
 
  پلټنې موخې دالف: 

څرګندوی چې آیا  په اړه  رعایت پلټنه قوانینو او مقرراتو د د سره سم ISSAI4000دپلټنې عالي بنسټونو دنړیوالو معیارونو  

 مقرراتو او دشته واکونو سره سم تر سره شوي او یا خیر؟دقوانینو او ادارو فعالیتونه ګمرکي او نورې عوایدي  ،دمالیاتي

و پدې اړه چې تر کومې کچې پورې تر پلټن ،حساب ورکونې موضوع شامله ده د وتر پلټنې الندې مراجعکې رپوټ پدې 

،پالیسۍ ، منتشره کودونه  بودجوي الرښودونه اتي او ګمرکي قوانین، اوداسې نورلکه : مالیالندې مراجعو قوانین او مقررات 

 .په راټولولو کې په پام کې نیولي عوایدو پورې اړوند تقنیني اسنادونه  دعوایدواو نور

 
 میتودولوژی پلټنې  دب: 

خطر شتون ولري او په  مخیکنیو پلټنو ته په کتو سره تر پلټنو الندې مراجعو کې  په کومو برخوکې چې، دپلټنې عالي اداره

مالي مدیریت په سیستمونواو په داخلي کنترول کې  نیمګړتیاوې اوتیروتنې تر پلټنو الندې  د ،لکه دضعف ټکي نښه شوي وي

دمالیاتو ، خطرونه، دمالیاتو په مدیریت کې مالیاتو حصول د بیق کېنۍ پلټنې دسپارښتنو په تطخطرونه دمخکی هغه. نیسي

او تر کمزوره کنترول مالیاتي چاروپه بررسۍ کې نیمګړتیاوې د، ، دمعافیتونو په اړه ناسمې کړنېارزونه او دعوایدو تحقق

ه پ تي اقالمو غلطه طبقه بندي وارداتي  او صادرا ، دمالیاتو لږ وضع کول ، دناسم معافیتونه ،ارزونې الندې تکراري موارد

 .شکل سره تر سره کوي، دادارو په مالیاتي او ګمرکي برخو کې خپلې پلټنې په قید ، دپلټنې عالي ادارهبرکې نیسي
 

 هغه څه مو چې پلټلي دي ج: 

مرکي او نورې مالیاتي او ګچې پکښې راجعې م ۲۶په تعداد دې  مالي کال دپلټلو پالن سره سم ۱۳۹۷دپلټنې عالي ادارې د 

ورسته موړو مراجعو دپلټنو دپایلو رپوټ نو . دتر پلټنو الندې نیولي تونو کېدي په پالزمېنه او والیا عوایدي ادارې شاملې

لي داخ ددولت حقونو او د ،یل، دپیسو دتفاوتونو دتحصد تطبیق، دتیروتنو دلرې کولوه شننې او ارزونې  په تفصیل سره ل

پورته ارقام افغانیو څخه  زرو ۲۵۰۰۰له . پدې رپوټ کې پلټل شویو مراجعو ته لیږل شوي کنترول دسیستم دتقویې په موخه

شاملې  عوایدي مراجعېنورې  ۷ ګمرکي ادارو او ۶ د الیاتي ادارو او مستوفیتونوم۱۳ د  دپلټنې موندنې اوکمتره مهم موارد

 شوې دي. او وړاندې

  پلټنې موندنې او کتنې د  د:

او  حق االجاره ، ، رسم ارضیهکرایې ،دځنډ دجریمې نه ورکړه کې د مالیې په تحویلي ې عالي ادارې دپلټنو په پایله کېدپلټن 

تادیاتي مکلفیتونو نه ترسره کول ،او دبارجامې دمحصول تر السه کول،دتضمین دپیسو  مالیاتي اظهارلیک  وړاندې کولو، د د

مالي کال کې او په ۱۳۹۶نه لیږد،باقیاتو او ناتصفیه شوي دیون  څخه  په مالیاتي عوایدو،ګمرکي او عوایدي برخو کې  په 

جمعاً دتحصیل ،تصفیې او انتقال وړ دي ، ، او اړونده حساب تهتثبیت او سنجش شويځینو تیرو کلونو کې  هغه مبالغ چې 

یې په الندې تفصیل  ، په بر کې نیسي ډالر ۹،۰۰۰ و ا ې کلدارپاکستانی  ۱۰،4۱5،۱۰۰,افغانی،    8۰۷ ,۷۲۳,4۷۳مبلغ 

 .جدول کې دلیدو وړ ده

 



  موندنې او سپارښتنې  پلټنېدمالیاتي عوایدو، ګمرکونو او غیر مالیاتي عوایدو په برخه کې دب: 
 

 دموندنې نوع

ونهگمرک  عواید مالیاتی عواید مالیاتیغیر    

 مجموع
 دپیسو

 واحد
 کال

1396 
 کال

 1396 کال تیر کلونه 1394 کال 1395
 کال

1395 
 تیر کلونه 1396 کال تیر کلونه

 افغانی 17,868,460    2,769,761 1,961,020 2,846,436 3,865,264  6,425,979 دمالیې نه وضع کولو تفاوت

نه  جریمه ځنډیډو  د   دمالی

،کرایه ،بیجک ، رسم ورکول

د مالیاتي و اارضیه،حق االجاره 

 کولو  ېاندړاظهارلیک و

 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

( دمکلفیتونو نه تر کړو ) دتادیاتي

 سره کول
 افغانی 1,926,464         1,926,464

 افغانی 85,934     85,934      نه اخیستلمحصول  د بارجامي د

 افغانی     3,240.382      سلنه نه وضع کیدل۲ میاشتي دسرې

دول شوي ږلی ېچ ېیسدتضمین پ

 ندي 
 افغانی 22,250,000    22,250,000     

 افغانی      18,927,614     دیون شوي  تصفیه نا

وتحصیل اتصفیه   ېهغه باقیات چ

 شوی ندي
 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 بهرنی 

 عواید غیر مالیاتی  دموندنو نوع

 تیر کلونه 1395کال

د ېکلدار    ددولت وارداتو ته دنقدي وجوه نه لی  ږ 9,855,100  

ېکلدار    وتحصیلاتصفیه  نه  و تباقیاد 560,000    9.000 

الرډامریکائی  10,415,100 ېکلدارپاکستانی  مجموع  9.000 

 

او د پلټنې دنورو  تحقق، تحصیل ،تصفیې اواړونده حساب ته د انتقال په برخه کې  ښکیل بنسټونه دې  دوجوه د وې اادارا ،ونهتوزار سپارښتنه: 

تم کنترول ته دې وده او خپل داخلي سیس لوري دوي ته لیږل شوي اقدام وکړيدې ادارې له  سره  داړه چې مخکې په تفصیل او جزیاتو موندنو په 

 .وی وشيیاتلونکې کې دموندنو دتداوم مخنپه ر ورکړي تر څو
 


