ممکن است بنچ مارکها مطابق به شرایط توافق شده بطورمکمل تطبیق گردد و از تعی

 (154صفحه  1396قطعیه سال بنچ مارکهایی که جنبه تطبیقی ندارد، خودداری گردد. ) 
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 سوم بخش

 عواید مالیاتی بررسیهای مشاهدات و یافته

است مالیه دهنده تعدادی از ادارات مالیاتی مانند ری اداره عالی بررسی، ،1397اساس پالن بازرسی سال  به

ریاست مالیه دهنده گان متوسط و مستوفیت های والیات )ارزگان، لغمان،هرات، فراه ، بادغیس،  ،گان بزرگ 

هلمند، بلخ، کندهار،میدان وردک و کنرها( را  تحت بازرسی قرار داده که به مالحظه نتایج بازرسی های 

می جهت تطبیق یافته های بررسی به متذکره، مشاهدات و سفارش های مندرج آن قبالً بطور رس

 (مرجع  ذیربط فرستاده شده است.12)

افغانی به خاطر جلوگیری از ازدیاد حجم گزارش شامل این  (25.000قابل تذکر است که مبالغ کمتر از ) 

گزارش نگردیده است مشاهدات و یافته های بررسی در بخش های متذکره که نقش  ارزنده در تقویه عواید 

 کشور دارند  ذیالٌ ارایه میگردد:داخلی 

  داخلی و اداره امور مالیاتی الف:کنترول

 عبارت ازو مستوفیت ها ( MTOمتوسط )، مالیه دهنده گان (LTOریاست های مالیه دهنده گان بزرگ )

مالیات مستقیم و غیر مستقیم مثل مالیات بر عایدات و چون های اندکه بمنظور اداره امور مالیاتی  نهاد

کتگوری  ،شده لیات بر شرکت ها، مالیات بر معامالت انتفاعی، مالیات ثابت و سایر مالیات مشابه ایجادما

الزم است  ،ین گردیده استیهای ریاست عواید وزارت مالیه تع مودیان برای هر یک آنها ذریعه رهنمود

 تحقق هریک از ایدات وراستای تطبیق یکسان قانون مالیات بر ع درها و مستوفیت  های متذکره ریاست

 آن اطمینان حاصل نماید. مواد

طریـق تمویـل    جستجوی تقویت عواید داخلی و دستیابی به ثبات مالی از تالش و بدیهی است که دولت در

الزم است پالن پیشبینی شده عوایدی  این بخش های عوایدی،برای مصارف عادی از عواید داخلی می باشد، 

 ، ضـمناً دناطمینان حاصل نمای تطبیق آنو از  ترتیب نموده  اصول علمی طرح و برمبنای فشرده و را دقیق،

 .دموقع تحصیل گرده تمام مالیات قابل پرداخت ب

امور مالی و مصارف عامه تصریح میدارد که مالیات و )سایر عواید( تحصـیل شـده توسـط     اداره قانون 9ماده 

 بدیل می شود.دولت در مطابقت با احکام قانون به دارائی عامه ت

نقاط ضعف   ،در بازرسی ادارات مالیاتی و چگونگی میکانیزم کنترول داخلی و نقش شان درجمع آوری عواید

 که ذیالٌ ارایه میشود.  مالحظه رسیده استه ب نیز 

( 11.456.445مبلغ )عدم تحقق کامل عواید پیشبینی شده در ادارات عوایدی محسوس بوده چنانچه  .1

 یت ارزگان به مالحظه رسیده است.در مسوفیت وال 1395(فیصد کسر در سال14.36افغانی یعنی )
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برای یک تعداد نهادهای محدود مکتوب ممنوع الخروج و مسدودکردن حسابات  1396در سال مالی  .2

بانکی صادر گردیده است در حالیکه باقیات شرکتها و نهادها از درک عدم پرداخت مکلفیت های 

بوده که این خود بیانگر ضعف کنترول داخلی و دوگانگی اجراآت را در آمریت  مالیاتی به مراتب بیشتر

 تطبیق قانون  ریاست محترم مالیه دهنده گان بزرگ را نشان میدهد.

( شرکت سند عدم مسئولیت 199به تعداد ) 1396در ریاست مالیه دهنده گان بزرگ  در سال مالی  .3

( 45( شرکت بررسی گردیده و )154جمله به تعداد ) جهت تجدید جواز در یافت نموده اند که از آن

از بررسی بازمانده است که شعبه مذکور علت آنرا کمبود پرسونل و به درازا  1396شرکت در سال 

 کشیدن پروسه بررسی نسبت عدم همکاری دقیق شرکتها در ارایه اسناد و معلومات میدانند.

( افغانی در سال 2.065.042،)1390ی در سال ( افغان273700مبلغ )در مالیه دهنده گان بزرگ   .4

  تحصیل نگردیده است.  G.4.S یتیامناز شرکت  عدم تفاوت وضع مالیه بابت  1389

( نهاد بعد از تحقیق ابتدائی، غرض بررسی به آمریت بررسی محول  1317تعداد ) 1396درسال مالی  .5

بررسی ارزیابی و نهائی گردیده و  ( نهاد توسط آمریت محترم372شده است،که ازجمله اسناد تعداد)

( نهاد بررسی آن تکمیل نشده درحالیکه مدت 945اما تعداد) مالیات شان نیزتحصیل گردیده است،

بررسی برای هرنهاد درطرزالعمل ده یوم درنظرگرفته شده است، که علل عدم بررسی یک تعداد نهاد ها 

توسط شرکت ها وهم چنان عدم همکاری ادارات درزمان معینه کمبود پرسونل، عدم ارائه بموقع اسناد 

ذیربط وانمود ساخته اند. اما دالیل ارائه شده پاسخگو نمیباشد، زیرا ضعف مدیریت آمر بررسی وهم 

چنان عدم تدویر کورس های مسلکی به منظور ارتقای ظرفیت برای کارمندان و در مجموع ضعف 

 سیستم کنترول داخلی در اداره میباشد.

( نهاد نسبت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی وعدم اطاعت پذیری، غرض 503تعداد) 1396ی درسال مال .6

پیگیری به مدیریت  تطبیق قانون راجع گردیده است، اما مدیریت مذکوربه منظورتحصیل بموقع عواید 

اده ( وم22(،)21(،)20( قانون مالیات برعایدات مواد)109( و)96(، فقره دوم ماده)95(،)92دولت، مواد)

( قانون اداره امور مالیات را باالی نهاد ها )مالیه دهنده(  طوریکه الزم است تطبیق ننموده اند، که 24)

 ضعف کنترول داخلی ریاست مالیه دهنده گان را نشان میدهد.

( نهاد نسبت عدم تکمیل اسناد وسایر موارد دیگر ناتکمیل باقیمانده 1594بررسی تعداد) 1396درسال  .7

مالیه دهنده گان متوسط به منظور اینکه درفعالیت نهاد ها وهم چنان درتحصیل عواید  است. ریاست

سکتگی وتاخیر صورت نگیرد، به کارمندان بخش مدیریت سنجش ابتدائی هدایت دهند، تا علل 

 وانگیزه  ناتکمیل بودن دوسیه های فوق الذکررا دریافت وراهی حل آنرا دریابند.
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رمند دربست های مختلف بدون درنظرداشت ورعایت قانون اصالحات ( تن کا6تعداد) 1396درسال .8

اداری وخدمات ملکی )غیررقابتی(، درمربوطات ریاست مالیه دهند گان متوسط جدیداً تقررحاصل 

نموده اند، که ریاست مالیه دهنده گان متوسط موضوع عدم رعایت قانون خدمات ملکی را طورکتبی به 

اده ودرقسمت تقرر غیرقانونی کارمندان اقدام نموده و مسؤلیت خویش را ریاست عمومی عواید اطالع ند

 درمورد اداء ننموده است.

در اکثر مستوفیت ها در قسمت تصفیه  باقیات  توجه نگردیده است چنانچه  ، درمستوفیت والیت  .9

در   1396( افغانی باقیات  سال 966.805( افغانی در سال های  گذشته و )57.295.307هلمند مبلغ )

در مستوفیت والیت هرات و مبلغ 1395( افغانی در سال 80.888.773مستوفیت والیت لغمان، مبلغ )

 بدون تحصیل باقیمانده است. 1395( افغانی در مستوفیت والیت فراه در سال 1.757.386)

 در یک تعداد مستوفیت ها جریمه اظهار  نامه به گونه درست خانه پری نگردیده که باعث کتمان .10

 عواید گردیده است. به گونه مثال در مستوفیت والیت فراه  .

عدم وضع مالیات و جرایم در برخی شرکت ها در یک تعداد مستوفیت ها  به مالحظه رسیده  موارد .11

در مستوفیت والیت ارزگان  از اصناف   1395-1394( افغانی سال  165.032به گونه مثال:  مبلغ )

( افغانی در سال 443.660مستوفیت والیت فراه، مبلغ ) 1394سال ( افغانی  در 692.000،مبلغ )

در مستوفیت والیت لغمان از  1395مالیه  در سال  افغانی( 89.005مستوفیت بادغیس ، مبلغ ) 1393

در مستوفیت  1395( افغانی بابت مالیه در سال 479.000شرکت ساختمانی عظمت استندرد، مبلغ )

 سسات  تصفیه و تحصیل نشده است.والیت هرات  از شرکت ها ومو

موارد عدم پرداخت کرایه  با جریمه تاخیر از قرار دادیها به مالحظه رسیده به گونه مثال : در   .12

( افغانی بابت کرایه در 671.790ومبلغ )  1396( افغانی درسال 156.011مستوفیت بادغیس مبلغ )

 ت .در مستوفیت والیت هرات تصفیه وتحصیل نشده اس 1395سال 

نتایج بازرسی هیئات قبلی این اداره که ذریعه مکاتیب به مراجع ارسال گردیده در بعضی مراجع  .13

( افغانی 653.678( افغانی از شرکت بهیر مالخیل ، مبلغ )94.684مبلغ )تطبیق نگردیده به گونه مثال 

مستوفیت  ( افغانی از شرکت آصف ملنگ زوی در3.624.044از شرکت ساختمانی زمریالی و مبلغ )

 ی( افغان15.599.616مبلغ ) سیبادغ تیوال تیدر مسوف1393-1392 یدر سال هاوالیت لغمان ، 

تحصیل در مستوفیت والیت کنرها  1390( افغانی باقیات درسال 1.805.232،  مبلغ )هیماض اتیباق

رخ  ( مو6573اداره که ذریعه نامه شماره ) این ت قبلیئهی نتایج بازرسی نگردیده وهمچنان 

از تعداد ،  گردیده ارسال کندهارمستوفیت والیت کاپی آن به  به وزارت محترم مالیه و 7/9/1396
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( 25و تعداد ) مورد آنرا قسمأ تطبیق نموده( 7( شماره نظریات هیات تفتیش قبلی تعداد )32)

 :در آورده میشود ه تحریرذیأل بشماره دیگر تحقق نیافته که 

( افغانی از شرکت ساختمانی پاک جهان تحصیل نشده.، 107.800غ)بابت کم سنجشی مالیه: مبل

( افغانی ازشرکت نعمت روغتون ، 64.192( افغانی ازشرکت هیواد تلویزیون، مبلغ )25.843مبلغ)

( افغانی ازشرکت زراعتی 10.371( افغانی ازشرکت ساختمانی نوروز افغانی ، مبلغ )45.526مبلغ )

 ماشاهلل. 

( افغانی .، 60.000اسناد مصارف متفرقه: شرکت اغاجان میاحسنی مبلغ )بابت عدم موجودیت 

( افغانی.، 45.865( افغانی ، شرکت عزیزی پوپل مبلغ )96.480شرکت وایت پیرول ساختمانی مبلغ)

 ( افغانی.390.000شرکت الهام نوری مبلغ )

بیرون نویسی  سالهای  بابت کم تحویلی مالیه وجرایم تأخیر: شرکت نوی یعقوبی بابت جرایم تاخیر

( 23.145( افغانی ، شرکت حمید کندهاری بابت کم تحویلی مبلغ )204.597حاوی مبلغ )  93-94

 برویت مبلغ وانمود شده در فورم تشخیصیه شرکت.

تن داکتر پول کم  16: تعداد 1395کم سنجشی ازعواید دکتوران برویت اظهارنامه ارایه شده سال 

 ( افغانی میگردد تحویل نکرده اند.91.882)سنجشی را که حاوی مبلغ 

( افغانی ، 137.625( صنف مربوط حوزه اول  مبلغ)14باقیات اصناف  حوزه های مالیاتی :در تعداد)

( تن از اصناف مربوط حوزه 14( افغانی ،  تعداد)237.218( صنف مربوط حوزه دوم مبلغ)21تعداد)

( افغانی ، 113.350ربوط حوزه چهارم مبلغ)( صنف م16( افغانی ، تعداد)84.500سوم  مبلغ)

( نفر باقیات بخش 76( افغانی و تعداد)72.800( تن از اصناف مربوط حوزه پنجم  مبلغ)11تعداد)

 ( افغانی را تحویل ننموده اند.645.493اصناف  پنج حوزه مالیاتی جمله مبلغ)

( افغانی 512.006جمعأ مبلغ )( تن از مالکین 12: تعداد )1395باقیات بخش عراده جات سال مالی 

 را تحویل نکرده اند.

( 512.006( نفر مربوط حوزه اول مالیاتی مبلغ )13باقیداری سهم کرایه حوزه های مالیاتی: تعداد )

( نفر مربوط حوزه 3( افغانی ، تعداد)168.900( نفر مربوط حوزه دوم مالیاتی مبلغ )4افغانی، تعداد )

( 91.864( نفر مربوط حوزه چهارم مالیاتی مبلغ )6افغانی ، تعداد)( 25.600سوم مالیاتی مبلغ )

( افغانی ، باقیات بخش سهم کرایه 70.195( نفر مربوط حوزه پنجم مالیاتی مبلغ )4افغانی، تعداد)

 ( افغانی را تحویل ننموده اند.472.847( نفر جمعأ مبلغ )30حوزه های مالیاتی تعداد )

جمعاً مبلغ   STO( شرکت مربوط 4، تعداد)1395سال مالی  باقیات شرکتهای تجارتی بابت

 ( افغانی را تحویل نکرده اند285.710)
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( افغانی را تحویل ننموده 471.471باقیداری مربوط مدیریت امالک: محترم عبداهلل ولد پروانه مبلغ)

 دهارمستوفیت محترم والیت کن درهیئت قبلی  است ، درمجموع یافته ها و سفارش های بازرسی

 .استأل تطبیق نگردیده امک

 سفارش

و کنترول داخلی، سنجش و وضع دقیق مالیات، تحصیل بموقع عواید و مدیریت امور مالیاتی  تقویت 

و مستوفیت ها جزء وظایف ریاست های مالیه دهنده گان رعایت تطبیق قوانین ،مقررات ولوایح 

 قانون مالیات برعایدات راو مستوفیت ها  ن گادهندهمالیههای که ریاست  مینمایدایجاب ، باشدمی

 تحقق نتایح  هیات قبلی، را درقسمت تحصیل به موقع باقیات عایداتی،داخلی های تطبیق و کنترول

 راجستر دقیق مالیه دهنده گان وافزایش سطح بازرسی اسناد مالیاتی آنها و سایر موارد تقویه نمایند.
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 فته های بررسی در ریاست های مالیه دهنده گان و مستوفیت هاب: مشاهدات و یا

مشاهدات و یافته های بررسی به تفکیک ادارات مالیاتی ذیالً ارایه  ،درنتیجه بازرسی های انجام شده

 میگردد:

 1396بازرسی سال مالی  نتایج    (  LTOریاست مالیه دهنده گان بزرگ ) .3.1

 عدم وضع مالیه و جریمه تاخیر   .3.1.1
( 2.016.509و مبلغ ) 1393( افغانی در سال 1.709.313،)1394( افغانی در سال 759.223)مبلغ 

و االید ماشینری G.4.S یتیشرکت امنبابت مالیه و جریمه  تاخیر  از  1392افغانی در سال 

  تحصیل نگردیده است.

 معیار

ون مالیات برعایدات ماده سی و هفتم، بند اول ماده سی و چهارم و بند دوم ماده بیست وپنجم قان

مالیه دهنده مکلف است اسناد و دفاترکه در قوانین مالیاتی و تعلیماتنامه های  "چنین صراحت دارد: 

مربوط پیش بینی شده را ترتیب و اسناد مصارفاتی متذکره را الی مدت پنج سال اعتبار از ختم میعاد 

 "بدسترس اداره مالیاتی قرار دهد .  ارائه اظهارنامه مالیاتی درکشور نگهداری و درصورت مطالبه

باالثر بازرسی اظهار نامه مالیاتی یکتعداد شرکتها بمالحظه رسید که در ستون حفظ و مراقبت ویا  

مصارف ترمیماتی مبالغی را تحریر نموده اند و هیئات محترم بررسی ریاست محترم مالیه دهندگان 

ه اند، اما نظر به اسناد موجود شامل دوسیه، اسناد بزرگ مبلغی را بیرون نویسی و تابع مالیه دانست

حمایوی ، در دوسیه موجود نبوده و مطابق ماده سی و هفتم، بند اول ماده سی و چهارم و بند دوم 

مالیات برعایدات  %20ماده بیست وپنجم قانون اداره امور مالیات قابل مجرایی نمی باشد. بنابرین درک 

در  %0.10صراحت فقره یک ماده سی و چهارم قانون اداره امور مالیات  و بابت جریمه تأخیر ؛ مطابق

( افغانی جریمه عدم حفظ و نگهداری اسناد مطابق ماده سی و 20000برابر هر روز تاخیر و مبلغ )

( افغانی از شرکت های ذیل قابل تحصیل 4.485.045هفتم قانون اداره امور مالیات جمعأ مبلغ )

 میباشد:
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(  در 1008969014دارای نمبر تشخصیه ) G.4.Sشرکت امنیتی  1392الیاتی سال اظهار نامه م -

( افغانی را تحریر نموده است که از آن جمله هیئات 9.151.252ستون حفظ و مراقبت مبلغ )

( افغانی را بیرون نویسی و تابع 5.236.523بررسی ریاست محترم مالیه دهندگان بزرگ مبلغ )

( 3.914.729ظر به اسناد موجود شامل دوسیه، اسناد حمایوی حاوی مبلغ )مالیه دانسته اند، اما ن

افغانی، در دوسیه موجود نبوده مطابق مواد فوق قانون اداره امورمالیات قابل مجرایی نمی باشد. 

( افغانی، بابت 1.213.564مالیات برعایدات و مبلغ ) %20( افغانی درک 782.945بنابرین مبلغ )

( روز ؛ مطابق صراحت فقره یک ماده سی و چهارم قانون اداره امور مالیات 1550جریمه تأخیر )

( افغانی جریمه عدم حفظ و نگهداری اسناد مطابق 20000در برابر هر روز تاخیر و مبلغ ) 0.10%

( افغانی را احتوا می نماید از شرکت 2.016.509قانون اداره امور مالیات که جمعآ مبلغ )  37ماده 

 قابل حصول میباشد. G.4.Sامنیتی 

(، 1008969014دارای نمبر تشخصیه ) G.4.Sشرکت امنیتی 1393دراظهارنامه مالیاتی سال   -

( افغانی را به عنوان مصارف ترمیم و حفظ و مراقبت تحریر نموده و منجمله 3.881.128مبلغ )

 1393وسیه سال ( افغانی مورد تائید هیئات محترم بررسی بوده در حالیکه در د3.865.707مبلغ )

( 25(، و فقره دوم ماده )37چنین اسناد حمایوی به نظر نرسید. بنأ مصارف متذکره مطابق ماده )

مالیات برعایدات مبلغ  %20قانون اداره امور مالیات قابل مجرایی نبوده که از مبلغ فوق 

( روز 1185( افغانی بابت جریمه تاخیر تعداد )916.172( افغانی بوده هکذا مبلغ )773.141)

قانون  37( افغانی مطابق ماده 20.000قانون اداره امور مالیات و مبلغ ) 34ماده  1مطابق فقره 

قابل تحصیل   G.4.S( افغانی از شرکت امنیتی 1.709.313اداره امور مالیات، جمعأ مبلغ )

 دانسته میشود .

( 1001105012بر تشخصه )شرکت تجارتی االید ماشینری دارای نم 1394اظهار نامه مالیاتی سال  -

( افغانی تحریرنموده اند ولی اسناد حمایوی کافی وجود 2.030.837در بخش تدارکات مبلغ )

( قانون اداره امور مالیات قابل مجرایی 25( و ماده )34(، ماده)37نداشته؛ بنا برین بر بنیاد ماده )
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( افغانی 333.056ان مبلغ )مالیات برعایدات، همچن %20( افغانی درک 406.167نبوده و مبلغ )

قانون اداره امور مالیات بوده و مبلغ  34ماده  1( روز جریمه تاخیر مطابق فقره 820بابت )

( افغانی میشود از 759.223( افغانی جریمه عدم حفظ و نگهداری اسناد که جمعأ مبلغ )20.000)

 شرکت محترم تجارتی االید ماشینری قابل حصول پنداشته میشود.

 وضع مالیه  تفاوت .3.1.2

از شرکت امنیتی شیلد تحصیل  1393در سال  یاضاف هیمال %10بابت ( افغانی 64.034مبلغ )

 نشده است .

 معیار

هرگاه شخص مطابق احکام قوانین  "ماده سی و ششم قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد: 

ید مکلف به پرداخت مالیه اضافی مالیاتی، مالیه را ازتادیات تابع مالیه موضوعی وضع ویا تأدیه ننما

 "معادل ده فیصد مبلغ مالیه قابل وضع از تأدیات میباشد .

( برویت اظهار 1031008012در نتیجه بازرسی اسناد شرکت امنیتی شیلد دارنده نمبر تشخیصیه )  -

هیات بررسی ریاست محترم از مبلغ  1393در بخش مصارف آن برویت تحقق سال  1393نامه سال 

( قانون اداره امور 36نه ملیون افغانی مالیه اضافی عدم وضع مالیه موضوعی مطابق ماده )چهل و 

مالیات وضع نموده و قابل تحصیل دا نسته اند، در حالیکه برویت اسناد موجود در دوسیه مبلغ 

( 64.034( افغانی درک عدم وضع مالیات اضافی از سنجش باز مانده که مبلغ )32.016.721)

 مالیه اضافی از نزد شرکت امنیتی شیلد قابل تحصیل است.  %10بت افغانی با

 سفارش

ریاست مالیه دهندگان بزرگ  در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی که قبالً به  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  15/1/1397( مورخ 1699تفصیل ذریعه نامه شماره )

 ره اطمینان ارایه نمایند. اجراآت به این ادا
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 1396بازرسی سال مالی  نتایج(      MTOگان متوسط )مالیه دهندهریاست  .3.2

 تفاوت وضع مالیه .3.2.1

( 2بابت) 1389( افغانی در سال  2.065.042و  مبلغ ) 1390( افغانی در سال  273.700مبلغ )

تحصیل   کابل وطن یتمانبرمفاد از شرکت ساخ اتیمال صدیف (20) و  یانتفاع اتیمال صدیف

 نگردیده است.

 

  معیار

( طرزالعمل قراردادها و قراردادیهای فرعی که باور دارند، فعالیت های آنها طبق قرارداد 111طبق ماده )     

دوجانبه ویا چندین جانبه ازمالیات معاف هستند؛ به منظور اخذ طرزالعمل خصوصی بریاست عمومی 

 عواید مراجعه نمایند.

( بعد از مواصلت سایر اسناد معلومات مربوط به وزارت طی بیست ویک 7مرحله سوم رهنمود شماره )     

 روز تقویمی سعی نموده تا جواب یک طرزالعمل کتبی را صادرنمایند.

