
 ۱۳۹۵ )عواید(د قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د پلټنې راپور                       د پلټنې عالي اداره

 

 

 د پلټنې د عالي ادارې د رئیس راپور

 

 

۵۱۳۹  

 

 

 خالصه او مهم ټکي

 

  

 

 

 

 

 



 ۱۳۹۵ )عواید(لټنې راپورپد قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د                        د پلټنې عالي اداره

 

 ټکو خالصه د مهمو 

 و خالصه ند پلټنې د عالي ادارې د موند

 

، مالیاتي طرح شوي پالن کال د ۱۳۹۵ کال په بهیر کې د ۱۳۹۶د پلټنې عالي ادارې د 

په مرکز او والیتونو کې په مالیاتي ادارو،  په اساس چارو ، ګمرکي محصول او فیسونو

ګمرکي ریاستونو ، د ټرانسپورټ ریاستونو او ټولو عایداتي اداروکې مالیاتي چارې ، 

څیړلي او پایلې یې چې د پلټنې موندنې او اصالحي بیا ګمرکي محصول  او فیسونه 

ونو د ترالسه سپارښتنې پکې شاملې دي له تفصیل او جزیاتو سره د پلي کولو، دولتي حق

کولو، د داخلي کنترول سیستم پیاوړي کېدواو د اجرااتو د ښه والي په موخه مالیاتي ، 

ګمرکي او ترانسپورتي ادارو او نورو ټولو بیا څیړل شویو ادارو ته په رسمي بڼه  سپارلي 

دي.    چې مهم او عمده موارد یې پدې راپور کې منعکس شوي او د ترالسه شویو 

 بیا څېړنې خالصه او مهمو پایلو ټکي یې په الندې بڼه وړاندې کیږي: راپورونو د 

 

 الف:   د عوایدو وضعیت

( افغانۍ ۱۵۳،۴۹۶،۰۰۴،۵۸۶له داخلي منابعو څخه ټولې ترالسه شوې پیسې )    .１

احتوای  (GDP( په حدودو کې یې داخلي ناخالص تولیدات)٪۱۷،۱۱دي چې  )

( مالیاتي عواید، ۴۵،۴۳٪منابعو سهم )کوي. په داخلي عوایدو کې د مختلفو 

( غیر مالیاتي عواید، ٪۲۳،۸۸( یې ګمرکي محصول او فیسونه، )۲۰،۳۷٪)

ټولنیزې (٪۳،۰۴،  ) دولتی امالکو خرڅالو (٪۷،۴۱( متفرقه عواید او )۱،۱۵٪)

( ۱۴۳،۱۰۰،۹۱۴،۹۷۵کې بهرنۍ مرستې ) ۱۳۹۵ سهمیې/ ونډې دي. په کال
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.  )د ( احتوای کويGDPاخلي ناخالص تولیدات)( یې د٪۱۰،۴۲افغانۍ وې، چې )

  مخ(.                                                                 ۹کال د قطعیې  ۱۳۹۵

د داخلي عوایدو او عادی مصارفو ترمنځ د خال پراختیا او د واټن زیاتوالی د دولت   .２

لرالی شي. پداسې حال کې  په مالي مدیریت او مالي ثبات باندې ډېرې منفي اغیزې

چې د نړیوالو مرستندویه ټولنو د همکاري څخه پرته په لنډه موده کې د داخلي 

عوایدو څخه د عادي مصارفو تمویلول د دولت له سترو اهدافو/موخو څخه دي. خو د 

کلونو په بهیر کې د داخلي عوایدو په نسبت د عادي مصارفو زیاتوالي  تووروستیو ا

کې له داخلي منابعو څخه د  ۱۳۹۵په ځانګړې توګه په کال  ته په کتو سره

کلونو پورې ټیټ/لږ  ۱۳۹۲څخه تر  ۱۳۸۸( عادي مصارفو تمویل چې د ۵۱،۷۵٪)

ده، پدې برخه کې د دولت هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. داخلي عوایدو ته په کتو 

ساینې په سره د عادي مصارفو زیاتوالی ، په نږدې راتلونکې کې د هېواد د ځان ب

 مخ( ۱۳قطعیې د راپور کال د ۱۳۹۵ برخه کې یوه لویه ننګونه  ګڼل کیږي. )د

( ۱۳۳،۴۷۳،۴۲۰،۰۰۰د ټولټال ) نظر د عوایدو قطعیې ته مالي کال کې ۱۳۹۵په   .３

( افغانۍ تحقق شوي او ۱۵۵،۹۴۶،۲۹۴،۵۲۶افغانیو پالن شویو عوایدو څخه )

