
 1396عواید سال مالی و مقررات  رعایت قوانینفشرده گزارش بررسی 

 بررسیهدف  :الف
 

 و مقررات نیقوان تیرعا بررسی (،4000ISSAI) تفتیش یعال ینهادها المللیبین یارهایمطابق به مع

مطابق با قوانین، ادارات عوایدی  سایر وگمرکی  ادارات مالیاتی، هایفعالیت آیا که سازدمیعواید واضح 

پیرامون میزان این موضوع شامل گزارشدهی  ؟خیر یا و یافتهانجاممربوطه  هایصالحیتمقررات و 

 :مانند ،حسابدهی مرجع تحت بازرسی در مورد اینکه تا چه اندازه مرجع تحت بازرسی قوانین و مقررات

اسناد تقنینی منتشره و سایر  کدهای، پالیسی، بودجوی رهنمودهای، و غیره گمرکی ی،قوانین مالیات

 .اندنمودهعواید را رعایت  آوریجمعمربوط به 

 بررسی لوژیومیتود: ب
 

 یموضوعات جهتت بررست یو پالنگذار شناسایی یخطر را برا اساس بر یبررس شیوه ،یبررس یاداره عال

با در نظر داشت  یمراجع تحت بررس یو کنترول داخل یمال تیریمد هایسیستمدر  نقاط ضعف موجود

 رشتاتسفا قیدر تطب یخطرات ناکام نی. چننمایدمی یرویپ ،یقبل هایبررسیاز  یخطرات ناش تیماه

 فیضتع یابی، ارزاتیمال فیضع تیریمداز  ی، خطرات ناشاتی/ حصول مال آوریجمع یبرا یقبل بررسی

 یکنترول هتا ،یاتیامور مال یدر بررس، ضعف هامعافیتاجراآت نادرست در مورد  د،یو تحقق عوا اتیمال

 مالیتاتیغلت   بندیطبقه، اتیمال، وضع کم نادرست یها تیمعاف ،یابیتحت ارز یو موارد تکرار فیضع

ادارات مالیتاتی و در بختش بررسی عوایتد  عالی بررسی، ، ادارهنمایدمیرا احتوا  ی/ صادرات یاقالم واردات

 .نمایدمیبه شکل قیدی اجرا  گمرکی را

 بررسی نمودیمآنچه را  ج:

 ( مرجتع شتامل ادارات مالیتاتی،26اداره عالی بررستی، تعتداد ) 1397بر طبق پالن بازرسی سال مالی 

 .نموده استو والیات کشور بازرسی ی را در مرکز عواید و سایر ادارات گمرکی



، هاکاستیجهت تطبیق، رفع  تفصیلبه بعد از تحلیل و ارزیابی نامبردهگزارش نتایج بازرسی مراجع 

 شدهبازرسیکنترول داخلی به مراجع  هایسیستم، حقوق دولت و تقویه پولی هایتفاوتتحصیل 

 است. شدهفرستاده

مهم کمتر از آن مربوط  بررسی و موارد هاییافته( افغانی 25000در این گزارش ارقام درشت باالتر از )

شامل و  ( مرجع از سایر ادارات عوایدی7( اداره گمرکی و )6، )مالیاتی و مستوفیت ها ( اداره13)

 است. شدهارائه

 بررسی هاییافتهد: مشاهدات و 

 ،در تحویلی مالیه تأخیراخت جریمه عدم پرد ،کاداره عالی بررسی مبالغی از مدر هایبازرسی درنتیجه

 اخذ وفیت های تادیاتی عدم ایفای مکل ،مالیاتی هایاظهارنامه ارائهاالجاره و  حق ارضیه، رسم ،کرایه

 ،عواید مالیاتی هایبخشدر  شده ناباقیات و دیون تصفیه ، انتقال پول تضمینعدم ، محصول بارجامه

از آن تثبیت و سنجش  ماقبل هایسالبرخی  و 1396طی سال مالی  گمرکی و عواید غیر مالیاتی

( 807,723,473) جمعاً مبلغ ،باشدمیانتقال  ، تصفیه وقابل تحصیل مربوط حساببهکه  هگردید

ذیل آن در جدول  تفصیل ،نمایدمیرا احتوا  دالر( 9,000)( کلدار پاکستانی و 10,415,100) ،افغانی

 .باشدمی مالحظهقابل



بررسی در بخش عواید مالیاتی، گمرکات و عواید غیر مالیاتی یهاافتهیو  مشاهدات  
 

یافته نوع  

 عواید غیر مالیاتی گمرکات عواید مالیاتی

 مجموع
واحد 

 سال پولی

1396 

 سال

1395 

 سال

1394 

 یهاسال

 گذشته
 سال

1396 

 سال

1395 

 یهاسال

 گذشته
 سال

1396 

 یهاسال

 گذشته
 افغانی 17,868,460 - - - 2,769,761 1,961,020 2,846,436 3,865,264 - 6,425,979 تفاوت عدم وضع مالیه

عدم پرداخت جریمه 

 ،هیکرا مالیه، ریتأخ

 ، رسم ارضیه،جکیب

 ارائهاالجاره و  حق

 مالیاتی یهااظهارنامه

 افغانی 35,637,492 155,025 23,316,902 - 2,646,709 1,089,548 3,725,822 1,451,223 2,677,432 574,831

عدم ایفای مکلفیت 

 های تادیاتی
 افغانی 1,926,464 - - - - - - - - 1,926,464

دم اخذ محصول ع

 بارجامه

 
- 
 

- 

 
 
- 
 

 افغانی 85,934 - - - - 85,934 -

فیصد  2دم وضع ع

 سره میاشت
 افغانی 3,240,382 - - - 3,240,382 - - - - -

عدم انتقال پول 

 تضمین
 افغانی 22,250,000 - - - 22,250,000 - - - - -

 افغانی 18,927,614 - - - - 18,927,614 - - - - شده نادیون تصفیه 

 لیتحص ودم تصفیه ع

 باقیات
 افغانی 707,787,127 10,953,431 - 144,562,634 - 239,100,000 290,463,868 - 2,341,294 20,365,900

 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
 

 

 

 

 

 



 

 

 اسعار خارجی

 عواید غیر مالیاتی نوع یافته

 گذشته یهاسال 1395 سال

9 کلدار  عدم انتقال وجوه نقدی به واردات دولت ,855,100  

560 کلدار  باقیات لیتحص وعدم تصفیه  ,000 9.000 

10 یپاکستانکلدار  مجموع  9.000دالر امریکائی  415,100,

 

 سفارش:

جزئیات از  با و تفصیلبهبررسی که قبالً  هاییافته سایر وبه حسابات مربوط  تحقق، تحصیل، تصفیه، انتقال وجوهقسمت  ذیرب  در نهادهای، ادارات و هاوزارت

.ایجاد و تقویه نمایند نامبرده هاییافتهتداوم جلوگیری از منظوربهرا  کنترول داخلی هایسیستمام و اقد شدهفرستاده هاآنطریق این اداره به 



 


