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Муборизаи муштараки давлатњою
Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ифтитоҳии Конфронси
сатҳи баланд «Ҳамкории байналмилалӣ ва
минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои
маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккил»

Муҳтарам Муовини Дабири кулли Созмони Милали
Муттаҳид!
Муҳтарам роҳбарони
ҳайатҳо!
Ҳамаи шумо ва ҳайатҳои
ҳамроҳатонро ба диёри офтобии Тоҷикистон хайрамақдам
мегӯям.
Имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ
пешорӯи хатару таҳдидҳои амниятии глобалӣ қарор дорад, ки
ҳамаи моро ба дарёфти равишҳои
нави муқовимат ба онҳо водор
месозад.
Албатта, таъмини сулҳу субот ва амнияти пойдор яке аз
омилҳои калидӣ ва шарти муҳими
эҷоди раванди созандаи рушди
устувор дар сатҳи байналмилалӣ
ва минтақавӣ мебошад.
Имрӯзҳо миллионҳо одамон
дар гӯшаҳои гуногуни дунё ба
таҳдиди ҷангу даргириҳо рӯ ба
рӯ шудаанд ва терроризму экстремизм ҳамчун зуҳуроти ин
падидаҳои харобиовар боиси
оқибатҳои ногувори сиёсиву
иҷтимоӣ ва ахлоқӣ гардидаанд.
Фаъолияти созмонҳои
террористӣ ва дигар ифротгароён дар миқёси глобалӣ хислати фаромарзӣ гирифта, ҳудуди
қариб ҳамаи давлатҳои ҷаҳонро
дарбар мегирад.
Дар ҳоли ҳозир амалҳои
терроризми байналмилалӣ ва
ифротгароӣ пояҳои амнияти байналмилалиро заиф гардонида,
сабабгори ноустувории вазъ дар
минтақаҳои мухталифи ҷаҳон ва
таҳдидҳо ба шаҳрвандони одӣ
мегарданд.
Айни замон, падидаҳои терроризми байналмилалӣ ҳарчи
бештар тақвият меёбанд , ки
барои сарнавишти ҷаҳон хатари
бузург аст.
Бинобар ин, имрӯзҳо муборизаи муштарак ва ҳадафмандонаи
давлатҳою халқҳо, ниҳодҳои
байналмилалӣ ва ҷамъиятҳо,
пеш аз ҳама, бо решаву сабабҳои
зуҳуроти терроризм аҳамияти
махсус касб менамояд.
Дар ин росто, масъалаи
таҳкими иқтидори кишварҳо ва
сохторҳои махсуси онҳо ҷиҳати
пешгирӣ ва мубориза бо терроризму ифротгароӣ дар мадди
аввал қарор дорад.
Ға й р а з м у б о р и з а и

мусаллаҳона бо терроризм
ба ҳалли масоили иҷтимоӣ ва
иқтисодӣ, ки дар баъзе ҳолатҳо
сабаби асосии тундгароӣ шуда
метавонад, таваҷҷуҳи хос бояд
зоҳир кард.
Дар ин ҷода ба роҳ мондани ҳамкориҳои самаранок, аз
ҷумла расонидани кумаки молию
техникӣ ба кишварҳои дар мубориза бо терроризм осебпазир,
мувофиқи мақсад мебошад.
Бо таваҷҷуҳ ба минтақаи мо
бояд қайд кард , ки амалҳои
гурӯҳҳои ифротиву тундгаро барои кишварҳои Осиёи Марказӣ
низ хатари ҷиддӣ доранд.
Онҳо ҳадафҳои муғризонаи
х уд р о б о ш и о р ҳ о и д и н и ю
мазҳабӣ рупӯш намуда, тарафдоронашонро зери парчами мубориза барои адолати иҷтимоӣ
ҷалб мекунанд. Вале дар асл
мақсади онҳо дигар намудани сохти дунявии давлатдории
кишварҳои минтақа буда, барои
ба даст овардани ҳокимияти
сиёсӣ аз ҳама гуна роҳу восита
истифода мекунанд.
Тоҷикистон, ки дар таърихи
навини худ оқибатҳои фоҷеабори
зуҳуроти даҳшатовари терроризму ифротгароиро пушти сар
кардааст, бо чунин ҳадафҳои
пасипардагии онҳо аз наздик
шинос аст.
Мо ҳанӯз дар солҳои аввали
истиқлоли давлатӣ бо падидаи
густурдаи ба сари мардум бор
кардани андешаву равияҳои ифротгароиву бегона ва зӯровариву
мудохила аз хориҷ рӯ ба рӯ шудем.
Дар натиҷаи ҷанги таҳмилии
дохилӣ зиёда аз 150 ҳазор нафар сокинони кишвар ба ҳалокат
расида, қариб як миллион нафар
бехонумон ва гуреза шуданд, 55
ҳазор кӯдак ятим монда, то 30
ҳазор хонаи истиқоматӣ сӯзонида
шуд ва садҳо корхонаву коргоҳҳо
комилан нобуд гардиданд.
Хисороти умумӣ бар асари
ҷанги шаҳрвандӣ маблағи беш аз
10 миллиард доллари амрикоиро
ташкил доданд.
Сарфи назар аз ин, Ҳукумати
кишвар дар такя ба ирода ва
ҷонибдории мардуми Тоҷикистон
аз сулҳу субот тамоми кӯшишҳоро
ба харҷ дод, то муколамаи васеи
миллиро ба роҳ монда, ваҳдати

милливу суботи ҷомеаи худро
барқарор намояд.
Дар натиҷа ба мо муяссар
гардид, ки хатари дар ҷомеаи
кишвар паҳн шудани терроризму ифротгароии хушунатомезро
бартараф карда, ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ шурӯъ намоем.
Дар ин зимн онро ҳам таъкид
карданиам, ки ҷиҳати расидан
ба сулҳи фарогир мо бо Созмони
Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои
он, ҳамчунин дигар шарикони
байналмилалии худ ҳамкории
фаъол доштем. Пуштибонии
мунтазами сиёсии онҳо аз муколамаи тоҷикон омили муҳими
муваффақият дар ин роҳ буд.
Та ҷ р и б а и т а л х и ҷ а н г и
шаҳрвандии Тоҷикистон ва чандин кишварҳои дигар гувоҳ аст,
ки барои гирифтани пеши роҳи
терроризму ифротгароӣ бояд дар
ҳамаи сатҳҳо чораҳои муассир
андешида шаванд.
Воқеияти имрӯза тақозо менамояд, ки зидди ин зуҳуроти
харобиовар тамоми давлатҳо
дастаҷамъона мубориза баранд.
Дар робита ба ин, қабл аз
ҳама, зарур аст, ки аз истифодаи “меъёрҳои дугона” дар
мавқеъгирӣ нисбат ба созмону
гурӯҳҳои террористӣ ва ифротгаро даст кашида шавад.
Террористро ба худиву бегона, ислоҳотхоҳу тундгаро ва неку
бад ҷудо намудан мумкин нест.
Аъмоли мудҳиши террористиву экстремистии вақтҳои охир, аз
ҷумла дар Афғонистон, Зеландияи Нав ва Шри-Ланка, баръало
нишон доданд, ки террористону
ифротгароён ватану миллат, дину
мазҳаб надоранд.
Барои онҳо ҳама гуна
арзишҳои инсонӣ бегона буда,
имрӯз ягон давлати дунё аз хавфи
амалҳои террористӣ эмин буда
наметавонад.
Зеро дар ҳоле ки одамон,
маблағҳо ва ақидаҳо ба осонӣ аз
сарҳадҳо убур карда метавонанд,
терроризм ва ифротгароӣ барои
тамоми кишварҳо ҳамчун хатари
ҷиддӣ боқӣ мемонад.
Он ҳам боиси нигаронӣ аст, ки
гурӯҳҳои террористӣ ва тундгаро
аз дастовардҳои технологияҳои
иттилоотӣ барои паҳн кардани
ақидаҳои ифротӣ, гумроҳсозии
одамон ва ҷалби онҳо ба сафи худ
васеъ истифода бурда, ба таври
фосилавӣ татбиқи амалҳои харобиоварашонро омода ва идора
менамоянд.
Мо таваҷҷуҳи ҷомеаи
ҷаҳониро пайваста ба зурурати
аз байн бурдани омилҳои дастгирии сиёсӣ, низомӣ ва молиявии

терроризми байналмилалӣ ҷалб
менамоем.
Ҷ у м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н
ҷиҳати пешгирии шомилшавии
шаҳрвандон ба гурӯҳҳои террористию ифротгароӣ чораҳои
ҳамаҷониба меандешад.
Тибқи қонунгузории амалкунандаи кишвар шахсоне, ки
ихтиёрӣ аз иштироки ғайриқонунӣ
дар задухӯрдҳои мусаллаҳона
ё амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди
дигар давлатҳо даст кашида, ба
Ватан бармегарданд, агар дар
кирдори онҳо аломатҳои таркиби
ҷинояти дигар мавҷуд набошанд,
аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд. Ҳамзамон барои
ҳамгироии онҳо ба ҳаёти осоишта
мусоидат карда мешавад.
Дар ин замина мо аз хориҷи
кишвар зиёда аз 300 нафар
шаҳрванди худро, ки ҷиҳати
пайвастан ба гурӯҳҳои ҷангҷӯёни
террористиву ифротгаро, бахусус
“Давлати исломӣ”, ба минтақаҳои
“даргир”-и Ховари миёна рафта
буданд, ба Ватан баргардонидем.
Аз ҷумла, дар охири моҳи
апрели соли равон бо саъю
талошҳои Ҳукумати Тоҷикистон
84 нафар кӯдакону ноболиғон, ки
ҳамроҳ бо волидайни худ ба Ироқ
рафта, дар онҷо бе парастору саробон монда буданд, ба Душанбе
баргардонида шуданд.
Корҳо дар самти ба Ватан баргардонидани дигар шаҳрвандони
кишвар, ки фирефтаи ташвиқоту
таблиғоти созмонҳои террористӣ
ва тундгаро гашта, дар минтақаҳои
задухӯрдҳои мусаллаҳона қарор
доранд, ҳамоно идома доранд.
Ҳамчунин мавриди таъкид аст,
ки шумораи муайяни аъзои шабакаи байналмилалии террористӣ,
аз ҷумла созмони ба ном “Давлати исломӣ”, бо мақсадҳои мушаххас ба қаламрави Афғонистон
интиқол дода мешаванд.
Ҳамаи онҳо дар амалиёти
террористӣ дар Сурияву Ироқ
иштирок карда, таҷрибаи ҷангӣ
пайдо кардаанд ва нақшаи бо
шаклҳои нави усуливу сохторӣ ноором кардани фазои минтақаро
доранд.
Дар чунин шароит мо тамоми
чораҳои заруриро меандешем,
то ки вазъ дар ин самт муътадил
нигоҳ дошта шавад.
Тоҷикистон — ба ин хотир ва
бо дарназардошти аҳаммияти
истиқрори сулҳу суботи пойдор
дар Афғонистон барои амнияти
тамоми минтақа — аз иқдому
талошҳои созандаи Ҳукумати ин
кишвар ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дар
ин ҷода комилан пуштибонӣ
менамояд.

Тоҷикистон ҳамчун кишвари дӯсту бародар кӯшишҳои
худро дар ин самт, аз ҷумла
тавассути мусоидат ба рушди
соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти
Афғонистон, идома хоҳад дод.
Дар робита ба ин бори дигар
таъкид карданиам, ки қазияи
Афғонистон танҳо роҳи ҳалли
низомӣ надошта, мушкилоти
фақат Афғонистон ё минтақа
нест, баръакс, хусусияти глобалӣ
дорад.
Мо аз тамоми ҷонибҳои манфиатдор даъват ба амал меорем, ки иқдомҳои муштараку
созандаи худро ҷиҳати мусоидати
ҳамаҷониба ба дарёфти роҳҳои
сулҳомези қазияи Афғонистон
тақвияти дучанд бахшанд.
Ҳозирини муҳтарам,
Тавсеаи майдони фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ ба
сатҳи маблағгузорӣ ва дастгирии моддиву молиявии онҳо
алоқамандии зич дошта, барои муқовимат нишон додан ба
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳо
ва пиёда намудани ҳамлаҳои
гуногуни ҷиноӣ заминаи кофии
моддӣ фароҳам меорад.
Аз ин лиҳоз, мо ҷонибдории
пурраи худро аз қатъномаи
2462 (соли 2019) Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид
оид ба таҳдидҳо ба сулҳу амнияти байналмилалии дар
натиҷаи ҳамлаҳои террористӣ
зуҳуркунанда, пешгирӣ ва
мубориза бо маблағгузории
терроризм, ки 28 марти соли
ҷорӣ қабул шуда буд , иброз
медорем.
Дар ин зимн, мубориза ба
муқобили маблағгузории терроризм яке аз роҳҳои муассири
муқовимат бо он мебошад.
Дар қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон тамоми намуду
шаклҳои маблағгузории терроризм ҷиноят эътироф гардидаанд.
Ч у н о н е к и м а ъ л у м а с т,
имрӯзҳо барои маблағгузории
терроризм манбаъҳои гуногун, аз
ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, хариду фурӯши
инсон ва қочоқи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, истифода бурда
мешаванд.
Маблағҳои аз муомилоти
ғайриқонунии маводи нашъаовар бадастовардашуда яке аз
сарчашмаҳои асосии таъмини
молиявии терроризм мебошанд.
Тоҷикистон бо дарки воқеии
х а т а р и гл о б а л и и г а рд и ш и
ғайриқонунии маводи мухаддир дар давоми солҳои тӯлонӣ
талошҳои худро ба мубориза бо

ПРЕЗИДЕНТ

Боҷу хироҷ

халќњо бо терроризм
ин зуҳуроти хатарбор равона намуда, дар ин самт таҷрибаи кофӣ
низ касб кардааст.
Маҳз натиҷаи талошу
иқдомоти Ҳукумати Тоҷикистон
ва дастгирии Созмони Милали
Муттаҳид буд, ки соли 1999 Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори соҳа таъсис дода шуд.
Сохтори мазкур имрӯзҳо дар
доираи барномаву лоиҳаҳои
марбута бо созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ва кишварҳои
шарик ҳамкориҳои судмандро
ба роҳ монда, бомуваффақият
фаъолият менамояд.
Мо ҳанӯз соли 2013 Стратегияи миллии мубориза бо гардиши
ғайриқонунии маводи мухаддирро барои давраи то соли 2020
таҳия ва қабул кардем.
Ин санад бо барномаи амал
ва самтҳои ҳамкории худ дар заминаи муносибатҳои дуҷониба,
минтақавӣ ва бисёрҷониба хусусияти пешгирикунанда дорад.
Стратегияи мазкур бо дарназардошти ҳамбастагии зич
миёни гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир ва терроризм
ба бартараф намудани омилҳои
ин зуҳурот дар ҷомеа равона
шудааст.
Танҳо дар соли гузашта 67 амалиёти фаврӣ алайҳи қочоқбарон
гузаронида шуд. Тайи 20 соли
сипаришуда мақомоти ҳифзи
ҳуқуқи Тоҷикистон зиёда аз 125
тонна маводи нашъаоварро аз
муомилоти ғайриқонунӣ баровардаанд.
Қобили зикр аст, ки дар
натиҷаи мунтазам андешидани
чораҳои зарурӣ тайи солҳои
охир қочоқи маводи нашъаовар
тавассути Тоҷикистон коҳиш ёфта
истодааст.
Чунончи, дар панҷ соли охир
шумораи шаҳрвандони мо, ки
барои муомилоти ғайриқонунии
маводи нашъаовар дар хориҷи
кишвар дастгир карда шудаанд, ба зиёда аз ду баробар ва
миқдори мухаддироти аз онҳо
мусодирашуда то шаш баробар
кам шудааст.
Ин далелҳо аз фаъолияти
судманди мақомоти дахлдори
мо дар ин ҷода гувоҳӣ дода,
бори дигар аҳаммияти таҳкими
сарҳадоти давлатиро ҳамчун
яке аз роҳҳои самарабахши
муқовимат ба терроризм ва
манбаъҳои маблағгузории он
таъкид мекунанд.
Дар баробари ин тақвияти
раванди мубодилаи иттилоот,
таҷриба ва ҳамоҳангӣ миёни
мақомоти дахлдори кишварҳо,
инчунин, расонидани мусоидат
ба кишварҳое, ки дар саргаҳи мубориза бо гардиши ғайриқонунии
маводи мухаддир қарор доранд,
амри зарурӣ ва саривақтӣ мебошад.
Ба назари мо, зарурати таъсисёбии гурӯҳи хоссаи мақомоти
ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои “Масири
шимолӣ” бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид ва ҷалби
коршиносони марбута ҷиҳати

гузаронидани тадқиқоти гардиши
ғайриқонунии маводи мухаддир
дар ин масир ба миён омадааст.
Умедворем, ки иқдоми мазкур аз ҷониби шарикони мо мусбат арзёбӣ мегардад.
Мо дар ин росто, бо дарназардошти таҷрибаи андӯхтаамон
дар роҳи мубориза бо терроризм
ва манбаъҳои маблағгузории
он, пешниҳод намудем, ки дар
ҳамкорӣ бо шарикони худ дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай
Маркази зиддимухаддиротии он
дар шаҳри Душанбе таъсис ёбад.
Муҳтарам иштирокчиёни
Конфронс!
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
самти мубориза бо терроризм ва
маблағгузории он ҳамеша омодаи ҳамкорӣ бо ҳама ҷонибҳои
манфиатдор мебошад.
Пӯшида нест, ки дар шароити кунунӣ ягон кишвари дунё
наметавонад дар танҳоӣ бо
зуҳуроти хатарбори терроризм,
ифротгароӣ ва дигар таҳдиду
хатарҳои замони муосир мубориза бурда, муваффақ гардад.
Ба ин манзур масъалаҳои
муқовимати самарабахш
ба ҷинояткории муташакк и л и ф а р о м и л л ӣ , га рд и ш и
ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳи оташфишон,
киберҷиноятҳо, инчунин хариду
фурӯши одамон ба таври доимӣ
дар маркази таваҷҷуҳи мо қарор
доранд.
Ҳамкориҳои босамар дар
ин самт бо Созмони Милали
Муттаҳид, Созмони Аҳдномаи
амнияти дастаҷамъӣ, Созмони
амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо,
Сохтори минтақавии зиддитеррористии Созмони ҳамкории Шанхай, Маркази зиддитеррористии
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва
давлатҳои ҷудогона ба роҳ монда
шудаанд.
Ин ҳамкориҳо имконият доданд , ки садҳо нафар аъзои
созмонҳои террористӣ ошкор
ва чандин амалҳои террористӣ
пешгирӣ карда шаванд.
Ба андешаи мо, дар ин раванд Созмони Милали Муттаҳид
ва ниҳодҳои дахлдори он бояд
нақши калидии ҳамоҳангсоз дошта бошанд.
Ҳамчунин, Стратегияи ҷаҳонии Созмони Милали
Муттаҳид оид ба мубориза бо
терроризм, конвенсияҳои зиддитеррористиву зиддимухаддиротии он, қатъномаҳои Шӯрои
амният ва Маҷмаи умумӣ, инчунин, тавсияҳои ФАТФ, яъне
Гу р ӯ ҳ и м а қ с а д н о к о и д б а
тадбирҳои молиявӣ, бояд заминаи муборизаи дастаҷамъона
алайҳи терроризм ва манбаъҳои
маблағгузории онро ташкил
диҳанд.
Тоҷикистон ҳамчун кишваре, ки оқибатҳои фоҷеабори
терроризму ифротгароиро аз
сар гузоронидааст, тайи солҳои
зиёд дар самти муқовимат ба
зуҳуроти мазкур ва манбаъҳои
маблағгузории онҳо тадбирҳои
муассирро роҳандозӣ карда истодааст.

Дар ин раванд мо стратегияҳои
миллӣ оид ба мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ барои
солҳои 2016-2020 ва мубориза бо
гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддирро барои солҳои 20132020 қабул карда, дар марҳалаи
баанҷомрасонии онҳо қарор
дорем.
Ширкаткунандагони гиромӣ!
Мо итминон дорем, ки
м у қо в и м а т и с а м а р а н о к б а
таҳдидҳои муосири амниятӣ
танҳо тавассути талошҳои муштараку ҳамоҳангшуда ва татбиқи
чораҳои муназзам натиҷа ба бор
меорад.
Та ҳ к и м и ҳа м ко р и и
байналмилалӣ ва минтақавӣ,
инчунин, муттаҳид сохтани имкониятҳо дар доираи
эътилофҳои зиддитеррористӣ
ва зиддимухаддиротӣ аз ҷумлаи
тадбирҳое мебошанд, ки метавонанд ба таъмини амнияту
суботи фарогир мусоидати ҷиддӣ
намоянд.
Ба манзури талошҳои бештар
дар ин ҷода, инчунин, татбиқи
муқаррароти дар Эъломияи Душанбе дарҷгардида мо нишасти имрӯзаро ҳамчун идомаи
мантиқии ҳамоиши амниятии
соли гузашта ва Конфронси сатҳи
баланди роҳбарони ниҳодҳои
зиддитеррористии давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид,
ки моҳи июни соли 2018 дар
шаҳри Ню-Йорк баргузор гардида
буд, доир намудем.
Итминон дорам, ки ҳамоиши
имрӯза ҳамчун майдони муҳимми
муколамаи фарогир ва табодули
малакаву таҷрибаи пешқадам
хизмат карда, меҳвари таваҷҷуҳ
ва фаъолияти ҳамаи ҷонибҳои
манфиатдор, ки барои таҳкими
сулҳу оромӣ ва рушди устувор аз
як дидгоҳ амал мекунанд, хоҳад
гардид.
Муқовимат ба таҳдидҳои
амниятӣ низ муттаҳидии
давлатҳоро тақозо намуда, ба
ҳеҷ ваҷҳ истифода аз сиёсати
“меъёрҳои дугона”-ро намепазирад, зеро чунин муносибат
боиси тавсеаи доираи таҳдиду
хатарҳои амниятӣ дар шаклу
усулҳои ғайримаъмулӣ мегардад.
Дар ин робита, таҳкими
ҳамдастиву ҳамоҳангии хадамоту ниҳодҳои амниятиву махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи
кишварҳои мо дар асоси ҳусни
эътимод, ҳамчунин ҷалби ҳарчи
бештари ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ин
раванд таваҷҷуҳи махсус ва беш
аз пешро талаб менамояд.
Зимнан боз ҳам таъкид карданиам, ки Тоҷикистон дар самти
муборизаи самарабахш бо хатару
таҳдидҳои ҷаҳонӣ шарики табиии
ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор буд
ва боқӣ мемонад.
Дар хотимаи суханронии худ
мехоҳам бори дигар ташрифи шуморо ба Тоҷикистон хайрамақдам
гуфта, идомаи бобарори барномаи имрӯзаи кориатонро орзу
намоям.
Саломату саодатманд бошед!
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Љавонон - неруи
пешбарандаи љомеа
Ҷавонон дар ҳама давру замон неруи
пешбарандаи ҷомеа ба ҳисоб мераванд ва
имрӯз рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ
ва фарҳангии мамлакатамонро бе иштироки
ҷавонон тасаввур кардан аз имкон берун аст.
Б о я д з и к р ка рд , к и м а ҳ з
Истиқлолияти давлатӣ роҳи
ҷавононро ба сӯи бунёдкориву
созандагӣ боз кард ва барои кору
зиндагии шоистаи ҷавонон шароиту заминаҳои мусоид фароҳам
овард. Воқеан, Истиқлолият ҳамон
вақт маънию моҳияти воқеӣ пайдо
мекунад, ки ҷавонон сабақҳои онро
ҳамчун дастоварду неъмати бузурги таърихӣ ҳаматарафа омӯзанд,
ба ҳифзи дастовардҳои кишвари
соҳибихтиёри худ ҳамеша омода ва
аз равандҳои ҷаҳони имрӯза огоҳ
бошанд, таърихи гузаштаву муосири халқи худро пайваста омӯзанд,
ватан, миллат, забон ва фарҳанги
миллии хешро азизу гиромӣ доранд.
Чуноне ба назар мерасад ,
Ҳукумати мамлакат бо эътимод ба
неруи тавонои ҷавонон пешниҳоду
ибтикори онҳоро ҳамеша дастгирӣ
намуда, ҷиҳати ҳавасманд гардонидан ва муҳайё сохтани шароити
хуби зиндагӣ ва таҳсил барои наврасону ҷавонон тадбирҳои судмандро
ба роҳ монда истодааст. Воқеан,
ҳануз соли 1992 бо дарназардошти
аҳамият ва зарурати ташаккули
сиёсати ҷавонон Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати
давлатии ҷавонон» ба имзо расид,
ки ин нишонаи возеҳи таваҷҷуҳи
хоссаи давлат ба табақаи фаъоли
ҷомеа-наврасону ҷавонон мебошад. Ҳамчунин, ба хотири таҳким
бахшидани робита миёни Президент
ва ҷавонони мамлакат дар назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шӯрои миллии кор бо ҷавонон
таъсис дода шудааст, ки ҳадафи
асосии он татбиқи самараноки сиёсати давлатии ҷавонон ва мусоидат
дар амалӣ намудани пешниҳоду
ташаббусҳои онҳо мебошад.
Боиси ифтихору қаноатмандист,
ки дар зарфи солҳои истиқлолият
дар мамлакат насли ҷавони дорои тафаккури давлатӣ ва содиқ ба
арзишҳои давлатдории миллӣ ба
камол расидааст. Имрӯз ҷавонони
тоҷик ба мафҳумҳои ҳуввияти миллӣ,
худшиносиву худогоҳӣ ва масъалаҳои
ҷамъиятиву давлатӣ назари солим
доранд, ки ин нишонаи возеҳи ташаккулёбии мафкураи соҳибватанӣ
ва хештаншиносии насли ояндасози
мамлакат мебошад.
Ин аст, ки Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке
аз суханрониҳояшон ба ифтихори
Рӯзи ҷавонон чунин таъкид кардаанд: «Ояндаи Тоҷикистон шумо
ҳастед ва тараққиёти минбаъдаи
кишвари маҳбубамон, ки асосҳои
мустаҳками он имрӯзҳо гузошта мешаванд ва таҳкими мақоми он дар
ҷомеаи мутамаддини башарӣ аз
саҳми фаъолонаи шумо дар ҳаёти
иқтисодӣ ва сиёсиву ҷамъиятии
мамлакат вобаста мебошад».
Дар Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳам бахшида ба Рӯзи ҷавонон гузаронидани чорабиниҳо ба нақша
гирифта шудааст. Дар асоси нақшаи
чорабиниҳо дар курсҳои такмили

ихтисос оид ба нақши ҷавонон дар
пешрафти ҷомеа машғулиятҳо доир
мегарданд.
Дар озмунҳое, ки барои ишғоли
мансабҳои холї дар Кумитаи андоз
баргузор мешаванд, дар қатори
мутахассисон ҷавонон, инчунин
онҳое, ки донишгоҳу донишкадаҳои
олии ватанию хориҷиро хатм кардаанду дониши хуби иқтисодї доранд ва бо техникаву технологияи
муосир кор карда метавононад,
иштирок мекунанд. Ғайр аз ин, онҳо
бо як ё ду забони хориҷї озодона
суҳбат карда метавонанд. Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон низ ҳамин ҷузъиётро
ба назар гирифта, беҳтаринҳоро
ба кор қабул мекунад. Зеро барои
пешрафти соҳа ниёз ба онҳое ҳаст,
ки воқеан, мутахассиси хуб бошанду баҳри пиёда кардани сиёсати андоз ва дастуру супоришҳои давлату
Ҳукумат ва ҳам ғанӣ гардонидани
буҷети мамлакат содиқонаву софдилона адои хизмат намоянд.
Ҳаёти имрӯзаро бе истифодаи техникаву технологияҳои
нав тасаввур кардан ғайриимкон
аст. Пешрафти илму техника ва
технологияҳо ба ҷавонони кишвари мо низ робитаи қавї дорад
Аз лиҳози дастрасї бо техникаю
технологияи муосир ва истифодаи
аёниятҳои таълимї дар раванди
таълим сатҳи дониши кадрҳои
ҷавони имрӯза нисбат ба солҳои
пешин баланд ба ҳисоб меравад.
Тавре маълум аст, дар асри XXI
пешрафт ва боигарии кишварҳоро
на аз рӯи шумораи аҳолї ва захираву сарватҳои табиї, балки аз рӯи
қобилияти зеҳнї, сатҳи маърифат ва
огоҳиву дастрасї доштани аҳолї ба
техникаву технологияҳои муосир ва
истифодаи самараноки онҳо муаїян
менамоянд.
Хушбахтона, бо бовари комил метавон гуфт, ки имрӯз сатҳи
дониши иқтисодии ҷавонон,
воқеан, ба талабот ҷавобгӯ аст.
Бо вуҷуди ин, зарурат пеш меояд,
ки ҷавонон боз ҳам дониши худро
сайқал бидиҳанд, то тавонанд ба
натиҷаҳои аз ин ҳам беҳтар ноил
гарданд, зеро фармудаанд: “Бар
хуш машав қонеъ, ки хуштар метавон кард”.
Ёдовар мешавем, ки айни ҳол
дар мақомоти андози кишвар 462
нафар ҷавони то 30-сола фаъолият
доранд, ки онҳо дар пешрафти
фаъолияти соҳа саҳми назаррас
гузошта истодаанд. Аз ин 26 нафарашон дар соҳаи роҳбарӣ: аз сардори
бахш, шуъба, нозирот то раёсат кор
мебаранд.
Кормандони ҷавони мақомоти
андоз, дар ҳақиқат, боиси ифтихоранд. Онҳо дар баробари дигар
ҷавонони кишвар имрӯз бо нангу номуси миллӣ, ташаббусҳои шоиста ва
эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушди Тоҷикистон ҳиссаи арзишманд
мегузоранд ва ба Ватан содиқона
хизмат мекунанд.
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ҶАЛАСА

Натиљагирї аз мулоќоти
Роњбари давлат
Гузориш аз љаласаи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бахшида
ба мулоќоти Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо кормандони бахши иќтисод
Нимаи дуюми рӯзи 10 майи
соли ҷорӣ ҷиҳати омӯзиши матни суханронӣ ва иҷрои дастуру
супоришҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки
дар мулоқот бо кормандони
мақомоти молия, андоз, гумрук,
сармоягузорӣ ва бонкҳо 10 майи
соли 2019 баён доштанд, дар
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти Кумитаи андоз,
сардорони раёсатҳо ва шуъбаҳои
мустақили дастгоҳи марказӣ, сардорони раёсатҳои андоз дар ВМКБ,
вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳри
Душанбе, Нозироти андозсупорандагони калон, Нозироти андозсупорандагони миёна, нозиротҳои
андоз дар шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ, сардорони шуъбаҳои
мақомоти ҳудудии андоз ҷаласаи
васеъ баргузор шуд.
Зимнан, таъкид гардид, ки
новобаста аз корҳои анҷомдода
дар самти беҳтар намудани маъмурикунонии андоз, гузаронидани
корҳои фаҳмондадиҳию тавзеҳотӣ,
корҳои назоратӣ ва дигар самтҳои
фаъолияти мақомоти андоз, мутаассифона, чораҳои андешидашуда
ҳоло ҳам кофӣ нестанд.
“Бинобар ин, эродҳое, ки аз
ҷониби Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот
нисбати мақомоти андоз баён
шудаанд, асосноканд”, - таъкид
намуд дар ҷаласа Раиси Кумитаи
андоз Н.Давлатзода.
Қайд гардид, ки хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон асоси фаъолияти мақомоти андоз ба шумор
меравад. Ин аст, ки имрӯз дар
аксарияти давлатҳои пешрафта
ба масъалаи хизматрасонӣ ва
корҳои фаҳмондадиҳӣ аҳамияти
авваландараҷа дода мешавад.
Бинобар ин, ба сифати гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ бояд
аҳамияти ҷиддӣ дода шавад ва ба
корҳо дар ин самт тақвият бахшида, мушкилоти мавҷуда бартараф
карда шаванд. Ҳамзамон, ҷиҳати
боз ҳам содаву сабук гардонидани иҷрои уҳдадориҳои андозӣ
хизматрасониҳо ба андозсупорандагон бояд дар сатҳи замонавӣ, бо
истифода аз технологияи муосири
иттилоотӣ ба роҳ монда, таъсири
омили инсонӣ дар ин раванд
ҳаддалимкон маҳдуд карда шавад.
Таъкид гардид, ки мақсад аз
гузаронидани корҳои назоратӣ,
б ах ус ус с а н ҷ и ш ҳо и а н до з ӣ ,
н а т а н ҳ о о ш к о р н а м уд а н и
қонунвайронкуниҳои дар соҳаи
андоз ҷойдошта, балки анҷом
додани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва
пешгирӣ намудани ҳолатҳои такро-

рёбии чунин қонунвайронкуниҳо
дар давраҳои минбаъда ба ҳисоб
меравад.
- Новобаста аз беҳтар гардидани маъмурикунонии андозҳо,
мавриди истифода қарор додани
силсила-барномаҳои компютерӣ
ва такмили низоми андозбандӣ,
инчунин тибқи муқаррароти Кодекси андоз дар доираи системаи
идоракунии хавфҳо ба роҳ мондани банақшагирии санҷишҳои
андозӣ, мутаассифона, дар ин самти фаъолият ҳоло ҳам камбудиҳо
ҷой доранд, - зикр гардид дар
ҷаласа.
Инчунин, таъкид шуд , ки
дар мавриди риоя нагардидани
муқаррароти Кодекси андоз ва
зерсанадҳои вобаста ба корҳои
назоратӣ қабулшуда, пешгирӣ
намудани қонунвайронкуниҳои
андоз ва таъмини самаранокии
санҷиши андозҳо ғайриимкон
мебошад. Мутаассифона, дар
рафти санҷишҳои андоз баъзе
санҷишгарон даромаду хароҷоти
воқеӣ, ҳуҷҷатҳои ибтидоии андозсупорандагонро дуруст ва
воқеъбинона баррасӣ накардаю
мавқеи онҳоро оид ба баъзе амалиёти ҷойдоштаи молиявӣ ба
инобат нагирифта, маблағҳои
барилова ҳисобшудаи андозҳоро
барзиёд нишон медиҳанд , ки
маҳз чунин ҳолат боиси шикоятҳои
андозсупорандагон гардида истодааст. Дар ин раванд, гузаронидани санҷишҳои муштарак
тибқи дархости мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ низ бояд танҳо дар доираи
талаботи Кодекси андоз ва бо дарназардошти муқаррароти Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи
мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи
истеҳсолӣ” анҷом дода шавад.
Тавре дар ҷаласа зикр шуд, аз
ҷониби кормандони мақомоти
ҳудудии андоз дар давоми солҳои
охир дар фаъолияти андозсупорандагон назорати камералӣ бо
вайронкунии талаботи моддаи
37 Кодекси андоз ва Фармоиши
Кумитаи андоз аз 10.01.2018, №14
“Оид ба назорати камералӣ”, инчунин бидуни таҳлили хавфҳо ва
имтиёзҳои пешниҳодгардида гузаронида шудааст, ки дар натиҷа,
ба зиммаи андозсупорандагон
уҳдадориҳои беасоси пардохтҳои
зиёдатӣ вогузор шудаанд. Маҳз
ҳолати мазкур боиси норозигӣ ва
шикоятҳои чандинкаратаи андозсупорандагон ба роҳбарияти Кумитаи
андоз ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
гардидаанд.
Таъкид гардид, ки мақсади
асосии гузаронидани назорати
камералӣ, пеш аз ҳама, пешгирии
ҳолатҳои қонунвайронкуниҳои
андоз ва додани имконият ба ан-

дозсупорандагон барои то оғози
санҷиши ҳуҷҷатии маҷмӯии андоз
бартараф намудани камбудиҳои
ҷойдошта мебошад. Вале, чуноне натиҷаи фаъолияти имрӯзаи
мақомоти андоз шаҳодат медиҳад,
баъзе аз нозирони мутасаддӣ назорати камералиро дар фаъолияти
андозсупорандагон бе таҳлили
ду рус т и и н и ш о н д и ҳа н д аҳо и
эъломияҳои андози андозсупорандагон, муайян намудани
мутобиқатии манбаъҳои андози
дар эъломияҳои андоз нишондодашуда, муқоисаи онҳо бо маълумоти
аз дигар мақомотҳои давлатӣ дастрасгардида мегузаронанд.
Мутаассифона, нозирони мутасаддӣ аз беназоратӣ ва
беаҳамиятии сардорони мақомоти
ҳудудӣ истифода намуда, дар
мавриди гузаронидани назорати
камералӣ ба қонунвайронкуниҳо
роҳ дода истодаанд, ки чунин
ҳолатҳо боиси норозигӣ ва арзу
шикоятҳои зиёди андозсупорандагон гаштааст.
Масъалаи дигаре, ки дар ҷаласа
мавриди баррасӣ қарор гирифт, риояи интизоми иҷроия ва интизоми
меҳнат ба шумор меравад. Вобаста
ба ин, таъкид шуд, ки корманди
мақомоти андоз ҳангоми муошират бо шаҳрвандон, алалхусус бо
андозсупорандагон бояд ҳамчун
хизматчии давлатӣ рафтор кунад
ва муносибати намунавӣ дошта бошад, муқаррароти Кодекси андоз,
Кодекси одоби хизматчии давлатӣ,
Кодекси одоби касбии корманди мақомоти андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дигар санадҳои
меъёрии ҳуқуқиро қатъан риоя
намояд.
Ҷаласаи васеи кории назди
Раиси Кумитаи андоз эродҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмонро дуруст ва саривақтӣ
арзёбӣ намуда, қарор намуд, ки
баҳри ислоҳи онҳо бояд фавран
тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. Аз ҷумла,
- баргузор намудани ҷаласаи
ко р ӣ ҷ и ҳа т и о м ӯ з и ш и м а тни суханронӣ ва иҷрои дастуру
супоришҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки
дар мулоқот бо кормандони
мақомоти молия, андоз, гумрук,
сармоягузорӣ ва бонкҳо 10 майи
соли 2019 баён доштанд;
- таъмини иҷрои сифатнок
ва барзиёди нишондиҳандаҳои
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2019»;
- тақвият додан ба корҳои
тавзеҳотию фаҳмондадиҳӣ, семинар – машваратҳо, ҷаласаҳои корӣ

ва дар ин замина баланд бардоштани маърифати андозсупории
андозсупорандагон;
- беҳтар намудани маъмурикунонии андозҳо ва хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон бо мақсади боз
ҳам сода, сабук ва шаффоф гардонидани ҷараёни иҷрои уҳдадориии
андоз аз ҷониби андозсупорандагон;
- андешидани чораҳои иловагӣ
ҷиҳати баланд бардоштани мавқеи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рейтинги
байналмилалии Ҳисоботи Бонки
Ҷаҳонӣ «Пешбурди соҳибкорӣ»
аз рӯи нишондиҳандаҳои
(индикаторҳои) “Бақайдгирии
корхона” ва “Андозбандӣ”;
- тақвият бахшидан ба корҳо
оид ба такмили дониши соҳавию
ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани
сатҳи касбият ва масъулиятшиносии кормандон, одоби муошират
бо андозсупорандагон, инчунин,
баланд бардоштани фарҳангу маърифати зиддикоррупсионӣ ҷиҳати
пешгирии таъсири манфии омили
инсонӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои
хизматӣ;
- бо мақсади пешгирӣ намудани санҷишҳои беасос, такрорӣ
ва дигар шакли назорати андоз,
инчунин босифат гузаронидани
корҳои назоратии андоз баланд
бардоштани савияи дониши кормандоне, ки ба корҳои назоратии
фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ
сафарбар карда мешаванд;
- андешидани чораҳои иловагӣ
ҷиҳати пурра ба роҳ мондани
пешниҳоди эъломияҳои андоз
ва пардохти андозҳо дар шакли электронӣ аз ҷониби ҳамаи
субъектҳои хоҷагидорӣ;
- бо мақсади пешгирии баҳсҳои
беасосу тӯлонӣ бо андозсупорандагон таъмин намудани татбиқи
воқеъбинонаи муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон,
дигар санадҳои дахлдори меъёрии
ҳуқуқӣ, таъмини риояи қатъии
қонунгузорӣ дар бораи хизмати
давлатӣ;
- андешидани чораҳои иловагӣ
ва мушаххас ҷиҳати зиёд намудани номгӯи хизматрасониҳои
электронӣ ва беҳтар намудани
сифати онҳо, такмил додани
муқаррароти Стандарти ягонаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон;
- андешидани чораҳои зарурӣ
ҷиҳати татбиқи пурраи “Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2011-2019” ва
Лоиҳаи ислоҳоти маъмурикунонии
андоз ҷиҳати боз ҳам сода ва дастрас намудани хизматрасониҳо
ба субъектҳои хоҷагидор ва
шаҳрвандон;
- андешидани чораҳои қатъӣ
ҷиҳати пешгирӣ кардани амалҳои

қонунвайронкунӣ ва коррупсионӣ
аз ҷониби кормандони мақомоти
андоз, таъмини риояи муқаррароти
қонунгузорӣ дар бораи мораторий
ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар
соҳаҳои истеҳсолӣ;
- таъмини риояи қатъии интизоми меҳнат ва иҷроия, андешидани чораҳои иловагӣ ҷиҳати
баррасии саривақтии муроҷиати
шаҳрвандон, назорати сифати
мактубҳои ҷавобӣ ва риояи одоби
муошират бо шаҳрвандон;
- ҳаматарафа омодагӣ гирифтан
барои гузаштан аз аттесататсияи
навбатии хизматчиёни давлатии
маъмурии мақомоти андоз;
- пешниҳод намудани таклифҳо
барои тавассути барномаи компютерии СМИИА ба роҳ мондани
шакли электронии тартиб додани
санади муқоисавӣ бо андозсупорандагон ҷиҳати маҳдуд намудани
алоқаи кормандони мақомоти
андоз бо андозсупорандагон ва
пешгирии омилҳои коррупсионӣ;
- таъмин намудани назорати
фаъолияти терминалҳо, ки дар
мақомоти ҳудудии андоз кушода
шудаанд ва андешидани чораҳои
иловагӣ оид ба беҳтар намудани
сифати хизматрасонӣ дар онҳо;
- дар таҳрири нав омода намудани Стандарти ягонаи хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон;
- гузаронидани раъйпурсии
шаҳрвандон ва соҳибкорон ҷиҳати
муайян намудани андешаи онҳо
оид ба фазои соҳибкорӣ.
Дар охири ҷаласа бо дарназардошти эродҳо ва дастуру
супоришҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар
мулоқот бо кормандони мақомоти
молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ
ва бонкҳо баён доштанд, ба ҳамаи
кормандони мақомоти андоз бори
дигар таъкид карда шуд, ки ҷиҳати
беҳтар намудани маъмурикунонии
андоз, бештар ва беҳтар намудани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, корҳои фаҳмондадиҳӣ
ба онҳо, беҳтар намудани сатҳу
сифати корҳои назоратӣ, ҷорӣ намудани технологияи ҳозиразамони
иттилоотӣ, таъмини риояи
муқаррароти қонунгузорӣ дар
бораи хизмати давлатӣ, аз ҷумла,
муқаррароти Кодекси одоби хизматчии давлатӣ, Кодекси одоби
касбии корманди мақомоти андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, чораҳои мушаххас ва иловагӣ
андешанд.
Натиҷаи ҷаласаи васеи кормандон дар асоси Протокол аз
10.05.2019, №53/1.1 ба расмият
дароварда шуда, тибқи Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16.05.2019, №200 “Нақшаи
чорабиниҳо оид ба иҷрои дастуру супоришҳое, ки аз Мулоқоти
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони
соҳаҳои молия андоз, гумрук,
сармоягузорӣ ва бонкдорӣ аз 10
майи соли 2019 бармеоянд” тасдиқ
ва санадҳои мазкур барои иҷро ба
ҳамаи воҳидҳои сохтории дастгоҳи
марказӣ ва мақомоти ҳудудии
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастрас
гардонида шуд.

КОРҲОИ ФАҲМОНДАДИҲӢ
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Хизматрасонињои электронї Самараи
дар Кумитаи андоз
фаъолият
Санаи 21 майи соли 2019 дар толори видеоконференсияи
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
намояндагони вазорату идораҳо муаррифии модулҳои
электронии барномаи компютерии Системаи муттаҳидаи
иттилотии идоракунии андозҳо доир ба «Хизматрасониҳои
электронии Кумитаи андоз» баргузор гардид.

