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نامه سرگشاده جلسه رسمی مقامات بلندرتبه مورخ  5اکتوبر کابل

قابل توجه  :اشتراک کنند گان دولتی  ٬دونر ها وجامعه مدنی
جلسه رسمی مقامات بلندرتبه ( )SOMبه تاریخ  5اکتوبر یک چانس خوب برای مرور پیشرفت ها در تعهدات وعده شده در کانفرانس
بروکسل در موردافغانستان از طرف تمامی جوانب حکومت وحدت ملی ٬دونر های بین المللی و جامعه مدنی میباشد – .باوجود درگیری
های پیهم در جریان سال گذشته و افزایش تلفات ملکی و نظامی یک سلسله پیشرفت های نیز از طرف حکومت وحدت ملی برای آوردن
اصالحات صورت گرفته است .
منحیث یک بخش جامعه مدنی ما حمایت خود را از حکومت وحدت ملی در عرصه انکشاف شاخص های اقتصادی ودولتداری اعالن
میکنیم ٬ما میدانیم که حکومت وحدت ملی تعهد کرده بودکه جامعه مدنی را در پالیسی اصالحات و فعالیت های نظارت شامل می سازد
که تا هنوز این کار به شکل سیستماتیک صورت نگرفته است  ٬ما به تمامی اشتراک کننده گان  SOMیاد آور میشویم که سازمان های
غیر دولتی یا انجو ها نقش اساسی را درعرصه ارایه خدمات صحی  ٫تعلیمی  ٫زراعتی  ٫امرارمعیشت و کمک های بشردوستانه به
مردم افغانستان بازی کرده است  ٬ما همچنان معتقد هستیم که تعهدات افغانستان برای اهداف انکشاف پایدار ٬موافقتنامه اقلیم پاریس ٬
میثاق حقوق اطفال در ملل متحد  ٬میثاق ملل متحد برای محو خشونت علیه زن و سایرتعهدات ٬صرف وقتی برآورده میشود که تمرکز
اصلی روی هماهنگی و همکاری میان سایر سکتور ها و جامعه به سطح ملی و بین المللی و تطبیق پالن ها باشد .ممکن در ممالک
جنگ زده این همه دشوار به نظر برسد ولی در عین زمان همه برای بهبود وضعیت تالش باید نمود .
ما روحیه قوی جهت توانمند سازی و ارایه خدمت را داریم  ٬و درین راستا از حکوت وحدت ملی روی موضوعات ذیل توجه بیشتری
را خواهانیم.
 .1درخواست برای عفو جریمه های مالیاتی موسسات غیر دولتی
تحت چارچوب خود کفایی مبنی بر حسابدهی متقابل یا ( )SMAFشاخص  .24اکبر و سایر موسسات غیردولتی در یک کمیته با نماینده
گان وزارت مالیه و وزارت اقتصاد برای مرور مسایل مالیاتی و گذارشدهی موسسات غیر دولتی کارکردند  ٬کمیته متذکره عفو مالیات
اضافی (تاخیر مالیاتی)و جریمه های مالیاتی باالی موسسات غیر دولتی توسط وزارت اقتصاد برای سالهای  1388الی ( 1395
 )2016 – 2009را پیشنهاد نمودند.
موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی مالیات بر عایدات را تادیه نمیکنند.این در حالیست که مالیات موضوعی بر معاشات  ٫کرایه ها و
قرارداد ها را بطور ماهواروضع وبه حساب دولت پرداخت مینمایند .در گذشته ریاست مالیه دهنده گان متوسط دارای افراد و اشخاص
مسلکی ومدیریت درست جهت جمع آوری مالیات و ارایه معلومات کافی در وقت وزمان معینه نبودند این همه مشکالت گذشته سبب
گردید تا اضافه تر از  200موسسه غیر دولتی اجازه فعالیت نداشته و در لیست سیاه وزارت مالیه قرار گیرند ولیست آنها به وزارت کار
امور اجتماعی شهداو معلولین گسیل شده و مانع تمدید جواز کار و سایر فعالیت های موسسات گردیده است .
پیشنهادات :
 از اینکه موسسات غیر دولتی مطابق به بودجه های از قبل تعین شده دونر فعالیت خود را به پیش میبرند بنابرین هیچ پول
اضافی جهت پرداخت جریمه های مالیاتی سال های قبلی ندارند  ٬بنابرین موسسه اکبر در شاخص  24کمیته SMAF
درخواست عفو مالیات اضافی روی سال های  1395- 1388را به حضور جاللتمآب ریس جمهور و کابینه پیشنهاد نمود که
