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 ۷/1۱۱/1۱1۲         آجان مرزئ داکتر دمحم
 

 ارزش افزوده در اقتصاد ملی افغانستان مالیۀنقش 
 

ر حکومت گمن اطمینان کامل دارم که ا. ما افغانستان در حال حاضر با معاذیر جدی اقتصادی روبرو میباشد کشور
خود در بر اکتفأات اقتصاد ملی افزایش دهد به که در جریان سالهای آینده توان مالی اشرا در چوک قادر به آن نگردد

. نموده نخواهد توانستیل ونایل نخواهد آمد و مصارف بودجوی اشرا بدون کمک های خارجی تم آیندههای  سال
کسر بودجه بدون در  .رددگیل میودر صد بودجۀ کشور از طریق کمک های جارجی تم /۲ ا  همین اکنون تقریب

. العاده زیاد بوده، سطح تولید پائین و تا حد زیاد به شکل سنتی انجام می یابد نظرداشت کمک های خارجی فوق
روز از دست  تاروز قابلیت رقابت با محصوالت سایر کشور ها را  محصوالت ملی ما در بازار های بین المللی

دارد، هنوز هم تا افغانستان در حال حاضر توانمندی تکافوی یک ثلث بودجۀ نظامی اشرا از عایدات ملی ن. میدهد
ام های گی گذشته در بیرون رفت ازین وابستگهای خارجی بوده و در جریان چهارده سال  حد زیاد وابسته به کمک

میالدی  ۷/11و  ۱//۷بر مبنای یک راپور صندوق وجهی بین المللی بین سالهای . قابل تذکر انجام داده نشده اند
در این عواید اما . در صد این محصوالت افزایش نمود 11لی به در صد محصوالت ناخالص م ۲عواید بودجوی از 

صندوق وجهی بین ). ندتنزیل نمود یدر صد محصوالت ناخالص مل /1و  ۵،۹ به میالدی ۷/13و  ۷/1۷سالهای 
میالدی ثبات  ۷/1۲بود که در سال  نمودهکومت افعانستان تعهد حبر مبنای همین راپور  (.۷/1۲، ۱المللی، 

و مدیریت اقتصادی را تقویت  تأمین، رشد سیستم مالی را همین نموده، سطح عواید ملی را ارتقا بخشدتأاقتصادی را 
  .ضر به این ارتباط نتایج مثبت قابل مالحظه بدست نیامده اندااما تا به حال ح. بخشد

سهم مالیات در عایدات  .بخشد ده و بهبودومنسجم نمرا سیستم مالیاتی کشور باید جهت دسترسی به منابع بیشتر مالی 
در  ۲۹خارجی به  رقم حصول مالیات از تجارت. دنو تا حد زیاد از تجارت خارجی بدست می آی بودهملی خیلی کم 

یکی از . حکومت باید در داخل کشور منابع نو عواید مالیاتی را ایجاد نماید .رددگبالغ میمجموع عواید مالی صد 
قانون مالیات بر  ۱۲به اساس مادۀ . رشد و بهبود اینچنین منابع تعدیل و بهبود سیستم مالیات مصرفی میباشدهای  راه

ردیده گوضع ( فروشات) این مالیه بر سر جمع عواید. ردندگکشور مالیات بر معامالت انتفاعی وضع می در عایدات
بنا بر همین دلیل میخواهم درین نوشتۀ خود در بوده و عواید حکومت ازین مالیات کم . و بین دو الی ده در صد اند

باعث صحبت کنم که از یک طرف  (VAT-Value Added Tax) افزودهارزش  مالیۀمورد نقش اقتصادی 
 .امکانات فرار از مالیات را تقلیل میبخشدر گو از جانب دیشده ازدیاد عواید مالی دولت 

درینجا باید در قدم . کوشش میکنم تا اشکال مالیات مصرفی را توضیح نمایم افزودهقبل از بحث روی مالیات ارزش 
زیراکه  .رددگ روشن افزودهتفاوت میان مالیات انتفاعی و یا مالیات بر فروشات تصدی ها و مالیات ارزش  اول

