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Ҳамватанони азиз!
Имрӯзҳо мардуми шарифи
Тоҷикистон дар арафаи иди саиди
Қурбон, ки яке аз суннатҳои мубораки
дини мубини ислом мебошад, қарор
доранд. Ба ин муносибат хурду бузурги сокинони кишвари азизамонро
самимона табрик мегӯям.
Адо кардани намози ид, анҷом
додани маносики ҳаҷ ва қурбонӣ
кардан аз ҷумлаи фароизи исломӣ
дар рӯзи ид мебошанд.
Дар доираи риояи фаризаҳои
зикршуда бояд донист, ки ба ҷой
овардани маносики ҳаҷ ва қурбонӣ
кардан танҳо ба шахсоне воҷиб аст,
ки шароити мусоиди зиндагӣ ва
имкониятҳои васеи моддиву молӣ
доранд.
Шахсоне, ки чунин шароиту имкониятро надоранд ва дар пешбурди
зиндагӣ мушкилоту тангдастӣ мекашанд, барои онҳо қурбонӣ кардан ва
додани дигар садақаву хайрот дуруст
нест. Онҳо метавонанд бо рафтору
кирдори писандида ва одобу ахлоқи
ҳамида савобу баракати арзандае ба
даст оваранд.
Баръакс, онҳое, ки дорои имконияти фарохи моддӣ ҳастанд, бояд
як ҳиссаи гӯшти қурбонӣ ва дигар
хайроту садақаи худро ба чунин шахсон, яъне ниёзмандон ва оилаҳои
камбизоат диҳанд.
Ҳамватанони азизи мо бояд
донанд, ки масъалаи ба кӣ додан
ва тақсим кардани гӯшти чорвои
қурбоникардашуда дар ояти 36 сураи
Ҳаҷҷи Қуръони маҷид баён шудааст.

ПРЕЗИДЕНТ

Боҷу хироҷ

Паёми шодбошии Президенти Љумњурии
Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам
Эмомалї Рањмон ба муносибати иди Ќурбон
Дар ин оят таъкид мешавад, ки
аз гӯшти чаҳорпои қурбонӣ “бихӯред
ва ба дарвеши тангдаст ва бенаво
бихӯронед”. Яъне гӯшти чорвои
қурбоникардашуда бояд барои таъмини эҳтиёҷоти оила ва ҳиссаи дигараш барои кумак ба муҳтоҷон сарф
карда шавад. Дар аҳодиси набавӣ ва
фатвоҳои фақеҳони мазҳаби ҳанафӣ
низ аҳкоми анҷом додани қурбонӣ
танзим шудаанд.
Ҳамчунин, мехоҳам як нуктаи
муҳимро, ки ба оростани дастурхони
идона вобаста мебошад, бори дигар
таъкид намоям.
Баъзеҳо дар ҷомеаи мо то ҳанӯз
ҳангоми оростани дастурхони идона ба зиёдаравию исрофкорӣ роҳ
медиҳанд ва ба ин васила ба буҷети
оилаи худ зиён ворид менамоянд.
Дар натиҷа ҷанбаҳои маънавӣ
ва ахлоқию тарбиявии ин иди саид,
аз ҷумла хоксориву фурӯтанӣ ҳамчун
хислатҳои ҳамидаи инсонӣ фаромӯш
мешаванд ва ҳама чиз дар атрофи тановул кардани хӯроки аз андоза зиёд,
яъне арзишҳои истеъмолӣ фаҳмида
мешавад.
Доир ба масъалаи роҳ надодан ба зиёдаравию исрофкорӣ
дар оростани ҳама гуна дастурхон

– ҳам идона ва ҳам меҳмонӣ –
Имом Абӯҳанифа аз ҳадисе ҳангоми
меҳмонӣ дар хонаи саҳобаи
пайғамбар Ҷобир ибни Абдуллоҳ
ёдовар шудааст, ки чунин аст: —
“Ҳамоно пайғамбари Худо моро аз
“таклуфа”, яъне таҳаммули сарфу
хароҷот ва машаққати аз тавоноӣ
бештар манъ карда буд”.
Аз ин рӯ, ҳангоми омодагӣ ва
густурдани дастурхон ба хотири ид
ва пазироии меҳмон исрофкориву
зоҳирпарастӣ ва кӯшиши аз дигарон
беҳтару бартар буданро бо анъанаву
оинҳои миллати бостонии тоҷик ва
арзишҳои имониву эътиқодӣ вобаста
кардан камоли беэҳтиромӣ аст.
