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дар мулоќот бо роњбарону
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Суханронии
Пешвои миллат
Эмомалї Рањмон

НАШРИЯИ КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Вазъи таъмин
ва истифодаи МНХ
Оё ҳамаи
соҳибкорон дар
фаъолияташон аз
мошинҳои назоратӣ хазинавӣ истифода
мебаранд?

Санади муќоисавї
ва бањисобгирии
андозњо
Тадбирҳо баҳри сари вақт ва
дар муҳлатҳои муқарраршуда
бо андозсупорандагон
дуруст тартиб додани санади
муқоисавӣ
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АМАЛИЁТИ ГУРӮҲИ КОРӢ

Роњњои
баландбардории
маърифати
андозсупорандагон
Тартиби андозбандӣ
дар фаъолияти
истеҳсолкунандагони
маҳсулоти кишоварзӣ
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ҚОНУН ВА АНДОЗ

Њадди њуќуќ
Риояи қонун қарзи
шаҳрвандии ҳар як сокини
кишвар аст

с. 10

НАТИҶАГИРӢ

Самараи
фаъолият

БЕЊТАР СОХТАНИ ХИЗМАТРАСОНЇ БА АНДОЗСУПОРАНДАГОН
ВА МУСОИДАТ НАМУДАН БА РУШДИ СОЊИБКОРЇ
Ҳисобот дар бораи натиҷаи фаъолияти мақомоти андоз дар семоҳаи якуми
соли 2019 ва вазифаҳо барои давраҳои минбаъда
15 апрели соли 2019 ҷаласаи васеи Мушовараи Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо гашт, ки дар
он муовини Вазири молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон Гулмуродзода Карим Гулмурод
иштирок кард. Ҷаласаро Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Давлатзода Н.М. ифтитоҳ намуд. Сипас,
муовини якуми Раиси Кумитаи андоз А.
Солеҳзода оид ба натиҷаи фаъолияти

мақомоти андоз дар семоҳаи якуми соли
2019 ва вазифаҳо барои давраҳои минбаъда суханронӣ намуд. Ӯ аз ҷумла гуфт,
мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
дастурҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистонро роҳнамои кори худ қарор дода,
кӯшиш намуданд, ки дар семоҳаи якуми

соли 2019 иҷрои нишондиҳандаҳои Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли
2019»-ро таъмин намуда, ҷиҳати вусъат бахшидан ба корҳои тавзеҳотию фаҳмондадиҳӣ,
беҳтар сохтани хизматрасонӣ ба шаҳрвандон
ва андозсупорандагон ва дар маҷмӯъ, мусоидат намудан ба рушди соҳибкорӣ чораҳои
иловагӣ андешанд.
(Давомаш дар саҳ.4-5)

Натиҷаи фаъолияти Раёсати
андоз дар шаҳри Душанбе
дар семоҳаи аввали
соли 2019

с. 11

ҚАРЗ ЗИЛЛАТ АСТ

Санъаткорони
бепарво
Ба андозбандӣ ҷалб
намудани санъаткорон
дар вилояти Суғд

с. 12
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Президент

Суханронии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар мулоќот
бо роњбарону намояндагони диаспора, муњољирони мењнатї
ва донишљўёни тољик дар Федератсияи Россия
16 апрели соли 2019, Россия
Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!
М о т а с м и м г и р и фтем , к и
қабл аз оғози барномаи сафари расмии худ ба Федератсияи
Россия бо шумо — роҳбарону
намояндагони ҷамъиятҳои
тоҷикон, соҳибкорон ва зиёиёну
донишҷӯёне, ки дар ин кишвар
кору зиндагӣ ва таҳсил мекунед,
мулоқот доир намоем.
Аввалан, мехостам ба шумо,
ки интизори иттилооти дақиқ аз
Ватан мебошед, оид ба рӯйдодҳои
муҳими солҳои охир, хусусан,
дастовардҳои тақдирсози як соли
гузашта дар Тоҷикистони азизамон
маълумот диҳам.
Соли 2018 барои мардуми
Тоҷикистон, дар ҳақиқат, соли
пешрафтҳои ниҳоят хотирмони таърихӣ буд. Кишвари азизи
мо ба сӯйи расидан ба яке аз
ҳадафҳои стратегии кишвар, ки
таъмини истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон мебошад, боз як
қадами устувор гузошт.
Яъне агрегати якуми Нерӯгоҳи
барқи обии “Роғун” — иншооти
сарнавиштсоз ва ояндаи дурахшони
Тоҷикистон ба кор андохта шуд, ки
ба шарофати он орзуи бисёрсолаи
халқи шарафманди тоҷик амалӣ
гардид.
Бо қаноатмандӣ иброз медорам, ки дар бунёди ин иншооти
бузурги аср саҳми ҳамватанони
берунмарзиамон низ арзишманд
мебошад.
Мо ният дорем, ки агрегати дуюми ин сохтмони бузургро соли ҷорӣ
– дар арафаи ҷашни муқаддаси
миллиамон — бистуҳаштумин
солгарди Истиқлолияти давлатии
Тоҷикистон ба истифода супорем.
Бо дарназардошти аҳаммияти
ҳаётӣ доштани соҳаи энергетика
барои рушди иқтисодиёт ва зиндагии мардум дар даҳ соли охир
иқтидорҳои истеҳсолии низоми
энергетикии кишвар дар ҳаҷми
1520 мегаватт зиёд гардида, беш
аз 1300 километр хатҳои интиқоли
барқи баландшиддат сохта ва ба
истифода дода шуданд.
Ҷиҳати расидан ба ҳадафи дигари стратегии кишвар, яъне баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ
дар давраи соҳибистиқлолӣ беш аз
2100 километр роҳҳои мошингарди
дорои аҳаммияти байналмилаливу
ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ
бунёд шуданд.
Тайи солҳои охир дар натиҷаи
бунёди шоҳроҳҳои мошингарди
байналмилалӣ ва пайвастани онҳо
бо кишварҳои ҳамсоя, ки тавассути
тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати
мамлакат ва заҳмати содиқонаи
мардуми шарифи Тоҷикистон муяссар гардид, инчунин, кушода
шудани 16 гузаргоҳи сарҳадӣ бо
ҳамсояи наздикамон – Ҷумҳурии
Ӯзбекистон, кишвари мо аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфт,
яъне мо ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ ноил шудем.
Афзоиши ҳаҷми маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ дар даҳ соли
охир ба ҳисоби миёна беш аз 7
фоиз таъмин шуда истодааст, ки
ин тибқи меъёрҳои байналмилалӣ
нишондиҳандаи баланди сатҳи

рушди иқтисодиёт ба ҳисоб меравад.
Дар ин раванд, афзоиши қисми
даромади буҷети давлатӣ дар соли
2019 нисбат ба соли 2010 чор баробар пешбинӣ шудааст.
Та ъ м и н н а м уд а н и р у ш д и
соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, махсусан, бахшҳои истеҳсолӣ, сохта
ва ба истифода додани коргоҳу
корхонаҳои нави саноатӣ ва иншооти дигар ба мо имконият дод, ки
барои ҳазорон нафар шаҳрвандон
ҷойҳои нави корӣ таъсис диҳем.
Умуман, дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ дар самти
муҳайё кардани ҷойҳои нави корӣ
дар дохили кишвар соли 2018
шумораи шаҳрвандони мо, ки ба
муҳоҷирати меҳнатӣ мерафтанд,
нисбат ба соли 2013, ки расман беш
аз 800 ҳазор нафар ба муҳоҷирати
меҳнатӣ рафта буданд, қариб 50
фоиз кам гардид ва тибқи омори
расмӣ ҳамагӣ 484 ҳазор нафарро
ташкил кард.
Бояд гуфт, ки ин тамоюл, яъне
камшавии шумораи шахсони ба
муҳоҷират раванда идома дорад.
Бо мақсади таъмин намудани рушди босуботу муназзами иқтисоди
миллӣ Ҳукумати мамлакат ҷалби
сармояи мустақими хориҷиро
масъалаи муҳимтарини фаъолияти
худ эълон кардааст.
Дар натиҷа, тайи даҳ соли охир
ба иқтисодиёти Тоҷикистон аз ҷумла
барои рушди соҳаҳои энергетика,
алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунёди
инфрасохтор дар ҳаҷми беш аз 74
миллиард сомонӣ сармоягузорӣ,
аз ҷумла зиёда аз 33 миллиард
сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ
ворид гардидааст.
Таъмин намудани рушди бахши
хусусӣ тавассути беҳтар кардани
фазои сармоягузорӣ ва дастгирии
давлатии соҳибкорӣ яке аз самтҳои
муҳимтарини сиёсати Ҳукумати
мамлакат мебошад.
Бо ин мақсад дар даврони
истиқлолият ислоҳоти куллии
қонунгузорӣ дар бахшҳои сармоягузориву соҳибкорӣ гузаронида
шуд.
Аз ҷумла, ташкили низоми
ҳуқуқиву иқтисодии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, муколамаи
давлат бо бахши хусусӣ, содагардонии расмиёти бақайдгирии
соҳибкорӣ, ба танзим даровардани
санҷишҳои фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор, низоми иҷозатдиҳӣ ва
иҷозатномадиҳӣ, ташаккули низоми андозбандӣ ва содагардонии
савдои беруна ба рушди бахши
хусусӣ такони ҷиддӣ бахшид.
Ҳукумати мамлакат инкишофи
бахши хусусӣ, соҳибкорӣ ва сармоягузориро дар Стратегияи миллии
рушд барои давраи то соли 2030
ҳамчун воситаи асосии таъмин намудани ҳадафҳои миллӣ муайян
кардааст.
Бо мақсади дастгирии
соҳибкорӣ ва муҳайё намудани
шароити мусоид барои субъектҳои
соҳибкорӣ, инчунин ҷалби бештари сармояи мустақим ба кишвар
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1-уми марти соли 2019
“Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалӣ
намудани 300 рӯзи ислоҳот ҷиҳати

дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон” тасдиқ ва
мавриди амал қарор дода шуд.
Дар назар аст, ки дар натиҷаи
амалишавии он дар давоми соли
2019 қонунгузорӣ дар самтҳои
иҷозатномадиҳиву иҷозатдиҳӣ,
санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор, корхонаҳои давлатӣ,
хариди давлатӣ, арзёбӣ ва қаъри
замин такмил дода шуда, барои пешрафти соҳаҳои саноат
ва кишоварзӣ, сохтмон, сайёҳӣ,
ҳунармандӣ ва дигар самтҳои
вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ
тибқи тартиби муқарраргардида
санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав
қабул карда мешаванд.
Ҷиҳат и т а ъ м ин н а муд а н и
ҳадафи сеюми стратегӣ — ҳифзи
амнияти озуқавории кишвар ҳаҷми
умумии маҳсулоти кишоварзӣ соли
2018 дар муқоиса ба соли 2000 се
баробар зиёд гардида, аз 7,4 миллиард сомонӣ ба 21,3 миллиард
сомонӣ расонида шуд.
Дар 27 соли соҳибистиқлолӣ барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти
аҳолӣ ба заминҳои наздиҳавлигӣ
190 ҳазор гектар заминҳои корам аз гардиши кишоварзӣ бароварда шуда, майдони заминҳои
наздиҳавлигӣ дар кишвар ба андозаи 135 ҳазор гектар, аз ҷумла аз
ҳисоби заминҳои обӣ, ба андозаи
52 ҳазор гектар зиёд шудааст.
Яъне тақрибан ба якуним миллион оила барои бунёди манзилҳои
истиқоматӣ замин тақсим карда
дода шуд ва ба ҳисоби миёна барои
беш аз ҳафт миллион нафар сокинони кишвар ҷиҳати беҳтар намудани
шароити манзилиашон имконият
фароҳам гардид.
Барои муқоиса ба маълумоти
шумо мерасонам, ки дар 70 соли то
замони истиқлолият ба ин мақсад
ҳамагӣ 77 ҳазор гектар замин
тақсим шуда буд.
Мавзӯи рушди соҳаҳои маориф ва тандурустӣ аз самтҳои
калидии сиёсати давлату Ҳукумати
Тоҷикистон ба шумор меравад ва
дар ин ҷода низ корҳои назаррас ба
анҷом расонида шудаанд.
Бо дарназардошти афзоиши
босуръати шумораи аҳолӣ Ҳукумати
мамлакат ҳоло ҳамаи захираву
имкониятҳоро барои фароҳам
овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас, яъне
ояндаи миллат ва давлат сафарбар
кардааст.
Умуман, дар даврони
соҳибистиқлолӣ дар кишвар қариб
2800 муассисаи таълимӣ бунёд
ва 580 ҳазор ҷойи нишаст муҳайё
шудааст. Солҳои охир мо беш аз
200 муассисаи таълимии навро
ҳар сол сохта ва ба истифода дода
истодаем.
Беҳтар намудани шароити
инфрасохтори тандурустӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ низ яке
аз масъалаҳои асосии сиёсати
иҷтимоии Ҳукумати Тоҷикистон
мебошад.
Дар зарфи ду даҳсолаи охир
д а р кишв а р 1 5 0 0 муа сс ис а и
тандурустӣ бунёд шуда, танҳо дар
панҷ соли охир 120 беморхона, 80
дармонгоҳ, 210 маркази тиббӣ,

250 бунгоҳи тиббӣ ва 56 коргоҳу
корхонаи соҳаи тандурустӣ сохта
ва мавриди баҳрабардорӣ қарор
дода шудааст.
Хотирнишон месозам, ки раванди созандагӣ дар соҳаҳои
зикршуда, хусусан, дар доираи
чорабиниҳои омодагӣ ба сисолагии
Истиқлолияти давлатӣ босуръат
идома дорад.
Тибқи нақшаи чорабиниҳо дар
кишвар бунёди 20 ҳазору 400 иншоот пешбинӣ шуда, то моҳи марти
соли ҷорӣ қариб 3700 иншооту
биноҳои нав ба истифода супорида
шуданд. Ҳоло мо Стратегияи миллии рушди кишварро барои давраи
то соли 2030 амалӣ карда истодаем.
Дар ин санади муҳим андешидани чораҳои иловагӣ ҷиҳати
таъмини рушди минбаъдаи
иҷтимоиву иқтисодии кишвар дар
ҳамаи соҳаҳои зикршуда муайян
гардидаанд.
Яке аз ҳадафҳои стратегии он
саноатикунонии кишвар мебошад,
ки гузариши иқтисодиётро аз модели кишвари аграриву саноатӣ ба
саноативу аграрӣ дар назар дорад.
Расидан ба ин ҳадафи миллӣ
аз Ҳукумат ва тамоми ҷомеаи
Тоҷикистон ҷидду ҷаҳди дучандро
тақозо менамояд.
Бо истифода аз фурсат, аз шумо
ва тамоми ҳамватанони бурунмарзиамон даъват ба амал меорам, ки
ба қадри имконоти худ дар ин амал
саҳмгузор бошед.
Мехостам, инчунин, чанд сухан оид ба дастовардҳои кишвар
дар арсаи байналмилалӣ иброз
намоям.
Боиси ифтихор аст, ки ташаббуси чаҳоруми байналмилалии мамлакатамон дар соҳаи об аз тарафи
ҷомеаи ҷаҳонӣ комилан дастгирӣ
ёфта, он 22 марти соли 2018 дар
Рӯзи байналмилалии захираҳои
об – таҳти унвони «Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди
устувор, солҳои 2018-2028» дар
Маҷмаи умумии Созмони Милали
Муттаҳид расман оғоз гардид.
Дигар дастоварди назарраси
кишвар дар соли 2018 комилан
барқарор гаштани муносибатҳои
дӯстиву ҳамҷавории нек бо ҳамсояи
наздики мо Ҷумҳурии Ӯзбекистон
мебошад.
Дар ин зимн зикр бояд кард,
ки дар давоми соли сипаригашта
тамоми мушкилоти байни ду кишвар ҷойдошта ҳалли пурраи худро
ёфтанд, аз ҷумла низоми раводид
барои шаҳрвандони ду кишвар ба
муддати то 30 рӯз аз байн бардошта
шуд, фаъолияти ҳамаи гузаргоҳҳои
сарҳадӣ барқарор ва як гузаргоҳи
сарҳадии нав ифтитоҳ гардид ва
муҳимтар аз ҳама, муносибатҳои
мо ба сатҳи шарикии стратегии
дарозмуддат бароварда шуданд.
Таҳкиму тавсеаи муносибатҳои
дӯстӣ ва ҳамкориҳои барои ҷонибҳо
судманд бо кишварҳои ҳамсоя ва
минтақа ба ҳайси яке аз самтҳои калидии консепсияи сиёсати хориҷии
давлати Тоҷикистон муқаррар гардидааст ва мо саъю талоши худро
дар самти пешбурди ҳамкориҳои
созандаи минтақавӣ дар рӯҳияи
ҳусни тафоҳум, эҳтироми якдигар
ва ҳамсоягии нек пайваста идома
хоҳем дод.

Дӯстони азиз!
Раванди муҳоҷирати меҳнатӣ,
хусусан, дар даврони муосири ҷаҳонишавӣ ба як падидаи
муқаррарӣ табдил ёфтааст ва ҳар
сол миллионҳо нафар сокинони
як минтақа ба минтақаҳои дигари
сайёра муҳоҷир мешаванд.
Ба ҳисоби миёна, имрӯз зиёда
аз 200 миллион нафар мардуми
сайёра дар муҳоҷирати меҳнатӣ
қарор доранд.
Тибқи маълумоти мавҷуда
маблағе, ки муҳоҷирони меҳнатӣ
дар соли 2017 ба мамлакатҳои худ
фиристодаанд, 613 миллиард доллари амрикоиро ташкил додааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин
раванд истисно нест ва бо дарназардошти зарурат ва имкониятҳои
зиндагӣ ҳамасола даҳҳо ҳазор
нафар шаҳрвандони мо, аз ҷумла
ҷавонон ба муҳоҷирати меҳнатӣ
мераванд.
Ҳамин аст, ки ҷанбаҳои мухталифи масъалаи муҳоҷирати
меҳнатӣ мавриди таваҷҷуҳи пайвастаи Ҳукумати Тоҷикистон қарор
доранд.
Дар ин зимн, барои беҳбуд
бахшидан ба шароити будубош ва
фаъолияти муҳоҷирони меҳнатӣ
дар хориҷи кишвар талошҳои пайгирона ба харҷ дода мешаванд.
Ҳадафи Ҳукумати мамлакат дар
ин самт, дар баробари ҳаллу фасли
масъалаҳои будубоши муҳоҷирони
меҳнатӣ, ба роҳ мондани ҳифзи
ҳуқуқу манфиатҳо ва беҳбудии
вазъи онҳо, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳарчи васеътар
бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ дар
дохили кишварамон мебошад.
Хусусан, бо дарназардошти иқомати аксари муҳоҷирони
меҳнатӣ дар қаламрави Россия
масъалаи ба танзим даровардани
раванди муҳоҷирати меҳнатӣ, инчунин, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои
шаҳрвандони Тоҷикистон дар Россия аз мавзӯъҳои калидии музокироту гуфтушунидҳо бо роҳбарони
олии Федератсияи Россия мебошад.
Мо барои татбиқи ин ҳадафҳо
дар қаламрави Россия 5 намояндагии дипломативу консулӣ
ва илова бар ин, намояндагиҳои
вазорату идораҳои марбутаро
ифтитоҳ кардаем, то ки онҳо хизмати шаҳрвандони Тоҷикистонро
ба ҷо оваранд.
Таъкид месозам, ки намояндагони сохтору мақомоти давлатии дар Россия фаъолиятдоштаи
Тоҷикистон вазифадоранд, ки ба
муроҷиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ
сари вақт вокуниш нишон диҳанд,
онҳоро раҳнамоӣ кунанд ва ба
мушкилоти ҳамватанони худ бетараф набошанд.
Шумо худ шоҳид ҳастед, ки ба
шарофати ҷидду ҷаҳди пайгиронаи Ҳукумати Тоҷикистон шароити
будубош ва фаъолияти меҳнатии
шаҳрвандони мо дар Федератсияи
Россия рӯз аз рӯз беҳтар гардонида
мешавад.
Аз ҷумла муҳлати бақайдгириро
махсус зикр бояд кард, ки аз 7 то 15
рӯз тамдид карда шуд. Ҳамчунин,
масъалаи бо шиносномаҳои биометрии хориҷӣ таъмин намудани
муҳоҷирони меҳнатӣ ҳаллу фасл
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Суханронии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар мулоќот
бо роњбарону намояндагони диаспора, муњољирони мењнатї
ва донишљўёни тољик дар Федератсияи Россия
16 апрели соли 2019, Россия
гардида, имрӯз шаҳрвандони мо аз
ин ҷиҳат азият намекашанд.
Илова бар ин, бо саъю кӯшишҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
соли 2017 барои шаҳрвандони мо
дар Федератсияи Россия “авфи
муҳоҷиратӣ” гузаронида шуд, ки
дар натиҷа беш аз 100 ҳазор нафар шаҳрвандони кишвари мо аз
рӯихати ихроҷшудагон аз Россия
берун шуданд ва имконияти сафар
кардан ба ин кишварро аз нав ба
даст оварданд.
Мо дар робита ба ин
гуфтушунидҳоро бо ҷониби Россия
ҷиҳати зиёд намудани муҳлати
бақайдгирӣ ва гузаронидани чорабинии навбатии авфи муҳоҷиратӣ
идома дода истодаем.
Илова бар ин, мо зимни ин сафари расмиамон бо ҷониби Россия
мавзӯъҳои вобаста ба муҳоҷирати
меҳнатиро алоҳида баррасӣ мекунем ва чанд санади ҳамкорӣ
дар ин соҳа, аз ҷумла Созишнома
оид ба ҷалби муташаккилонаи
муҳоҷирони меҳнатӣ барои фаъолият дар Федератсияи Россия ба
имзо хоҳад расид.
Ин санад , бешубҳа, боз як
қадами муассир ҷиҳати фароҳам
овардани шароити муносиб барои
фаъолияти шаҳрвандонамон дар
қаламрави Россия мегардад.
Дар қатори ин, масъалаи
суръатбахшӣ ба раванди таҳияву
имзои аҳдномаи байнидавлатӣ
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини муҳоҷирони меҳнатӣ бо
нафақа, имкони кам кардани нархи патент барои онҳо ва дигар
мавзӯъҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқу
манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ
— шаҳрвандони Тоҷикистон дар
қаламрави Россия мавриди баррасӣ
қарор дода мешаванд.
Ҳозирини арҷманд!
Федератсияи Россия, ки ҳоло
кишвари иқомати муваққатии шумо
мебошад, шарики боэътимоди
стратегии Тоҷикистон ба ҳисоб
меравад.
Мо бо ин кишвари дӯст аз даврони ба даст овардани Истиқлолияти
давлатӣ муносибатҳои мутақобилан
судмандро роҳандозӣ кардаем, ки
имрӯз тамоми соҳаҳоро фаро гирифтаанд.
Яке аз бахшҳои муҳими
ҳамкориҳои дуҷонибаи мо соҳаҳои
гуманитарӣ, яъне илму маориф,
фарҳанг ва тарбияи кадрҳо мебошад.
Ҳамасола дар қаламрави ҳар
ду кишвар чорабиниҳои сершумори фарҳангӣ доир мегарданд,
ки барои наздикшавии бештари
мардумони Тоҷикистону Россия,
инчунин, фароҳам овардани фазои
дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ нақши назаррас мебозанд.
Соҳаи маориф яке аз риштаҳои
муҳими ҳамкориҳои мо ба шумор
меравад. Шумораи донишҷӯёни
тоҷик, ки сартосари Россия дар
донишгоҳҳои мухталиф ба таҳсил
фаро гирифта шудаанд ва намояндагонашон дар ин толор ҳузур
доранд, қариб 20 ҳазор нафарро
ташкил медиҳад.
Ҳар сол ҷониби Россия барои
таҳсили шаҳрвандони Тоҷикистон
беш аз 600 бурсия ҷудо менамояд. Тайи даврони тӯлонӣ Россия

