
 پلټنې د عالي ادارې د السته راوړنو خالصهد 

مالي کار کې د طرح شویو پالنونو په اساس په  مرکز او والیتونو کې په  ۱۳۹۳د پلټنې عالی اداره په  

مالیاتی ادارو او ځینې ګمرکي ریاستونو کې د مالیاتي چارو، ګمرکي محصول او فیسونو په برخه کې 

حي سپارښتنې پکې پلټنه ترسره کړې ده او د هغو نتیجې یې چې السته راوړنې او د پلټنې اړوند اصال

شاملې دي له تفصیل او جزیاتو سره د دولت د حقونو د تطبیق، تحصیل ، د داخلي کنترول د سیستم د 

پیاوړتیا او د کړنو د پراختیا په موخه پلټل شویو مالیاتي او ګمرکي ادارو ته رسماً لیږل شوي دي، چې 

د ترالسه شویو راپورونو د پلټنې د  عمده او مهم موارد یې په نوموړې راپور کې منعکس شوي دي، او

کال کې د مالیاتي عوایدو ونډه  د  ۱۳۹۲نتایجو خلص او مهم ټکې په الندې توګه وړاندې کیږي:   په 

داخلي ناخالص  ٪۸،۱او غیر مالیاتي عواید  ٪۳۶،۲، ګمرکي محصول او فیسونه په حدودو کې ۴،۴٪

 اتو کې د داخلي ضعیف کنترول او د ځینو مدیونینو فقره( په اجرا ۶،۱،۲د دویمې برخې  تولید تشکیلوي

کال کې او تر هغه د مخه کلونو کې د مالیاتي اظهارنامو په وړاندې کولواو مالیې  ۱۳۹۲له لوري په 

په تحویلي کي د ځنډ المل شوي تحویلولو کې د ځنډ له امله د مالیاتي اظهارنامو په وړاندې کولو او مالیي 

هغو د یادداشت شویو مبالغو د پخواني هیئت د پلټنې د پایلو په تطبیقولو او د  ددارې د پلټنې د عالي ا دي.

په برخه کې الزم اجراات نه دي ترسره شوي، د مالیه ورکونکو ریاستونو او آیسا ادارې ترالسه کولو 

ترمنځ د مناسبې همکاري نه شتون د هغو مالیه ورکونکو شرکتونو په وړاندې چې مالیه یې نه ده تحویل 

یرو د نه کړې او خپلې مالیاتي اظهارنامې یې نه دي وړاندې کړي او تر اوسه فعالیت کوي، د الزمو تداب

د مرکزي زون او نورو په کچه د لویو اومتوسطو  مالیه ورکونکو په کټګوریو کې نیولو المل شوي دي.  

)د دریمې  ږي.دمناسب دیتابیس نه شتون محسوسی د مالیه ورکونکو د نوي او دقیق تصنیف په موخه 

افغانی او د تیرو کلونو د   ۶۶۰۰۰فقره( دمالیاتي اظهارنامو په وړاندې کولو کې د ځنډ جریمه  ۱،۳برخې 

 ۱۹۲۴۷۹۷۹۳۰افغانۍ چې په مجموعي توګه  ۱۹۲۴۷۳۱۹۳۰د مالیي په تحویلي کې د ځنډ جریمه 



شرکتونو اړوند ده چې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې د تحصیل پرته باقي پاتې  ۱۴افغانۍ کیږي د 

ال کې د متوسطو مالیه ورکونکو په ک ۱۳۹۲فقره. همدارنګه په  ۳،۳او  ۲،۳د دریمې برخې  ده.   

 ۴،۳ریاست کې د دوه فیصده مالیې د وضع کولو په اړه حمایوي اسناد شتون نلري.  د دریمې برخې 

کې د کندز والیت  ۱۳۹۱افغانۍ د مالیې په تحویلي کې د ځنډ له امله په کال  ۱۵۵۰۱فقره. برسېره پردې 

،فقره.  ۶و څخه نه دي ترالسه شوي.  د دریمې برخې په مستوفیت کې موندل شوي دي چې د اړونده کسان

د داخلي کنترول ضعف د ګمرکي محصول د اسنادو نا مناسبه څارنه او په ګمرکاتو کې نا مناسب مدیریت 

د مثال په ډول د باقي پاتې پیسو په راټولولو کې د مخکني کال د پلټنې زیاتره  تر سترګو شوی ده. 