Дар рафти муаррифӣ қайд шуд,
ки дар доираи Консепсияи ташаккули
ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декбри
соли 2011, №643 тасдиқ шудааст,
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода
аз технологияи муосири иттилоотӣ
дар сатҳи замонавӣ ташкил намудани хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва
андозсупорандагон ва бештар намудани намудҳои хизматрасониҳои
электронӣ дар айни замон 36 намуд хизматарсониҳои электрониро
пешниҳод намудааст, ки аз онҳо
андозсупорандагон ва шаҳрвандон
истифода намуда истодаанд.
Аз ҷумла:
- «Утоқи шахсии андозсупоранда» барои дар шакли электронӣ пешниҳод
намудани эъломияҳои андозӣ, азназаргузаронии ҳисобварақаҳо ва тартиб
додани санади муқоисавӣ;
- «Донистани рақами мушаххаси андозсупоранда» - барои муайян намудани рақами мушаххаси андозсупоранда;
- «Феҳристи ягонаи давлатӣ» - барои гирифтани маълумот аз Феҳристи
ягонаи давлатӣ оид ба шахсони ҳуқуқӣ
ва соҳибкорони инфиродӣ;
- «Портали хизматрасониҳои
электронӣ» - барои аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ ба тариқи электронӣ

пешниҳод намудани эъломияҳои
андоз;
- «Пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои
бақайдгирии давлатӣ» - барои дар
шакли электронӣ пешниҳод намудани
ҳуҷҷатҳо ҷиҳати бақайдгирии давлатии
субъекти хоҷагидор;
- « Ҳ и с о б н о м а – ф а к т у р а ҳо и
электронӣ» - барои дар шакли
электронӣ таҳия намудани ҳисобнома
– фактураҳо оид ба андоз аз арзиши
иловашуда;
- «Онлайн номнавис намудан барои қабул» - барои дар низоми вақти
мустақим номнавис намудани қабули
андозсупорандагон ва шаҳрвандон дар
Кумитаи андоз;
- «Пардохти андозҳо» - барои бо
истифода аз кортҳои бонкӣ пардохт
намудани андозҳо;
- «Ҳисобкунаки (калкулятори) андоз» - барои ҳисоб ва пардохти андоз аз воситаҳои нақлиёт, андоз аз
даромад ва андозҳо аз молу мулки
ғайриманқул;
- «Утоқи шахсӣ оиди лоиҳаҳои
грантӣ» - барои аз ҷониби
татбиқкунандагони Лоиҳаҳои
сармоягузорӣ дар шакли электронӣ
пешниҳод намудани ҳисоботҳои
андозӣ;
- «Андози даромад аз иҷора» барои дар шакли электронӣ баҳисоб
гирифтани иҷорадиҳандагони молу

мулки ғайриманқул ва ғайраҳо.
Модулҳои мазкур ба андозсупорандагон имконият медиҳанд, ки онҳо
аксари амалҳои худро доир ба иҷрои
уҳдадориҳои андозӣ тариқи онлайн
анҷом диҳанд.
Дар семинар қайд гардид, ки дар
маҷмӯъ, номгӯи хизматрасониҳои
электронӣ, ки аз ҷониби мақомоти
андоз анҷом дода мешаванд, аз 2 намуд дар соли 2009 то 36 намуд дар соли
2019 оварда расонида шуд.
Қобили зикр аст, ки барои андозсупорандагоне, ки ба шабакаи
Интернет дастрасӣ надоранд, ё дорои
малакаи кофии корӣ барои ба тариқи
электронӣ пардохт намудани маблағи
андозҳо нестанд, имкон фароҳам
оварда шудааст, ки аз хизматрасониҳои
утоқҳои алоҳидаи (терминалҳои) дар
26 мақомоти андози шаҳру ноҳияҳо
кушодашуда, ки бо компютерҳои
ба шабакаи Интернет пайвастбуда
муҷаҳҳаз мебошанд, истифода намоянд. Дар утоқҳои (терминалҳои)
мазкур кормандони алоҳида барои
ба андозсупорандагон мусоидат намудан ҷиҳати истифодаи дурусти
хизматрасониҳои электронӣ, аз ҷумла
пардохт кардани маблағи андозҳо, вобаста гардида, дар айни замон барои
давра ба давра дар тамоми нозиротҳои
андози шаҳру ноҳияҳо кушодани чунин
утоқҳои (терминалҳои) корӣ чораҷӯӣ
шуда истодааст.
Дар семинар таъкид гардид, ки то
охири соли 2019 аз ҷониби Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон боз зиёда аз 20 адад
модулҳои нави компютерии Системаи
муттаҳидаи иттилоотии идоракунии
андозҳо мавриди истифода қарор
дода мешаванд, ки мақсад аз омода
ва мавриди амал қарор додани онҳо,
пеш аз ҳама, беҳтар намудани маъмурикунонии андозҳо, хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон ва содаву қулай
намудани иҷрои уҳдадориҳои андозӣ
барои андозсупорандагон мебошад.
Дар рафти семинар ба иштирокчиён тартиби истифодабарии
хизматрасониҳои электронӣ намоиш
дода шуда, қайд гардид, ки Кумитаи
андоз барои гузаштан ба иқтисодиёти
рақамӣ омода аст.
Шуъбаи робита бо ВАО-и
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

ЕС вводит единые цены на мобильную связь
Новшество начнет действовать с 15 мая
С 15 мая в
странах Евросоюза будут действовать общие
цены на мобильные звонки: 19
евроцентов спишут за минуту и
6 - за sms.

Как пишет ТАСС, Еврокомиссия выпустила по этому поводу заявление, в котором
указано, что потолок в 19 и 6 евроцентов
указан без учета НДС. Выходит, что стоимость
звонков и сообщений все равно будет различаться, поскольку ставка налога в странах
Евросоюза варьируется от 17 до 25%.
По мнению Еврокомиссии, новая ценовая
политика должна привлечь новые инвестиции, которые необходимы в условиях развития технологий 5G.

«Ростелеком» заявил о
развитии сети
формата 5G в
России год назад. Предполагается, что новые
технологии внедрят в крупных городах.
Также компания сообщила, что с 1 июня
2019 года по всей стране отменят плату за
пользование уличными таксофонами, которых в России осталось примерно 148 тысяч.
http://www.aif.ru/

Таҷрибаи ҳаррӯзаи фаъолият дар
самти маъмурикунонии андоз ва
муносибатҳои андозӣ бо андозсупорандагон гувоҳӣ медиҳад, ки ба роҳ
мондани корҳои фаҳмондадиҳию
тавзеҳотӣ бо андозсупорандагон, аз
ҷумла гузаронидани семинар – машварату вохӯриҳо ба самаранокии фаъолият замина мегузорад.

Ин раванд дар Раёсати андоз дар шаҳри
Душанбе низ хуб ҷараён дорад.Тибқи нақшаи
чорабиниҳои раёсат дар семоҳаи якуми
соли 2019 ҷиҳати тарғиби қонунгузории
соҳаи андоз бо мақсади баланд бардоштани
фарҳанги андозсупорандагон дар 83 маркази калони савдо, бозорҳо ва корхонаву
ташкилот бо иштироки 2243 нафар андозсупоранда вохурӣ, аз ҷумла семинар-машварт
гузаронида шуд.
Тавре муовини сардори Раёсати андоз
дар шаҳри Душанбе Обиди Маҳмадсаид
иттилоъ дод, дар ин давра Раёсати андоз
дар шаҳри Душанбе бо андозсупорандагон
53 вохӯрӣ , нозиротҳои андоз дар ноҳияҳои
Шоҳмансур 6, Исмоили Сомонӣ 10, Фирдавсӣ
7 ва Сино 7 вохӯрӣ гузаронидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2018-ум 30 адад
зиёд мебошад.
Илова бар ин, аз тарафи Раёсати андоз дар
шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони
Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон
оид ба тартиби бақайдгирии соҳибкорони
инфиродӣ, пешниҳоди эъломияҳои андоз,
пардохти саривақтии андозҳо аз тарафи
соҳибкорони инфиродӣ ва тартиби дурусти
истифодабарии МНХ бо андозсупорандагони
ҶДММ “Бозори Фаровон”, ҶДММ “Меҳргон”,
ҶДММ “Корвон плюс” ва маркази савдои
“Садбарг” семинар - машваратҳо гузаронида
шудааст.
Масъалаи баланд бардоштани сатҳ ва пайваста беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ
ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон яке
аз масъалаҳои муҳимтарини фаъолияти
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин аст, ки
дар ин давра ба бахши иттилоотии Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикитсон
аз ҷониби андозсупорандагони шаҳри Душанбе оид ба масъалаҳои хизматрасонӣ
ва андозбандӣ чандин муроҷиат ворид
гардидааст, ки аз ин 20 шикоят мебошад.
Таҳлилу омӯзиш ва баррасии муроҷиатҳо
аз баланд гардидани маърифату одоби
муошират муроҷиатнамоии андозсупорандагони ҳудуди шаҳри Душанбе ва дастрасӣ
ба имкониятҳои иттилоотӣ дарак медиҳад.
Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе ва
кормандони мақомоти ҳудудии он кӯшиш
ба харҷ дода истодаанд, ки ҳамкориашро бо
соҳибкорон боз ҳам бештар намуда, ҷиҳати
вусъат бахшидан ба корҳои фаҳмондадиҳӣ
ва беҳтар намудани рушди маъмурикунонии
андоз камар мебанданд.
М. ҶУМЪА
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КОРҲОИ НАЗОРАТӢ

Баќайдгирї ва
андозбандии соњибкорон
Дар асоси маълумот
аз Феҳристи ягонаи
давлатӣ ба санаи 1
апрели соли 2019 дар
мақомоти ҳудудии
андоз 102573 нафар
соҳибкори инфиродии
бо патент фаъолияткунанда ба қайди
давлатӣ гирифта шуда,
аз ин ҳисоб ба буҷет
50,5 млн. сомонӣ
андозҳо ворид гардидааст. Шумораи
соҳибкорон нисбат ба
ҳамин давраи соли
гузашта 5487 адад ва
маблағи воридоти
андозҳо ба андозаи
4,3 млн. сомонӣ зиёд
ҷамъоварӣ шудааст.
Тавре аз Раёсати ташкили
андозбандии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон иттилоъ доданд,
воридоти андозҳо аз ҳисоби
патент дар 3 моҳаи якуми соли
2019 ба андозаи 79,7 фоиз иҷро
гардидааст, ки аз маблағи пешбинишуда 12,9 млн. сомонӣ ё
худ 20,3 фоиз кам мебошад.
Нақшаи ҷамъоварӣ ва вориди
буҷет сохтани маблағ аз ҳисоби
соҳибкорони инфиродии дар
асоси патент фаъолияткунанда
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон ба андозаи 61,8 фоиз,
вилояти Хатлон 67,4 фоиз, вилояти Суғд 91,1 фоиз, нозиротҳои
андози ноҳияҳои шаҳри Душанбе 81,7 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои
тобеи марказ, дар маҷмӯъ, 72,8
фоиз таъмин шудааст.
Таҳлили маълумот аз рӯи
барномаҳои компютерӣ нишон
медиҳад, ки гарчанде маблағи
воридоти андоз аз ҳисоби
соҳибкорони тибқи патент фаъолияткунанда, дар маҷмӯъ,
афзоиш ёфтааст, вале ин нишондод дар баъзе аз мақомоти
ҳудудии андоз дар 3 моҳи соли
2019 нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта коҳиш ёфтааст.
Дар баробари камшавии
маблағи воридоти андозҳо
камшавии шумораи соҳибкорон
низ дар баъзе аз мақомоти
ҳудудии андоз, аз ҷумла шаҳру
ноҳияҳои Ванҷ 5 нафар, Дӯстӣ
23 нафар, Ҷалолиддини Балхӣ
16 нафар, Абдураҳмони Ҷомӣ
25 нафар, Муъминобод 6 нафар,
Темурмалик 17 нафар, Кӯлоб 83
нафар, Нуробод 13 нафар, Роғун
4 нафар, Фирдавсӣ 12 нафар ва
Исмоили Сомонӣ 3 нафар ба
назар мерасад.

ОГОҲИНОМАҲО

ЗИЁД ШУДАНИ
БАҚИЯПУЛИҲОИ
МАБЛАҒИ ПАТЕНТ

Новобаста аз таъкидҳои пайваста, ҷаласаҳои алоҳидаи корӣ,
мактубҳои дастурӣ ва тавзеҳотӣ
дар ин самти фаъолият, масъалаи
коҳиши бақияи қарзи андозҳо аз
ҳисоби патент ҳанӯз ҳалли худро
наёфта, он дар баъзе аз мақомоти
ҳудудии андоз ҳатто рӯ ба афзоиш
ниҳодааст.
Мутобиқи барномаи компютерии СИА “Баҳисобгирии
андозҳо- Патент” (тафсири 3)
дар ҷумҳурӣ (бе дарназардошти
ВМКБ) ба ҳолати 1 апрели соли
2019 маблағи қарзи андозҳо аз
ҳисоби патент (бо дарназардошти
изофапулиҳо) 34,4 млн. сомониро
ташкил дода, нисбат ба аввали
соли 2019 маблағи изофапулиҳо,
дар маҷмӯъ, ба андозаи 1582,5
ҳазор сомонӣ ва маблағи қарзи
андозҳо ба андозаи 2905,7 ҳазор
сомонӣ афзоиш ёфтааст.
Қобили қайд аст, ки маблағи
қарзи андозҳо аз ҳисоби
соҳибкорони тибқи патент фаъолияткунанда бе дарназардошти изофапулиҳои андоз дар
мақомоти ҳудудии андоз 45,6
млн. сомониро ташкил медиҳад,
ки аз ин ба вилояти Суғд 9,0 млн.
сомонӣ, вилояти Хатлон 12,6
млн. сомонӣ, шаҳри Душанбе
15,8 млн. сомонӣ ва нозиротҳои
андоз дар шаҳру ноҳияҳои тобеи
марказ, дар маҷмӯъ, 8,1 млн.
сомонӣ рост меояд.
Коркарди маълумот нишон
медиҳад, ки маблағи бақияи
қарзи андозҳо дар 3 моҳи соли
2019 нисбат ба аввали сол аз
ҳисоби 45 нозироти андози шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ҳаҷмҳои
г у н о г у н а ф з уд а , ҳа м з а м о н
маблағи бақияпулиҳои андоз аз
ҳисоби 14 нозироти андоз дар
шаҳру ноҳияҳо, дар маҷмӯъ,
ба андозаи 252,2 ҳазор сомонӣ
коҳиш ёфтааст.
Тавре зикр мешавад , яке
аз сабабҳои асосии афзоиши
бақияпулиҳои патент, агар аз як
тараф, аз ҷониби соҳибкорон
сари вақт иҷро накардани
уҳдадориҳои андозӣ бошад ,
аз тарафи дигар, иштирок накардан дар семинар-машварату
вохӯриҳое, ки аз ҷониби кормандони мақомоти андоз оид
ба пардохти саривақтии маблағи

патент гузаронида мешавад ,
мебошад. Сабабҳои дигари афзоиши бақияпулиҳои маблағи
патент, ин бо дарназардошти
тағйиру иловаҳои воридшуда
ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451
мутобиқ накардани фаъолияти
соҳибкорӣ аз рӯи гурӯҳҳои 9 ва
10 номгӯи намудҳои фаъолияти
соҳибкорӣ ба ҳисоб мераванд,
ки соҳибкорони мазкур амалан
бефаъолият буда, маблағҳои патенти онҳо ҳар моҳ афзоиш ёфта
истодааст.
Чуноне аз натиҷаи таҳлилҳои
гузаронидашуда бо истифода
аз барномаи компютерии СИА
“Баҳисобгирии андозҳо-Патент”
(тафсири 3) бармеояд, шумораи андозсупорандагоне, ки
маблағҳои патенти худро сари
вақт пардохт накардаанд, дар
мақомоти ҳудудии андоз рӯз
аз рӯз афзуда истодааст, ки ин
омил, албатта, ба зиёд гардидани бақияпулиҳо ва соҳибкорони
бефаъолият мусоидат менамояд.

МАБЛАҒҲОИ
ПАРДОХТНАШУДА

Мувофиқи махзани маълумоти барномаи компютерӣ дар
семоҳаи аввали соли 2019 аз
шумораи умумии соҳибкорони бо
патент фаъолияткунанда (84581
нафар) (бе дарназардошти Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон) дар мақомоти ҳудудии
андоз 31887 соҳибкор маблағҳои
патенти худро тариқи афзоянда
пардохт накардаанд, ки ҳаҷми
бақияпулиҳои бамиёномада аз
ин ҳисоб 5,4 млн. сомониро ташкил медиҳад.
Нишондиҳандаи шумораи
соҳибкороне, ки дар семоҳаи якуми соли 2019 маблағҳои патенти
худро пардохт накардаанд, дар
вилояти Суғд 10302 нафар, вилояти Хатлон 9008 нафар, шаҳри Душанбе 7098 нафар ва нозиротҳои
андози шаҳру ноҳияҳои тобеи
марказ, дар маҷмӯъ, 5478 нафарро ташкил медиҳад. Ҳаҷми
бақияпулиҳои бамиёномада
дар ин давра дар вилояти Суғд
мутаносибан 1,8 млн. сомонӣ,
вилояти Хатлон 1,4 млн. сомонӣ,
шаҳри Душанбе 1,3 млн. сомонӣ
ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ,
дар маҷмӯъ, 931,7 ҳазор сомонӣ
мебошад.

Ёдрас мешавем, ки бо мақсади
маъмурикунонии андозҳо дар
барномаи компютерӣ барои
сари вақт пардохт накардани
маблағи патент огоҳинома мавриди истифода қарор дода шудааст. Мақсад аз ҷорӣ намудани
огоҳиномаи мазкур, пеш аз ҳама,
тариқи электронӣ ба роҳ мондани
ҳуҷҷатгузорӣ, ҳарчи зудтар ва ба
таври оммафаҳм расонидани
моҳияти қонунгузории андоз,
сарфа кардани вақт ва зиёд намудани самаранокии кор дар ин
самти фаъолият мебошад.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд,
ки дар ин давра аз тарафи
нозиротҳои андоз дар шаҳру
ноҳияҳои вилояти Суғд 2268
адад, вилояти Хатлон 1485 адад,
нозиротҳои андоз дар шаҳри Душанбе 3127 адад ва нозиротҳои
андоз дар шаҳру ноҳияҳои тобеи
марказ, дар маҷмӯъ, 1859 адади
шумораи умумии соҳибкороне,
ки маблағҳои патенти худро пардохт накардаанд, оид ба пардохти саривақтии маблағҳои қарзи
патент огоҳиномаҳо дода шудааст. Бояд гуфт, ки нишондиҳандаи
мазкур дар баъзе аз шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ин ҳам
пасттар мебошанд.

РАФТИ
АЗНАВБАҚАЙДГИРӢ

Лозим ба ёдоварист, ки бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25.01.2017, №45
ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451
тағйиру иловаҳо ворид гардидааст. Аз ҷумла, тибқи тағйиру
иловаҳои воридшуда баъзе аз
номгӯи намудҳои фаъолият хориҷ
ва дар таҳрири нав қабул шуданд, ки зарурати гузаштани
азнавбақайдгирии соҳибкорони
бо патент фаъолияткунандаро ба
миён овардааст.
Чуноне ки натиҷагирии
ҳолати гузариши соҳибкорон
а з рӯ и г у рӯ ҳ и 9 ( « Ф у рӯ ш и
молҳои омехтаи ниёзи мардум
ва маҳсулоти хӯрокворӣ дар
растаҳои ғайристатсионарӣ»)
ва гурӯҳи 10 («Фурӯши молҳои
омехта дар нуқтаҳо ва биноҳои
алоҳидаи статсионарӣ») нишон дод, кор дар ин самт дар
мақомоти ҳудудии андоз дар
сатҳи зарурӣ қарор надоштааст,
ки он аз якчанд омилҳои таъсиррасон вобастагӣ дорад.
Мутобиқи махзани маълумоти Кумитаи андоз ба ҳолати 1
апрели 2019 дар миқёси ҷумҳурӣ
шумораи умумии соҳибкороне,
ки азнавбақайдгирии давлатиро гузаштаанд (бо дарназардошти субъектҳое, ки аз рӯи
гурӯҳҳои мазкур фаъолиятҳои
худро қатъ кардаанд ва ба дигар
гурӯҳҳо гузаштанд), 35776 нафарро ташкил дода, тафовути
шумораи соҳибкороне, ки аз

азнавбақайдгирии давлатиро
нагузаштаанд, 2403 адад мебошад.
Дар ин давра, нишондиҳандаи
гузаштани соҳибкорон аз рӯи
гурӯҳҳои мазкур бо дарназардошти соҳибкороне, ки фаъолиятҳои
худро қатъ намудаанд ва ба
дигар гурӯҳҳо гузаштаанд, дар
Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон 98,1 фоиз, вилояти
Хатлон 93,0 фоиз, вилояти Суғд
97,9 фоиз, шаҳри Душанбе 89,1
фоиз ва нозиротҳои андоз дар
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ,
дар маҷмӯъ, 94,2 фоизро ташкил
медиҳад, ки ин нишондод дар
баъзе аз мақомоти ҳудудии андоз
аз ин ҳам пасттар мебошад.
Тибқи иттилои манбаъ, бо
дарназардошти пурра аз номгӯи
намудҳои фаъолият аз гурӯҳҳои
37 (“Чаронидани чорво”), 41
(“Хизматрасонии боркашонҳо
дар фурудгоҳи ҳавоӣ, истгоҳи
роҳи оҳан ва терминал”), 43
(“Хизматрасонӣ оид ба мубодилаи асъор дар нуқтаҳои махсусгардонидашудаи статсионарӣ”)
ва 48 (“Фаъолияти байторӣ”)
хориҷ гардидани якчанд намуди
фаъолият, ҷиҳати қатъ намудани
фаъолияти чунин соҳибкорон
бояд чораҷӯӣ мешуд. Шумораи
соҳибкорони дар ин гурӯҳҳо
бақайдгирифташуда то давраи ворид гардидани тағйиру
иловаҳо дар мақомоти ҳудудии
андоз, дар маҷмӯъ, 214 нафарро
ташкил додаааст.
Чуноне ки таҳлили ҳолати
қатъ гардонидани фаъолияти
соҳибкорон аз рӯи гурӯҳҳои мазкур нишон медиҳад, ба ҳолати
1 апрели соли 2019 фаъолияти
132 нафар қатъ гардонида шудааст, ки 61,7 фоизи шумораи
умумии соҳибкорони фаъолияташон қатъгардидаро ташкил
менамояд ва тафовути шумораи
соҳибкороне, ки фаъолиятҳои
худро қатъ накардаанд, 82 адад
мебошад. Аммо бояд зикр кард,
ки ҳолати қатъгардонии фаъолият
аз тарафи нозиротҳои андоз дар
шаҳру ноҳияҳои Рӯшон, Мурғоб,
Дӯстӣ, Қубодиён, Абдураҳмони
Ҷомӣ, Шаҳритус, Левакант, Восеъ, Ҳамадонӣ, Темурмалик,
Ховалинг, Балҷувон, Конибодом,
Шаҳристон, Истиқлол, Исфара,
Панҷакент, Зафаробод, Спитамен, Мастчоҳ, Сино, Лахш, Нуробод ва Тоҷикобод пурра таъмин
шудааст.
Аз натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда нисбати гурӯҳҳои мазкур бармеояд, ки соҳибкорони
м а з к у р , а с о с а н , ҳ у ҷҷ а т ҳо и
соҳибкориро дар ин гурӯҳҳо бо
мақсадҳои ғайрисоҳибкорӣ ба
даст оварда, дар назди буҷет
қарздор шудаанд ва маҳз ҳамин
амал, дар навбати худ, дарёфт
ва қатъ намудани фаъолияти
соҳибкорон мушкилиҳоро ба
миён оварда истодааст.
Умед дорем, ки мақомоти
ҳудудии андоз камбудиҳои
ҷойдоштаро рафъ месозанд, корро дар самти пешгирии афзоиши
бақияи қарзи андозҳо аз ҳисоби
патент самарабахш ба роҳ мемонанд ва барои беҳтар намудани
нишондиҳандаҳои корӣ дар ин
самти фаъолият кӯшиши зиёд ба
харҷ медиҳанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ
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Чаро наќшаи андози
Сухан
аз
ташаккули
иљтимої иљро нагардид?
СЕМИНАР-МАШВАРАТ

Коршиносони соҳаи андоз сари
вақт ва дар сатҳи лозима иҷро
нагардидани нақшаи андози
иҷтимоиро аз ҳисоби корхонаҳои
ғайрибуҷетӣ ва буҷетӣ медонанд.

Чуноне ки аз таҳлилҳои
мутахассисони соҳа бармеояд,
сабаби асосии таъмин нагаштани иҷрои нақшаи андози
иҷтимоӣ аз ҳисоби корхонаҳои
ғайрибуҷетӣ ва буҷетӣ давоми
се моҳи аввали соли 2019 дар
як қатор субъектҳои хоҷагидор
кам шудан ё афзоиш ёфтани
музди меҳнат, кам гардидани
шумораи коргарон ба ҳисоб
меравад. Инчунин, дар таҳлили
нишондиҳандаҳои эъломияҳои
андозсупорандагон дақиқ гардид, ки бинобар бо иқтидори
пурра ва ё умуман фаъолият
накардани баъзе андозсупорандагон дар миқёси вилояти
Хатлон манбаъҳои андозбандии андози иҷтимоӣ, аз ҷумлаи
шумораи кормандон 2,1 фоиз,
даромад дар шакли музди
меҳнат ҳисобшуда 7,2 фоиз ва
музди моҳона 5,3 фоиз афзоиш
ёфтааст. Шумораи коргарон афзоиш ёфта бошад ҳам, вале аз
ҷониби 9 адад нозироти андоз
1593 нафар нишондиҳандаи
мазкурро кам намудаанд. Асосан, коҳишёбии шумораи коргарон дар нозиротҳои андози ноҳияҳои Дӯстӣ 52 нафар,
Ҷалолиддини Балхӣ 616 нафар,
Ҷайҳун 93 нафар, Панҷ 48 нафар, Ёвон 109 нафар, Ҳамадонӣ
37 нафар, Данғара 607 нафар,
Муъминобод 20 нафар ва Шамсиддин Шоҳин 11 нафар ба
назар мерасад.

Муайян гардид, ки агарчӣ
шумораи коргарон, фонди
музди меҳнат, музди миёнаи моҳонаи ташкилотҳои
ғайрибуҷетӣ дар аксари шаҳру
ноҳияҳо зиёд шудааст, дар
алоҳидагӣ нишондиҳандаҳои
як қатор андозсупорандагон
дар мақомоти ҳудудии андоз
коҳиш ёфтааст. Дар сатҳи вилоят аз ҳисоби 713 адад андозсупоранда 6392 нафар шумораи
коргар ва аз ҳисоби 406 адад
андозсупоранда 15,6 миллион
сомонӣ даромади умумӣ дар
шакли музди меҳнат коҳиш
дода шудааст.
Аз нигоҳи мутахассисони
соҳа яке аз сабабҳои дигари
коҳишёбии нишондиҳандаҳои
шумораи коргарон, фонди
музди меҳнат ва музди миёнаи моҳона дар фаъолият
накардани як қатор корхонаю
ташкилотҳо бо иқтидори пурра ё анҷом ёфтани объектҳои
корӣ мебошад. Дар натиҷа,
нишондиҳандаҳои шумораи
коргарон, фонди музди меҳнат
ва музди миёнаи моҳонаро аз
30 фоиз то 100 фоиз ихтисор
намудаанд.
Асосан, дар вилояти Хатлон
коҳишёбии шумораи коргарон
дар соҳаҳои об 190 нафар,
саноат 583 нафар, хизматрасонии коммуналӣ 29 нафар,
хизматрасонии бонкӣ 50 нафар
ва кишоварзӣ 1153 нафар мебо-

шад. Илова бар ин, аз ҷониби
андозсупорандагон иваз намудани маҳалли фаъолият ё
таъсиси воҳиди алоҳида дар
дигар шаҳру ноҳияҳои берун
аз ҳудуди вилояти Хатлон боиси
халалдор гардидани нақшаи
пешакии андоз мегардад. Иваз
намудани шакли фаъолияти
шахсони ҳуқуқӣ (аз 1.06.2016
то 1.03.2019 ҳамагӣ 1222 кооперативи тиҷоратӣ шакли
ташкили ҳуқуқиашро иваз намуда, дар заминаи онҳо ҳамчун
соҳибкори инфиродии тибқи
шаходатнома фаъолияткунанда
– хоҷагиҳои деҳқонии бе шахси
ҳуқуқӣ таъсис дода шудаанд)
тибқи ҳисоби шартӣ дар як
моҳ 1,5 миллион сомонӣ фонди музди меҳнат ва 367 ҳазор
сомонӣ аз ҳисоби маблағи
андози иҷтимоӣ коҳиш ёфтааст.
Ҳолати дигари ташвишоваре, ки ба таъмин нагардидани нақшаи андози иҷтимоӣ
боис гардид, ин дар ҳисоботи
андозии соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома
фаъолияткунанда пурра нишон
надодани шумораи коргарони
кироя ва фонди музди меҳнати
онҳо ба ҳисоб меравад. Аз рӯи
маълумот дар вилояти Хатлон
аз 6085 нафар соҳибкори зикршуда, дар фаъолияти 2732
нафари онҳо ҳатто як нафар
коргари кироя ҷалб нашудааст. Дар асл, аз ду то даҳ
нафар кормандони кирояро
дар фаъолияти соҳибкорӣ
ҷалб мекунад. Бо таҳлили
коршиносон аз рӯи ҳисоби
шартӣ бо ҷалби танҳо як нафар
коргари кироя аз рӯи маоши
ҳадди ақал 500 сомонӣ дар
як моҳ фонди музди меҳнат 1
миллиону 366 ҳазор сомонӣ
(2732*500), маблағи андози
даромад 177,5 ҳазор сомонӣ
ва андози иҷтимоӣ 341,5 ҳазор
сомониро ташкил менамояд,
ки ба даромади буҷетҳои дахлдор ҳисоб ва пардохт мешавад.
Ба ақидаи коршиносони
соҳаи андоз маҳз бо бартараф
кардани камбудиҳо ва ба роҳ
мондани назорати ҷиддию пайваста дар самти иҷрои нақшаи
ҳамаи намуди андозҳо метавон
муваффақ гашт.
С. РУСТАМ,
вилояти Хатлон

сармояи оинномавї

Дар Раёсати
андоз дар шаҳри
Душанбе бо иштир о ки муо вини
сардори Раёсати
андоз дар шаҳри
Душанбе Обиди Маҳмадсаид ,
сардори шуъбаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагони
раёсати андоз Мунаваршо Раҷабзода, сармутахассисони шуъбаи хизматрасонӣ ба
андозсупорандагони раёсати
андоз Ҷамолиддин Зокирзода
ва Илҳом Муродҳусейнов, инчунин, роҳбарону сармуҳосибони
як қатор корхонаҳои шаҳри
Душанбе семинар - машварат
баргузор гардид. Дар семинар – машварат масъалаҳои
ташаккули сармояи оинномавии корхонаҳо, талаботи
қисми мод даи 11 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи бақайдгирии давл ат и и ш ахс о н и ҳ у қ у қ ӣ в а
соҳибкорони инфиродӣ” аз 19
майи соли 2009 таҳти рақами
508, корхонаҳои дар марҳалаи
барҳамдиҳӣ қарордошта, инчунин, пешниҳоди электорнии
эъломияҳо баррасӣ шуданд.
Нахуст, муовини сардори
Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе Обиди Маҳмадсаид
дар мавриди иҷрои талаботи
қисми 4 моддаи 11 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи бақайдгирии давлати
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони
инфиродӣ” аз 19.05.2009 таҳти
рақами № 508 ва ҳолати ташаккулёбии сармояи оинномавии
корхонаҳои дар қайди раёсати
андозбуда суханронӣ кард.
Ӯ аз ҷумла гуфт, ки тибқи
қонунгузорӣ ҳуҷҷати мазкур
ба мақомоти анҷомдиҳандаи
бақайдгирии давлатӣ дар
м уд д а т и я к с ол , а з р ӯ з и
бақайдгирии давлатии шахси
ҳуқуқӣ, пешниҳод мешавад.
Дар ҳолати ташаккул надодани ҳадди аққали сармояи
оинномавӣ, шахсони ҳуқуқӣ
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон барҳам дода мешаванд. Мақомоти анҷомдиҳандаи
бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ
доранд барои барҳам додани

чунин шахсон ба суд муроҷиат
намоянд.
Сипас, сардори шуъбаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Раёсати андоз дар
шаҳри Душанбе М.Раҷабзода
дар бораи пешниҳоди элктронии ҳисоботҳо баромад намуд.
Мавсуф зикр кард, ки барои
инсон вақт хеле қимат аст. Аз ин
рӯ, онро бояд оқилонаю самаранок истифода кард. Мақомоти
андоз дар доираи салоҳияти худ
ба андозсупорандагон шароити
хуби хизматрасониро фароҳам
овардаанд.
Баъдан, сармутахассиси
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагони раёсати андоз Ҷамолиддин Зокирзода
паҳлуҳои ташаккули сармояи
оинномавӣ, инчунин, тартиби
барҳамдиҳии корхонаҳоро ба
андозсупорандагон шарҳ дод.
Дар идомаи семинар – машварат миёни иштирокдорон суолу ҷавоб сурат гирифт. Таъкид
шуд, ки дар ҳолати нофаҳмиҳо
ва пайдо гардидани саволҳо
андозсупорандагон метавонанд
бо телефони боварии Кумитаи
андоз муроҷиат намоянд.
Дар охир таъкид шуд, ки
нозиротҳои андоз дар ноҳияҳои
шаҳри Душанбе барои ташакк ул и с а р м о я и о и н н о м а в ӣ
корхонаҳоро огоҳ намоянд бо
андозсупорандагоне, ки дар
марҳалаи барҳамдиҳӣ қарор
доранд, барои ҳарчи зудтар қатъ
намудани фаъолият мусоидат
намоянд. Дар сурати муайян
шудани ҳолатҳои нодуруст дар
“раванди барҳамдиҳӣ” гузоштани андозсупорандагон бо онҳо
корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, қабули пурраи эъломияҳо
ва пардохти андозҳоро таъмин
намоянд.
Фирдавси Абдураҳмон

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Еврокомиссия собирается ввести налог на топливо для самолетов
В итоге билеты подорожают,
рейсов станет меньше, а небо
над Европой — чище
В распоряжении газеты Le Monde
оказалось исследование о целесообразности введения налога на авиационный

керосин, заказанное Еврокомиссией,
пишет газета «Коммерсантъ».
Главное транспортное управление
Еврокомиссии еще в апреле 2017 г.
заказало исследование о возможных
последствиях введения налога на авиакеросин для окружающей среды и для

рынка авиаперевозок.
В докладе отмечается, что власти
Евросоюза могут безболезненно для
отрасли обложить авиакомпании налогом на топливо из расчета 0,33 евро
на литр. У данного нововведения, по
мнению авторов доклада, будет три

последствия:
билеты вырастут в цене,
уменьшится количество рейдов, а небо над Европой
- чище.
http://taxpravo.ru
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Боҷу хироҷ

Њолати истифодаи
барномаи СМИИА
дар нозиротњои андоз
- Ҷорӣ намудани низоми
иттилоотӣ ва технологияи
рақамӣ дар ҳамаи зинаҳои
мақомоти андоз яке аз
талаботи замони муосир
ба шумор меравад. Зеро
сол аз сол технологияи
муосир дар кишвари рушд
мекунад ва ҳатто кудаконе,
ки ҳанӯз мактабхон
нестанд, бо компютер
ва дигар фанновариҳои
коммуникатсионӣ ошноӣ
доранд. Ин маънои онро
дорад, ки дар ояндаи
наздик Тоҷикистон низ дар
баробари дигар кишварҳои
пешрафта вориди ҷомеаи
шаҳрвандӣ мегардад, -изҳор
дошт сардори Раёсати
андози Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон
Уқболшо Додихудоев
дар семинари омӯзишӣ
оид ба “Маъмурикунони
андоз ва баҳрабардорӣ аз
технологияи рақамӣ”. Ӯ
афзуд, ки ҷомеаи иттилотӣ
ин ҷомеаест, ки дар он
нақши асосиро иттилоот
бозӣ мекунад.

Бо дастури роҳбарияти
Кумитаи андози ҷумҳурӣ бо
мақсади осону одӣ кардани
кори андозсупорандагон, шаффофият дар фаъолияти кормандони мақомоти андоз ва
сарфаи вақти соҳибкорон аз
нимаи дуюми соли 2018 бояд
тамоми нозиротҳои андози
шаҳру ноҳияҳо дар фаъолияти
ҳаррӯзаи худ аз низоми нави
хизматрасонӣ кор мегирифтанд.
Кулли маълумот, ҳисобот,
эъломия, санадҳои муқоисавӣ,
ҳуҷҷатҳои бонкӣ оид ба пардохти андоз бояд ба барномаҳои
компютерӣ ворид мегардиданд.
Барои анҷоми ин корҳо Кумитаи
андоз тамоми шароити техникиро фароҳам оварда, барои
мутахассисони нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳои давраҳои
омӯзишӣ баргузор кард.
Аксарияти нозиротҳои андоз бо шабакаи Интернет таъмин гардиданд. Аммо таҳлилу
санҷиши фаъолияти чормоҳа
гувоҳӣ медиҳад, ки дар масъалаи истифодаи самараноки

барномаҳои компютерӣ камбудии ҷиддӣ вуҷуд дорад. Дар
аксарияти нозиротҳои андози
шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамагӣ
70-80 фоизи маълумот оид
ба эъломия, ҳуҷҷатҳои бонкӣ,
санадҳои санҷиширо ворид намудаанду халос.
Оид ба воридсозии ҳисоботи
соҳибкорони инфродӣ ба барномаи компютерӣ, ки мутобиқи
шаҳодатнома фаъолият мекунанд, вазъият боз ҳам бадтар
аст. Дар ҳеҷ як нозироти андоз
татбиқи барномаи системаи
иттилоотии андозсупоранда
ба таври мукаммал роҳандозӣ
нашудааст. Ин ба ташаккули
нодурусти маълумот дар бораи
маблағҳои изофапулӣ ва бақияи
қарзи андозҳо оварда мерасонад ва боиси шубҳа ва нофаҳмӣ
байни мутахассисони нозироти
андоз ва андозсупорандагон
мегардад. Аммо, агар мутахассисон ҳуҷҷатҳои эъломияҳои
ҳар як намуди андозро аз бонк
дастрас намуда, дар махзани
барномаи компютерӣ ҳифз
мекарданд, он гоҳ дар мавриди дурустии маълумот оид ба
маблағҳои изофапулӣ ва бақияи
қарзи андоз гуфтугӯ сурат намегирифт.
Дар сурати агар, ягон нафар аз соҳибкорони инфиродӣ
ё ҳуқуқӣ даъво пеш меов а рд а н д , к и м а ъ л у м о т и
пешниҳоднамудаи мақомоти
андоз бардурӯғ аст, пас мо
санадҳои муқоисавиро пеши
онҳо мегузоштем ва ҳақиқат
рӯи об мебаромад. Вале азбаски санадҳои муқоисавӣ дар
барномаи компютерӣ таҳия ва
сабт нашудаанд, баҳсу баррасӣ
ва вақти зиёд масраф мешавад.
Дар натиҷа, буҷети маҳалӣ ва
ҳам ҷумҳуриявӣ аз ин кор зарари калон мебинад.
Ба ҷуз ин вазифаи нозири
андоз он нест, ки ҳатман касеро
ҷарима кунад ва ба муҷозоти
маъмурӣ кашад. Баръакс вазифаи аслии нозири андоз ба ҳар як
андозсупоранда фаҳмонидани
ҳуқуқу уҳдадориҳояш аст ва
ҷиҳати дуруст супоридани андоз ба вай расонидани кӯмак
аст. Татбиқ намудани барномаи
иттилоотии андозсупоранда,
ин ҳама монеаҳоро бартараф
мегаронад ва фаъолияти нозири
андоз мутобиқи Кодеки андоз
пеш меравад.
Сардори раёсати андози
вилоят ёдовар шуд, ки ба мутахассисони мақомоти андоз дар
мавриди дастрасӣ ба манобеи
иттилоотӣ, захира намудани ахбор, интиқол, пахш ва истифода
аз ин иттилоот дониши худро
ҳамарӯза такмил диҳанд.
Довари БОВАР

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР

Дар вилояти Хатлон дар се моҳи аввали соли 2019
мутаносибан ҳиссаи амалиётҳои аз андозбандӣ
озод ба маблағи 14,8 миллион сомонӣ ва бо меъёри
сифрӣ андозбандишаванда 8,6 миллион сомонӣ кам
гардидааст. Зиёдшавии даромади умумӣ боз ба ҳамон
андозсупорандагони шаҳру ноҳияҳое рост меояд, ки
ҳисобкунии андоз аз арзиши иловашударо кам намудаанд
аз ҷумла, ба шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб - 43,1 миллион сомонӣ,
Данғара - 13,1 миллион сомонӣ, Балҷувон - 26,6 миллион
сомонӣ ва Восеъ - 13,5 миллион сомонӣ рост меояд.

рафта, сабабҳои беасос нишон
додани бақияи молу маҳсулоти
вориднамудаи андозсупорандагон ва напардохтани маблағи
андоз аз арзиши иловашуда аз
ҳисоби болонархӣ, ки дар натиҷа
ба коҳишёбии ҳисоб ва пардохти ин намуди андоз, ташаккулёбии тафовути зиёд байни
нишондиҳандаҳои эъломияҳои
андозсупорандагон ва маълумоти гумрукӣ оварда расонидааст.

Таъмини иљрои наќшањо
дар кадом сатњ аст?

Тавре дар Раёсати андози Вилояти Хатлон гуфтанд, омилҳои
асосии таъсиррасонанда вобаста ба иҷро нагардидани нақшаи
ин намуди андоз аз ҳисоби
ШНАК дар вилояти Хатлон ба
маблағи 9,3 миллион сомонӣ
ва аз ҳисоби нозиротҳои андози шаҳру навоҳӣ 1,8 миллион
сомонӣ дар он зоҳир мегардад,
ки дар давраи се моҳи аввали
соли равон тибқи маълумоти
барномаи компютерии СИА
“Баҳисобгирии андозҳо - коркарди маълумотҳо” аз ҷониби
корхонаҳои калони вилоят даромади умумӣ дар ҳаҷмҳои гуногун кам гардидааст аз ҷумла, ҶСП
“Ширкати Исмоили Сомонӣ”
20,0 миллион сомонӣ, ҶДММ
“Иттиҳоди аграрии Водии заррин” 29,0 миллион сомонӣ,
ЧСП “Чунтай Данғара Син Силу
Текстил” 8,6 миллион сомонӣ,”,
ҶДММ “Рушди кишоварзии
Тоҷикистону Чин” 12,4 миллион
сомонӣ, Кӯшониён аз ҳисоби
ҶДММ “Акмал” 8,1 миллион

сомонӣ, ҶДММ “Аброриён” 2,6
миллион сомонӣ, Абдураҳмони
Ҷомӣ аз ҳисоби Ҷамъияти матлубот 1,3 миллион сомонӣ, ҶДММ
“Пушинг” 6,1 миллион сомонӣ,
ҶДММ “Рушди Ҷомӣ” 2,1 миллион сомонӣ мебошанд.
Тибқи маълумоти барномаи
компютерии СИА «Баҳисобгирии
андозҳо – коркарди маъмулотҳо»
дар давоми семоҳи аввали соли
2019 воридоти гумрукии молҳо
766,3 миллион сомониро ташкил
медиҳад, ки нисбат ба ҳамин
давраи соли 2018-ум 209 миллион сомонӣ афзоиш ёфтааст.
Вобаста ба андосупорандагоне,
ки ба воридот ва содироти мол
машғул мебошанд, аз тарафи
раёсат ҳар моҳ тариқи хаттӣ
ва гузоришҳо барои чораҷӯӣ
ба нозиротҳои андоз ирсол
мешавад. Ҳолатҳои дуруст ва
сари вақт пешниҳод накардани
ҳисоботҳои андоз аз арзиши
иловашуда аз ҷониби андозсупорандагон ҳамчун беамалии
нозирони мутасаддӣ ба ҳисоб

Изҳор гардид, ки дар аксар
ҳолатҳо андозсупорандагон
воридоти молу маҳсулотро
дар қисмати хариди эъломияи ААИ нишон дода, фурӯши
онро муҳлатҳои тулонӣ нишон намедиҳанд ва гӯё ҳамчун
бақия дар анборҳои корхона
мавҷуд мебошад. Ҳол он ки
чунин корхонаҳо дар фаъолияти
худ умуман анбори нигоҳдории
молу маҳсулот надоранд. Бо
ин роҳ чунин андозсупорандагон ҳангоми баҳисобгирии
молу маҳсулоти воридкардаашон буҷетро қарздор мекунанд, ки ин яке аз сабабҳои
коҳиш ёфтани ҳисобкунии
ААИ мегардад. Ҳолатҳои мазкур дар нозиротҳои андози
шаҳру ноҳияҳои Данғара аз
ҳисоби ҶДММ “Умар-2015”
26,8 миллион сомонӣ, ҶДММ
“Каюнуш Таъминот” 24,5 миллион сомонӣ, Кӯлоб аз ҳисоби
ҶДММ “Даврон И” ба маблағи
22,5 миллион сомонӣ, ҶДММ
“Некқадам” 12.7 миллион
сомонӣ, ҶДММ “Сумая Н” 13,9
миллион сомонӣ, ҶДММ “Файз2019” 11,2 миллион сомонӣ ва
ҶДММ “А. Баракат” 9,6 миллион
сомонӣ, Восеъ аз ҳисоби ҶДММ
“Ансор-2017” 3,7 миллион
сомонӣ, ҶДММ “Махмадрасул”
5,8 миллион сомонӣ, Фархор аз
ҳисоби ҶДММ “Исмоил 2004”
3,4 миллион сомонӣ ва ҶДММ
“Сарват-2009” 4,6 миллион сомониро ташкил медиҳад.
С. РУСТАМ,
вилояти Хатлон

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Китай вводит ответные пошлины на товары из США
Ранее президент США Дональда Трампа
решил резко увеличить пошлины на
китайский импорт
Минфин Китая сообщил об ответных мерах
на решение президента США Дональда Трампа
резко увеличить пошлины на китайский импорт,
пишет Росбалт.
Пекин намерен увеличить пошлины на товары
из США на общую сумму $60 млрд, но при условии, что меры Вашингтона затронули продукцию
на $200 млрд.
Размер пошлин будет зеркальным, в большинстве случаев речь идет о 25% от стоимости
(2493 наименований).

