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ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﯥ اړوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او د ټﻮﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺷﻮې اﺳﻨﺎد ﭘﮫ ﻻﻧﺪې ځﯥ
ﮐښﯥ ﻣﻨﻮﻧﺪﻻې ﺷۍ
» د دوﻟﺘﯥ ﮐﻤﭗ اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺮرات «
) د ﭘﯿﺴﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ(
د ﺑﮭﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻮې رﯾﺎﺳﺖ )  (UDIﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ھﻐﮫ وﺧﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ورځﻨﯿﻮ اړﺗﯿﺎو ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺴﯥ وﻧﻠﺮۍ .
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﻋﺎﯾﺪ او ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻟﺮۍ ﻧﻮ دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮره ﯾﺎ ھﻢ ﺗﺮ ﯾﻮ ﺣﺪه د ورځﻨﯿﻮ اړﺗﯿﺎو ﭘﯿﺴﯥ ﻟﺮۍ .ﻧﻮ ﭘﮫ دې
ﺣﺎل ﮐښﯥ ﻣﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﮫ درﮐﻮل ﮐﯿږي  ،او ﯾﺎ ھﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﺎﯾﺪ او ﺷﺘﻤﻨۍ د اﻧﺪازې ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﮐﻤﯿږي .د ﻋﺎﯾﺪ ﯾﻮ ټﺎﮐﻠﯥ
اﻧﺪازې ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐښﯥ ﺑﮫ ﻟﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮر ﮐﺮاﯾﯥ د ﺗﺎدﯾﯥ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ھﻢ وﺷﻲ.

ﮐﮫ ﻋﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨﯥ ﻟﺮۍ ﻧﻮ ﺧﺒﺮ ورﮐړۍ
د ﻋﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﭘﮫ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻤﭗ ﺗﮫ ﺧﺒﺮ ورﮐړۍ ﺗﺮڅﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﮫ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﺷﻮﮐړاې .دا ﮐﺎر ﺗﺎﺳﻮ د
د ﺷﺨﺼﻲ اظﮭﺎراﺗﻮ دې ﻓﻮرﻣﯥ ﭘﮫ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻻې ﺷۍ .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﮫ ﺻﺮف ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﯥ د
ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﮑﺎر ﯾﻮړل ﺷﻲ.

اﺳﻨﺎد ﻣﻮ وړاﻧﺪې ﮐړۍ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐښﯥ ھﻐﮫ اﺳﻨﺎد  ،ﭼﯥ وښﯿﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﮫ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮره
ﮐﻮﻻې ﺷۍ  ،ﮐﻤﭗ ﺗﮫ وړاﻧﺪې ﮐړۍ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﮭﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻮې رﯾﺎﺳﺖ )  (UDIد ﻏﻮښﺘﻨﯥ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد وړاﻧﺪې ﻧﮫ ﮐړۍ،
ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ ﺑﮫ ودرول ﺷﻲ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪې اﺳﻨﺎد وړاﻧﺪې ﮐړۍ
•
•
•
•
•

د ورﺳﺘﯥ ﻣﻌﺎش د رﺳﯿﺪ ﮐﺎﭘﻲ  ،ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎش ﻋﺎﯾﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﯾﺎﺳﺖ
د ﮐﺎري ﻗﺮارداد ﮐﺎﭘﯥ  ،ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎش ﻋﺎﯾﺪ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﯾﺎﺳﺖ
د وروﺳﺘۍ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب د ﺑﯿﻼﻧﺲ ورﻗﮫ  ،ﮐﮫ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﮐښﯥ ﺣﺴﺎب ﻟﺮۍ
د ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻧﮫ د ﺗﯿﺮ ﮐﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻲ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﺳﻨﺪ
ﭘﮫ  12ورﺳﺘﯿﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐښﯥ د  NAVد ادارې ﻧﮫ د ټﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮو ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻨډﯾﺰ

Egenerklæring for inntekt - pashto

ﺷﺨﺼﻲ اظﮭﺎرات
 زه د ﺷﺨﺼﯽ اظﮭﺎراﺗﻮ ﭘﮫ ﻣﻔﮭﻮم او ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻮه  ،او ﺗﺮ ﺧﭙﻞ وﺳﮫ ﻣﯥ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل.
 ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ  ،ﻣﺼﺮف وړ ،ﻋﺎﯾﺪ او ﺷﺘﻤﻨﻲ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﻤﭗ ﺗﮫ ورﮐړي .ﮐﮫ ﭘﮫ دې ﻣﻮده ﮐښﯥ ﭼﯥ زه ﭘﮫ ﮐﻤﭗ
ﯾﻢ او ﮐﻮم ﻋﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړم ﻧﻮ ﻣﮑﻠﻒ ﯾﻢ ﭼﯥ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﯾﯥ ﮐﻤﭗ ﺧﺒﺮ ﮐړم ،او ھﻢ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﯾﯥ ﭘﮫ
ھﮑﻠﮫ وړاﻧﺪې ﮐړم .ﭘﮫ ھﻤﺪې ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ﻋﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﮐښﯥ د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﮫ ھﻢ ورﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻮم.
 زه ﭘﮫ دې ﭘﻮه ﯾﻢ ﭼﯥ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﻋﺎﯾﺪ او ﯾﺎ ھﻢ ﺷﺘﻤﻨﻲ اړوﻧﺪ ﻋﻤﺪاً ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړم او ﯾﺎ ھﻢ ﭘﮫ دې ھﮑﻠﮫ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ډډه وﮐړم ﻧﻮ ﮐﯿﺪاې ﺷﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﻣﯥ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻲ.
 زه ﭘﻮھﯿږم ﭼﯥ ﮐﮫ ﭼﯿﺮې د ﻋﺎﯾﺪ او ﯾﺎ ھﻢ ﺷﺘﻤﻨﻲ اړوﻧﺪ ﻋﻤﺪاً ﻏﻠﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړم او ﯾﺎ ھﻢ ﭘﮫ دې ھﮑﻠﮫ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ ډډه وﮐړم ﻧﻮ ﮐﯿﺪاې ﺷﯥ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﯥ ﮐﻤﯥ او ﯾﺎ ھﻢ ودرﯾږي.
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ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﭼﯥ ﭘﻨﺎه ﻏﻮاړۍ

د ﮐﻤﭗ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻻﺳﻠﯿﮏ

