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طرزالعمل تصدیقنامه عدم مسولیت مالیاتی به منظور تجدید جواز:

هدف :
این طرزالعمل مطابق حکم ماده  ۲۶قانون اداره امور مالیات به منظور توضیح بیشتر ،تطبیق بهتر قانون مالیات بر
عایدات وقانون اداره امور مالیات و ایجاد سهولت در پروسه صدور تصدیقنامه عدم مسولیت مالیاتی بمنظور
تجدید جواز فعالیت مالیـــه دهنده گان وضع گردیده است.
ادای مکلفیت مالیاتی کامل و تصدیق عدم مسولیت برای تجدید جواز:
مطابق به احکام قوانین مالیاتی ،ادای مکلفیت های مالیات بر مبنای سیستم سنجش وارزیابی خودی بنا شده است،
در سیستم تعین مالیه خودی این به مالیه دهنده مربوط است تا مالیه ذمــت خویش را خود مطابق به احکام قانون

تعییـن و آن را بپردازد ،نظر به حکم فقره  ۳ماده  ۷۸قانون مالیات برعایدات هر گاه مالیه دهنده اظهار نامه مالیـاتی
خویش را مــطابق به احکام قانون به اداره مالیاتی مربوطه ارایه و مالیه ذمت وی در آن درج باشد  ،این اظهار نامه
منحـیث مالیه قــابل تادیه و یادداشت تعیین مالیه وی پنداشته میشود.حین صـــدور تصدیقنامه عدم مسولیت
مالیـــاتی به منظور تجدید جواز این نکته باید در نظر گرفته شود که هر گاه مالیه دهنده خود مـالیه را تعیین
نموده و مالیه تعیین شده را ب پردازد مطابق قانون طوری پنداشته میشود که مالیه دهنده اظهار نامه را ارایه و مالیه
ذمت خویش را تحویل نموده و فعالً کدام مسولیت ندارد .در زمینه فقره ( )۱ماده پنجاه و نهم قانون ادراه امور
مالیات ذیالً صراحت دارد:
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اداره مالیات ،تصدیق نامه تصفیه مالیه را در خالل بیست و یک روز بعد از دریافت درخواست شخص صادر مینماید،
مشروط بر اینکه حین درخواست اظهارنامه مالیاتی را ارائه و ذمت مالیاتی خویشرا مطابق قوانین مالیاتی اداء نموده باشد.
هم چنان در ماده ( )۹۵تعلیمات نامه قانون اداره امور مالیات چنین بیان گردیده است:

 :۹۵۹۶م الیه دهندگان می توانند تصدیق نامه تصفیه مالیه را از اداره مالیات بصورت کتبی با مراجعه به اداره مالیاتی
که در آن ثبت میباشد  ،درخواست نمایند .فقره ( )۱ماده  ۹۵اداره مالیات را ملزم می سازد تا تصدیق نامه را در
خالل بیست و یک روز بعد از دریافت درخواست صادر نماید ،مشروط بر اینکه شخص اظهارنامه های مالیاتی
خویش را ارایه و مالیات ذمت خویش را پرداخت نموده باشد .این امر اداره مالیات را مکلفت می سازد تا ارزیابی
های داخلی اسناد خویش را بصورت فوری انجام دهد و در خالل بیست و یک روز تصدیق نامه را صادر یا بر رد
درخواست تصمیم اتخاذ نماید.
 :۹۵۹۳قوانین مالیاتی افغانستان بر مبنای سیستم سنجش خودی تنظیم شده ازینرو مالیه دهندگان اظهارنامه های
مالیاتی خویش را خود شان ترتیب می نمایند و مکلف به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات شان در میعاد معینه می
باشند .اظهارنامه های مالیاتی درست محسوب می گردند مگر اینکه اداره مالیات اسناد در اختیار داشته باشد که
خالف آنرا ثابت نماید .بنابراین ،این سوال که آیا یک مالیه دهنده مستحق تصدیق نامه تصفیه مالیه قرار می گیرد
یا خیر؟ باید مطابق اسناد اداره مالیات در زمان ارایه درخواست تصدیق نامه توسط مالیه دهنده بر اساس سیستم
سنجش خودی ،پاسخ داده شود.
 :۹۵۹۹اجرای بررسی مالیه دهنده مکلفیت اداره مالیات را مبنی بر صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه در خالل بیست
و یک روز بعد از درخواست برطرف نمی نماید ،حتی اگر بررسی هم قبل از تاریخ درخواست آغاز شده باشد.
این مکلفیت اداره مالیات همچنان برطرف نمیگردد حتی اگر اظهارنامه مالیاتی یا مبلغ مالیه قابل پرداخت بعد از
تاریخ درخواست اما قبل صدور تصدیق نامه تصفیه مالیه توسط اداره مالیات ،قابل ارایه و قابل تادیه گردد.
همچنان فقرات ( )۹-۳ماده هشتم قانون اداره امور مالیات درزمینه چنین صراحت دارد:
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( )۳هرگاه ادارۀ مالیات ،معلومات جدید را دریافت نماید که به اساس آن ذمت مالیاتی تغییر یابد ،دراین صورت
یادداشت تعدیل تعیین مالیه را درخالل پنج سال ازتاریخ ارایه اظهار نامۀ مالیاتی یا مدت که درقوانین مالیاتی
پیشبینی گردیده ،صادر می نماید.
( )۴هرگاه مالیه دهنده به قصد فرار از مالیه  ،اظهارنامۀ مالیاتی خویشرا ارائه نه نماید یا اظهار نامۀ غیر دقیق را ارایه
کند  ،اداره مالیات میتواند درهرزمان یادداشت تعیین مالیه را صادر و یا تعدیل نماید.
( )۹هرگاه ادارۀ مالیات تشخیص دهد که تحصیل مالیه ذمت مالیه دهنده بابت دوره های قبلی یا دوره جاری که در
آینده قابل پرداخت میگردد ،در مخاطره قرار داشته باشد ،اداره مالیات یادداشت تعیین مالیه را برای هر مقطع زمانی
صادر می نماید.
بناً بین ادای مسولیت مالیاتی کامل و تصدیق عدم مسولیت برای تجدید جواز فرق وجــــود دارد  ۹ادای مسولیت
مالیاتی کامل بعد از ارزیابی وزارت مالیه در جریان بررسی تثبیت شده میتواند اما تصدیق عدم مسولیت برای
تجدید جواز صرف از روی دوسیه مالیه دهنده برویت حقایق که عدم مسولیت فعلی وی را نشان دهد صورت
میگیرد به عبارت دیگر تصدیق عدم مســــولیت صرف برای سهولت در تجدید جواز صورت گرفته و به معنی ادا
یا رفع کامل مکلفیت های مالیاتی ،مالیه دهنده نمیباشد.
مکلفیت های مالیاتی به منظور تجدید جواز :
مکلفیت های مالیاتی عبارت اند از :
ارایه اظـــهار نامه هاو تادیه مالیـه مندرج اظهار نامه ها  ۹وضع مالیات از منــابع تابع مالیه موضوعی و تادیــــه آن
( مالیات موضوعی ) و تادیه مالیه معامالت انتفاعی .
ارایه اظهار نامه مالیاتی به منظور مالیات بر عایدات ســــاالنه صـــورت میــگیرد در حالیـــکه ارایه اظهار نامه
مالیاتی مالیه معامالت انتفاعی ربعوار و ارایه اظهار نامه مالیاتی یا فورم مالیه بر کرایه جایداد ها ،مالیه بر معاش،
مالیه قراردادی و سایر مالیات موضوعی بادر نظر داشت زمان پرداخت وجوه ،مطابق احکام قوانین مالیاتی صورت
میگیرد .حین صدور تصدیقنامه عدم مسولیت مالیاتـــی باید مالیات بر عایــــدات ساالنه دیده شود و در عیــن
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حال باید مســـولیت مالیه دهنده به منـــــــظور ارزیابـــی مالیات که به شــکل ربعـــوار و ماهانه میباشد دقیقاً
مطالعه شود.
البته مکلفیت های مالیاتی یک نهاد نظر به نهاد دیگر متفاوت میباشـد مثالً یک شــــــرکت که در بخش عرضه
خدمات مخابراتی فعالیت دارد مــــطابق ماده  ۲۲قانون مــــالیات بر عـــــایدات تابع  % ۱۱مالیه معامالت انتفاعی
میباشد در حالیکــــه شرکت که در بخش ســــاختمانی فعالیت دارد تابــــع  %۴مالیه معامالت انتفاعی قرار
میگیرد .
این حاالت متفـــــاوت باید توسط شخص مسول دوسیــــه مالیه دهنـــــده قبل از صدور تصدیقنامه عدم مسولیت
دقیقاً مطالعه شود .