Еще для 1078 категорий товаров налог составит 20%, на 974 категории - 10%, еще для 595
наименований пошлина останется прежней - 5%.
http://taxpravo.ru

КОРҲОИ НАЗОРАТӢ

Уњдадорї
Бо мақсади назорати иҷрои талаботи қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.05.2013, №210 «Дар бораи
тартиби истифодабарии мошини назоратию хазинавии
дорои хотираи фискалӣ», санҷиши дурустии ҳисоб ва
пардохти андозҳо, муайян намудани бақияи молу маҳсулот,
шумораи коргарони кироя ва дарёфти манбаъҳои нави
андозбандӣ Гурӯҳи кори Нозироти андозсупорандагони
миёна ба ҶДММ «Нури Шамс» сафарбар гардид.
Тибқи иттилои Гурӯҳи корӣ
Ҷамъияти дорои масъулияташ
маҳдуди «Нури Шамс» ба фаъолияти сохтмонӣ машғул буда, дар
қайди шуъбаи НАМ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Ҷамъият айни
ҳол, дар суроғаи шаҳри Душанбе,
кӯчаи Соҳилӣ аз
ҳисоби маблағҳои
худӣ ба сохтмони
бинои маъмурии
Раёсати оташнишонии шаҳри
Душанбе машғул
мебошад. Инчунин, сохтмони дигареро, ки ҷамъият
тибқи фармоиши
КВД «Сохтмони
манзили дастрас»
ба уҳда гирифтааст, дар кӯчаи А.
Сино ҷойгир мебошад. Сохтмони
иншоотҳо дар ҳоли ҳозир идома
дошта дар онҳо коргарони зиёд
ҷалб гардидаанд.
Бояд қайд намуд, ки бисёр
сохтмонҳое ҳастанд, ки нафарони зиёдро кироя мекунанд,
вале маблағ ва шумораи онҳоро
дар эъломияҳои худ қайд намекунанд. Ин боиси барканор
мондани манбаъҳои андозбанди
ва пинҳонкориҳо мегардад.
Мутобиқи қисми 1 моддаи
125 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон шахсони ҳуқуқӣ,
инчунин, воҳидҳои алоҳидаи
онҳо, соҳибкорони инфиродӣ
ва муассисаҳои доимии
ғайрирезидентҳо, ки ба шахсони
воқеии кироякори худ дар шакли
музди меҳнат даромад медиҳанд

(бояд диҳанд), уҳдадоранд андоз
аз даромади шахсони воқеиро
дар манбаи пардохт нигоҳ дошта,
тибқи тартиб ва дар муҳлатҳои
муқарраршуда ба буҷети маҳаллӣ
пардохт намоянд. Инчунин, шахсе, ки мувофиқи қисми 1 ҳамин

модда ба шахсони воқеии кироякори худ дар шакли музди меҳнат даромад медиҳанд
(бояд диҳанд), барои ситонидан
ва ба буҷет гузаронидани андоз ҷавобгар мебошад. Агар
маблағи андоз сари вақт ба
буҷет гузаронида нашавад, шахси даромад пардохткунанда
уҳдадор аст маблағи андози
нигоҳдоштанашуда ва ба буҷет
гузарониданашударо гузаронад,
ҳамчунон, ҷарима ва фоизҳои
дахлдорро аз ҳисоби худ ба буҷет
пардохт кунад.
Вобаста ба ин, Гурӯҳи корӣ
нисбати ҶДММ «Нури Шамс»
61765 сомонӣ маблағи даромади
шахсони воқеӣ ва 118779 сомонӣ
андози иҷтимоии ғайрибуҷетии
иловагӣ ҳисоб кард.

Боҷу хироҷ

Тибқи маълумоти Гурӯҳи
корӣ, ҶДММ «Нури Шамс» дар
эъломияи ислоҳотӣ барои моҳи
феврали соли 2019 бақияи молу
маҳсулоти сохтмониро ба давраи
аввали соли ҷорӣ ба андозаи
11241682 сомонӣ нишон дода
буд. Ҳангоми азназаргузаронии обеъктҳои ҷамъият муайян
шуд, ки бақияи молу маҳсулоти
сохтмонӣ ҳамагӣ 1739347 сомонӣ
аст. Инчунин, масолеҳи сохтмонии ватанию хориҷӣ дар сохтмон
сарф шудааст.
Ҳамзамон, муайян гардид, ки
ҶДММ «Нури Шамс» амалиётҳои
андозбандишавандаро дар
ҳисоботаш пурра нишон надодааст, ки аз тарафи ҳайати корӣ
ба маблағи 2081010 сомонӣ, аз
ҷумла, 1710420 сомонӣ андоз
аз арзиши иловашуда, 95023
сомонӣ пешпардохти ҷории
андоз аз фоида барилова ҳисоб
намуд.
Бояд қайд кард, ки аз ҷониби
кормандони Кумитаи андози
назди Ҳукумати
Ҷ у м ҳ у р и и
Тоҷикистон дар фаъолияти ҷамъияти
мазкур санаи
29.11.2018 назорати камералӣ
гузаронида шуда
буд. Баъди гузаронидани корҳои
назоратӣ 118881
сомонӣ андоз аз
арзиши иловашуда, 49931 андози иҷтимоии
ғайрибуҷетӣ, 25964 сомонӣ андоз аз даромади шахсони воқеӣ,
16643 сомонӣ андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва 16643 сомонӣ пешпардохти ҷории андоз аз фоида маблағи
иловагӣ ошкор гардид. Пардохти маблағҳои ҳисобгардида
марҳала бар марҳала ҷараён
гирифтааст.
Бо гузаронидани корҳои
фаҳмондадиҳӣ ва андешидани
чораҳои таъсиррасон аз ҷониби
Гурӯҳи корӣ ҶДММ «Нури Шамс»
уҳдадор шуд, ки камбудиҳои
ҷойдоштаро мустақилона бартарф кунад ва ба маблағи 2081010
сомонӣ эъломияи иловагиро дар
шакли қоғазӣ пешниҳод намояд.
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Маблаѓњои пинњонї
ошкор мешаванд
Яке аз самтҳои
фаъолияти
мақомоти андоз
ин назорати
камералӣ ба ҳисоб
рафта, дар ин
маврид Нозироти
андозсупорандагони
миёна як қатор
корҳоро ба анҷом
расонидааст.
Ти б қ и м а ъ л у м о т и
пешниҳоднамудаи Нозироти андозсупорандагони миёна (НАМ)
бо дарназардошти шуъбаҳои он
дар шаҳри Душанбе ва вилояти
Суғд нисбати фаъолияти 104
нафар андозсупоранда оид ба
риояи қонунгузории андоз назорати камералӣ гузаронида
шуд, ки нисбат ба соли 2018-ум
58 адад зиёд мебошад. Дар
натиҷаи гузаронидани корҳои
назоратӣ ба маблағи 28,0 млн.
сомонӣ пинҳонкунии андозҳо
ошкор гардидааст. Дар ин давра
аз ҷониби андозсупорандагон
ба маблағи умумии 15,6 млн.
сомонӣ эъломияҳои иловагӣ
пешниҳод шудааст ва маблағи
дар асл пардохтнамудаи андозсупорандагон 5,6 млн. сомониро ташкил намудааст. Аз
ҳисоби ҳақдорӣ 6,7 млн. сомонӣ
рӯйпӯш гардида ба маблағи
4,6 ҳазор сомонӣ ҳуҷҷатҳои
тасдиқкунанда пешниҳод шудааст.
Зикр кардан бамаврид аст,
ки аз ҷониби дастгоҳи марказии
Нозироти андозсупорандагони
миёна бо шуъбаи НАМ дар
шаҳри Душанбе дар фаъолияти 61 нафар андозсупоранда
оид ба риояи қонунгузориҳои
андоз назорати камералӣ гузаронида шудааст, ки дар натиҷа,
аз ин ҳисоб 11,6 млн. сомонӣ
маблағҳои пинҳонгардида ош-

кор шудаанд. Аз ҷониби андозсупорандагоне, ки нисбати онҳо
назорати камералӣ гузаронида
шуд, ба маблағи 5,2 млн. сомонӣ
эъломияҳои иловагӣ пешниҳод
гардид. Дар баробари ин, аз
ҳисоби ҳақдории пешина 773
ҳазор сомонӣ пӯшонида шудааст. Дар асл, маблағи пардохтнамудаи андозсупорандагон 2,8
ҳазор сомониро ташкил намудааст. Ҳамзамон, дар фаъолияти 2
андозсупоранда ба маблағи 208
ҳазор сомонӣ қарорҳои дахлдор
қабул шудааст.
Шуъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти
Суғд дар фаъолияти 43 андозсупоранда назорати камералӣ
гузарониданд, ки дар натиҷа,
эҳтимолияти кам ҳисоб намудани андозҳо аз ҷониби ин андозсупорандагон ба маблағи 16,3
млн. сомонӣ ошкор шудааст.
Аз ҷониби андозсупорандагоне, ки нисбаташон назорати
камералӣ гузаронида шудааст,
ба маблағи умумии 10,4 млн.
сомонӣ эъломияҳои иловагӣ
пешниҳод гардида, дар баробари ин, аз ҳисоби ҳақдории
пешина ба маблағи 6,4 ҳазор
сомонӣ пӯшонида шудааст.
Дар ин давра маблағи дар асл
пардохтнамудаи андозсупорандагон 2,8 млн. сомониро ташкил
намудааст.
Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Facebook в четыре раза увеличил расходы на охрану Цукерберга
Компания Facebook с 2016 года в четыре раза увеличила
расходы на охрану своего руководителя Марка Цукерберга
и его семьи - до более чем 20 миллионов долларов,
сообщает РИА Новости, со ссылкой на обнародованную в
субботу документацию компании.
В частности, в 2018 году Цукерберг
получил от компании компенсацию в размере 22,6 миллиона долларов, что более
чем в два раза больше по сравнению с
2017 годом.
«Его итоговая ежегодная компенсация…
почти полностью состояла из расходов, связанных с личной безопасностью господина
Цукерберга в местах его проживания и во
время личных поездок в соответствии с
общей программой безопасности (почти 10

миллионов долларов - ред.), его ежегодной
компенсации на безопасность (10 миллионов долларов - ред.) и расходами, связанными с персональным использованием
личного самолета», - сказано в документе.
Согласно данным документа, на самолет было выделено около 2,6 миллиона
долларов. Остальное пошло на охрану
главы компании и его семьи. Правда, с
10-миллионной ежегодной компенсации
еще должны быть уплачены налоги. Кроме

того, Цукерберг не обязан использовать эту
сумму полностью и может перенести остаток на следующий год, сказано в документе, хотя там же признается, что ожидается,
что он потратит эти средства.
«Увеличение расходов в 2018 году прежде всего связано с регулярными личными
поездками, дополнительным покрытием
расходов на безопасность жилья и ростом
рыночной стоимости персонала охраны»,
- сказано в документе.
Комитет компании по вопросам компенсаций и управления отмечает в документе, что считает такие расходы оправданными «в свете разнообразия угроз и
факта, что господин Цукерберг попросил
ежегодную заработную плату в размере
только одного доллара и не получает никаких бонусных выплат, вознаграждений

в виде участия в капитале или других мотивирующих компенсаций».
В 2017 году глава Facebook получил общую компенсацию в размере 9,1 миллиона
долларов, из которых на безопасность - 7,6
миллиона, а в 2016 году - 6 миллионов, из
которых на безопасность - 5,1 миллиона.

Подробнее: https://tengrinews.kz
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Истифодаи
нодурусти МНХ
дар НФС-њо

Тибқи маълумоти барномаҳои компютерӣ дар
ҳудуди ноҳияи Вахш 22739 соҳибмулки молу мулки
ғайриманқули шахсони воқеӣ мавҷуд мебошанд. Аз
ин шумора 19513 супорандаи андози замин ва 27244
супорандаи андоз аз объектҳои ғайриманқул таҳти
азнавбаҳисобгирӣ қарор гирифта, маълумоти мазкур
ба махзани маълумоти Кумитаи андоз ворид карда
шудааст, ки ин аз шумораи умумии супорандагони
андози замин 85,81% ва супорандагони андоз аз
объектҳои ғайриманқул 119,81%-ро ташкил медиҳад.

ва 41,8 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби
ҳақдорӣ пӯшонида шудааст. Аз ин
ҳисоб 43,2 ҳазор сомонӣ пардохт
гардидааст ва корҳо дар ин самт
идома дорад. Аз ҷониби шахсони масъули нозироти андоз дар
фаъолияти 91 адад андозсупоранда санҷиши амалиётии андоз
гузаронида шудааст ва дар рафти
санҷишҳо ба маблағи 1,9 ҳазор
сомонӣ андозҳо барилова ҳисоб
гардида, ба буҷет ворид карда
шуданд.
Ҳамчунин, дар ин давра нис-

Натиљањои фаъолият
Тибқи моддаи 38-39
Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 2 майи соли
2013, таҳти №210 «Дар
бораи Тартиби истифодаи мошини назоратӣ –
хазинавии дорои хотираи
фискалӣ, талаботи техникӣ
ба мошинҳои назоратӣ –
хазинавии дорои хотираи
фискалӣ, инчунин талабот нисбат ба системаи
компютерӣ оид ба назорати хизматрасониҳои
алоқаи мобилӣ ва
хизматрасониҳои
электронӣ» муқаррар кардааст, ки дар қаламрави
Ҷу м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н
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.
Мутаассифона,
соҳибкороне, ки ба фурӯш
ва воридоти сӯзишворӣ
машғул мебошанд , дар
фаъолияти худ аз МНХ-и
дорои ТИЭ ба таври дуруст истифода намекунанд.
Дар ноҳияи Фархор дар
семоҳаи аввали соли 2019
зимни санҷиши кормандони андози ноҳия, муайян гардид, ки 4 нуқтаи
фурӯши сӯзишворӣ (НФС)
аз МНХ–и дорои ТИЭ истифода намекунанд. Дар
натиҷа, нисбати онҳо бо
моддаҳои 614-615 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон
протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд.
Тавре мутахассиси пешбари шуъбаи хизматрасонӣ
ба шахсони ҳуқуқии нозироти андози ноҳия Аҳлидин
Тоҷиддинов иттилоъ дод,
феълан, дар ҳудуди ноҳияи
Фархор 13 нуқтаи фурӯши
сӯзишворӣ ба мавҷуд дорад, ки аз онҳо 9 ададаш
фаъолияткунанда мебо-

шад. Ба НФС-ҳои дар ин
давра 231 тоннаву 993 литр
сӯзишворӣ ворид гардидааст. Аз ин 179 тонаву 138
литрро ба фурӯш баровардашуда, 52 тонаву 855 литр
боқӣ мондааст. Тибқи маълумоти дастрасшуда дар
семоҳаи якуми соли 2019
дар ноҳияи Фархор нақшаи
МНХ пурра таъмин шудааст. Аммо баъзе андозсупорандагон бахусус, нуқтаҳои
фурӯши сӯзишворӣ ҳангоми
фаъолият аз он ба таври бояду шояд истифода намекунанд. Дар натиҷаи санҷиш
кормандони андози ноҳия
дар фаъолияти ҶДММ
«Ҷурабек - С», муайян шуд,
ки соҳибкор ҳангоми фаъолият аз МНХ-и дорои
ТИЭ ба таври лозим истифода намекунад. Дар
натиҷа, нисбати роҳбари
ҷамъият бо моддаи 614
Кодекси ҳуқуқвайронкунии
маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба маблаги
2200 сомонӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ тартиб дода шуд.
Ҳамин тавр, ҶДММ
«Сафариён А» низ бо
мод даи 614 Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба маблағи 2200 сомонӣ
ҷ а р и м а б а н д ӣ г а рд и д .
Дар фаъолияти ҶДММ
«Муҳамадҷон - О» низ
муайян шуд, ки соҳибкор
ҳангоми фурӯши сӯзишворӣ
аз МНХ истифода намекунад. Нисбати роҳбари
ҷамъият бо моддаи 615
Кодекси ҳуқуқвайронкунии
маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба маблағи
4200 сомонӣ ҷарима таъин
гардид. Бояд зикр кард,
ки танҳо дар се моҳи соли
2019 барои дуруст истифода накардани МНХ дар
ноҳияи Фархор аз ҳисоби
ҷамъиятҳое, ки ба фурӯши
сӯзишворӣ машғул буданд,
10 ҳазору 800 сомонӣ ба
буҷети давлатӣ таъмин
гардид.
Ислом РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

Шуморае, ки таҳти
азнавбаҳисобгирӣ қарор нагирифта ва ба махзани маълумоти Кумитаи андоз ворид карда нашудааст,
3226 нафарро ташкил медиҳад.
Шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ нисбати нишондиҳандаҳои Кумитаи
идораи замини ноҳияи Вахш ба
саннаи 1.04.2019 дар ҳудуди ноҳия
625 ададро ташкил медиҳад. Дар
ҳудуди ноҳия 28 андозсупорандаи
андоз аз фоида ба қайд гирифта
шуда, аз ин шумора 4 ададаш
бефаъолият мебошад.
Та р т и б д о д а н и с а н а д и
муқоисавии ҳисоббаробаркунии
байни нозироти андоз ва андозсупорандагон аз самти дигари фаъолияти нозироти андоз ба ҳисоб
рафта, дар ин давра фоизнокии
санадҳои муқоисавии тартибдодашуда бо шахсони ҳуқуқӣ 50,2%,
соҳибкорони инфиродии тибқи
шаҳодатнома (бе дарназардошти
хоҷагиҳои деҳқонӣ) фаъолиятдошта 39,7%, хоҷагиҳои деҳқонӣ
25,8% ва соҳибкорони инфиродии
тавассути патент фаъолияткунанда
44,7%-ро ташкил медиҳад. Дар
натиҷаи тартиб додани санадҳои
муқоисавӣ бо шахсони ҳуқуқӣ
бақияи қарз дар як ҳолат ба

маблағи 1257 сомонӣ зиёд гардидааст. Изофапулӣ дар як ҳолат 821
сомонӣ кам ва дар дигар ҳолат 640
сомонӣ зиёд шудааст. Дар натиҷаи
тартиб додани санади муқоисавӣ
нисбати соҳибкорони инфиродӣ
(бе дарназардошти хоҷагиҳои
деҳқонӣ)бақияи қарз дар як ҳолат
ба маблағи 2576 сомонӣ кам гардидааст.
Дар ин давра дар фаъолияти 23
андозсупоранда ба маблағи умумии 828,9 ҳазор сомонӣ назорати
камералӣ гузаронида шудааст. Аз
маблағҳои ошкоршуда ба маблағи
726,2 ҳазор сомонӣ эъломияи
иловагӣ пешниҳод гардидааст,
ки нисбати 33,8 ҳазор сомонӣ
ҳуҷҷати тасдиқкунанда пешниҳод

бати 6 андозсупоранда
барои риоя накардани
тартиби истифодабарии
МНХ ва нигоҳдоштани
лентаҳои назоратӣ гуз а р о н и д а ш уд а а с т.
Мутобиқ ба талаботи
моддаҳои 614 Кодекси ҳуқувайронкунии
маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба маблағи
17,6 ҳазор сомонӣ
протоколҳои маъмурӣ
тартиб дода шудааст, ки аз ин
4400 сомонӣ ба буҷет ворид гардидааст.
Кормандони Нозироти
андоз дар ноҳияи Вахш минбаъд низ ҷиҳати беҳтар намудани маъмурикунонии андоз
ва сатҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, бештар намудани сатҳу сифати корҳои
тавзеҳотию фаҳмондадиҳӣ, кам
намудани бақияи қарзи андозҳо
ва роҳ надодан ба ташаккулёбии
изофапулиҳо, беҳтар намудани
сифати корҳои назоратӣ, ислоҳи
камбудиҳои ҷойдошта ва таъмини
иҷрои нақшаҳои пешбинишуда самаранок фаъолият хоҳанд намуд.
Неъматулло ЗОИРЗОДА

Њадаф – ошкор кардани
маблаѓњои пинњонї
Дар моддаи 40 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки
муоинаи хронометражӣ – шакли назорати андоз буда, аз ҷониби
мақомоти андоз бо мақсади муқаррар намудани даромади воқеии
андозсупоранда ва хароҷоти воқеии вобаста ба фаъолияти барои гирифтани даромад равоншуда дар даврае, ки мавриди муоина қарор
мегирад, гузаронида мешавад. Мақсад аз гузаронидани муоинаи
хронометражӣ дар фаъолияти андозсупорандагон, пеш аз ҳама, ошкор
кардани манбаи аслии андозбандишаванда мебошад.
Сардори Нозироти андоз дар ноҳияи Фархор Назирмад Раҳимзода иттилоъ дод, ки кормандони нозироти
андози ноҳия дар се моҳаи аввали соли 2019 ҳангоми
гузаронидани муоинаи хронометражӣ дар фаъолияти
7 андозсупоранда маблағи 45 ҳазору 317 сомониро ошкор ва ба буҷет таъмин карданд. Номбурда ҳамчунин,
зикр кард, ки даромади умумии андозсупорандагоне,
ки таҳти муоина қарор гирифтанд, пеш аз гузаронидани
муоинаи хронометражӣ дар як моҳ 139550 сомониро ташкил медод. Натиҷаи гузаронидани муоинаи
хронометражӣ муайян кард, ки даромади умумии онҳо
дар як моҳ 184867 сомониро ташкил медиҳад. Ҳамин
тавр, андозсупорандагони ноҳия 45 ҳазору 317 сомониро аз мақомоти андоз пинҳон намудаанд.