Арзишу муқаддасоти дини мубини ислом ба ҳеҷ ваҷҳ қабул надоранд,
ки шахси мусулмон бо дасти худаш ба
сатҳи некӯаҳволии хонаводааш зиён
ворид намояд.
Баръакс, мо бояд дар рӯзҳои
баргузории ин иди саид ба ҷанбаи
маънавии масъала аҳаммияти зарурӣ
диҳем.
Мардумро аз вазъи кишварҳои
мусулмонӣ, низоъҳои байнимазҳабӣ,
равандҳои сиёсисозии ислом ва
ниятҳои нопоки гурӯҳҳои ифротӣ
воқеъбинона огоҳ кунем.

Дар раванди таълиму тарбияи
ҷавонон ба масъалаҳои дӯст доштани Ватан, ҳимояи марзу бум,
дастовардҳои истиқлолият ва иззату
эҳтиром кардани падару модар ва
калонсолон таваҷҷуҳи махсус зоҳир
намоем.
Дар ин замина шахс метавонад
корҳоеро анҷом диҳад, ки дар дафтари аъмолаш ба таври ҳамешагӣ
ҳамчун садақаи ҷория сабт мегардад.
Вобаста ба истиқболи сазовори
сисолагии Истиқлолияти давлатӣ
як идда шаҳрвандони огоҳи мо
пасандоз ва маблағҳои ба нияти
ҳаҷ ҷамъовардаашонро барои адои
корҳои хайр, аз қабили бунёди мактабу марказҳои саломатӣ, сохтани
роҳу пулҳо, таъмини мардум бо оби
нӯшокӣ, аз худ кардану обод намудани заминҳои нав, беҳтар сохтани
шароити манзили зисти хеш ё ёрӣ
додан ба шахсони камбизоат, яъне
ба корҳое, ки тибқи аҳкоми шариат
савоби ҷория мебошанд, сарф карда
истодаанд.
Баракати ин гуна саҳмгузорӣ
ва корҳои писандида ҳам ҷамъият
ва ҳам шахсиятро тарбият мекунад
ва боиси тақвияти пояҳои ахлоқии
ҷомеа мегардад.

Рукни асосии иди Қурбон анҷом
додани маносики ҳаҷ мебошад. Вале
як бор анҷом додани фаризаи ҳаҷ
ҳамчун яке аз рукнҳои панҷгонаи
ислом барои ҳар фарди мусулмон ба
шарте тавсия шудааст, ки саломатӣ,
тавону қудратмандӣ ва имконияти
молии адо намудани чунин сафарро дошта бошад ва то баргаштани
ӯ наздиконаш аз ҷиҳати таъмини
эҳтиёҷоти рӯзгор ҳеҷ танқисӣ надошта бошанд.
Имрӯз сиёсати пешгирифтаи давлат барои ҳар як фарди ҷомеа имконият фароҳам овардааст, ки барои рӯз
ба рӯз беҳтар сохтани зиндагии худ ва
рушду ободии Ватани азизамон ба
заҳмати бунёдкорона машғул шуда,
дар пешрафт ва таъмини осудагии он
саҳми муносиб гузорад.
Аз ин лиҳоз, итминон дорам,
ки мардуми шарифи Тоҷикистон
минбаъд низ саъю талоши хешро дар роҳи тарбияи ахлоқии наврасону ҷавонон, ба роҳи дуруст
раҳнамоӣ кардани онҳо, боз ҳам
вусъат бахшидани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ба хотири ободиву
пешрафти кишвари маҳбубамон ва
давлати соҳибистиқлоламон дареғ
нахоҳанд дошт.
Бо ҳамин орзуву ниятҳои нек,
ҳамаи шумо, ҳамватанони азизро ба
муносибати фарорасии иди Қурбон
табрик гуфта, бароятон тандурустиву
саодати зиндагӣ, хонаи обод ва ризқу
рӯзии фаровон орзу менамоям.
Иди саиди Қурбон муборак бошад, ҳамватанони азиз!

Вусъати тозаи рушди иљтимоиву иќтисодї
Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо роҳбарон ва фаъолони ноҳияи Ховалинг
Ҳамватанони азиз!
Қабл аз ҳама, ба хурду бузурги ноҳияи Ховалинг ва ба ҳар яки шумо, ҳозирини гиромӣ,
барои пазироии самимии Роҳбари давлат арзи
сипос карда, ба хонадони ҳамаи сокинони
ноҳия файзу баракат ва рӯзгори ободу осуда
орзу менамоям.
Имрӯз мо бо натиҷаҳои заҳмати аҳлонаи
сокинони ноҳия шинос шудем ва эътимод ҳосил
кардем, ки тайи солҳои охир рушди иҷтимоиву
иқтисодии ноҳияи Ховалинг ва деҳоти он вусъати тоза гирифта, шароити зиндагии мардуми
он хеле беҳтар ва симои ноҳия замонавию зебо
гардидааст.
Ноҳияи Ховалинг яке аз минтақаҳои хушбоду ҳавои мамлакат ва дорои имкониятҳои фаровони истеҳсолӣ буда, мардуми заҳматқарини
он бо истифода аз шароити мусоиди иқлим ва
захираҳои бойи табиӣ барои беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагӣ, пешрафти диёр
ва кишвари хеш саҳми ватандӯстонаи худро
гузошта истодаанд.
Тамоми сокинони кишвар ҳар рӯз шоҳиди
ба истифода додани иншооти мухталифи
иқтисодиву иҷтимоӣ ҳастанд ва дарк кардаанд, ки ҳоло раванди ободониву созандагӣ
дар саросари мамлакат ба як ҷабҳаи бузург
табдил ёфтааст ва мардуми бонангу номуси мо
ба хотири ободу зебо гардонидани диёри худ
софдилона заҳмат кашида истодаанд.
Бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ,
биноҳои хуштарҳи иҷтимоӣ, яъне муассисаҳои
таълимиву тиббӣ, роҳу пулҳои нав, таъмиру
барқарорсозии иншооти мавҷуда ва фаъолияти муназзами муассисаҳои хизматрасонӣ дар
тамоми кишвар, аз ҷумла ноҳияи Ховалинг
далели равшани сол то сол ободу пешрафта гардидани сарзамини биҳиштосоямон мебошад.
Бо истифода аз фурсат, ба ҳамаи мардуми
сарбаланди ноҳияи Ховалинг, ки дар баробари
сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар барои
ободонии Ватани аҷдодии худ бо ҳисси баланди
масъулият ва ифтихори ватандорӣ заҳмат мекашанд, миннатдории самимӣ баён менамоям.
Имрӯз деҳаи Ховалинг, ки маркази маъмурии ноҳияи Ховалинг маҳсуб меёбад, ба яке аз
мавзеъҳои аҳолинишини аз лиҳози иҷтимоиву

фарҳангӣ муҳим табдил ёфта, рушди иқтисодӣ
ва афзоиши шумораи аҳолии он торафт вусъат
гирифта истодааст.
Бо дарназардошти ин раванд, 8 июли соли
ҷорӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор
қабул кард, ки тибқи он ба деҳаи Ховалинг
мақоми шаҳрак дода шуд.
Тибқи маълумот ба истиқболи арзандаи
ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг
сохтмони зиёда аз 330 иншооту биноҳои
иҷтимоиву хизматрасонӣ, корхонаву коргоҳҳои
бофандагиву дӯзандагӣ ва коркарди маҳсулоти
кишоварзӣ ба нақша гирифта шудааст ва корҳои
ободониву бунёдкорӣ рӯз ба рӯз вусъат ёфта
истодаанд.
То имрӯз аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ
бунёду азнавсозии 110 муассисаву иншооти
хизматрасонӣ ба итмом расида, 51 километр
роҳҳои маҳаллӣ таъмир гардидаанд ва дар масофаи 4 километр корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ
ба анҷом расонида шудаанд.
Инчунин, 15 хонаи истиқоматӣ барои 15
оила бунёд ва барои 15 нафар қитъаи замин
ҷудо карда шудааст, 6 муассисаи таълимӣ барои
2300 нафар хонанда, 12 синфхонаи иловагӣ
бо 240 ҷойи нишаст, 5 маркази саломатӣ, 5
меҳмонхона, 18 маркази хизматрасониву савдо,
2 беморхонаи дорои 170 кат, боғи фарҳангу
фароғат ва гулгашти замонавӣ бо майдони
Парчам ва Нишони давлатӣ дар маркази ноҳия,
амфитеатр бо 1000 ҷойи нишаст, 2 бинои маъмурии ҷамоати деҳот, 4 коргоҳи дӯзандагӣ бо
100 адад дастгоҳ, 3 коргоҳи хиштбарорӣ, 10
варзишгоҳи хурд, толори варзиш ва майдончаи
бозии кӯдакон, чандин таваллудхонаву дорухона, китобхонаву ошхона, ҳаммому сартарошхона ва дигар иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ
сохта, ба истифода дода шудааст.
Илова бар ин, фурудгоҳи ноҳия таъмир ва
барои истифода омода гардида, дар маҳалҳои
аҳолинишин ба масофаи 6 километр хатти барқ,
11 километр хатҳои оби нӯшокӣ кашида шудаанд ва 21 километр кӯчаву хиёбонҳо чароғон ва
500 гектар замин обёрӣ гардидааст.
Барои ободониву гулзоркунии маҳалҳо зиёда аз 30 ҳазор бех ниҳол шинонида, 140 гектар

боғҳои нав, аз ҷумла 16 гектар боғи интенсивӣ
бунёд гардидаанд.
Илова ба корҳои зикршуда, ҳамчунин, 116
хонаи истиқоматӣ ва даҳҳо иншооту биноҳо,
аз ҷумла, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои
саломатӣ, мактаби мусиқӣ, 13 километр роҳҳои
мошингарду 8 пул, бинои шуъбаи корҳои
дохилӣ, варзишгоҳи марказӣ ва иншооти дигар
аз таъмири асосӣ бароварда шудаанд.
Тибқи нақшаи тасдиқгардида аз ҳисоби
ҷалби сармояи мустақими дохилӣ ва
соҳибкорони ватанӣ маблағгузории 88 миллион
сомонӣ пешбинӣ гардида, то имрӯз ба маблағи
умумии зиёда аз 53 миллион сомонӣ корҳои
сохтмону ободонӣ ба анҷом расонида шудаанд.
Ҳукумати мамлакат дар доираи татбиқи
стратегияву барномаҳои давлатӣ ва тавассути
андешидани тадбирҳои пайваста барои расидан ба ҳадафҳои миллӣ тамоми захираву
имкониятҳоро сафарбар намуда, дар давраи
соҳибистиқлолӣ барои рушди ноҳияи Ховалинг
аз ҳисоби сарчашмаҳои буҷетӣ беш аз 400 миллион сомонӣ равона кардааст.
Бо мақсади таъмин намудани рушди бомароми ноҳия дар се соли охир 122 миллион
сомонӣ равона гардида, танҳо барои соли ҷорӣ
беш аз 43 миллион сомонӣ ба нақша гирифта
шудааст.
Ҳоло дар ноҳия 9 лоиҳаи давлатии
сармоягузорӣ дар соҳаҳои маориф ва нақлиёту
кишоварзӣ амалӣ шуда истодааст, ки маблағи
умумии дар доираи онҳо то имрӯз азхудшуда
қариб 230 миллион сомониро ташкил медиҳад.
Соли 2018 барои дастгирии соҳибкории
хурду миёна аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои
қарзӣ 5 миллион сомонӣ қарз дода шудааст,
ки назар ба соли 2017-ум 1,3 миллион сомонӣ
зиёд мебошад.
Аммо ин нишондиҳанда дар муқоиса бо сечор соли қаблӣ коҳиш ёфтааст, ки чунин ҳолат,
пеш аз ҳама, натиҷаи фаъолияти номуназзами
ташкилотҳои қарзӣ буда, зарур аст, ки камбудии
мазкур ҳарчи зудтар бартараф карда шавад.
Тибқи маълумоти оморӣ соли 2018 дар
корхонаҳои саноатии ноҳия ба маблағи 290
миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба соли 2017-ум 12 миллион

сомонӣ зиёд мебошад.
Дар 5 моҳи соли ҷорӣ аз 12 корхонаи саноатии ноҳия танҳо 6 корхона фаъолият карда, дар
онҳо ба маблағи ҳамагӣ 47 миллион сомонӣ
маҳсулот истеҳсол шудааст, ки дар муқоиса
бо ҳамин давраи соли 2018-ум 34 миллион
сомонӣ ё 44 фоиз кам мебошад. Чунин вазъ
нигаронкунанда буда, аз роҳбарони ноҳия ва
масъулону мутахассисони корхонаҳо андешидани тадбирҳои бетаъхирро тақозо менамояд.
Барои беҳсозии нишондиҳандаҳои соҳаи
саноати ноҳия ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии ноҳия ва вазорату идораҳои марбута
зарур аст, ки бо дарназардошти имкониятҳои
мавҷуда ба бунёди корхонаҳои коркарди мева,
аз ҷумла истеҳсоли шарбату нӯшокиҳои мевагӣ,
маҳсулоти ширӣ ва истеҳсоли масолеҳи сохтмон
эътибори ҷиддӣ зоҳир намоянд.