 ترالسه شوي دي، چې تحصیل شوې پیسې د  ( افغانۍ۱۵۳،۴۹۶،۰۰۴،۵۸۶)

( ٪۱۵( افغانۍ یا )۲۰،۰۲۲،۵۸۴،۵۸۶پالن په پرتله ) کال د عوایدو د ۱۳۹۵

مخ، دویمه  ۲۰( فقره، ۱،۲،۲کال د قطعېې د راپور ) ۱۳۹۵ښیي. )د  زیاتوالی

 برخه(. 

 

پلټنې  ب :  د مرکز زون او لویو مالیه ورکونکو د ریاست د مالیاتي عوایدو په برخه کې د

 مشاهدات

 لومړۍ مشاهد: د عوایدو کسر
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د  د مالیې  نه وضع کېدو له امله کېکلونو  ۱۳۹۵-۱۳۸۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په 

د اړونده شرکتونو څخه (  افغانۍ ۴۴،۷۳۳،۷۷۰لویو مالیه ورکونکو په ریاست کې   )

 . جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د مشاهدې وړ دي. تحصیل شوي نه دي

 کم سنجشدویمه مشاهده: د مالیې 

کې   ۱۳۹۴کې د پلټنې د موندنو په اساس په کال د مالیه ورکونکو په ریاست د مرکز زون 

تحصیل شوي نه د اړونده شرکتونو څخه  ( افغانۍ۳،۲۱۸،۵۱۶له امله )مالیې د کم سنجش د 

 ، جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. دي

 

 مالیې نه ورکړه اضافي دریمه مشاهده  د 

د  مالیه ورکونکو په ریاست کېکې د مرکز زون د  ۱۳۹۲په کال د پلټنې د موندنو په اساس 

افغانۍ له اړونده شرکتونو څخه نه دي  (۵۰۰،۰۰۰د نه ورکړې له امله ) اضافي مالیې

 برخه کې د کتنې وړ دي.  دریمهي. جزئیات یې د راپور په تحصیل شو

 

 څلورمه مشاهده:  د ځنډ د جریمې نه ورکړه

کې د لویو مالیه ورکونکو په ریاست کلونو  ۱۳۹۵ -۱۳۸۵په د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

د اړونده شرکتونو څخه ( افغانۍ ۴۷،۵۴۲،۷۱۱کې د ځنډ د جریمې د نه ورکړې له امله )

 برخه کې د کتنې وړ دي.  دریمهجزئیات یې د راپور په  تحصیل شوي نه دي.

 

 پنځمه مشاهده:  د مالیاتي اظهارنامې د نه وړاندې کولو د ځنډ جریمه 

مالیه ورکونکو په ریاست  د مرکز زون دکې  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ له  ۱۳۳،۷۶۴کې د مالیاتي اظهارنامې د وړاندې کولو د ځنډ جریمې له امله )

. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې نه دي شويتحصیل شرکتونو څخه اړونده 

 وړ دي. 
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 مشاهده:  نا تحصیل شوي باقیات  شپږمه

ټولټال  ریاست کې د نا تحصیل شویو باقیاتو له امله مالیه ورکونکو په  د مرکز زون د

( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل او تصفیه شوي نه دي.  جزئیات ۳۲،۷۵۱،۲۸۸)

 یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 ج :  د مستوفیتونو په برخه کې د پلټنې مشاهدات 

  یهد مالیاتي مکلفیتونو نه تصفلومړۍ مشاهده:   

د  کې ۱۳۹۵په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره د مالیاتي مکلفیتونو د نه تصفیې له امله 

( ۲،۰۸۹،۳۱۸کې ) ۱۳۹۴( افغانۍ،  په کال  ۶،۷۹۱،۱۰۲)پروان والیت په مستوفیت کې 

د اړونده اصنافو او شرکتونو څخه ( افغانۍ ۱۰۷،۰۰۰کې ) کال ۱۳۹۵-۱۳۹۴افغانۍ او په 

 . جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. شوي نه دي تحصیل او تصفیه

 

  : مالیاتي باقیاتدویمه مشاهده

اتي باقیاتو له مستوفیتونو کې د مالیځینو په کې  ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