 اداره پرو ه های فعالیت معافیت مورد در را خصوصی طرزالعمل صدور مالیه وزارت محترم از هم چنان      

(FGCNDP)  مالیه  ، )عایدات بر مالیات قانون 2 ماده حکم مطابق(ها شرکت برعایدات مالیاتاز

 قراردادی از موضوعی مالیه ،)عایدات بر مالیات قانون -67 – 64 مواد احکام مطابق ( انتفاعی معامالت

 ونقان 59 ماده حکم مطابق( کرایه بر موضوعی مالیه ،) 72 ماده حکم مطابق( آنها فرعی های قراردادی

 تقویه منظور به .تقاضامینماید را ) 58مطابق به حکم ماده( معاشات موضوعی مالیه و  )عایدات بر مالیات

 متن مینماید) هذا درخواستی را ضم (FGCNDPاداره ) میان منعقده های نامه موافقت تمام نقل اسناد،

باشد،  انگلیسی زبان به نیز تقویتی واسناد آن انگلیسی نقل یک با همراه بوده دری زبان به درخواستی

 هم چنان موافقتنامه ها که تائیدی شورای ملی را داشته باشد نیز بمالحظه نرسید. ).ارائه میدارد

شرکت  ساختمانی کابل وطن، دارنده  1391الی  1388طوریکه اظهارنامه مالیاتی سال  -

 1389ید فروشات سال( مورد بازرسی قرارگرفت در نتایج بررسی سرجمع عوا1052593017تشخصیه)

( افغانی، 10.689.903( افغانی، عواید خالص بعد از وضع کسرات مبلغ )18.234.593مبلغ )

( افغانی،  عواید خالص بعد از وضع کسرات مبلغ 3.182.866مبلغ ) 1390عواید/فروشات سال 

 1389( افغانی نشان داده شده است، و به اساس طرزالعمل خصوصی مالیات سال های1.432.158)

را بیالنس عدم فعالیت ارائه نموده  1391و 1388را معافیت حاصل نموده است و سال های   1390و

 1388و 1387اند، قرار ایکه طرزالعمل خصوصی مورد بازرسی  قرارگرفت، قراردادها درسال های 

ادر ص 1390معاف گردیده و طرزالعمل معافیت درسال 1390و 1389منعقد گردیده و مالیات سالهای 
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اخذ مینمود. چونکه شرکت  1388و 1387گردیده است. درحقیقت باید معافیت خویش را درسال های

مذکوراسناد معافیت خویش را درسال مربوطه آن مجرائی نگرفته و درهمان سالی که معافیت داشته 

.  اگر اظهارنامه خویش را عدم فعالیت ارائه نموده است، یعنی عواید/ فروشات را کتمان نموده است

ارائه داشته پس عواید سال واقعی سال های  1390و 1389شرکت مذکور معافیت خویش را درسال 

دو  1389در سال بناً را در اظهارنامه خویش اظهار نداشته اند.  1389و 1387متذکره و سال های 

فاعی سال ( افغانی، عواید خالص بعد از وضع دو فیصد مالیه انت364.692فیصد مالیه انتفاعی مبلغ)

( 2.065.042مالیات برعایدات، مبلغ) %20( افغانی، قابل مجراء نبوده تابع 10.325.212مبلغ ) 1389

 1390( افغانی، عواید خالص سال 63.657دوفیصد مالیه انتفاعی مبلغ )1390افغانی، میشود ، درسال 

( 273.700یعنی مبلغ )مالیات برعایدات،  %20( افغانی، قابل مجراء نبوده تابع 1.368.500مبلغ )

 افغانی، میشود، ازشرکت محترم ساختمانی کابل وطن قابل تحصیل است. 

علت آن عـدم دقت گروپ نهم بررسی در  قسمت تاریخ قــراردادها  میان شرکت مذکور و قوای 

آیساف، عدم  دسترسی گروپ به انوایس و اسنادیکه پول توسط قوای آیساف به جانب شرکت 

و همچنان عدم  ارائه دالیل قانونی از طریق گروپ متذکره بوده ، درنتیجه جمعاً  پرداخت گردیده

( افغانی، بابت دوفیصد مالیات انتفاعی وبیست فیصد مالیات برمفاد سال های 2.767.091مبلغ)

 وضع نگردیده و از شرکت متذکره قابل تحصیل دانسته میشود. 1390و  1389

 

 عدم وضع مالیه  .3.2.2

بابت  1394( افغانی در سال 3.865.264مبلغ )و  1396افغانی در سال ( 159.992مبلغ )

 رخواهیخ یکیشرکت لوژست( فیصد مالیه مفاد از شرکت ساختمانی افق گروپ و 20)

 نشده است   لیتحص

 معیار

( قانون مالیات برعایدات ) اشخاص حقیقی وحکمی که مطابق احکام این 18فقره دوازده جز دوم ماده )

به وضع مالیات ازمفاد سهم، تکتانه، کرایه حق االمتیاز دستمزد و معاشات معامالت  قانون مکلف

مندرج ماده هفتاد دوم این قانون وسایرعواید مشابه بوده  اما مالیات آنرا وضع و تادیه ننموده باشد 

 قابل مجراء نمیباشد.
  

مانی افق گروپ دارنده شرکت ساخت1394باالثر بازرسی اظهارنامه مالیاتی ونتایج بررسی سال   -

( افغانی، 71.553.366( بمالحظه رسید، سرجمع عواید/ فروشات مبلغ )1026547016تشخصیه )

( افغانی، معاشات مبلغ 41.462.094(  افغانی، مفاد ناخالص مبلغ)30.091.272مصارف پرو ه مبلغ )
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( افغانی، در تحقق 21.473.688( افغانی، کسرات متفرقه مجاز روی اظهارنامه مبلغ )17.354.685)

( افغانی، قابل مجراء دانسته شده است،  مصارف پرو ه مبلغ 19.326.320گروپ بررسی مبلغ)

( افغانی، را احتواء نموده که درمورد ازطرف 17.354.685( افغانی، معاشات مبلغ )30.091.272)

( افغانی، 19.326.320هیئات بررسی اظهار نظرنگردیده است هم چنان درمورد مجرائی مبلغ )

، چونکه کسرات متفرقه به مقایسه مالحظه نگردیدکسرات متفرقه مجاز کدام اسناد معتبر 

سایرشرکت ها یک مبلغ هنگفت را نشان میدهد و اسنادی که مصارف صورت گرفته را نشان دهد و 

بناء مالیات آن مطابق ماده هفتاد و دو قانون مالیات برعایدات وضع شده باشد، بمالحظه نرسید 

مالیه بر مفاد سنجش میگردد ،   علت آن عدم توجه  %20کسرات متفرقه قابل مجرا نبوده تابع 

گروپ اول بررسی که مبلغ هنگفتی را بنام کسرات متفرقه برای شرکت قابل مجراء دانسته اند، بوده 

و کوچک درحالیکه تمام مصارف در روی اظهار نامه مجراء داده شده وکسرات متفرقه مصارف خورد 

بوده که درتمام شرکت  ها یک مبلغ اندکی را بنام مصارف متفرقه روی اظهارنامه و نتیجه بررسی 

( افغانی، به 3.865.264درنظرگرفته شده است ،  درنتیجه بابت عدم سنجش کسرات متفرقه مبلغ )

 20ی، بابت )( افغان3.865.264ضرردولت  قابل اندیشه وتأمل میباشد. بنأ هدایت فرمایند تا مبلغ)

 %( مالیه برعاید را ازشرکت ساختمانی افق گروپ قابل تحصیل است.
 

درجریان بازرسی اسناد شرکت محترم پطرولیم لو ستیک خیرخواه بمالحظه رسیدکه مصارف از    -

مدرک وسایط نقلیه ، مصارف اداری ، فیس جواز، ماکول  و مصارف آب  و برق، درعدم 

( افغانی را درنتیجه بررسی بعد از اظهارخودی 799.964مبلغ)موجودیت اسناد مصرفی، حاوی 

( افغانی 62.410.958قابل مجرأ دانسته اند. یعنی در اظهارنامه مالیاتی، عواید یا فروشات مبلغ )

( 3.840.176( افغانی، انعکاس یافته است که مبلغ)58.570.782و در نتایج بررسی مبلغ)

( افغانی را دربیالنس اصالحی 5.515.460متذکره مبلغ ) افغانی تفاوت را نشان میدهد و شرکت

ضررنشان داده است، اما کدام اسناد که ضررشرکت را ثابت سازد بمالحظه نرسید. هکذا 

استعالمیه ها به منظورحصول اطمینان ازعقد قراردادها ازچندین شرکت مخابراتی پرسش بعمل 

ادارات دولتی بخصوص از ریاست گمرکات، آمده اما در رابطه به عقد قراردادها از هیچکدام 

چونکه عواید شرکت مذکور از بابت فروش مواد نفتی میباشد، معلومات نگردیده. اما عنوانی 

ریاست تصدی مواد نفتی وگاز مایع درمورد قرارداد و فعالیت شرکت سوال گردیده و ریاست 

واب ارائه شده اکتفا نموده، متذکره صرف درمورد عدم قرارداد جواب ارائه نموده و هیئات درج

درمورد فعالیت و فروشات شرکت جواب دریافت ننموده اند ، گروپ محترم بررسی صرف به 

فروشات تیل که به شرکت  مخابراتی )ام تی ان ( صورت گرفته بود، اکتفا نموده؛ سایر عواید 

                                                       ری اسناد دم دقت ، عدم نگهداــال نساخته است، هم چنان عــات شرکت را برمــیافروش
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توسط گروپ هشتم بررسی، عدم مطالبه فروشات تیل توسط شرکت از ریاست مواد نفتی 

وگازمایع و همچنان عدم دسترسی گروپ متذکره به سایرعواید/ فروشات شرکت به استثنای 

)ام تی ان( از علل عمده بوده  و درنتیجه بابت  عواید از مدرک فروشات تیل به شرکت مخابراتی

عدم موجودیت اسناد مصارف وسایط نقلیه، مصارف اداری، فیس جواز، مصارف ماکول و مصارف 

مالیه بر عواید  %20( افغانی، قابل مجراء نبوده تابع 799.964برق و آب جمعأ مبلغ )

 ( افغانی، میباشد.159.992مبلغ)

 سفارش

گان متوسط در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی که قبالً به ریاست مالیه دهند 

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  2/7/1397( مورخ 5718تفصیل ذریعه نامه شماره )

 اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند. 
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 ها های بررسی در مستوفیتمشاهدات و یافته
 

 های والیات به تفکیک ذیل ارایه میشود:های بررسی در مسوفیتنتایج بازرسی و یافته

 

 1395-1394بازرسی سال  های مالی  نتایج      مستوفیت والیت ارزگان .3.3

 . کسر عواید  3.3.1

( افغانی 2.788.453و  مبلغ )1395(فیصد کسر در سال 14.36( افغانی )11.456.445مبلغ )

 در مسوفیت والیت ارزگان به مالحظه رسیده است . 1394دکسر عواید در سال ( فیص4.24)
 معیار 

 1395-1394عواید پیش بینی شده سال مالی 

( افغانی، عواید تحقق یافته وتحصیل شده 65.785.567مبلغ ) 1394عواید پیشبینی شده سال مالی 

( فیصدکسر درعواید را 4.24ی یعنی )( افغان2.788.453( افغانی میباشد که مبلغ )62.997.114مبلغ )

مجموع عواید تحصیل شده  22.3( افغانی یعنی %14.037.159منجمله اسناد مبلغ ) .نشان میدهد

 تحت پوشش بازرسی قرار گرفته است.

( افغانی، عواید تحقق یافته وتحصیل 79.761.730مبلغ ) 1395پالن پیشبینی شده عواید سال مالی 

( افغانی 11.456.445افغانی میباشد که نظر به پالن پیش بینی شده  مبلغ ) (68.305.285شده مبلغ )

( افغانی شامل بازرسی 15.559.972( فیصد کسر را نشان میدهد . ازجمله اسناد مبلغ )14.36یعنی )

 را احتوا مینماید. 1395مجموع عواید تحصیل شده سال  22.8گردیده که % 

رایط منطقوی و عدم همکاری ارگانهای امنیتی در بخش جمع دالیل کسر درعواید؛ ناامنی، جنگ، ش

 آوری عواید و نیزکمبود پرسونل از عوامل عمده در کسر عواید طی سال های تحت بازرسی میباشد.
 

 .عدم پرداخت مالیه با جریمه تاخیر3.3.2

رزگان  از بابت مالیه و جریمه  تاخیر  در مستوفیت والیت ا 1395( افغانی در سال 165.032مبلغ )

 پمپ استیشن ها و اصناف  تحصیل نگردیده است.

 معیار 

هرگاه شخص ذمت مالیاتی خویش را مطابق به "( ماده سی و چهارم قانون اداره امور مالیات 1فقره  ) 

احکام قوانین مالیاتی و یا اطالعیه ماده شانزدهم این قانون در میعاد معینه تادیه ننماید ، عالوه بر 

( فیصد مالیه تادیه ناشده در برابر هر روز تاخیر 0.10یه اصلی مکلف به پرداخت مالیه اضافی )پرداخت مال

 میباشد.
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در رابطه به اجرا نکردن وجایب مالیاتی پمپ استیشن ها و اصناف بمالحظه رسیدکه شش پمپ   -

ال و همچنان در س 1395پمپ استیشن در سال مالی  15و به تعداد  1394استیشن در سال مالی 

( افغانی وجایب مالیاتی خویش را بموقع 60.900تن از اصناف به ارزش ) 40به تعداد  1395مالی 

( فیصد مالیه تادیه ناشده در مقابل هر روز می باشند بنأ 0.10انجام نداده اند که تابع پرداخت )

تحصیل  ( افغانی طبق جدول ذیل قابل83.132( افغانی جمعأ مبلغ )22.232باجرایم تأخیرمبلغ )

 است:

 شماره
نمبر 

 کتاب
 شغل شهرت مؤدی نوع مؤدی

مبلغ/ 

 افغانی

مالیه 

 (0.10اضافی)

مجموع 

روز  365

 تاخیر

جمعاً مبلغ قابل 

 تادیه

 4095 1095 3 3000 برقی صالح محمد ولد عبداالحد اصناف 9 1

 2457 657 1.8 1800 برقی حبیب الرحمن ولد عبدالولی اصناف 11 2

 2048 548 1.5 1500 پرچون اهلل ولد بختیار رحمت اصناف 13 3

 2867 767 2.1 2100 پرچون حاجی عبداهلل ولد حاجی عبدالصمد اصناف 20 4

 3276 876 2.4 2400 عطاری خیراهلل ولد عبدالباری اصناف 23 5

 احمداهلل ولد عبدالظاهر اصناف 31 6
سامان آالت 

 برقی
3600 3.6 1314 4914 

 819 219 0.6 600 پرزه فروشی د ولد حاجی عبدالخالقصالح محم اصناف 32 7

 819 219 0.6 600 صرافی سیدشاه ولد داودشاه اصناف 37 8

 1638 438 1.2 1200 پرچون زین الدین ولد شراف الدین اصناف 45 9

 2457 657 1.8 1800 پرچون روح اهلل ولد عبدالمحمد اصناف 47 10

 1229 329 0.9 900 ستریم میرزلمی ولد ولی جان اصناف 60 11

 819 219 0.6 600 پی سی او محمد نعیم ولد مال محمد دین اصناف 64 12

 2457 657 1.8 1800 مستری محمد عارف ولد خدای نظر اصناف 76 13

 1638 438 1.2 1200 مستری محمد نسیم ولد خدایداد اصناف 80 14

 1229 329 0.9 900 نجار امین اهلل ولد دین محمد اصناف 86 15

 819 219 0.6 600 نانوا نورعلی ولد پاچا اصناف 87 16

 1229 329 0.9 900 قصاب محمد عظیم ولد عبدالعزیز اصناف 89 17

 1229 329 0.9 900 نجار محمد عارف ولد حاجی عبدالحق اصناف 97 18

 4095 1095 3 3000 پرزه فروشی محمد غوث ولد حاجی خدایداد اصناف 104 19

 1638 438 1.2 1200 مستری عبداالحد ولد مال لمر جان اصناف 107 20

 819 219 0.6 600 مستری نجیب اهلل ولد محمد رسول اصناف 110 21

 819 219 0.6 600 مستری عبدالحی ولد حاجی پایندی اصناف 112 22

 1638 438 1.2 1200 مستری زلمی ولد عسی محمد اصناف 119 23

 819 219 0.6 600 مستری لد محمد دوزیحکمت اهلل و اصناف 129 24

 1638 438 1.2 1200 مستری اسعمیل ولد نظرمحمد اصناف 130 25

 2457 657 1.8 1800 پرزه فروشی عتیق اهلل ولد حاجی یارمحمد اصناف 139 26

 2457 657 1.8 1800 پرزه فروشی زین اهلل ولد عبدالصادق اصناف 141 27

 1638 438 1.2 1200پرچون  سید رسولرحمت اهلل ولد  اصناف 144 28
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 فروش

 1229 329 0.9 900 نانوا سیف اهلل ولد عبدالقیوم اصناف 145 29

 1638 438 1.2 1200 مستری موسی کلیم ولد محمدهاشم اصناف 146 30

 2457 657 1.8 1800 درملتون عبدالقادر ولد حاجی محمدظاهر اصناف 150 31

 1638 438 1.2 1200 درملتون العزیزانورخان ولد عبد اصناف 147 32

 2457 657 1.8 1800 تیل فروشی خیرمحمد ولد حاجی علی محمد اصناف 155 33

 1638 438 1.2 1200 درملتون محمد دین ولد حاجی فضل الحق اصناف 159 34

 1638 438 1.2 1200 درملتون هدایت اهلل ولد معلم حاجی اسداهلل اصناف 160 35

 2457 657 1.8 1800 عطاری ال حمداهلل ولد مولوی عبدالغفورم اصناف 166 36

 4095 1095 3 3000 آرد فروشی احمدشاه ولد عبدالحکیم اصناف 192 37

 4095 1095 3 3000 آرد فروشی سردار ولد جیالنی اصناف 199 38

 2457 657 1.8 1800 عطاری حاجی نعیم ولد غالم دستگیر اصناف 207 39

 3276 876 2.4 2400 عطاری دالقیوم ولد حاجی محمد نبیعب اصناف 209 40

 افغانی 83.132 22.232 - 60.900 مجموع

 

( افغانی وجایب مالیاتی خویش را به 60.000پمپ استیشن ، مبلغ ) 6مؤدیان  1394در سال مالی  -

خت مالیه تاخیر نموده ( در پردا1395روز )سال مالی  365وقت و زمان آن انجام نداده و به مدت 

(  افغانی مطابق به جدول زیر از نزد 8.1900جریمه تاخیر جمعاً مبلغ ) %0.10اند که  همراه 

 مؤدیان قابل تحصیل می باشد.

 شهرت مؤدی نوع فعالیت نام  جاده شماره
اصل مالیه به  

 افغانی
 (0.10مالیه اضافی)

روز  365مجموع 

 تاخیر

 

 جمعاً

 13650 3650 10 10000 3650 استیشن پمپ د کندهار جاده 1

 پمپ استیشن د کندهار جاده 2
3650 10000 10 3650 13650 

 پمپ استیشن د دهراود جاده 3
3650 10000 10 3650 13650 

 پمپ استیشن چرمگر جاده 4
3650 10000 10 3650 13650 

5 
خاص ارزگان 

 جاده
 پمپ استیشن

3650 10000 10 3650 13650 

6 
ن خاص ارزگا

 جاده
 13650 3650 10 10000 3650 پمپ استیشن

 8.1900 21.900 - 60000 مجموعه قابل تحصیل

( افغانی از أصناف 165.032بناً با در نظر داشت مبالغ بیرون نویس شده در جداول فوق  جمعاً مبلغ )

 مربوطه در مستوفیت والیت ارزگان قابل تحصیل میالشد.

 سفارش

ت والیت ارزگان  در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل مستوفی 

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه اجراآت به این  7/1/1397( مورخ 722ذریعه نامه شماره )

 اداره اطمینان ارایه نمایند. 
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 (1396 مالی ل)نتایج بازرسی سا                والیت لغمان مستوفیت .3.4
 

 عدم وضع مالیه با جریمه   3.4.1

از شرکت   1395( افغانی بابت مالیه مفاد و مالیه اضافی با جریمه در سال 89.005مبلغ )

 در مستوفیت والیت لغمان تحصیل نگردیده است. عظمت استندرد  یساختمان

  معیار

 "صراحت دارد:  نیچن اتیداره امورمالقانون ا 41و ماده  داتیبرعا اتیقانون مال 98فقره دوم ماده   

 یاضاف هیمکلف به پرداخت مال هیبار اول عالوه بر اصل مال دینمایرا عمدأ کتمان م هیکه مال یشخص

 ".باشدیکتمان شده م هیدوبرابر مال

عظمت استندرد ، در  یشرکت ساختمان دکهیشرکتها بمالحظه رس النسیب یبازرس به اساس  -

 1395 یسال مال یارائه شده اما به مالحظه جدول قراردادها تیعالعدم ف 1395سال  النسیب

 یادار توتیانست یتشنابها میلغمان شرکت متذکره قرارداد ترم تیمحترم معارف وال استیر

عقد نموده و  ی( افغان148.342به مبلغ ) جمعاً 25/5/1395 یال 25/3/1395 خیزتاررا ا یوحسابدار

 هیمال و دوچند مهیبرمفاد باجر هیمال صدیف ستیمتذکره تابع ببه اساس ماده فوق الذکر شرکت 

 .شودیدانسته م لیبوده که از موصوف قابل تحص ی( افغان89.005مبلغ ) جمعاً یاضاف

 عدم تصفیه وتحصیل باقیات ماضیه  3.4.2

از شرکت های ذیربط تصفیه وتحصیل نشده  1396ی بابت باقیات سال ( افغان966.805مبلغ )

 است. 

 یارمع

آمریت تعبیرو رهنمود قانون ریاست خدمات  17/7/1396(  مؤرخ RVPO-466متحدالمال شماره )

حقوقی ریاست عمومی عواید معینیت عواید و گمرکات وزارت محترم مالیه چنین تصریح میدارد که اخذ 

یمه ( جر%12؛ با گذشت هرسال ) 10/8/1360( مؤرخ 55دوازده فیصدجریمه  متکی به تصویب شماره )

 "از نزد اشخاصی که عواید دولت را به وقت وزمان معیین تحویل ننماید قابل تحصیل است.

باقیدار بوده که قرار ذیل سنجش و از ایشان قابل  1396یکتعداد شرکتها بابت سالهای قبل وسال مالی 

 تحصیل میباشد:
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 )ارقام به افغانی(                                                 جدول عدم تصفیه وتحصیل باقیات                                     

 مجموع جریمه مبلغ قابل پرداخت نام شرکت شماره

 59584 6384 53200 صفیر هوتک ودانیز 1

 732119 78441 653678 زمریال ودانیز 2

 106043 11361 94682 بهیر مالخیل لو ستیکی 3

 66640 7140 59500 مجتبی سرور ودانیز 4

 2419 259 2160 امان گریم ودانیز 5

 966.805 10.358 863.220 مجموع
 

( افغانی بابت جریمه که جمعأ 10.358( افغانی اصل باقیداری ،  مبلغ )863.220در نتیجه جمعأ مبلغ )

ه کشور ( افغانی میشود به علت عدم آگاهی مؤدیان از مکلفیت های مالیاتی و قوانین نافذ966.805مبلغ )

 بدون تحصیل باقیمانده که از نزد شرکتهای فوق قابل تحصیل میباشد. 

 سفارش  

مستوفیت والیت لغمان   در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل  

این  به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه اجراآت به 5/3/1397( مورخ 1990ذریعه نامه شماره )

 اداره اطمینان ارایه نمایند. 
 

 (1395)نتایج بازرسی سال مستوفیت والیت  هرات   .3.5

 .عدم پرداخت  مالیه با جریمه 3.5.1

در مستوفیت والیت هرات  از شرکت  1395( افغانی بابت مالیه و جریمه  در سال 479.000مبلغ )

 ها و موسسات تحصیلی  ذیربط تحصیل نگردیده است.