Ҳамзамон бо ин, зарур аст, ки захираҳои
табиии ноҳия, аз ҷумла тилло, ба таври самаранок истихроҷ ва коркард шуда, саҳми ин бахш
барои бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ баланд
бардошта шавад.
Яке аз омилҳои муҳимми рушди шаҳру
ноҳияҳо таъмин будани иншооти иҷтимоиву
иқтисодӣ бо нерӯи барқ ба ҳисоб меравад.
Гарчанде дар давоми як сол дар ноҳия 9
трансформатори барқӣ, зиёда аз 150 симчӯб
ва 15 километр ноқилҳои барқӣ насб карда шудаанд, лекин аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум
будани 5 деҳаи ноҳия ва ба зиёда аз 7 миллион
сомонӣ расидани маблағи қарзи истифодаи
барқ яке аз мушкилоти ҷиддии ноҳия мебошад,
ки бояд ҳарчи зудтар ҳаллу фасл карда шавад.
Соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзӣ дар ноҳия 175 миллион сомониро
ташкил дода, дар муқоиса бо соли гузашта 10
миллион сомонӣ зиёд гардидааст.
Дар панҷ моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ ба беш аз 9 миллион
сомонӣ расонида шудааст, ки назар ба ҳамин
давраи соли гузашта 320 ҳазор сомонӣ зиёд
мебошад.
Вобаста ба масъалаи рушди соҳаи
кишоварзӣ ман доим таъкид менамоям,
ки азхудкунии заминҳои нав ва истифодаи
оқилонаи онҳо, барқарорсозии боғҳои куҳна,
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Вусъати тозаи рушди иљтимоиву иќтисодї
Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо роҳбарон ва фаъолони ноҳияи Ховалинг
бунёди боғҳои нав, таъминот бо оби полезӣ ва
татбиқи технологияҳои муосир омилҳои асосии
афзоиш додани маҳсулоти кишоварзӣ ва бо
ҳамин васила амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои
миллиамон — ҳифзи амнияти озуқаворӣ ба
ҳисоб меравад.
Ҳарчанд ки соли 2018 дар ноҳия 120 гектар
боғҳои нав бунёд гардида, 15 гектар боғҳои
куҳна барқарор ва 3 насоси обкашӣ ба кор дароварда шудаанд, вале бо об таъмин набудани
1600 гектар заминҳои кишоварзӣ, набудани
сардхонаҳо, коргоҳҳои коркарди маҳсулоти
кишоварзӣ, риояи нокифояи агротехникаи парвариши зироат ва коркарди боғҳо, корношоям
гардидани техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ,
норасоии тухмиҳои хушсифати ғалладонагӣ
ва картошка барои рушди соҳа мушкилот ба
миён овардааст.
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
вилояти Хатлон ва ноҳияи Ховалинг вазифадоранд, ки дар ҳамкорӣ бо вазоратҳои
кишоварзӣ, молия, рушди иқтисод ва савдо,
кумитаҳои давлатии сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатӣ, идораи замин ва геодезӣ,
Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ ҷиҳати
рафъи мушкилоти ҷойдошта тадбирҳои зарурӣ
андешанд.
Илова ба ин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии вилоят ва ноҳияро зарур аст, ки
якҷо бо Вазорати кишоварзӣ ва дигар сохтору
мақомоти дахлдор ба масъалаи истифодаи
самараноки замин аҳаммияти ҷиддӣ зоҳир
намуда, ҷиҳати бо усулҳои муосир ба роҳ мондани парвариши дарахтони мевадиҳанда, яъне
бо истифода аз обёрии қатрагӣ бунёд кардани
боғҳои интенсивӣ ва афзун намудани содироти
меваи аз лиҳози экологӣ тоза, инчунин, зиёд
кардани майдони заминҳои кишти картошка
ва афзоиш додани саршумори чорвои хушзот
чораҷӯӣ намоянд.
Соли гузашта дар ноҳия зиёда аз 61
тонна асал истеҳсол карда шудааст, вале ин
нишондиҳанда нисбат ба имкониятҳои ноҳия
хеле паст мебошад ва зарур аст, ки барои
зиёд кардани оилаи занбӯри асал тадбирҳои
иловагӣ андешида шаванд. Чунки ин соҳа яке
аз роҳҳои афзоиш додани ҷойҳои корӣ, даромади аҳолӣ ва содироти маҳсулот мебошад.
Коршиносони соҳа болоравии нархи асалро
дар бозорҳои ҷаҳонӣ пешгӯӣ карда истодаанд.