 ۱۳۹۳په کال  او ( افغانۍ۴،۸۸۶،۹۴۸کې ) ۱۳۹۴( افغانۍ ، په کال ۴۹،۰۴۰،۸۳۷) امله 

شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د د اړونده ( افغانۍ ۴،۱۲۶،۰۱۱کې )

 راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 مالیاتي باقیات او د کرایې ونډهدریمه مشاهده:  

د مالیاتي  کې د کندهار والیت په مستوفیت کې ۱۳۹۵ کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره په

جزئیات یې د نه دي راټولې شوي. ( افغانۍ ۲،۳۸۷،۵۲۷له امله )باقیاتو او کرایې د ونډې 

 راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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 د تشخیصیه نمبر د نه اخیستلو جریمه څلورمه مشاهده: 

د والیت په مستوفیت کې  بدخشانکې د  ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

له اړونده شرکتونو ( افغانۍ ۲،۱۵۵،۰۰۰) تشخیصیه نمبر د نه اخیستلو د جریمې له امله

 جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. څخه تحصیل شوي نه دي. 

 

 وضع کولپنځمه مشاهده:  د مالیې او جریمې نه 

کې د مالیې او  توفیتپه مس خوست والیتکې د  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

شرکتونو څخه تحصیل اړونده ( افغانۍ د ۲،۶۸۲،۴۰۵)وضع کېدو له امله جریمې د نه 

 شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 او جریمې لږ تحویلي شپږمه مشاهده:  د مالیې

په مستوفیت کې  کندهار والیتکې د کلونو  ۱۳۹۴ -۱۳۹۰د پلټنې موندنو ته په کتو سره په 

څخه تحصیل  ونوشرکت اړونده( افغانۍ د ۳۶۹،۷۵۶له امله )او جریمې د لږ تحویلي  د مالیې

 شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  مالیې او جریمې کم سنجشاوومه مشاهده:  د 

مالیې او والیت په مستوفیت کې د  لغمانکې د  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

تحصیل شوي نه  اړونده شرکتونو څخه( افغانۍ د ۳،۶۰۹،۰۶۲له امله ) جریمې د کم سنجش

 دي.  جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړدي. 

 

 هنه ورکړ مالیې سره د جریمې د  اتمه مشاهده:
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سره د جریمې د کې  ونومستوفیت په ځینوکې  ۱۳۹۴د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

کلونو کې  ۱۳۹۵-۱۳۹۳( افغانۍ او په ۱۴،۶۳۳،۶۴۸له امله  ) مالیې د نه ورکړې

څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په اړونده شرکتونو  ( افغانۍ د۱۷۳،۸۰۵)

 دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 نهمه مشاهده:  د جریمې سره د کرایې نه ورکړه 

والیت په مستوفیت کې د جریمې سره د کرایې د نه ورکړې  جوزجان کې د ۱۳۹۵په کال 

ات یې د راپور څخه تحصیل شوي نه دي. جزئی مستأجرینو( افغانۍ له ۱،۸۳۸،۵۹۲له امله )

 په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 هې په وړاندې کولو کې د ځنډ جریملسمه مشاهده:  د مالیاتي اظهارنام

د پلټنې موندنو ته په کتو سره د مالیاتي اظهارنامې په وړاندې کولو کې د ځنډ جریمې له 

 او په افغانۍ( ۳۱،۷۷۰،۰۰۰کې ) پروان والیت په مستوفیتکې د  ۱۳۹۴امله په کال 

د اړونده ( افغانۍ، ۳۲۰،۰۰۰کې ) د پکتیکا والیت په مستوفیتکې کلونو  ۱۳۹۴-۱۳۹۵

څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ  شرکتونو

 دي. 

 

  د اسنادو د نه وړاندې کولو جریمه یوولسمه مشاهده:   

 ۱۳۹۵-۱۳۹۳امله په اسنادو د نه وړاندې کیدو جریمې له  د پلټنې موندنو ته په کتو سره د

څخه  د اړونده شرکتونو(افغانۍ ۲۰۰،۰۰۰) بغالن والیت په مستوفیت کېکې د کلونو 

 تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په دریمه برخه کې د کتنې وړ دي. 
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 د : د ګمرکاتو په برخه کې د پلټنې مشاهدات

  حصولي عوایدو باقیاتد ملومړۍ مشاهده:   