 معیار

قانون اداره امور مالیات و ماده صدم قانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد :                       35و  34ماده  

) اشخاصی که مالیات ذمت خویش را درمعیاد معینه تادیه ننمایند، مکلف به پرداخت مالیه اضافی درفی 

 ( فیصد میباشد.(0.10روز)

وعی وانتفاعی، تعرفه های متعدد از طرف شعبه مربوط عنوانی نظربه مالحظه اسناد، بابت مالیات موض  -

یکتعداد شرکتها ارسال شده تا در تحویلی آن اقدام کنند. اما منجانب شرکتها کدام اقدام الزم صورت 

 نگرفته و مالیات خویش را تحویل ننموده که قرارذیل تفصیالت ارائه میشود:

 ( افغانی.39.376لیات موضوعی وانتفاعی مبلغ ): شرکت خدمات تکنالو ی هرات هاست بابت ما1

 ( افغانی.88.072: شرکت پویا بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )2

 ( افغانی .75.072: موسسه تحصیالت عالی غالب  بابت مالیات موضوعی وانتفاعی جمعأ مبلغ )3

 ( افغانی .101.485: شرکت تجارتی پسران خوافی بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )4
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: موسسه تحصیالت عالی خصوصی کهکشان شرق بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ 5

 ( افغانی .66.101)

( 18.406: شرکت تولیدی وصنعتی آرمان پالستیک بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )6

  .افغانی

 ( افغانی .12.896: شرکت تجارتی ثامن شاهین بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )7

 ( افغانی .12.321: شرکت تجارتی پسران احدی هروی بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )8

( 40.430: شرکت تولید چاکلیت وشیرینی جات دریا بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )9

 افغانی .

عی مبلغ : شرکت ترانسپورتی باربری بیرون مرزی عارف لمتید بابت مالیات موضوعی وانتفا10

 ( افغانی .11.151)

 ( افغانی.13.690: موسسه تحصیالت عالی آسیا بابت مالیات موضوعی وانتفاعی مبلغ )11

 ( افغانی از شرکت های مربوط قابل تحصیل  است .479.000جمعأ مبلغ )

 

 . عدم تصفیه  و تحصیل باقیات  3.5.2

تعداد از  هرات  تیوال تیدر مستوف 1395در سال  باقیات مالیاتیبابت  ی( افغان583.908مبلغ )

 است. دهینگرد لیتحص( تن مودی 107)
 

 معیار 

بر طبق هدایت بند دوم ماده سوم قانون طرز تحصیل باقیات که و  ( قانون مالیات برعایدات101ماده )

نونی باقیکه اگر از نوع مالیه و محصول و بدل اجاره باشد موعد قا"باقیات قابل تحصیل   چنین مشعر است:

عالوتاً مطابق  "پرداخت آن بسر رسیده باشد و اگر از نوع معاش و مصرف باشد قانوناً واجب االدا باشد

مدیریت باقیات آوانسی ریاست عمومی خزاین وزارت  12/3/1384مورخ  TSI-4644متحدالمال شماره 

فیصد  %12تابع عواید که در وقت و زمان معین آن تصفیه نشود با گذشت سال مالی "محترم مالیه 

 ".جریمه دانسته میشود

مبلغ دیان مربوط حوزه های مالیاتی که طور قیدی شامل پالن بازرسی گردیده ؤبرویت دفاتر م -

در حوزه های مالیات اول،  مالیات ذمت شان  تن مودیان  (107( افغانی  به تعداد )583.908)

تحویل  1395در سال  را ی شان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم  باقیات مالیات

 .حساب دولت نکرده اند
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 عدم پرداخت  کرایه با  جریمه . 3.5.3
شرکت های کام ایر، داوی آیل و  از 1395( افغانی بابت کرایه و جریمه در سال 671.795مبلغ )

 مستاجرین مربوط تحصیل نگردیده است.

 معیار

مین واقع میدان هوائی بین المللی والیت هرات با ( متر مربع ز1416.8( قرارداد مساحت )5ماده ) 

ماه جاری  25الی یک سال چنین صراحت دارد که کرایه باید بتاریخ  2/3/1395شرکت کام ایر از تاریخ 

 تحویل گردد.

( متر مربع زمین داخل میدان هوائی هرات به کرایه ماهوار مبلغ 1416.8قرارداد مساحت )  -

بابت برج های جوزا و سرطان مبلغ  27/3/1395( مؤرخ 3402شماره )( افغانی، قرار آویز 19500)

کرایه اسد و سنبله مبلغ  29/4/1395( مؤرخ 24929( افغانی همچنان آویز نمبر )39000)

( افغانی کرایه را از برج میزان 126.000مبلغ ) 30/9/1395( مؤرخ 28101( و آویز نمبر )39.000)

( افغانی جمعاً مبلغ 9000ده که با جریمه مبلغ )تحویل نمو 1395الی اخیر حوت سال 

؛ مطابق به قرارداد سال  1396( افغانی میگردد، در حالیکه کرایه  برج حمل و ثور 204.000)

 ( افغانی  را تحویل نداده که قابل تحصیل میباشد .39.000مبلغ )  1395

( 1395ول حمل سال مالی )( متر مربع زمین میدان هوایی ملکی هرات از ا7936قرارداد مساحت ) -

( افغانی با شرکت داوی آیل صورت گرفته اما به مالحظه آویز شماره 58575به کرایه ماهوار مبلغ )

( افغانی بابت کرایه ربع سوم چنین سنجش 159750حاوی مبلغ ) 31/1/1395( مورخ 13877)

( افغانی  را 159750( افغانی میشود از جمله مبلغ ) 175725میگردد: کرایه سه ماهه مبلغ ) 

( افغانی از اصل کرایه کمتر تحویل نموده اند همچنان مطابق 15975تحویل و در نتیجه مبلغ )

( افغانی جریمه قرار 1000ماده  چهارم قرارداد در صورت تاخیر در پرداخت روزانه تابع مبلغ )

( 31.975جمعاً مبلغ )( افغانی میشود. بنأ 16000( روز تاخیر داشته و مبلغ )16میگیرد که مدت )

 افغانی از شرکت داوی آیل قابل تحصیل دانسته میشود.  

درجریان بازرسی هیئات این اداره ؛ به منظور حصول اطمینان از جمع آوری کرایه و حق االجاره  -

( جریب 71ذمت مستاجرین بنظر رسید که محترم نجم الدین ولد عبدالسالم مستأجر موازی )

( افغانی ؛ 539600ظفر مبلغ ) 207اسبق ملکیت قوماندانی قول اردوی  (17زمین واقع  فرقه )

( 26112عبدالطیف ولد محمد شریف کرایه سه ماهه دوکان واقع جاده شمالی قول اردو مبلغ )

خدیجه الکبری مربوط ریاست امور  مارکیتافغانی و محترمه شفیقه بنت عبدالرحمن بابت دوکان 

( افغانی میشود از افراد 600.820قیدار میباشند که جمعاً مبلغ )( افغانی با35.108زنان مبلغ )

 نامبرده قابل تحصیل است.
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 عدم تصفیه و تحصیل باقیات  3.5.4

 1395 -1394( افغانی بابت باقیات در مستوفیت والیت هرات در سال های 80.888.773مبلغ )

 تصفیه و تحصیل نگردیده است.

الی اخیر برج قوس سال مالی   ماضیهمربوط ، باقیات سنوات نظر به معلومات ارائه شده شعبه  -

( افغانی 5.494.705( مبلغ )1395( افغانی بوده وباقیات سال مالی )89.858.274( مبلغ )1394)

(  افغانی در سال 14.464.206( افغانی میشود اما از جمله مبلغ)9.5352.979که جمعاً مبلغ )

 ( افغانی میباشد. 80.888.773مبلغ )( تحصیل شده وباقیمانده 1395مالی )

 سفارش

مستوفیت والیت هرات   در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه اجراآت به این  5/2/1396( مورخ 1285ذریعه نامه شماره )

 اداره اطمینان ارایه نمایند. 

 

 (1395-1394)نتایج بازرسی سالهای                  فراهفیت والیت مستو .3.6

 : عدم وضع مالیه و جریمه3.6.1

در مستوفیت والیت فراه  از  1394در سال  ( افغانی درک عدم پرداخت مالیات692.000مبلغ )

 موٌدیان  مربوط تحصیل نگردیده است.

  معیار

مالیات ذمت خویش را درمعیاد معینه تادیه ننمایند،  ماده صدم قانون مالیات برعایدات )اشخاصی که

 ( فیصد میباشد(.0.10مکلف به پرداخت مالیه اضافی درفی روز)

نظربه مالحظه اسناد تحویلی مالیات پمپ استیشن های تیل که توسط هیئات درجه بندی گردیده  

 است:خویش را تحویل ننموده که اسمای شان در جدول   1394ولی مالیات سال مالی

 
 به افغانی(جدول عدم وضع مالیه و جریمه                                                                                            )ارقام 

 نام مودیان شماره
مدت 

 تاخیر
 مبالغ قابل تحصیل جریمه مالیه

 34600 14600 20000 روز730 محمد نبی ولد حاجی نظرخان 1

 51900 21900 30000 // حمد طاهر ولد حاجی سید نورم 2

 34600 14600 20000 // محمد آصف ولد صالح 3

 51900 21900 30000 // عبدالستار ولد حاجی نور محمد 4

 51900 21900 30000 // عبدالمالک ولد عبدالظاهر 5
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 51900 21900 30000 // شاه محمد ولد حاجی شیرمحمد 6

 51900 21900 30000 // لد حاجی گل محمدحاجی ریدی گل و 7

 51900 21900 30000 // احمد ضیا ولد غالم جیالنی 8

 51900 21900 30000 // بسم اله ولد  محمد امین مالیه ساالنه 9

 51900 21900 30000 // محمد ولد نیک محمد 10

 51900 21900 30000 // محمد داود ولد عبدالقدوس 11

 51900 21900 30000 // عبدالغفورعبدالصبور ولد  12

 34600 14600 20000 // محمد یاسین ولد حاجی  لعل محمد 13

14 
حاجی رحیم جان ولد حاجی فتح  

 محمد
// 20000 14600 34600 

15 
حاجی محمد ابراهیم  ولد حاجی خان 

 محمد
// 20000 14600 34600 

 692.000 292.000 400.000 مجموع

 ( افغانی را ازمودیان فوق الذکر تحصیل نشده است .692.000جمعاً مبلغ )
 

 . جریمه تاخیر  ارایه  اظهار نامه های مالیاتی 3.6.2

از  1395در سال   یاتیاظهارنامه مال رارائهیتأخجریمه بابت  ی( افغان1.272.600جمعاً مبلغ )

 شرکت های  مربوط تحصیل نگردیده است.

  معیار

عایدات : شخص حقیقی که بدون دالیل موجه اظهارنامه مالیاتی مربوط (  قانون مالیات بر102ماده )

را مطابق احکام این قانون درخالل مدت معینه ارائه ننماید، مبلغ سی افغانی، واشخاص حکمی به 

تادیه مبلغ یکصد افغانی مالیه اضافی دربرابرهرروز تأخیر مکلف میباشند، روزهای رخصتی ازاین 

 امرمستثنی است.

خویش  1395مالحظه اسناد، یک تعداد شرکت های تجارتی ذیل اظهارنامه مالیاتی سال مالی قرار 

 را ارائه نکرده اند،:
 به افغانی(جدول عدم وضع مالیه و جریمه                                                                                            )ارقام 

 تاخیر مدت نام شرکت شماره
جریمه تاخیر 

 فی روز
 مجموع

 29000 100 290 شرکت تجارتی پیداگل نوزائی 1

 29000 100 290 شرکت تجارتی  فریاد افغان 2

 29000 100 290 شرکت تجارتی میهن دوست 3

 29000 100 290 شرکت تجارتی زلمی رزاق 4
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 29000 100 290 شرکت تجارتی آرین سمع 5

 29000 100 290 ه فراهیشرکت تجارتی یوسف زاد 6

 29000 100 290 شرکت تجارتی شهید زاده فراهی 7

 29000 100 290 شرکت تجارتی برادران صالح زاده ت 8

 29000 100 290 شرکت تجارتی شفقت افغان 8

 29000 100 290 شرکت تجارتی  برادران خلیلی 10

 57800 100 578 شرکت ساختمانی برادران افغان عبدالواحد 11

 57800 100 578 شرکت ساختمانی اندیوال فقیری 12

 57800 100 578 شرکت ساختمانی ترس وسیت کانترس 13

 57800 100 578 شرکت خالق یوسف 14

 57800 100 578 شرکت ساختمانی شاغاسی 15

 57800 100 578 شرکت ساختمانی آقا جانی 16

 57800 100 578 شرکت ساختمانی پین 17

 57800 100 578 شرکت ساختمانی  ده عشق 18

 57800 100 578 شرکت ساختمانی  مهرمیهن 19

 57800 100 578 شرکت ساختمانی عمران میهن 20

 57800 100 578 شرکت ساختمانی غازی آبادی 21

 57800 100 578 شرکت ساختمانی شاه دوست 22

 57800 100 578 شرکت ساختمانی توریالی رحمانی 23

 57800 100 578 رکت ساختمانی  مالحضرت نیکهش 24

 57800 100 578 شرکت ساختمانی پیرغچی بابا 25

 57800 100 578 شرکت ساختمانی پیردنبال بابا 26

 57800 100 578 شرکت صنعتی ایزوگام بام گستر  27

 1.272.600 مجموع

 است.  افغانی، ازشرکت های نامبرده قابل تحصیل( 1.272.600) جمعاً مبلغ
 

 عدم تصفیه وتحصیل باقیات . 3.6.3

که  دینمایرا احتوأ م ی( افغان1.757.386مبلغ )1395 یسال مال  اتی( باق30بمالحظه فورم )م

   تصفیه و تحصیل نشده است .

 سفارش

مستوفیت والیت فراه   در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه اجراآت به  7/1/1397( مورخ 713ماره )ذریعه نامه ش

 این اداره اطمینان ارایه نمایند. 
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 (1396-1394)نتایج بازرسی سالهای مستوفیت والیت بادغیس               .3.7

 . عدم تصفیه وتحصیل باقیات 3.7.1

از  اصناف  تحصیل 1396سال های گذشته  الی  ( افغانی بابت باقیات  مالیاتی از 871.064مبلغ )

 نگردیده است.

  معیار

( طرز العمل تطبیق مالیات اضافی )جرایم مالیاتی ( مندرج اصولنامه اجرای بودجه ملی سال 7فقره )

بمنظور حمایت و تشویق مالیه دهنده گان برای اطاعت پذیری از » چنین  صراحت دارد:  1397مالی 

تی و تحصیل به موقع اصل مالیات، مالیه دهنده گانی که جرائم مالیاتی را در احکام قوانین مالیا

% فیصد  5تصفیه نکرده باشند ، در صورتی که اصل مالیه با  1396الی  1381جریان سال مالی 

جرایم مالیاتی را تادیه نمایند از پرداخت جرایم مالیاتی متباقی معاف میگردند. این معافیت مالیاتی 

 «ماه قابل اجرا است. 9صویب این اصول نامه الی مدت بعد از ت

مالحظه گردید یکتعداد افراد و  مستوفیت  والیت بادغیس طوریکه اسناد ودفاتر بخش اصناف     

 اشخاص مختلف وجایب و مکلفیت های مالیاتی شانرا  بوقت و زمان آن ادا نکرده و باقیدار میباشند .

ضعف سیستم کنترول  و هم دم آگاهی از قوانین و مقررات مودیان کم توجهی و ععلت آن  را میتوان 

 که قابل تحصیل میباشد.افغانی از تحصیل باز مانده  (871.064) مبلغدر نتیجه که  عنوان کرد داخلی

 . عدم پرداخت کرایه  با جریمه تاخیر3.7.2

یاست زراعت ی بابت کرایه تعمیر مرغداری و حوض آبیاری ملکیت ر( افغان156.011مبلغ )

 وغالم رسول  تحصیل نشده است . خدا داد از  1396والیت بادغیس در سال 

 میعار

مستاجر مکلف است در هر ماه مبلغ معینی درک حق » ( قرار داد چنین صراحت دارد 5ماده )     

مستاجر در صورت » ( قرار داد چنین مشعر است 15هکذا ماده )« االجاره  )کرایه(پرداخت نماید. 

(  12دم پرداخت کرایه در میعاد معینه مکلف به پرداخت جبران خساره میباشد همچنان ماده )ع

کرایه گیرنده مکلف است تا کرایه را ماهوار با اخذ تعرفه » شرط نامه  چنین  صراحت دارد: 

( ریاست عمومی امالک دولتی در 1203045تحویلی از مدیریت امالک مازاد دولتی بحساب )

بانک تحویل نموده و آویزأ اطمینان دهد. در صورت تأخیر؛ باید مدت تاخیر مشخص دافغانستان 

 «شود یک هفته،یک ماه و یا سه ماه تابع ده فیصد جریمه از اصل کرایه میگردد.

باالثر بازرسی قرارداد ها بمالحظه رسیدکه  قراردادیان ذیل مکلفیت های تأدیاتی خویشرا ادأ      

 ل از ایشان قابل تحصیل دانسته میشود:ننموده اند و قرار ذی
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متر مربع ملکیت ریاست زراعت با خداداد فرزند  12300قرار داد اجاره تعمیر مرغداری موازی    -

برای مدت  1397 /31/2الی 1/3/1396( افغانی از تاریخ 15500حاجی رمضان به کرایه ماهوار )

ه مستاجر از شروع قرارداد الی اخیر سال یکسال عقد گردید. اما باالثر بازرسی به مالحظه رسید ک

( پول اجاره خویش را تحویل نکرده که بابت هفت ماه کرایه از 30/9/1396مالی تحت بازرسی )

 2شرط نامه و بند  12(افغانی با درنظر داشت ماده 108500مبلغ ) 30/9/96الی  1/3/96تاریخ 

( افغانی از 119.350غانی جمعآ مبلغ )( اف 10850قرارداد بابت جریمه ده فیصد مبلغ ) 15ماده 

 مستاجر مذکور قابل تحصیل میباشد.

قرارداد کرایه حـــوض آبیاری ملکیت ریاست زراعت با غالم رسول فرزند غالم علی کرایه ماهوار  -

برای مدت یک سال عقد قرار داد  31/1/1397الی  1/2/1396( افغانی ازتاریخ 4166مبلغ )

گردید مستاجر ازشروع قرارداد الی اخیر سال مالی تحت بازرسی گردیده قرار یکه مالحظه 

( افغانی 33.328پول اجاره خویش را تحویل نکرده؛ بناً بابت هشت ماه کرایه مبلغ ) 30/9/1396

( افغانی از نزد غالم رسول مستاجر 36.661( جمعاً مبلغ )3.333و بابت  ده فیصد جریمه مبلغ )

 قابل تحصیل دانسته میشود.

 . عدم  وضع مالیه 3.7.3

از شرکت های مربوط  تحصیل  1393( فیصد مالیه در سال 20ی بابت )( افغان443.660مبلغ )

 نشده است .

 میعار

وضع مصارف در موارد آتی غیر مجاز بوده و  ( قانون مالیات برعایدات )کسر و18دوم ماده ) فقره

 قابل مجرائی نمیباشد(

تکتانه ، ،کام این قانون مکلف به وضع مالیات از مفاد سهم اشخاص حقیقی ، حکمی که مطابق اح

 این قانون و دوم و هفتاد مادۀ مندرج معامالت معاشات، حق االمتیاز، کرایه ، کمیشن ، دستمزد،

 سایر عواید مشابه بوده اما مالیات آنرا وضع وتادیه ننموده باشد.

عواید قابل مالیه آن  20یدات اشخاص حکمی %قانون مالیات بر عایدات )مالیات بر عا 4بند اول ماده 

 ( .در سال مالی میباشد

باالثر بازرسی بیالنس شرکت ها به مالحظه رسیدکه یکتعداد شرکتهای ذیل مواد ساختمانی  

خریداری نموده اما مالیه آنرا وضع ننموده که قرار ذیل بیرون نویسی و از ایشان قابل تحصیل 

 پنداشته میشود:

 1106)        دارای جواز نمبر شرکت ساختمانی نعیم سرخابی 1393سال مالی  دوسیه بیالنس-

03-D) ، قطعه بل  دوذریعه  فروشگاه رجب علی حبیبی نجکمتذکره از  شرکت بازرسی گردید
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که مطابق وضع نکرده مالیه آنرا  لیخریداری نموده و مواد ساختمانی( افغانی 960.720مبلغ )

مالیه مبلغ  20تابع %و الیات بر عایدات غیر قابل مجرایی بوده قانون م 18بند دوم ماده 

 قابل تحصیل میباشد. از شرکت ساختمانی نعیم سرخابی بوده و( افغانی 192.144)

  دارای جواز نمبر شرکت ساختمانی نعیم سرخابی 1393دوسیه بیالنس سال مالی                

(1106-03-D، بازرسی گردید ) ذریعه  فروشگاه بزرگ مواد ساختمانی میهن متذکره از شرکت

که  وضع نکرده خریداری نموده و مالیه آنرا  مواد ساختمانی( افغانی 556.000قطعه بل مبلغ ) دو

از شرکت  شده و ( افغانی 111.200مالیه مبلغ ) 20غیر قابل مجرایی بوده تابع % معیار فوقمطابق 

 .قابل تحصیل میباشد ساختمانی نعیم سرخابی

  دارای جواز نمبر شرکت لو ستیکی شمس سرخابی 1393دوسیه بیالنس سال مالی       

(1561-03-D ، دوذریعه  نانوائی خلیفه نذیراحمد سروری  از  متذکره شرکت بازرسی گردید 

که مطابق بند  وضع نکرده خریداری نموده و مالیه آنرا  نان( افغانی 701.580قطعه بل مبلغ )

( 140.316مالیه مبلغ ) 20ن مالیات بر عایدات غیر قابل مجرایی بوده تابع %قانو 18دوم ماده 

 قابل تحصیل میباشد. از شرکت لو ستیکی شمس سرخابی شده و افغانی 

 سفارش

مستوفیت والیت بادغیس در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  15/5/1397( مورخ 4357تفصیل ذریعه نامه شماره )

 اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند. 
 

 (1396-1394)نتایج بازرسی سالهای     مستوفیت والیت کنرها  .3.8

 . عدم وضع مالیه 3.8.1

تحصیل  1396( افغانی بابت مالیه کرایه تعمیرپوهنتون تنویر  در سال 102.000مبلغ )

 است. نگردیده

 معیار      

که به منظور انجام  ییصراحت دارد: ) منازل و ساختمان ها نیچن داتیبرعا اتیقانون مال 59ماده     

 کهی؛ در صورت شودیداده م هیبه کرا یقیحق ای یبه اشخاص حکم یدفاتر کار ای یتجارت یها تیفعال

 .(شودیم هپنداشت داتیبر عا تامالی ٪ 10باشد تابع  یافغان 15000از  شتریماهوار آن ب هیکرا

بـه مالحظـه    1396 یبابت سال مـال  ری( پوهنتون تنو009372اظهار نامه شماره ) یباالثر بازرس -

  ی( افغان102000االنه مبلغ )ـــو س یافغان(85000)ماهانه مبلغ  ر،یتعم هیراــــک هیکه مال دیرس
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ماهه آن مبلغ  12و  شودیم  یفغانا (8500مبلغ ) همالی ٪10بنأ  ده؛یمحاسبه نگرد یول گرددیم

 رینشان داده نشده و از پوهنتون محترم تنو 1396 یکه در اظهارنامه سال مال ی( افغان102.000)

 .شودیدانسته م لیقابل تحص

 

 . عدم تصفیه وتحصیل باقیات 3.8.2

در آمریت عواید مستوفیت   1396 -1394( افغانی بابت باقیات سال های 15.130.940مبلغ )

 تحصیل نگردیده است.والیت کنرها 
 سفارش      

مستوفیت والیت کنرها   در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  27/9/1397( مورخ 7390تفصیل ذریعه نامه شماره )

 اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند. 
 

 (1396-1394)نتایج بازرسی سال                 مستوفیت والیت هلمند .3.9

 . عدم پرداخت مالیه  3.9.1

از اصناف مربوط مستوفیت والیت هلمند   1396( افغانی بابت مالیه در سال 6.062.049مبلغ )

 تحصیل نشده است. 

 معیار

خویش را درمعیاد معینه تادیه مطابق ماده صدم قانون مالیات برعایدات))اشخاصی که مالیات ذمت 

مطابق متحدالمال شماره ( فیصد میباشد. هکذا 0.10ننمایند، مکلف به پرداخت مالیه اضافی درفی روز)

TSI-4644  که  مدیریت باقیات آوانسی ریاست عمومی خزاین وزارت محترم مالیه 12/3/1384مورخ

 در مشاهده قبلی درزمینه وضاحت داده شد.

 1396از دفاتر ثبت عوایدی صورت گرفت یک تعداد اصناف مختلف طی سال مالی  باالثربازرسی که -

مالیات ذمت خویش را تحویل نه نموده اند که از طرف هیئات این اداره بیرون نویس و از اشخاص 

 ذیل قابل تحصیل دانسته میشود:

 )مبلغ  به افغانی(                          جدول  عدم وضع مالیه 

 ارقام محل فعالیت هرت اصنافش شماره

 هــلول دوکاندار  1

 تصدی حجاری و نجاری

259200 

 78840 حاجی شیرین جان 2

 25200 حاکیم خان                  3

   33000 حاجی عبدالباری             4
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   70800 حاجی اغاجان                 5

 حاجی علی مدد   6

 دوکانداران  اده کندهار

266400 

   21600 حاجی غفور                 7

 56400 حاجی چراغ                8

 99600 حاجی عزیراهلل             9

 23400 داکتر ناصرخان          10

 46800 حاجی بهادر             11

 181800 حاجی عالم گل          12

 24000     دوکاندار کارته لگان    مولوی شکور   13

 حاجی گران   14

   دوکانداران سرک کندهار 

48000 

 456000 حاجی  یگل             15

   79200 حاجی نثاراحمد         16

 79200 محمد شریف            17

 38400 محمد نسیم              18

 40800 حاجی نظر               19

 18000 حاجی روف             20

 معلم اقا بادار   21

 دوکانداران مارکیت داخل شهر

52800 

 309600 حاجی عبدالجبار      22

 41400 داکتر اکبر             23

 41400 معلم عبدالرازق 24

 40800 حاجی تورجان        25

 21600 حاجی والی           26

 119619 حاجی غالم نبی      27

 258300 خسرواباد   28

 226800 میر حاتم وحاجی امان اهلل   29

 79200 حاجی عبدالرزاق       30

 1020600 بارک                    31

 عبدالولی               32

 داخل شهر تیمارک اندوکاندار

360000 

 240300 حاجی محمد عوض    33

 250200 انصاف                34

 49800        ویس           35
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 علی زایی مالک مارکیت  36

 علی زایی مارکیت 

101400 

 33000 حاجی سعدالدین          37

 45000 حاجی امان اهلل           38

 54000 امیرداد محمد            39

 33600 توبه گار                   40

 شمس 41

 دوکانداران ناحیه چهارم شاروالی

36000 

 19200 خلیفه محمد شاه       52

   2400 حاجی کریم              53

 15600 اغا صاحب              44

 36000 حاجی محمد اغا       45

 مالک مارکیت  46

 رحیمی مارکیت ساحه بوالن

100800 

 27600 حاجی داود         47

 97200 محمود            49

 313200 ندار داخل شهردوکا حاجی محمد حاکم 49

 87990 دوکاندار ناحیه اول شاروالی حاجی محمد عیسی 50

   6.062.049 مجموع
 

 ( افغانی از مدرک  عدم  پرداخت مالیه  از اصناف مربوط قابل تحصیل است .6.062.049درنتیجه مبلغ )

 

 . عدم تصفیه وتحصیل باقیات 3.9.2

یات سالهای گذشته در مستوفیت والیت هلمند تصفیه باق ( افغانی بابت 57.295.307مبلغ )   

 وتحصیل نشده است .

 سفارش

مستوفیت والیت هلمند در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه اجراآت به این  7/6/1397( مورخ 4893ذریعه نامه شماره )

 اطمینان ارایه نمایند.  اداره
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 (1396)نتایج بازرسی سال                بلخمستوفیت والیت  .3.10

 .عدم تصفیه و تحصیل باقیات عوایدی3.10.1
( افغانی در سال های 130.995.600و مبلغ )  1396( افغانی در سال 5.748.063جمعاً مبلغ )

والیت بلخ تصفیه وتحصیل نشده است  بابت باقیات مالیاتی وجریمه  در مستوفیت 1389-1395

. 

 باقیداری مالیه و جریمه تاخیر. 1396( افغانی در سال 5.748.063مبلغ ) -

 باقیداری عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی 1395( افغانی   در سال 91.395.100مبلغ ) -

 یاتیباقیداری عدم ارایه اظهار نامه مال1395-1389( افغانی در سال های 39.600.500مبلغ ) -

 سفارش

مستوفیت والیت بلخ   در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه اجراآت به  14/8/1397( مورخ 6594ذریعه نامه شماره )

 این اداره اطمینان ارایه نمایند. 
 

 1396-1395ج بازرسی سالهای نتایمستوفیت والیت  میدان وردک     .3.11

 عدم تصفیه وتحصیل باقیات. 3.11.1

در مستوفیت والیت میدان  1396-1395( افغانی باقیات  مالیاتی سالهای  2.646.205مبلغ )

 وردک تصفیه وتحصیل نگردیده است.

 معیار

حقیقی  ) اشخاص حکمی دارنده جواز و اشخاصقانون مالیات برعایدات چنین صراحت دارد:  87ماده  

مطابق احکام مندرج این قانون تابع پرداخت مالیات برعایدات بوده ، مکلف اند بیالنس و اظهارنامه مالیاتی 

مفصل را جهت ارایه گزارش عواید ، وضع مالیات و سایر معلومات ضروری مطابق احکام وتعلیماتنامه 

 (د. مالیات بر عایدات خانه پری و به شعبه مالیاتی مربوط تسلیم نماین

جمعأ  1396 – 1395باالثر بازرسی دفاتر عواید و معلومات شعبه مربوط وضعیت باقیات اصناف سالهای 

  افغانی میباشد که تصفیه نشده است . (2.646.205)مبلغ 
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 1396نتایج بازرسی سال مالی مستوفیت والیت کندهار        .3.12

 . جریمه تاخیر3.12.1

اخیر از  پوهنتون ماللی ، شرکت تجارتی  ششماد و مهمند ( افغانی بابت جریمه ت378.500مبلغ )

 تحصیل نگردیده است. 1396عزیزی   در سال مالی 

:معیار  

( قانون مالیات برعایدات، چنین تصریح گردیده است: )هرگاه شخص، ذمت مالیاتی 34( ماده )1فقره)

رمیعاد معینه تأدیه ننماید، عالوه بر ( این قانون د16خویشرا مطابق احکام قوانین مالیاتی یا اطالعیۀ ماده)

( فیصد مالیه تأدیه ناشده در برابر هر روز 0.10پرداخت مالیۀ اصلی مکلف به پرداخت مالیه اضافی )

 تأخیرمیباشد(.

 نهادهای ذیل ماده فوق الذکر تطبیق نگردیده است:بمالحظه رسیدکه در  ؛بازرسی اسناد مربوطحین 

( روز میشود و 1856که تعداد ) 28/11/1395الی  1392مالی پوهنتون ماللی، از شروع سال  -

( افغانی میگردد، را به وقت معینه تحویل نکرده . هدایت فرمایند تا 53.280مالیه آن مبلغ )

 ( افغانی را از پوهنتون ماللی تحصیل نمایند.98.887مبلغ )

که  14/2/1396الی  1395شرکت تجارتی شمشاد افغان از شروع سال مالی  -

 ( افغانی  مالیه را به وقت معینه تحویل نکرده است. 274.923(روزمیشود مبلغ )490تعداد)

 (630که تعداد) 3/7/1396الی  1395شرکت تجارتی مهمند عزیزی از شروع سال مالی  -

 ( افغانی  مالیه را به وقت معینه تحویل نکرده است.230.000روزمیشود مبلغ )

ت اضافی و ضعف درسیستم کنترول داخلی را وانمود میسازد تا علت آن همانا عدم توجه به مالیا

مبلغ ( افغانی مالیه اضافی از پوهنتون ماللی، 98.887مواد قانون تطبیق نگردد. درنتیجه مبلغ)

افغانی  مالیات اضافی از شرکت  (144.900افغانی ازشرکت تجارتی شمشاد و مبلغ ) (134.713)

 . و از ایشان قابل تحصیل پنداشته میشود استتجارتی مهمند عزیزی وضع نگردیده 
 

 .  عدم وضع مالیه 3.12.2

از شرکت ساختمانی اعجاز زبیر و شرکت   1396( افغانی بابت مالیه در سال مالی 92.938مبلغ )        

 تولیدی احمد بریال تحصیل نگردیده است.

  معیار         

 اینچنین وضاحت دارد: وری معلومات،آجمع  به حفظ اسناد و ( قانون ادارۀ امورمالیات در رابطه25ماده )  

ن پیشبینی شده آدفاترکه درقوانین مالیاتی وتعلیمات نامه های مربوط  )مالیه دهنده مکلف است اسناد و
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درمورد تطبیق آن تاکید نموده است. با درنظرداشت  ( این قانون نیز37ترتیب نماید(. ماده ) را است

 . از عواید ( قانون مالیات برعایدات درمورد وضع مالیات4( ماده)3( وفقره )36ماده)

 :اقدام ننموده اندتطبیق ماده فوق الذکر درنهادهای ذیل بمالحظه رسیدکه بازرسی اسناد باالثر 

( نفر 60معاش تعداد ) و جود نداشته و از ،اعجاز زبیر محترم شرکت ساختمانیدر  اتیاسناد مصارف   -

بوده که معاش  افغانی (300) بطور اوسط مبلغکارگر  است. معاش فی روز هر مالیه وضع نگردیده

برج مطابق جدول وضع مالیه  هر در نفرفی افغانی میشود. ومالیه (9000) برج مبلغ هر در نفر یک

افغانی ودر  (4800نفر درفی برج مبلغ ) (60) ازجمله تعدادو  افغانی بوده (80ازمعاشات مبلغ)

کارکرد شرکت مذکور با ایشان است  مالیه وضع نگردیده است. علت آنرا توجه از  ( برج 8مدت)

ضعیف به جمع آوری عواید دولت و عدم موجودیت اسناد مکمل دربین اسناد شرکتها که      

 افغانی مالیه معاش (38.400مبلغ)نماینده گی از ضعف سیستم کنترول داخلی مینماید. درنتیجه 

 افغانی (38.400مبلغ) هدایت فرمایند تا ازطریق شعبه مربوطردیده است. وضع نگ ( تن60ازتعداد )

 را ازشرکت ساختمانی اعجاز زبیر تحصیل وتحویل نمایند.

 غذا اسناد مصارف سفر و (، یعنیاحمدبریال داصالح شوو تخمونو تولید شرکتمصارفات در )اسناد   -

 (156.000) مبلغحاوی معاشات  وافغانی  (25.000روغنیات مبلغ) ،افغانی (4000حاوی مبلغ)

تابع مالیه میگردد که وضع  .افغانی میشود وجود نداشته است (185.000) مبلغ  عأافغانی که جم

نگردیده است. علت آن عدم رعایت مواد قوانین ذکرشده و ضعف درسیستم کنترول داخلی بوده و در 

درپرداخت مالیه  است. ازانجاییکه وضع نگردیده افغانی (37.000)( مالیه حاوی مبلغ %20)نتیجه 

 مبلغو افغانی  (37) ( مالیه اضافی حاوی مبلغ%0.10) مبلغ درفی روز ،خیر نمودهأت روز( 474) تعداد

وضع نگردیده است و از محترم  افغانی (54.538مبلغ )عأ جمنیز اخذ نشده است.  افغانی (17.538)

( افغانی از 38.400بوده و هکذا مبلغ )حصیل تقابل  احمدبریال داصالح شوو تخمونو تولید شرکت

( افغانی از شرکت های فوق الذکر قابل تحصیل 92.938شرکت ساختمانی اعجاز زبیر جمعأ مبلغ )

 دانسته میشود.

 

 یاتیتأد یها تیمکلف یفایعدم ا. 3.12.3

را  یلتدو یها تی( تن که ملک4) از تعداد  1396بابت باقیات سال    ی( افغان1.926.464مبلغ )

 اند تصفیه و تحصیل نگردیده است. به قرارداد گرفته 

حین بازرسی اسناد شامل پالن ملکیت های مازاد ادارات دولتی والیت کندهار که قرارداد آنها از 

( تن پول ذمت شانرا مطابق 4طریق مدیریت عمومی امالک مستوفیت صورت گرفته است تعداد )

 کرده اند که عبارت اند از:تحویل ن 1396قرارداد طی سال مالی 
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عبداهلل ولد حاجی پروانه بابت پول قرارداد آنتن مخابراتی ریاست میدان هوایی که از تاریخ  -

 ( افغانی باقی میباشد.796.910قرارداد نموده و مبلغ ) 16/12/1396الی  17/12/1391

( 205ل قول اردو )شرف الدین ولد شهاب الدین  بابت پول قرارداد آنتن مخابراتی روشن در داخ -

( افغانی باقیدار 513.000قرارداد نموده مبلغ ) 24/8/1401الی  25/8/1396اتل که از تاریخ 

 میباشد.

عبدالحمد ولد گل محمد بابت پول قرارداد آنتن مخابراتی روشن در ولسوالی  ری که از تاریخ   -

 انی باقی میباشد.( افغ539.055قرار داد نموده است مبلغ  ) 14/3/1398الی  15/3/1393

امان اهلل ولد فضل کرم بابت پول قرارداد زمین زراعتی پوهنتون ملی واقع میدان هوایی که از  -

 باقی میباشد.  ( افغانی77.499قرارداد نموده است مبلغ ) 21/4/1400الی  22/4/1395تاریخ 

به قرارداد  ( تن که ملکیت های دولتی را4( افغانی از نزد تعداد )1.926.464جمعأ مبلغ ) -

 گرفته اند قابل تحصیل دانسته میشود.

 

 . عدم  تصفیه و تحصیل باقیات 3.12.4

تصفیه  انیمؤد اصناف و از   1396( افغانی بابت  باقیات سال مالی  12.779.968مبلغ )

 وتحصیل نشده است .

ذیآل باقیدار  اصناف حوزه های مالیاتیبه مالحظه رسیدکه   1396دفترثبت سال مالی  الثر بازرسیبا

 هستند: 

مبلغ  اصناف جمعاً ( تن ازبابت سهم کرایه، دوکتوران و1251درحوزه مالیاتی اول تعداد ) -

 افغانی( 2.794.798)

 (4.968.642) مبلغ ( تن ازبابت سهم کرایه، واصناف جمعا1695ًدرحوزه مالیاتی دوم تعداد ) -

 .افغانی

 (1.695.874) مبلغ دوکتوران واصناف جمعاً ( تن ازبابت ،1152درحوزه مالیاتی سوم تعداد ) -

 .افغانی

 (1.923.334) مبلغ ( تن ازبابت اصناف وسهم کرایه، جمعا499ًدرحوزه مالیاتی چهارم تعداد ) -

 .افغانی

 .افغانی (1.397.320)مبلغ  ( تن ازبابت اصناف جمعا1089ًدرحوزه مالیاتی پنجم  تعداد ) -

 سفارش

مت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به مستوفیت والیت کندهار   در قس 

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  14/8/1397( مورخ 6600تفصیل ذریعه نامه شماره )

 اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند. 

 



 
 

 

 1396  رعایت قوانین و مقررات )عواید( بررسیگزارش                                             بررسیاداره عالی 

54 | 

 1396نتایج بازرسی سال مالی مستوفیت والیت نیمروز      .3.13

 حق االجاره و جریمه تاخیر . عدم تحویلی3.13.1

 از عبدالهادی تحصیل نگردیده است. 1396( افغانی بابت حق االجاره  د رسال 40.320مبلغ )

 معیار  

مستاجر مکلف است هر ماه مبلغ "ماده پنجم شرطنامه قرارداد اجاره امالک دولتی چنین صراحت دارد  

 ."ماید( افغانی از درک حق االجاره موتر شویی پرداخت ن3000)

از اثر بازرسی قرارداد اجاره امالک دولتی بابت موتر شویی که با عبدالهادی ولد گل احمد از تاریخ    -

( افغانی عقد قرارداد گردیده است نظر به ماده پنجم 3000ماهوار مبلغ ) 30/12/1396الی  1/1/1396

جاره موتر شویی پرداخت ( افغانی از درک حق اال3000قرارداد مستاجر مکلف است در هر ماه مبلغ )

پول اجاره موتر  1396نماید ولی نظر به اسناد ارایه شده و بررسی قرارداد؛ مستأجر متذکره طی سال 

شویی خویش را تادیه نکرده است یعنی نسبت عدم مراجعه مستاجر و عدم همکاری مسؤلین ارگان 

( افغانی با دوازده فیصد 36.000غ )های ذیربط در تحصیل کرایه ماهوار با مستوفیت والیت نیمروز مبل

( افغانی از تحصیل بازمانده و از نزد مالک موتر 40.320( افغانی جمعأ مبلغ )4.320جریمه آن مبلغ )

 شویی محترم عبدالهادی ولد گل احمد قابل تحصیل پنداشته میشود.

 

 عدم تصفیه و تحصیل باقیات . 3.13.1

از اصناف تصفیه وتحصیل  1396ال های گذشته الی ( افغانی بابت باقیات س3.507.043مبلغ )

 نشده است .

قرار معلومات شعبه مربوطه، طلبات آمریت محترم عواید مستوفیت محترم نیمروز  باالی اصناف از  -

( افغانی بوده که الی اخیر برج جوزا سال 8.596.100مبلغ ) 1396سالهای گذشته الی سال مالی 

 ( افغانی باقیمانده است.3.507.043جمع آوری گردیده و مبلغ )( افغانی 4.999.057مبلغ ) 1397

 سفارش

مستوفیت والیت نیمروز   در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به  

به آنها فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  24/10/1397( مورخ 8672تفصیل ذریعه نامه شماره )

 طمینان ارایه نمایند. اجراآت به این اداره ا

جمع آوری عواید دولت بوده سعی بعمل آورند تا    مسؤلمستوفیت ها منحیث واحد های والیتی  

یافته های بررسی را تصفیه و تحصیل و کنترول های داخلی را به منظور جلوگیری از تکرار آنها 

 تقویه و ایجاد نمایند.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمبخش

 بررسیهای  مشاهدات و یافته

 در گمرکات
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 چهارمبخش 
 

 

 بررسی در گمرکاتیافته های  مشاهدات و
 

 های ریاستجمله  اداره عالی بررسی تعدادی از ادارات گمرکی از ،1397 مالیاساس پالن بازرسی سال  به

، بازرسی گردیده  گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی هرات، کندز، خوست، فراه و، نیمروز گمرک

های بررسی بوده  که قبالً بطور رسمی و با جزئیات جهت شاهدات و سفارش نتایج بازرسی آنها شامل م

( افغانی از یافته های 2.5000تطبیق به مراجع ذیربط فرستاده شده، قابل تذکر است که مبالغ کمتر از )

های انجام بررسی  به خاطر جلوگیری از ازدیاد حجم گزارش شامل این گزارش نگردیده است ، نتایج بازرسی

 ( گمرک به تفکیک ذیل ارایه میشود:6شده در تعداد )

 داخلی و اداره گمرکات : کنترولالف

گمرکی، از قبیل محصول گمرکی بابت واردات و  برای جمع آوری محصول یی اندنهاد ها گمرکات

ادرات، جریمه تأخیر و جریمه ناشی از نقض احکام قانون گمرکات، نرخ تعرفه گمرکی و فیس های ــص

گمرکات  ات مشابه می باشد.ــادره شده و سایر موضوعـناس مصـرا، اسیکودا، عواید از اجـاجقابل 

مسئول نظارت از رعایت قانون و مقررات توسط تورید کنندگان و صادر کنندگان وحصول اطمینان از 

ی اتـانند قانون گمرکات، نرخ تعرفه گمرکی، دیتابیس معلومـوانین  و مقررات، مـکام قـتطبیق اح

الیات بر ـالیات بر عایدات و مـالیات بر عایدات )مالیات ثابت به عوض مـام قانون مـگمرکات، احک

ابق به لست کدهای ــا جمع آوری گردد(، تصنیف اقالم مطـباید توسط آنهکه معامالت انتفاعی 

آنها برای محصول گمرکی و غیره می باشد. الزم است که   Chart Of Account   (COA)  اباتـحس

نمایند و اطمینان حاصل نمایند  بیققوانین و سایر مقررات و دستورالعمل ها از جانب وزارت مالیه را تط

 هر یک از احکام قانون بمنظور تعین و جمع آوری محصول گمرکی تطبیق می گردند. که 

لی جهت با توجه به این واقعیت که دولت به دنبال افزایش عواید داخلی و رسیدن به هدف ثبات ما

ایجاب می نمایند که ادارات گمرکی پالن  آًتمویل مصارف عادی از طریق عواید داخلی می باشد، بنا

نموده و اطمینان حاصل نماید که تمام محصول های پیشی بینی شده عواید را ترتیب علمی و عملی 

 گمرکی بدرستی تعین و بموقع جمع آوری گردیده اند. 

لی و مصارف عامه تصریح می دارد که مالیات و سایر عواید که توسط دولت در امور ماادارۀ قانون  9ماده 

 مطابقت با احکام قانون وضع می گردد به دارائی عامه تبدیل می گردد.

در نتیجه بازرسی نهاد های گمرکی و میکانیزم کنترول داخلی گمرکات و نقش شان در سهم گرفتن 

 .بمالحظه رسیده استآنها  در زیر  به ترتیب عواید داخلی، نقاط ضعف
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تعداد کارگران در هنگر ها مطابق ضرورت نیست و هیچ سندی مبنی بر موجودیت همه روزه  .1

کارگر)حمال( جهت تخلیه و بارگیری  5000کارگران در هنگرها موجود نمی باشد. یعنی تعداد 

ز این تعداد اموال توریدی در مدیریت هنگر های ریاست گمرک والیت هرات موجود بوده که ا

به صفت کندک های قومی و زیر تاثیر قراردادن کارمندان ریاست گمرک استفاده بعمل آمده و 

هیأت موظف این اداره در ریاست گمرک والیت هرات شاهد در گیری این کندک های قومی 

 .بوده که با مداخله پولیس گمرکات و فیر های هوایی افراد متفرق گردید

رکات اموال ضبطی زیاد به مالحظه رسیده  به گونه مثال در ریاست اکثرً در هنگرهای  گم .2

هرات، کندز ،یک مقدار اجناس و تعدادی وسایط مختلف النوع  گمرک والیت نیمروز،

ترانسپورتی به مشاهده رسیده که از سالهای گذشته نگهداری میگردد به اثر مرور زمان تاریخ  

ه جات شان مفقود گردیده اما تا اکنون به لیالم آن گذشته، وسایط فرسوده شده و بعضاً پرز

 سپرده نشده است.