بر  مالیه .این مالیات به کار برده میشوند ونگوناگهمین اکنون در کشور های رشد یافته و هم در حال رشد اشکال 
را باید مستهلک در آخرین ر این مالیه گبه عبارت دی. رددگفروشات از جانب پرچون فروش باالی خریدار وضع می

باط از یکطرف امکان وضع مالیه از طرف ادارات مختلف مالیاتی و به این ارت. بپردازدمراحل تولید و عرضه دور 
شده  افزودهاز همین جهت استفاده از مالیۀ ارزش . دیۀ مالیات موجود استتأاز جانب دیگر فرار پرچون فروش از 

تمام کشور های اتحادیۀ اروپا ازین  تقریبا  اضر در حال حدر . یافته روز تا روز زیاد میگردد کشور های رشد در
کشور های اروپای غربی قسمت اعظم عواید ساالنۀ . شکل مالیه که یک نوع مالیۀ غیرمستقیم است استفاده میشود

جلوگیری از فرار از مالیه در  ضمنکه در  اینستمزیت این شکل مالیه . را از طریق این مالیه بدست می آرند شان
 .میگردد سادهنیرومند مالیاتی حصول آن نیز صورت موجودیت یک سیستم 

این مالیه در هر مرحلۀ . باالی خریدار کاال ها و خدمات بصورت غیرمستقیم وضع میگردد افزودهمالیۀ ارزش 
بطور مثال زمانیکه یک مؤلد در . صرف باالی ارزش ایکه نو ایجاد شده است وضع میگردد دعرضه و تولیزنجیر

را خریداری مینماید باید در زمان خرید در پهلوی قیمت خالص خرید  میانیبازار برای تولید اش مواد اولیه و یا 
ول خودش را تولید نماید به نوبۀ یکه مؤلد با استفاده ازین محصوالت محصنزما .را نیز بپردازد افزودهمالیۀ ارزش 
مؤلد باید درین حالت تفاوت میان . میکندرا نیز وضع  افزودهیدار در پهلوی قیمت فروش مالیۀ ارزش خود باالی خر

ایکه در زمان فروش محصوالت اش از  مالیهخته است و ارا که که در زمان خرید مواد برای تولید پرد مالیه  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/marzai_m_ajan_naqsh_malya_der_aqtesad_milli_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/marzai_m_ajan_naqsh_malya_der_aqtesad_milli_afg.pdf
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به قیمت خالص یک  شموادفرض میکنیم که مؤلد برای تولید . دارات مالی دولتی بپردازدخریدار بدست می آرد به ا
حال فرض . افغانی میگردد //1پرداخته است که بالغ به  افزودهمالیۀ ارزش  1/۱هزار افغانی خریداری نموده و 

مبلغ ارزش . ش میرساندافغانی به فرو ///1میکنیم که مؤلد محصول تولید شده اشرا در بازار به قیمت خالص 
حال میبینیم که مؤلد چقدر . خواهد بود افغانی /1۱۹افغانی بوده و جمع قیمت محصول اش  /1۹درین حالت  افزوده

با در  گرفته اشپرداخت شده و  افزودۀرا ایجاد نموده است و آیا این ارزش به اندازۀ ارزش  افزودهارزش نو و یا 
افغانی  //1مؤلد در زمان خرید مواد برای تولید اش . است و یا خیر ودهافزدر صد مالیۀ ارزش  /1داشت رنظ

را  افزودهافغانی مالیۀ ارزش  /1۹پرداخته بود و از درک فروش محصوالت تولید شده اش  افزودهمالیۀ ارزش 
تولید اضافی . دولت بپردازد مالیاتیافغانی است که باید به ادارات  /۹تفاوت میان هر دو مبلغ . بدست آورده است

بدین . افغانی است /۹ دقیقا  در صد مالیۀ این ارزش  /1. افغانی بالغ میگردد //۹ایکه مؤلد ایجاد نموده است به 
 .آرد یمالیه بدست م افزودهترتیب دولت صرف به اندازۀ ارزش 