د دولت عوایدو ته د زیان المل شوي دي او یا هم د پیسو په راټولولو  سپارښتنې نه دي تطبیق شوي چې

داسې لیدل شوي چې د  په ګڼ شمیر ګمرکي اسنادو کې د ټولو ګمرکاتوکې د هغونه وړتیا څرګندوي. 

تورید شویو اجناسو د اجرا وړ قیمت ګذاري د ګمرک په ډیټابیس کې د ثبت شویو ارقامو مطابق له هغو 

بشپړ ډول توپیر لري کوم چې په اسیکیوډا کې ښودل شوي دي. چې دا پخپله د اجناسو د  ارقامو سره په

ټیټ قیمت تعینولو او د لږ ګمرکي محصول د راټولولو المل شوي دي. په ځینې برخو کې تورید شوي 

اجناس د بار لیک د اصلي سند څخه پرته ثبت شوي دي.  برسېره پر دې ګمرکونه نه یواځې د ګمرکي 

ل او فیس د راټولو لو مسؤلیت په غاړه لري بلکه دا مسؤلیت هم پر غاړه لري چې د مالیات پر محصو

عایداتو د قانون په اساس د تورید کونکو څخه د اجرا وړ مالیات وضع کړي لکه د مالیات پرعایداتو او 

اود  مالیه ٪۲سرې میاشتې   د برسېره پر دېمالیات پر معامالتو پر ځای ثابت مالیات انتفاعي دي. 

او راټوله شي. همدارنګه په ځینو مواردو کې اجراات نه دي ترسره وضع مالیه هم باید  ٪۱ښاروالۍ  

 ۱۷۰۳۲۱له امله ،  تخمیند ګمرکي محصول د کم افغانۍ  ۱۱۳۰۴۰۰فقره،  ۱،۴برخې  ۴شوي. د 

افغانۍ د سرې میاشتې پیسې  ۲۲۶۰۸افغانۍ د ښاروالۍ مالیه او  ۱۱۳۰۳افغانۍ د ثابته او انتفاعي مالیه، 

کال کې د کابل په ګمرک کې د تفتیش په نتیجه  ۱۳۹۲افغانۍ کیږي په  ۱۳۳۴۶۳۲چې په مجموعي توګه 



رین او محمد نادر نادري شرکت څخه د کې یادداشت شوي دي چې د )آریایي شرق میانه شرکت، افغان ګ

افغانۍ د ګمرکي محصول د کم تخمین له امله او  ۳۸۰۷۶۶فقره،  ۲،۴برخې   ۴د  تحصیل وړ دي(. 

کال  ۱۳۹۲افغانۍ کیږي د  ۵۳۱۴۶۸دي او مجموعاً  ٪۴افغانۍ چې د ثابتې او انتفاعي مالیې  ۱۵۰۷۰۲

افغانۍ  ۱۱۹۸۹۶فقره،  ۳،۴برخې  ۴دي. د  شرکتونو څخه د تحصیل وړ ۱۱اړوند د فراه ګمرک کې د 

د )جمعه خان، احمد شاه او  کال د بیجک نه اراییه کولو له امله ۱۳۹۲جریمه د فراه په ګمرک کې د 

افغانۍ د ګمرکي  ۶۱۸۰۹فقره،  ۴،۴برخې  ۴د  حاجی عبد الحمید د شرکتونو( څخه نه ده تحصیل شوې.