яке аз шарикони асосии иқтисоди
хориҷии мо ба ҳисоб меравад ва
мубодилаи молу маҳсулот бо ин
кишвар дар соли 2018 беш аз як
миллиард доллари амрикоиро
ташкил додааст.
Ҳамзамон бо ин, Федератсияи
Россия аз лиҳози сармоягузорӣ
ба иқтисодиёти Тоҷикистон, аз
ҷумла ба соҳаи энергетика яке аз
мавқеъҳои аввалро ишғол мекунад.
Яке аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои ду кишвар, ки
хеле муҳим арзёбӣ мегардад ,
ҳамкориҳои ҳарбиву техникӣ мебошад.
Ин ҳамкориҳо дар сатҳҳои
дуҷониба ва бисёрҷониба, аз ҷумла
дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил ва Созмони Аҳдномаи
амнияти дастаҷамъӣ ба шакли фарогир ба роҳ монда шудаанд.
Бо дарназардошти вазъи мураккаби кунунӣ ҳамкориҳои самарабахши ҳарбиву техникӣ бо Федератсияи Россия суботу эътидоли вазъро
на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар
минтақа ва фарохтар аз он таъмин
менамоянд.
Зеро ҳар ҷо, ки сулҳу субот
ҳукмфармост, рушди устувор ва
пешрафти тамоми соҳаҳо имконпазир мебошад.
Дар робита ба ин, таъкид месозам, ки шаҳрвандони мо метавонанд дар пешбурди ҳамкориҳои
боз ҳам судманд бо Федератсияи
Россия нақши арзишманд дошта
бошанд.
Итминони комил дорам, ки
ҳар яки шумо метавонед бо сатҳи
баланди фарҳангу маърифат, одоби муошират ва ахлоқу одоби
шоистаи миллати куҳанбунёди
тоҷик, муаррифӣ ва тарғиби ойину
анъанаҳои бостонии миллиамон,
табиати нодир ва имкониятҳои
иқтисодиву сайёҳии кишвари мо
барои густариш ва таҳкими минбаъдаи муносибатҳои Тоҷикистону
Россия саҳмгузор бошед.
Ҳамватанони азиз!
Дар шароити ҷаҳонишавӣ зарурати ҳифзи ҳувияти миллӣ ва
фарҳангӣ ҳамчун яке аз масъалаҳои
у с ул и и т а ҳ к и м и д а вл а тдо р ӣ
аҳаммияти торафт бештар касб
карда истодааст.
Қобили зикр аст, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ муҳити фикриву
маънавӣ ва фарҳангии ҳамватанони
бурунмарзӣ низ тағйир меёбад,
яъне дар шароити муосир ҳувият
ва арзишҳо дар ҳолати осебпазирии
ҷиддӣ қарор доранд.
Имрӯз рушди воситаҳои муосири иттилоот имконият медиҳад, ки
аз дуртарин нуқтаи сайёра афкори
шаҳрвандони ин ё он давлат таҳти
таъсири воқеӣ қарор дода шавад.
Чунин вазъ тақозо мекунад,
ки мо ба масъалаҳои ҳувият ва
худшиносиву худогоҳии мардум
ва дар навбати аввал, наврасону
ҷавонон таваҷҷуҳи бештар дода,
кишвари худро аз таҳдидҳои воқеӣ
ва эҳтимолӣ ҳифз намоем.
Ман дар суханрониҳои худ
пайваста доир ба зиракии сиёсӣ,
дӯст доштани Ватан ва обу хоки
муқаддаси он таъкид мекунам.
Таҳлили вазъи муҳити фикрӣ,
ахлоқӣ ва маънавии шаҳрвандони
бурунмарзии мо собит месозад,

ки ин масъала аз гузашта дида,
имрӯз ҳассосияти бештар пайдо
намудааст.
Аз ин рӯ, зарур аст, ки барои
пешгирӣ кардани таҳдиду хатарҳои
замони муосир тамоми имконоти
мавҷуда сафарбар карда шаванд.
Ҳоло дар қаламрави Федератсияи Россия зиёда аз 60 иттиҳодияву
ҷамъиятҳои тоҷикон фаъолият
доранд.
Ман ба ҳамаи ин марказу
ҷамъиятҳо барои тарғиби фарҳанг
ва маърифату таърихи куҳанбунёди
кишварамон дар Федератсияи Россия миннатдории самимии худро
изҳор менамоям.
Фикр мекунам вақти он расидааст, ки шумо барои мутамарказонидани фаъолияти ҷамъиятҳои
худ саъю талош варзед ва ҷиҳати
ташкил намудани Иттиҳодияи
умумироссиягии тоҷикон иқдом
намоед.
Дар баробари ин, донишҷӯёни
сершумори мо низ, ки дар Федератсияи Россия таҳсил менамоянд,
бояд зери созмони ягона муттаҳид
шаванд ва дар амри муаррифии
шоистаи давлат ва мардумамон
нақши арзандаи худро гузоранд.
Баъзе шаҳрвандони бурунмарзии мо ба гурӯҳҳои ҷиноятпеша,
ки бо муомилоти ғайриқонунии
маводи мухаддир машғуланд ,
пайваста, бо ин кирдори худ аз як
тараф ҳаёти хешро месӯзонанд,
яъне паси панҷара мераванд ва аз
сӯи дигар, эҳтирому обрӯи давлати
моро доғдор месозанд.
Инчунин, ҳастанд ҷавононе,
ки ҳангоми расидан ба синни
хизмати ҳарбӣ бо роҳҳои гуногун
Тоҷикистонро тарк карда, аз ҷумла
ба Россия мераванд.
Шумо роҳбарони ҷамъияту
диаспораҳо бояд ба чунин ҷавонон
фаҳмонед, ки хизмат ба Ватанмодар уҳдадории конститутсионии ҳар як шаҳрванд ва мактаби
мардонагӣ буда, аз адои хизмат ба
сарзамини аҷдодӣ саркашӣ кардан
рафтори ҷавонмард нест.
Имрӯз, ҳамчунин, ҳолатҳое низ
ҷой доранд, ки баъзе ҳамватанони
мо баъди ба муҳоҷирати меҳнатӣ
рафтан зану фарзанд, падару модар
ва хешу табори худро фаромӯш
мекунанд ва аз ҳолу аҳволи онҳо
бохабар намешаванд.
Чунин рафтор ҳаргиз хоси миллати куҳанбунёду соҳибтамаддуни
мо нест. Падару модар, зану фарзанд ва наздикон барои мардуми
мо шахсони азизу ғанимат ҳастанд
ва миллати мо оиларо муқаддас
мешуморад.
Бинобар ин, ман ба шумо
муроҷиат мекунам, ки ҳаргиз ва
дар чӣ шароите, ки набошед, ба
чунин рафтор роҳ надиҳед.
Ман ин нуктаҳоро дар назди
шумо, роҳбарони ҷамъиятҳо ва
шахсони обрӯманд барои он иброз
медорам, ки барои сарҷамъии миллат ва дастгирии якдигар саҳмгузор
бошед.
Бинобар ин, шумо ҳамватанони
азиз, ки ба ин кишвари дӯст бо нияти неки бо меҳнати ҳалол таъмин
кардани зиндагии осудаҳолонаи
падару модар ва наздикону пайвандонатон омадаед, қонуну қоидаҳои
кишвари иқоматро риоя кунед,

бо ҳамдиёрон тифоқ бошед ва
ҳамдигарро дастгирӣ намоед.
Роҳбарону фаъолони
диаспораҳо ва чамъиятҳои тоҷикон
ва онҳое, ки калонсолу ботаҷриба
ҳастанд, бояд ҳидоятгари ҷавонон
бошанд, ба онҳо роҳи дурусти зиндагиро фаҳмонанд, ба худшиносиву
худогоҳӣ даъват намоянд, роҳи
фарқ кардани неку бад ва ҳаққу
ноҳақро нишон диҳанд.
Вобаста ба ин, сафорат ва
намояндагии Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолиро зарур аст, ки якҷо бо ҷамъиятҳо,
диаспораҳо ва дигар мақомоти
дахлдор барои пешгирӣ намудани
ҷалби муҳоҷирон ба ҷараёнҳои
ифротгарои динӣ ва ҳимояи
муҳоҷирон аз таъсири манфии ҳама
гуна равияву ҳаракатҳои зарарнок
чораҳои судманд андешанд.
Дар ин кори бисёр муҳим
соҳибкорони муваффақ, зиёиёну
донишмандон ва мутахассисони баландихтисосе, ки имрӯз дар Россия
кору зиндагӣ мекунанд, бояд саҳми
ватандӯстонаи худро гузоранд.
Диаспораҳои тоҷикон дар Россия имрӯз танҳо аз муҳоҷирони
меҳнатӣ — коргарони сохтмонҳои
Россия иборат нестанд.
Ҳазорон нафар намояндагони
зиёиён-олимон, табибон ва мутахассисони касбҳои дигар дар ин
кишвар зиндагиву фаъолият мекунанд ва аллакай дар ҷомеаи Россия
ҷойгоҳи шоиста пайдо кардаанд.
Онҳо бояд рисолати худро
ҳамчун зиёӣ, яъне виҷдон ва номуси миллат анҷом диҳанд.
Д а р и н р а в а н д , с а ф о р ат,
консулгариҳои кишвар, вазоратҳои
маориф ва илм, фарҳанг, кумитаҳои
кор бо ҷавонон ва варзиш, рушди сайёҳӣ вазифадоранд , ки
барои муҳайё намудани фазои
мусоиди маънавӣ, тарбия ва
тақвияти ҳисси ватандӯстӣ, ғурури
миллӣ, нигоҳдорӣ ва густариши
фарҳанг ва забони миллӣ дар
байни муҳоҷирон тавассути нашри
китобҳои бадеӣ ва дарсӣ ба забони тоҷикӣ, ки рушди давлатдории
тоҷиконро ҳамаҷониба инъикос намоянд, инчунин, ташкил намудани
чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ
бо иштироки муҳоҷирон тадбирҳои
судманд андешанд.
Хусусан, зарур аст, ки дар рӯзҳои
таҷлили ҷашнҳои бузурги миллиамон – Истиқлолият ва Наврӯз аҳли
санъат, зиёиёни эҷодкор ва намояндагони обрӯманди ҷомеа ба
чорабиниҳои муҳоҷирони меҳнатӣ
даъват карда, маъракаҳои ҷашнӣ бо
омодагии ҳамаҷониба ва дар сатҳи
баланд гузаронида шаванд.
Ҳамватанони гиромӣ!
Ҳоло шаҳрвандони Тоҷикистон
қариб дар тамоми нуқоти кишвари
паҳновари Россия таҳсил ва кору
фаъолият доранд.
Дар ин замина, Ҳукумати
Тоҷикистон дар доираи татбиқи
сиёсати хориҷии худ рушду тавсеаи ҳамкориҳои судмандро бо
минтақаҳои Федератсияи Россия
ҳамчун самти умда арзёбӣ менамояд.
Дар ҳоли ҳозир робитаҳои
минтақавӣ бо беш аз 70 субъекти
Федератсияи Россия дар бахшҳои
иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва дигар

арсаҳо ба роҳ монда шудаанд.
Дар арафаи Наврӯз сафари
Президенти Ҷумҳурии Тотористон
Рустам Минниханов ба Тоҷикистон
ба вуқӯъ пайваст, ки дар ҷараёни он
дурнамои ҳамкориҳои гуногунсамт
бо яке аз минтақаҳои пешрафтаи Федератсияи Россия мавриди
баррасӣ қарор гирифт.
Инчунин, Анҷумани доираҳои
соҳибкории Тоҷикистону Тотористон баргузор гардида, зимни он миёни бисёр субъектҳои
хоҷагидори ду ҷониб робитаҳои
мустақим барқарор шуданд.
Дар раванди таҳкими
робитаҳо бо субъектҳо ва
доираҳои соҳибкории кишвари Россия ҳамватанони бурунмарзии мо, ҳамчунин, бояд намунаи одобу ахлоқи ҳамида ва
густаришдиҳандаи фарҳангу тамаддуни олии тоҷикон дар хориҷа
бошанд.
Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон
д а р хо р и ҷ и к и ш в а р с а ф и р и
фарҳангии кишвари худ мебошад.
Айни замон дар сартосари
кишвари маҳбубамон ба хотири истиқболи арзандаи ҷашни
таърихиву фархундаи 30-солагии Истиқлолияти Тоҷикистони
азиз амалҳои созандаву ободкорӣ
вусъати бесобиқа касб намудааст
ва шумо низ метавонед ба ин раванди нек ҳамроҳ шуда, мувофиқи
имконият барои рушду тараққиёти
Тоҷикистон, ободиву пешрафти
Ватани аҷдодии худ ва зодгоҳатон
саҳми арзишманд гузоред.
Ба ҳамаи шумо – ҳамватанони
азиз зарур аст, ки ҳамеша муттаҳиду
сарҷамъ бошед , Тоҷикистонро
қисмат накунед ва ҳамеша дар ёд
дошта бошед, ки мо як Ватан – модар дорем.
Ва дар куҷое, ки кору зиндагӣ
мекунед, эътибору обрӯ ва шаъну
шарафи миллатамонро нигоҳ доред, то тавонед, хубӣ кунед. Агар
хубӣ аз дастатон наояд, ба дигарон
зарар нарасонед ва номи миллати
куҳанбунёди тоҷикро доғдор насозед.
Бори дигар хотирнишон месозам, ки ба тарбияи фарзандон
ва тайёр кардани мутахассисони
баландпоя эътибори ҷиддӣ зоҳир
бояд кард, зеро барои кадрҳои хуб
сарҳад вуҷуд надорад ва фарзандони мову шумо, яъне кадрҳои тарбиякардаи мо дар ҳама ҷой мавқеи
худро пайдо карда метавонанд.
Итминон дорам, ки мо ҳама
якҷоя минбаъд низ пешрафту
тараққиёти устувори давлати
соҳибистиқлоламонро таъмин
намуда, онро ба як кишвари
мутараққӣ табдил медиҳем.
Ҳар яки мо бояд дарк намоем,
ки соҳиби Ватан моем ва таъмин
намудани ҳаёти ободу осоиштаи
Тоҷикистон низ дар дасти худи
мост. Сидқан дӯст доштани Ватани
биҳиштосо қарзи фарзандиву инсонии ҳар яки мо мебошад.
Ба ҳамаи шумо, ҳозирини
гиромӣ, кулли муҳоҷирон ва
донишҷӯёни тоҷик тансиҳатӣ, саодат ва муваффақиятҳои беш аз пеш
орзу менамоям.
Доим саломату сарбаланд
бошед!
Ташаккур!
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(Аввалаш дар саҳ.1)
Дар семоҳаи якуми соли
2019 нақшаи андозҳо ва диг а р п а рд ох т ҳо и ҳа т м ӣ , к и
ҷамъоварии онҳо ба зиммаи
мақомоти андоз гузошта шудааст, ба андозаи 100,3% таъмин
гардида, ба ҷойи 2 млрд. 634,8
млн. сомонии пешбинишуда,
ба буҷети давлатӣ 2 млрд. 642,0
млн. сомонӣ ворид шуд , ки
нисбат ба нишондиҳандаҳои
пешбинишуда 7,2 млн. сомонӣ
зиёд мебошад.
Иҷрои нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо дар
семоҳаи якуми соли 2019 дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон ба андозаи 107,0%,
вилояти Хатлон – 100,4%, вилояти Суғд – 104,0% ва шаҳри
Душанбе – 103,8% таъмин шуд.
Дар баробари ин, дар давраи
ҳисоботӣ дар 12 шаҳру ноҳия
иҷрои нишондиҳандаҳои буҷети
давлатӣ таъмин нагардид. Аз
ҷумла, шаҳру ноҳияҳои Вахш
– 96,6%, Ҷомӣ – 79,0%, Панҷ –
95,0%, Ёвон – 91,0%, Ҳамадонӣ
– 89,0%, Фархор – 88,0%, Исфара
– 93,8%, Ваҳдат – 93,0%, Роғун
– 58,0%, Турсунзода – 98,5%,
Варзоб – 90,4% ва Ҳисор – 98,7%.
Сабабҳои асосии дар шаҳру
ноҳияҳои номбаршуда таъмин
нагардидани иҷрои нақшаи
пешбинишудаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, пеш аз
ҳама, ба дараҷаи кофӣ рушд
наёфтани иқтисодиёт ва дуруст
фаъолият накардани корхонаҳои
калон ба ҳисоб рафта, дар баробари ин, дуруст таҳия нашудани
нишондиҳандаҳои қисми даромади буҷети давлатӣ, пурра ба
инобат нагирифтани ин омилҳо,
инчунин, ба зоҳир намудани
саҳлангорӣ ва бемасъулиятӣ аз
ҷониби кормандони нозиротҳои
андоз вобаста мебошад.
Та ъ м и н н а г а р д и д а н и
нишондиҳандаҳои пешбинишуда аз ҷониби нозиротҳои
андози шаҳру ноҳияҳои номбурда, мутаносибан ба таъмини
сифатнокии иҷрои нақша таъсири манфӣ расонд ва дар ин
давра нақшаи андоз аз арзиши
иловашуда – 82,0% ва андозҳо
барои захираҳои табиӣ – 89,7%
таъмин гашт, ки аз ин ҳисоб ба
буҷет мутаносибан 113,0 млн.
сомонӣ ва 16,0 млн. сомонӣ ворид нагардид.
Сифатан таъмин нашудани
иҷрои нақшаи андозҳо, пеш аз
ҳама, ба нисбатан кам гардидани манбаъҳои андозбандии
ширкатҳои мобилӣ, аз ҷониби
ко рхо н а ҳо и с ем е н т б а р о р ӣ
бештар гардидани содироти
маҳсулот, ки бо меъёри сифрии андоз аз арзиши иловашуда андозбандӣ мешавад, кам
гардидани даромади умумии
корхонаҳои калони истеҳсолӣ,
тайи солҳои охир муқаррар
гардидани имтиёзҳои иловагии андозӣ ва кам шудани
манбаъҳои андозбандии бонус
(ба истиснои маблағҳои баҳсӣ),
бо дарназардошти аз ҷониби
корхонаҳо ба даст наовардани
ҳуқуқи истифодаи захираҳои
нав вобаста буда, инчунин аз
ҷониби кормандони мақомоти
андоз дар сатҳи зарурӣ иҷро накардани уҳдадориҳои мансабӣ,

БОЉУ ХИРОЉ

Ҷаласаи Мушовара

БЕЊТАР СОХТАНИ ХИЗМАТРАСОНЇ
БА АНДОЗСУПОРАНДАГОН
ВА МУСОИДАТ НАМУДАН БА
РУШДИ СОЊИБКОРЇ
Ҳисобот дар бораи натиҷаи фаъолияти мақомоти андоз дар
семоҳаи якуми соли 2019 ва вазифаҳо барои давраҳои минбаъда
аз ҷумла пурра татбиқ накардани муқаррароти қонунгузории
андоз, супоришҳои роҳбарияти
Кумитаи андоз оид ба пешгирии
қонунвайронкуниҳо, сари вақт
ва дар сатҳи дахлдор анҷом
надодани корҳои назоратӣ,
тавзеҳотию фаҳмондадиҳӣ ва
дигар омилҳо вобаста мебошад.
Дар бораи бақияи қарзи андоз
ва тадбирҳо баҳри рӯёндани
онҳо
Бақияи қарзи андозҳо ба
ҳолати 1 марти соли 2019
маблағи умумии 734,6 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба
1 январи соли 2019 ба андозаи
8,9 млн. сомонӣ зиёд гардидааст. Дар давраи ҳисоботӣ
бақияи қарзи андоз дар 48
шаҳру ноҳияҳо дар ҳаҷмҳои
гуногун кам гардида бошад ҳам,
мутаассифона, дар нозиротҳои
андози шаҳру ноҳияҳои Сино 2,4
млн.сомонӣ, Исмоили Сомонӣ
1,0 млн. сомонӣ, Шоҳмансур
202,0 ҳазор сомонӣ, Фирдавсӣ
291,0 ҳазор сомонӣ, Ваҳдат 3,0
млн. сомонӣ, Роғун 5,3 млн.
сомонӣ, Рӯдакӣ 2,7 млн. сомонӣ,
Ёвон 2,0 млн. сомонӣ, Балҷувон
600,0 ҳазор сомонӣ, Истаравшан
1,7 млн. сомонӣ ва Нозироти
андозсупорандагони калон 5,4
млн. сомонӣ зиёд гардидааст.
Шумораи андозсупорандагони қарздор бошад, тибқи
маълумоти пешакӣ ба ҳолати 1
марти соли 2019, дар маҷмӯъ,
зиёда аз 41 ҳазор ададро ташкил додааст, ки аз он шахсони
ҳуқуқӣ зиёда аз 9 ҳазор адад ва
соҳибкорони инфиродӣ 32 ҳазор
нафарро ташкил намуда, нисбат
ба аввали сол 4 ҳазор адад кам
гардидааст.
Дар семоҳаи якуми соли
2019 аз тарафи мақомоти андоз
нисбати 2 274 андозсупорандаи
қарздор, дар бораи маҷбуран
ситонидани андозҳо ба маблағи
умумии 292,5 млн. сомонӣ дар
маҷмӯъ, 3 083 адад қарор қабул
шудааст.
Аз ҳисоби қарорҳои мазкур
дар давраи ҳисоботӣ ба буҷети
давлатӣ 144,8 млн. сомонӣ ва аз
ҳисоби қарорҳои дар соли 2018
қабулгардида, ки иҷрои онҳо
дар соли 2019 идома доранд,
15,0 млн. сомонӣ ворид шудааст.
Дар натиҷа, маблағи умумии ба
буҷет воридшуда 159,0 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат
ба семоҳаи якуми соли 2018-ум
33,6 млн. сомонӣ зиёд мебошад.
Ҳолати дигаре, ки вақтҳои
охир боиси нигаронӣ гардида истодааст, ин аз ҷониби мақомоти
ҳудудии андоз сари вақт талаб