Масалан, дар фаъолияти соҳибкори инфиродӣ
Наврӯзи Маҳмудзод, ки ба фурӯши маҳсулоти
хӯрокворӣ машғул буд, муоинаи хронометражӣ гузаронида шуд. Номбурда даромади умумии худро
дар як моҳ ба мақомоти андоз 25 ҳазору 533 сомонӣ
нишон медод, ки аз ҳақиқат дур буд. Кормандони
нозироти андози ноҳияро лозим омад, ки дар фаъолияти ӯ муоинаи хронометражӣ гузаронанд. Ҳангоми
гузаронидани муоинаи хронометражӣ маълум гардид, ки даромади умумии соҳибкор дар як моҳ 47
ҳазору 300 сомониро ташкил медиҳад. Дар натиҷа,
муайян гардид, ки Н. Маҳмудзод 21 ҳазору 767 сомониро аз мақомоти андози ноҳия пинҳон доштааст.
И. РАҶАБАЛӢ, шаҳри Кӯлоб
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Коњиши баќияи ќарзи андозњо
Мусаллам аст, ки рушди иқтисодиёти ҳар кишвар аз
фаъолияти корхонаю ташкилот, дар маҷмӯъ андозсупорандагон вобастагии калон дорад. Фаъолияти аксари корхонаву ташкилотҳои кишвар самарабахш буда,
онҳо дар пешрафти иқтисодиёти кишвар, ғановати
буҷаи мамлакат ва баланд бардоштани некӯаҳволии
мардум саҳми худро мегузоранд.
Аммо наметавонем гӯем,
ки бо фаъолияти чанд корхона
иқтисодиёти кишварро пурра
таъмин намуда, буҷаи кишварро
пур кардан мумкин аст. Яъне
барои пур намудани хизинаи
давлат ва рушди бемайлони
иқтисодиёти кишвар ҳамаи
корхонаҳо бояд саҳм гузоранд.
Аммо имрӯз корхонаву ташкилот ва муассисаву хоҷагиҳое
низ фаъолият мекунанд, ки дар
назди буҷети давлатӣ қарздор
мебошанд. Яъне онҳо бақияи
қарзи андоз доранд ва сарфи назар аз таъкиду супоришҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти
андо зи кишвар , инчунин,
татбиқи чораҳои кам кардан ва
маҷбуран ситонидани андозҳо
аз тарафи мақомоти андоз, сол
аз сол бақияи қарзи андози онҳо
рӯ ба афзоиш ниҳода истодааст.
Пардохти бақияи қарзи андоз
гӯё дар гӯшаи хаёли масъулони
ин корхонаҳо нест.
Ин раванд дар фаъолияти
андозсупорандагони шаҳри
Душанбе низ ба назар мерасад
ва тавре аз маълумот бармеояд, бақияи қарзи андозҳо дар
шаҳри Душанбе ба ҳолати 1-уми
апрели соли 2019 бе дарназардошти шуъбаи Нозироти андоз-

супорандагони миёна (НАМ)
дар шаҳри Душанбе 19,3 млн.
сомониро ташкил медиҳад, ки
нисбат ба аввали соли ҷорӣ 2,0
ҳазор сомонӣ кам мебошад. Аз
ҷумла, бақияи қарзи андозҳо
дар ноҳияҳои Шоҳмансур 1476,5
ҳазор сомонӣ, Исмоили Сомонӣ
260,0 ҳазор сомонӣ, Фирдавсӣ
136,3 ҳазор сомонӣ ва Сино
276,4 ҳазор сомониро ташкил
менамояд.
Ин шаҳодат медиҳад, ки
дар шаҳри Душанбе ҳолатҳои
саркашӣ аз пардохти андозҳо
аз тарафи як қатор корхонаву
ташкилотҳо ва соҳибкорони
алоҳида ба назар мерасанд, ки
ба таъмини иҷрои қисми даромади буҷети давлатӣ таъсири
манфӣ расонида, сабабгори
афзоиши қарзи андозҳо гардида истодаанд. Ислоҳи ҳолатҳои
мазкур мусоидати бевосита
ва дастгирии ҳамаҷонибаи
мақомотҳои дахлдорро тақозо
мекунад.
Тавре муовини сардори Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе
Обиди Маҳмадсаид гуфт, кор
дар самти кам намудани бақияи
қарзи андоз идома дорад ва
танҳо дар ин давра дар самти
кам намудани бақияпулиҳои

андоз ба 904 андозсупарандаи
қарздор ба маблағи 11,2 млн.
сомонӣ огоҳиномаҳо оид ба
пардохти қарзи андозҳо ирсол
гардида, аз ин ҳисоб ба буҷет
зиёда аз 5,1 млн. сомонӣ ворид
шудааст.
Мавсуф илова намуд, ки ба
ҳолати 1-уми марти соли 2019
шумораи андозсупорандагони
қарздор дар нозиротҳои андози
шаҳри Душанбе 2699 ададро
ташкил медиҳад, ки аз ин 1577
адад шахси ҳуқуқӣ ва 1122
нафар соҳибкори инфиродии
бо шаҳодатнома фаъолияткунанда мебошад. Аммо аз
ҷониби нозиротҳои андоз дар
шаҳри Душанбе ҳамагӣ ба 869
андозсупорандаи қарздор оид
ба пардохти қарзи андозҳо
огоҳинома ирсол гардидааст.
Аз ҷумла нозиротҳои андоз
дар ноҳияи Шоҳмансур аз 738
андозсупорандаи қарздор
ҳамагӣ ба 201 адад, ноҳияи
Исмоили Сомонӣ аз 451 андозсупорандаи қарздор ба 138
адад, ноҳияи Фирдавсӣ аз 603
андозсупорандаи қарздор ба
431 адад ва ноҳияи Сино аз 907
андозсупорандаи қарздор ба 99
адад андозсупорандаи қарздор
огоҳинома ирсол намудаанд.
Ин ҳам дар ҳолест, ки вобаста ба сари вақт ба андозсупорандагони қарздор ирсол
намудани огоҳиномаҳо ва андешидани тамоми чораҳо оид
ба маҷбуран ситонидани қарзи
андозҳо дар ҷаласаҳои кории
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

пайваста супоришҳои мушаххас
дода мешавад.
О. Маҳмадсаид зикр намуд, ки дар ин давра аз ҷониби
нозиротҳои андоз дар шаҳри
Душанбе нисбати 176 андозсупорандаи қарздор ба маблағи
умумии 6,4 млн. сомонӣ 259
адад қарори маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо қабул
ва мавриди иҷро қарор дода
шудаанд. Аз ҳисоби қарорҳои
маҷбуран ситонидани қарзи
андозҳо дар давраи ҳисоботӣ
ба буҷети шаҳр зиёда аз 3,9 млн.
сомонӣ ворид гардидааст. Илова бар ин, аз ҳисоби қарорҳои
иҷронагардидаи соли 2018, ки
маблағи умумии он 3,8 млн. сомониро ташкил менамуд, 902,3
ҳазор сомонии он ситонида
шудааст. Дар маҷмӯъ, аз ҳисоби
қарорҳои маҷбуран ситонидани
қарзи андозҳои соли 2018 ва
семоҳаи аввали соли ҷорӣ ба
буҷет зиёда аз 4,8 млн. сомонӣ
қарзи андозҳо ворид шудааст.
Бояд қайд кард, ки яке аз
масъалаҳои дигари нигароникунанда ин давра ба давра афзоиш ёфтани шумораи андозсупорандагони қарздор мебошад.
Тибқи маълумот ба ҳолати 1-уми
марти соли 2019-ум шумораи
умумии андозсупорандагони
қарздор дар ноҳияҳои шаҳри
Душанбе 2539 ададро ташкил
медиҳад, ки нисбат ба 1 январи соли 2019 148 адад кам
мебошад. Аз шумораи умумии қарздорон 1481 адад ба
маблағи 16,5 млн. сомонӣ ба
шахсони ҳуқуқӣ ва 1043 адад
ба маблағи 2,7 млн. сомонӣ ба

соҳибкорони инфиродӣ рост
меояд.
Ҳамчунин, дар давоми
моҳҳои январ – марти соли 2019
ҷиҳати рӯёнидани бақияи қарзи
андозҳо ва пешгирии зиёдшавии
онҳо, Раёсати андоз дар якҷоягӣ
бо роҳбарияти Мақомотҳои
иҷроияи ҳокимияти давлатии
ноҳияҳои шаҳри Душанбе дар
биноҳои маъмурии ҳар як ноҳия,
бо иштироки зиёди андозсупорандагони қарздори шаҳри
Душанбе, аз ҷумла корхонаҳои
дар қайди Нозироти андозсупорандагони калон (НАК) ва
Нозироти андозсупорандагони
миёна (НАМ) буда бо иштироки
роҳбарон ва сармуҳосибони
онҳо 8 маротиба ҷаласаи корӣ
баргузор намудаанд ва барои
пардохти қарзи андозҳо муҳлат
муқаррар гардида, пардохти
онҳо таҳти назорат қарор дода
шудаанд.
Бояд ёдовар шуд, ки дар асоси муқаррароти қонунгузории
андоз дар сурати аз ҷониби
андозсупоранда дар муҳлати
муқарраршуда иҷро накардани
уҳдадории пардохти андозҳо,
ба андозсупоранда санади
муқоисавӣ тартиб дода, оид
ба иҷрои уҳдадориҳо, вобаста ба пардохти андозҳо, ба
онҳо огоҳинома ирсол мегардад. Аз ин рӯ, андозсупорандагонро зарур аст, ки андозҳои
мақараргардидаро мустақилона
ба буҷет пардохт намоянд, ба
афзоиши бақияи қарзи андоз
роҳ надиҳанд ва фаъолияти
худро дар доираи қонунгузории
андоз ба роҳ монанд.

Татбиќи љаримањои маъмурї
Яке аз чораҳои таъсирбахши
ҷорӣ гардидани
интизоми андозсупории
андозсупорандагон ин
самаранок татбиқ намудани
муқаррароти Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
мебошад. Яъне дар
ҳолати вайрон намудани
интизоми андозсупорӣ
кормандони мақомоти андоз
вазифадоранд, ки тибқи
қонунгузорӣ ҷаримаи маъмурӣ
татбиқ намоянд.
Ҷаримаи маъмурӣ чораи
маҷбуркунии давлатӣ буда, тибқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби судя,
мақомоти ваколатдори давлатӣ нисбат
ба шахси воқеӣ, соҳибкори инфиродӣ,
шахсони мансабдор ва ҳуқуқӣ барои
содир намудани ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ татбиқ карда мешавад. Мақсад
аз ин, пеш аз, ҳама тарбия кардани шахси содиркунандаи ҳуқуқвайронкунии

маъмурӣ, инчунин, пешгирӣ намудани
ҳукуқвайронкунии маъмурӣ аз ҷониби
ҳуқуқвайронкунанда ва шахсони дигар
мебошад.
Андозсупоранда дар ҳолате ба
ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад, ки агар аз ҷониби он кирдори
зиддиҳуқуқӣ содир гардида, барои ин
кирдор дар Кодекси ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ ҷавобгарии маъмурӣ
пешбинӣ шуда бошад. Яъне иҷро нагардидан ё ба таври дахлдор иҷро
нашудидани муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кирдори
зиддиҳуқуқӣ эътироф мегардад.
Ин амал дар Раёсати андози шаҳри
Душанбе низ ба таври дахлдор раоя
шуда, танҳо дар семоҳаи аввали соли
равон аз ҷониби раёсат зиёда аз
1161 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ошкор ва баррасӣ гардидааст. Нисбати
ҳуқуқвайронкунандагон ба маблағи 3,0
млн. сомонӣ ҷарима таъин гардида, аз
ин ҳисоб ба буҷет 1,7 млн. сомонӣ ворид
шудааст. Шумораи ҳуқуқвайронкуниҳои
ошкоршуда нисбат ба ҳамин давраи
соли 2018 176 адад, маблағи ҷаримаҳои
татбиқшуда 1,1 млн. сомонӣ ва маблағи

ҷаримаҳои воридшуда 357,3 ҳазор
сомонӣ зиёд мебошад.
Тавре муовини сардори Раёсати андоз
дар шаҳри Душанбе Обиди Маҳмадсаид
гуфт, дар ин давра мақомоти андози
шаҳр нисбати 266 адад шахси воқеӣ,
соҳибкори инфиродӣ ва шахси ҳуқуқӣ
парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
оғоз ва баррасӣ намуда, нисбати онҳо
ба маблағи 1,7 млн. сомонӣ ҷаримаи
маъмурӣ татбиқ намудааст, ки нисбат
ба ҳамин давраи соли гузашта 143 адад
ва ба маблағи 739,2 ҳазор сомонӣ зиёд
мебошад. Маблағи воридшуда 1,1 млн.
сомониро ташкил медиҳад.
Мавсуф илова намуд, ки Нозироти андоз дар ноҳияи Шоҳмансур нисбати 178
субъект парвандаи ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ оғоз ва баррасӣ намуда, нисбати онҳо ба маблағи 237,6 ҳазор сомонӣ
ҷаримаи маъмурӣ татбиқ намудааст.
Маблағи воридшуда 115,2 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Нозироти андоз
дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ нисбати 84
субъект парвандаи ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ оғоз ва баррасӣ намуда, нисбати онҳо ба маблағи 145,8 ҳазор сомонӣ
ҷаримаи маъмурӣ татбиқ кардааст.
Маблағи воридшуда 45,1 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Нозироти андоз дар

ноҳияи Фирдавсӣ нисбати 241 субъект
парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
баррасӣ ва нисбати онҳо ба маблағи
394,8 ҳазор сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ
татбиқ намудааст. Маблағи воридшуда
173,5 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.
Нозироти андоз дар ноҳияи Сино нисбати 314 адад шахси воқеӣ, соҳибкори
инфиродӣ ва шахси ҳуқуқӣ парвандаҳои
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз ва
баррасӣ намуда, нисбати онҳо ба маблағи
400,7 ҳазор сомонӣ ҷарима татбиқ кардааст. Маблағи воридшуда 203,0 ҳазор
сомониро ташкил медиҳад.
Илова бар ин, дар ин давра аз ҷониби
шуъбаи бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар
шаҳри Душанбе нисбати 78 шахси мансабдори субъектони хоҷагидор ва шахсони
ҳуқуқӣ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ оғоз ва баррасӣ шуда, нисбати онҳо ба маблағи 48,2 ҳазор сомонӣ
ҷарима татбиқ гардидааст, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта 65 адад ва ба
маблағи 19,1 ҳазор сомонӣ кам мебошад.
Маблағи воридшуда 48,2 ҳазор сомониро ташкил медиҳад ва бояд гуфт, ки
воридоти он ба буҷети дахлдори давлатӣ
пурра таъмин шудааст.
Мазҳаб ҶУМЪА
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Раёсати ташкили
андозбандии
Кумитаи андози
назди Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳолати
риояи талаботи
қонунгузории
андозро дар
фаъолияти
субъектҳои
минтақаҳои
озоди иқтисодӣ
мавриди омӯзиш
ва баррасӣ қарор
дод.
Минтақаи озоди иқтисодӣ
чист? Дар қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон қитъаи алоҳидае, ки
бо ҳудуди муайян муқаррар шудаасту дар он барои фаъолияти
соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ шароити имтиёзноки иқтисодӣ ва
низоми махсуси ҳуқуқӣ муҳайё
гардидааст, минтақаи озоди
иқтисодӣ ба шумор меравад.
Тибқи маълумоти дастрасшуда аз Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 56
адад ширкати ватанию хориҷӣ
ҳамчун субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ (МОИ) ба қайд
гирифта шудаанд, ки аз он ба
МОИ-и “Суғд” 23 адад, МОИ-и
“Панҷ” 10 адад ва МОИ-и
“Данғара” 23 адад рост омада,
бинобар корҳои сохтмонӣ дар
МОИ-и “Ишкошим” ба ҳолати
1 апрели соли 2019 то ҳол ягон
адад субъект ба қайд гирифта
нашудааст.
Ҳарчанд мутобиқи талаботи қо нунгузо р ии андо з
субъектҳои МОИ аз пардохти
ҳама намуди андозҳо, ба истиснои андоз аз даромад ва
андози иҷтимоӣ озоданд, вале
тибқи талаботи қисми 1 моддаи
326 Кодекси андоз ҳисобкунӣ,
тартиб ва муҳлати пардохти
андозҳои барои субъектҳои
МОИ муқарраршуда, инчунин
аз ҷониби онҳо пешниҳод намудани эъломияҳо ва ҳисоботи дигари андоз бояд амалӣ шавад.
Сардори шуъбаи Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон Собирҷон Исоев
зикр кард, ки тибқи талаботи
моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 25.03.2011,
№700 “Дар бораи минтақаҳои
озоди иқтисодӣ” субъектҳои
МОИ уҳдадор мебошанд, ки
баҳисобгирии муҳосибӣ ва
ҳисоботи молиявиро тибқи
тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории амалкунандаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ
монанд. Ҳамзамон, тибқи талаботи банди 3 моддаи мазкур
субъектҳои МОИ уҳдадор шуда-

Боҷу хироҷ

ТАҲЛИЛ

Нишондодњои

нодуруст дар њисобот

Баъзе корхонањои
минтаќањои озоди иќтисодї
муќаррароти ќонунгузорї оид ба
пешнињоди њисобот дар бораи
фаъолияташонро риоя намекунанд. Чаро?
анд, ки вобаста ба даромадҳо,
хароҷот, молу мулк ва фаъолияти хоҷагидории худро мувофиқи
т а р т и б и м у қ а р р а р к а рд а и
қонунгузорӣ ҳисоботи
алоҳидаро пеш баранд.
Аммо, чуноне таҳлилҳо нишон медиҳанд, муқаррароти
зикршуда аз ҷониби субъектҳои
минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба
таври зарурӣ риоя нагардида,
аз ҷониби онҳо маълумотнома
оид ба ҳисоб андози даромад
аз суди саҳмияҳо ва дар аксар
ҳолат тавозунҳои муҳосибавӣ
аз натиҷаи ҷамъбасти фаъолияти молиявии солонаи худ
пешниҳод нагардида истодааст.

Тибқи махзани маълумоти Кумитаи андоз
аз 56 адад субъекти
МОИ 27 адади онҳо
тавозуни муҳосибии
худро ба мақомоти
андоз пешниҳод накардаанд, ки аз ин 6
адад ба МОИ-и “Суғд”,
9 адад ба МОИ-и
“Панҷ” ва 12 адад ба
МОИ-и “Данғара” рост
меояд.
Ин аст, ки бо натиҷаи корҳои
таҳлилию назоратӣ баҳри бартараф намудани камбудиҳои
ҷойдошта дар фаъолияти 4 адад
субъекти МОИ, аз ҷумла ҶДММ
КМ “Стар Пласт”, ҶДММ Силкоат
Бойя”, ҶДММ КФ “Фортуна-Ко”
ва ҶДММ “Тоҷпласт” корҳои
назоратӣ ва санҷишӣ гузаронида, дар натиҷа, дар фаъолияти
онҳо ҷамъ ба маблағи 383,7
ҳазор сомонӣ андозҳои барилова ҳисоб ва пардохти онҳо ба
буҷет таъмин гардид.
Бояд қайд намуд, ки тибқи
м у қ а р р а р о т и м од д а и 1 9
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ”, МОИ қисми
минтақаи гумрукии Ҷумҳурии
Тоҷикистон шуморида меша-

вад ва моли дар ҳудуди он
ҷойгиршуда бо мақсади озод
намудан аз боҷҳои гумрукӣ
ва андозҳои тибқи санадҳои
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайянгардида
ҳамчун моли берун аз қаламрави
гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҷойгиршуда ба ҳисоб меравад.
Яъне, воридоти молу маҳсулоти
хориҷӣ ва ватанӣ ба минтақаҳои
озоди иқтисодӣ аз пардохти
боҷҳои гумрукӣ ва андозҳо озод
мебошанд.
Мувофиқи махзани маълумот аз ҷониби субъектҳои
минтақаҳои озоди иқтисодӣ
дар соли 2018 ба маблағи умумии 171,9 млн. сомонӣ молу
маҳсулоти хориҷӣ ва ватанӣ бо
истифода аз имтиёзҳои андозӣ,
бе пардохти боҷҳои гумрукӣ ва
андозҳо ба дохили МОИ ворид
гардидаанд, ки нишондиҳандаи
мазкур нисбат ба соли 2017 ба
маблағи 64,7 млн. сомонӣ ё 160
фоиз зиёд мебошад.
Дар баробари зиёд гардидани амалиёти воридоти молу
маҳсулот ба МОИ, маблағҳои
ҳисобшудаи андозҳои
субъектҳои МОИ низ афзоиш
ёфтааст. Тибқи махзани маълумоти Кумитаи андоз дар соли
2018 маблағҳои ҳисобшудаи
андозҳои субъектҳои МОИ 8,2
млн. сомониро ташкил дода,
нисбат ба ҳамин давраи соли
2017 ба маблағи 3,4 млн. сомонӣ
зиёд мебошад. Вазни қиёсии
маблағҳои ҳисобшудаи андозҳо
нисбати воридоти гумрукӣ ба
4,8 фоиз баробар гардидааст,
ки нисбати соли 2018 коҳиш
ёфтааст.
Бояд қайд намуд, ки сабаби
асосии коҳиш ёфтани вазни
қиёсии маблағҳои ҳисобшуда
н и с б а т б а в о р и до т и г у м рукии субъектҳои минтақаи
озоди иқтисодӣ ин, пеш аз
ҳама, дар ҳисоботи андозӣ
пурра нишон надодани шумораи коргарони кироя ва музди
меҳнат аз ҷониби баъзе аз
субъектҳо ба ҳисоб меравад.
Масалан, тибқи эъломияҳои

андозии ба мақомоти андоз
пешниҳоднамудаи ҶДММ “Силкоат Бойя” барои 3 моҳи соли
2019 шумораи коргарони кироя
17 нафар, вале тибқи ҳисоботи
аз ҷониби ҷамъияти мазкур
ба Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳодшуда шумораи коргарони ҷамъият 40 нафарро
ташкил додааст, ки нисбат ба
маълумоти ба мақомоти андоз
пешниҳоднамуда 23 нафар зиёд
мебошад.
Чунин ҳолати ҷой доштани
фарқияти шумораи коргарон
дар ҳисоботи андозӣ дар фаъолияти ҶДММ КФ “Дӯсти Амирхон”, ҶДММ КМ “Стар Пласт”,
ҶДММ “Реал”, ҶДММ “Ширкати
Хуҷандсоз”, ҶДММ “Зарфишон”,
ҶДММ “Равзана пластик”, Муассисаи таълимии ғайридавлатии
“Колеҷи техникии ш. Хуҷанд”,
ҶДММ КМ ТТ “Арча мебел” ва
ҶДММ “Азияполитекс” ба назар
мерасад.
Дар соли 2018 ҳаҷми содироти молу маҳсулот аз ҳудуди МОИ
ба дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ
маблағи 96,5 млн. сомониро
ташкил додааст, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли 2017 ба
маблағи 47,1 млн. сомонӣ ё
195,3% зиёд мебошад. Тибқи
махзани маълумот ҳаҷми содироти молу маҳсулоти дар
МОИ истеҳсолшаванда дар
МОИ-и “Суғд” маблағи 68,2 млн.
сомонӣ, МОИ-и “Панҷ” 0,2 млн.
сомонӣ ва МОИ-и “Данғара”
28,3 млн. сомониро ташкил
медиҳад.
Ти б қ и м у қ а р р а р о т и
Кодексҳои андозу гумрук ва
қонунгузории МОИ, ба минтақаи
озоди иқтисодӣ молҳои хориҷӣ
ва ватанӣ бе пардохти боҷҳои
гумрукӣ ва андозҳо ворид
шуда, дар мавриди аз ҳудуди
МОИ ба минтақаи дигари
Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол
додани молҳои истеҳсолшуда,
қабулкунандаи (харидори) мол,
ки субъекти МОИ ба ҳисоб намеравад, уҳдадор аст ҳангоми
барасмиятдарории гумрукӣ

