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 مجلس كابول المحلي                               
 2020لسنة  العامة الضریبةاعالن بشأن 

************************************** 
 

القانون للحصول عل  (تعدیالتاستنادا للصالحیة المخولة للمجلس المحلي بموجب قانون تسویة اقتصاد الدولة 
على االمالك  2020العامة المفروضة لسنة  مبالغ الضرائبتقّرر أن تكون  ،1992مصادر الدخل) لسنة 

من  7حسب بند  %2.58بإضافة  2019كانت علیھ في سنة  كابول كماالمشمولة تحت سلطة المجلس المحلي 
 .قانون تسویة اقتصاد الدولة

 
. 

              2020                                                                              نوع الضریبة              
  ش. ج      35.99 باطون او قرمید  2للسكن لكل م بناء-1 أ 

 35.99 مسنین  بیوت-2
 36.73 لمصلحھ او تجاره  بناء-1 ب

 71.09 بنزین  محطات-2
 62.42 أطفال خاصھ  روضات-3
 68.06 وعیادات خاصھ  صیدلیات-4
 65.56 تأمین وغیر ذلك)  محامین،( مكاتب-5
 130.39 شركة الكھرباء  مكروث، بیزك،وابنیھ  اجھزة-6
 129.18  الصحیةصندوق المرضى والخدمات  أبنیة-7
 62.42 على اختالف انواعھا بما في ذلك االحزاب  نوادي-8
 65.56 ومطاعم  مقاھي-9

 35.99  حضانات-10
 527.33  بنوك-1 ج 
 78.35 للصناعة نوع أ  أبنیھ-1 د

 36.73 وغیر ذلك)  مخاطي، بلوكات،للصناعة نوع ب مثل ( أبنیھ-2
 78.35 ونقاھةمصحات  فنادق،-1 ھـ
 36.73 محدده ومنجره  كراجات،مخازن  كراجات،على اختالف انواعھا  مشاغل-1 و 
 : تجمید فرض   بعلیةأرض  مرویھ،أرض  مشجره،أرض  بالستیكیة، أرض-1 ز 

 على االراضي حتى یتم اتخاذ قرار آخر وذلك بسبب ان مصاریف      الضریبة    
 معالجة مطالبة المكلفین وحفظھا في الحاسوب تزید عن المبلغ المفروض     
  .كذلك لعدم استعمال االراضي علیھا،    

--------- 

 6.82 الداخلیةبموافقة وزارة  وحظائر منوطزرائب  أقنان،-2
 4.12  للتجارةأو  للصناعةعلیھا وضع ید ومستعملھ  أرض-1 ح

 28.29  للتجارةأو  للصناعةعلیھا وضع ید ومستغلھ فعلیاً  أرض-2
 4.12 ومستغلھ لیس مع بناء  زراعیةاخرى علیھا وضع ید ولیست أرض  أرض-3
 أو كمحجر الحجارةتستغل لقطع  أرض-4
 
 مصنع یمتد على مساحات واسعة   –علیھا وضع ید  أرض-5

28.29 
 

3.16 



 

 
 

  الضریبةنوع          
 ج ش 52.02 مع رسوم  مسقوفةللسیارات  مواقف-1 ط
 ج ش 25.90 مع رسوم   مفتوحةللسیارات  مواقف-2 

 ج ش 52.02  للسباحة برك-1 ي
 ج ش 74.44 لسلطة البرید بناء-2
 ج ش 26.22 مخصصھ لسلطة البرید  أرض-3
 ج ش 123.98  الدولةملك  أبنیھ-4
 ج  ش 26.22   الدولةعلیھا وضع ید  أرض-5

   
 الواحد.مبلغ الضریبة المفروضة اعاله ھي للمتر المربع 

وتعلیمات المفروضة اعاله قابلھ للتعدیل حسب ما یملیھ علینا قانون تسویة اقتصاد الدولھ  غمالحظھ: المبال
استناًدا للقانون  1.1.20تكون بتاریخ  جبایتھا بالكاملنؤكد بأن المبالغ المفروضة  كالداخلیة. كذلوزارة 

 حسب برنامج المجلس المحلي  على مدار السنة المالیة الجاریة بالتقسیط تكونوجبایتھا 
  كالتالي: 2020كما أقرت التخفیضات التالیة والمتعلقة بدفع الضریبة لسنة 