накардан ва дар барномаи Системаи муттаҳидаи иттилоотии
идоракунии андозҳо ворид
накардани маълумот оид ба
суратҳисобҳои бонкии аз ҷониби
андозсупорандагон кушодашуда мебошад, ки дар натиҷа,
чунин ҳолат боиси аз назорат
ва татбиқи чораҳои маҷбуран
ситонидани қарзи андозҳо дур
мондани суратҳисобҳои бонкии
андозсупорандагони қарздор
шуда истодааст.
Ҳолати мазкур дар шаҳру
ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ
дар 18 ҳолат, Восеъ 21 ҳолат,
Данғара 17 ҳолат, Кӯлоб 22 ҳолат,
Бохтар 19 ҳолат, Шоҳмансур 28
ҳолат, Исмоили Сомонӣ 21
ҳолат, Фирдавсӣ 17 ҳолат, Сино
22 ҳолат, Мастчоҳ 27 ҳолат, Зафаробод 24 ҳолат, Ваҳдат 13
ҳолат, Варзоб 9 ҳолат, Роғун 7
ҳолат, Рӯдакӣ 12 ҳолат, Ҳисор 15
ҳолат, Нозироти андозсупорандагони калон 25 ҳолат ва дар
Нозироти андозсупорандагони
миёна дар 25 ҳолат муайян ва
ошкор шуд.
Бо дарназардошти ҳолатҳои
қайдгардида, мақомоти ҳудудии
андоз ба таври қатъӣ вазифадор
мешаванд, ки дар мавриди ба
андозсупорандагон пешниҳод
намудани мактуби ахборотӣ,
дар муҳлати муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ маълумотро оиди
суратҳисобҳои кушодашуда
талаб карда, дар барномаи
Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо ворид намоянд ва дар сурати аз
ҷониби ташкилотҳои қарзӣ вайрон гардидани талаботи моддаи
56 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар хусуси сари вақт
огоҳ намудани мақомоти андоз
оиди аз ҷониби андозсупоранда
кушодани суратҳисоби бонкӣ,
нисбати чунин ташкилотҳои
қарзӣ тибқи талаботи Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҷӯӣ
намоянд.
Дар бораи масъалаҳои андозбандии соҳибкорони
инфиродӣ
Тибқи маълумот ба ҳолати
1 апрели соли 2019 дар миқёси
ҷумҳурӣ (бе дарназардошти
хоҷагиҳои деҳқонии бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ) 34159 нафар
соҳибкори инфиродии дар асоси
шаҳодатнома фаъолияткунанда
ба қайди давлатӣ гирифта шуда,
аз ин ҳисоб ба буҷет 88,2 млн.
сомонӣ андозҳо ворид гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 13,5 млн. сомонӣ
зиёд мебошад.

Дар баробари ин, натиҷаи фаъолияти гурӯҳҳои корӣ шаҳодат
м е д и ҳа н д , к и д а р а к с а р и
мақомоти ҳудудии андоз, ҳоло
ҳам, ҳолатҳои ба таври сифрӣ
ё бе нишондоди мошинҳои
назоратӣ-хазинавӣ ва якхела
қабул намудани ҳисобот, пурра
пешниҳод нашудани ҳисоботи
андозӣ ва бе гузаронидани назорати камералӣ қабул намудани
эъломияҳои андоз ҷой доранд.
Масъалаи дигар, ин гузариши соҳибкорон аз як низом
ба низоми дигари андозбандӣ
ба ҳисоб меравад. Яъне, тибқи
талаботи Кодекси андоз дар
сурати аз 1 млн. сомонӣ зиёд
гардидани даромади умумии
соҳибкори инфиродии дар асоси
шаҳодатнома фаъолияткунанда,
чунин соҳибкори инфиродӣ
уҳдадор аст, тибқи тартиби
муқарраршуда фаъолияти минбаъдаи худро дар шакли шахси
ҳуқуқӣ идома диҳад.
Натиҷаи корҳои таҳлилию
назоратӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки
дар ин қисмат муқаррароти
қонунгузорӣ аз ҷониби андозсупорандагон дар сатҳи дахлдор
риоя нагардида, дар ҳамон як
нуқтаи савдо ё хизматрасоние,
ки қаблан дар он соҳибкор фаъолияташро амалӣ менамуд,
фаъолияти он қатъ шуда, ба
номи яке аз шахсони бовариноки ӯ ҳуҷатҳои соҳибкории нав ба
расмият дароварда ё ин ки дар
ҳамон нуқта ба якчанд соҳибкор
ҳуҷҷатҳои соҳибкории алоҳида
дода мешавад ва баъзе кормандони мақомоти ҳудудии андоз
барои нишон надодани ҳаҷми
воқеии даромади андозсупорандагон мусоидат менамоянд.
Фаъолияти гурӯҳҳои корӣ
ва корҳои таҳлилию назоратӣ
нишон медиҳад, ки аз ҷониби
м а қ о м о т и ҳ уд уд и и а н д о з
муқаррароти Кодекси андоз
ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451
дар сатҳи дахлдор таъмин нагардида, соҳибкорон бо гирифтани
патент ба воридот ва хариду
фурӯши яклухти молҳо ва бо андозсупорандагони дар низоми
умумии андозбандӣ фаъолияткунанда амалиётҳои аз 100 ҳазор
сомонӣ, яъне аз ҳадди барои
соҳибкори тибқи патент фаъолияткунанда муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ зиёд анҷом дода,
аммо на ҳамаи онҳо тибқи тартиби муқарраршуда шакли ташкилию ҳуқуқии худро иваз намуда, ба фаъолияти соҳибкорӣ бо
шаҳодатнома гузаштаанд.
Мушкилии дигаре, ки дар
фаъолияти соҳибкорони бо

шаҳодатнома амалкунанда дида
мешавад, ин ҳоло ҳам ҷой доштани ғайрирасмӣ истифода
кардани коргарони кироя, ба
таври сифрӣ пешниҳод намудани эъломияҳои андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ аз
ҷониби корфармоён мебошад.
Оид ба корҳои назоратии
мақомоти андоз
Дар доираи талаботи Кодекси андоз анҷом додани корҳои
назоратӣ ва пешгирӣ намудани
ҳолатҳои қонунвайронкуниҳои
соҳаи андоз яке аз самтҳои
муҳим ва назарраси фаъолияти мақомоти андоз ба ҳисоб
меравад.
Дар семоҳаи якуми соли
2019 тибқи Нақшаи тасдиқшуда
ва дархостҳои мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ, бо дарназардошти талаботи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
16.01.2019, №990 “Дар бораи
эълон намудани мораторий ба
ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ
дар соҳаи истеҳсолӣ” ва Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ
дар соҳаи истеҳсолӣ” нисбати
фаъолияти 386 шахси ҳуқуқӣ ва
соҳибкори инфиродӣ санҷиши
риояи қонунгузории андоз гузаронида шудааст, ки нисбат
ба ҳамин давраи соли 2018
шумораи санҷишҳо 94 адад кам
мебошад.
Дар натиҷаи санҷишҳо ба
маблағи 111,6 млн. сомонӣ кам
ҳисоб кардан ва пинҳонкунии
андозҳо ошкор гардида, аз ин
ҳисоб ва аз ҳисоби маблағҳои
қаблан дар солҳои 2013 – 2018
дар рафти санҷишҳои андоз барилова ошкоршуда, ки рӯёнида
нашуда буданд, дар маҷмӯъ, ба
буҷет 124,2 млн. сомонӣ ворид
шудааст.
Мутобиқи ҳисобот дар
семоҳаи аввали соли 2019 аз
тарафи мақомоти андоз фаъолияти 5506 андозсупоранда
таҳти санҷиши амалиётӣ қарор
дода шуда, дар натиҷа, 1047
ҳолати бе қайд дар мақомоти
андоз ба фаъолияти соҳибкории
ғайриқонунӣ машғул гардидани
шахсони воқеӣ, 1859 ҳолати
дар ҳисобот нишон надодани
коргарони кироя, 274 ҳолати бе
истифодаи мошинҳои назоратӣхазинавӣ фаъолият доштани
андозсупорандагон ва 258
ҳолати бе қайди мақомоти андоз ба иҷора додани объектҳои
ғайриманқул ошкор гардида,
дар рафти санҷиш камбудиҳои
ошкоргардида бартараф шуда,
дар ҳаҷми 29,5 млн. сомонӣ
андозҳои иловагӣ ҳисоб ва воридоти 26,2 млн. сомонии он
ба буҷет таъмин гардидааст, ки
нисбат ба ҳамин давраи соли
гузашта ба маблағи 17,9 млн.
сомонӣ зиёд мебошад.
Зимни санҷишҳои амалиётӣ
1955 нафар шахси воқеӣ бо
ҳ у ҷ ҷ а т ҳо и с о ҳ и б ко р ӣ т а ъ мин шуда, дар фаъолияти 274
андозсупоранда мошинҳои
назоратӣ – хазинавии дорои
хотираи фискалии бо таҷҳизоти
интиқолдиҳандаи электронӣ
муҷаҳҳазшуда насб шудааст.

Ҷаласаи Мушовара

БОЉУ ХИРОЉ

БЕЊТАР СОХТАНИ ХИЗМАТРАСОНЇ
БА АНДОЗСУПОРАНДАГОН
ВА МУСОИДАТ НАМУДАН БА
РУШДИ СОЊИБКОРЇ
Ҳисобот дар бораи натиҷаи фаъолияти мақомоти андоз дар
семоҳаи якуми соли 2019 ва вазифаҳо барои давраҳои минбаъда
Оид ба корҳои тавзеҳотию
фаҳмондадиҳии мақомоти
андоз
Таҷрибаи ҳаррӯзаи маъмурикунонии андоз ва муносибатҳои
андозӣ бо андозсупорандагон
гувоҳӣ медиҳад, ки анҷом додани корҳои фаҳмондадиҳию
тавзеҳотӣ бо андозсупорандагон,
аз ҷумла гузаронидани семинар
– машваратҳо, вохӯриҳо, таҳияи
намоишҳо бояд самти афзалиятноки фаъолияти соҳа боқӣ
монда, ба он таваҷҷуҳи бештар зоҳир шавад. Солҳои охир
мақомоти андоз кӯшиш карда
истодаанд, ки бо мақсади сарфа
намудани вақти андозсупорандагон, аз технологияи иттилоотӣ
ва барномаҳои компютерӣ бештар истифода намуда, тамоми
хизматрасониҳои худро дар шакли электронӣ, бе ҳозир шудани
андозсупоранда ба мақомоти
андоз ба роҳ монда, корҳои
тавзеҳотию фаҳмондадиҳиро
зиёд намоянд.
Дар семоҳаи якуми соли 2019
тибқи Нақшаи чорабиниҳои Кумитаи андоз дар шаҳру ноҳияҳои
ҷумҳурӣ бо иштироки андозсупорандагон 764 семинар – машварат ва вохӯриҳо баргузор шуд,
ки нисбат ба ҳамин давраи соли
гузашта 7 адад зиёд мебошад.
Инчунин, аз ҷониби мақомоти
андоз дар семоҳаи якуми соли
2019 ба воситаи шабакаҳои телевизионии давлатӣ, марказҳои
иттилоотӣ, сомонаҳои интернетӣ,
радио, рӯзномаву маҷаллаҳо,
дар маҷмӯъ, 180 барнома, эълон
ва мақолаҳои фаҳмондадиҳӣ
ба тасвиб расонида шудааст, ки
нисбат ба соли гузашта 44 адад
ё худ 32,3 фоиз зиёд мебошад.
Аз ҷумла, тавассути барномаҳои
телевизионӣ 96 адад, радио 45
адад ва ба воситаи рӯзномаю
маҷаллаҳо 39 адад мақола ба
тасвиб расонида шудааст.
Гарчанде ки дар се моҳи
соли 2019 ш умораи семи нар - машваратҳо нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта, дар
маҷмӯъ, зиёд гардида бошад
ҳам, новобаста аз ин, дар 34
мақомоти ҳудудии андоз тамоюли пастшавии ин самти фаъолият
ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар
Раёсати андоз дар вилояти Суғд
25 адад, нозиротҳои андози
шаҳру ноҳияҳои Сино 4 адад, Б.
Ғафуров 15 адад, Дӯстӣ 4 адад,
Темурмалик 4 адад, Кӯлоб 2
адад, Левакант 3 адад, Данғара
4 адад, Муъминобод 3 адад,
Ишкошим 9 адад, Мурғоб 6 адад,
Ванҷ 4 адад, Рушон 4 адад, Файзобод 3 адад.
Нишондиҳандаи мазкур бар
хилофи талаботи мактубҳои да-

стурии Кумитаи андоз мебошад,
ки тибқи онҳо мақомоти ҳудудии
андоз вазифадор гардида буданд, ки минбаъд бо шаҳрвандон
дар як моҳ на камтар аз се маротиба корҳои фаҳмондадиҳӣ,
семинар-машварату, вохӯриҳо
ва мусоҳибаҳо доир намоянд.
Мутаассифона, иҷрои талаботи
дастурҳои зикршуда сарфи назар
гардида, дар як моҳ шумораи
корҳои фаҳмондадиҳии баъзе аз
нозиротҳо ба ҳисоби миёна аз 0,8
адад то 2 ададро ташкил додааст.
А з и н л и ҳо з , м а қо м от и
ҳудудии андозро зарур аст, ки
фаъолияти худро дар ин самт
ҷоннок намуда, барои иҷрои
мактубҳои дастурӣ ва ба ин васила, баланд бардоштани савияи
дониши андозсупорандагон ва
фарҳанги андозсупории онҳо,
чораҳои иловагиро роҳандозӣ
намоянд.
Масъалаи баланд бардоштани сатҳ ва пайваста беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба
шаҳрвандон яке аз масъалаҳои
муҳимтарини фаъолияти Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
Бо мақсадҳои зикршуда сомона
ва почтаи электронии Кумитаи
андоз, инчунин Бахши иттилоотии Кумитаи андоз (Контактсентр) бо истифодаи рақамҳои
содакардашудаи телефонии “151,
152” ба роҳ монда шуда, дар
семоҳаи аввали соли 2019 ба Бахши иттилоотӣ 15490 муроҷиати
телефонӣ ва электронӣ оид ба
масъалаҳои хизматрасонӣ ва
андозбандӣ ворид гардидааст,
ки нисбат ба ҳамин давраи соли
гузашта 3378 адад зиёд буда, 392
адади ин муроҷиатҳо ба шахсоне,
ки усули “Чат”-ро истифода намудаанд, рост меояд.
Қо б и л и қа й д а с т, к и
муроҷиатҳои телефонӣ ва электронии шаҳрвандон мавриди
таҳлил қарор гирифта, бештари
онҳо аз мундариҷаи саволҳои зерин иборат мебошанд. Аз ҷумла:
- оид ба тартиби ба таври
электронӣ пешниҳод намудани
эъломияҳои андоз (модули нав)
– 5206 (38,0%);
- тартиби дуруст ҳисоб ва
пардохт намудани низоми содакардашудаи андозбандӣ – 189
(1,4%);
- оид ба тартиби дуруст ҳисоб
ва пардохт намудани маблағи
патент ва бақияи қарзи он – 222
(1,6%);
- вобаста ба тартиби дуруст истифодабарии “Анбори
электронӣ” – 1582 (11,6%);
- тартиби ба таври электронӣ
пешниҳод намудани ҳисобномафактураҳои андоз аз арзиши

иловашуда ва аксиз – 1322 (9,6%);
- оид ба тартиби дуруст пешниход намудани эъломияи хизматчии давлатӣ - 746 (5,45%);
- оид ба фаъолияти хоҷагиҳои
деҳқонӣ – 437 (3,2%);
- вобаста ба тартиб додани
санади муқосавӣ – 316 (2,3%);
- тартиби дуруст ҳисоб ва
пардохт намудани андозҳо аз
молу мулки ғайриманқул ва
пешниҳоди эъломияи электронии андози мазкур – 273 (2,0%);
- пешниҳоди тавозуни корхона – 264 (1,9%).
Бояд тазаккур дод, ки дар
семоҳаи якуми соли 2019 тавассути рақами телефонии “151”,
почтаи электронӣ (сомона)
ва ҳангоми қабули бевоситаи
шаҳрвандон дар Кумитаи андоз,
дар маҷмӯъ, 74 шикоят қабул
шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 48 адад ё худ 65
фоиз зиёд гардидааст.
Бояд қайд намуд, ки тамоми
шикоятҳо мутобиқ ба дастуру
супоришҳои роҳбарияти Кумитаи
андоз мавриди баррасӣ қарор
гирифта, дар натиҷаи баррасӣ
гардидани шикоятҳо, барои дар
сатҳи дахлдор риоя ва иҷро накардани уҳдадориҳои мансабӣ,
дағалона вайрон намудани рафтори корманди мақомоти андоз
ва дигар камбудиҳо, ба 17 корманди мақомоти андоз муҷозоти
интизомӣ татбиқ шуд.
Б и н о б а р и н , р а ё с а т ҳо и
Дастгоҳи марказӣ ва мақомоти
ҳудудии андоз ҳушдор карда мешаванд, ки барои риояи талаботи Стандарти ягонаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, Кодекси одоби касбии
корманди мақомоти андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
ҳангоми хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, инчунин хушмуомила будан дар муносибат
бо андозсупорандагон чораҳои
иловагӣ андешанд.

Дар ҷаласаи васеи Мушовараи Кумитаи андоз
ба ғайр аз масъалаҳои
номбаршуда, инчунин,
масъалаҳои маъмурикунонии андоз аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда
ва масъалаҳои маъмурикунонии он, андозбандии
молу мулки ғайриманқул
баррасӣ гардид. Оид ба
ҳамаи масъалаҳои баррасишуда ҷаласаи Мушовара
қарорҳои дахлдор қабул
кард.
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Чорањо бањри кам
кардани баќияи
ќарзи андоз
Дар Раёсати андози шаҳри Душанбе
бо мақсади пешгирии зиёдшавии
бақияи қарзи андозҳо ва кам намудани
шумораи андозсупорандагони қарздор,
бо андозсупорандагони ноҳияҳои
Шоҳмансур ва Исмоили Сомонӣ ҷаласаи
корӣ баргузор гардид.

Дар он муовини сардори
Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе Обиди Маҳмадсаид,
сардори шуъбаи ситонидани
қарзи андозҳои Раёсати андози пойтахт Абубакр Хушвахтов, сармутахассиси Гурӯҳи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Раёсати андоз
Илҳом Муродҳусейнов, сармутахассиси Раёсати ситонидани қарзи андозҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон Саймухтор Юсупов, инчунин,
роҳбарон ва сармуҳосибони
корхонаҳои дар қайди
нозиротҳои андози ноҳияи
Шоҳмансур ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ буда иштирок
доштанд.
Дар ҷаласа, нахуст, муовини сардори Раёсати андоз
дар шаҳри Душанбе Обиди
Маҳмадсаид баромад намуда, аз ҳолати нокифояи пардохти бақияпулиҳои андоз
нигаронӣ кард. Ҳамзамон,
ӯ гуфт, ки масъалаи бақияи
қарз на танҳо мушкилии
имрӯз аст, балки солҳои
дароз аст, ки ҳамчун масъалаи нигаронкунанда боқӣ
мондааст. Мақомоти андоз
баҳри кам кардани бақияи
қарзи андозҳо чораҳои
з а ру р ӣ а н де ш и д а , п а йваста кӯшиш мекунад, ки
баҳри афзоиш наёфтани
он корҳои заруриро тибқи
муқаррароти қонунгузории
андоз ва дигар санадҳое, ки
марбут ба андоз аст, анҷом
диҳад. Ҳамзамон, дар Кодекси андоз имтиёзҳо пешбинӣ

шудааст, ки то масъалаҳои
нигароникунанда ба вуҷуд
наоянд.
Обиди Маҳмадсаид қайд
намуд, ки албатта, фаъолияти соҳибкорӣ мушкил аст
ва ташвишҳои зиёде дорад,
вале аз пардохтҳое, ки тибқи
он ҳуҷҷати расмӣ мегирем,
саркашӣ кардан лозим нест,
чунки хилофи қонун амал
намудан пешомадҳои нохуб
дорад. Инчунин, ба андозсупорандагон таъкид шуд,
ки андозҳои худро сари вақт
пардохт намоянд? Имрӯзҳо
бақияи қарзии баъзе андозсупорандагон хеле калон шуда
истодааст. Қисми зиёди он аз
ҳисоби фоизу ҷаримаҳое аст,
ки дар натиҷаи иҷро накардани уҳдадориҳои саривақтӣ ба
вуҷуд омадаанд.
Сардори шуъбаи ситонидани қарзи андозҳои Раёсати
андоз дар шаҳри Душанбе
Абубакр Хушвахтов баромад
намуда, як қатор корхонаҳои
қарздорро номбар кард ,
ки ҳолати пардохти бақияи
қарзашон тамоман нокифоя
аст.
Дар охир қайд шуд, ки
бояд дар иҷрои вазифаҳо ва
уҳдадориҳои худ масъулиятшинос бошем. Кӯшиш намоем, ки вазифаи шаҳрвандии
худро дар назди давлат ба
хубӣ иҷро намоем. Дар пардохти андозҳои худ ҳисси
баланди ватандӯстӣ дошта
бошем.
Фирдавси АБДУРАҲМОН
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Дар асоси талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозсупорандагон
уҳдадоранд, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории андоз
ҳангоми ҳисоббаробаркунии нақдӣ бо шаҳрвандон ва андозсупорандагон
аз мошинҳои назоратӣ-хазинавии дорои хотираи фискалии бо таҷҳизоти
интиқолдиҳандаи электронӣ таҷҳизондашуда (МНХ-и дорои ТИЭ) истифода
намоянд. Зеро МНХ воситаҳои асосии муайян намудани даромади
воқеии андозсупорандагон ба ҳисоб рафта, дар қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ ҳангоми фурӯши мол, иҷрои корҳо
ва хизматрасониҳо бо пули нақд, кортҳои пардохти бонкӣ, чиптаҳо, бо
истифодаи ҳатмии МНХ ва додани чиптаи назоратӣ анҷом дода мешаванд.