وضع میگردد و بالخره در پایان  هافزوددر هر مرحلۀ تولید بر ارزش  افزودهمالیۀ ارزش  تذکر دادیم که قبال  
 جهتوی این مالیۀ پرداخت شده را همانند مؤلدین از . مراحل تولید آخرین مستهلک این مالیه را پرداخت مینماید

بدین ترتیب این مالیه یک نوع مالیۀ مصرفی . مالیۀ پرداخت شده برای مواد تولیدی از دولت دوباره اخذ نمی نماید
امکانات فرار از مالیه در  افزودهدر سیستم مالیات ارزش . غیر مستقیم است که باید مستهلکین به دولت بپردازند

را که در جریان خرید  افزودهعالقمند است تا مالیۀ ارزش د مؤلهر  کهمقایسه با مالیات بر فروشات کم اند زیرا 
از  افزودهمواد خام برای تولید اش پرداخته است از حکومت دوباره بدست آرد وچون مجبور است که مالیۀ ارزش 

بدین ترتیب . باید این مالیه در هر صورت حساب اش درج باشد نمایدمنتقل  دولتصوالت اشرا به حدرک فروش م
این شکل مالیۀ مصرفی در حال . اداره میگردد خود به خودیبصورت  تقریبا  تم مالیه ایجاد میگردد که یک سی

باید خاطر نشان نمود که در . های زیاد جهان رایج بوده و تعداد شان روز تا روز زیاد میگردد کشورحاضر در 
 .این مالیه ممکن گردیده استکشور های اروپای غربی سیستم مساعدت های اجتماعی تا حد زیاد از طریق 

و  وضع میگردد مستهلکچون مالیه بر فروشات از طرف پرچون فروش در زمان خرید و فروش باالی آخرین 
این واقعیت از یک . در بازار منحیث فروشنده عمل نماید از پرداخت این مالیه معاف میباشد ا  اگر خریدار بعد غالبا  

را نیز در دست داده و  مالیهسو محاسبۀ این مالیات را با مشکالت مواجه میسازد و از جانب دیگر امکانات فرار از 
ایالت یک  3۲ت متحدۀ امریکا در بطور مثال در ایال. به میان می آردتکراری هم  ع مالیه را بصورتضامکان و

در پهلوی آن ادارات مالی محلی در هر ایالت نیز میتوانند بر برخی از . نوع مالیۀ عمومی بر فروشات موجود است
 .کاال ها و خدمات مالیه بر فروشات را وضع نمایند

به که  مخالفت دارند زیرا ودهافزدر ایاالت متحدۀ امریکا به خصوص سیاستمداران لیبرال با ایجاد مالیۀ بر ارزش 
از نظر آنها حکومت باید . آنها وضع نمودن این شکل مالیه فشار مالیاتی باالی افراد کم عاید را زیاد میسازد نظر

برخی دیگر سیاستمداران ترس دارند که در صورت . نماید تأمینسطح عواید از مالیات را از طریق مالیات مترقی 
قادر به ایجاد یک شکل رفاه عامه به نوع اروپای غربی  وسطح عواید ایاالت باال رفته  افزودهایجاد مالیۀ ارزش 

 (.۷/1۲سمیت، . الف. )این سیاستمداران با ایجاد این نوع یک سیستم مخالفت دارند. خواهند شد
عاجل به  به شکلسهم مالیات در عواید دولتی کشور های عقب مانده چون افغانستان خیلی کم بوده و بدین لحاظ 

. در افغانستان حصول عواید داخلی در مقایسه با سایر کشور ها خیلی کم است» . ضرورت دارند یمنابع اضافی مال
این نسبت . در صد محصوالت ناخالص داخلی را تشکیل میدادند ۵در حدود میالدی  ۷/13و  ۱//۷بین سالهای 

اعظم عواید مالیاتی افغانستان مالیه از تجارت  قسمت... در صد بود ۷1در کشور های کم عاید بصورت متوسط 
میالدی در کشور های  ۷/13این نسبت در سال . (، الف۷/1۲، 1۲صندوق وجهی بین المللی، )« .خارجی میباشد