Зеро соли ҷорӣ бо сабаби тағйирёбии иқлим
дар як қатор кишварҳо қисми зиёди оилаҳои
занбӯри асал нобуд шудааст.
Ҳозирини гиромӣ!
Дар ноҳия то имрӯз бо истифода аз
имкониятҳои мавҷуда дар самти беҳтар кардани вазъи роҳҳо ва хизматрасонии нақлиётӣ
як силсила корҳо амалӣ карда шудаанд. Аммо
то ҳанӯз дар ин самт камбудиву норасоиҳо ба
мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла то ҳол кам будани хатсайрҳои байни деҳаҳо, ки аз маркази
ноҳия дар масофаи хеле дур қарор доранд,
барои сокинон мушкилоти зиёд пеш овардааст.
Роҳбарони сохтору мақомоти маҳаллӣ
вазифадоранд, ки доир ба ҳалли ин масъала
бо истифода аз имкониятҳои худӣ чораҷӯӣ
намоянд.
Ҳарчанд ки барои таъмиру таҷдиди роҳҳои
ҳудуди ноҳия мунтазам маблағҳои зарурӣ
равона карда мешаванд, вале то ба ҳол 208 километр роҳҳои дохилӣ таъмирталаб мебошанд.
Бояд гуфт, ки охири соли 2017 роҳи Восеъ – Ховалингро ба масофаи 88 километр ба
маблағи умумии қариб 320 миллион сомонӣ
таҷдиду азнавсозӣ карда, ба истифода супорида будем, ки 48 километри он ва 180 миллион
сомонӣ аз хароҷоти умумӣ ба ҳудуди ноҳияи
Ховалинг рост меояд.
Имрӯз роҳи Данғара — Кангурт – Балҷувон
– Ховалинг ба масофаи 45 километр бо 3 пули
мошингард тибқи меъёрҳои муосир пурра
азнавсозӣ ва ифтитоҳ гардид.
Ин қитъаи роҳ имконият медиҳад, ки сафари мардум ба шаҳри Душанбе як соат кӯтоҳ
гардида, интиқоли молу маҳсулот бо хароҷоти
камтар анҷом дода шавад.
Қобили зикр аст, ки тайи ду соли охир дар

натиҷаи беҳтар гардидани вазъи роҳҳо дар
ҳудуди ноҳия садамаҳои нақлиётӣ умуман ба
қайд гирифта нашудаанд. Ҳол он ки солҳои пеш
ҳар сол 10-15 садамаи нақлиётӣ бо оқибатҳои
вазнин ва ҳатто марги одамон рух медоданд.
Ҳамдиёрони азиз!
Ноҳияи Ховалинг бо таърих ва фарҳанги
ғании худ маълуму машҳур мебошад, зеро дар
ҳудуди он шумораи зиёди ёдгориҳои таърихиву
фарҳангӣ, аз қабили мазори Султон Увайси
Қаранӣ, Боғ – осорхонаи Восеъ, шаҳри Мунки қадим, бошишгоҳҳои одамони асри санг,
маъбади буддоии Чепол мавҷуданд, ки барои
сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷолиб мебошанд.
Аз ин лиҳоз, таъкид менамоям, ки обод
нигоҳ доштани мавзеъҳои табииву таърихӣ ва
ҳарчи бештар ҷалб кардани сайёҳони дохиливу
хориҷӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини
роҳбарону масъулони ноҳия ва Кумитаи рушди
сайёҳӣ ба ҳисоб меравад.
Илова ба ёдгориҳои нодири таърихӣ ва
табиати зебои ин диёр муҳайё сохтани инфрасохтори зарурӣ барои рушди сайёҳӣ, бахусус,
сайёҳии табобативу экологӣ ва ҷалби сайёҳони
дохиливу хориҷӣ яке аз воситаҳои асосии бо
ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ ва беҳтар
гардонидани сатҳи зиндагии сокинони ноҳия
мебошад.
Таъкид месозам, ки ин раванд бояд, махсусан, дар доираи чорабиниҳои солҳои рушди
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вусъат
дода шавад.
Бо дарназардошти аҳаммияти бузурги
мактабу маориф барои ояндаи миллату давлат
Ҳукумати мамлакат маблағгузории соҳаро сол
ба сол зиёд мекунад.
Агар маблағгузорӣ ба соҳаи маорифи
ноҳияи Ховалинг дар соли 2010-ум 6,4 миллион сомониро ташкил дода бошад , ин
нишондиҳанда дар соли ҷорӣ ба 19 миллион
сомонӣ расидааст, яъне қариб се баробар
афзоиш ёфтааст.