Технологияҳои муосир
бесмаъулиятии нозиротҳои
андози номбаршуда дарак
медиҳад.
Инчунин, нозиротҳои андоз
дар вилояти Хатлон ба истиснои
нозиротҳои андоз дар ноҳияҳои
Дӯстӣ, Хуросон ва Ёвон дигарон
аз уҳдаи таъмини иҷрои нақшаи
МНХ набаромадаанд.
М. Давлатзода сабабҳои
аз МНХ истифода накардани
андозсупорандагонро, пеш
аз ҳама, аз нишон надодани маҳсулоти савдокарда ва

Вазъи таъмин
ва истифодаи МНХ
Та в р е б а н а з а р м е р а сад , имрӯзҳо кормандони мақомоти андози кишв а р к ӯ ш и ш н а м уд а и с т о даанд , ки давра ба давра
ҳамаи марказҳои савдо ва
х и з м ат р а с о н и и к и ш в а р р о
бо МНХ-и дорои таҷҳизоти
интиқолдиҳандаи электронӣ
(ТИЭ) таъмин намоянд. Инчунин, дар доираи маълумоти
тариқи электронӣ аз МНХ-и
соҳибкорон воридгардида, Кумитаи андоз назорати раванди
истифодабарии мошинҳои
назоратӣ-хазинавӣ ва додани
чипта ба истеъмолкунандагонро зери назорат қарор дода,
пеш аз ҳама, бо андозсупорандагоне, ки дар мавриди истифодаи мошинҳои назоратӣхазинавӣ ба қонунвайрониҳо
роҳ медиҳанд , корҳои
фаҳмондадиҳӣ мегузаронад.
Ба истилоҳи дигар, истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ имкон
медиҳад, ки фаъолияти андозсупоранда ва интизоми ӯ оид
ба истифодаи МНХ дар низоми
мустақим зери назорат қарор
дода шуда, масъулияти андозсупоранда ҷиҳати риояи
қонунгузории андоз баланд
бардошта шавад, сатҳу сифати
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон беҳтар гардад.
Тавре масъулин қайд мекунанд, истифодаи МНХ-и дорои
ТИЭ ба пешрафти фаъолияти соҳибкор ҳамеша таъсири мусбат мерасонад. Чунки
муштариён, аслан, ба сифати хизматрасонӣ ва арзиши
маҳсулот диққат медиҳанд,
ҳарчанд баъзан вонамуд намекунанд, ки маҳсулоти харидаашон гаронтар аст. Баҳри
таваҷҷуҳ зоҳир намудани
муштариён, соҳибкорони асил
кӯшиш мекунанд тавассути
чипта нишон диҳанд, ки арзиши маҳсулот гарон нест. Дар
Аврупо ва Амрико дар чиптаи
мошини назоратӣ – хазинавӣ на
танҳо арзиши маҳсулот, балки
сабукиҳо (тахфифҳо), аксияҳо ва
ҷоизаҳо барои хариди ин ё он

маҳсулотро дарҷ менамоянд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
мутобиқи талаботи моддаҳои
38-39 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Тартиби истифодаи мошини
назоратӣ - хазинавии дорои
хотираи фискалӣ, талаботи
техникӣ ба мошинҳои назоратӣ
– хазинавии дорои хотираи
фискалӣ (назоратӣ), инчунин
талабот нисбат ба системаи
компютерӣ оид ба назорати хизматрасониҳои алоқаи
мобилӣ ва хизматрасониҳои
электронӣ” аз 2 майи соли 2013,
№210 ҳисоббаробаркуниҳои
пулӣ ҳангоми фурӯши мол,
иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо
бо пули нақд, кортҳои пардохти бонкӣ, чекҳо, бо истифодаи ҳатмии мошинҳои
назоратӣ – хазинавии дорои
хотираи фискалӣ ва додани
чеки назоратӣ анҷом дода мешаванд. Аммо, тавре ба назар
мерасад, на ҳама андозсупорандагон дар фаъолияти худ
аз МНХ-и дорои ТИЭ истифода
менамоянд.
Тибқи иттилои сардори
шуъбаи санҷишҳои амалиётӣ,
назорати фаврӣ ва пешгирии
соҳибкории ғайриқонунии
Раёсати санҷиши андозҳои
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маҳмадсаид Давлатзода, дар
семоҳаи аввали соли 2019
мақомоти андоз, дар фаъолияти андозсупорандагони
кишвар, дар маҷмӯъ, 1229 адад
МНХ-и дорои ТИЭ насб кардаанд. Тибқи Фармоиши Раиси
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба
нақшаи таъмини МНХ барои
соли 2019» мақомоти ҳудудии
андоз вазифадор гардида буданд, ки дар 3 моҳи соли 2019–
ум 1797 андозсупорандаро бо
МНХ таъмин намоянд.
Номбурда илова намуд, ки
новобаста аз таъкидҳои пайвастаи роҳбарияти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии

То ҷ и к и с т о н , ҷ а л а с а ҳ о и
қаблан гузаронидашуда ва
барқияномаҳои ирсолгардида нозиротҳои андози баъзе
шаҳру ноҳияҳо аз уҳдаи иҷрои
нақшаи таъмини МНХ дар
семоҳаи якуми соли ҷорӣ набаромаданд. Аз ҷумла, шаҳру
ноҳияҳои Фирдавсӣ нақшаи
таъмини МНХ-ро ҳамагӣ 58
фоиз, Шаҳринав 22 фоиз, Лахш
17 фоиз, Нуробод 67 фоиз,
Тоҷикобод 33 фоиз, Файзобод
33 фоиз, Варзоб 22 фоиз, Сангвор 33 фоиз, Хоруғ 50 фоиз,
Ванҷ 50 фоиз, Рушон 50 фоиз,
Дарвоз 33 фоиз, Роштқалъа
50 фоиз, Шуғнон 33 фоиз, Деваштич 33 фоиз, Зафаробод 17
фоиз, Исфара 27 фоиз Гулистон
33 фоиз, Конибодом 37 фоиз,
Панҷакент 33 фоиз, Ҷаббор
Расулов 57 фоиз, Истаравшан
28 фоиз, Бобоҷон Ғафуров
45 фоиз, Бустон 45 фоиз,
Шаҳристон 0 фоиз, Истиқлол
10 фоиз, Нозироти андозсупорандагони калон (НАК)-и
ноҳияи Исомили Сомонӣ 30
фоиз, НАК- и ноҳияи Фирдавсӣ
60 фоиз, Нозироти андозсупорандагони миёна (НАМ)-и
шаҳри Хуҷанд 40 фоиз, НАМ-и
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 30
фоиз, НАМ-и ноҳияи Ҷаббор
Расулов 22 фоиз, НАМ-и ноҳияи
Спитамен 33 фоиз ва НАМ-и
ноҳияи Гулистон 16 фоиз иҷро
намуданд, ки ин, албатта, аз

маблағи даромадашон маънидод намуд.
Мавсуф пешниҳод намуд, ки
мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатӣ низ бояд
дар мавриди бо МНХ таъмин
кардани нуқтаҳои савдо ва
хизматрасонӣ бо кормандони
мақомоти андоз ҳамкорӣ намоянд. Яъне дар таъмини МНХ
ва таҳти назорат қарор додани
онҳо нозиротҳои андоз наметавонанд дар танҳоӣ аз уҳдаи
иҷрои ин кор бароянд ва дар
ин маврид кӯмаки мақомоти
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти
д а в л а т и и ш а ҳ р у н о ҳ и я ҳо
ҳатмист. Ба ин кор, онҳо низ
бояд диққат диҳанд, зеро ин
амал ба ғанӣ гардидани буҷети
маҳаллӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Таваҷҷуҳ кунед: соҳибкор
пеш аз он, ки дар ҳудуди шаҳр
ё ноҳия дӯкони савдо ё нуқтаи
хизматрасонӣ кушояд, аввал
аз мақомоти иҷроияи маҳалли
хеш иҷозат мегирад. Дар ин
маврид, дар мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатӣ ба шахси ба
соҳибкорӣ машғулшаванда, хуб
мешуд, корҳои фаҳмондадиҳӣ
анҷом диҳанд. Агар ин масъала
роҳи ҳалли худро пурра ёбад,
ба манфиати буҷети маҳаллӣ
хоҳад буд.
Ёдовар мешавем, ки
мутобиқ ба тағйироти ба моддаи 38 Кодекси андоз воридгардида, ки аз 01.01.2017 мавриди

амал қарор дорад, МНХ бояд
қобилияти интиқоли электронии маълумотро дошта бошад.
Қайд бояд намуд, ки таъмини интиқоли электронии маълумот аз МНХ-и андозсупорандагон ба Кумитаи андоз имконият
медиҳад, ки соҳибкорон ба ба
мақомоти андоз ташриф наоварда нишондодҳои МНХ-ро
ба мақомоти андоз пешниҳод
намояд. Маълумоти аз МНХ ба
Кумитаи андоз воридгардида,
бо истифода аз технологияҳои
муосир дар барномаҳои системаи иттилоотии андоз мавриди
коркард қарор гирифта, дар ин
замина то ҳадди максималӣ дар
фаъолияти андозсупорандагоне, ки аз МНХ истифода карда,
қонунгузории андозро риоя
менамоянд, корҳои назоратӣ
гузаронида намешавад
Инчунин, тибқи имтиёзҳое,
ки қонунгузории андоз барои
соҳибкорон муқаррар кардааст,
то се моҳ баъд аз шурӯъ намудани фаъолияти соҳибкори инфиродие, ки тариқи шаҳодатнома
фаъолият менамояд , аз истифодаи МНХ озод мебошад.
Зимнан, мақомоти андоз вазифадоранд, ки аз ҷониби андозсупорандагон ҳангоми муомилоти пулӣ бо аҳолӣ истифодаи
ҳатмии мошинҳои назоратӣхазинавии дорои хотираи фискалиро назорат намоянд. Дар
ҳолати истифода накардани МНХ
мақомоти андоз уҳдадоранд,
ки дар фаъолияти соҳибкор
корҳои назоратӣ, аз ҷумла хариди назоратӣ анҷом диҳанд.
Тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд, ҳарчанд соҳибкорон бо
МНХ-и дорои ТИЭ таъминанд,
аммо аз он ба таври зарурӣ
истифода намекунанд. Вақте
аз онҳо сабаби инро пурсон
мешавем, набудани савдо,
аҳамият надодани харидорон,
набудани барқ ва корношоям будани МНХ-ро баҳона
мекунанд. Ин дар ҳолест,
ки истифодаи МНХ ҳангоми
ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ
дар вақти фурӯши мол, иҷрои
корҳо ва хизматрасониҳо
б о п ул и н а қ д д а р а с о с и
қонунгузории андоз ҳатмӣ
мебошад.
Аз ин рӯ, соҳибкоронро зарур аст, ки зимни истифодаи
МНХ масъулият эҳсос кунанд
ва онро дар фаъолияти худ
истифода намуда, ба харидорон пайваста аз МНХ чипта
пешниҳод намоянд. Ҳамзамон,
ҷиҳати тақвият бахшидан ба
раванди таъмини соҳибкорон
бо МНХ мақомоти ҳудудии
андоз бояд бо истифода аз
таҳлили барномаҳои СИА корро дар ин самт ҷоннок намуда, пеш аз ҳама, нисбат ба
он субъектҳое, ки бархилофи
талаботи муқарраргардида
дар фаъолияташон аз МНХ истифода намекунанд, инчунин,
андозсупорандагонеро, ки аз
оғози фаъолияташон 3 моҳ гузаштааст, бо МНХ-и дорои ТИЭ
таъмин намоянд.
Мазҳаб ҶУМЪА

Манбаъҳои андозбандӣ
Нозироти андози ноҳияи Ҷаббор Расулов аз рӯи ҷамъбасти
семоҳаи аввали соли 2019 иҷрои қисми даромади
буҷети давлатиро бо дарназардошти андози иҷтимоии
ғайрибуҷетӣ ба андозаи 101,6 фоиз таъмин намуд. Дар ин
давра ба буҷети давлатӣ 19 миллиону 235 ҳазор сомонӣ
маблағ ворид шудааст, ки нисбат ба дурнамо 294 ҳазору
574 сомонӣ зиёд мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар
семоҳаи аввали соли ҷорӣ дар қиёси ҳамин давраи соли
2018 ба қисми даромади буҷети давлатӣ 2 миллиону 363
ҳазор сомонӣ бештар маблағ ворид гардидааст.
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навбати худ барои сари вақт
ҷамъоварӣ намудани маблағи
андози хоҷагиҳои кишоварзӣ
тадбирҳои амалӣ меандешанд. То имрӯз 90 фисади
хоҷагиҳои деҳқонӣ эъломияи
андозҳои худро барои соли
тақвимӣ ба мақомоти андоз пешниҳод намудаанд.
Пешниҳоди эъломияи андоз аз
ҷониби хоҷагиҳои кишоварзӣ,

Вазъи љамъоварии андоз

- Омилҳои асосии таъмини
босифати қисми даромади
буҷети давлатӣ дар ноҳия аз
ҳисоби маблағҳои иловагӣ
ҳисобшудаи андоз ва кам намудани бақияи қарзи андоз
мебошанд, - зикр дошт сардори шуъбаи баҳисобгирии
даромадҳои Нозироти андози ноҳияи Ҷаббор Расулов
Тӯлибой Маҳатов. - Дар се
моҳи сипаришудаи 2019 нисбат
ба аввали сол бақияи қарзи
андоз дар ноҳия ба маблағи
327 ҳазору 629 сомонӣ кам
шудааст.
Дигар сарчашмаҳои назарраси андозбандӣ дар ноҳия
фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси
патент ва шаҳодатнома мебошанд. Бояд гуфт, ки шумораи
соҳибкорон ва ҳаҷми воридоти
маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти
соҳибкорӣ дар ноҳия сол аз
сол афзуда истоданд. Айни ҳол
ҳиссаи маблағи андоз аз ҳисоби
фаъолияти соҳибкорӣ дар ноҳия
50 - фисади ҳаҷми умумии

андозҳои ҷамъоваришавандаро
ташкил медиҳад.
Бино ба маълумоти мутахассиси пешбари шуъбаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Нозироти андози ноҳияи Ҷаббор Расулов
Мирзоносир Набиев ба санаи
1-уми апрели соли 2019 шумораи соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома
фаъолияткунанда ва хоҷагиҳои
деҳқонӣ 2 ҳазору 643 ададро
ташкил медиҳанд. Дар қиёс
ба ҳамин давраи соли гузашта шумораи соҳибкорони бо
шаҳодатнома фаъолияткунанда дар ноҳия 201 адад зиёд
гардидааст. Аз ин 2 ҳазору 171
адад хоҷагии деҳқонӣ ва 472
нафар соҳибкори инфиродии
бо шаҳодатнома фаъолияткунанда мебошанд. Яъне, 90
фисади фаъолияти соҳибкории
тибқи шаҳодатнома дар ноҳия
аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ
мебошад. Аз ин рӯ, кормандони нозироти андоз, дар

анқариб пурра ба тариқи
электронӣ сурат мегирад.
Айни замон теъдоди
с оҳ и б ко р о н и и н ф и р од и и
бо патент фаъолияткунанда
дар ноҳияи Ҷаббор Расулов
2 ҳазору 21 нафар мебошад.
Нисбат ба соли сипаригардида ин шумора ба 119 нафар
афзудааст. Самти фаъолияти
соҳибкорони тибқи патент
фаъолияткунанда дар ноҳия
аз харидуфурӯш, кашонидани
бору мусофирон ва дигар намуди фаъолияти соҳибкорӣ
иборат аст. Дар се моҳи соли
2019 аз ҳисоби фаъолияти
соҳибкорони тибқи патент
фаъолияткунанда ба буҷети
давлатӣ 823 ҳазору 156 сомонӣ
маблағ ворид гардидааст.
Нозироти андоз дар
н оҳ и я и Ҷ а б б о р Р а с ул о в ,
ҳамзамон дар фаъолияти
андозсупорандагон пайваста корҳои назоратии андозро анҷом дода, барои
ошкору пешгирӣ намудани
қонунвайронкуниҳои андоз
тадбирҳои амалӣ меандешад. Дар се моҳи соли 2019
барои вайрон кардани талаботи қонунгузории андоз, дар
маҷмӯъ, ба маблағи 81 ҳазору
41 сомонӣ 80 протоколҳои
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
татбиқ гардида, маблағи зикршуда пурра ба ҳисоби буҷети
давлатӣ рӯёнида шудаанд.
Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Вохўрии судманд
Дар идораи рӯзномаи «Боҷу хироҷ» ба ифтихори Рӯзи пойтахт, ки ҳар сол
ҳафтаи сеюми моҳи апрел ҷашн гирифта мешавад, бо иштироки намояндагони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи
Фирдавсӣ мулоқот баргузор гардид.
Дар мулоқот муовини раис - роҳбари дастгоҳи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фирдавсӣ
Убайдулло Қурбонов роҷеъ ба тағйироту
дигаргуниҳои куллӣ дар ободонии шаҳри Душанбе, бунёди даҳҳо биноҳои маъмурию маишию истиқоматӣ, майдончаҳои бозиву варзишӣ
ёдовар шуда, қайд намуд, ки симои пойтахт рӯз
аз рӯз зеботар шуда, ба шаҳри муосири миллӣ
табдил меёбад.
У. Қурбонов роҷеъ ба таърихи шаҳри
Душанбе маълумот дода, баён дошт, ки Душанбе аз як деҳаи хурд имрӯз ба як шаҳри
муҳташам мубаддал гардидааст. Дар замони
соҳибистиқлолӣ даҳҳо биноҳои маъмурӣ,
и с т и қо м ат и и б а л а н до ш ё н а и з а м о н а в ӣ ,

марказҳои фарҳангӣ қомат афрохтаанд.
Бахусус, Китобхонаи миллии Тоҷикистон,
Осорхонаи миллӣ, Маҷмӯаи меъмории
«Кохи Наврӯз», МД “Маҷмӯаи тандурустии
“Истиқлол” ва даҳҳо иншооти нодир бунёд
шуда, ҳамчунин, дар давраи кӯтоҳи таърихӣ
дар шаҳри Душанбе садҳо майдончаҳои бозии
кӯдакон, варзишгоҳҳо, хиёбону фароғатгоҳҳои
ҷолибу зебо сохта, ба истифода дода шудаанд.
Мавсуф қайд намуд, ки бо меҳнати самаранок, ғамхорӣ ба якдигар ва бо нерӯи
дастаҷамъона баланд бардоштани шӯҳрати пойтахт ҳамчун маркази сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ
вазифаи ҳар як сокини он ба шумор меравад.
М. ҶУМЪА
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Санади муќоисавї
ва бањисобгирии
андозњо
Дар қарори Мушовараи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 январи соли
2019, №2 «Дар бораи ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти
мақомоти андоз дар соли 2018 ва вазифаҳо барои
соли 2019» омадааст, ки мақомоти ҳудудии андоз
тибқи мактуби дастурии Кумитаи андоз аз 17 ноябри
соли 2019 , №15108/5.1 «Оид ба тартиб додани санади
муқоисавӣ бо андозсупорандагон», ҷиҳати сари вақт
ва дар муҳлатҳои муқарраршуда бо андозсупорандагон дуруст тартиб додани санади муқоисавӣ чораҷӯӣ
намуда, аз натиҷаи корҳои анҷомёфта ба Кумитаи
андоз ҳар моҳ маълумот пешниҳод намоянд.
Бо мақсади ошноӣ пайдо
намудан аз вазъи кунунии тартиб додани санади муқоисавӣ
дар мақомоти ҳудудии андоз
ва таъмини иҷрои қарори Мушовараи Кумитаи андоз бо
сардори шуъбаи баҳисобгирӣ
ва назорати эъломияҳои андози Нозироти андоз дар ноҳияи
Рӯдакӣ Қ. Яқубов ҳамсуҳбат
гардидем.
Қ. Яқубов зимни суҳбат чунин гуфт:

раи умумии соҳибкоронро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби бақияи
қарз 258091 сомонӣ кам шуда,
аз ҳисоби маблағҳои пардохтнашуда маблағи бақияи қарз
214524 сомонӣ зиёд гардидааст.
Аз ҳисоби бақияи изофапулиҳо
584839 сомонӣ кам ва 78884
сомонӣ зиёд шудааст.
Дар соли 2018 аз шумораи
4556 нафар хоҷагии деҳконӣ
бо 3456 нафари онҳо санадҳои
муқоисавӣ тартиб дода шуд,