در صد عواید دولت را تشکیل  ۸۸درین کشور ها عواید مالیاتی در حدود . در صد بود 1،/۲عضو اتحادیۀ اروپا 
 (.۷/1۹ ایروستات،. )میدهند

به کانگرس ایاالت متحده دالیل  (SIGAR)وار سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  بر اساس راپور ربع
ی کار روستایی، موجودیت یک اعمدۀ عواید کم دولتی در افغانستان عدم موجودیت یک حکومت مرکزی، قو

حکومت  .(۷/1۲، ۸سیگار، )رسمی و سطح پائین ظرفیت های مسلکی در وزارت ها میباشند  اقتصاد وسیع غیر
در حدود دو سال قبل قانون . نماید اتکأکمک های مالی خارجی  افغانستان نمیتواند که برای یک مدت زیاد باالی

لۀ قانونی صۀ کشور جهت تصویب پیشکش گردید اما تا به حال حاضر درین مورد کدام فیگبه ولسی جر افزودهمالیۀ 
 ایجاد بربین المللی چون بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی  یبا وجود آنکه سازمان ها .صورت نگرفته است
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به این ارتباط در یک راپور صندوق وجهی بین . مینمایند تأکیدمالی  معاذیر حلاین شکل مالیه در کشور به منظور 
اوم مالی دکه حکومت افغانستان باید بصورت دراز مدت به منظور بازسازی متصورت گرفته است  تأکیدالمللی هم 

 صندوق) بهبود بخشدبر خود تدابیر و اقدامات نو را عملی نموده، اداره مالیاتی و مدیریت مصارف دولتی را  اتکأو 
 (.ب ،۷/1۲، 1۲ ،وجهی بین المللی
. اران ما روشن نشده استزهم تا هنوز برای قانون گ افزودهاهمیت مالیۀ ارزش  معاذیرمن سایر ضبه نظر من در 

های کافی  وزارت مالیه هم ظرفیت رهمانند بخشهای دیگر د متأسفانهاما . این کار را باید وزارت مالیه انجام دهد
در صد مالیه باالی کارت های تلفون که در ماه سنبلۀ سال  /1از همین سبب . برای انجام این وظیفه موجود نیستند

رمان تقنینی رئیس جمهور روی دست گرفته شد از طرف اعضای ولسی هجری شمسی بر اساس یک ف 13۵۲
 .در حالیکه حکومت میتواند ازین طریق وسایل مالی اضافی را بدست آرد جرگه به اکثریت آرا رد گردید

 

 منابع 
 

 ، ۷/1۲ ،مقایسۀ مالیات بر فروشات و ارزش افزود شده نس، یاکورداکسل سمیت،  -1
(Verkaufssteuer vs. Umsatzsteuer) 

 :درینجا ببینید ٬(در خط) 
umsatzsteuer/-vs-http://www.accordancevat.de/verkaufssteuer 

 
 (۷/1۱۱1۱۲ :تاریخ دسترسی)
 
 ، ۷/1۲،  (PDF) ،جمهوری اسالمی افغانستان ،1۲\1۷۸، راپور کشور ها ،(IMF) صندوق وجهی بین المللی -۷

(IMF Country Report 14/128, Islamic Republic of Afghanistan) 
 :درین جا ببینید ٬(خط در) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14128.pdf 
 (۷/1۱۱1۱۲: تاریخ دسترسی)
 
 ۷/1۹ ،(Tax revenue statistics)، (PDF)، عواید مالیاتی احصائیه ،(EUROSTAT)روستات یاو -3
 :ین جا ببینیدا در ٬(خط در) 

explained/index.php/Tax_revenue_statistics-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics  
 (۷/1۱۱1۱۲: تاریخ دسترسی)
 
 ، ۷/1۲ ،وار به کانگرس ایاالت متحده ربعراپور  ،(SIGAR) سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان -۲
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