د ثابتې او انتفاعي مالیې د کم سنجش له امله چې په افغانۍ  ۲۳۰۷۶محصول د کم تخمین له امله ، 

د  ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو افغانۍ کیږي ۸۴۸۸۵مجموعي توګه 

کال کې یادداشت شوي دي چې د )برادران  ۱۳۹۱پلټنې راپورونه ، عواید د فراه په ګمرک کې په 

افغانۍ د ګمرکي   ۶۶۵۱۰۰فقره،  ۵،۴برخې  ۴د یل وړ دي.( شیرزاد او خیرهللا د شرکتونو څخه د تحص

افغانۍ جریمه  ۳۶۵۷۳افغانۍ باقي پاتې ثابته او انتفاعي مالیه او  ۵۵۸۱۹۶محصول د کم تخمین له امله، 

کې د پلټنې په  ۱۳۹۲افغاني کیږي د نیمروز په ګمرک کې په کال  ۱۲۵۹۸۶۹چې په مجموعي توګه 

فقره،   ۶،۴برخې  ۴د شرکتونو څخه د تحصیل وړ دي.  ۲۷چې د نتیجه کې یادداشت شوي دي 

افغانۍ د ثابتې او انتفاعي مالیې د کم  ۳۱۶۹۱۲افغانۍ د ګمرکي محصول د کم تخمین له امله ،  ۴۸۰۹۳۳

کې  ۱۳۹۱افغانۍ کیږي د نیمروز په ګمرک کې په کال  ۷۹۷۸۴۵تخمین له امله چې په مجموعي توګه 

افغانۍ د  ۲۳۷۸۱۶فقره.   ۷،۴برخې  ۴رکتونو څخه د تحصیل وړ دي.  د ش ۱۷تثبیت شوي دي چې د 

افغانۍ د  ۴۷۷۵افغانۍ د ثابتې او انتفاعي مالیې او  ۱۲۸۱۸۲ګمرکي محصول د کم تخمین له امله ، 

 ۱۳۹۲افغانۍ کیږي د هرات په ګمرک کې په کال  ۳۷۰۷۵۱سرې میاشتې پیسې چې په مجموعي توګه 

افغانۍ د ګمرکي محصول د کم  ۲۳۸۸۲فقره.  ۸،۴برخې  ۴د یل وړ دي. کې تثبیت شوي او د تحص

افغانۍ جریمه  ۳۷۶۰۰۰افغاني د ثابتې او انتفاعي مالیې د کم تخمین له امله او  ۳۹۱۶۶تخمین له امله ، 



افغانۍ کیږي د کندهار په ګمرک کې  ۴۳۹۰۴۸د بیجک د نه اراییه کولو له امله چې په مجموعي توګه 

کې تثبیت شوي اود عمران زاهد او سمیع هللا عزت لمتد د شرکتونو څخه د تحصیل وړ  ۱۳۹۲په کال 

افغانۍ د  ۵۴۷۲افغانۍ د ګمرکي محصول د کم تخمین له امله او  ۲۲۸۰۰فقره.  ۹،۴برخې  ۴دي. د 

افغانۍ کیږي د کندهار په  ۲۸۲۷۲ثابتې او انتفاعي مالیې د کم تخمین له امله چې په مجموعي توګه 

 فقره.  ۱۰،۴برخې  ۴کې د رضوان لمتد د شرکت څخه نه دي ترالسه شوي. د  ۱۳۹۱ک کې په کال ګمر

برخې  ۵د  د پلټنې نتایج ښیي چې د آیسا په اداره کې په ځینو مواردو کې داخلي کنترول ضعیف ده.  

تنو ته  ۲۳۵کې  ۱۳۹۰تنه وو چې وروسته په کال  ۳۵فقره.  د آیسا ادارې تشکیل په لمړیو کې  ۱،۵

تنو ته لوړ شو. که یواځې د  ۴۵۰کې   ۱۳۹۲تنو ته او په کال  ۲۸۶کې   ۱۳۹۱ورسید  او په کال 

ښیي، مګر کچیرې تشکیالتي زیاتوالی  ٪۹۱کال د تشکیل سره پرتله کړو نو  ۱۳۹۲کال تشکیل د  ۱۳۹۰

اوسنی تشکیل یې د رامنځته کیدو سره پرتله کړو یو بې ساری پرمختګ ښیي چې د نوموړې ادارې د 

 ۱۷د آمریت کې   ۱۳۹۲اصلي واقعي فعالیت سره هیڅ راز همغږي او تطابق نلري. دا چې په کال 

ټول امتیازات ورته  امریکایي ډالرمنفي ۴۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۰بستونو د ریاست بست ته ارتقا کړې چې د 

تنو  ۱۷معاش ورکول کیږي کچیرې یواځې د آیسا د رئیس ، درې تنه معاونینو ، درې تنه مشاورینو او 

تنه کیږي( معاشونه په یوه میاشت کې محاسبه کړل شي نو د رتب او معاش د  ۲۴رئیسانو )چې ټول 

انۍ سره برابر او کافي ده خو افغ ۱۰۰۰۰تنو مامورینو د یو میاشتني معاش یعنې  ۴۳۲څلورم بست د 

امریکایي ډالره ده د  ۹۰۰تنو کارمندانو اوسط معاش چې  ۴۵۰کچیرې په یوه میاشت کې د آیسا ادارې د 

افغانۍ ده پرتله شي نو د څلورم بست د  ۱۰۰۰۰څلورم بست د یو مامور د میاشتني معاش سره چې 

د معاشاتو او نورو د ټولو کارمندانو په تناسب  د دولتتنو مامورینو لپاره یوه میاشت کفایت کوي.  ۲۳۰۸

نسبي توازن او عدالت نه لیدل کیږي. په نوموړې اداره کې غیر موزون تشکیالتی امتیازاتو په تادیه کولو 

پرمختګ او د زیاتو امتیازاتو ورکړه  او د فعالیت د سطحې سره سم  کاري او متناسبې اړتیاوې شتون 



فیصده مالیې د نه وضع  ٪۵ډالر د  ۱۰۶۳۵افغانۍ او   ۱۰۸۰۷۶۲ره.  فق ۱،۱،۵برخې  ۵نلري.  د 

کې د آیسا په اداره کې یادداشت شوي دي، چې د سپین برج، سدیس، حمزه،  ۱۳۹۲کیدو له امله په کال 

برخې  ۵حفیظ امید، نوی حفیظ، اتصاالت او آی ایم ایس کمپنۍ د شرکتونو څخه د تحصیل وړ دي. د 

مالیې د نه وضع کیدو له امله د مصطفی،  ٪۵کلونو د  ۱۳۹۱او  ۱۳۹۰افغانۍ د  ۴۸۵۸۴۳فقره.   ۲،۵

کت لوژستیکي نواب و زرکان هاشمی څخه د آیسا په اداره تانک تیل شهرنو، شرکت تخنیکي هللا زار، شر

فقره.  د السته راوړنو د تطبیق او تحقق په موخه سپارښتنې ،  ۳،۵برخې  ۵کې د تحصیل وړ دي. د 

په مالیاتي او ګمرکي  ادارو کې د عوایدو پلټنه دا ایجابوي چې نوموړې ادارې د هغو د  ۱،۱۹شمیره 

تحقق په برخه کې الزم تدابیر و نیسي او عملي یې کړي، او له دې الرې د عوایدو په راټولولو، د داخلي 

زناک رول و لوبوي عوایدو په پیاوړتیا او د دولت د مالي ځان بسایني موخو ته د رسیدو په برخه کې اغی

سپارښتنه کیږي چې د مالیه ورکونکو ریاستونه او د ګمرک ریاستونه دا یقیني کړي چې ټول کنترولي 

شاخصونه او اړین تطبیقات چې د مالیات پر عایداتو د قانون د احکامو د اغیزمن رعایت لپاره شتون لري 

یه ورکولو ریاستونه او د ګمرک په سمه او بشپړه توګه کارول شوي دي.سپارښتنه کیږي چې د مال

د ګمرکي محصول او مالیاتو د وضعې او  په خپل وخت ریاستونه د داخلي کنترول سیستم د پیاوړتیا لپاره

راټولولو لپاره د مالیات پر عایداتو د قانون حکمونه ، د ګمرکاتو قانون، کوډونه او ټول ګمرکي او مالیاتي 

د د پلټنې په مشاهداتو او السته راوړنو کې  باید و ګمرکي ادارېمالیاتي ا طرزالعملونه  رعایت کړي. 

الزم تدابیر و نیسي او پدې برخه کې د خپلو اجرااتو په اړه د پلټنې شاملو سپارښتنو د تطبیق په موخه 

 عالي ادارې ته ډاډ ورکړي. 