- Дар нозироти андоз
м а с ъ а л а и д а р м у ҳ л а т ҳо и
муқарраргардида тартиб додани санади муқоисавӣ бо андозсупорандагон, дуруст ва пурра
дохил намудани маблағҳои
ҳисобшуда ба ҳисобварақаҳои
андозсупорандагон, дурустии
маблағи андозҳои пардохтшуда
ва дар асоси иқтибосҳои бонкӣ,
ки аз Раёсати молияи ноҳия дастрас мешавад, тартиб додани
санади муқоисавӣ пайваста дар
маркази диққати роҳбарияти
мақомоти андоз мебошад.
Масалан, мо соли 2018 аз шумораи умумии 1179 нафар шахси ҳуқуқӣ бо 1118 нафари онҳо
санадҳои муқоисавӣ тартиб
додем, ки ин 95 фоизи шумораи
соҳибкорони ҳуқуқиро ташкил
медиҳад. Бояд қайд кард, ки
тавассути санадҳои муқоисавӣ
давоми сол аз ҳисоби бақияи
қарз 2244162 сомонӣ кам ва
1007940 сомонӣ афзоиш дода
шуд. Аз ҳисоби бақияи изофа
1119822 сомонӣ кам ва 300790
сомонӣ зиёд гардид.
Аз шумораи 5959 нафар
соҳибкори тибқи шаҳодатнома
фаъолиятдошта бо 4892 нафари
он санади муқоисавӣ тартиб
дода шудааст, ки 83 фоизи шумо-

ки ин ба 75,9 фоиз баробар
аст. Бояд тазаккур дод, ки аз
ҳисоби бақияи қарзи хоҷагиҳои
мазкур 50048 сомонӣ кам шуд,
вале дар сурати дигар маблағи
қарзи хоҷагиҳои деҳқонӣ 51527
сомонӣ зиёд гардид.
Чуноне аз шарҳи Қ. Яқубов
бармеояд, нақшаи тартиб
додани санади муқоисавӣ дар
муқоиса нисбат ба шумораи умумии шахсони ҳуқуқию
соҳибкорони инфиродӣ дар
мақомоти ҳудудии андоз
ҷавобгӯи талабот нест.
Зеро нақшаи тартиб додани
санадҳои муқоисавӣ бо шахсони
ҳуқуқӣ 95 фоиз, соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома
фаъолиятдошта 82,9 фоиз,
соҳибкорони бо патент фаъолияткунанда 99,3 фоиз ва
хоҷагиҳои деҳқонии ҳамагӣ
75,9 фоиз таъмин шудаасту
халос. Чунин нишондодҳо, албатта, боиси нигаронист. Аз
ин нуқтаи назар, кормандони
мақомоти ҳудудии андозро
зарур аст, ки сари ин масъала
дуруст андеша карда, баҳри
иҷрои қарори Мушовараи Кумитаи андоз чораандешӣ намоянд.
М. ТАБАРЗОДА
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Чанде қабл дар Кумитаи
андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо иштироки сардори
Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи
андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шамсулло Кабирзода, сардори шуъбаи
санҷишҳои амалиётӣ,
назорати фаврӣ ва
пешгирии соҳибкории
ғайриқонунии Раёсати
санҷиши андозҳои Кумитаи андоз Маҳмадсаид
Давлатзода ва андозсупорандагоне, ки дар
ҳудуди шаҳри Душанбе ба парвариш ва
харидуфурӯши гулҳо
машғуланд, семинар
машварат доир гардид.
Нахуст сардори шуъбаи
санҷишҳои амалиётӣ, назорати
фаврӣ ва пешгирии соҳибкории
ғайриқонунии Раёсати санҷиши
а н д о з ҳ о и Ку м и т а и а н д о з
Маҳмадсаид Давлатзода сухан
ронда, гуфт, ки мақсад аз баргузории семинар – машварат, пеш
аз ҳама, корҳои фаҳмондадиҳии
мақомоти андоз дар самти
дуруст пешниҳод намудани
эъломияҳои андозҳо, пурра нишон додани даромадҳои андозбандишаванда, дуруст нишон
додани музди меҳнати пардохтшаванда ва кормандони кироя,
инчунин, тартиби ҳисоб ва пардохти андозҳо, хусусан андоз
аз даромад ва андози иҷтимоӣ
ва истифодаи дурусти мошини
назоратӣ - хазинавии дорои
таҷҳизоти интиқолдиҳандаи
электронӣ (МНХ-и дорои ТИЭ)
дар фаъолияти андозсупорандагон мебошад.
Қайд гардид, ки халалдор насохтани фаъолияти андозсупоранда, ба роҳ мондани таҳлилҳо
бо истифода аз технологияҳои
ҳозиразамон, ҳамзамон, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии мақомоти

Семинар - машварат

БОЉУ ХИРОЉ

Хулоса аз тањлил
андоз ба андозсупорандагон
вазифаи аввалиндараҷаи Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб
меравад. Бо вуҷуди сабукиву имтиёзҳои пешниҳодшуда,
тавре аз таҳлилҳои мақомоти
андоз бармеояд, гарчанде назорат нисбатан ба давраҳои
қаблӣ беҳтар гардидааст, аммо
ҳолатҳои қонунвайронкуниҳои
андоз аз ҷониби баъзе андозсупорандагон ба назар мерасад.
Маҳмадсаид Давлатзода зикр кард, ки натиҷаи
таҳлилҳои мақомоти андоз
нисбати эъломияҳои андозҳои
аз ҷониби андозсупорандагон пешниҳодгардида нишон
медиҳанд, ки қисме аз андозсупорандагон дар эъломияҳо
даромади воқеан ба даст овардаашонро нишон намедиҳанд,
аз МНХ-и дорои ТИЭ дуруст
истифода намекунанд. Музди
меҳнати ба кормандон пардохтшавандаро пурра нишон
надода, музди меҳнати ночизро
нишон медиҳанд. Новобаста аз
ин, шумораи коргарони кирояро
сол аз сол кам нишон медиҳанд.
Ғайр аз ин, натиҷаи муоинаҳои
хронометражиро риоя намекунанд ва дар эъломияҳои
а н д о з ҳо ҳа ҷ м и в о р и д о т и
гумрукӣ ва фурӯши молҳоро пурра нишон намедиҳанд. Инчунин,
молҳоро дар бақия муддатҳои
тӯлонӣ нишон медиҳанд, бо
андозсупорандагони бемасъулият ё бо ширкатҳои фаъолияташон моҳияти назарраси иқтисодинадошта амалиёт мегузаронанд ва тартиби
истифодабарии ҳисобнома фактураҳои ААИ-ро риоя намекунанд. Дар натиҷа, миёни
мақомоти андоз ва андозсупорандагон нофаҳмиҳо ба миён
омада, андозҳо ба буҷети мамлакат дар ҳаҷми пурра ҳисоб ва
пардохт намегарданд.
Баъдан, Шамсулло Кабирзода аз хусуси камбудиҳои

ҷойдошта дар фаъолияти андозсупорандагоне, ки дар ҳудуди
шаҳри Душанбе ба парвариш
ва харидуфурӯши гулҳо машғул
мебошанд, ҳарф зад. Ӯ гуфт, ки
тибқи махзани маълумоти Кумитаи андоз ба санаи 1 марти соли
2019 дар ҳудуди шаҳри Душанбе
26 соҳибкори инфиродӣ, аз
ҷумла 11 соҳибкор тибқи патент
ва 15 нафар тибқи шаҳодатнома
ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул
мебошанд.

мутаносибан 205 сомониро
ташкил медиҳад ва бояд зикр
кард, ки нишондиҳандаи мазкур
нисбат ба нишондиҳандаҳои
соҳибкорони инфиродии тибқи
шаҳодатнома фаъолияткунанда
12-15 маротиба камтар мебошад.
Шамсулло Кабирзода афзуд,
ки таҳлили ҳисоботи андозсупорандагоне, ки дар шаҳри
Душанбе ба хариду фурӯши
гулҳо машғул мебошанд, нишон

Натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда аз рӯи махзани
маълумот нишон додааст, ки
андозҳои моҳонаи соҳибкорони
инфиродии тибқи шаҳодатнома
фаъолияткунанда, ки ба хариду
фурӯши гулҳо машғул мебошанд, ба ҳисоби миёна дар як
моҳ ба як соҳибкор 3380 сомониро ташкил медиҳад. Бояд
гуфт, ки 11 нафар соҳибкори
тибқи патент фаъолияткунанда аз рӯи гурӯҳҳои 9 (фурӯши
молҳои омехтаи ниёзи мардум
ва маҳсулоти хӯрокворӣ дар
растаҳои ғайристатсионарӣ),
16 (фурӯши гулҳои тару тоза)
ва 17 (фурӯши маҳсулот аз
пластмасса, гулҳои сунъӣ,
маҳсулот аз полиэтилен ва
қоғаз) ҳуҷҷати соҳибкорӣ гирифтаанд, ки маблағи миёнаи
моҳонаи онҳо барои пардохт

медиҳад, ки гарчанде тамоми
андозсупорандагон дар ин соҳа
як хел фаъолият доранд, аммо
нишондиҳандаҳо гуногунанд.
Қисми зиёди чунин субъектҳо
музди меҳнатро ночиз, ҳатто
400 сомонӣ ба як коргар нишон
додаанд. Ҳол он ки музди миёнаи меҳнат дар шаҳри Душанбе
тибқи маълумоти оморӣ 1091,0
сомониро ташкил додааст.
Масалан, тибқи ҳисоботи
пешниҳодгардида музди миёна ба як корманд аз ҷониби В.
Хоҷаев 800 сомонӣ, Н. Атамуродов 433,5 сомонӣ, А. Ахмедов 983,3 сомонӣ, А. Давронов 725 сомонӣ, Ҳ. Солиҷонов
621,7 сомонӣ, ҶДММ “Пайванд М” 631,5 сомонӣ нишон
дода шудааст. Вале дар ин
радиф соҳибкорони инфиродӣ
А. Амонқулов, Ҳ. Имомназаров,

М. Хоҷаев дар ҳисоботи андозии
худ, умуман, коргари кироя нишон намедиҳанд.
Тавре зикр шуд, соҳибкори
инфиродӣ Н. Атамуродов дар
фаъолияти худ аз меҳнати кироя истифода кардааст, вале
дар ҳисоботи андозӣ шумораи
коргари кироя ва фонди музди
меҳнатро пурра нишон надодааст, ки дар натиҷа, аз ҷониби
Гурӯҳи корӣ нисбати соҳибкори
мазкур 5 нафар коргари кироя, ки фонди музди меҳнати
он 65000 сомониро ташкил
медиҳад, ошкор шуда, аз ин
ҳисоб ба маблағи 24700 сомонӣ
андозҳои иловагӣ ҳисоб гардид.
Ш. Кабирзода гуфт, ки дар
робита ба ин, андозсупорандагон бояд талаботи Кодекси андоз ва дигар санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ дар соҳаи андозро риоя
карда, даромадҳои андозбандишаванда, шумораи коргари
кироя ва фонди музди меҳнатро
дар ҳисоботи андозӣ пурра нишон диҳанд ва ҳангоми хариди
мол, иҷри кор ва хизматрасонӣ
аз мошини назоратӣ - хазинавии дорои таҷҳизоти
интиқолдиҳандаи электронӣ истифода кунанд. Зеро истифодаи
мошини назоратӣ - хазинавии
дорои хотираи фискалӣ дар
ҳисобаробаркуниҳо бо андозсупорандагон ва шаҳрвандон
нишони масъулиятшиносӣ ва
фарҳанги баланди хизматрасонист.
Дар интиҳо таъкид шуд,
ки Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои
ҳамкориҳои ҳамаҷониба
бо андозсупорандагон
ҳамеша омода буда, баҳри
дар сатҳи замонавӣ ба роҳ
мондани хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон
кӯшиши зиёд ба харҷ
медиҳад.
Тоҳир ЧИЛАЕВ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Нелегок груз. Где в России платят меньше налогов?
В российских регионах быстро растут налоги на имущество, землю и
транспорт. «АиФ» выяснил, в каких республиках, областях и городах жителям
приходится платить больше и меньше других.
Почему налоги
отличаются?
В разных частях России жилье и земля строят по-разному, разнится также и
состав местного «автопарка». Правила
расчетов имущественного, земельного
и транспортного налогов, которые идут
в региональные бюджеты, определяют
местные власти. И картина получается
пестрая. Исследователи компании
«ФинЭкспертиза» изучили, как она

менялась с 2015 по 2017 гг. И вот что
они увидели.
За это время финансовые обязательства населения заметно потяжелели.
В масштабах всей страны сборы трех
региональных налогов выросли на 28%,
хотя зарплаты - только на 15%.
При этом за три года сумма всех налоговых платежей за жилье, землю и
автомобиль, приходящаяся на среднестатистического жителя России, увеличилась
в 1,27 раза и достигла 1534 руб. в год.

А если оценивать ситуацию в пределах
отдельных областей, краев и республик,
то в 2017 г. самая высокая фискальная
нагрузка досталась Московской области
(3620 руб. на человека), самая низкая Ингушетии (147 руб).
Во многом эти результаты связаны
с умением местных инспекций ФНС пополнять бюджетные закрома и благосостоянием регионов. Неслучайно в пятерке
аутсайдеров соревнования по сборам
региональных налогов сплошь бедные

кавказские республики и Чукотка. Но - удивительное дело – на шестом месте снизу
расположилась богатейшая Тюменская
область: только 430 руб. на человека.
Источник: https://sportmail.ru/news/
football-foreign/36473112/

Корҳои маърифатӣ

БОЉУ ХИРОЉ

Дар Ҷамоати деҳоти Ғаллаободи ноҳияи Хуросон бо иштироки 108
нафар андозсупоранда семинар – машварат баргузор гардид, ки дар он
масъалаҳои тартиби андозбандӣ дар фаъолияти истеҳсолкунандагони
маҳсулоти кишоварзӣ (супорандагони андози ягона), Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон №1042 «Дар бораи Консепсияи сиёсати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин», Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тағйиру иловаҳои
воридгардида ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори рақами
151-и Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди барраси қарор гирифтанд.

Роњњои баландбардории
маърифати андозсупорандагон
Семинар – машваратро мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба
соҳибкорони инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Нозироти андози
ноҳияи Хуросон Ҷ. Мансуров
оғоз намуда, изҳор дошт, ки
яке аз ҳадафҳои гузаронидани
ҷамъомад фаҳмонидани андорзсупорандагон аз хусуси дар
ҳисоботи андоз пурраю дуруст
нишон додани шумораи кормандони кироя, фонди музди
меҳнати онҳо ва дуруст нишон
додани шумораи саҳмдорон аз
ҷониби субъектҳои хоҷагидор ва

хизматчиёни давлатӣ, корхона,
муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ,
андозаи нафақа ва стипендияҳои
давлатӣ» фаҳмонида шуд. Иштирокчиён, ҳамчунин, оид ба риояи
талаботи қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар боари масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими
миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
маълумот гирифтанд.
Сармутахассиси Раёсати андоз дар вилояти Хатлон Мустафо
Саидов андозаи меъёрҳои андози ягона ва андози иҷтимоӣ, тар-

баррасӣ намудани масъалаҳои
дигари ба андозбандӣ алоқаманд
дар фаъолияти андозсупорандагон мебошад. Сипас, сармутахассиси Раёсати андоз дар вилояти
Хатлон Х. Маллаев баромад
карда, оид ба талаботи Кодекси
андоз ва дигар қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соҳаи андоз, аз ҷумла тартиби бақайдгирӣ ва андозбандии
истеҳсолкунандагони маҳсулоти
кишоварзӣ, супорандагони андози ягона, объект, манбаъ,
имтиёзҳо, давраи пешниҳоди
ҳисобот, муҳлат, андозаи пардохти маблағи андози ягона,
тартиби андозбандии коргарони кирояи хоҷагиҳои деҳқонӣ,
ки саҳмдорони хоҷагиҳои
деҳқонӣ ба ҳисоб намераванд
ва ҳамзамон оид ба ҳолатҳои
андозбандии иҷораи замини
хоҷагиҳои деҳқонӣ маълумот
дод.
Дар раванди ҷаласаи омӯзишӣ
ба андозсупорандагон талаботи
қонунгузории меҳнат ва Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи тадбирҳои тақвият
бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии
аҳолӣ ва зиёд намудани андозаи
маоши амалкунандаи вазифавии

тиби андозбандии супорандагони андози ягона – кооперативҳои
тиҷоратӣ, инчунин ҳангоми
фаъолияти ғайрикишоварзиро
мавриди баррасӣ қарор дод. Ӯ
гуфт, ки супорандагони андози
ягона дар қисмати фаъолияти кишоварзӣ аз пардохти
андози низоми содакардашуда
озод бошанд ҳам, ҳангоми коркарди маҳсулоти кишоварзии
истеҳсолнамудаи худ, ба иҷора
додани қитъаҳои замин ва ё
машғул шудан ба дигар намуди
фаъолияти ғайрикишоварзӣ
супорандаи андози низоми содакардашуда барои субъектҳои
соҳибкории хурд эътироф мегар-

данд ва уҳдадоранд, ки вобаста
ба ин ҳисоботи алоҳидаро пеш
баранд. Таъкид шуд, ки дар
тағйиру иловаҳои ба Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
нисбати шаҳрвандон ва андозсупорандагон як қатор имтиёзҳои
андози муқаррар шудааст, ки
қисмати бештари онҳо ба соҳаи
кишоварзӣ мансубанд.
Х. Маллаев дар робита ба
ин гуфт, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
супоридани низоми содакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкуунандагони
маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона) дар қисмати фаъолияти кишоварзӣ аз ҳисобу
пардохти андоз аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда,
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард
ва андоз аз замин озод мебошанд. Ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти ғайрикишоварзӣ
нисбат ба чунин фаъолияти
истеҳсолкунандагони маҳсулоти
кишоварзӣ супоридани андози
ягона иловатан андози содакардашударо аз рӯи меъёри
5% ва 6% ҳисобу пардохт менамояд. Хоҷагиҳои деҳқонии
бе таъсиси шахси ҳуқуқии
б а ф а ъ ол и я т и к и ш о в а р з ӣ
машғулбуда, танҳо андози ягона барои истеҳсолкунандагони
кишоварзӣ ва андози иҷтимоиро
дар ҳаҷми 10 сомонӣ барои
1 нафар саҳмдор дар як моҳ
ҳисобу пардохт менамояд.
Дар қисмати охири семинар – машварат миёни андозсупорандагон, хусусан,
сармуҳосибони хоҷагиҳои
д е ҳ қо н ӣ в а ко р м а н д о н и
мақомоти андоз суолу ҷавоб
сурат гирифт.
С. РУСТАМ,
вилояти Хатлон

АЗ ТАРАФИ ГУРӮҲИ КОРӢ ИЗҲОР ГАРДИД, КИ
андозсупорандагон метавонанд барои ҳалли
масъалаҳои пешомадаи андозбандӣ, тағйиру
иловаҳои воридгардида, инчунин нисбати амалӣ
ё (беамалии) кормандони масъули мақомоти андоз тавассути почтаи электронии info@andoz.tj
ва телефони боварии Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «151» ё рӯзномаи
«Боҷу хироҷ» муроҷиат намоянд ва ба саволҳои
хеш ҷавобҳои дақиқ гиранд.
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Реклама дальше
не пойдет
Лондон запретил рекламу
фастфуда в метро

Это один из шагов
в борьбе с детским
ожирением, которое
в Англии приобрело
угрожающие масштабы.
Увы, в России ситуация
ненамного лучше. А
диагноз диабет, как
сообщила вице-премьер
Татьяна Голикова,
поставлен более 42
тысячам российских
детей. За последние три
года их число выросло на
23 процента.
Но рекламу нездоровой
пищи у нас пока никто не собирается ограничивать: она есть и
в общественном транспорте, и
на городских билбордах, и на
экранах ТВ.
Периодически возникают
депутатские и общественные
инициативы, связанные с ограничением продажи тех или
иных вредных продуктов. В
конце прошлого года экспертный совет при правительстве
предложил ввести акциз на
сладкие газированные напитки в размере 20 процентов. По мнению председателя
правления Международной
конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, налог
на нездоровую еду - самая
действенная мера ограничить
ее потребление. Ведь сейчас
гамбургеры и картошка фри
привлекают покупателей не
только тем, что они сытные и их
удобно есть даже на улице, но и
относительной дешевизной. И
чем дороже станет гамбургер,
тем меньше будут его покупать.
До реальных дел дошел,
похоже, только Роспотребнадзор. Он запретил в школьных
столовых кормить пирожными
и тортами, давать газировку и
майонез. Но эти старания могут
не увенчаться успехом, если не
будет комплексного подхода к
организации здорового питания.
«Человек должен понимать,
что если съел два пирожных,

это надо два часа ходить или
час бегать, чтобы потратить
энергию», - подчеркивает научный руководитель Федерального исследовательского
центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. «Одна
порция жареной картошки в
неделю, возможно, сильно и
не навредит организму, но,
к сожалению, у людей очень
быстро складываются стереотипы питания - с большим
количеством соли, сахара, простых углеводов, насыщенных
жиров», - добавляет заместитель гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии
Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор
Нана Погосова.
В то же время она напоминает, что само понятие фастфуд
понимается сегодня слишком
однобоко. Этот термин означает быстрое питание. А оно
может быть вполне полезным.
«Вспомните, в том же «Макдоналдсе» в 90-е годы не было
никаких салатов. Сейчас они
есть. Не только в Англии, но и
в других странах вводятся ограничения в отношении предприятий быстрого питания,
поэтому, чтобы конкурировать,
они вынуждены сокращать в
своих продуктах количество
соли и жиров и вводить более
полезные блюда», - отмечает
Погосова.
«Рекламу фастфуда стоит
просто наполнить новым содержанием: вместо бутербродов и картошки фри рекламировать овощные, злаковые,
молочные продукты. К сожалению, у нас пока очень слабо
развиваются кафе быстрого
питания со здоровой пищей.
И они дорогие», - добавляет
декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ
«Высшая школа экономики»
Татьяна Комиссарова.
Источник: https://rg.ru
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ар доираи қонун
зиндагӣ ва кору
фаъолият намудан
инсонро аз ҳама
пешомадҳои нохуш
нигоҳ медорад. Маълум аст, ки ҳадеро, ки
қонун муайян кардааст аз он баромадан ва
ё хилофи он амал кардан шахсро ҷавобгар
месозад. Вале аксари
одамон дидаву дониста ба қонуншиканиҳо
роҳ медиҳанд. Дар
баробари ин, боз
амалҳои кардаашонро узурнок арзёбӣ намуда сабабҳои зиёд
меоранд. «Надонистани қонун шахсро
аз ҷавобгарӣ озод намекунад» ин ифодаи
маъмулест, ки ҳамагон
онро хуб медонанд.
Тибқи моддаи 121 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти
андоз дар доираи ваколатҳои
худ метавонад парвандаҳои
ҳуқуқвайронкунии маъмуриеро, ки дар моддаҳои 504,
599-618, 620 ва 623 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ
гардидаанд, баррасӣ намояд. Инчунин, барои баррасии
парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ ва таъйини ҷазои
маъмурӣ аз номи мақомоти
андоз роҳбари мақомоти
марказии андоз, роҳбарони
сохторҳои он дар Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе,
шаҳру ноҳияҳо, раёсати андозсупорандагони азим ва
муовинони онҳо ҳуқуқ доранд.
Вобаста ба ин мақомоти андоз ҳангоми ошкор кардани
қонуншиканиҳои андозӣ, инчунин, поймол сохтани санадҳои
марбут ба қонунгузории андоз
ва хилофи муқаррароти он амал
намудан, ваколатдор аст, ки
чунин андозсупорандагонро ба
ҷавобгарӣ кашад.
Тибқи маълумоти Нозироти
андозсупорандагони калон дар
давоми се моҳи соли 2019 аз
ҷониби андозсупорандагоне,
ки ба фаъолияти соҳибкорӣ ва
хариду фурӯши молу маҳсулот
сару кор доранд 102 ҳолати
қонуншиканиҳо ба қайд гирифта шуд, ки нисбати онҳо
бо моддаҳои дахлдори Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон
протоколҳои маъмурӣ тартиб
дода шуд. Ҳамзамон, дар маълумотнома маблағи умумии
он нишон додашудааст, ки ба
4494496,0 сомонӣ баробар аст.
Аз ин маблағ 3126216 сомонӣ
ба Дастгоҳи марказии Нозироти андозсупорандагони ка-
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Қонун ва андоз