ثابت بواسطة أمر  فقط)، اوكل من یدفع الضریبة العامة كاملھ ونقداً "دون الشیكات" (ضریبة المباني  )1
 .% 2على تخفیض بنسبة  یحصل 28/2/2020مدار ستة دفعات حتى  ىعل קבע)(הוראת 

 
  سنھ، 18بالنسبة لعدد االنفار المقصود االب واالم واالبناء حتى جیل  )2
في حالة التحقق من عدم صحة التصریح المقدم من المكلف بما یشمل المستندات المرفقة للطلب  )3

  .االجراءات القانونیة ضد المكلففسیقوم المجلس المحلي باتخاذ 
 

أما بشأن التخفیضات/االعفاءات لذوي الدخل المحدود فقد اقر البرنامج التالي والمصادق علیھ من الجھات 
  .المسؤولة بموجب التعلیمات الجدیدة

 
ومن لدیھ  واحده،عن وحدة سكن  %100یمنح تخفیضاً بنسبة  مخصصات شیخوخة فقطمن یتقاضى  )1

   واحده.عن وحدة سكن  %30حصل على تخفیض بنسبة دخل اضافي ی
 
 واحده.وحدة سكن  %90من یحمل شھادة كفیف یمنح تخفیضاً بنسبة  )2

 
لقانون التأمین الوطني ودرجة عدم القدرة على  127للمعاقین الحاصلین على منحھ شھریھ حسب البند  )3

شریطھ   .وحدة سكن واحدهفقط عن  %80أو أكثر یمنح اعفاء بنسبة  %75كسب القوت ھي بنسبة 
  .2م 120حتى  مساحةوعن  آخر،ان ال یكون لھ دخل 

 
  المنح التالیة:من یحصل على احدى  )4

منحة اكمال الدخل أو ضمان الدخل أو منحھ إلكمال الحد االدنى من الدخل من وزارة  )أ
    .االدیان والتأمین الوطني

  .1972منحھ حسب قانون النفقة من عام  )ب
  .ب بند (و) من قانون التأمین الوطنيمنحة تمریض حس )ت

  2م 120حتى  مساحةوعن  واحده،فقط وعن وحدة سكن  %70یمنح اعفاء بنسبة 

 
 



 

 
 
 

  التالي:في الجدول  المبینةاعفاء حسب الدخل والنسب  )5
 

عدد 
 االنفار 

 2019) الشھري ش. ج خالل سنة ברוטוمعدل الدخل االجمالي (

 5000 -3690 3,689 – 3,264 3,263 -2,839 2,838حتى  1
 7500- 5534      5,533- 4,896 4,895 – 4,257 4,256 حتى 2
 8700- 6420  6,419 – 5,679 5,678 – 4,939 4,938 حتى 3
 9901- 7305 7,304 – 6,463 6,462 – 5,620 5,619 حتى 4
 12266 - 9051  9,050 – 8,007 8,006 – 6,963 6,962 حتى 5
 14632- 10796 10795 - 9,551 9,550 – 8,305 8,304 حتى 6

نسبة 
االعفاء 

 المئویة  

80% 60% 40% 20% 

  16998 – 12542 12,541 -11,095       11,094 -9,648 9,647حتى  7
 19364 - 14287  14,286 – 12,639 12,638 -10,991 10,990حتى  8
 21730 - 16033 16,032 -14,183 14182 -12,333  12,332حتى  9

وما  10
 فوق 

 1346حتى 
 للنفر

 1,750حتى  للنفر 1,548حتى 
 للنفر  

 للنفر 2559حتى

نسبة 
االعفاء 
 المئویة 

90% 70%  50% 30% 

. 
  .: الجدول اعاله قابل للتغییر حسب ما تملیھ علینا تعلیمات وزارة الداخلیة الحقاً مالحظھ
كان الدخل  إذایقبل  الدخل.بالنسبة للمستقلین علیھم اثبات دخلھم بواسطة آخر تقریر مقدم الى ضریبة  )6

ضریبة  منסופית) שומה ودون ذلك علیھ ارفاق تقریر نھائي ( لألجر،الشھري فوق الحد االدنى 
ق حسابات كذلك باستطاعة المكلف المستقل احضار تقریر عن الربح مصادق علیھ من قبل مدق ،الدخل

 .عن السنة المالیة االخیرة
وان ال تقل ایام العمل عن  12/2019الى  1من بالنسبة لألجیرین علیھم ارفاق قسائم الرواتب لألشھر  )7