Дар замони соҳибистиқлолӣ дар ноҳия
аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ
39 бинои нав ва биноҳои иловагӣ дар назди
муассисаҳои таълимӣ барои 4300 ҷойи нишаст
ба маблағи умумии 44 миллион сомонӣ сохта,
ба истифода дода шудаанд.
Аз ҷумла, солҳои 2017-2018 ва шаш моҳи
соли 2019-ум 6 бинои нав барои 2300 ҷойи
нишаст сохта, мавриди баҳрабардорӣ қарор
гирифтааст ва ҳоло бунёди 5 муассисаи таълимии муосир идома дорад.
Ҳамзамон бо ин, сохтмону азнавсозии 5
муассисаи таълимии дар ҳолати садамавӣ
қарордошта, 15 муассисаи таълимӣ дар
деҳаҳои навбунёд, бинои шуъбаи маориф, маркази таҳсилоти иловагӣ ва маркази дарёфт ва
рушди истеъдодҳо ба нақша гирифта шудааст.
Ҳоло азнавсозии 2 муассисаи таълимии
садамавӣ — муассисаи таҳсилоти умумии
асосии рақами 27 барои 360 ҷойи нишаст ва
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами
9 барои 480 нафар хонанда идома дорад.
Имрӯзҳо бо мақсади дастгирии соҳаи маориф аз ҷониби соҳибкорони бонангу номуси
ватанӣ низ иқдомоти ватандӯстона амалӣ шуда
истодаанд.
Шахсони ҳимматбаланди ноҳия дар
ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ аз соли 2018 то имрӯз дар назди
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ биноҳои
таълимии замонавӣ барои 1270 нафар хонанда, инчунин, синфхонаҳои иловагӣ сохта, ба
истифода додаанд.
Бо вуҷуди ин, дар соҳаи маорифи ноҳия
як қатор камбудиву мушкилот низ ба назар
мерасанд, ки бунёди муассисаҳои томактабӣ
ва вобаста ба табдили мақоми муассисаҳои
таҳсилоти умумии асосӣ ба муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ ба миён омадани эҳтиёҷот ба
93 нафар омӯзгорони ихтисосманди забонҳои
русиву англисӣ ва фанҳои дақиқу гуманитарӣ
аз ҷумлаи онҳо мебошанд.
Чунин ҳолат дар муассисаҳои тандурустии
ноҳия низ ба назар мерасад. Бо сабаби норасоии 22 нафар мутахассисони ихтисосманди соҳа

дар самти хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии
ноҳия мушкилиҳо мушоҳида карда мешаванд.
Аз ин рӯ, вазоратҳои маориф ва илм,
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
ноҳияро зарур аст, ки ҷиҳати бо омӯзгорону
табибони ихтисосманд таъмин намудани
муассисаҳои таълимиву тандурустии ноҳия
тадбирҳои саривақтӣ андешанд.
Ҳоло мехоҳам андешаҳои худро дар бораи
баъзе мушкилоти ҳалталаби ноҳия баён намоям, ки ҳалли онҳо аз ҳамкории мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо сохтору
мақомоти дахлдори давлатӣ вобаста мебошад.
Шароити кӯҳистони ноҳияи Ховалинг барои боғпарварӣ, хусусан, боғҳои интенсивӣ,
парвариши ниҳолҳои себу гелос, ноку олу ва
рушди занбӯриасалпарварӣ, картошкапарварӣ
ва чорводорӣ хеле мусоид аст.
Бинобар ин, зарур аст, ки азхудкунии
заминҳои нав вусъат дода шавад. Дар давраи
гузашта фақат дар як маҷмааи агросаноатию
чорводории ноҳияи Ховалинг 35 ҳазор чорвои
калони шохдор парвариш карда мешуд.
Вале вазъи имрӯзаи парвариши чорво
умуман қаноатбахш нест. Ҳол он ки ноҳияи
Ховалинг барои рушди чорводорӣ захираҳои
фаровони хӯроки чорво ва чарогоҳҳои тобистонаи хеле зиёд дорад. Инчунин, захираҳои
зиёди гиёҳҳои шифобахши ноҳия имконият медиҳанд, ки фаъолияти дорусозӣ ва
занбӯриасалпарварӣ тараққӣ дода шавад.