Њадди њуќуќ

лон, 583820 сомонӣ ба шуъбаи
Душанбегии нозирот, 635325
сомонӣ ба шуъбаи НАК дар Вилояти Суғд ва 149135,0 сомонӣ
ба шуъбаи НАК дар Вилояти
Хатлон рост меояд.
Инчунин, бояд қайд намуд, ки аз маблағи умумии
ҳисобшуда дар се моҳи соли
ҷорӣ 3524411,0 сомонӣ таъмини буҷет шудааст, ки 78,4
фоизи маблағи умумиро ташкил
медиҳад.
Ҳамчунин, мавриди ёдоварист, аз шумораи андозсупорандагоне, ки дар соли 2018
нисбати онҳо қонуншиканиҳо
дида шуду онҳоро протоколи
маъмурӣ карданд иҷрои ҳамаи
он дар ин сол пурра ба анҷом
нарасид. Аз ин рӯ қисмати
боқимондаро ба соли 2019 гузарониданд. Дар се моҳи соли
равон аз ҳисоби протоколҳои
соли гузашта 243596,0 сомонӣ
рӯёнида шуд , ки 54 ҳолати
қонуншиканиҳои соли 2018-ро
дар бар мегирад.
Та в р е а з м а ъ л у м о т и
мақомоти ҳудудӣ бар меояд
аз шумораи умумии андозсупорандагоне, ки нисбаташон
ҷаримаҳои маъмурӣ тартиб
дода шудааст 71 ҳолат ба шахсони ҳуқуқӣ рост меояд. Ба
Дастгоҳи марказии НАК 36,
шуъбаи Душанбегии нозирот
18, шуъбаи НАК дар Вилояти
Суғд 15 ва шуъбаи НАК дар Вилояти Хатлон 2 ҳолат нисбати
шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифта
шудааст. Инчунин, боқимонда
шумора ба шахсони мансабдор марбут аст, ки дар умум 31
ҳолати қонуншикании онҳоро
мақомоти ҳудудии андоз ба
қайд гирифтааст. 13 ҳолат ба
Дастгоҳи марказии НАК, 2 ҳолат
ба шуъбаи Душанбегии нозирот, 7 ҳолат ба шуъбаи НАК
дар Вилояти Суғд ва 9 ҳолат ба
шуъбаи НАК дар Вилояти Хатлон
рост меояд.
Д а р ф а ъ ол и я т и о н а н дозсупорандагоне, ки
қонувайронкуниҳо ба
мушоҳида расиду нисбати
онҳо протоколҳои маъмурӣ
дар ҳаҷмҳои муқараршудаи
қонунгузорӣ тартиб дода
шуд , ҳолатҳои гуногун бо

моддаҳои гуногуни Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмуриро
дар бар мегирад.
Тибқи моддаи 599 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
саркашӣ аз пардохтани андоз
ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки
дар пинҳон кардани объектҳои
андозбандӣ ифода ёфтаанд
нисбати 2 нафар андозсупоранда протоколи маъмурӣ тарти
дода шуд, ки яке ба шуъбаи
Душанбегии НАК ва дигаре ба
шуъбаи НАК дар Вилояти Хатлон
марбут аст.
Инчунин, нисбати 5 нафари
дигар бо қисми 1 моддаи 600
Кодекси мазкур барои иҷро
накардани талаботи қонунии
шахсони мансабдори мақомоти
андоз тартиб додани ҷаримаи
маъмурӣ дар мақомоти ҳудудӣ
андоз сурат гирифтааст. Тибқи
рӯйхати тартибдодаи мақомоти
ҳудудии андоз 3 нафар ба
Дастгоҳи марказии НАК ва 2
нафари дигар ба шуъбаи НАК
дар шаҳри Душанбе рост меояд.
Тибқи моддаи 602 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
барои риоя накардани тартиби
нигоҳ доштан ё нигоҳ надоштани андоз дар манбаи пардохт
1 ҳолати қонуншикани ба қайд
гирифт шудааст, ки тибқи ҳамин
модда тартиб додани протоколи маъмурӣ сурат гирифтааст.
Ҳамзамон, тибқи маълумоти
мақомоти ҳудудии андоз бо

қисми 1 моддаи 605 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
нисбати 9 андозсупоранда протоколи маъмурӣ сурат гирифтааст, ки ҳамаи он дар Дастгоҳи
марказии НАК ба қайд гирифта
шудааст. Қисми 1 ин модда
бозгӯи чунин ҳолат аст: барои
аз тарафи андозсупоранда ё
агенти андоз кам нишон додани
маблағи андоз ё дигар пардохти
ҳатмӣ дар эъломияҳо ё ҳисобҳо,
дар қиёс бо маблағе, ки бояд
дар эъломияҳо ё ҳисобҳо нишон дода шавад ба андозаи
бисту панҷ фоизи маблағи кам
нишондодашуда ҷарима таъйин
карда мешавад.
Инчунин, бо қисми 2 моддаи
606 ҳамин Кодекс 39 протоколи
маъмурӣ тартиб ёфтааст, ки ба
Дастгоҳи марказии НАК 13, ба
шуъбаи Душанбегии нозирот
9, ба шуъбаи НАК дар Вилояти
Суғд 14 ва ба шуъбаи НАК дар
Вилояти Хатлон 3 то рост меояд.
Бояд қайд кард, ки инҳо барои
риоя накардани қоидаҳои вобаста ба пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо протокол шуданд. Мо дар ин ҷо салоҳ
медонем, ки ҳамин қисмати
моддаро биёрем чунки аз ҳама
бештар бо ҳамин қисмати моддаи 606 андозсупорандагон
протоколҳои маъмурӣ шудаанд.
Қисамати 2 моддаи мазкур
чунин мегӯяд: Барои нодуруст
пешниҳод намудани ҳисобнома
- фактураи андоз аз арзиши
иловашуда ва аксизҳо, ки боиси кам нишон додани маблағи
андоз аз арзиши иловашуда ва
аксизҳо ё зиёд нишон додани
маблағи ба ҳисоб гирифташуда
мегардад, ҳамчунин пешниҳод
накардани ҳисобнома-фактураи
андоз аз арзиши иловашуда
ва аксизҳо, ба андозаи панҷоҳ
фоизи маблағи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо аз
рӯйи ҳисобнома-фактурае, ки
бояд вобаста ба ин муомилот
пешниҳод карда мешуд, ҷарима
таъйин карда мешавад. (қҷт.
26.12.2011 №774)

Ҳамзамон, ёдовар бояд шавем, ки бо моддаи 614 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
б а р о и т а ъ м и н н а ка рд а н и
нигоҳдории ҳуҷҷатҳои вобаста
ба истифодаи мошинаи назоратию хазинавии дорои хотираи
фискали, аз ҷумла лентаҳои назорати 26 протокол тартиб ёфтааст, ки 19 протокол ба Дастгоҳи
марказии НАК, 2 то ба шуъбаи
Душанбегии нозирот, 3 то ба
шуъбаи НАК дар Вилояти Суғд
ва 2 тои дигар ба шуъбаи НАК
дар Вилояти Хатлон рост меояд.
Ҳамчунин, бо қисми 1 моддаи 615 Кодекси мазкур барои риоя накардани тартиби
истифодаи мошинаи назоратию хазинавии дорои хотираи фискали ва баҳисобгирии
хазина (баҳисобгирии пули
нақд), ҳамчунин анҷом додани
ҳисоббаробаркуниҳои пули бо
истеъмолкунандагон ҳангоми
фуруши мол ё хизматрасониҳо
тавассути пули нақд бе додани
пардохтнома (квитансия), чипта,
талон, тамғаҳои маблағсупории
почта ё дигар ҳуҷҷатҳои ба
чекҳо баробаркардашудаи
ҳисоботдиҳии қатъи, (матни
қонун) 8 ҷаримаи маъмурӣ ба
қайд гирифта шудааст.
Инчунин, барои дар мӯҳлати
муқарраргардида пешниҳод
накардани ҳисобот ва сари вақт
напардохтани андози иҷтимоӣ
бо қисми 1 моддаи 620 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 протоколи маъмурӣ нисбати андозсупорандагон тартиб дода
шудааст.
Бояд қайд кард, ки бетарфӣ
нисбати уҳдадориҳои худ ва
хилофи қонун амал кардан
ҳеҷ гоҳ ба бурди шахс нест.
Баръакс шахсро ба ҷавобгарӣ
кашида ба фаъолият ва имиҷу
обруяш хала ворид мекунад.
Вобаста ба ин моро месазад, ки аз амалҳое, ки хилофи қонунгузории кишвар аст худроӣ намуда ба
қонуншиканиҳо даст назанем.
Фирдавси АБДУРАҲМОН

Натиљаи хариди назоратї
Ба иттилои Раёсати андоз дар вилояти
Хатлон аз ҷониби кормандони Раёсат
ва нозироти андози шаҳру навоҳии
вилоят дар се моҳи аввали соли
2019-ум 233 адад хариди назоратӣ
гузаронида шудааст.
Дар шаҳри Бохтар 22 адад хариди назоратӣ
гузаронида шудааст, ки маблағи ҷаримаҳои
татбиқшуда 70 400 сомониро ташкил медиҳад.
Аз маблағи ҷаримаҳои татбиқгардида ба буҷет
55 200 сомонӣ ворид гардидааст. Дар ин давра

дар ноҳияи Ёвон 11 адад хариди назоратӣ ба
маблағи 48 800 сомонӣ ва шаҳру ноҳияи Кӯлоб,
Кӯшониён 10 адад хариди назоратӣ гузарониданд, ки ҷаримаҳои маъмурӣ 76 600 сомониро
ташкил додааст.
Ба иттилои манбаъ, 116 хариди назоратиро
Раёсати андоз дар вилояти Хатлон гузаронидааст, ки маблағи ҷаримаҳои татбиқшуда 444 950
сомонӣ мебошад. Аз маблағҳои ҷарима дар
рафти хариди назорати гузаронидашуда 320 850
сомониаш ба буҷет ворид гардид.
С. РУСТАМ,
вилояти Хатлон

Натиҷагирӣ

БОЉУ ХИРОЉ

Самараи фаъолият
Натиљаи фаъолияти Раёсати андоз дар шањри
Душанбе дар семоњаи аввали соли 2019
11–уми апрели соли 2019 дар Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
иштироки муовини якуми Раиси Кумитаи андоз
Аюбҷон Солеҳзода ҷаласаи Раёсати андоз дар
шаҳри Душанбе оид ба натиҷаҳои фаъолият дар
семоҳаи аввали соли 2019 ва вазифаҳо барои
давраҳои минбаъдаи соли 2019 баргузор гардид.
Дар ҷаласа, сардори Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе
Мизроб Асадуллозода оид ба
натиҷаи фаъолияти Раёсати
андоз дар шаҳри Душанбе
дар семоҳаи аввали соли 2019
ва вазифаҳо барои давраҳои
минбаъдаи соли 2019 баромад
намуда, қайд намуд, ки дар ин
давра нақшаи қисми даромади буҷет аз рӯи контингенти
умумӣ (бе андози иҷтимоии
ғайрибуҷетӣ) ба андозаи 104,1
фоиз таъмин гардида, ба ҷойи
666,1 млн. сомонии пешбинигардида, ба буҷет 693,2 млн.
сомонӣ ворид карда шуд, ки
нисбат ба нақша 27,1 млн.
сомонӣ ва нисбат ба маблағҳои
дар ҳамин давраи соли 2018
ҷамъоваригардида 59,8 млн.
сомонӣ зиёд мебошад. Иҷрои
нақшаи андозҳо (бо андози
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ) дар
ноҳияи Шоҳмансур 101,1
фоиз, Сино 102,2 фоиз, Исмоили Сомонӣ 106,6 фоиз ва
Фирдавсӣ 108,4 фоизро ташкил
намудааст.
Номбурда қайд намуд ,
ки мутаассифона, дар шаҳри
Душанбе аз рӯи контингенти
умумӣ иҷрои 2 намуди андоз, аз
ҷумла андоз аз даромади шахсони воқеӣ (87,8 фоиз) ва андоз
аз арзиши иловашуда (ААИ)
(94,6 фоиз) таъмин нашудааст,
ки аз ин ҳисоб ба буҷет 31,8
млн. сомонӣ ворид нагаштааст.
М. Асадуллозода сабабҳои
асосии таъмин нагардидани
иҷрои нақшаи андоз аз даромад ва андоз аз арзиши иловашударо, пеш аз ҳама, пурра ба
инобат нагирифтани омилҳои
таъсиррасон ҳангоми таҳияи

буҷет, дуруст ва пурра фаъолият накардани як қатор андозсупорандагон, вазъи ноустувори
фаъолияти бонкҳо, коҳиш ёфтани корҳои сохтмонӣ, камшавии маблағҳои ҳисобшудаи
андозҳо дар аксари андозсупорандагони калони дар шаҳри
Душанбе фаъолияткунанда ва
дигар омилҳо маънидод намуд.
Гуфта шуд, ки аз ҷониби
шуъбаи бақайдгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони
инфиродӣ дар шаҳри Душанбе
2108 андозсупоранда, аз ҷумла
90 шахси ҳуқуқӣ, 317 соҳибкори
инфиродии тибқи шаҳодатнома
ва 1696 соҳибкори инфиродии
тибқи патент фаъолияткунанда
ва 5 адад филиал ва намояндагии шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ба
қайд гирифта шудаанд.
Мутобиқи маълумоти
пешакӣ, бақияи қарзи андозҳо
дар шаҳри Душанбе ба ҳолати
1–уми апрели соли 2019 бе дарназардошти шуъбаи Нозироти
андозсупорандагони миёна
(НАМ) дар шаҳри Душанбе ва
бо дарназардошти маблағи
қарзи воҳидҳои алоҳидаи андозсупорандагон (РСБ) 19,3
млн. сомониро ташкил дода,
нисбат ба аввали соли ҷорӣ
дар ҳаҷми 2,0 ҳазор сомонӣ
кам гардидааст. Аз ҷумла, дар
ноҳияҳои Шоҳмансур 1476,5
ҳазор сомонӣ, И. Сомонӣ 260,0
ҳазор сомонӣ, Фирдавсӣ 136,3
ҳазор сомонӣ ва Сино 276,4
ҳазор сомонӣ кам гардидааст.
Насб ва таҳти истифодаи
доимӣ қарор додани мошини
назоратӣ-хазинавии дорои
хотираи фискалӣ (МНХ) ҷиҳати
пурра ба андозбандӣ ҷалб

намудани даромади воқеии
андозсупорандагон алоқаманд
мебошад. Дар ин давра 482
адад МНХ дар фаъолияти андозсупорандагон насб шудаст,
ки 87 фоизи нишондиҳандаи
п е ш б и н и ш уд а р о т а ш к и л
медиҳад. Иҷрои таъмини МНХ
дар ноҳияҳои Шоҳмансур 80
фоиз, И.Сомонӣ 104 фоиз,
Фирдавсӣ 101 фоиз ва Сино 102
фоизро ташкил намудааст.
Дар ин давра аз ҷониби
кормандони Раёсати андоз
дар фаъолияти 275 адад андозсупоранда санҷиши риояи
қонунгузории андоз гузаронида шудааст. Дар натиҷаи гузаронидани санҷишҳои андоз ба
маблағи 4,4 млн. сомонӣ кам
ҳисоб кардан ва пинҳонкунии
а н до з ҳо о ш ко р ш уд а , а з
маблағҳои илова ошкоршуда
бо дарназардошти бақияи
қарзи андозҳои солҳои гузашта
ба буҷет 5,9 млн. сомонӣ ворид
карда шуд.
Қайд гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати тарғиби
қонунгузории соҳаи андоз бо
мақсади инкишоф ва баланд
бардоштани фарҳанги андозсупорандагон дар 83 маркази
калони савдо, бозорҳо, корхонаву ташкилотҳо бо иштироки
беш аз 2243 нафар шаҳрванд,
соҳибкор ва кормандони корхонаву ташкилотҳо вохуриҳо
гузаронида шуда, ба саволҳои
андозсупорандагон ҷавобҳои
мушаххас гардонида шуд.
А. Солеҳзода фаъолияти
Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе ва дигар мақомоти
ҳудудии андози шаҳри Душанберо натиҷагирӣ намуд.
Ӯ аз рафти таъмини иҷрои
нишондиҳандаи қисми даромади буҷет ёдовар шуда, барои
бартараф намудани мушкиливу камбудиҳои ҷойдошта
супоришҳои мушаххас дод.
Ҷаласа аз рӯи масъалаҳои
баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул намуд.
Мазҳаб ҶУМЪА
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Кормандони Нозироти андоз
дар ноҳияи Ховалинг семоҳаи
аввали соли 2019 нишондодҳои
ҷамъварии андозҳоро бо
натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст
намуданд.

Љамъбасти
бомуваффаќият

Тавре аз нозироти андози
ноҳия иттилоъ доданд , дар
семоҳаи аввали соли ҷорӣ
нақшаи андозҳо ба андозаи
105,4 фоиз таъмин гардид. Ба
ҷойи 4708398 сомонии пешбинишуда, ба буҷети давлатӣ
4964186 сомонӣ ворид шуд, ки
нисбат ба нақша 255 ҳазору 684
сомонӣ зиёд маблағ ҷамоварӣ
гардидааст. Дар ноҳияи Ховалинг иҷрои нақшаи андози
иҷтимоӣ аз ҳисоби хоҷагиҳои
деҳқонӣ ва соҳибкорони тибқи
патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда ба андозаи 100 фоиз
таъмин гардида, аз ин ҳисоб ба
буҷет 1258807 сомонӣ маблағ
ворид шудааст.
Бақияпулиҳои қарзи андоз яке аз масъалаҳое аст, ки
кормандони нозироти андози
ноҳияи Ховалингро нигарон кардааст. Тибқи маълумоти дастрасгардида, ба ҳолати 1-уми апрели
соли 2019 бақияи қарзи андоз
дар ин ноҳия ба 4818861 сомонӣ
расидааст, ки дар муқоиса ба
аввали соли ҷорӣ 189 ҳазору 423
сомонӣ кам гардидааст.
Ҳоло 649 андозсупоранда,
аз ҷумла 153 шахси ҳуқуқӣ, 41
нафар соҳибкорони инфиродӣ
ва 455 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ
дар назди буҷет қарздор мебошанд,. Кормандони нозироти
андози ноҳия дар ин давра дар

фаъолияти 38 андозсупорандаи қарздор ба маблағи 1483,3
ҳазор сомонӣ қарор қабул намуданд, ки аз ин ҳисоб ба буҷети
давлатӣ 279,3 ҳазор сомонӣ
маблағ ворид гардид.
Бе қайди мақомоти андоз
фаъолият кардани шумораи
зиёди хоҷагиҳои деҳқонӣ масъалаест, ки нозироти андози
ноҳияро ба ташвиш овардааст.
Феълан, дар ноҳияи Ховалинг
247 соҳибкор тибқи патент фаъолият мекунанд, ки аз ин ҳисоб
73 ҳазору 993 сомонӣ маблағи
андоз ворид гардида, шумораи соҳибкорон дар муқоиса
ба ҳамин давраи соли гузашта 25 нафар зиёд мебошад.
Бақияи қарзи андоз аз ҳисоби
соҳибкорони тибқи патент фаъолияткунанда 66,6 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.
Соҳибкорони тибқи
шаҳодатнома фаъолияткунанда 107 нафар буда, аз ин ҳисоб
ба буҷети давлатӣ 207,2 ҳазор
сомонӣ маблағи андоз ворид
гардид. Кормандони нозироти
андоз дар ноҳия ҷиҳати роҳ
надодани андозсупорандагон
ба қонуншиканиҳои андозӣ
дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ
11 адад семинар-машварат ва
корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ
монданд.
Бояд қайд кард , ки дар
семоҳаи аввали соли 2019 аз
ҷониби кормандони андози
ноҳия дар фаъолияти 4 андозсупоранда ба маблағи 8,8
ҳазор сомонӣ хариди назоратӣ
гузаронида шуд, ки аз ин ҳисоб
маблағи 2,0 ҳазор сомонӣ пурра ба буҷети давлатӣ таъмин
гардид.
Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Правительство Меркель предложило специальный налог на топливо
Федеральное правительство планирует ввести специальный налог на
топливо, включая бензин, мазут, уголь
и газ. Об этом стало известно после заседания в Берлине кабинета министров
по вопросам защиты окружающей среды.
В мероприятии приняли участие министерство финансов в лице министра
Олафа Шольца (СДПГ) также представители министерства экономики, сельского
хозяйства и министерства транспорта и

строительства.
«Мы обязуемся, в том числе и с помощью законодательных мер, полностью
придерживаться целевых показателей по
охране климата к 2030 году», - цитирует
портал deutschland-kurier канцлера Ангелу Меркель. Со своей стороны, Шольц
не стал комментировать детали встречи
и перспективы повышения налогов, которые приведут к значительному росту
цен. «Обсуждались разные варианты в

случае налогового маневра, в результате
которого все секторы экономики почувствуют последствия», - отметил министр.
Ожидается, что в конце мая министр
окружающей среды Свенья Шульце
(СДПГ) представит предложения и механизм реализации планов по снижению
выброса парниковых газов.
Ряд экономистов считает, что правительство подталкивает к принятию новых
налогов перспективы снижения деловой

конъюнктуры, а также необходимость
изыскать средства на производство
экологически чистой электроэнергии. В
конечном итоге, население вынуждено
будет из своего кармана оплачивать
экологические инициативы. Кроме того,
кабинет должен провести обещанную
пенсионную реформу и обеспечить
адаптацию мигрантов, прибывших за
последние годы в Германию.
Источник: https://rg.ru

12

№16 (1165)
Панҷшанбе, 18 апрели соли 2019

Қарз зиллат аст

БОЉУ ХИРОЉ

Санъаткорони бепарво
Бо мақсади ба андозбандӣ ҷалб намудани санъаткорон мутобиқ ба талаботи
моддаи 89-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-уми августи соли 2012 таҳти №451 ҷиҳати
бақайдгирии давлатии субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар маъракаву
маросимҳо, ҷойҳои дилхушкунанда ва махсус ба гузаронидани консертҳо, ба
иҷора додани таҷҳизот барои ороиши макони баргузории ҷашну маъракаҳо
ба ивази маблағӣ хизмат менамоянд, аз санаи 14-уми феврал инҷониб Гурӯҳи
кории Раёсати андози вилояти Суғд таъсис дода шуд. Гуруҳи корӣ доимо
амалкунанда буда, ҳар моҳ оид ба натиҷаи корҳои назоратии анҷомдодашуда
ба роҳбарияти Раёсати андози вилоят гузориш медиҳад. Доир ба натиҷаи
фаъолияти Гурӯҳи корӣ суҳбате доштем бо роҳбари он, сармутахассиси шуъбаи
ташкили андозбандии Раёсати андози вилояти Суғд Муродҷон Ниёзматов.