در برخی از ادارات گمرکی ترازوی تنا  بلند تهیه و خریداری شده اما عمالً مورد استفاده قرار  .3

نگرفته و در برخی از آنها اصالً وجود ندارد ویا هم غیرفعال می باشد، به گونه مثال در ریاست 

 روز، کندز   این نقیصه به مالحظه رسیده است.های گمرک هرات ، نیم

 و تحصیل یافته های بررسی سال های قبل در رابطه به جمع آوری  بررسیاکثر سفارش های  .4

شده است بطور مثال در گمرک والیت هرات  عواید دولت  درتطبیق نگردیده که موجب زیان 

گردیده است و در گمرک والیت ( افغانی بابت فیس الکترونیکی وامانات  تحصیل ن7.651.271)

 ( افغانی درک مالیه  ذمت اشخاص و افراد نا تصفیه باقیمانده است .2.808.970خوست  مبلغ )

( قطعه اظهار نامه های اموال معافی که ارزش گمرکی آن به مبلغ 194تعداد ) .5

ر ( افغانی )شصت وسه فیصد ( اموال وارداتی میرسد درگمرک شیرخان بند4.709.673.137)

والیت کندز به اساس احکام مقامات ذیصالح  بشکل معافی طی مراحل گردیده که ضربه 

 سنگینی را به واردات دولت وارد نموده.

باالثر تطبیق، تحقق و تحصیل پالن پیشبینی شده عواید، کسر عواید در برخی گمرکات  به  .6

در گمرک نیمروز به مقایسه پالن  1396مالحظه رسیده  چنانچه این کسر عواید در سال 

 یحامد کرز یالملل نیب  ییهوا دانیگمرک م تیمرآ (، در%1.3(، درگمرک کندز  )24.98%)

 .بوده است(فیصد 6.34)

مشخصات ،کیفیت و سایر مقدار  البراتوار و سایرتسهیالت الزم جهت تثبیت دقیق نوعیت، .7

 . نمیباشدموجود در برخی گمرکات اجناس تورید شده 

بارنامه از جانب وارد کننده گان اجناس نیز در بعضی گمرکات مالحظه شده  عدم ارایه بیجک و .8

 که تابع حصول جریمه گردیده اند طور نمونه درگمرک نیمروز  
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برعالوه موارد عدم  محصول بارجامه  و عدم تصفیه و تحصیل باقیات ماضیه در برخی گمرک ها  .9

 به مالحظه رسیده است .

لیه در تعدادی از گمرکات به مالحظه رسیده، به گونه مثال: در موارد کم سنجشی محصول و ما .10

 ( افغانی.1،831،533ریاست گمرک والیت هرات  مبلغ )

( افغانی و در 16،516،134موارد دیون تصفیه ناشده  در ریاست گمرک والیت هرات  مبلغ ) .11

 ( افغانی به مالحظه رسیده است.2.411.480ریاست گمرک کندز مبلغ )

در گمرک آمریت میدان  1395( افغانی بابت عدم جریمه رسم ارضیه در سال 500.697مبلغ ) .12

 هوایی بین المللی  )حامد کرزی ( به مالحظه رسیده است .
  

 سفارش

ادارات گمرکی به منظور تقویه عواید داخلی ، بهبود اجراات و جلوگیری از نواقص و کاستی های 

جراآت  بوده تدابیر الزم را جهت تقویه کنترول های متذکره که ناشی از ضعف کنترول داخلی در ا

 داخلی  و افزایش  عواید از منابع داخلی  اتخاذ و عملی نمایند.
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 مشاهدات و یافته های بررسی در گمرکات :ب

 در نتیجه بازرسی های انجام شده  مشاهدات و یافته های بررسی به تفکیک ادارات گمرکی ذیالً  ارایه

 :میشود 

 (1396)نتایج بازرسی سال مالی  ریاست گمرک نیمروز  4.1
 کسر عواید  4.1.1

در ریاست گمرک  1396در سال  دیکسر عوا( فیصد 24.98ی )( افغان3.315.963.417بلغ )م

 والیت نیمروز به مالحظه رسیده است .

 معیار  

 1396عواید پیشبینی شده سال مالی 

( افغانی بوده؛ عواید تحصیل شده 13.273.860.000)مبلغ 1396عواید پیشبینی شده سال مالی 

کسر در  24.98( افغانی یا % 3.315.963.417( افغانی میباشد. مبلغ )9.957.896.583مبلغ )

عواید رونماگردیده . علت کسر عواید را شعبه مربوط چنین تذکر داده اند: توقف طی مراحل گمرکی 

که  1396جدی سال 25، حمل وسرطان الی عراده جات اشترنگ دست راسته دربرج های حوت

یکی از اقالم درشت عوایدی این اداره را تشکیل میدهد. هکذا منفی وانمود کردن و استرداد تیل 

های دیزل و پطرول منجانب اداره محترم جیوکم که تجار محترم نیز از این ناحیه شاکی هستند اثر 

 است .ناگوار بر عواید ریاست محترم گمرک نیمروز داشته 

 

 عدم پرداخت جریمه تاخیر  4.1.2

 1396در سال مالی  ( افغانی درک جریمه تاخیردر محموله های تیل، گاز و تر بار493.400مبلغ )

 از شرکت های ذیربط تحصیل نشده است.

   میعار

رهنمود تاخیر درانتقال اموال و رسم  6،7قانون گمرکات و فقره  166و  156مطابق فقره دوم ماده 

اه اموال وارداتی در میعاد معینه به گمرک مرجع مواصلت نمی ورزد در برابر هر روز ارضیه هرگ

 ( افغانی جریمه قابل تحصیل است .100نارسیدن مبلغ )

( شرکت وارد کننده تیل، 4رسیدکه به تعداد ) مالحظهباالثربازرسی اظهارنامه های  شرکتها به   -

ج نموده و مطابق قانون باید اسناد خویش اسناد گمرکی خویش را به تضمین طی مراحل و خرو

را طی مدت پنج یوم طی مراحل مینمودند ولی شرکت های متذکره اسناد را طی مراحل نکرده 

( افغانی درک جریمه 493.400و تآخیر در طی مراحل اسناد بمالحظه رسیده که جمعأ مبلغ )

 تاخیر از شرکت های ذیل قابل حصول دانسته میشود: 

( افغانی، جمعأ 100روز تاخیر روزانه )1347آی نمبر ، مدت  12ن توحید از تعداد شرکت اختریا -

 ( افغانی.134.700مبلغ )
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( افغانی، جمعأ مبلغ 100روز تاخیر، روزانه ) 1220آی نمبر،  10شرکت نبی قادری از تعداد  -

 ( افغانی.122.000)

( روز تاخیر، جمعأ 1720آی نمبر) 14شرکت لو ستیکی ذخایر مواد نفتی صادق نظری، تعداد -

 ( افغانی .172.000مبلغ)

( افغانی، جمعأ 100روز تاخیر، فی روز مبلغ) 647آی نمبر  8جواد فرزند محمد حلیم، از تعداد  -

 ( افغانی .64.700)

در نتیجه نسبت عدم وضع جرایم تأخیر کسر در عواید رونما گردیده و شعبه مربوطه به یافته ها 

ه است. بنأ به شعبات ذیربط ریاست محترم گمرک نیمروز هدایت داده قناعت خویشرا تحریرنمود

 شود تا درقسمت تحصیل جرایم تأخیر اجراات نموده اطمینان دهند.
 

 کم سنجشی  محصول  و مالیه  4.1.3

از شرکت ها  1396( افغانی بابت کم سنجشی محصول و مالیه  سال مالی 129.487جمعاً مبلغ )

 ت و افراد مربوط تحصیل نشده اس

 میعار

گمرک به  نیمامور "صراحت دارد  نیقانون گمرکات چن 177و  76، فقره دوم ماده 73ماده مطابق 

به  دیموقف گمرک با مراحل گمرک اموال مندرج اظهارنامه اموال با نیطرزالعمل تع تیمنظور رعا

 شودسنجش و  حیتشر قیبه صورت دق ترا یگردد تا از نگاه تنا  و م هیتخل یکل ایو  یصورت قسم

حالت : باالثر بازرسی اظهارنامه های اموال وارداتی شرکت ها به مالحظه رسید که در محاسبه کم 

 سنجشی صورت گرفته است و از شرکت های ذیل قابل حصول دانسته میشود:

تن تیل 4؛ شرکت حکمت نصرت کم سنجشی مقدار 7/11/1395مورخ 52000آی نمبرشماره  -

( دالر، 2400( دالر، ارزش گمرکی مال )600دیتابیس فی تن مبلغ )پطرول صورت گرفته که نرخ 

(تعرفه گمرکی %12(افغانی میشود. بنأ )160.536( افغانی جمعاً مبلغ)66.89نرخ تبادله مبلغ)

( افغانی  719( سره میاشت مبلغ )%1(افغانی و )7.192( مالیه مبلغ )%4(افغانی، )19.264مبلغ)

 ز نزد شرکت محترم حکمت نصرت قابل تحصیل دانسته میشود.( افغانی ا271.75جمعأ مبلغ )

عدد کابین هینو شش 3؛ جواد فرزند لعل گل که تعداد 31/3/1396مورخ  14640آی نمبرشماره   -

( دالر جمعاً مبلغ 850سلند کم سنجشی صورت گرفته و قیمت فی عدد مطابق نرخ دیتابیس )

( افغانی 174.088و ارزش گمرکی مال مبلغ ) ( افغانی68.27( دالر، نرخ اسعار مبلغ )2.550)

( 174( افغانی بابت مالیه و مبلغ )7.659( افغانی درک محصول، مبلغ )17408میشود. بنأ مبلغ )

 ( افغانی از نزد جواد فرزند لعل گل قابل تحصیل میباشد.25.241افغانی سره میاشت  جمعأ مبلغ )

رکت امید بهار لمیتد، کم سنجشی تعداد ؛ مربوط ش26/5/1396مورخ  21571آی نمبرشماره  -

دالر جمعاً مبلغ  14کارتن انر ی ریدبول صورت گرفته و قیمت فی کارتن مطابق نرخ دیتابیس 141

( افغانی 135.317( افغانی، ارزش گمرکی مال مبلغ )68.55( دالر، نرخ اسعار مبلغ )1.974)
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( 405( افغانی بابت مالیه و مبلغ )7.036( افغانی درک محصول ، مبلغ )40595میگردد. بنأ مبلغ )

( افغانی از شرکت امید بهار لمیتد قابل حصول پنداشته 48.036افغانی سره میاشت ، جمعأ مبلغ )

 میشود.

؛ مربوط محمد نبی ولد محمد عیسی  کم سنجشی تعداد 10/4/1396مورخ  15451آی نمبرشماره  -

دالر جمعاً  6تن مطابق نرخ دیتابیس کارتن انر ی جنسنگ صورت گرفته و قیمت فی کار 200

( افغانی 81.792( افغانی و ارزش گمرکی آن مبلغ )68.16( دالر، نرخ اسعار مبلغ )1200مبلغ )

( افغانی بابت مالیه و سره میاشت 4.253( افغانی درک محصول، مبلغ )24.537میگردد. بنأ مبلغ )

د محمدنبی ولد محمدعیسی قابل تحصیل ( افغانی از نز29.035( افغانی، جمعأ مبلغ )245مبلغ )

 میباشد.

( افغانی کم سنجشی صورت گرفته و درنتیجه کسر در عواید رونماگردیده 129.487جمعاً مبلغ )

است. و شعبه مربوطه نیز به یافته های هیئات این اداره قناعت خویش را تحریرداشته اند.  بنأ هدایت 

ویس شده از افراد واشخاص فوق الذکر اقدام الزم وعملی فرمایند تا در قسمت تحصیل مبالغ بیرون ن

 نموده از اجراات نهایی به این اداره اطمینان دهند.
 

 جریمه عدم  ارایه بیجک  4.1.4

از اشخاص  1396( افغانی بابت جریمه  عدم  ارایه بیجک  در سال مالی 95.451جمعاً مبلغ )

 ذیربط تحصیل نگردیده است.

 میعار

، 23/3/1388داری وکمیسیون حل مشکالت ریاست عمومی گمرکات مورخ مطابق تصامیم جلسه ا

( طرزالعمل گمرکی هرگاه بیجک اصلی تثبیت گردد که 5( قانون گمرکات و ماده )27همچنان ماده )

باشد درصورت ارایه اسناد کرایه و بیمه، باالی قیمت افزود میشود در غیر آن ازکشور  CIFبدون 

فیصد  25از اصل قیمت بیجک کرایه وبیمه و از سایر کشورها با افزودی  فیصد 12همسایه با افزودی 

تعین میگردد و درصورتیکه اسناد خریداری و کرایه  CIFاز اصل قیمت بیجک کرایه و بیمه . قیمت 

را ارایه نماید و سند بیمه را ارایه ننماید در این حالت از کشور های همسایه با افزودی دو فیصد بیمه 

یمت واز سایر کشور ها به افزودی چهارفیصد بیمه از اصل قیمت و کرایه غرض تثبیت بیمه از اصل ق

آنعده تاجران که از اموال وسایط توریدی خویش به استثنای اموال پرچون  "محاسبه میگردد . هکذا 

محصول امانت  %25اسناد تقنینی گمرکی )بیجک وبارنامه ( به گمرک محصولی ارایه نمی نمایند 

ادی اخذ ودر صورت عدم ارایه اسناد فوق الذکرالی ختم سال مالی امانات شان به حساب قطعی میع

 انتقال گردد. 

مالحظه رسید که بیجک اموال  بهباالثر بازرسی اظهارنامه های شامل پالن کارهیئات این اداره 

 اظهارنامه ها ضم اسناد محصولی نبوده و ذیالً  تابع جریمه دانسته میشوند:
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کیلوگرام  20500؛ مربوط جواد فرزند محمدحلیم مقدار7/11/1395مورخ  52323نمبر آی  -

فیصد  25( افغانی بوده و 232.301تیل دیزل وارد نموده ؛ قیمت مجموعی محصول مبلغ )

 ( افغانی از موصوف قابل تحصیل است .58.075جریمه آن، مبلغ )

د غالم رسول ؛ قیمت مجموعی مربوط نصیراحمد فرزن 12/10/1395مورخ  47976آی نمبر  -

( افغانی 37.376فیصد جریمه آن مبلغ ) 25( افغانی بوده و 149.506محصول حاوی مبلغ )

 میگردد، از محترم جواد فرزند محمدحلیم قابل حصول میباشد.

( افغانی جریمه از نزد تاجر اخذ نه 95.451در نتیجه باالثرعدم درنظرداشت قانون ومقررات مبلغ )

شعبه مربوطه به یافته ها و جریمه عدم بیجک قناعت خویش را تحریر نموده است. بنأ  گردیده و

هدایت داده شود تا درقسمت تحصیل مبلغ متذکره از شرکت های فوق اقدام و به این اداره اطمینان 

 دهند.
 

 عدم تصفیه  و تحصیل باقیات   4.1.5

( افغانی باقیات 141.753.664ومبلغ )  1396ی باقیات سال مالی ( افغان239.100.000مبلغ )

ی مربوط تحصیل نشده شرکت ها از و تر بار  یمواد نفت یمحصول گمرکسالهای گذشته بابت 

 است . 

نظر به معلومات شعبه مربوطه ؛ ریاست محترم گمرک نیمروز طی سال بازرسی هیئات محترم و 

نداشته و همه  سال های قبل در بخش مصارفاتی، باالی افراد واشخاص و شرکت ها طلبات

حسابات تصفیه میباشد. اما مدیریت محترم گدام ها در مورد باقیات بخش عوایدی چنین 

 نگاشته اند ،  باقیات شرکت ها بابت محصول گمرکی مواد نفتی و تر بار به تفصیل ذیل :

 ( افغانی6.460.000مبلغ ) 1393طی سال مالی  -

 ( افغانی7.989.000مبلغ ) 1394طی سال مالی   -

 ( افغانی127.304.664مبلغ ) 1395سال مالی  طی -

 ( افغانی239.100.000مبلغ/ 1396طی سال مالی  -

( افغانی بابت محصول گمرکی مواد نفتی و 380.853.664طلبات ریاست محترم جمعأ حاوی مبلغ )

ره تر بار باالی شرکت ها می باشد. بنأ هدایت خواهند فرمود تا در تحصیل آن اقدام نموده به این ادا

 اطمینان دهند.

 سفارش

ریاست گمرک نیمروز در قسمت تحقق وتحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل ذریعه 

به آنها فرستاده شده اقدام نموده وکنترول های داخلی را در زمینه  13/5/1397( مورخ 4218نامه شماره )

 نمایند. تقویه واز نتیجه اجراآت به این اداره اطمینان ارایه 
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 (1396)نتایج بازرسی سال مالی       گمرک هرات            ریاست  4.2
 

  کم سنجشی محصول و مالیه 4.2.1

از شرکت  1396( افغانی بابت کم سنجشی محصول و مالیه در سال مالی 1.831.533مبلغ ) 

 تحصیل نشده است. های ذیربط

 معیار

مأمورین گمرک بمنظور  "گمرکات چنین صراحت دارد:  قانون   177و 76، فقره دوم ماده  73ماده        

رعایت طرزالعمل تعین موقف گمرکی یامراحل گمرک اموال مندرج اظهارنامه اموال باید به صورت 

هکذا ماده " قسمی ویا کلی تخلیه گردد تا از نگاه  تنا  و میترا  به صورت دقیق تشریح و سنجش شود.

هرگاه محصول گمرکی "فات گمرکی وکم سنجشی حکم میکندکه یکصدو هفتادو هشتم دررابطه به تخل

فیصد و یابیشتر از آن مبلغ اصلی کمتر باشد کم  5به رویت اظهارنامه گمرکی محاسبه گردد وبه اندازه 

 "سنجشی آن محاسبه و قابل تحصیل است .
 1120پلت حاوی  32شرکت ادریس متین مقدار  14/4/1396مورخ  19835بمالحظه آی نمبر    -

ملی به سایز  10کیلو گرام،  تخته نوپان 28.5کیلوگرام  و فی تخته مقدار   1000تخته، فی  پلت 

کیلو گرام تورید نموده است.و همین شرکت )ادریس  32000به وزن خالص مجموعی  1.22*2.6

پلت  20مقدار   22/4/1396مورخ  22216یاد شده ذریعه آی نمبر شماره  عین مشخصاتمتین( با 

کیلو گرام( 1500کیلو گرام )فی پلت  30000تخته نوپان به وزن خالص مجموعی  700 حاوی

تورید نموده که از لحاظ مشخصات )طول، عرض، ضخامت و نوعیت( مشابه بوده اما در هر پلت 

کیلو با محموله یاد شده باال اختالف وزن داشته و مقدار یاد شده محصول نگردیده  500مقدار 

عدد تخته  350تخته =  35پلت * 10 ---کیلو گرام 10000پلت =  20م *کیلو گرا 500است.

دالر معادل  3500دالر ) نظر به معلومات مندرجه شعبه قیمت گذاری در پشت اظهار نامه( = 10*

 19.085محصول( مبلغ  %5افغانی میشود و اینچنین کم سنجشی صورت گرفته: درک ) 238560

افغانی  381سره میاشت( مبلغ  %2(افغانی، درک)5.153لغ)مالیه ثابت( مب %2افغانی، بابت )

افغانی ازشرکت محترم   34.979( افغانی جمعاً مبلغ 10.306مالیه انتفاعی ( مبلغ ) %4همچنان )

 ادریس متین قابل تحصیل میباشد.   

های قیمت  شاخصعلت آن ضعف کنترول داخلی و عدم دقت مدیریت قیمت گذاری پیرامون 

عرض، وزن و...( در اظهار نامه ها و ارائه نرخ  به اجناس متفاوت بوده و درنتیجه مبلغ  گذاری) طول،

( افغانی کم سنجشی صورت گرفته ،  از اینکه الیحه جریمه در دسترس هیأت این اداره 34.979)

ابع (  افغانی را )همراه با جریمه در صورتیکه ت34.979قرارداده نشد، هدایت اعطأ فرمایند تا  مبلغ )

تحصیل نموده و همچنان مدیریت قیمت  لمیتدجریمه گردد( از نزد شرکت محترم ادریس متین 

گذاری در قسمت تفاوت وزنی و دیگر شاخصه های قیمت گذاری اجناس توجه جدی بعمل آورده 

 به این اداره اطمینان دهند.
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پمپرز ترکی  376800شرکت شریف گلزار  تعداد  27/2/1396مورخ  9628ذریعه آی نمبر شماره  -

( دالر تورید نموده که نظر به وزن خالص مجموعی فی عدد پمپرز دارای 41.448به ارزش ) Lسایز 

شرکت برهان  1/5/1396مورخ  24102گرام و بالمقابل به اساس آی نمبر شماره  0.034وزن 

نموده که ( دالر تورید 38.304به ارزش ) Mپمپرزترکی  سایز  383040گروپ کمپنی لمتید تعداد 

گرام می باشد.نظر به اوزان خالص  0.034نظر به وزن خالص مجموعی فی عدد پمپرز دارای وزن 

مندرجه در بیجک های یاد شده هر دو شرکت، پمپرز ها از نگاه وزن کامال مشابه بوده اما در بیجک 

ظر به درج گردیده که ن Mشرکت برهان گروپ کمپنی لمیتد عین پمپرز )از نگاه وزنی( سایز 

سنت( بوده و در  0.11سنت، سایز ال  0.10قیمت ارائه شده از جانب شعبه قیمت گذاری )سایز ام 

سنت کم سنجشی صورت گرفته است و هیچ سندی  1فی عدد پمپرز توریدی شرکت برهان گروپ 

ر، ( دال3.830مبنی بر تفاوت نوعیت پمپرز ها در اسناد بمالحظه نرسید.مستند به موارد فوق مبلغ )

محصول(  %5( افغانی به ترتیب زیر قابل محاسبه میاشد                .بابت )261.080)

( مبلغ سره میاشت %2( افغانی، بابت)60.309مالیه ثابت( مبلغ ) %2(افغانی ، درک )143.594مبلغ)

(افغانی قابل 327.393(افغانی جمعاً مبلغ)120.619مالیه انتفاعی( مبلغ) %4افغانی و ) 2871

(افغانی  کمتر 29.711(افغانی قبال تحصیل و مبلغ)297.682رداخت بوده که از مبلغ یاد شده)پ

محصول گردیده است.   هدایت خواهند فرمود تا مبلغ متذکره را از نزد شرکت محترم برهان گروپ 

کمپنی لمتید)همراه با جریمه در صورتیکه تابع جریمه گردد( تحصیل نموده و در قسمت اوزان 

 مشابه دارای عین قیمت توجه جدی صورت گیرد.  ساجنا

( به وزن بوجی مرچ سیاه )داروگر 500مقدار  13/3/1396مورخ  13526ذریعه آی نمبر شماره   -

توسط شرکت محترم مشتاق احمد لمیتد از ویتنام  09041100کیلوگرام در کود تعرفه  25000

و چهار ورق  31443ریعه سمیر شماره (افغانی تحویل بانک گردیده است.ذ584.009وارد و مبلغ)

و فورم  234شامل انوایس، لست پکینگ ، اظهارنامه کمیشن کار گمرک سرحدی و بارنامه شماره 

)مرچ  09041200از گمرک سرحدی )اسالم قلعه( در کود  11/3/1396مورخ  18295شماره  1تی

 %5ت نموده است. و سیاه کوبیده شده( به ریاست گمرک والیت هرات )گمرک محصولی( مواصل

یاد شده ارزش گمرکی  1محصول گردیده درحالیکه مرچ توریدی کوبیده بوده و مستند به فورم تی 

محصول میگردد و از  %10(افغانی تابع 5.120.250بوجی مرچ سیاه سائیده شده حاوی مبلغ ) 500

صول مبلغ ( مح%5چنین محاسبه و قابل تحصیل دانسته می شود:درک )نزد شرکت متذکره این

سره میاشت ( %2(افغانی، درک )112.645( مالیه ثابت مبلغ)%2(افغانی، بابت )512.026)

(افغانی 86.0201( افغانی، جمعاً مبلغ)225.291( مالیه انتفاعی  مبلغ )%4(افغانی و )10.240مبلغ)

 %5بابت % محصول قبالً وضع گردیده.  5(افغانی از بابت 584.009قابل پرداخت می باشد که مبلغ)

(افغانی از شرکت محترم مشتاق احمد لمیتد قابل 276.192محصول و مالیه باقیمانده جمعاً مبلغ)

علت آن ضعف کنترول داخلی؛ عدم دقت درجریان تشریح ومحاسبه بوده و درنتیجه  تحصیل است.