مثال ۱
شرکت غزنوی جواز فعالیت تجارتی خویش را در آغاز برج سنبله سال  ۱۳۵۹از وزارت تجارت اخذ نموده
است و این جواز الی آغاز برج سنبله سال  ۱۳۵۷اعتبار دارد .در ماه اسد سال  ،۱۳۵۷مدیر شرکت غزنوی برای
تمدید جواز خویش به وزارت تجارت درخواست مینماید .موصوف در زمان ارایه درخواست تمدید جواز
باید تصدیق نامه تصفیه مالیه را که از اداره مالیات دریافت نموده ارایه نماید .وزارت تجارت مکلف به مطالبه
ارایه تصدیق نامه با درخواست بوده و در صورتیکه مدیر شرکت تصدیق نامه را ارایه ننماید ،این وزارت جواز
شرکت را تمدید کرده نمیتواند.
مثال : ۶
به تعقیب حقایق مندرج مثال  ،۱مدیر شرکت غزنوی به تاریخ اول برج اسد سال  ۱۳۵۷جهت درخواست
تصدیق نامه تصفیه مالیه برای شرکت به دفتر محلی اداره مالیات مراجعه نمود .اسناد اداره مالیات مبین آنست
که شرکت مذکور اظهارنامه های ساالنه مالیات برعایدات خویش را بابت سال  ۱۳۵۸و سالهای قبل ارایه
نموده است .شرکت متذکره تمام اظهارنامه های مالیات موضوعی را که الی اول اسد سال  ۱۳۵۷ارائه ان الزم
بوده ارایه نموده است .مالیه قابل پرداخت مندرج اظهارنامه های مالیاتی در زمان ارایه اظهارنامه های مالیاتی
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پرداخت گردیده است و بیالنس قابل پرداخت شرکت از درک تمام حسابات مالیاتی آن تصفیه میباشد.
ا داره مالیات مکلف است تا تصدیق نامه تصفیه مالیه را به شرکت صادر نماید .این اداره باید تصدیق نامه را به
تاریخ  ۶۶اسد سال  ۱۳۵۷یا قبل از آن صادر نماید.
درخواست برای تصدیقنامه عدم مسولیت:
درخواست اخذ تصدیقنامه عدم مسوولیت از ادارت مالیاتی به منظور تجدید جواز به دو طـــــریق صورت
میگیرد.
اول  :مرجع صادر کننده جواز مکتوب یا استعالم را به اداره مربوطه مالیاتی میفـــــــرستد و در آن از عدم
مسولیت مالیاتی مالیه دهنده به منظور تجدید جواز خواهان معلومات میشود.
دوم :خود مالیه دهنده میتواند به شکل کتبی از اداره مالیاتی تقاضای اخذ تصدیقنامه عدم مسوولیت را به منظور
تجدید جواز نماید.
در هر دو حالت بعد از این که سند تقاضا اخذ تصدیقنامه عدم مسوولیت به اداره مالیاتی رسید مــراحل ذیل را طی
میکند.
 -۱مکتوب و یا استعالم که از اداره جواز دهنده یا از طرف مالیه دهنده به اداره مالیاتی مواصلت میکند باید
ثبت دفتر شود.
 -۶درخواســت تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیــــه دهنده به شخــــص مســـــول دوسیه مالیه دهنده تسلیم
میگردد
 -۳شخص مسول دوسیه مالیه دهنده را از لحاظ حسابی ارزیابی نموده تا معلوم گردد که:
 آیا مالیه دهنده اظهار نامه های مالیاتی را الی اکنون ارایه و مالیه مندرج اظهار نامه ها را تحویل نموده است؟ آیا مکلفیت مالیه معامالت انتفاعی ادا گردیده است؟ آیا مالیات موضوعی مانند مالیه بر معاشات  ۹مالیه بر کرایه جایداد ها  ۹مفاد سهم و سایر مالیات موضوعی اداگردیده است؟
 -سایر مکلفیت های مالیاتی یا جریمه ها وجود دارد؟