андозҳо ва боҷҳои гумрукиро
пардохт намояд.
Чуноне аз таҳлили
нишондиҳандаҳои гумрукии
субъектҳои МОИ бармеояд,
ҷамъиятҳои мазкур ҳангоми
содироти маҳсулоти дар ҳудуди
МОИ истеҳсолшуда, дар аксар
ҳолатҳо маҳсулоти мазкурро
ба номи ширкатҳои фаъолияташон моҳияти иқтисодинадошта
ба расмияти гумрукӣ дароварда истодаанд, ки ин ҳолат
пайгирии фурӯши минбаъдаи
ин маҳсулотро ғайриимкон
карда, боиси пинҳон намудани манбаҳои андозбандӣ
гардида истодааст. Масалан,
ҶДММ «Стар пласт» молу
маҳсулоти истеҳсолнамудаи
худро дар соли 2018, асосан, ба
3 ширкати фаъолияташ моҳияти
иқтисодинадошта, ҶДММ “А
Хайём” ба маблағи 3312,0 ҳазор
сомонӣ, ҶДММ “Умар-2015” ба
маблағи 1675,6 ҳазор сомонӣ ва
ҶДММ “Ифтихор ва Ширкат” ба
маблағи 5728,8 ҳазор сомонӣ
ҳамчун содирот ба расмияти
гумрукӣ дароварда шудааст.
Ҳолати дигари ташвишовар дар фаъолияти баъзе аз
субъектҳои минтақаҳои озоди
иқтисодӣ дар он мебошад, ки
корхонаҳои мазкур бо дигар
ҷамъиятҳое, ки субъектҳои МОИ
ба ҳисоб намераванд, амалиёти
хариди молу маҳсулотро анҷом
доданд, вале тибқи маҳзани
маълумоти Кумитаи андоз молу
маҳсулоти мазкур ба минтақаи
озоди иқтисодӣ воридот нашудаанд. Масалан, ҶДММ
“Баракат-76” ҳамчун субъекти
минтақаи озоди иқтисодии
“Данғара” ба фаъолияти коркарди гандум, орд ва равған машғул
мебошад. Аз ҷониби ҷамъият
дар давраи соли 2017 – 2019,
дар маҷмӯъ, ба маблағи 39471,3
ҳазор сомонӣ аз андозсупорандагони дар низоми умумии
андозбандӣ фаъолияткунанда
тариқи ҳисобнома-фактураҳои
ААИ-и молу маҳсулоти гуногун, аз қабили чигити техникӣ,
р а в ғ а н и п а х т а , м од д а ҳо и
шустушӯӣ, қолинҳо ва дигар
маҳсулот харидорӣ кардааст,
вале молу маҳсулоти харидашуда аз ҷониби корхона ба
дохили МОИ “Данғара” ҳамчун
воридоти гумрукӣ ба расмият дароварда нашудааст, ки
ин бархилофи қонунгузории
МОИ мебошад. Дар ин маврид, андозсупорандаи мазкур
уҳдадор буд, ки ҳамаи андозҳои
муқаррарнамудаи Кодекси андозро сари вақт ҳисоб ва ба
буҷет пардохт намояд. Мутаассифона, аз ҷониби субъекти мазкур аз ҳисоби даромадҳои бадастовардааш, умуман, андозҳо
ҳисоб ва ба буҷет пардохт нагардидааст.
Вобаста ба ин, мақомоти
андоз зарур мешуморад ,
ки ҳамкориро бо вазорату
идораҳои салоҳиятдор зичтару
устувортар намояд, то фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ
дар кишвар ҳамаҷониба рушд
ёбанд.
Тоҳир ЧИЛАЕВ
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Њавасмандгардонии самараноки
сармоягузории андозї
Ҳавасмандгардониҳои сармоягузорӣ,
яъне имтиёзҳои фискалӣ (андоз ва
гумрук) ва ғайрифискалӣ (қарзҳои
имтиёзнок, содагардонии расмиёти
давлатӣ ва ғайра) аз ҷониби кишварҳо
бо мақсади ҷалби сармоягузории
мустақими хориҷӣ, баланд бардоштани
ҳосилнокии меҳнат ва ё истифодаи
технологияи нав муқаррар мешаванд.
Дар қонунгузории андоз (Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои дар асоси он
қабулшуда, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки дар
онҳо муқаррарот оид ба андозбандӣ ҷой доранд,
қонунгузории гумрук, қонунгузорӣ оид ба боҷҳои
давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, инчунин
қонунгузорие, ки дар қисми 4 моддаи 2 Кодекси андоз
муайян шудааст) барои сармоягузорон ва соҳибкорон
сабукиҳо ва имтиёзоти зиёди андозӣ муқаррар шудаанд. Мақсади ассосии онҳо дастгирии соҳибкорӣ,
алалхусус, соҳибкории истеҳсолӣ, ҷалби сармоягузорӣ
ва таъмини рушди минбаъдаи иқтисодиёти кишвар ба
ҳисоб меравад.
Аз ҷумла, воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ
ва қисмҳои такмилии онҳо ва воридоти техникаи таъиноти кишоварзӣ аз боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши
иловашуда озод мебошанд. Сармоягузор дар соҳаи
истеҳсоли молҳо, вобаста ба ҳаҷми сармоягузорӣ, то
5 сол аз андоз аз фоида озод мешавад. Корхонаҳои
навтаъсис ва амалкунанда, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта то маҳсулоти ниҳоӣ машғул мебошанд,
ба муҳлати то 12 сол ва корхонаҳои парандапарварӣ ва
корхонаҳои истеҳсолкунандаи хӯроки омехтаи паранда
ва чорво, ба истиснои андоз аз даромад ва андози
иҷтимоӣ, ба муҳлати 6 сол аз супоридани андозҳо озод
мебошанд.
Мувофиқи супориши Паёмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба кодексҳои андоз ва гумруки Ҷумҳурии
Тоҷикистон иловаҳо ворид карда шуда, дар ин замина
лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар
бораи Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи
гумрукӣ озод намудани воридоти ашёи хом барои
коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ» таҳия ва ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур шудааст,
ки бо тасдиқи он воридоти ашёи хом барои коркард
ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, ба истиснои ашёи хоми
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва молҳои
зераксизӣ, аз боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.
Инчунин, дар Кодекси андоз бо мақсади дастгирии сармоягузорон ва соҳибкорон 4 низоми махсуси
содакардашудаи андоз ва 6 низоми имтиёзноки
андоз пешбинӣ гардид, (ҳангоми қабули Кодекси
андоз дар таҳрири нав 4 низоми имтиёзнок пешбинӣ
шуда, пас аз соли 2013 боз 2 низоми нави имтиёзнок
илова шуд).
Ҳамин тариқ, дар маҷмӯъ, имтиёзҳои фискалӣ
(андозӣ ва гумрукӣ), ки ба дастгирии сармоягузорон ва соҳибкорон равона карда шудаанд, дар
қонунгузории амалкунанда зиёд буда, мувофиқи
“Ҳисоботи таҳлилии гурӯҳи кории байниидоравӣ
оид ба такмили низоми андозбандию гумрукӣ
ва самаранокии имтиёзҳои пешниҳодшаванда”,
ки дар асоси банди 10 протоколи ҷаласаи 18-уми
Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии
То ҷ и к и с т о н о и д б а б еҳ т а р н а м уд а н и ф а з о и
сармоягузорӣ аз 26 январи соли 2018 дар назди
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ таъсис ёфта буд, дар давраи солҳои
2015-2017 имтиёзҳои барои соҳибкорону сармоягузорон пешбинишуда 71 номгӯйро ташкил дода,

баъд аз ворид намудани тағйирот ба кодексҳои
андоз ва гумрук ин шумора дар соли 2018 ба 97
номгӯй баробар гардидааст. Аз шумораи умумии
имтиёзҳо 80 номгӯй ва ё 82,5 фоизро имтиёзҳои
хусусияти фискалидошта ва 17 номгӯй ва ё 17,5
фоизро имтиёзҳои ғайрифискалӣ ташкил медиҳанд.
Аз ҷумла, ба бахши истеҳсолот 18 имтиёз, бозори
қоғазҳои қиматнок 5, сайёҳӣ 7 ва соҳаи истихроҷ 5
имтиёз пешбинӣ шудааст (Расми 1).
Расми 1. Гурӯҳбандии ҳавасмандгардониҳо аз рӯи
бахшҳо

Ҳавасмандгардониҳои истеҳсолӣ ва кишоварзӣ
аз рӯи бахшҳо агарчи бештар аз 36% - онҳоро ташкил
медиҳад, вале дар ҷалби сармоягузории мустақим дар
соли 2017 бахшҳои мазкур ҳамагӣ 16% ташкил додааст. Дар қиёс ба ин дар соли 2017 сармояи мустақими
хориҷӣ ба саноати истихроҷи маъдан 49%-ро ташкил
медиҳад, дар сурате, ки танҳо 5% имтиёзҳо ба бахши
мазур рост меояд (Расми 2).
Расми 2. Ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба
соҳаҳо

Ҳавасмандгардониҳои истеҳсолӣ ва кишоварзӣ
бештар дар қонунгузории Тоҷикистон пешбинӣ шаванд ҳам, вале сармоягузории мустақим ба соҳаҳои
мазкур нокофӣ ва мутаносиб ба теъдоди имтиёзҳо
нест.
Мувофиқи таҳлилҳои Хазинаи байналмилалии асъор, ки дар маҷаллаи «Финансы и развитие” (моҳи марти
2017) ба чоп расидааст, баъзе аз имтиёзҳои андозӣ умуман ғайрисамаранок мебошанд. Барои мисол, бисёре
аз кишварҳо барои ширкатҳои сармоягузор имтиёзҳои
васеи андозӣ пешниҳод мекунанд, вале ҳангоми гузаронидани тадқиқот сармоягузорон қайд мекунанд,
ки имтиёзҳо барои вусъати фаъолияти онҳо таъсири
кам дошта, муҳим беҳтар кардани фазои сармогузорӣ,
сода кардани расмиёти давлатӣ ва сифатнок кардани
хизматрасониҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад. Илова
бар ин, ширкатҳои ватанӣ аз сармоягузориҳои хориҷӣ
он вақт суд мебаранд, ки агар дар кишвар заминаи
хуби сармояи инсонӣ мавҷуд бошад. Бо ин мақсад
кишвари Чин соли 2008 чандин имтиёзҳои андозиро
барои сармоягузориҳои мустақим бекор намуд ва ба
ҷои он хароҷотро ба маорифу илм ҷиҳати ташкили за-

минаи устувор барои азхуд кардани дониши замонавӣ
зиёд намуд.
Ширкати Макинсей (McKinsey), зимни гузаронидани тадқиқот муайян кардааст, ки имтиёзҳо
(ҳавасмандгардониҳо) ба номгӯйи се омили асосии,
барои қабули қарор дар бораи сармоягузорӣ мусоидаткунанда дохил намешавад. Мувофиқи таҳқиқоти
ширкати Fortune/Deloitte and Touche андозҳо омили 13ум аз 26 омили муҳим барои сармоягузорӣ ҳисобида
мешавад.
Дар маҷмӯъ, маълумот ва нишондиҳандаҳое, ки
аз рушди босуръати иқтисодиёти давлат бар асари
пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ шаҳодат медиҳад, каманд. (Расми 3).

Тибқи махзани маълумоти мақомоти андоз дар
солҳои 2013-2018 манбаъҳои андозбандие, ки нисбат ба
онҳо имтиёзҳои андозӣ татбиқ гардидаанд, зиёд шуда,
ба 13,2 млрд. сомонӣ баробар мегардад ва ҳиссаи онҳо
30,3 фоизи маблағи андозҳои дохилаи дар ин давра ба
буҷет воридгардидаро ташкил медиҳад. Мутаносибан,
ҳаҷми маблағи имтиёзҳои андозӣ низ дар ин солҳо тамоюли афзоишро дорад. Агар дар соли 2013 имтиёзҳои
андозии истифоданамудаи андозсупорандагон, дар
маҷмӯъ, 522 млн. сомониро ташкил дода бошад, пас
ин нишондиҳанда дар соли 2018 ба 3,3 млрд. сомонӣ
баробар гаштааст (афзоиш нисбат ба соли 2013 зиёда
аз 6 маротиба).
Имрӯз дар Тоҷикистон воситаи асосии дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ пешниҳоди
имтиёзҳои андозӣ гашта, яқинан ба он итминон баста
шудааст, ки он воситаи кафолатдодашудаи рушд ба
ҳисоб меравад.
Дар ин ҷо мебоист иқтибосе аз китоби файласуф
ва молиячии маъруфи Амрико доктор Н.Талеб ба
намои “Қуи сиёҳ” оварда шавад: “То кашф шудани
Австралия, аҳолии Аврупо итминон доштанд, ки
ҳамаи қуҳо (лебедь) сафед мебошанд ва қуи сиёҳ
вуҷуд надорад. Итминон онҳо дар асоси таҷриба
тасдиқи худро ёфта буд. Таърихи мазкур аз он
шаҳодат медиҳад, ки дониши мо дар кадом муҳит ва
сарҳадҳои мустаҳками таҷриба ва мушоҳидаҳо асос
меёбад ва то кадом андоза онҳо нисбӣ мебошанд.
Танҳо як мушоҳида метавонад аксиомаеро аз байн
барад, ки инсонҳо онро ҳазорсолаҳо дохил карда
буданд, вақте аз қуҳои сафед ҳаловат мебурданд ва
барои аз байн бурдани аксиомаи мазкур мушоҳидаи
танҳо як қуи сиёҳ кофӣ буд”.
Ё дигар иқтибос метавон овард “Ба худ мурғи
марҷонро тасаввур кунед, ки ҳар рӯз ба вай босерӣ ғизо
дода мешавад. Ҳар рӯзи хӯронидан итминони парандаро ба он мефзояд, ки дар зиндагӣ қоидае вуҷуд дорад:
ҳар рӯз намояндагони дути авлоди одамӣ «ғамхори
манфиатҳои ман» ба ман дон мерезад. Дар арафаи рӯзи
шукр (яке аз идҳои миллӣ дар ИМА) бо мурғи марҷон
воқеаи ғайричашмдошт рух медиҳад (яъне соҳиби
хӯроки идона мегардад), ки дар натиҷаи он итминон
тағйир меёбад”.
Бинобар ин, чунин меҳисобем, ки минбаъд аз
пешниҳоди ҳама гуна имтиёзҳои иловагии андозӣ
худдорӣ гардад, имтиёзҳои андозии мавҷуда, аз ҷумла
созишномаҳои сармоягузории басташуда аз нигоҳи
самаранокӣ арзёбӣ ва имтиёзҳои бесамар бекор карда
шаванд.
С.ВАЗИРОВ
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ЭЪЛОН
Муҳтарам шаҳрвандон ва андозсупорандагон!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҷиҳати сарфаи вақти корӣ ва бе ҳозир шудан ба нуқтаҳои
хизматрасонии “Амонатбонк” қабули андозҳо аз молу
мулки ғайриманқули шахсони воқеиро дар шакли
ғайринақдӣ тавассути PОS – терминалҳо ба роҳ мондааст.
Хотиррасон мешавем, ки ҳангоми пардохт намудани
маблағи андозҳо шаҳрвандон ва андозсупорандагон
бо чиптаҳои пардохт таъмин ва ҳамзамон маблағҳои
пардохтшуда ба таври автоматӣ дар ҳисобварақаи онҳо
сабт мегардад.
Аз ин лиҳоз, бо истифода аз тартиби мазкур,
шаҳрвандон ва андозсупорандагон метавонанд андозҳо
аз молу мулки ғайриманқули худро минбаъд дар шакли
ғайринақдӣ дар нозиротҳои андози маҳалли қайди худ
бо истифода аз кортҳои пардохти бонкӣ пардохт намоянд.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Муҳтарам шаҳрвандон!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба шаҳрвандоне, ки аз қонунвайронкуниҳои андоз ба
мақомоти андоз иттилоъ медиҳанд, минатдорӣ баён
мекунад ва ҳамзамон хоҳиш менамояд, ки дар ҳолати
мушоҳида намудани фаъолияти соҳибкорӣ бидуни
бақайдгирии давлатӣ, истифода нагардидани МНХ,
бе ҳуҷҷат анҷом додани амалиёт ва ё дигар ҳолатҳои
пинҳонкунии андозҳо, ба мақомоти андоз тавассути
рақами телефони содакардашудаи 151 муроҷиат намоянд. Шахсияти муроҷиаткунанда махфӣ нигоҳ дошта
мешавад.
Пардохти андоз омили пойдории давлат, рушди
ҷомеа, амали созанда ва таъмини зиндагии осоишта
мебошад.
Қаблан, барои ҳамкориатон сипосгузорем.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Боздоштани љавонон аз
роњи ифротгароии салафї
Ин чӣ шӯру чӣ мағал ё
Раб макун,
Мазҳабеам бахшу даҳ
мазҳаб макун.
Ҷалолиддини Румӣ
Ифротгароӣ (экстремизм),
радикализм (тундгароӣ) ва терроризм (даҳшатафканӣ)аз ҷумлаи
падидаҳои номатлубе мебошанд,
ки барои амнияти миллии ҳар
як кишвар, хусусан, Тоҷикистони
соҳибистиқлол ва тамоми ҷомеаи
ҷаҳонӣ хатар эҷод мекунад. Аз
таҳлилу таҳқиқи маводи илмӣ,
барномаҳои телевизионӣ, радио
ва рўзномаву маҷаллаҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки
дар баъзе кишварҳои исломӣ
ва мусалмоннишин, алалхусус,
кишварҳои арабӣ ин ҷараён густариш ёфтааст. Яке аз омили
асосии сабаби “ифротгароӣ ва
терорризми исломӣ” ном гирифтани ин падидаҳои хатарнок дар
он мебошад, ки як идда гурӯҳҳои
ҷинояткор ва бо асли ислом бегона, барои татбиқи ғаразҳои
сиёсии худ аз шиорҳои исломӣ суистифода мебаранд. Онҳо даъвои
“пуштибонӣ аз ислом”, бунёди “хилофати исломӣ” ва “ислоҳи ислом
ва мусулмонон”- ро баҳона пеш
оварда, аслан барои амалӣ сохтани ҳадафҳо ва ғаразҳои сиёсии худ
ва фармонравоҳои хориҷиашон
талош менамоянд. Ба монанди

20

5

21

...
Марадона,
футболбо
зи машњур

Маствор

... Тзедун,
пешвои
Чин

23

1

4

Номи
китоби
зардуштї

9

5

3

21

22

22

3

21

Боб аз
фасли
Ќуръон

Илми
њисоб

Кўтоњ
кардан

3

21

8

10

3

22

Соњиби
хона
21

22

8

11

9

22

22

11

Машаќќат,
ранљ

5

22

6

22

9

Бомдод,
сапедадам

22

Ќиёмат,
Осеб,
майдони
зиён, бало
ќиёмат
Модари
Муњаммад
(с)

7

3

5

2

20

21

5

Шакли
дигари
тотор

11

22

галаи
гўсфандњо

Фурў
рехтан

14

21

10

12

21

...
Муњаммад
љонов,
актёр

22

3

22

3

6

11

5

16

Мавзее
дар
Туркманис
тон

8

22

2

рутубат
22

4

21

5

8

Пайвандаки
шартї

22

писари
Дедал
13

22

9

8

22

Навиштаи
журналист

21

3

Номаи
хоњишу
илтимос

22

11

11

Муќобили
наздик

Бањра,
њисса

11

4

11

5

20

22

8

21

14

10

15

22

17

22

11

21

2

Тарс,
вањм, бим

Брюс ...
19

5

22

6

Осудагї,
оромиш
22

Дарди
зоидан

14

21

2

ќуллаи ...
5

22

Чит

Ихтирои
Попов

22

8

Бачаи
гўсфанд
8

Фурудоянда
22

9

11

3

1

21

МИРЗОЗОДА А. С.,
ассистенти кафедраи фанҳои
гуманитарии Колеҷи техникии
Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ

ќисми аз
зону поён

Духтур

22

10

7

меваи ток

10

Тор,
ришта
2

6

8

Шаршара
4

22

Фармонбардорї

Меваи
пешпазак
2

3

Дарё дар
Њиндустон

19

22

Дарозтарин шаби
зимистон

аст, вале дар фурӯъ ҳанбалӣ аст.
Ин фирқа дар аввал ба муқобили
хилофати усмонӣ, бидъатҳо ва
хурофоте, ки исломро фаро гирифтаанд, нигаронида шуда буд.
Хулоса, вазифаи ҳар як шахси
ватанпараст, миллатдӯст ва мусалмон бахусус ҷавонон аз он иборат
аст, ки ба чунин равияҳои номатлуби замони муосир ба монанди
радикализм (тундгароӣ), экстремизм (ифротгароӣ) ва терроризм
(даҳшатафканӣ) пайравӣ накарда, барои ҳифз намудани ҷомеаи
озоду мустақили тоҷик ҳамеша
саъю талош варзанд. Чунончӣ,
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
- Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба
Маҷлиси Олӣ баён намуданд: “Мардуми шарифи Тоҷикистон масъулияти имрӯзу фардои кишвар, аз
ҷумла ҳифзи Истиқлолият, ҳимояи
манфиатҳои миллӣ, таҳкими минбаъдаи пояҳои давлатдорӣ, таъмини амнияту оромии давлату ҷомеа
ва ободиву пешрафти кишвари
азизамонро ба зиммаи мову шумо
вогузор намудаанд”.