نسبت متعدد بودن اجناس در یک اظهار نامه و فعال نبودن ترازو در ریاست گمرک هرات کم 
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نجشی صورت گرفته و محصول کمتری به حساب عواید ریاست گمرک هرات انتقال یافته است، س

البته هدایت خواهندفرمود تا مبلغ متذکره را از نزد شرکت مشتاق احمد لمیتد )در صورتیکه تابع 

جریمه گردد، همراه با جریمه( تحصیل نموده و در قسمت تعین کود تعرفه اموال توریدی، مدیریت 

گمرک سرحدی اسالم قلعه و تورغندی جداً توجه نموده و همچنان آمریت محترم بررسی های 

گمرک محصولی والیت هرات در قسمت اخذ محصول مطابق به کود تعرفه درج شده در ترانزیت 

فورم بعد از تشریح کلی اجراات خویش را عیار نموده و در صورت تغییر کود تعرفه اجراات مکتوب 

 مه اسناد نمایند. شده خویش را ضمی

شرکت محترم برادران اسماعیل عارفی لمیتد  17/8/1396مورخ  43911شمارهبه مالحظه آی نمبر  -

کیلو گرام  1460درجن کوت بند فلزی یک شاخه چینایی به وزن خالص مجموعی  1224مقدار 

زن و بر کیلو گرام و 1.2دانه یی دارای  12تورید نموده که بر اساس وزن بعمل آمده فی درجن 

دالر قیمت بوده و در مقابل از اینکه آی نمبر شماره  1.5اساس معلومات شعبه قیمت گذاری 

شرکت محترم ادریس متین لمتید شامل پالن کاری قیدی بوده جهت  16/5/1396مورخ   27253

حصول اطمینان از عدم تکرار تفاوت وزنی در اسناد دیگر، دوسیه های توریدی عین جنس )کوت 

مورد بررسی قرارگرفت.  1396زی یک شاخه چینایی( شرکت ادریس متین در سال مالی بندفل

قطعه آی نمبر عین کوت بند فلزی یک شاخه چینایی که نظر به اسناد  21شرکت متذکره ذریعه 

شرکت برادران اسماعیل عارفی لمتد از لحاظ قیمت و مشخصات  کامال با کوت بندهای توریدی

کیلو گرام اختالف وزنی  5کیلو گرام شروع الی  2.1تورید نموده که از تخنیکی مشابهت دارد، 

بمالحظه رسید یعنی در مقابل اجناسیکه دارای محصول و قیمت بلندتربوده، کمتر توزین شده تا 

افغانی  1.49.0651سند ذیل جمعأ مبلغ  21محصول کمتری را پرداخت نماید که در نتیجه در 

زد شرکت محترم ادریس متین قابل تحصیل پنداشته میشود که در تفاوت رو نما گردید و از ن

 جدول ذیل  ارایه میگردد :

 نی(جدول کم سنجشی  و محصول مالیه                                                                                   )مبلغ  به افغا

 مبلغ مدارک  شرکت تاریخ آی نمبر شماره

1 
محصول کوت بند فلزی و   4/1396 /31 23858

 الیاف مصنوعی

71760 

2 23860 //  // 70068    

3 24155 1/ 5/1396  // 71537   

4 24157 //  // 72124 

5 23867 31/4/1396   73350 

6 25867 9/5/1396  // 70582 

7 25890 //  // 71940 

8 25898 //   74879 
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9 25062 5/ 5/1396  // 70749 

10 25068 //   71252 

11 23853 31/4/1396  // 73350 

12 22968 27/ 4/1396  // 60153 

13 27822 19/5/1396  // 71300 

14 27221 16/5/1396  // 70907 

15 23850 31/4/1396  // 72426 

16 24605 4/ 5/1396  // 71729 

17 28862 23/5/1396    // 71137 

18 28453 22/5/1396  // 71751 

19 28350 22/5/1394  // 64893 

20 29034 24/5/1394  // 72924 

21 27253 16/5/1394  // 71840 

 1.490.651 مجموع
 

 

علت کم سنجشی  ضعف کنترول داخلی و عدم دقت در جریان تشریح و محاسبه بوده ؛ درنتیجه    

( افغانی محصول کمتر به 1.490.651نسبت تفاوت وزنی بین دو جنس در یک اظهارنامه مبلغ )

حساب عواید دولت انتقال یافته است. البته هدایت خواهند فرمود تا مبلغ متذکره را از نزد شرکت 

ادریس متین)همراه با جریمه در صورتیکه تابع جریمه گردد( تحصیل گردد و همچنان به محترم 

دارای اقالم متعدد بوده، توجه مدیریت بررسی هدایت داده شود تا در قسمت اظهار نامه هائیکه 

 بیشتری نموده تا همچو موارد تکرار نگردد.

         از 1396 یدر سال مال هیمحصول و مال یبابت کم سنجش ی( افغان1.831.533مبلغ )جمعاً 

 است. لیتحصقابل   ربطیذ یها شرکت

 
 

 دیون تصفیه نشده 4.2.2

ی  و ( افغان16.924.454مبلغ )ت برشنا ، ریاست گمرک هرات از  شرکنظر به معلومات  ارائه شده 

( افغانی  35.440.588که جمعاً ) یصفائ صرفیه برق و محصول بابت ی( افغان16.516.134مبلغ )

 که تصفیه نشده است . میباشد مقروض بوده 

 سفارش

ریاست گمرک هرات در قسمت تحقق وتحصیل یافته ها ومشاهدات بررسی که قبالً به تفصیل ذریعه 

به آنها فرستاده شده اقدام نموده وکنترول های داخلی را در   2/7/1397( مورخ5712اره )نامه شم

 زمینه تقویه و از نتیجه به این اداره اطمینان ارایه نمایند.
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  (1394-1396)نتایج بازرسی سال گمرک کندز              ریاست  4.3

 کسرعواید 4.3.1

گمرک  استیدر ر 1394سال در  دیکسر عوا صدی( ف37) ی( افغان237.013.502مبلغ )

 است . دهیبه مالحظه رس کندز تیوال

( افغانی 637.063.566ریاست گمرک والیت کندز مبلغ ) 1394پالن پیشبینی شده عواید سال مالی 

( افغانی بوده که در عواید 400.050.064شده سال مذکور مبلغ ) د تحقق یافته وتحصیل، عوای

 .( فیصد تنقیص رونما گردیده است37.20) یا( افغانی 237.013.502حاصله مبلغ )

 

 دیون تصفیه ناشده  4.3.2

 ( افغانی 2.411.480ریاست محترم گمرک والیت کندز بابت عدم پرداخت صرفیه برق مبلغ )

 میباشد.مقروض از شرکت برشنا 

 سفارش

ریاست گمرک کندز در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی که قبالً به تفصیل  

به آن ریاست محترم فرستاده شده اقدام نموده و از  15/2/1397( مورخ 1694عه نامه شماره )ذری

 نتیجه  اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند.
 

 (1396بازرسی سال )نتایج   (ی)حامد کرز یالملل نیب ییهواگمرک میدان آمریت   4.4
 عدم اخذ محصول بارجامه  4.4.1

 تحصیل نشده است .  1396ابت عدم محصول بارجامه در سال مالی ( افغانی ب85.934مبلغ )      

 معیار

 48195ریاست عمومی گمرکات و کود  23/3/1388مطابق به فیصله کمیسیون حل مشکالت مورخ 

 تعرفه گمرکی ده فیصد بار جامه قابل محصول است .   
؛ مبلغ قابل ( که مدیریت محترم قیمت گزاری ارایه نموده0006کود شماره )  TCمطابق  -

محاسبه در فی کیلو  بار جامه کارتن خالی  که از کشور امارات متحده عرب صادر میگردد مبلغ 

( مورخ 9768دالر تعین گردیده  ولی شرکت محترم تجارتی الکوزی  قرار آی نمبر شماره ) 0.90

بابت ده ( کارتن سگرت ازکشور امارات متحده عربی وارد نموده  و 5000بتعداد ) 12/12/1395

( کیلوگرام، 0.840فیصد بارجامه محصول پرداخت نکرده . بناً وزن بار جامه فی کارتن خالی )

دالر  و قیمت فی دالر  0.90( کیلو گرام، قیمت فی کیلو بار جامه  4200مجموع وزن بار جامه )

د. بنأ ( افغانی میشو254583( افغانی ، قیمت مجموعی مبلغ )67.35نظر به آی نمبر مساوی به )

( 509اعانه سره میاشت مبلغ ) 2( افغانی، درک %25458بابت ده فیصد محصول بار جامه مبلغ )
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( افغانی از شرکت 42.770( افغانی، جمعاً مبلغ)16.803فیصدمالیه مبلغ ) 6افغانی و درک %

 تجارتی الکوزی قابل تحصیل است.

ارایه نموده؛ مبلغ قابل ( که مدیریت محترم قیمت گزاری 0006کود شماره )  TCمطابق  -

محاسبه در فی کیلو  بارجامه کارتن خالی که از کشور امارات متحده عرب صادر میگردد مبلغ 

( 147دالر تعین گردیده ولی شرکت محترم افغان دیوتی فری لمتد  قرار   آی نمبر شماره ) 0.90

وارد نموده  اما بابت  ( کارتن سگرت  ازکشور امارات متحده عربی5000بتعداد ) 8/1/1396مورخ 

( کیلوگرام، 0.840ده فیصد بار جامه محصول پرداخت نکرده . بناً وزن بارجامه فی کارتن خالی )

دالر و قیمت فی  0.90( کیلو گرام ، قیمت فی کیلو بارجامه مبلغ 4200مجموع وزن بار جامه )

( افغانی میگردد. 256.927( افغانی، قیمت مجموعی مبلغ )67.97دالرنظر به آی نمبر مساوی به )

اعانه سره میاشت مبلغ  2( افغانی، بابت %25.693بناً درک ده فیصد محصول بار جامه مبلغ )

( افغانی از 43.164( افغانی، جمعاً مبلغ )16.957فیصد مالیه مبلغ ) 6( افغانی و درک 514%)

 .شرکت محترم گلبهار افغان دیوتی فری لمتد   قابل  تحصیل دانسته میشود
 

 جریمه رسم ارضیه   4.4.2

از شرکت های  1396( افغانی بابت عدم وضع جرایم رسم ارضیه در سال مالی 500.697مبلغ )

 ذیربط تحصیل نشده است .

 معیار

( چنین صراحت دارد که معیاد ذخیره موقت طبق 1طرز العمل گمرکی فصل رسم ارضیه شماره  )

( طرز العمل رسم ارضیه بعد 3اما طبق شماره )( روز بوده 30( قانون گمرکات مدت )54حکم ماده )

 از محصول قابل جریمه میبا شد.  0.25از ذخیره موقت الی ششماه در  مقابل هر روز  %

باالثر بازرسی اسناد بمالحظه رسیدکه شماری ازشرکتها؛ یکتعداد اجناس را به گمرک وارد و بعد از 

یمه رسم ارضیه میگردد ولی ازسنجش باز مانده مدتی از گمرک خارج نموده که ایام متذکره تابع جر

 و از شرکت های ذیل قابل تحصیل دانسته میشود.

یک قلم  1/12/1395( مورخ 9439شرکت محترم نور اهلل سکندری لمتد قرار آی نمبر شماره ) -

از گمرک خارج نموده که 3/12/1395وارد و به تاریخ  1/10/1395جنس )سگرت( را به تاریخ 

( افغانی 240804وم تابع جریمه رسم ارضیه میگردد؛ بناً از محصول که مبلغ )( ی132مدت )

( افغانی 79.465( روز آن که مبلغ ) 132( افغانی و )602( فیصد آن مبلغ )0.25میباشد )

 میشود  ازسنجش باز مانده و از شرکت نور اهلل سکندری لمتد قابل تحصیل میباشد.

یک قلم  8/3/1396( مورخ 2114یشن قرار ای نمبر شماره )افغانستان انتر نشینل بانک کارپور -

از گمرک خارج  3/8/1396وارد و به تاریخ  23/1/1396(  را به تاریخ ATMجنس ) ماشین 

( یوم تابع جریمه رسم ارضیه میگردد بناً از محصول که  مبلغ 17نموده  که مدت )

( روز آن  که مبلغ     17افغانی و )( 4881( فیصد آن مبلغ )0.25( افغانی میباشد )1.952.522)
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( افغانی میشود  ازسنجش باز مانده و از  افغانستان انتر نشینل  بانک کارپوریشن 82.977) 

 قابل تحصیل پنداشته میشود.

( 288شرکت محترم تیلی کام دیوپلیمنت کمپنی افغانستان کارپوریشن  قرار ای نمبر شماره ) -

 3/12/1395ین آالت و وسایل مخابراتی( را به تاریخ یک قلم جنس )ماش 13/1/1396مورخ 

( یوم تابع جریمه رسم ارضیه 92از گمرک خارج نموده  که مدت ) 4.3/1396وارد و به تاریخ 

( 4125( فیصد آن مبلغ )0.25( افغانی میباشد )1.650.348میگردد بناً از محصول که  مبلغ )

( افغانی آن 41.245انی میشود اما مبلغ )( افغ379.500( روز آن که مبلغ ) 92افغانی و )

( افغانی آن ازسنجش باز مانده و از شرکت تیلی کام 338.255تحویل شده و مبلغ )

 دیوپلیمنت کمپنی افغانستان کارپوریشن  قابل تحصیل میباشد.
  

 سفارش

و  در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها آمریت گمرک میدان هوایی بین المللی کابل )حامد کرزی( 

به آن اداره  24/10/1397( مورخ 8677مشاهدات بررسی که قبالً به تفصیل ذریعه نامه شماره )

 به این اداره اطمینان ارایه نمایند. اجراآت محترم فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه
 

 

 (1395)نتایج بازرسی سال    ریاست گمرک والیت خوست 4.5

 عدم تصفیه و تحصیل باقیات  4.5.1

در ریاست گمرک والیت  1394الی  1392( افغانی بابت باقیات سال های 2.808.970مبلغ )

 خوست  از شرکت های ذیربط تحصیل نگردیده است.

( افغانی باالی شرکت های ) اطلس . 2.808.970جمعأ مبلغ ) 1384مالیه امانت سال  %2بابت  -

فغانی بابت فیس اکسل ( ا481.236سواد مل خاکسار . داود عمران . اکبر جان خدران ؛ مبلغ )

، به نسبت مسدود شدن 1392وفیس سیم سرغچ مربوط گمرک سرحدی غالم خان طی سال 

راه بندر غالم خان و عدم فعالیت شرکت های تجارتی ؛ بابت کم سنجشی طی مراحل اموال 

هکذا مبلغ  1393( افغانی طی سال مالی 781.014شرکت های تجارتی و ببرک تهانه، مبلغ )

نسبت  1394( افغانی بابت کم سنجشی طی مراحل اموال تجارتی طی سال مالی 841.099)

 مسدود بودن راه های انتقالی اموال تجارتی و ببرک تهانه تحصیل نگردیده است
 

 سفارش

ریاست محترم گمرک خوست در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به 

به آن ریاست محترم فرستاده شده اقدام نموده  27/1/1397ورخ ( م979تفصیل ذریعه نامه شماره )

 و از نتیجه  اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند.
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 (1395)نتایج بازرسی سال مالی     ریاست گمرک والیت فراه 4.6

 عدم انتقال  پول تضمین   4.6.1

ت دولت انتقال   به حساب واردا 1395( افغانی پول  تضمین در سال مالی  22.250.000مبلغ )

 نشده است .

  معیار

( طرزالعمل تضمین، )صالحیت های تضمین( )مامورین گمرک صالحیت دارند به منظور 71ماده )

درطرزالعمل تعین  آندیه دیون، قراردادن اموال تحت پروسه تعلیقی با ارائه تضمین که  شرایط أت

تضمین( درصورتیکه سیستم  )پذیرش میگردد مشروط سازند( وهم چنان فقره اول طرزالعمل

اسیکودا نافذ باشد، این طرزالعمل به پذیرش، ثبت وبازپرداخت تضمین با هماهنگی سیستم اسیکودا 

( تنظیم میگردد 1-)د ول گمرک داخلی متضمن بازپرداخت تضمین طبق فورمئصورت میگیرد مس

میگردد،  ینیتعرکات عاد ایکه توسط وزارت مالیه وریاست عمومی گمییا م برای مدت یکسال و و

 قابل اعتباراست.

مبلغ  جمعاً 1395قرارمعلومات حاصله مدیریت بررسی و مستوفیت والیت فراه، درسال مالی   -

امانت به بانک تحویل  طور ( شرکت  اخذ و43تعداد ) ( افغانی تضمین نقدی را از22.250.000)

ی شامل واردات دولت گردیده نموده اند، درمورد اینکه آیا مبلغ متذکره دراخیرسال طورقطع

یک تعداد  یاخیر؟ نگاشته اند که مبلغ متذکره به منظور جلوگیری از عدم پرداخت محصول از

شرکت ها اخذ گردیده است، اما طوریکه اسناد ازمستوفیت والیت فراه مطالبه و مالحظه گردید 

ها پرداخت گردیده ( شرکت بعد ازپرداخت مالیه و محصول دوباره برای شرکت 4تضمین تعداد)

تضمین متذکره دربدل عدم پرداخت دین گمرکی ازشرکتها اخذ گردیده اما شعبه مربوطه  .است

 در نداشته اند، که تائیدی آن بعداً واقعیت را تحریر این اداره اتئموضوع راکتمان نموده به هی

تضمین قابل انتقال مبلغ متذکره مطابق فقره اول طرزالعمل  ، بناًهاستعالم جداگانه اخذ گردید

 بحساب واردات دولت میباشد.
 

 فیصد سره میاشت 2عدم وضع  4.6.2

وضع    1395دو فیصد سره میاشت در سال مالی  ( افغانی بابت3.240.382مبلغ )

 و انتقال  نشده است .
 

 معیار

حساب ه طبق تعامل وطرزالعمل گمرکات ازسرجمع محصول گمرکی دوفیصد سره میاشت وضع وب 

 (انتقال میابد.043مربوطه )



 
 

 

 1396  رعایت قوانین و مقررات )عواید( بررسیگزارش                                             بررسیاداره عالی 

70 | 

 بابت دوفیصد سره میاشت جمعاً  1395قرارمعلومات حاصله ازمدیریت  بررسی، طی سال مالی  -

حساب سره میاشت انتقال یافته است، اما طوریکه فورم ه ب ( افغانی وضع و42.450.129مبلغ)

( 2.284.525.571مبلغ ) ( راپورعواید مالحظه گردید، بابت محصول اموال وارداتی جمعا29ً)م

 از مبلغ متذکره دوفیصد سره میاشت آن مبلغ أافغانی، شامل واردات دولت گردیده، بن

( افغانی کم وضع گردیده 3.240.382افغانی میشود که درنتیجه مبلغ ) (45690511)

 أسره میاشت کم وضع گردیده بنا (%2)ازمحصول گمرکی 1395است.چون درسال مالی

فیصد سره میاشت از محصول قابل پرداخت آنعده شرکت (افغانی، بابت دو3.240.382مبلغ)

 ( سره میاشت میباشد.043های که وضع نگردیده قابل وضع وشامل حساب کود)

 

 عدم پرداخت مالیه و جریمه تاخیر   4.6.3

مبلغ  عاًجمجریمه ( افغانی 81.459مبلغ ) بابت مالیه و ( افغانی2.313.765مبلغ)

 نگردیده است تحصیل  1395در سال  ذیربطازشرکت های  ( افغانی2.395.224)
 

 معیار 

 قانون گمرکات 156ماده فقره دوم  

اداره گمرکات می تواند ازبابت فراهم نمودن  قانون گمرکات چنین صراحت دارد: (156ماده )

ین یتعخیر ومبالغ درطرزالعمل مربوط أ( فیصد مبلغ ت0.01دیه دربرابر هرروز)أخیر درتأخدمات ت

 زحمه اخذ نمایند.میگردد، طورحق ال

( شرکت  اظهارنامه 6برای تعداد)  1395باالثر معلومات حاصله ،  ازشروع الی ختم سال مالی    -

نمبر  (p)مالیاتی ، ارزیابی وطی مراحل گردیده،  اما دین گمرکی خویش را پرداخت ننموده و

( شرکت 10) عداد( افغانی را احتوا میدارد، همچنان ت972.816نیز اخذ نکرده اند، که  مبلغ )

نیز اظهارنامه آن ترتیب، طی مراحل وبدون ارزیابی، خروج گردیده است، اما دین  دیگر

( افغانی رادربرمیگیرد 1.258.949گمرکی)مالیه ومحصول( خویش را نپرداخته اند، که مبلغ )

ودرمقابل عدم پرداخت دین گمرکی ازشرکت ها تضمین نیزاخذ نگردیده است، درمورد شعبه 

( شرکت را ارائه نمودند اما با شرکت های که قبال طی 7) وطه اسم وپول پرداخت شده تعدادمرب

جدول ارائه شده بود مطابقت نداشته وجواب ارائه شده قانع کننده نبوده و اسمای شرکتها 

 .قرارذیل است
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گمرکی خویش را  تذکره طی مراحل گمرکی گردیده اما شرکت ها دیناسناد شرکت های م

           مبلغ متذکره از )پی نمبر( وسایط حامل اموال ترخیص گردیده است، بناً پرداخت ننموده بدون اخذ

( افغانی، بابت جرایم 81.459) بناً مبلغ  قابل تحصیل است.آن جرایم با  متذکرهشرکت های 

 ازشرکت های نامبرده  را ( افغانی2.313.224مبلغ ) عأ، جمدرک مالیه افغانی( 2.231.765ومبلغ)

نزد  درصورتیکه تاجران نامبرده حاضربه پرداخت دین گمرکی نگردند، پول از است. تحصیل قابل 

ولیت رهبری ئمس 1395بررسی که در سال مالی عزیزاله مدیر رئیس گمرک محترم عتیق اهلل امان و

 گردد. داشته اند، تحصیل

 

                )مبلغ به افغانی(                                         عدم پرداخت مالیه و جریمه تاخیر                                             

مبلغ قابل 

 تادیه
 مبلغ جریمه

فیصدی 

 جریمه

مبلغ مالیه 

 ومحصول
 شماره اسم شرکت نوع جنس ای نمبر

36533 1287 0.01 (35246) 1399 
کودسفید 

 ایرانی

حاجی عبدالخالق ولدرحیم 

 الدین
1 

 2 احمدولد نوراحمد تیل دیزل 2864 (280011) 0.01 10220 290231

 3 احمدولد نوراحمد تیل دیزل 2873 (293480) 0.01 10712 304192

 4 احمدولد نوراحمد تیل دیزل 2879 (288564) 0.01 10532 299096

 5 عزیزیایوبی لمتد سمنت سیاه 6950 (37963) 0.01 1385 39348

27746 977 0.01 (26769) 7488 
 کودسفید

 ایرانی

حاجی عبدالخالق ولدرحیم 

 الدین
6 

 7 عزیزیایوبی لمتد آهن گادر 7534 (198769) 0.01 7256 206024

34225 1205 0.01 (33020) 4993 
سمنت سیاه 

 ایرانی
 8 امید منصور لمتد

57556 2026 0.01 (55530) 6171 
سمنت سیاه 

 ایرانی
 9 امیدمنصورلمتد

9947 351 0.01 (9597) 19810 
چه مرغی چو

 ایرانی

کشتارگاه صنعتی طیوران 

 افغان صداقت
10 

 11 حبیب زبیر لمتد تیل دیزل 18637 (230273) 0.01 8404 238677

 12 حبیب زبیرلمتد تیل دیزل 18639 (230721) 0.01 8421 239142

374576 13190 0.01 (361386) 20268 
مسطح 

 چینایی
 13 ناصردالورلمتد

74179 2612 0.01 (71566) 24275 
گچ سفید 

 ایرانی
 14 عزیزی ایوبی لمتد

71420 2515 0.01 (68905) 24280 
گچ سفید 

 ایرانی
 15 عزیزی ایوبی لمتد

10328 363 0.01 (9965) 26418 
چوچه مرغ 

 ایرانی

کشتارگاه صنعتی طیوران 

 افغان صداقت
16 

 مبلغ مجموعی   2.231.765 -   81.459  2.313.224
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 کم سنجشی محصول و مالیه   4.6.4

( افغانی جریمه  1.823.987کم سنجشی محصول و مالیه و مبلغ ) ( افغانی بابت455.996مبلغ )

 است. نشده  تحصیل 1395در سال    رایت اهلل ازشرکت( افغانی 2.279.983که جمعاً مبلغ )

  معیار

 قیمت گذاری وتعرفه گمرکی.س یبفقره دوم ماده یکصدو شصت وششم قانون گمرکات، دیتا 

 ولد عبدالبصیر هللبابت محصول سیخ گول مربوط شرکت رایت ا آی نمبرباالثر بازرسی یکتعداد   

سنجش   کمتر ( کیلو میباشد اما 5240ملی ) 16وزن فی بندل سیخ گول بمالحظه رسید که

قرار ذیل  کسر ربراب جریمه چهار وهکذابابت کم سنجشی محصول ومالیه سیخ گول  گردیده است.