کې د محصولي ګمرک  نیمروز والیت پهکې د  ۱۳۹۵د پلټنې د موندنو په اساس  په کال 

د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه ( افغانۍ ۱۹۱،۳۴۱،۹۹۰) عوایدو د باقیاتو له امله

 .  جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. دي

 

  ځنډ جریمه دویمه مشاهده:  د 

د  کې د ګمرک په ریاست نیمروز والیتکې د  ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي.   اړونده( افغانۍ د ۸۱۶،۵۰۰) ځنډ جریمې له امله

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 د الکترونیکي فیس د نه اخیستلو جریمه دریمه مشاهده:  

په کال  د الکترونیکي فیس د نه اخیستلو د جریمې له املهد پلټنې موندنو ته په کتو سره 

( افغانۍ  د اړونده ۶،۹۰۶،۶۰۰کې )هرات والیت د ګمرک په ریاست کې د  ۱۳۹۵

شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ 

 دي. 

 

 تضمین د پیسو نه انتقالڅلورمه مشاهده: د 

 هرات والیت د ګمرک په ریاستکې د  ۱۳۹۵له امله په کال  د تضمین د پیسو د نه انتقال

په ځینو شرکتونو کې مالحظه شوي دي چې د دولت وارداتو ته  ( افغانۍ۴،۴۱۵،۴۱۶کې )

 جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. د انتقال وړ دي. 

 



 ۱۳۹۵ )عواید(لټنې راپورپد قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د                        د پلټنې عالي اداره

 د بارجامې د محصول نه ورکړه  پنځمه مشاهده: 

کې د بارجامې محصول د نه ورکړې له امله د  ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو ۱۳۴،۳۵۵) د نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې حامد کرزي

 څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي.

 

 د شرایطو نه تطبیقول  CIFد شپږمه مشاهده: 

د  کې د ننګرهار والیت د ګمرک په ریاست کې ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره په کال 

CIF ( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل ۴۹۱،۲۱۹د شرایطو د نه تطبیق له امله )

  شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي.  

 

 بارجامې د محصول نه وضع کېدل اوومه مشاهده:  د 

والیت د هوایي  ننګرهارله امله  د  بارجامې د محصول د نه وضع کېدوکې د  ۱۳۹۵په کال 

( افغانۍ د اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه ۱۶۹،۸۹۸د ګمرک په ریاست کې ) ډګر

 دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  محصول او مالیې کم سنجشاتمه مشاهده: د 

له امله  سنجشپه ځینو ګمرکونو کې د محصول او مالیې د کم د پلټنې موندنو ته په کتو سره 

د ( افغانۍ ۳،۰۴۵،۲۶۲کې ) ۱۳۹۴او په کال ( افغانۍ ۶،۳۹۱،۲۹۱کې ) ۱۳۹۵په کال 

اړونده شرکتونو څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په څلورمه برخه کې د 

 کتنې وړ دي. 

 

 

   عوایدو کسر نهمه مشاهده: د 



 ۱۳۹۵ )عواید(لټنې راپورپد قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د                        د پلټنې عالي اداره

کې د کابل والیت  ۱۳۹۵په کال د پلټنې موندنو ته په کتو سره نظر پیش بیني شوي پالن ته 

. جزئیات د عوایدو کسر مشاهده شوی دی( افغانۍ ۴۹،۹۸۷،۲۵۱د ګمرک په ریاست کې )

 یې د راپور په څلورمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

  په نورو عایداتي ادارو کې د پلټنې مشاهداتهـ : 

 لومړۍ مشاهده:   د عوایدو کسر 

هرات، کې د  ۱۳۹۴د پلټنې د موندنو په اساس پیش بیني شوي پالن ته په کتو سره په کال 

 کې ځمکني ترانسپورت په عمومي ریاستننګرهار، بدخشان، تخار او بلخ والیتونو د 

 ې ک ۱۳۹۳( افغانۍ او په کال ۱۰،۵۵۲،۳۰۴کې ) ۱۳۹۴، په کال ( افغانۍ۷۰،۴۹۶،۰۶۹)

د عوایدو کسر مشاهده شوی ده. جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه  ( افغانۍ۸،۴۶۸،۰۱۸)

 کې د کتنې وړ دي. 

 

 ځنډ جریمه دویمه مشاهده:  د 

کې د هرات والیت د  ۱۳۹۵له امله په کال  ځنډ جریمېد پلټنې د موندنو په اساس د 

څخه تحصیل شوي نه  مستأجرینود اړونده ( افغانۍ ۶۳۶،۶۰۰ترانسپورت په ریاست کې )

 دي.  جزئېات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. 