وان ال تقل األجرة الشھریة عن الحد االدنى المعروف بھ رسمیاً والمعترف بھ من  الشھر،یوم في  18
كل مستند یطلب من قبل المجلس المحلي یمكن ان  قبل التأمین الوطني ویحق للمجلس المحلي طلب

   .یشیر الى الدخل الكامل للمكلف
 للتعلیم،مساعده  معیشة، أب لولد أو بنت معاق/ه والذین یستحقون مخصصات التأمین الوطني (رسوم )8

أي عن  البیت،من  2م100عن مساحة اجمالیھ حتى  %30ترتیبات لولد معاق) یستحق تخفیضاً بنسبة 
  .فقط 2م30مساحة 

 ل یمنحن تخفیًضا حسب معدل الدخل.االرام )9



 

یمنح تخفیض من  الواحدة السنةفي  أشھر الستةبناء فارغ وغیر مستعمل لمدة تزید عن  فارغ:بناء  )10
 .سنوات متراكمھ) 3شھر (أي  36عن  المتراكمة المدةعلى ان ال تزید  %50الضریبة العامة بنسبة 

 عنהעסקה) אישור ( والزوجةشھادة من التأمین الوطني عن دخل الزوج  بإرفاقكل مكلف ملزم  )11
 .18كذلك علیھ ارفاق صورة الھویة والذیل الذي یشیر الى عدد االوالد تحت جیل  2019سنة 

  .طالب جامعي ومسجل باسمھ بیت باستطاعتھ تقدیم طلب تخفیض كما ھو متبع )12
من یري بنفسھ انھ یستحق االعفاء/ التخفیض علیھ تقدیم طلب على نماذج خاصھ یمكن الحصول 

  .31/5/2020) حتى الجبایة (قسمعلیھا من مكتب المجلس المحلي 
االول ھو نموذج االعفاء العام والثاني للمحتاج للحاالت  االعفاء،حیث یوجد نوعان من طلبات 

  .الخاصة والناتجة من مصیبھ شخصیھ او حالھ مرضیھ أثرت بشكل كبیر على الدخل
  .* ال یحق لشخص اعفاء عن اكثر من ملك واحد

استحق مكلف اعفاء ألكثر من سبب من االسباب المذكورة یحق لھ اعفاء حسب بند  إذا* 
  .االعلى بما في ذلك عن دار فارغھ وغیر مستعملھ النسبةواحد فقط والذي یعطیھ 

 הוראתأو أمر دائم ( تیسرا كرأو  visa* باستطاعة المكلفین دفع دیونھم بواسطة فیزا 
   ).קבע

 السابقة.منوط ومشروط بتسدید دیونك  2020* منحك التخفیض لسنة 
كما ونؤكد بأن كل مكلف ینوي تقدیم طلب تخفیض علیھ دفع أو تقسیط بقیة دینھ السابق 

ذلك سیتعذر على المجلس المحلي استالم طلب التخفیض  ، دون2020والجاري لیشمل سنة 
ومات ویشمل معل www.kabul.muni.ilموقع المجلس المحلي على شبكة االنترنیت *

 ومعطیات عن برنامج الضریبة وطلبات التخفیضات 
    مالحظھ:

توصیات وجدول معدل الدخل قابل للتعدیل حسب  المفروضة*برنامج التخفیضات ومبالغ الضرائب 
  .)ההסדרים חוק( الدولةاقتصاد  قانون تسویةاو  الداخلیةوزارة     وتعدیالت

منھم لیتسنى  المستحقةوأخیراً نتوجھ للمواطنین الكرام بان یسارعوا الى دفع الضرائب 
حیث تقرر اشتراط تقدیم الخدمات ألي مكلف بعد  .للمجلس المحلي تقدیم الخدمات للمواطنین

  .تسدید المكلف كامل دیونھ
عن سنوات سابقھ بان یسارعوا ویسددوا دیونھم لتفادي  نالمدانیكما ونتوجھ للمكلفین 

 ومصاریفھا.اجراءات الجبایة 
 .حتى جبایة كافة الدیون بما فیھا الضریبة العامة وأثمان المیاه السابقة االجراءات متواصلة

  .حتى نصل بھا قمة الرقي والحضارة كابول،ومعاً نخطو لمواصلة بناء وتطویر قریتنا 
 

 باحترام
 صالح ریان                                                                          قاسم ریان              
 محاسب المجلس                                                                      رئیس مجلس كابول المحلي  
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