 .دانسته میشود ازشرکت متذکره قابل تحصیل  محاسبه و

کیلو  39220( بندل مقدار12بابت محصول تعداد) 27/9/1395( مورخ 33559) آی نمبرشماره -

( کیلو میباشد، 5240بندل ) ( کیلو محصول شده درحالیکه وزن فی3268سیخ گول، فی بندل )

 435*23760=12*1980؛ یعنی محصول گردیده رت( کیلو درهربندل کم1980مقدار) أبنا

( افغانی، 110260درنتیجه، مبلغ) افغانی، که 110260=%16*689177=66.68*10335دالر=

( افغانی ازسنجش 158.226مبلغ ) ( افغانی، بابت مالیه جمعا47.966ًبابت محصول ومبلغ )

 و ( افغانی158.226مبلغ ) بابت کم سنجشی محصول ومالیه سیخ گولبنأ  بازمانده است.

( افغانی قابل تحصیل 791.130) مبلغ عأ( افغانی، جم632.904) مبلغ کسر برابر جریمه چهار

 است.

کیلو (40060)( بندل مقدار12بابت محصول تعداد) 27/9/1395( مورخ 33383آی نمبرشماره)  -

( کیلو 5240( کیلو محصول شده درحالیکه وزن فی بندل )3338سیخ گول، فی بندل )

 یعنی ( کیلو درهربندل کم محصول گردیده1902مقدار) أباشد، بنامی

افغانی، که   106210=%16*663815=66.68*9928دالر= 435*22824=12*1902

مبلغ  ( افغانی، بابت مالیه جمعا46.201ً( افغانی، بابت محصول ومبلغ )106210درنتیجه، مبلغ)

م سنجشی محصول ومالیه سیخ گول ک ، بنأ درک ( افغانی ازسنجش بازمانده است152.411)

مبلغ  عأ( افغانی، جم609.644) مبلغ کسر جریمه چهاربرابر و ( افغانی152.411مبلغ )

 .میباشد( افغانی میشود ازشرکت متذکره قابل تحصیل 762.055)

کیلو  (41120)( بندل مقدار12بابت محصول تعداد) 27/9/1395( مورخ 33561آی نمبرشماره) -

( کیلو میباشد، 5240( کیلو محصول شده درحالیکه وزن فی بندل )3426ل )سیخ گول، فی بند

 435*21768=12*1814 ، یعنیمحصول گردیده تر( کیلو درهربندل کم1814مقدار) أبنا

( افغانی، 101.296افغانی، که  درنتیجه، مبلغ) 101296=%16*633102=66.68*9469دالر=
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( افغانی ازسنجش 145.359مبلغ ) الیه جمعاً( افغانی، بابت م44.063مبلغ ) بابت محصول و

 و ( افغانی145.359بابت کم سنجشی محصول ومالیه سیخ گول مبلغ )، بنأ  بازمانده است

( افغانی ازشرکت 726.798مبلغ ) عأ( افغانی، جم581.439) مبلغ کسر برابر جریمه چهار

 متذکره قابل تحصیل است.

 عدم پرداخت مالیه با جریمه تاخیر   4.6.5

 از اشخاص ذیربط تحصیل نشده است .( افغانی بابت  مالیه با جریمه تاخیر 741.263غ )مبل

 معیار

هرگاه ذمت مالیاتی خویش را مطابق احکام قوانین مالیاتی به قانون امور مالی ومصارف عامه ( 38ماده )  

لیه اصلی مکلف به پرداخت عاد معینه تادیه ننماید، عالوه برپرداخت مایاطالعیه ماده شانزدهم این قانون درم

 خیرمیباشد.أ( فیصد مالیه تادیه ناشده دربرابرهرروز ت0.10مالیه اضافی )

مقام محترم ریاست جمهوری دوفیصد  26/5/1394( مورخ57-58به اساس فرمان تقنینی شماره )  -

کره مالیه انتفاعی باالی اموال وارداتی افزودگردید، که یک تعداد شرکت ها  ازمدرک مالیه متذ

، به استناد معلومات ارائه شده ازجمله اندرا بوقت زمان معینه نپرداخته  شانباقیداربوده ومالیات 

 :( شرکت دوفیصد مالیه را نپرداخته اند که اسمای شان قرارذیل است4( شرکت تعداد)29تعداد)

 )مبلغ به افغانی(                                      جدول عدم پرداخت مالیه و جریمه تاخیر                                         

 مالیه قابل پرداخت اسم شرکت شماره
 فیصدی

 جریمه
 مجموع مبلغ جریمه

 478.489 127.947 0.10 350.542 عبدالخالق ولد رحیم الدین 1

 59.746 15.976 0.10 43.770 الماس 2

 76.681 20.504 0.10 56.177 غالم سخی ولد حبیب اله 3

 126.345 33.786 0.10 92.561 سید مصطفی ولد سید ولی شاه 4

 741.263 198.213  543.050 مجموع

 سفارش

ریاست گمرک فراه در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی  که قبالً به تفصیل ذریعه 

وده و از نتیجه  اجراآت به آن ریاست محترم فرستاده شده اقدام نم2/2/1397( مورخ 1054نامه شماره )

 به این اداره اطمینان ارایه نمایند.

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمبخش

 های  و یافتهمشاهدات 
 در سایر ادارات عایداتی
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 پنجمبخش 

 بررسی در سایر ادارات های  یافته مشاهدات و
، تعدادی از ادارات را در مرکز و والیات بررسیاداره عالی  1397 مالی اساس پالن بازرسی سال به

ریاست ها و آمریت های  تنظیم ت هماهنگی امور والیات ونماینده گی های خارجی ، شامل ریاس

ترانسپورت زمینی  والیت های هرات ،کنرها، کندهار، زابل ، نیمروز و ریاست شهرک بندری حیرتان  

بازرسی نموده که  مشاهدات و یافته های بررسی آنها قبالً بطور رسمی جهت تطبیق و تحصیل  

( 25.000به مراجع ذیربط فرستاده شده  در این  بخش گزارش یافته های کمتر از ) حقوق  دولت

 افغانی شامل            نمی باشد.

 ضعف کنترول داخلی الف : 
عدم تحقق کامل عواید پیشبینی شده در برخی ادارات عوایدی محسوس بوده است که کسر عواید   .1

(، ریاست تنظیم 16)% هماهنگی امور والیاتاست را به فیصدی های مختلف نشان میدهد چنانچه ری

( آمریت  %5.29آمریت  تنظیم ترانسپورت زمینی کندهار ) (،19.7%ترانسپورت زمینی هرات  )

%( کسر عواید  6.7( و ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی زابل )%14.7ترانسپورت زمینی نیمروز   )

 داشته اند.

ت از بنادر  بصورت متواتر ومـنظم کنتـرول ونظـارت    در ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی خوس .2

 صورت نگرفته که باعث کسر عواید گردیده.

در برخی از مراجع  پالن پیشبینی شده عواید در ابتداء سال  ارسال نگردیـده اسـت کـه باعـث      .3

عقب مانی عواید گردیده است به گونه مثال در ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور داخله پالن 

( افغانی عواید کم 12.807.005شده ارایه نگردیده و نظر به عواید تحقق یافته مبلغ ) پیشبینی

 تحصیل شده است.

به نسبت ضعف کنترول داخلی در برخی  مراجع  باقیات تصفیه  وتحصیل نشده است به گونـه   .4

( افغـــانی 8،979،947( در ریاســـت شـــهرک حیرتـــان مبلـــغ )1.973.484مثـــال مبلـــغ )

( دالر در ریاست هماهنگی امور والیـات و نماینـده گـی    9.000پاکستانی  و)(کلدار 560.000و)

 های خارجی وزارت ترانسپورت که در سال گذشته از افراد و شرکت ها تصفیه نشده است .

 سفارش          

ادارات ذیربط به منظور جلو گیری از تداوم نواقص و کاستیها، تحقق پالن های عوایدی ویافته 

ترولهای داخلی را تقویه و حمایت نموده در ساحاتی که ضرورت احساس گردد های بررسی کن

 کنترولهای جدید را ایجاد نمایند.
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ب : در نتیجه بازرسی های انجام شده  مشاهدات و یافته های بررسی به 

 تفکیک در سایر ادارات عوایدی  ذیالً ارایه میشود:

 

 . وزارت ترانسپورت5
                                  ( 1396-1395سالهای مالی  نتایج بازرسی) یات و نماینده گیهای خارجیریاست هماهنگی امور وال .5.1

 

 کسر عواید .5.1.1

( افغانی 87.900.533و مبلغ )1396( فیصد کسر در سال  33) ی( افغان208.939.681مبلغ )

هماهنگی  در ریاست 1395( فیصد کسر عواید نظر به پالن پیشبینی شده در سال مالی 16)

 به مالحظه رسیده است. امور والیات و نماینده گی های خارجی

 1396و 1395پالن پیشبینی عواید سال مالی  معیار:

 ط،یوسا میو جرا شنیکم یمحترم از بخش ها استیر1396 یسال مال دیشده عوا ینیشبیپالن پ

 ی( افغان625.303.230جمعأ مبلغ ) یخارج یو بخش اتشه ها دیعوا ط،یوسا یفروش کتابچه ها

( 208.939.681مبلغ ) دارد،یرا احتوأ م ی( افغان416.363.546شده مبلغ) لیدتحصیبوده اما عوا

 است.  دهیرونما گرد دی%( کسر درعوا 33) ای یافغان

( پنجصدوچهل وهفت ملیون 547.122.920مبلغ )1395پالن پیشبینی شده عواید سال  

غانی ، عواید تحقق یافته و تحصیل شده مبلغ ویکصدوبیست ودوهزار و نهصد و بیست اف

( چهارصدوپنجاه ونه ملیون ودوصدوبیست ودوهزارو سه صد وهشتادوهفت افغانی و 459.222.387)

 (% تنقیص درعواید را نشان میدهد.  16( افغانی میباشد.که )87.900.533باقیمانده مبلغ )
 

 عدم تصفیه وتحصیل باقیات عوایدی  .5.1.2

 اتی( دالر  بابت باق9.000مبلغ ) و ی(کلدار پاکستان560.000) ، ی( افغان8.979.947مبلغ ) اًجمع

 سالهای گذشته از اشخاص و ادرات دولتی  تصفیه وتحصیل نشده است

 :ندباقیات ماضیه ذمت اشخاص، افراد و ادارات دولتی چنین تحریر داشته امرجع مربوط  در مورد 

 معلولین، أمحترم شهد اطاقه باالی ریاست 24ر افغانی بابت کرایه تعمی (7.490.500)مبلغ ،

 کار و امور اجتماعی والیت کابل باقی مانده.

 باقیمانده و با وجود پیگیری افغانی باالی گل محمد آمر بندر غرب  (1.489.447) مبلغ

 تحصیل نشده است. تاکنون

 ذریعه ی بس گی پشاور باالی تصدی مله کلدار پاکستانی از عواید نمایند (410.000) مبلغ

 ولی تحصیل نشده. گردیدهتعقیب  نامه
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 کلدار پاکستانی از عواید نمایندگی پشاور باالی غالم یحیی فرزند غالم  (150.000) مبلغ

 ده.گردیسرور درایور تصدی کاماز تحصیل ن

 دالر امریکایی از عواید نمایندگی پشاور برای غالم حسین جویا تادیه گردیده  (1.000) مبلغ

 ل تحصیل نشده است.ولی تاحا

 دالر امریکایی از عواید نمایندگی پشاور به اساس امریه مقام محترم وزارت  (3.000)مبلغ

وقت برای  غالم حسین جویا مامور ترانسپورت چمن کویته داده شده که تاحال تحصیل 

 نشده است.

 رت مشهد دالر امریکایی از عواید نمایندگی پشاور به نماینده گی ترانسپو (5.000) مبلغ

ایران به اساس امریه مقام محترم وزارت وقت از عواید پشاور تادیه نموده اند چون موضوع 

قرضه باید از معاشات کارمندان آن نماینده گی وضع و انتقال به عواید دولت میگردید از 

 تفتیشریاست محترم  14/10/1394مورخ  107قرار مکتوب  .صورت اجراات محاسبه نداده

اطالع و تا اکنون از صورت تحصیل آن اطمینان حاصل  سارنوالیداره محترم لوی داخلی به ا

 نگردیده است.
 

 پیشکی های محسوب نشده .5.1.3

( افغانی پیشکی  بابت خریداری سامان برق  و خریداری گاز مایع در سال 637.063مبلغ )

 تصفیه نشده است .   1395

 معیار

وبی پیشکی ها بحث نموده و تصریح میدارد که  تعلیماتنامه محاسبه نقدی در خصوص محس 5بخش 

هرچند تمام پیش پرداخت ها در جریان سال که صورت میگیرند باید تصفیه شده و محسوب گردند 

ولی در خصوص پیش پرداخت برای سفریه، پیشکی باید در جریان یک ماه بعد از تکمیل سفر 

 محسوب گردد.

بابت خریداری  3/9/1395( مورخ 150شماره ) 16حواله م» بر اساس  معلومات ارایه شده   -

هفت قلم اجناس مورد ضرورت برق ریاست که طور تحویل در وجه شرکت عمر نظری اجرا 

( افغانی را احتوأ مینماید به 374.640گردیده است. و اسناد آن غرض محسوبی که جمعأ مبلغ )

آن اطمینان داده نشده  وزارت محترم ترانسپورت ارسال گردیده است.  اما از صورت محسوبی

( افغانی که پا در هوا مانده و به ضرر 374.640است. در نتیجـه عـدم تصفیه پیشکی مبلغ )

( افغانی بابت خریداری سامان برق را طی مراحل وبخرچ 374.640دولت میباشد. بنااً مبلغ )

 محمد داود محسوب نمایند. 

( 26شماره )10و م3/9/1395( مورخ 187شماره ) 16م "مستند به معلومات شعبه مربوطه   -

( کیلوگرام گاز مایع 3831( افغانی بابت خریداری مقدار )262.423مبلغ ) 3/9/1395مورخ 
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مورد ضرورت ریاست که طور تحویل در وجه ریاست مواد نفتی وگاز مایع اجرا گردیده است. 

محسوبی آن واسناد آن غرض محسوبی به مرکز وزارت ارسال گردیده است. اما ازصورت 

( افغانی شفافیت 262.423اطمینان داده نشده است. در نتیجه  عـدم تصفیه پیشکی مبلغ )

( 262.423پروسه تدارکات را صدمه میزند. هدایت اعطأ خواهند فرمود تا اسناد خریداری مبلغ )

افغانی بابت خریداری پیشکی گاز مایع را طی مراحل و بخرچ ریاست مواد نفتی وگاز مایع 

 سوب نمایند. مح

 

 عدم انتقال وجوه نقدی به واردات دولت  .5.1.4

به واردات  1395( کلدار پاکستانی  از حساب  حبیب بانک در سال مالی 9.855.100مبلغ )

 دولت انتقال نشده است .

وضعیت یا حالت : درمورد چگونگی تعداد حسابات با نکی و موجودیت دارائی ریاست محترم  -

( کلدار پاکستانی با بت 9.855.100درحسابات بانکی مبلغ )»ت: چنین معلومات داده شده اس

( حبیب بانک باقیمانده است. که 332707 -03در حساب شماره )1394عواید برج جدی سال 

حساب مذکور مسدود وغرض انتقال مبلغ مذکور اجراات الزم صورت گرفته تا شامل واردات 

اما مبلغ متذکره به حساب « را میباشد دولت گردد و از سلسله وزارت امور خارجه تحت اج

(کلدارموجود در 9.855.100واردات دولت انتقال نشده است.در نتیجه  عدم ا نتقال مبلغ )

( از طریق نماینده گی کویته به دولت ضرر وارد گردیده 332707 -03حساب بانکی شماره  )

جود که درحبیب بانک مو ( کلدار9.855.100هدایت فرمایند تا مبلغ )ذیربط است.  شعبات 

  راکد مانده؛ هر چه عاجل به حساب واردات دولت انتقال داده اطمینان دهند.

 سفارش

ریاست محترم هماهنگی امور والیات و نماینده گی های خارجی  در قسمت تحقق و تحصیل یافته  

ماره وش 2/2/1397( مورخ 1090ها و مشاهدات بررسی که قبالً به تفصیل ذریعه نامه شماره )

به آن ریاست محترم فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  اجراآت به  7/11/1397مورخ   (9021)

 این اداره اطمینان ارایه نمایند.
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 (1396سال  )نتایج بازرسی     ریاست ترانسپورت زمینی والیت هرات        .5.2

 کسر عواید  .5.2.1

در ریاست ترانسپورت زمینی والیت  فیصد  کسر عواید 19.7ی یا ( افغان81.487.189مبلغ )

 به مالحظه رسیده است. 1396هرات  در سال مالی 

 معیار

 1396پالن پیش بینی شده عواید سال مالی

( 412.721.088مبلغ ) جمعاً مدارک مختلف از 1396مالی  سالپالن پیش بینی  شده عواید 

( افغانی بوده که 331.233.899)جمعأ مبلغ متذکره ، عواید تحقق یافته و تحصیل شده سال افغانی

( کسر در عواید را نشان می دهد، منجمله اسناد حاوی %19.7( افغانی  یا )81.487.189مبلغ )

( فیصد عواید تحصیل شده شامل پالن بازرسی هیئات این 23.2( افغانی یعنی)77.077.760مبلغ )

ه اساس تحریری شعبه ذیربط اداره گردیده است .دالیل کسر در عواید پیش بینی شده آنریاست ب

 قرار ذیل میباشند:

  کاهش محموله های تجارتی ، پائین آمدن بارگیری و انتقال آن توسط وسایط ؛ کاهش حجم

 انتقاالت و تردد وسایط.

  و کاهش میزان تجارت در حوزه  1396ریزش برف و بارندگی های شدید و بی سابقه در  سال

 غرب.

 تو و کاهش قابل مالحظه انتقال محموله های لو ستیکی و خروج نیروهای بین المللی و نا

 محروقات. 

 .فرار سرمایه و سرمایه گذاران سکتورهای خصوصی و تاجران به دلیل نا امنی 

  اجراات دوگانه گمرکات والیات همجوار بخصوص والیات فراه و نیمروز که بیشترین امتعه و

اب موترداران و دریوران وسایط باربری کاالهای تجارتی از طریق آن وارد میگردد. و اعتص

 ترانزیت نسبت به عدم اجرای )رودپاس( از جانب کشور ایران.
 

 عدم تحویلی  کرایه و جریمه تاخیر .5.2.2

از نصیر  1396( افغانی بابت عدم پرداخت کرایه وجریمه تأخیردر سال 22.804.000مبلغ )

 احمد تحصیل  نشده است .

 معیار  

م شرطنامه قرار داد متذکره میبایست کرایه هر برج الی اول برج بعدی تصفیه مطابق به ماده چهار    

( افغانی جریمه تاخیر، همراه با اصل مبلغ قرارداد تحویل 1500شود در غیر این صورت روزانه مبلغ )

گردد و در صورت عدم پرداخت ذمت خویش الی مدت سه ماه بر عالوه فسخ قرارداد؛ کرایه با جریمه از 

   موجوده وصول گردیده پول تضمین قابل استرداد نمیباشد. تضمین
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قرارداد ترمینال مسافربری ملکیت ریاست محترم تنظیم ترانسپورت زمینی با محترم نصیر احمد ولد 

( افغانی برای 28.800.000( افغانی و کرایه ساالنه مبلغ)2.400.000نثار احمد به کرایه ماهوار مبلغ )

از طریق مدیریت حفظ و مراقبت مستوفیت محترم  1/4/1399الی  2/4/1394 مدت پنج سال از تاریخ

 .والیت هرات به حضورداشت نماینده باصالحیت ریاست محترم ترانسپورت زمینی عقد گردیده است

قطعه آویز تحویلی واردات دولت توسط نصیر احمد ولد نثار احمد قرار دادی  7باالثر بازرسی تعداد   -

(  2.400.000حاوی مبلغ ) 1395 /29/10مورخ  510بابت کرایه ) آویز شماره  ترمینال مسافربری

افغانی  (500.000مبلغ ) 30/11/1395( مورخ 387افغانی بابت کرایه برج جدی( ، ) آویز شماره )

افغانی بابت ( 1.000.000حاوی مبلغ ) 29/4/1396مورخ  132بابت کرایه برج دلو(، ) آویز شماره 

افغانی بابت  (1.000.000حاوی مبلغ ) 30/5/1396مورخ  119ن(، ) آویز شماره کرایه برج سرطا

( افغانی بابت کرایه 1.000.000حاوی مبلغ ) 29/6/1396مورخ  602کرایه برج اسد(، ) آویز شماره 

( افغانی بابت کرایه 1.000.000حاوی مبلغ ) 29/7/1396مورخ  360برج سنبله(، ) آویز شماره 

( افغانی بابت کرایه 1.000.000حاوی مبلغ ) 29/8/1396مورخ  368آویز شماره برج میزان(، ) 

؛ منجانب 1396( افغانی از ابتدا تا انتهای سال مالی 7.900.000برج قوس (؛ جمعاً حاوی مبلغ )

مبلغ 1395قراردادی پرداخت صورت گرفته اما اجاره ترمینال متذکره صرف از بابت برج جدی  

نی بصورت کامل پرداخت گردیده است،   اوالً میبایست که در اول برج (  افغا2.400.000)

افغانی اصل اجاره  (7.200.000مبلغ ) 1396ثور)مدت زمان عدم اجرای مکلفیت( سال مالی 

( افغانی نسبت عدم اجرای تعهدات از پول 136500ماهوار همراه با جریمه روزانه حاوی مبلغ )

داد خط وضع و پول تضمین به حساب واردات دولت انتقال می تضمین مطابق به ماده چهارم قرار

یافت که چنین نشده است. ثانیاً بعد از ختم سه ماه قرارداد فسخ شده تلقی میگردد و ادامه دادن 

به یک قرار داد فسخ شده هیچ وجه قانونی نداشته است. ثالثاً در صورتیکه پول تضمین قراردادی 

کرایه ماهوار هر ماه قابل انتقال به حساب امانات مجموعاً  مبلغ  5افغانی و % (1.400.000مبلغ )

( 7.200.000وان باقیات سه ماه قراردادی مبلغ )ــگردد چطور میتــ( افغانی می1.760.000)

 نتیجه نظر به اجراات مغایر قرار ول و پول تضمین را غیر قابل استرداد دانست؟ درــافغانی  را وص

( افغانی 28.800.000ی از جانب ریاست محترم ترانسپورت هرات از مبلغ )افربرـداد ترمینال مس

انی تحصیل و  مبلغ ــ(  افغ7.900.000صرف مبلغ ) 1396ال مالی ـکرایه سالتمام س

( افغانی نسبت دالیل نامعلوم از قراردادی وصول نگردیده است. و علت آن عدم 20.900.000)

رات و شعبه ــریت حفظ و مراقبت مستوفیت والیت ههماهنگی  و نبود تشریک مساعی بین مدی

کذا ضعف کنترول داخلی و عدم توجه به ــمربوطه ریاست محترم تنظیم ترانسپورت زمینی آنوال  ه

ع آوری ماهوار عواید ترمینال مسافربری که در نتیجه مطابق به بند چهارم و بیستم قرارداد و ــجم

انده سالتمام مبلغ ــرایه باقی مــیل پول کنان بند دهم شرطنامه به ترتیب ذــهمچ

وعاً ــروز مجم 336افغانی بابت   1500ریمه تاخیری روزانه مبلغ/ ـ( افغانی و پول ج20.900.000)

                                              رای تعهدات ــ( افغانی نسبت به عدم اج1.400.000( افغانی و پول تضمین مبلغ )504.000مبلغ )
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( افغانی به عواید دولت  انتقال نگردیده است،  بریاست محترم تنظیم 22.804.000جمعاً )

ترانسپورت زمینی والیت هرات هدایت داده شود که جداً  درتفاهم و همکاری مدیریت حفظ و 

( افغانی را از بابت عدم پرداخت کرایه 22804000مراقبت جایدادهای مستوفیت والیت هرات مبلغ )

اقساط به وقت و زمان ذکر شده در شرطنامه قرار داد خط و جرایم تاخیر را از نزد محترم و 

نصیراحمد فرزند حاجی نثاراحمد قراردادی و مستاجر ترمینال مسافربری تحصیل و به حساب 

واردات دولت انتقال یابد و از اینکه جانب قراردادی به تعهدات خویش مطابق به قرارداد مکلفیت 

ش را اجرا ننموده است که این امر مطابق به قرار داد ، قرارداد فسخ محسوب گردیده که های خوی

ایجاب مینماید در قبال سرنوشت ترمینال مسافربری اقدام عاجل صورت گیرد.، همچنین قابل 

تذکر است  چون قرارداد متذکره از طریق مدیریت امالک )حفظ و مراقبت جایدادها( مستوفیت 

یده و عواید کرایه ترمینال نیز توسط آن مستوفیت محترم از قراردادی اخذ میگردد هرات  عقد گرد

و صرف کاپی آویزهای تحویلی پول را بانک غرض اطمینان به ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی 

هرات ارسال مینماید؛ بنابراین ایجاب مینماید قرار داد ترمینال مسافربری توسط هیأت بعدی اداره 

و یا تفتیش داخلی وزارت محترم مالیه در مستوفیت والیت هرات همه جانبه بررسی  عالی بررسی

 گردد. 
 