№

Ному насаби санъаткор

Намуди фаъолият

Маблағи
қарз ба
санаи
11.04.2019

Бӯстон
1

Холматов Абдуллоҷон

2

Шукуров Рустам

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар шаҳри Бӯстон

728
728
1456

Ашт
1

Муъминов Сарвар

2

Юлдошев Зоҳидчон

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар ноҳияи Ашт

5150
534,2
5684,2

Конибодом
1

Шарипов Акрам

701

2

Усмонов Дилмурод

682

3

Дӯсматов Ғуломҷон

4

Зоиров Дилшод

5

Отаев Шокир

577

6

Акбаров Сарварали

147

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

667
146

Ҳамагӣ дар шаҳри Конибодом
Спитамен
1

Ҳайдаралиев Парвиз

2

Ниёзов Фаррух

3

Орипов Суҳроб

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар ноҳияи Спитамен

818
667
716
2201

Ҷаббор Расулов
1

Мавсуф зикр дошт, ки ҳайати
Гурӯҳи корӣ аз ҳисоби мутахассисони варзидаи шуъбаи
ташкили андозбандӣ, гурӯҳи
санҷишҳои амалиётӣ ва бахши
таъмини ҳуқуқӣ таъсис ёфта,
дар якҷоягӣ бо нозироти андози
шаҳру ноҳияҳо дар ҳудуди вилоят санҷиши амалиётӣ гузаронида истодааст. Дар вақти гузаронидани санҷиши амалиётӣ аз
тарафи Гурӯҳи корӣ дар ҳудуди
шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд
муайян карда шудааст, ки иддае
аз сарояндагон, барандагон,
навозандагон, яъне карнайнавозон ва гурӯҳи навозандагон
бидуни қайди давлатӣ дар
мақомоти андоз фаъолият доранд.
Масалан, дастаи карнайнавозони “Садои Унҷӣ” патентро
ба номи роҳбари даста гирифта, дар асл 6 нафар аъзоёни
гурӯҳ бе қайд дар мақомоти
андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ
машғуланд. Чунин ҳолатҳо дар
ноҳияи Б.Ғафуров ва шаҳри
Хуҷанд бештар ба назар расида
аз тарафи гурӯҳи кории Раёсати
андоз дар вилояти Суғд ошкор
ва нисбати шаҳрвандоне, ки
ба қонунвайронкунӣ роҳ додаанд, чораҷӯӣ карда шудааст.
Масалан, санаи 4 марти соли
2019 ҳангоми гузаронидани
корҳои назоратӣ дар тарабхонаи “Ҷавонӣ”-и шаҳри Хуҷанд
муайян карда шуд, ки сарояндаи шинохтаи вилоят Қобилов
Икром Исломович, ки бо тахаллуси Икром Исломӣ маълум аст, бе қайди давлатӣ дар
мақомоти андоз ба фаъолияти

сарояндагӣ, яъне соҳибкорӣ
дар ҷашну маъракаҳо машғул
аст. Нисбати номбурда бо
моддаи 617 КҲМҶТ протокол
дар бораи ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ тартиб дода шуда, ба
ӯ ба сифати ҷазои маъмурӣ 30
нишондиҳанда барои ҳисобҳо,
яъне 1650 сомонӣ ҷарима таъйин карда шуд.
Санаи 26-март ҳангоми
гузаронидани корҳои назоратӣ
дар тарабхонаи “Мирзоён”-и
шаҳри Хуҷанд муайян шуд ,
ки сарояндаи ҷавон Азимов
Низомҷон Салимҷонович аз
рўи талаботи қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31
августи соли 2012 №451 худро ҳамчун навозанда дар
мақомоти андоз ба қайд гирифта, дар асл аз моҳи январи соли
2018 ба сарояндагӣ машғул аст.
Муродҷон Ниёзматов илова дошт, ки то гузаронидани
санҷиши амалиётӣ, яъне то
санаи 1-уми феврали соли 2019,
дар миқёси вилоят мувофиқи
маълумоти феҳристи ягонаи
давлатӣ сароянда – 79 нафар,
навозанда – 240 нафар, наворгиранда - 201 нафар ба қайди
давлатӣ гирифта шуда буданд.
Баъди ба имзо расидани фармоиши сардори Раёсати андоз
ва дар натиҷаи гузаронидани
санҷиши амалиётӣ боз 5 нафар
сароянда, 13 нафар навозанда, 20 нафар банаворгиранда
дар мақомоти андоз ба қайди
давлатӣ гирифта шуда, бо патент таъмин гардиданд. Дар ин
самт корҳои назоратӣ идома
дорад.

Дар давраи фаъолияти
Гурӯҳи корӣ ҳамчунин нисбати 6 нафар санъаткорон бо
моддаҳои 603 ва 617-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
маблағи умумии 7425 сомонӣ
протоколҳои ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ тартиб дода шудаанд.
- Бояд қайд намуд, ки маърифати андозсупории санъаткорон сол то сол баланд
шуда истодааст, - таъкид дошт
ҳамсуҳбати мо. М. Ниёзматов
Барои аз байн бурдани афзоиши қарзи андозҳо аз ҳисоби
фаъолияти соҳибкории санъаткорон Раёсати андоз дар вилояти Суғд пайваста корҳои назоратиро пурзўр намудааст. Дар
оянда боварӣ дорем, ки дар
самти сари вақт пардохт намудани маблағҳои андоз аз тарафи санъаткорон ин камбудиҳо
бартараф гардида, барои ғанӣ
гардонидани буҷети давлатамон саҳмгузор хоҳанд шуд.
Ҳамин тариқ, мувофиқи
маълумоти феҳристи ягонаи
давлатӣ ба ҳолати 1-уми апрели
соли 2019 дар миқёси вилояти
Суғд санъаткорон, аз ҷумла сарояндагон - 95 нафар ва навозандагон - 277 нафарро ташкил
дода, нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта сарояндагон 16
нафар ва навозандагон 37 нафар зиёд ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд.
Рӯйхати сарояндагони вилояти Суғдро, ки аз буҷети давлатӣ
қарзи андоз доранд.
Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Мирдадоев Гуломчон

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов

254
254

Исфара
1

Парпиев Акмал

2

Сангинов Меҳроҷидин

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар шаҳри Исфара

5154
724
5878

Истиқлол
1

Айматов Дилшод

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар шаҳри Истиқлол

5591
5591

Зафаробод
1

Ражабов Хуршед

527

2

Авулов Холбой

1916

3

Садиков Зафаржон

4

Раҷабов Машрап

5

Рӯзибоев Исломҷон

6

Фозилов Рустамҷон

1067

7

Ҳусанов Бекзод

534

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар ноҳияи Зафаробод

1705
1917
528

8194

Панҷакент
1

Мастонов Шавкат

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар шаҳри Панҷакент

577
577

Истаравшан
1

Муҳамадиев Эркин

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар шаҳри Истаравшан

1454
1454

Хуҷанд
1

Исмоилов Толибҷон

2

Азизов Абдувалӣ

3

Саидов Шарифҷон

Сурудхонӣ дар
ҷашну маъракаҳо

Ҳамагӣ дар шаҳри Хуҷанд

405
732
1557
2694

Бобоҷон Ғафуров
1

Ашӯров Парвизҷон

1439

2

Раҳимов Носирҷон

1404

Ҳамагӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров

2843

Ҳамагӣ дар вилоят

39746,2

За рубежом
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Интернет начинают делить на
национальные «территории» - что дальше?
Контроль в интернете будет только усиливаться, считает Шавкат
Сабиров, президент
Интернет Ассоциации
Казахстана. И не только у нас, но и во всем
мире.
Правда, борьбе с
киберпреступностью
это помогает мало, потому что разворачивается война «мировых
полюсов». На рядовых пользователях это
будет отражаться не
лучшим образом. Об
этом эксперт рассказал
в интервью порталу
365info.
Реалии интернета
- раздел и
регулирование
- Шавкат Умарович, откуда
такие пессимистичные прогнозы? Раньше представлялось, что
интернет - это в первую очередь
свобода самовыражения. Сейчас
все меняется?
- Сегодня общемировой
тренд – это ужесточение регулирования интернета. В начале
марта 2019 в японском городе
Кобе состоялось публичное заседание корпорации ICANN. Она
непосредственно распределяет
доменные имена, адреса и обеспечивает техническую работу
Сети. Президент и CEO Йоран
Марби (Goran Marby) в своем
выступлении отдельно говорил
о том, какая угроза стоит перед
интернетом в мире из-за фрагментации на национальные
сегменты
В мае 2018 года вступила в
силу известная директива ЕС об
общем регламенте по защите
данных (более известный как
GDPR) граждан ЕС. Одна дирек-

тива одного только союза затронула весь мир. Как результат
началась мировая лавина, шквал
обновлений правил по работе с
персональными данными на сайтах мира. Эти правила, по сути,
изменили наше представление
о регулировании интернета в
собственной стране, затронув
китайские, российские, американские компании. И это только
один документ одного союза.

приняли закон о суверенном
Интернете.
Конечно, официально основная его цель – создание инфраструктуры в случае принятия
санкций по отношению к России
в нтернете. Своя инфраструктура
нужна для независимой работы.
Но есть и «обратная сторона медали» у такой инфраструктуры,
которая может быть использована для ограничения.

Россия готовится
к отключению от
глобального Интернета

Социальные сети
- зародыш нового
гражданского
общества, - Сатпаев

Уже в сентябре 2018 появилась другая директива ЕС о борьбе с терроризмом в интернете так называемое «правило одного
часа». Когда для принятия решения и поиска по одному только
подозрительному комментарию
в интернете есть только 60 минут
В марте 2019 года были приняты решения по авторским
правам в интернете, которые
затрагивают хостинги хранения
информации по всему миру.
Мы сами выгнали пользователей на зарубежные платформы
- В конце 2017 году в Казахстане были запрещены анонимные комментарии на местных
ресурсах. В результате мы сами
«выстрелили себе в ногу», потому что буквально «выгнали»
наших пользователей на зарубежные платформы за пределы
Казахстана.
Не каждый казахстанский
сайт может позволить себе такую
дополнительную финансовую нагрузку для регистрации по СМС
или создания своей системы
регистрации.
За последние годы это уже
не первое ограничение, которое
наносит ущерб самим себе и прежде всего самому государству.
Ущерб не только моральный,
но и материальный. Наше законодательство в интернете
небольшими шагами идет в сторону ужесточения правил вслед
за общемировой тенденцией.
Россияне, например, в феврале

Поэтому правозащитники
устраивали митинги в защиту интернета, потому как вещи двойного назначения всегда будут
вызывать сомнения у общества.
- Кстати, а на нас этот закон
никак не отразится?
- Нет, нам не грозят никакие
ограничения ни со стороны
России, ни со стороны каких-то
других стран. У нас независимая
инфраструктура и свои каналы
связи. Есть точка обмена трафика в Москве, но к ограничению
в Казахстане, близости к корневым серверам или цены это
не имеет никакого отношения.
Нужно знать как работает инфраструктура интернета, чтобы
квалифицированно говорить
о возможных ограничениях со
стороны России. Например,
Роскомнадзор блокирует у
себя тысячи сайтов, но на нас это
никак не отражается.

Киберпространство
стало ареной для войн
государств
- Вы упомянули «правило
одного часа». Право это хорошо,
но есть ли возможности в течение часа отследить и принять
меры? Понятно, что если кто-то
пишет из дома, его без проблем
возьмут. А если он как-то будет
конспирироваться?
- С технической точки зрения,
безусловно, можно найти любо-

го, особенно в Европе. Ведь не
зря в Казахстане сначала было
правило «привязки» ИИН к телефонным номерам, а позже – и
IMEI самого мобильного устройства. Технические средства сегодня позволяют легко отследить все
необходимое. Уж в Европейском
Союзе силовики достаточно
«продвинуты» и оперативно
координируют усилия.
- А у нас такие возможности
есть?
- Да, и у нас есть. Например,
недавно президенту представили проект в рамках программы
«Киберщит» специально для
правоохранительных органов.
Судя по прессе, презентация прошла очень хорошо.

100 млрд. тенге
нужно на киберщит
Казахстана – Сабиров
У Казахстана есть и своя особенность построения технической инфраструктуры. Наш национальный оператор в области
телекоммуникаций контролирует
больше 80% рынка.
Поэтому и нет проблем в реализации своего «суверенного
интернета»
Наша суверенность в одних
руках. Поэтому нам такой закон

не нужен.
- Итак, возвращаясь к теме,
контроль в мире все-таки ужесточают?
- Причем уже лет пять, наверно. Если раньше говорили
о проблемах юрисдикции для
киберпреступников и пытались
найти выход из этой ситуации, сегодня этот вопрос ушел в далекое
прошлое. Противостояние двух
полюсов достигло такой точки,
что о совместной юрисдикции
говорить нет смысла.
Интернет уже называют
«сплинтернетом», разделенным
на национальные сегменты. Это
отражение всего происходящего
в мире, когда страны открыто
воюют между собой в киберпространстве
Государственный кибершпионаж становится нормой, об этом
открыто говорят многие. Национальная изоляция в интернете,
безусловно, будет отражаться
на рядовых пользователях. И не
в лучшую сторону.
Сегодня нужно говорить о
шагах навстречу, а не продолжать
бороться друг с другом, тогда
как в это время киберпреступники чувствуют себя все лучше
и лучше.

Роман ИВАНОВ
Источник: 365info.kz

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

ТОРГОВЛЯ В СОЦСЕТЯХ: Как безопасно
покупать и не остаться «без штанов»
В наше время широкое распространение приобрела торговля, которая
осуществляется через социальные сети
и сервисы. Об этом сообщает сайт aif.ru.
Журналисты издания приводят несколько
примеров того, как организована схема
реализации некачественной продукции
с последующим отказом в элементарном
постпродажном обслуживании.
На какой-либо социальной платформе (самой «продающей» называется

Instagram) в аккаунте или паблике размещаются фотографии, например, модели
одежды или обуви. Снимки сделаны
достаточно профессионально, товар выглядит презентабельно, а его стоимость
на порядок ниже той, которую может
предложить традиционная розница.
Естественное желание купить предмет класса люкс, поменьше при этом
заплатив, играет с покупателями злую
шутку. «Оплата», как правило, выполня-

ется обычным переводом физическому
лицу по номеру банковской карты, а то
и вовсе номера телефона, отследить которые в дальнейшем обывателю сложно
или практически невозможно.
После того как клиент получает
цветастую тряпочку с кривыми швами,
вымышленными лейблами и размером
с автомобильный чехол, пахнущую при
этом чем-то странным и невыветриваемым, он остается покупкой один на

один. «Продавец» не платит налогов, ему
незнаком закон о защите прав потребителей и в большинстве случаев он просто
добавит неугодного покупателя в черный
список и продолжит свой теневой бизнес.
С этой бедой можно обратиться в различные органы надзора, писать коллективные
письма и обращения, но шансов собрать
достаточную доказательную базу для наказания нечестных торговцев, по опыту,
описываемому в источнике, не так уж много.
Вывод напрашивается достаточно
простой - не стоит гнаться за дешевизной.
Делать покупки лучше в проверенных
местах даже в интернете.
Источник: https://rg.ru
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Э Ъ Л О Н
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои ишғоли мансабҳои холии
зерин ОЗМУН эълон менамояд

37.
38.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ
Нозироти андоз дар ноҳияи Зафаробод

Нозироти андоз дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
80.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Нозироти андоз дар ноҳияи Восеъ

81.

Мудири бахши ситонидани қарзи андозҳо

82.

Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

39.

Муовини сардор – сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон дар вилояти
Суғд

40.

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

83.

Сармутахассис - сармуҳосиб

1.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи баҳисобгирии даромадҳо

41.

Мутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

84.

2.

Мутахассиси гурӯҳи баҳисобгирии даромадҳо

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

3.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

42.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

85.

Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони
воқеӣ

4.

Сармутахассиси гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

43.

86.

Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти
Суғд

Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони
воқеӣ

Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Фархор

44.

Мутахассиси пешбари бахши бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Ашт

87.

Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо

Нозироти андоз дар ноҳияи Деваштич

88.

Мутахассиси пешбари бахши баҳисобгирии даромадҳо

Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

89.

Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

90.

Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

р/т

5.
6.
7.

Номгӯи мансабҳои холӣ

Нозироти андоз дар ноҳияи Ашт

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони
шаҳри Хуҷанд
Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони шаҳрҳои Бӯстон ва Гулистон

45.

Сармутахассиси гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

46.

Сармутахассис - сармуҳосиб

Раёсати андоз дар вилояти Суғд

47.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

8.

Мутахассиси пешбари бахши молиявию хоҷагидорӣ

9.

Мутахассиси пешбари шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо ва
коркарди эъломияҳо

48.

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

10.

Сардори шуъбаи ситонидани қарзи андозҳо

49.

Мутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

11.

Сармутахассиси шуъбаи ситонидани қарзи андозҳо

50.

12.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи санҷиши ҳуҷҷатии андозҳои
шуъбаи санҷиши андозҳо

Сармутахассиси бахши бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Деваштич

13.

Сармутахассиси гурӯҳи санҷишҳои амалиётӣ ва назорати
фаврӣ оид ба пешгирии қонуншиканиҳои андози шуъбаи
санҷиши андозҳо

14.

Сармутахассиси гурӯҳи ташкили андозбандӣ аз рӯи низомҳои
махсус ва амволи шуъбаи ташкили андозбандӣ

15.

Сармутахассиси шуъбаи бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар вилояти Суғд

16.

Мутахассиси пешбари шуъбаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар вилояти Суғд

17.

Мутахассиси шуъбаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ
ва соҳибкорони инфиродӣ дар вилояти Суғд
Нозироти андоз дар шаҳри Хуҷанд

18.

Сармутахассиси шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо
Нозироти андоз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров

19.

Сармутахассис - сармуҳосиб

20.

Мутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

21.

Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров

Нозироти андоз дар шаҳри Истаравшан
51.

Сармутахассиси шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

52.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони
инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Нозироти андоз дар шаҳри Исфара

23.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

24.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони бо патент фаъолияткунандаи шуъбаи хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон

53.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

54.
55.

Муовини сардор – сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

56.

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

57.

Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо
Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон дар вилояти
Хатлон

58.

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

59.

Сармутахассиси гурӯҳи ситонидани қарзи андозҳо

60.

Муовини сардор – сардори шуъбаи ташкили андозбандӣ

61.

Мутахассиси шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо ва коркарди
эъломияҳо

62.

Мудири бахши кадрҳо

63.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи санҷишҳои амалиётӣ ва назорати фаврӣ оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои андоз
Нозироти андоз дар шаҳри Бохтар
Сардори шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

25.

Сармутахассис - сармуҳосиб

65.

Мутахассиси пешбари шуъбаи баҳисобгирии даромадҳо

26.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

66.

Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

27.

Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

67.

28.

Мудири бахши бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Конибодом

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

Нозироти андоз дар шаҳри Левакант

68.

Нозироти андоз дар шаҳри Истиқлол

Мудири бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ
Нозироти андоз дар ноҳияи Вахш

29.

Сармутахассиси бахши баҳисобгирии даромадҳо –
сармуҳосиб

69.

Сардори нозироти андоз

30.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
бахши хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

70.

Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо

71.

Сардори шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

31.

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиродии бахши хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

72.

Сармутахассис - сармуҳосиб

Нозироти андоз дар ноҳияи Ҷаббор Расулов

73.

Мутахассиси пешбари бахши баҳисобгирии даромадҳо

Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо

74.

Мутахассиси бахши баҳисобгирии даромадҳо

Нозироти андоз дар ноҳияи Спитамен

75.

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони бо патент фаъолияткунандаи шуъбаи хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон

Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

76.

Сармутахассиси шуъбаи ташкили андозбандии шахсони
воқеӣ

34.

Мутахассиси пешбари шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ
Нозироти андоз дар ноҳияи Мастчоҳ

35.
36.

Муовини сардор – сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Сармутахассис - сармуҳосиб

Нозироти андоз дар ноҳияи Ховалинг
91.

Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

92.

Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

93.

Сармутахассиси бахши ситонидани қарзи андозҳо
Нозироти андоз дар ноҳияи Ванҷ

94.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Нозироти андоз дар ноҳияи Дарвоз

95.