این کار باعث عدم تاخیر در حسابدهی مالیات فعلی و کاهش فساد اداری میشود.
 موسسه اکبر خواهان حذف لیست سیاه موسسات غیر دولتی بوده تا فعالیت های موسسات بطور عادی ادامه یافته واز ایجادخالٔ
در فعالیت های بشردوستانه جلوگیری گردد.
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 .2طرزالعمل معیاری برای تطبیق پروژه های موسسات غیر دولتی
ما از وزارت اقتصاد احترامانه تقاضا مینماییم تا طرزالعمل اداری موسسات غیر دولتی را به سطح مرکز و والیات معیاری سازد .از
آنجاییکه موسسات غیر دولتی مکلف اند تا ازفعالیت های شان در هر شش ماه به وزارت اقتصاد و سایر وزارت های سکتوری به سطح
مرکز و والیات گزارش ارایه نمایند .دراین گزارش ها بعضی از معلومات بطور تکراری و بعضی هم غیرعملی پنداشته میشود که در
نتیجه ضرورت به داشتن یک کارمند اضافی جهت پیشبرد این همه گزارشات می باشد.
پیشنهادات:
 جهت هماهنگی و شفافیت در امور موسسات غیر دولتی قانون انجو ها تعدیل و به وزارت عدلیه فرستاده شد ٬حال از وزارت
مربوطه خواهانیم تا پروسه تصویب آن را سرعت بخشیده تا بهبود ٬شفافیت و هماهنگی بهتر میان ارگان های دولتی و انجو ها
ایجاد گردد.
 وزارت اقتصاد جهت آگاهی و ارتقای ظرفیت کارمندان داخلی این وزارت رهنمود قانون انجو ها را آماده نموده و به دسترس
کارمندان دولت قرار دهند .
 طبق شاخص  24سند SMAFوزارت اقتصاد یک طرز العمل معیاری ٬گزارشدهی را که مورد تایید همه وزارت های
سکتوری باشد ترتیب و توزیع نماید.
 .3میزان معاش کارکنان قراردادی ()NTA
طبق شاخص  22سند SMAFوزارت مالیه از تطبیق  NTAبرای دونرها اطمینان داده تا این کار باعث جلوگیری از دست دادن
کارمندان ماهر و مسلکی از ارگان های دولتی به سایر ارگان ها گردد .که راهنمای  NTAدر ابتدای قرارداد های دولتی ذکر شده است
 .در حالیکه موسسات غیر دولتی پروژه ها را برای دولت بطور مستقل انجام داده و همچنان پروژه های مختلف را تطبیق میکنند و از
منابع مختلف مالی استفاده میکنند  ٬این در حالیست که موسسات داخلی و خارجی معیار معاشات و پالیسی های داخلی خود را از مدت
های طوالنی بدینسو آماده کرده اند ٬حاال وزارت مالیه خواهان تطبیق  NTAباالی کارمندان موسسات میباشد که وفق دادن معاشات با
معیار  NTAبرای موسسات یک کار دشوار و غیر قال تطبیق میباشد البته بنابر معاذیر موجود :عدم در نظرگرفتن تناسب کارمندان
مرکز و والیات  ٬عدم در نظر گرفتن تجربه کاری در کارمندان حمایوی و طبقه اناث.
قابل ذکر است که ساختن معیار  NTAبا موسسات هماهنگ نگردیده است و در عین زمان دونر ها به استثنای دو دونر در جریان نبوده
اند در زمینه موسسه اکبر به تاریخ  25جنوری  2017مکتوب را عنوانی وزارت مالیه در رابطه به تعویق انداختن معیار  NTAارسال
نموده که تا حال جواب مکتوب متذکره صادرنگردیده است .
پیشنهاد:


انجو ها درین زمینه از وزارت مالیه و دونرها خواهان عدم تطبیق معیار  NTAباالی انجو ها به شکل اجباری آن بوده در
عوض این معیار باالی انجو ها به شکل خودمختار پیشنهاد گردد.

ممنون ازینکه نظریات و پیشنهادات مان را در جلسه مقامات عالی رتبه در نظر گرفتید٬اعضای موسسه اکبر به کار وفعالیت های شان
برای مردم افغانستان و ارایه کمک در راستای پیشرفت وشگوفایی افغانستان ادامه میدهند.
بااحترام
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