 

 دریمه مشاهده:  د کرایې نه ورکړه 

هرات  کې د ۱۳۹۵د پلټنې موندنو ته په کتو سره د کرایې د نه ورکړې له امله په کال 

ر احمد ولد نثار نصی(  افغانۍ  د ۵،۹۵۲،۰۰۰په ریاست کې )والیت د ځمکني ترانسپورت 

 څخه تحصیل شوي نه دي. جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي.  احمد

 

 د قانون د حکم په نه موجودیت کې د جواز سیر د پیسو راټولولڅلورمه مشاهد:  



 ۱۳۹۵ )عواید(لټنې راپورپد قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د                        د پلټنې عالي اداره

د قانون د حکم په نه موجودیت کې د جواز سیر د پیسو د د پلټنې د موندنو په اساس 

( ۱۳،۰۲۰،۴۲۰کې ) کابل د ترافیکو په عمومي مدیریتد  ۱۳۹۵له امله په کال  راټولولو

جرمن آپتیک کمپنۍ پواسطه راټولې شوي دي چې د دولت وارداتو ته د انتقال وړ افغانۍ د 

 جزئېات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي.  دي. 

 

 دیون/پورونه پنځمه مشاهده:  

هرات والیت د ځمکني ترانسپورت کې د  ۱۳۹۵کتو سره په کال د پلټنې موندنو ته په 

کلونو کې  ۱۳۹۵ -۱۳۸۱په ( افغانۍ او ۱،۴۱۵،۰۰۰) ریاست کې د پورونو/دیونو له امله

باقي پاتې دي چې د هغو د تصفېې او ورکړې په برخه کې کوم ګام  افغانۍ( ۵،۴۸۴،۱۰۶)

 کې د کتنې وړ دي.  جزئیات یې د راپور په پنځمه برخهنه ده پورته شوی. 

 

 طلباتشپږمه مشاهده:  

د هرات والیت د ځمکني ترانسپورت ریاست کې د کرایې او حق د پلټنې د موندنو په اساس 

د الیبرټي پروډکشن، عبدالرحیم او حاجي نصیر ( افغانۍ ۲۰،۳۴۹،۲۰۵) االجارې له امله

او د تصفیې او تحصیل په برخه کې یې کوم ګام نه ده پورته باقي پاتې دي  په ذمه کې احمد

 جزئیات یې د راپور په پنځمه برخه کې د کتنې وړ دي. شوی. 

 

  

 

  

 

 سپارښتنې 



 ۱۳۹۵ )عواید(لټنې راپورپد قوانینو او مقرراتو د رعایتولو د                        د پلټنې عالي اداره

په پلټل شویو مالیاتي، ګمرکي، ترانسپورتي ادارو او نورو عایداتي ادارو کې د عوایدو د 

په موخه  دا ایجابوي ترڅو یق او تحقق برخو د موندنو د تطب (ه او یپلټنې د )الف،ب، ج، د،

نوموړي ذکر شوې ادارې د هغو د تحقق په موخه الزم تدابیر اتخاذ او عملي کړي او له دې 

الرې د عوایدو د راټولولو، داخلي عوایدو د پیاوړتیا او د دولت د ځان بساینې اهدافو ته د 

 رسیدو په اړه اغیزناک رول ولوبوي. 

سپارښتنه کیږي چې مالیه ورکونکي ریاستونه، ګمرکي ریاستونه، ترانسپورتي ادارې او 

نورې عایداتي ادارې دا ډاډ ترالسه کړي چې ټول کنترولي شاخصونه او اړین تطبیقات چې 

پر عایداتو د مالیاتو د قانون ، ګمرکاتو د قانون، د ځمکني ترانسپورت د تنظیم قانون او 

نو د احکامو د اغیزمن رعایتولو لپاره موجود دي په سمه او بشپړه توګه نورو اړوندو قوانی

 کارول شوي دي. 

نوموړې ادارې د پلټنې په مشاهداتو او موندنو کې د شاملو سپارښتنو د تطبیق په موخه الزم 

تدابیر نیولي دي. پدې برخه کې دې د خپلو اجرااتو په اړه د پلټنې عالي ادارې ته ډاډ 

 ورکړي. 

 

 

 

 