Мутахассиси пешбари бахши ташкили андозбандии шахсони
воқеӣ
Нозироти андоз дар шаҳри Роғун

96.

Мутахассиси бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ
Нозироти андоз дар ноҳияи Рашт

97.

Мутахассиси пешбари бахши баҳисобгирии даромадҳо

98.

Мудири бахши санҷиши андозҳо
Нозироти андоз дар ноҳияи Сангвор

99.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
бахши хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
Нозироти андоз дар ноҳияи Тоҷикобод

100.

Мутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба соҳибкорони инфиродии шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

101.

Сармутахассиси бахши ташкили андозбандии шахсони воқеӣ

102.

Сармутахассиси бахши бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар ноҳияи Тоҷикобод

Раёсати андоз дар вилояти Хатлон

Нозироти андоз дар шаҳри Конибодом

33.

Нозироти андоз дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин

Нозироти андоз дар ноҳияи Айнӣ

64.

32.

Нозироти андоз дар ноҳияи Темурмалик

Нозироти андоз дар шаҳри Панҷакент

Нозироти андоз дар шаҳри Бӯстон
22.

Нозироти андоз дар ноҳияи Фархор

Нозироти андоз дар ноҳияи Қубодиён

Нозироти андоз дар ноҳияи Шаҳритус
77.

Мудири бахши баҳисобгирии даромадҳо - сармуҳосиб

78.

Мутахассиси бахши баҳисобгирии даромадҳо
Нозироти андоз дар ноҳияи Носири Хусрав

79.

Муовини сардор - сардори шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон

Талаботи озмун: Таҳсилоти олии иқтисодӣ ё ҳуқуқшиносии ба
ишғоли мансаби холӣ мувофиқ, донистани муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи андоз, Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», забони давлатӣ ва тавонистани кор бо технологияҳои иттилоотӣ.
Ба мансаби сардори нозироти андоз, сардори шуъба, мудири
бахш, сармутахассис ва мутахассиси пешбар шахсоне, ки мутаносибан 5, 4, 3 ва 1 сол собиқаи умумии корӣ ва ё 4, 3, 2 ва 1 сол
собиқаи хизмати давлатӣ доранд, инчунин дорои донишу малакаи
идоракунӣ ва банақшагирии кор мебошанд, метавонанд довталабӣ
намоянд. Довталабони мансабҳои шуъбаю бахшҳои санҷиши
андозҳо ва аудити дохилӣ новобаста аз категорияи мансаб бояд
на камтар аз 3 сол собиқаи корӣ дар соҳаи дахлдор дошта бошанд.
Ба озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод мешаванд:
- ариза ба унвони роҳбари мақомот (шакли муқарраршуда);
- варақаи шахсӣ бо 2 дона расми рангаи 4х6 (бо дасти худ
пуркардашуда);
- тарҷумаи ҳол (бо дасти худ пуркардашуда);
- нусхаи шиноснома;
- нусхаи ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот (диплом бо замимааш);
- нусхаи гувоҳномаи рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА);
- маълумотномаи тиббӣ (шакли №038)
- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ (агар собиқаи корӣ бошад);
- маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;
- нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро
адо намудаанд);
- маълумотнома аз ВКД дар бораи доғи судӣ.
Ариза ва ҳуҷҷатҳо барои иштирок дар озмун то 11 майи
соли 2019 дар бинои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев – 42/2 шахсан ва ё
тариқи электронӣ (www.andoz.tj) қабул карда мешаванд.
Довталабоне, ки ҳуҷҷатҳои худро бо тариқи электронӣ
пешниҳод менамоянд, уҳдадоранд, ки дар рӯзи баргузории озмун
- суҳбат ҳуҷҷатҳои аслиро пешниҳод намоянд.
Озмун рӯзи 15 майи соли 2019, соати 8:00 баргузор мегардад.
Телефон барои тамос: 2-33-06-83

Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эълон
БАРҲАМ МЕХӮРАД

 ҶДММ «ТЕХСОХТБИНО»
(РЯМ 0410028365) воқеъ дар
ноҳияи Сино, барҳам мехӯрад.
 ҶДММ «Сид диқ» (РЯМ
0710010070) воқеъ дар шаҳри
Турсунзода, барҳам мехӯрад.
 Кооперативи тиҷоратии
«Шаҳриёр» воқеъ дар ноҳияи
Восеъ, барҳам мехӯрад.
 ҶДММ «ИШТИРО» (РЯМ
2810005294) воқеъ дар шаҳри
Бохтар, барҳам мехӯрад.
 Ҷ Д М М « Б а ҳ о р » ( Р Я М
3810000105) воқеъ дар ноҳияи
Шаҳритус, барҳам мехӯрад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

БОЉУ ХИРОЉ

(РЯМ 2630005015) аз ноҳияи
Темурмалик, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Аҳмадзода Собир
Шариф (РЯМ 1410002138) аз
ноҳияи Файзобод, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста
шавад.
 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Ашуров Аҳмад (РЯМ
6230032995) аз шаҳри Истаравшан, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Калонов Фахриддин
(РЯМ 6230035543) аз шаҳри
Истаравшан, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Кахаров Собир
(РЯМ 0330081565) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Файзиев Ҷурабек
(РЯМ 6230041593) аз шаҳри
Истаравшан, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Собирова Насиба
(РЯМ 0331320926) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 Шаҳодатномаи соҳисбкори
инфиродӣ Қурбонов
Ҷалолиддин (РМА 355152769)
аз ноҳияи А.Ҷомӣ, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста
шавад.

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Қудратуллоев Аброриддин (РЯМ 0330119085) аз
ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста
шавад.

 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба Х/Д «Салима»
(РЯМ 2930071137) аз ноҳияи
Вахш, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Қудратов Сафаралӣ
(РЯМ 0330073783) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Каримзода Воҳид
(РЯМ 0730149585) аз шаҳри
Турсунзода, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 Шаҳодатнома ва иқтибоси
Муассисаи давлатии Хонаи кӯдакони синни томактаби № 1-и шаҳри Душанбе
(РЯМ 0310011827) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Талқиев Имомалӣ
(РЯМ 0730129254) аз шаҳри
Турсунзода, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба Х/Д «Зиёратшоҳ»

 Шаҳодатномаи соҳибкори
и н ф и р од ӣ Э р г а ш о в а Б и битош (РЯМ 3830017290) аз
ноҳияи Шахритус, бинобар гум
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шуданаш,бэътибор дониста
шавад.

ЭЪЛОН

 Шаҳодатномаи бақайдгирии
КТ «Оби тоза-А» (РЯМ
2910003397) аз ноҳияи Вахш,
бинобар гум шуданаш, беэътибор дониста шавад.

Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Порсоев Саид (РЯМ
1930074548) аз ноҳияи Восеъ,
бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Сангов Худойназар
(РЯМ 1830032894) аз шаҳри
Кӯлоб, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Солиев Саймухтор
(РЯМ 0331219855) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Раҳмонова Лютфия
(РЯМ 0331399622) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 П а т е н т и
соҳибкори
инфиродӣ Фирдавси
Иброҳимзода (РЯМ 0331245961)
аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар
гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкории
инфиродӣ Қурбонов
Ҷамолиддин (РЯМ 3530034310)
аз ноҳияи А. Ҷомӣ, бинобар гум,
шуданаш, беэътибор дониста
шавад.
Шаҳодатномаи хизматии
давлатӣ, ки онро Муассисаи давлатии телевизиони
«Сафина» санаи 01.01.2018
сол ба Давлатов Амирҳамза
Собирович додааст, бинобар
гум шуданаш, беэътибор дониста шавад.

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

8 незарегистрированных букмекерских
контор выявили в Нур-Султане

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки аз ҷониби мақомоти
андоз модули нави хизматрасонӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо
бо тартиби электронӣ таҳия шуда, дар сомонаи расмии Кумитаи андоз бо суроғаи электронии (http://andoz.tj) ҷойгир
шудааст.
Тибқи модули нав андозсупорандагон имконият доранд,
ки ҳуҷҷатҳои заруриро барои бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва филиалу
намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷию дохилӣ бемонеа,
бо тартиби электронӣ, ба шуъба ва бахшҳои бақайдгирии
давлатии маҳалли фаъолияти худ пешниҳод намоянд.
Ариза ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда аз ҷониби андозсупорандагон дар шакли электронӣ, ҳамарӯза аз ҷониби бахши
бақайдгирии давлатии маҳалли фаъолияти онҳо, маҳалли
ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ баррасӣ ва дар мавриди пурра
ва дуруст пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳо субъекти соҳибкорӣ
ба қайди давлатӣ гирифта мешавад.
Аз андозсупорандагон ва шаҳрвандон хоҳиш мекунем,
ки тартиби электронии пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро барои
бақайдгирии давлатӣ истифода намоянд, зеро он бевосита барои сарфаи вақт ва маблағҳои онҳо таҳия ва ҷорӣ
шудааст.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!
Ба маълумоти шумо мерасонем, ки мутобиқи талаботи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муасиссони шахсони
ҳуқуқӣ вазифадоранд, ки аз лаҳзаи таъсис додани шахси
ҳуқуқӣ, дар давоми як соли минбаъда, ҳиссаи худро дар
сармояи оинномавии он ташаккул дода, дар ин хусус маълумоти заруриро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намоянд.
Дар ҳолати ташаккул надодани ҳадди ақали ҳаҷми сармояи
оинномавӣ, шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон барҳам дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи
бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ дорад, барои барҳам додани
чунин шахс ба суд муроҷиат намояд.
Ташаккул додани сармояи оинномавӣ, пеш аз ҳама,
ба манфиати худи шахси ҳуқуқӣ буда, ҳамзамон ҳуқуқи
соҳибмулкии муассисро ба шахси ҳуқуқӣ тасдиқ менамояд.
Бинобар ин, аз муассисони шахсони ҳуқуқӣ хоҳиш карда
мешавад, ки сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқиро ташаккул дода, маълумоти заруриро дар ин хусус ба шуъба ва
бахшҳои бақайдгирии давлатии маҳалли қайди шахси ҳуқуқӣ
пешниҳод намоянд.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

На территории столичного района
Байконыр в ходе прокурорских
проверок пресечена деятельность
восьми незарегистрированных
букмекерских контор, уклонявшихся от
уплаты налогов от дохода на сумму в 6
миллионов тенге.
Кроме того, выявлено 19 нелегальных игровых автоматов, а также 18 компьютерных и 11
бильярдных клубов, использовавших не зарегистрированные в налоговых органах объекты
налогообложения. В отношении организаторов
незаконного игорного бизнеса проведено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд.
В целях взыскания налоговых платежей с
предпринимателей, осуществлявших деятельность без регистрации и скрывавших объекты
налогообложения, в адрес Управления государственных доходов района Байконыр города
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Нур-Султана внесено три акта прокурорского
надзора. В результате на учет поставлено более 100 компьютеров и 19 бильярдных столов,
а также зарегистрированы три букмекерские
конторы, с которых взыскано 13 миллионов
тенге налогов.
Источник:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки мутобиқи қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 июли соли 2015,
таҳти № 332 ”Дар бораи шакл ва тартиби истифобарии
Дафтари бақайдгирии санҷишҳо” Дафтари бақайдгирии
санҷишҳо аз ҷониби мақомоти андоз, яъне нозиротҳои
андоз, шуъба ва бахшҳои бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳру ноҳияҳо, ба
андозсупорандагон ройгон дастрас мешавад.
Дастрас ва дар фаъолияти худ пеш бурдани Дафтари
бақайдгирии санҷишҳо ба манфиати андозсупорандагон
буда, барои пешгирӣ намудани ҳама гуна санҷишҳои беасос
дар фаъолияти онҳо мусоидат менамояд.
Бинобар ин, аз шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли моликият ва соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда хоҳиш менамоем, ки аз мақомоти андози маҳалли
қайди худ Дафтари бақайдгирии санҷишҳоро ройгон дастрас
карда, дар фаъолияти худ истифода намоянд.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
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АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

АНДОЗ ВА
АНДОЗБАНДЇ ДАР
ДАВРАИ СОТСИАЛИЗМИ
МУТАРАЌЌЇ ВА
СОТСИАЛИЗМИ ПАСИН
(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Дар Пленуми КМ ҲКИШ (марти 1965)
барномаи такмили низоми банақшагирӣ,
аз ҷиҳати иқтисодӣ шавқманд намудани
истеҳсолкунандагон, хариди маҳсулоти
хоҷагии қишлоқ ва дар айни замон, роҳ
кушодан ба мустақилияти хоҷагиҳои
д а с т а ҷ а мъ ӣ в а хо ҷ а г и ҳо и ш ӯ р а в ӣ
(совхозҳо) таҳия гардид. Баъди ин чораҳо
маблағгузорӣ аз буҷет барои хоҷагии
қишлоқ, тайёр кардани маҳсулоти хоҷагии
қишлоқ рӯ ба афзоиш овард.
Пленуми дар сентябри соли 1965
барпошудаи КМ ҲКИШ чорабиниҳоро
оид ба беҳсозии идораи корхонаҳои
саноатӣ, такомули банақшагирӣ, таҳкими
шавқмандсозии истеҳсолкунандагони
молҳои саноатиро муайян кард. Соли 1965
дар кишвар ислоҳоти хоҷагӣ гузаронида
шуд, ки ба тавассути он сохтори даромадҳо
ва хароҷоти буҷет, принсипҳои муносибати
байниҳамдигарии хоҷагӣ ва буҷет ба таври
назаррас тағйир ёфтанд:
1) пардохтҳои хоҷагӣ (корхонаҳо,
иттиҳодияҳо, вазоратҳо) ба буҷет ва
маблағгузориҳо аз буҷет ба қатори
нишондиҳандаҳои асосии (директивии)
нақша дохил карда шуданд. Бо ин тартиб
нақши онҳо дар низоми нишондодҳои
нақша ва андозгирии самараи истеҳсолот
баланд мегардад;
2) пардохтҳои нав аз фоидаи корхонаҳо,
иттиҳодияҳо (пардохт барои захираҳо,
пардохтҳои собит) ба буҷет ба қатори
пардохтҳои дараҷаи аввал тааллуқ доранд;
3) муқаррар намудани се навъи пардохт аз даромад (пардохт барои захираҳо,
пардохтҳои собит, пардохтҳо барои
боқимондаи озоди даромад) ба буҷет ба ҷои
яктои пеш маъмулбуда (пардохт аз даромад)
боиси тағйироти ҷиддӣ дар даромадҳои
буҷет, ба миён омадани объектҳои нави
банақшагирии даромадҳои буҷет ва тафтиши мақомоти молия (захираҳои истеҳсолот
ва ғайра) гардиданд;
4) аз ҳисоби буҷет ҷуброн кардани
норасоии маблағҳои худии гардишӣ, ки
бо гуноҳи корхонаҳову иттиҳодияҳо пайдо
шудаанд, қатъ гардид:
5) аз ҳисоби маблағҳои Буҷети давлатии ИҶШС ва дигар манбаъҳо маблағгузорӣ
кардани методи кредитии сармоягузорӣ
чун методи босамари масрафи маблағҳо
барои ин ҳадаф тараққӣ кард.
Та ғ й и р от и м а з к у р б а б о з с о з и и
робитаҳои молиявӣ дар муносибатҳои
хоҷагӣ ва буҷет оварда расониданд.
(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ
«Аз таърихи молия, андоз ва
ташаккулёбии низоми андозбандӣ
дар Тоҷикистон»

Б очу

223 метр сихкабоб
Д
а
р
шаҳри Макински вилояти Оқмӯлаи
Ҷумҳурии
Қазоқистон
кормандони фабрикаи
парандапарварӣ сихкабоби дар
ҷаҳон калонтаринро омода намуданд. Дарозии он 223 метру 65 сантиметрро ташкил дод.
Ин сихкабоб аз 420 кило гӯшти
мурғ омода ва барои 3000 нафар
пешбинӣ шуда буд. Дар таҳия намудани он 220 ошпазу кормандони

ПАНДИ РЎЗГОР

-

фабрика ширкат варзиданд. Натиҷаи
кори онҳо аз
ҷониби намояндагони «Китоби
рекордҳои
Ги н н е с » б а
қайд гирифта
шуд. Баъди ба
имзо расидани санад, тамошогарон
сихкабоби омодашударо бо иштиҳо
тановул намуданд. Рекорди пешин
дар ин самт соли 2007 дар Сингапур
ба қайд гирифта шуда буд. Дарозии
сихкабоби сингапуриҳо ҳамагӣ 140
метрро ташкил медод.

Дар зиндагӣ аз хеҷ кас
афсӯс хӯрдан лозим нест,
иттифоқ афтод, хулоса бароред ва зиндагиро идома
диҳед.
ххх
Муҳим нест, бо кадом
суръат ба сӯйи ҳадафи худ
ҳаракат мекунӣ, асос он аст,
ки боз наистӣ.
ххх
Шахси бузург на он касест,
ки наафтодааст, балки онест,
ки пас аз афтодан бархестааст.
ххх
Ҳеҷ вақт ба гузаштаи касе
маханд, ҳоло он ки ояндаи
худро намедонӣ, ки чӣ мешавад.
ххх
Дӯстони худро аз миёни табақаи фақир баргузинед, зеро самимияти воқеӣ,
бар дили онҳо бештар
ҳукмфармост.
ххх
Сухан гуфтан маҳорати истифодаи ақл аст.

Инсон бо чашми
кушода атса намезанад.
ххх
Ба ҳисоби миёна
кӯдакони 3,5 - 4 сола дар як рӯз 450-500
савол медиҳанд.
ххх
Д а р Ко рея пеш аз
тӯй волидони арӯсу домод вохӯрда,
ба маълумоти тиббии
фарзандонашон шинос мешаванд. Баъд онро бодиққат
омӯхта ба қарори ниҳоӣ меоянд.

Шаҳри бонувон

Дар шаҳраки Нойва - де - Кордейро (Бразилия) 600 бону зиндагӣ мекунад, ки синни баъзеашон ҳатто ба 35 нарасидааст. Як зумраи онҳо
соҳиби шавҳару фарзанданд, вале ба хотири кор,
шавҳарону фарзандонашон дар шаҳрҳои дигар
истиқомат менамоянд.
Тамоми мансабҳои роҳбарикунандаро намояндагони ҷинси латиф ба уҳда доранд ва
ҳамаи иқдомҳои масъулиятнокро онҳо ба анҷом
мерасонанд. Шурӯъ аз корҳои кишту ҷамъоварӣ,
то идораи инфрасохтори шаҳрӣ ва ҳатто динӣ
бар зиммаи бонуҳост.
Ҳама чиз, аз ҷумла замине, ки дар он кор
мекунанд, баробар тақсим шудааст. Дар ин ҷо
ҳеҷ кас мусобиқа намекунад ва шиорашон «Як
кас барои ҳама ва ҳама барои як кас» мебошад.
Ба ақидаи Роҷали Фернандеши 49- сола,
шаҳри онҳо зебову созмонёфта ва беҳтар аз
шаҳрҳои муқаррарист.

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА
Ф. С. - Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Суханони
ҳакимона

Оё медонед?

Кафши кӯдакеро дарё бурд.
Кӯдак рӯи соҳил навишт:
- Дарёи дузд.
Дуртар аз ӯ марде, ки аз дарё
сайди хубе бардошта буд, навишт:
- Дарёи саховатманд.
Модаре, ки фарзандаш ғарқ
шуда буд, навишт:
- Дарёи қотил.
Пирамарде, ки марворид ба
даст оварда буд, навишт:
- Дарёи бахшанда.
Мавҷ навиштаҳоро шуст. Дарё
ором гуфт:
- Ба қазовати дигарон бовар
макун! Агар мехоҳӣ дарё бошӣ,
бар он чӣ гузашт, он чӣ шикаст ва
он чӣ нашуд ҳасрат махӯр…

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

Қатора бо
неруи офтоб

Ќасри яхин

Қасри яхин яке аз
қадимтарин ва тамошобобтарин қаторкӯҳҳои Дахштайни Австрия ба шумор
меравад. Роҳи баромад ба
ин қаср бо буришҳои аҷибу
ғайриодӣ бунёд шудааст.
Дар баландии қулла қасри
яхин ва майдони тамошо
ҷойгир аст. Он бо яхпора
пӯшонда шуда, қасрро боз
ҳам зебо ва ҷолиб менамояд. Ҳарчанд роҳи баромад
ба қулла хеле хатарнок аст,
мардум ба майдон баромадану аз он ҷо атрофро
тамошо карданро дӯст медоранд.

С ОЛ Е Ҳ З ОД А А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - муовини Раиси Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Дар хатсайри Париж – Амстердам қатораеро мавриди истифода қарор доданд, ки бо қувваи
батареяҳои офтобӣ ҳаракат мекунад.
Батареяҳои офтобӣ дар нақби 3,6
километраи атрофи роҳи оҳан, дар
шимоли Белгия, ҷой гирифтаанд.
Қувваи 16 ҳазор батарея, ки дар
майдони 50 ҳазор метри мураббаъ
ҷой гирифтаанд, 33 мегаватт соатро
ташкил медиҳад.
Барои тарҳрезии барномаи мазкур 15,6 миллион евро сарф шуда,
ширкат тасмим гирифтааст, ки чунин
барномаҳои худро дар ИМА ва дигар
кишварҳо низ роҳандозӣ намояд.
Дар ин лоиҳа истеҳсоли қувваи
барқи худӣ боиси сарфа намудани
маблағи калон гардидааст.

ИСМОИЛЗОДА Х. И. - муовини Раиси Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

-

ХИРОЧ

Аз ҳар хусус

БОЉУ ХИРОЉ

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ

Дар ҳафтанома ба хотири
гуногунандешӣ матолибе низ нашр
мешавад, ки идораи ҳафтанома
метавонад бо муаллифон ҳамақида
набошад ва масъулияти онро ба
дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ
таҳти рақами 597 номнавис шудааст.

¾¾ Тел: 233-08-41 (мухбирон),
44-600-41-76 (шуъбаи эълон ва обуна)

Ҳафтанома бо шаҳодатномаи №0310003650
дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

¾¾ Навбатдор: Неъматулло ЗОИРЗОДА
¾¾ Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Суроға: ш. Душанбе, х. Н. Қарабоев 42/3,
бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе
Индекс: 68930
Рӯзнома дар нашриёти
«Шарқи озод» чоп шудааст.

Теъдод: 72 127