меваи
тропикї

... Бачан
18

қатлу кушторҳои ваҳшиёнаву
гӯшношуниде, ки ин гурӯҳҳои
ҷинояткор дар қаламрави Шому
Ироқ, Афғонистон, Нигерия, инчунин кишварҳои дигари ҷаҳон
содир намуда истодаанд, аслан
бо дини мубини ислом ҳеҷ гуна
рабте надоранд.
Решаҳои равияи динии “Салафия” таърихи қадима дошта, аз
давраҳои пайдоиши дини ислом
дар замони хулафои рошиддин
маншаъ мегирад. Калимаи “салаф”
дар луғат маънои “пеш гузашта,
пеш зиндагикарда”-ро дорад. Ў ва
ҳаммаслаконаш талаб мекарданд,
ки мусалмонони ҳақиқӣ ба исломи
поки замони Паёмбар (с) бозгашт
кунанд. Барҷастатарин мубаллиғи
салафияи ифротӣ Муҳаммад ибни
Абдулваҳоб мебошад. Зиёрати
мазорҳо ва ҳатто қабри паёмбар аз ҷониби Муҳаммад ибни
Абдулваҳҳоб ширк эълон гардид.
Шахсоне, ки ин амалҳоро анҷом
медоданд, кофир ва маҳкум ба
қатл мешуданд. Бо фаъолияти ӯ
фирқа (на мазҳаб!)-и нави исломӣ
бо номи “ваҳҳобия” (ҳамон нафароне, ки худро салафия меноманд) дар асри XVIII ба вуҷуд
омад, ки усули таълимоти ӯро
гароиш ба салафия ташкил мекунад. Ваҳҳобияро метавон як навъ
“протестантизми нави исломӣ” донист. Дар усул ин фирқа бе мазҳаб

Ишораљонишин

14

Хўрокворї
22

6

19

Яке аз чор
ёри
паёмбар
(с)

15

22

10

6

17

6

Љасади
одами
фавтида

15

22

4

22

13

10

17

11

11

22

20

Хоњиш,
дархост,
илтимос

22

3

22
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ЭЪЛОН
БАРҲАМ МЕХӮРАД

 ҶДММ «ФАЗО 2017» (РЯМ
0310018821) воқеъ дар ноҳияи
И.Сомонӣ, барҳам мехӯрад.
 ТҶ «Кумитаи волидайн ва мураббиёни ширхоргоҳ-боғчаи типпи
санатории №76» (РМА 030013350)
воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ барҳам
мехӯрад.
 ТҶ «Кумитаи волидайн ва мураббиёни ширхоргох-боғчаи №129»
(РМА 030016317) воқеъ дар ноҳияи
Фирдавсӣ, барҳам мехӯрад.
 Ҷ Д М М « Ҳ а қ - 2 0 1 6 » ( Р М А
190010231) воқеъ дар ноҳияи Восеъ, барҳам мехӯрад.
 Филиали ҶДММ «Нурали- К»
(РМА 090015241) воқеъ дар шаҳри
Ҳисор, барҳам мехӯрад.
 Ҷ Д М М « Ҳ и м а т ӣ » ( Р М А
080008961) воқеъ дар ноҳияи Рашт
барҳам мехӯрад.
 К о о п е р а т и в и т и ҷ о р а т и и
«Муҳаммад-Саид» (РЯМ
3210001539) воқеъ дар ноҳияи
Қубодиён, барҳам мехӯрад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба ҶСП «Сити Констракшн
Компани» (РЯМ 0210016276) аз
ноҳияи Шоҳмансур, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Майдаева Мафрӯза (РЯМ
0331396881) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Хоҷаев Фаррух (РЯМ 0331372755)
аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Бобиев Комрон (РЯМ 0331280767)
аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Ту р а қ ул о в Б а ҳ р о м жо н ( Р Я М
0331209945) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Абдураҳмонова Ҷамолби (РЯМ
0330169648) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Пиримов Ҳаким (РЯМ
0330094032) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Назаров Бахтовар (РЯМ 0430199523)
аз ноҳияи Сино, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Додмамадова Бибиноз
(РЯМ 7030014824) аз шаҳри Хоруғ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Қиматшоев Алишер (РЯМ
7230001937) аз ноҳияи Рушон,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Мамадгаминов Раҳматшо (РЯМ
7230003440) аз ноҳияи Рушон,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Исакова Насиба (РЯМ
3030046049) аз ноҳияи Дӯстӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба Намояндагии корпоратсияи ғайритиҷоратии РАО/РО,
ИНК дар ҶТ (РЯМ 0220001045) аз
ноҳияи И.Сомонӣ, бинобар гум шуданаш, беэътибор дониста шавад.
 Иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
РМА-и таҳти 020016331 мутааллиқ
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ЭЪЛОН

ЭЪЛОН

Дар асоси ҳалномаи Суди иқтисодии шаҳри Душанбе шахсони
ҳуқуқии зерин тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ
барҳам дода шудаанд.
Бинобар ин, шаҳодатнома, муҳр, штамп, рамз ва бланкаҳои
фирмавии субъектҳои дар рӯихат дарҷгардида беэътибор дониста мешавад.

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН!

№

Номгӯи субъектҳо

РМА/РЯМ

Нозирот

1

ҶДММ «Анко Тоҷ»

020030185

И. Сомонӣ

2

ҶДММ «Дунёи тиҷорат»

020032036

И. Сомонӣ

3

ҶДММ «ДСД Интернейшнл»

020032036

И. Сомонӣ

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
шаҳрвандоне, ки дар ободии диёр, рушди иқтисод ва таъмини иҷтимоии
аҳолӣ мусоидат менамоянд, миннатдории худро баён мекунад ва иловатан хоҳиш менамояд, ки дар ҳолати мушоҳида кардани фаъолияти
соҳибкорӣ бе бақайдгирии давлатӣ, истифода нагардидани МНХ ва бе
ҳуҷҷат анҷом додани амалиёт, ба мақомоти андоз тавассути рақами
содакардашудаи 151 муроҷиат намоянд. Шахсияти маълумотдиҳанда
махфӣ нигоҳ дошта мешавад.
Пардохти андоз омили пойдории давлат ва рушди он, таъмини
зиндагии осоиштаи ҳар як шаҳрванд дар ҷомеа мебошад. Бинобар ин,
ҳар як амали созандаи мо ин ояндаи худи мо, ояндаи фарзандони мо
ва наслҳои ояндаи халқамон мебошад,
Қаблан, барои ҳамкориятон сипосгузорем.

4

ҶДММ «Атлантикс Констракшн»

020045479

И. Сомонӣ

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

5

ҶДММ «Эйлиф 2013»

040044805

И. Сомонӣ

6

ҶДММ «Кайнак НТ»

020031054

И. Сомонӣ

7

ҶДММ «МОЗТ Томер»

020043032

И. Сомонӣ

8

ҶДММ «Тиллои Сафед-2013»

020042725

И. Сомонӣ

9

ҶДММ «Меркод»

020037961

И. Сомонӣ

10

ҶДММ «АЗЗ Муҳофиз»

020038749

И. Сомонӣ

11

ҶДММ «Гейт Амир»

020038733

И. Сомонӣ

12

ҶДММ «Голем Тоҷикистон»

020037961

И. Сомонӣ

13

ҶДММ «Диёрсӯз»

020029614

И. Сомонӣ

14

ҶДММ «Автомобили Крришна»

020035270

И. Сомонӣ

15

ҶДММ «Ситораи Сурх»

020032015

И. Сомонӣ

16

ҶДММ «Ҳасиб Таеб»

020032700

И. Сомонӣ

17

ҶДММ «Тиҷорат ва Туристи Обид
Салим»

020038263

И. Сомонӣ

18

ҶДММ «Карделон»

010085322

Шоҳмансур

19

ҶДММ «Супер Шер Аҳмад Зай»

010086183

Шоҳмансур

20

ҶДММ «Нури Хуросон»

010083466

Шоҳмансур

21

НФШ «Али Соҳил Камолпури»

010085834

Шоҳмансур

22

НФШ «Ақоби Сафеди Баҳор ЛТД»

010090267

Шоҳмансур

23

ҶДММ «Юнитед Содот Транспортеей010090795
шон Компани»

Шоҳмансур

24

ҶДММ «Ҷовид Ориё»

010089441

Шоҳмансур

25

ҶДММ «Жун Хао»

010084847

Шоҳмансур

26

ҶДММ «Чуан Шиди»

010022926

Шоҳмансур

27

ҶДММ «НБМТББ Ошиқ Муҳаммад»

030016650

Фирдавсӣ

28

ҶДММ «Нуриддин Нуроллоҳ»

030019105

Фирдавсӣ

29

ҶДММ «Мусофиркашу Борбари
Азимӣ»

010026113

Фирдавсӣ

30

ҶДММ «Ҳолид Юсуфӣ»

010089205

Фирдавсӣ

31

ҶДММ «Вали Ҳутак»

040050676

Сино

32

ҶДММ «Измир»

040031414

Сино

33

ҶДММ «Памук»

040033102

Сино

Замима: Номгӯи субъектҳои барҳамдодашаванд 33 адад.

ба Намояндагии корпоратсияи
ғайритиҷоратии РАО/РО, ИНК дар
ҶТ (РЯМ 0220001045) аз ноҳияи
И.Сомонӣ, бинобар гум шуданаш,
беэътибор дониста шавад.
 Иқтибос аз Феҳристи ягонаи
давлатии соҳибкори инфиродӣ
Сайъалиев Рустамҷон (РЯМ
0330143239) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш, беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирӣ ва
иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ мутааллиқ
ба Муассисаи таҳсилоти ибтидоии №59-и ноҳияи Сангвор (РЯМ
7310000280) воқеъ дар ноҳияи
Сангвор, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Зарифов Раҳмонали (РЯМ
0830044729) аз ноҳияи Рашт, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба ҶДММ «Дидори Адолат» (РЯМ 0410025459) аз ноҳияи
Сино, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ
мутааллиқ ба ҶДММ «Дидори Адолат» (РЯМ 0410025459) аз ноҳияи

Сино, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Умаров Акмал (РЯМ
6230017549) аз шаҳри Истаравшан,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Мӯминов Назирҷон (РЯМ
6230048660) аз шаҳри Истаравшан,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Марупов Файзулло (РЯМ
6230014194) аз шаҳри Истаравшан,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Кенҷаев Умед (РЯМ 6230051695)
аз шаҳри Истаравшан, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Бердишукуров Амонҷон (РЯМ
6230093009) аз шаҳри Истаравшан,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба Х/Д «Зайнулло»
(РЯМ 3030028696) аз ноҳияи Дӯстӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Абдуллаев Икромҷон

ЭЪЛОН
АНДОЗСУПОРАНДАГОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба маълумоти шумо мерасонад, ки тибқи Стандарти ягонаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ҳама намуди
хизматрасониҳо, ба истиснои ду ҳолат, яъне бақайдгирии давлатии соҳибкорон ва бақайдгирӣ ҷиҳати пешниҳоди электронии
эъломияҳо, аз ҷумла, додани рақами мушаххаси андозсупоранда,
маълумотнома дар хусуси уҳдадории андозӣ, тартиб додани
санади муқоисавӣ, додани хулоса ҷиҳати баргардонидан ва ё
баҳисобгирии маблағи барзиёд пардохташудаи андозҳо ба буҷет
ва ғайраҳо, ройгон анҷом дода мешаванд.
Хоҳиш менамоем, ки дар сурати бар ивази хизматрасониҳои
ройгон талаб намудани маблағ ва ё аз ҷониби мақомоти андоз
дар сатҳи дахлдор анҷом надодани хизматрасонӣ бо рақами
содакардашудаи телефонии 151 ва ё хаттӣ ба Кумитаи андоз
муроҷиат намоед.
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
АНДОЗСУПОРАНДАГОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мақсади пешгирии ҳолатҳои аз тарафи кормандони мақомоти
андоз аз субъектҳои хоҷагидор беасос талаб намудани пешпардохти маблағи андозҳо, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шумо эҳтиромона
хоҳиш менамояд, ки аз пардохти маблағи андозҳои аз уҳдадории
давраи ҳисоботӣ зиёд худдорӣ намоед.
Дар сурати аз ҷониби кормандони мақомоти андоз риоя
нагардидани талаботи мазкур, метавонед бо рақами телефони
содакардашудаи 151 ва ё хаттӣ ба Кумитаи андоз муроҷиат
намоед.
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
(РЯМ 0730000279) аз шаҳри Турсунзода, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутааллиқ ба Х/Д «Уғулой» (РЯМ
0930018036) аз шаҳри Ҳисор, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
и н ф и р од ӣ И з з а т о в Н у р ул л о
(РЯМ 3530025345) аз ноҳияи
Абдураҳмони Ҷомӣ, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Бобоҷонов Сафаралӣ (РЯМ
2830074528) аз шаҳри Бохтар,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Каримов Нодир (РЯМ 3230006991)
аз ноҳияи Қубодиён, бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Собиров Алишер (РЯМ
0331280135) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Зоиров Сафарали (РЯМ 2830060338)
аз шаҳри Бохтар, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Исоев Баҳриддин
(РЯМ

2830041812) аз шаҳри Бохтар,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Сардоров Наврӯз
(РЯМ
2830124523) аз шаҳри Бохтар,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
З у б а й д о в А бд ул ҳа к и м ( Р Я М
2830096711) аз шаҳри Бохтар,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Муминов Маҳмадёр (РЯМ
2930060650) аз ноҳияи Вахш, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
№0261947 мутааллиқ ба Муассисаи таҳсилоти асосии умумии
№50 (РЯМ 3810000957) вз ноҳияи
Шаҳритус, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
Рамзҳои сабабҳои
баҳисобгирӣ (РСБ), мутааллиқ
ба Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Алеппо» (РЯМ
0410022828) воқеъ дар ноҳияи
Сино, бинобар гум шуданаш,
беэътибор дониста шавад.
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АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДЇ
ДАР ДАВРАИ
СОТСИАЛИЗМИ
МУТАРАЌЌЇ ВА
СОТСИАЛИЗМИ ПАСИН

АЗ ҲАР ХУСУС

Боҷу хироҷ

Рекорди кўдаки њафтсола
100 метр дар 13,48 сония – чунин суръати
тасхиркунандаро Рудолф - давандаи хурдакак аз ИМА нишон дод. Ин рекорди байни
писарбачаҳои 7 - сола маҳсуб мешавад.
Ба ин хотир, давандаи наврасро ба варзишгари сабуки достонзеб Усейн Болт
баробар медонанд. Рекорди Усейн 9,58
сония буда, мақсади асосии ин писарбача
фатҳи натиҷаи Болт мебошад.
- Ман ҷиддан кор мекунам, то якҷо
бо дастаам ба ҳадафҳои бузург бирасам,мегӯяд ӯ.

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Ташкилотҳои кооперативӣ ва ҷамъиятӣ
андоз аз даромадро мутобиқи (Укази Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС аз 1 марти
соли 1979 аз тавозуни (баланси) воқеии
даромад ва ё аз маблағи зиёдии даромадҳо
аз хароҷот ва аз ҳисоби чорабиниҳои пулии
гузаронидаашон месупориданд. Андоз аз
даромадро инҳо месупориданд: корхона ва
муассисаҳои кооператсияи матлубот, ки бар
асоси худтаъминкунӣ (хозрасчет) фаъолият
менамоянд; корхонаҳо ва мақомоти хоҷагии
ташкилотҳои ҷамъиятӣ.
Корхонаҳо ва муассисаҳои кооператсияи матлубот андоз аз даромадро дар
ҳаҷми 35%, корхонаҳо ва мақомоти хоҷагии
иттифоққҳои касаба дар ҳаҷми 25 % аз фоидаи бадаст овардаашон дар ҳар як рубъ
(квартал) месупориданд. Фоидаи аз ин
пардохтҳо ҳар як рубъ ба ҳисоб гирифта
мешуд; дар рубъи дигар он маблағи фоида
ба маблағи асосӣ зам мегардид ва ҳаҷми
даромад аз рӯи фоизи он маблағи нав ҳисоб
карда мешуд.
Мувофиқи қарори Шӯрои Вазирони
ИҶШС аз пардохти андоз аз даромад
баъзе муассисаҳои кооператсияи матлубот, муассисаҳои маданию маърифатии
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо ва
мақомоти хоҷагии ташкилотҳои эҷодӣ озод
карда мешуданд. Андозсупорандагон (андоз
аз даромад) ба мақомоти молия ҳисобот,
тавозуннома (баланс) пешниҳод мекарданд,
мақомоти молия дурустии маблағзугаронӣ,
риояи муҳлати пардохти андозро назорат
менамуданд.
Андоз аз даромади хоҷагиҳои
дастаҷамъиро комбинатҳои хоҷагии қишлоқ
ва моҳидорӣ ба дастоварандагони даромад
аз хоҷагии қишлоқ, корхонаҳои ёрирасон ва
хизматрасонӣ пардохт мекарданд. Даромади софи хоҷагии дастаҷамъӣ, пас аз соқит
кардани як қисми даромад дар ҳаҷми 25%,
андозбандӣ мешуд; қисми захираи (фонди)
музди меҳнати аъзои хоҷагии дастаҷамъӣ
(колхозҳо) ба соқит кардани ҳадди аққали
андозбандинашаванда (аз рӯи ҳисоби
миёнаи 60 рубл ба ҳар як аъзои хоҷагии
дастаҷамъӣ). Шӯроҳои вазирони ҷумҳуриҳои
иттифоқӣ ҳуқуқ доштанд муҳлати пардохтро аз ҷониби баъзе хоҷагиҳои дастаҷамъӣ
тамдид намоянд, баъзе маблағҳои ба буҷет
ворид нагардидаро соқит намоянд.
Мувофиқи Укази Президиуми Шӯрои
Олии ИҶШС (4 апрели соли 1975) андоз
барои даромад аз намоиши кинофилмҳо
ҷорӣ шуд.
(Давом дорад)

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

Б очу

Љопон ба нест
кардани печњои
микромављї
оѓоз кард

Дар бораи ҷиҳатҳои зараровари печҳои микромавҷ бисёр
сухан мегӯянд. Ниҳоят ин дар
пажӯҳишҳои илмӣ ҳам исбот
шуд. Печҳои микромавҷ омили фаъолшавии ҳуҷайраҳои
саратонӣ будаанд. Ба ҳамин
далел ҳукуматдорони кишвари
Ҷопон тасмим гирифтаанд, ки
то охири сол тамоми печҳои
дар мамлакатбударо нест намоянд. Шаҳрванд ё ташкилоте,
ки аз иҷрои ин қарор саркашӣ
менамоянд, ба муддати аз 5 то
15 сол ба ҷазои маҳбас маҳкум
карда мешавад.

Мувофиқи натиҷаи
пажӯҳишҳои олимони
Донишгоҳои Хиросима
ҳуҷҷатҳои бойгонӣ маълум намуданд, ки ҳанӯз соли 1925
олимони кишвар ба организми
инсон зарар расонидани печҳои
микромавҷиро ошкор намуда
будаанд. Маълум гардид, ки
истифодаи ин дастгоҳи коросонкунак фаъол шудани ҳуҷайраҳои
саратонро дар организм ривоҷ
медиҳад. Кишвари Ҷопон, аллакай, корхонаҳои истеҳсоли чунин
печҳоро бастааст. Аз соли 2021
кишвари Кореяи Ҷанубӣ манъи
истеҳсоли печҳои микромавҷро
ба нақша гирифтааст. Кишвари
Чин ҳам мақсад дорад аз соли
2023 аз баҳри ин печҳо гузарад.

-

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:
ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА
Ф. С . - Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Шарафи олим на дар синну сол,
балки дар маърифати ӯст.
ххх
Кор моро аз се чизи бад:
дилтангӣ, камбудӣ ва бенавоӣ
халос мекунад.
ххх
Дар амали хайр исроф нест,
ҳамчунон ки дар исроф хайре
нест.
ххх
Агар оқилӣ, бо ҷоҳилон ҷадал
макун, ки худро асири ҷаҳл кунӣ
ва ононро доноӣ наомӯзӣ.
ххх
Ҳама ҷову ҳама вақт дурусткору
додгустару хатобахш бош!
ххх
Ғуруратро фурӯ бар, дар он ягон
моддае нест, ки ба саломатиат зарар расонад.

Панди рўзгор

Шукронаро аз мор бояд омӯхт. Ӯ
ҳеҷ гоҳ наменолад, ки: «ман дасту
по надораму биноиям ҳам хуб нест,
на дар он ҷое таваллуд шудаам, ки
мебоист, ҳеҷ кас дӯстам намедораду
аз рӯзи таваллуд ғамхории падару
модарро надидаам…».
Мор бо он чи қаноат мекунад,
ки дорад. Ва бо ҳамаи нодориҳояш
тавре ба сар мебарад, ки ҳатто мо аз
ин ҷонвари «маъюб» тарсида мегардем… Пас, биёед нанолем!

Боимљон
ва хусусиятњои
дармонбахши он

Тадқиқот нишон медиҳанд, ки таркиби мекунанд. Дар баробари ин боимҷон барои
боимҷон аз 93,2% об, қариб 3% шакар, то муолиҷаи бемориҳои гурда, ҷигар, меъдаву
1,2% намаки калий, калтсий, магний, ка- рӯда ва сахтшавии меъда давои хуб аст.
ротин, витаминҳои В2, ва С иборат буда, Ҳамчунин, агар нохост ягон ҷои аъзои бадан
истеъмоли он махсусан барои одамони захмӣ шавад, боимҷонро истифода кардан
солхӯрда муфид аст.
мувофиқи матлаб аст. Калийи зиёди таркиДар таркиби боимҷон моддае бо номи би он ба мӯътадил намудани кори дил ва
мелонген мавҷуд аст, ки хусусияти
хориҷ кардани моеи зиёдатӣ аз оргазиёди шифоӣ дорад. Ин модда
низм мусоидат мекунад. На танҳо
дар боимҷон ҳангоми пухта
боимҷони навпухтарасида,
расиданаш ҷамъ мешабалки хушккардашудаи он
вад. Боимҷон ба сифати
низ барои гирифторони
ғизои табобатӣ барои
бемории дил фоидаомуолиҷаи бемории
вар аст.
варами рагҳои хунБарои тайёр
Соли 2017 дар иёлати Аризонаи ИМА
гузар муфид аст.
н а м уд а н и ш а р майдони тамошоеро дар баландии 1200
Истеъмоли мунтабати дармонметр сохта, ба истифода доданд, ки сайёҳонро
зами он миқдори
бахш як миқдор
ба ҳайрат овард. Аҷобати сохтмон дар ин аст,
холестерини
боимҷони хушкки он бо вуҷуди бениҳоят калон буданаш дар
таркиби хунро
карда ва резакарҳолати муаллақ қарор дошта, ҳангоми ҳаракат дар
то ба 50% кам
даро ба 1 литр
болояш гӯё замин шахсро ба комаш фурӯ мебарад.
мекунад. Онро
об андохта, мудДарозии пайроҳа 20 метрро ташкил медиҳад,
ҳамчун давои
дати 20 дақиқа
ки барои одамони заифмизоҷ тавсия намешавад.
беҳтарин бабояд ҷӯшонид.
Ҳангоми пайроҳаро тай кардан ба меҳмон пайафзори махсус медиҳанд, ки бо он шахсро ҳиссиёти
р о и ш а хс о н е ,
М а ҳ л у л и
парвоз кардан фаро мегирад.
к и г и р и фто р и
ҳо с и л ш уд а р о
Муҳандиси иншоот мегӯяд, ки роҳрав барбемории қалб
ба сифати давои
дошти
то 70 тонна вазнро дорад. Вале барои
дар шакли ҳаб
дарди дандон ва
эҳтиёт, дар як вақт танҳо то 120 нафарро иҷозат
( т а бл е т ка ) д а р
милкҳо истифода
медиҳанд.
дорухонаҳо тавсия
мекунанд.

Њаяљон,
тарс ва
њиссиёти парвоз

СОЛЕҲЗОДА А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - муовини
Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
ИСМОИЛЗОДА Х. И. - сардори Раёсати банақшагирии

стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон.

-

ХИРОЧ

СУХАНОНИ
ҲАКИМОНА

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.

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.

Навбатдор: Неъматулло ЗОИРЗОДА
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: 75 592