5

آیا مالیه دهنده تابع پرداخت مالیه بر اساس اقساط منظور شده باشد یا خیر؟ -۴اگر مالیه دهنده تمام حـاالت فوق را برآورده کرده باشد باید تصـــدیقنامه عدم مسولیــت مالیاتی بعد از طی
مراحل اداری به متقاضی و مرجع صدور جواز صادر گردد.
در صورتیکه مالیه دهنده نزد اداره مالیاتی مسولیت داشته باشد :
! -برای مالیــه دهنده بیست ویک روز بعد از تاریخ رسید مکتــــوب یا درخواست وقت داده شود تا در خالل
آن مسوولیت مالیاتی خود را رفع نماید
 -۶در صورتییـــکه نتواند مکلیفیت مالیاتی خویش را در مدت معینه مندرج جز  ۱فوق ادا نماید ،درخواست
مالیه دهنده مسترد وازعواقب عدم اطاعت پذیری مطابق به احکام قوانین مالیاتی ،به مالیه دهنده اطالع داده
شود.
 -۳در صورتیــکه مالیه دهنده مکلفیت های مالیاتی خویش را ادا نه نموده باشد مطابق به احکام قوانین مالیاتی به
مراجع صدور جواز اطالع داده شود تا جواز چنین مالیه دهنده را الی دریافت تصـــدیقنامه عدم مسوولیت
مالیاتی تجدید ننماید.
 -۴بعد از حصول اطمینان از ادای مکلفیت های مالیاتی به مراجع صدور جواز ذریعه تصدیقنامه عدم مسوولیت
مالیاتی اطالع داده شود که جواز مالیه دهنده مذکور را تجدید نماید.
در صورت که مالیه دهنده ادعا معافیت مالیاتی داشته باشد:
درصورت مالیه دهنده ادعای معافیت مالیاتی داشته باشد اسناد ذیل را غرض دریافت تصدیق عدم مسؤلیت
مالیاتی برای تجدید جواز ارایه نماید:
 .۱طرزالعمل تصدیق معافیت مالیاتی که ازطرف ریاست عمومی عواید برایش صادر شده باشد.
 .۶درصورت مالیه دهنده بغیر از پروژه های معاف از مالیه عواید دیگری داشته باشد باید مالیه ابتدایی روی
اظهار نامه و سایر مکلفیت های مالیاتی خویش را طوریکه در این طرزالعمل توضیح شده است الی تاریخ
درخواست برای تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیاتی برای تجدید جواز اداکرده باشد.
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 .۳بعد از این که تمام مکلفیت های مالیاتی مطابق این طرزالعمل ادأ گردید ،تصدیقنامه عـــدم مسولیت مالیاتی
به منظور تجدید جواز صادر گردد.
صالحیت صدور تصدیقنامه عدم مسولیت مالیاتی:
صالحیت صدور تصدیقنامه عدم مسولیت مالیاتی به منظور تجدید جواز را روسای بخش مالیه دهنده گان در
مرکز و شخص مستوفی در والیات دارد.
نوت  :صدور تصدیقنامه عدم مسوولیت مالیاتی به معنی رفع کامل مسولیت مالیاتی نه می باشــــــد بلکه به
منظور اجازه توزیع جواز صورت میگیرد .حین صدور سند عدم مسولیت در مکتـــــوب باید ذکر گردد در
صورتیکه وزارت مالیه متیقن گردد که یادداشت تعیین مالیه درست نیست نـظر به فقره های سوم،چهارم و
پنجم ماده هشتم قانــــون اداره امور مالیات در خــــال ل پنچ سال بعد از یادداشت تعیـــین مالیه و هرمقطع
زمانی میتواند آن را تعدیل نماید.
این طرزالعمل از تاریخ منظوری نافذ و تمام ادارات مالیاتی به تطبیق آن مکلف میباشد..

آمر طرح و تحلیل پالیسی

رییس خدمات حقوقی و پالیسی عواید

مالحظه شد
منظور است

معین عواید و گمرکات
ماخذ :
ماده  ۷۸قانون مالیات بر عایدات
ماده  ۹۵قانون اداره امورمالیات
ماده  ۷قانون اداره امور مالیات
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رئیس عمومی عواید