 ام به افغانی(جدول :  عدم تحویلی کرایه و جریمه تاخیر                                                                                   )ارق

شماره 

 آویز
 ماه تاریخ

کرایه 

 شدهپرداخت 
 کرایه باقیمانده  کرایه ساالنه

جریمه 

 تاخیر

 پول تضمین

قابل انتقال 

به واردات 

 دولت

مجموع مبالغ  

 قابل تحصیل 

510 
29/10/ 

1395 
 2.400.000 جدی

28.800.000 20.900.000 504.000 1.400.000 22.804.000 

 500.000 دلو 30/11/1395 387

 1.000.000 سرطان 29/4/1396 132

 1.000.000 اسد 30/5/1396 119

 1.000.000 سنبله 29/6/1396 602

 1.000.000 میزان 29/7/1396 360

 1.000.000 قوس 29/8/1396 368

 7.900.000 مجموع

 حمدراینص از  و پول تضمین  ریتاخ جریمه  ، هیبابت عدم پرداخت کرا( افغانی 22.804.000جمعاً مبلغ )

 است  . لیتحصقابل 

 سفارش

ریاست محترم ترانسپورت والیت هرات  در قسمت تحقق و تحصیل یافته ها و مشاهدات بررسی که قبالً       

 به آن ریاست محترم فرستاده شده اقدام نموده و از نتیجه  اجراآت به این اداره اطمینان ارایه نمایند.
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  (1395سال  )نتایج بازرسی هار ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت کند .5.3

 کسر عواید  .5.3.1

 استیدر ر 1395 یدر سال مال دیکسر عوا صدی( ف5.29) ای ی( افغان8.514.528مبلغ )

 است. دهیبه مالحظه رس  کندهار تیوال ینیترانسپورت زم

 معیار

 1395پالن پیش بینی شده عواید سال مالی

و  افتهیتحقق  دیعوا ،ی( افغان160.895.284مبلغ ) 1395یسال مال دیشده عوا ینیب شیپالن پ

 صدی( ف5.29) ای ی( افغان8.514.528بوده که مبلغ ) ی( افغان152.380.756شده مبلغ ) لیتحص

 دیعوا 25% یعنی ی( افغان37.633.666است. منجمله اسناد مبلغ ) دهیرونماگرد دیکسر درعوا

 است.قرار گرفته  یاداره تحت بازرس نیا ئاتیتوسط ه افتهیتحقق 
 

 سفارش

آمریت محترم تنظیم ترانسپورت زمینی والیت کندهار در قسمت تطبیق و تحقق کامل پالن  

 پیشبینی شده عواید اقدامات جدی نموده تا از کسر عواید در سال های آینده جلوگیری گردد .

 

  (1396-1395سال های  )نتایج بازرسی  آمریت تنظیم ترانسپورت زمینی والیت نیمروز .5.4

 عوایدکسر  .5.4.1

( 20.428.199مبلغ )و 1396فیصد  کسر در سال  (14.72) یعنی  ی( افغان42.692.204مبلغ )

در ریاست  1395فیصد کسر عواید نظر به پالن پیشبینی شده در سال ( 8.51) ی یعنی افغان

 ترانسپورت والیت نیمروز به مالحظه رسیده است.

 معیار 

 1396پالن پیش بینی شده عواید سال مالی

( دوصد و نود ملیون افغانی، 290،000،000؛ مبلغ )1396ن پیشبینی شده عواید سال مالی پال

( افغانی میباشد که نظر به پالن پیشبینی 247،307،796عواید تحقق یافته و تحصیل شده مبلغ  )

 1396( % تنقیص را نشان میدهد. عواید سال مالی 14.72( افغانی یا )42،692،204شده  مبلغ )

(% تزئید دارد. هیأت این 11.22( افغانی یعنی )27،735،995؛ مبلغ )1395ه سال مالی نسبت ب

فیصد ، را  32( افغانی یا %78،947،250اداره از جمله عواید تحصیل شده، اسناد حاوی مبلغ  )

 شامل پالن بازرسی نموده است.  
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صد و چهل ملیون ( دو240،000،000؛ مبلغ )1395پالن پیشبینی شده عواید سال مالی      

( افغانی میباشد که نظر به پالن 219،571،801افغانی، عواید تحقق یافته و تحصیل شده مبلغ )

(% کسر درعواید رونماگردیده . عواید سال 8.51( افغانی یعنی )20،428،199پیشبینی شده مبلغ )

زئید را نشان فیصد ت 29( افغانی؛ یا 49،771،337مبلغ ) 1394نسبت به سال مالی  1395مالی 

فیصد را  45( افغانی ، که %99،398،782میـدهد. ازجمله عواید تحصیل شده  اسناد حاوی مبلغ )

 احتوأ مینماید،  مورد بازرسی قرار گرفته است. 

 سفارش

ریاست محترم تنظیم ترانسپورت زمینی والیت نیمروز  در قسمت تطبیق و تحقق کامل پالن 

 ی نموده تا از کسر عواید در سال های آینده جلوگیری گردد.پیشبینی شده عواید اقدامات جد
 

 (1396-1394سال های  )نتایج بازرسی   ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت زابل .5.5

 

 کسر عواید   .5.5.1

در  1394کسر عواید نظر به پالن پیشبینی شده در سال  فیصد  (6.7) ای ی( افغان353.028مبلغ)

 والیت زابل به مالحظه رسیده است.ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی 

 معیار

 1394پالن پیش بینی شده عواید سال مالی

(افغانی بوده، عواید تحقق یافته 5244080مبلغ )1394پالن پیشبینی شده عواید طی سال مالی 

( درصد تنقیص رانشان 6.7( افغانی یا )353028( افغانی که مبلغ)4891502وتحصیل شده مبلغ)

کمبود در صادرات وانمود ساخته اند و هیئات این اداره ازجمله عواید تحصیل شده  میدهد ؛ علت آنرا

 (درصد را نشان میدهد .33( افغانی راشامل پالن بازرسی خویش نموده که )1.472.130اسناد مبلغ)

( افغانی بوده؛ عواید تحقق یافته 5.244.080مبلغ )1395عواید پیشبینی شده طی سال مالی 

( درصد تزئید 3.4( افغانی یا )181102( افغانی میباشد که مبلغ)5.425.182لغ)وتحصیل شده مب

رونما گردیده و علت آنرا در بهتر بودن صادرات مربوط دانسته اند و منجمله عواید تحصیل شده اسناد 

 %( شامل پالن بازرسی هیئات این اداره گردیده است . 28( افغانی یا )1.472.130مبلغ)

( افغانی؛ عواید 5.733.149مبلغ )1396ده عواید مدیریت محترم طی سال مالی پالن پیشبینی ش

( درصد 1( افغانی یا )28839( افغانی بوده ؛ مبلغ )5.756.984تحقق یافته وتحصیل شده مبلغ )
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تزئید در عواید بعمل آمده و آن مدیریت محترم علت آنرا در بهتر بودن  صادرات دانسته است که  

 %( عواید تحقق یافته مورد بازرسی قرار گرفته است . 61.3( افغانی یا )3.534.368اسناد مبلغ)
 

 سفارش

ریاست محترم تنظیم ترانسپورت زمینی والیت زابل در قسمت تطبیق و تحقق کامل پالن  

 گردد. یپیشبینی شده عواید اقدامات جدی نموده تا از کسر عواید در سال های آینده جلوگیر

 
 

 1396-1394نتایج بازرسی سال مالی انسپورت زمینی والیت کنرها  آمریت تنظیم تر .5.6

 

 عدم پرداخت جریمه تاخیر .5.6.1

از اشخاص مربوط تحصیل   1396-1394ی بابت جریمه تاخیر سال های مالی  افغان( 512.902مبلغ)

 نشده است .

 معیار

ولت به حساب معینه قانون امورمالی و مصارف عامه چنین صراحت دارد: )تمام عوایدد 11ماده  1فقره 

 در بانک تحویل میگردد(.

قانون امور مالی و مصارف عامه )دارایی های عامه به شمول هر نوع وجوه که بعد از  11ماده 2فقره 

 حصول به پول عامه تبدیل میشود بالفاصله به حساب معینه رسمی بانک تحویل میگردد(.

ورهنمود قانون ریاست خدمات ت تعبیر آمری 17/7/1396( مورخ  RVPO- 466متحدالمال شماره )

 وزارت محترم مالیه چنین تصریح میدارد: حقوقی، ریاست عمومی عواید؛معینیت محترم گمرکات

جریمه از  ٪12بورد عواید هر سال  10/8/1360مورخ  55جریمه متکی به تصویب شماره  ٪12)اخذ 

ننمایند قابل تحصیل است.( همچنان  نزد اشخاصیکه عواید دولت را به وقت و زمان معین تحویل دولت

فقره چهارم طرزالعمل کتابچه سیر ترانسپورتی چنین صراحت دارد: ) نماینده گیهای ترانسپورتی مکلف 

اند یک پارچه تکس را درمرجع دومی جمع آوری و در پانزدهم هربرج به مستوفیتها مربوطه در والیات 

 ارسال دارند.( یا درمرکز به مدیریت محاسبه ریاست غرض تطبیق

بازرسی آویز ها  در آمریت تنظیم ترانسپورتی  بمالحظه رسید که مسئولین محترم  به مالحظه -

بندر نورگل؛ محترم فضل منان مامور  کارمندان سه بندر، هریک محترم امان اهلل و محمد فاضل 

انزدهم هر برج بندر بریکوت که میبایست عواید را در پمامور بندر ساالربا غ و محترم اکبرخان 

تحویل مینمودند اما چنین نکرده اند بلکه عواید را با تأخیر تحویل نموده اند    به استناد معلومات 

آمریت محترم تنظیم ترانسپورت زمینی والیت کنر ها چنین ابراز نظر میگردد که طی سالهای 

رت زمینی عواید جمع آوری یو( افغانی از بنادر مربوط ترانس8.548.373تحت بازرسی جمعأ مبلغ )
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فیصد آن حاوی  50گردیده ولی در وقت زمان معین آن تحویل بانک نشده که از مبلغ متذکره 

( 512.902جریمه میگردد که جریمه آن مبلغ ) ٪12(  افغا نی میشود و تابع 4274186.5مبلغ )

بندر نورگل  کارمندان  افغانی میشود و از مسئولین بنادر هریک محترمین : امان اهلل و محمد فاضل

( افغانی و 215.467با غ مبلغ ) محترم فضل منان مامور بندر ساالر ،(  افغانی160.948مبلغ )

 ( افغانی قابل تحصیل میباشد.136.487بندر بریکوت مبلغ )مامور محترم اکبرخان 

 سفارش

به  قبالً ی که  ریاست محترم تنظیم ترانسپورت زمینی والیت کنرها   در قسمت یافته های بررس

محترم فرستاده شده اقدام   استیبه آن ر 23/10/1397( مورخ 8649نامه شماره ) عهیذر لیتفص

 .ندینما هیارا نانیاداره اطم نیاجراآت به ا  جهینموده و از نت

 

 ( 1395سال  )نتایج بازرسی             ریاست شهرک بندری حیرتان .5.7

 عدم تصفیه وتحصیل باقیات  .5.7.1

( افغانی جریمه سالهای گذشته الی 155.025( افغانی  بابت باقیات  و مبلغ )1.973.484مبلغ )

 از افراد  و شرکت ها تصفیه  و تحصیل نشده است.  1395

 سفارش

اجراآت   جهیاقدام نموده و از نتریاست محترم شهرک حیرتان در قسمت تصفیه و تحصیل باقیات 

 .ندینما هیارا نانیاداره اطم نیبه ا

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاگیری و سفارشنتیجه

 بخش ششم 
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 ششمبخش 

 بررسینتیجه گیری و سفارش های عمده 
سایر  بخش چهارم و در ، محصول گمرکیبخش سوم  که  در با در نظر داشت نتایج بازرسی عواید مالیاتی

اس انعکدر اینجا  سال های قبل و بعضاً  1396سال مالی  پنجم گزارش بررسی مربوط بهدر بخش  عواید

 ذیالً ارایه میشود: عمده بررسی، نتیجه و سفارش های یافته

از اهداف مهم ذکر شده در بودجه و سایر اسناد مربوط به حکومت، حصول اطمینان از ثبات مالی با  یکی .1

این مأمول نیاز به تقویت  ،تمویل مجموع مصارف بودجه عادی از عواید داخلی در میان مدت می باشد

، محصول گمرکی،کمیشن ترانسپورتی و از طریق مدیریت و جمع آوری موثر مالیات منابع عواید داخلی

 دارد. سایر عواید 

برخی ادارات مالیاتی، گمرکی، ترانسپورتی و سایر ادارات عوایدی  شامل این گزارش در مرکز و  بازرسی .2

 انین و مقرراتدر رعایت قو ها  و کاستیدر اجراأت ضعف کنترول داخلی موارد نشان دهنده والیات 

 ،نادرست نرخ مالیه و نرخ محصول گمرکیسنجش از مدرک  یمبالغ  چنانچهی میباشد. گمرک مالیاتی،

)اسیکودا( مطابق  اظهارنامه های گمرکی  دقیقاجناس وارداتی و عدم ارزیابی  در کم قیمت گذاری

شت،کرایه، عدم انتقال ، حق االجاره، دو فیصد سره میاجریمه هاموارد چون دیتابیس گمرک برعالوه 

موجب که مالیه دهندگان مختلف و وارد کنندگان جمع آوری نگردیده برخی غیره از  وپول تضمین 

 عواید دولت گردیده است. کاهش

 بموقع و دقیق ارزیابی و بررسی منظور به متوسط و بزرگ دهندگان مالیه های ریاست تا مینماید ایجاب .3

 تا نمایند اتخاذ را موثری تدابیر مربوطه طرزالعمل به مطابقت در مودیان مالیاتی اسناد و ها نامه اظهار

 جلوگیری مالیات پرداخت گریز از و گرفته قرار بررسی پوشش تحت مودیان تمام اسناد و ها نامه اظهار

 .آید بعمل

ریاست های گمرک باید اطمینان حاصل کنند که تمام بررسی و کنترول های الزم که برای تطبیق   .4

گمرکی، بررسی مؤثر ؤثر قانون و مقررات گمرکی الزم است از جمله رعایت کامل تعرفه محصول م

مطابقت با قانون و  مطابق دیتابیس گمرک، وغیره همه بجا و درست بوده و در های محصولی اظهارنامه

 .میباشدمقررات قابل اجرا 

مربوطه اقدامات و ادارات ترانسپورتی ها ، مستوفیت های گمرک ریاست ،گانهای مالیه دهنده ریاست  .5

 اتخاذ و عملی نمایند. عوایدی گذشته جدی را برای تحصیل باقیات 

در قسمت تحصیل مبلغ  متوسطسفارش بعمل میآید تا ریاست های مالیه دهنده گان بزرگ و  .6

از مدرک کم  1394-1389افغانی در سالهای ( 10،753،085و )1396 افغانی در سال( 159،992)
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 اقدام بعمل آورند.که در نتیجه بازرسی های این اداره  تثبیت شده است ،  تاخیرجشی مالیه و جریمه سن
 جزئیات یافته های بررسی  در  بخش سوم گزارش  قابل مالحظه است(. )

و ارزگان ، هرات ، کندهار، نیمروز ،هلمند  ،کنرها، بادغیس سفارش بعمل میآید تا مستوفیت های والیات .7

( 2،677،432، مبلغ )1396در سال  افغانی( 8،767،282مبلغ )در قسمت تحصیل  لغمانفراه و 

سال  در یفغانا  (443،660مبلغ )و 1394افغانی در سال  (692،000، مبلغ )1395افغانی  در سال 

 مهیحق االجاره و جر لیعدم تحو مه،یبا جر هیکرا پرداختعدم عدم پرداخت مالیه، از مدارک  1393

ی که در نتیجه بازرسی اتیمال یها تیمکلف هیعدم تصفریمه تأخیر در  ارایه اظهار نامه مالیاتی، ، جریتاخ

)جزئیات یافته های بررسی  بخش اقدام بعمل آورند. به حساب واردات دولت های این اداره  تثبیت شده است  

 سوم گزارش  قابل مالحظه است(.

-1389 یدر سالهاافغانی  (292،805،162و  مبلغ ) 1396در سال  ی( افغان20،365،900)جمعاً مبلغ  .8

،  سیلغمان ، هرات ،هلمند، کنرها ،بادغ یها تیناشده در مستوف لیتحص عوایدی اتیبابت باق 1395

اداره  نیا یها یبازرس نتیجهکه در  و فراه  از شرکت ها و اصناف  مروزی،ن، کندهار وردک   دانیبلخ ، م

 هبخش سوم گزارش  قابل مالحظ  یبررس یها افتهی اتی)جزئولت اقدام  بعمل آورند. شده به حساب واردات د تیتثب

 (.است

از مدارک تفاوت  1395افغانی در سال ( 30،906،852) و 1396افغانی در سال ( 3،136،502مبلغ ) .9

فیصد سره  2وضع عدم   ،وضع مالیه ، جریمه تأخیر، عدم انتقال پول تضمین، جریمه رسم ارضیه 

  گمرک والیات هایدر ریاست هیمحصول و مال یکم سنجش ،، عدم وضع محصول بارجامه،  میاشت

ی بیرون نویس شده  است   در قسمت حامد کرز یالملل نیب ییهوا دانیگمرک م فراه و، هرات، نیمروز 

چهارم )جزئیات یافته های بررسی  در  بخش .اقدام بعمل آورند حساب واردات دولت تحصیل و انتقال آن به 

 گزارش  قابل مالحظه است(

 (144،562،634و مبلغ )1396در سال   ی( افغان239،100،000مبلغ )در قسمت تحصیل وتصفیه  .10

در و خوست   مروزین یها تیدر گمرک وال  یدیعوا اتباقی بابت 1395 – 1392 یدر سالها افغانی

)جزئیات یافته  ت اقدام  بعمل آورند.نیتجه بازرسی های این اداره تثبیت شده  است ،به حساب واردات دول

 های بررسی  بخش چهارم گزارش  قابل مالحظه است(.

افغانی  بابت ( 18،927،614) ریاست محترم گمرک والیت هرات و کندز  در قسمت تصفیه مبلغ .11

از شارولیها و برشنا های  مربوط مقروض بوده که در   1396-1394صفایی و صرفیه برق در سالهای 

)جزئیات یافته های بررسی  در  بخش  ررسی این اداره تثبیت شده و در  قسمت تصفیه آن اقدام نمایند .نتیجه ب

 چهارم گزارش  قابل مالحظه است(

، ریاست  هرات تیوال ینیزم یترانسپورت استیر،  زارت ترانسپورتو اتیامور وال یهماهنگ استیر .12

در قسمت تحصیل مبلغ کنرها  تیوال ینیترانسپورت زم میتنظ تیآمر  شهرک حیرتان و

از مدرک   1396-1394(کلدار پاکستانی در سال های 9،855،100افغانی  و مبلغ )( 23،471،927)
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، عدم تحویلی کرایه و جریمه تأخیر که در نتیجه به واردات دولت عواید جمع آوری شده عدم انتقال 

 ته های بررسی  در  بخش پنجم گزارش  قابل مالحظه است()جزئیات یاف  بررسی این اداره تثبیت گردیده اقدام نمایند.

در قسمت تصفیه و تحصیل مبلغ   یخارج یها یگ ندهیو نما اتیامور وال یهماهنگ استیر .13

)جزئیات یافته های بررسی  اقدام نمایند. 1395( افغانی پیشکی های محسوب ناشده مربوط سال 637،063)

 در  بخش پنجم گزارش  قابل مالحظه است(

در قسمت تصفیه و  و ریاست شهرک حیرتان   وزارت ترانسپورت اتیامور وال یهماهنگ ریاست  .14

( دالر باقیات  سالهای 9،000کلدار و مبلغ )( 560،000)افغانی، مبلغ  ( 10،953،431تحصیل مبلغ)

 )جزئیات یافته های بررسی  در  بخش پنجم گزارش  قابل مالحظه است(گذشته اقدام نمایند.

،  یخارج یها یگ ندهیو نما اتیامور وال یهماهنگ افغانی در ریاست ( 450،315،362)مبلغ  .15

نیمروز و زابل کسر عواید نظر به پالن پیش بینی شده ، کندهار رات، ترانسپورت زمینی والیت های ه

رونما گردیده است . ادارت محترم در قسمت تحقق کامل عواید نظر به پالن پیشبینی شده اقدامات 

)جزئیات یافته های بررسی  در  بخش پنجم گزارش  نموده تا از کسر عواید در سالهای آینده جلوگیری گردد. جدی

 قابل مالحظه است(

 سفارش 

ادارات مالیاتی وگمرکی  در تحصیل وتحقق  یافته های بررسی از مدارک مختلف به حساب عواید 

ور جلوگیری  از تداوم وتکرار موارد مذکور دولت اقدام  و سیستم های نظارتی  وکنترولی را  به منظ

 تقویه وحمایت  نموده  از نتیجه اجراآت شان  به اداره عالی بررسی اطمینان ارایه نمایند.

 