Бояд гуфт, ки дар гузашта зиёда аз 2000 гектар замини ноҳия тавассути 3 пойгоҳ ва зиёда
аз 40 насоси обкашӣ обёрӣ карда мешуд, ки
ҳоло онҳо аз фаъолият мондаанд.
Аз ин лиҳоз, Агентии беҳдошти замин ва
обёриро зарур аст, ки оид ба барқарор кардани инфрасохтори зикршуда чораҳои мушаххас
андешад.
Дар ҳудуди ноҳия даҳҳо ёдгорӣ ва макону мавзеъҳои қадимаи таърихиву фарҳангӣ
мавҷуданд, ки бояд барои ҷалби сайёҳони
дохиливу хориҷӣ ҳарчи бештар истифода
карда шаванд. Илова бар ин, идома додани
азнавбақайдгирӣ ва азнавбаҳисобгирии
заминҳои ноҳия аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим
мебошад, ки бояд таҳти назорати мақомоти
дахлдор қарор дошта бошад.
Бо сабаби зиёд гардидани офатҳои табиӣ
ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ диққати ҷиддӣ
додан, таъмин намудани деҳаҳо бо оби тозаи
нӯшокӣ ва барқарорсозии шабакаи корези
маркази ноҳия низ аз ҷумлаи масъалаҳои
ҳалталаб мебошад.
Дигар ин, ки дар самти бартараф намудани сабабу омилҳои фавти кӯдакон, таъмиру
барқарорсозии беморхонаҳо ва пурра гардонидани ҷойҳои холии табибони баландихтисос
бояд чораҳои бетаъхир андешида шаванд.
Тибқи таҳлилҳо сокинони баъзе деҳаҳо аз
тамошои барномаҳои телевизиони марказӣ
маҳрум мебошанд, ки ҳарчи зудтар бартараф
намудани ин мушкилӣ вазифаи Кумитаи телевизион ва радио мебошад.
Ҳамчунин зарур аст, ки бо мақсади ташвиқу
тарғиби анъанаҳои миллӣ ва хизматрасонӣ ба
меҳмонону сайёҳон чойхонаи миллии Чилчанор барқарор карда шавад.
Таъкид месозам, ки бо вуҷуди корҳои то
ба ҳол дар соҳаи маориф амалигардида зиёда
аз 20 муассисаи таълимӣ дар ҳолати садамавӣ
қарор дорад, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии вилоят ва ноҳия бояд доир ба ҳалли
ин масъала низ тадбирҳои зарурӣ андешанд.
Ҳамдиёрони азиз!
Бо истифода аз ширкати роҳбарону фаъолон ва намояндагони аҳли ҷомеаи ноҳия
мехоҳам як масъалаи дигарро ба мардуми
шарифи Тоҷикистон хотирнишон намоям.
Баъди чанд рӯз мардуми мусулмони мо яке
аз суннатҳои мубораки дини мубини ислом –
иди Қурбонро таҷлил мекунанд.
Ҳикмати аслии иди Қурбон аз он иборат аст,
ки мусулмонон дар замири худ бо роҳи ибодату
ниёиш ва анҷом додани корҳои хайру савоб ба
Худои таоло наздикӣ меҷӯянд ва ба ризоияти

ӯ умед мебанданд.
Рисолати тарбиявӣ ва ахлоқии ин ид
дар изҳори фурӯтаниву хоксорӣ, самимияту
садоқат, ростқавливу иродатмандӣ дар бовару
эътиқод ва рафтору гуфтор ифода меёбад.
Дар тӯли асрҳои зиёд талқини арзишҳои
инсонпарварӣ, аз қабили хайру эҳсон, дастгирии ятимону маъюбон, беморону ранҷурон,
поси хотири гузаштагон, аёдати пайвандону
хешу таборон ва изҳори ҳамдардӣ ба азодорон
аз ҷумлаи беҳтарин фазилатҳои иди саиди
Қурбон ба шумор мераванд.
Дар ин рӯз адо кардани намози ид, анҷом
додани маносики ҳаҷ ва қурбонӣ кардан аз
ҷумлаи фаризаҳои исломӣ мебошанд.
Вале ҳамватанони мо бояд донанд, ки
қурбонӣ кардан ва ба ҷо овардани маносики
ҳаҷ танҳо ба онҳое фарз аст, ки имконияти васеи моддӣ доранд, яъне зиндагиашон аз ҳар
ҷиҳат таъмин ва бе мушкилот мебошад.
Онҳое низ, ки ба ҳаҷ мераванд, бояд
соҳиби манзили истиқоматии обод бо шароити зарурии зист барои худ ва аъзои хонадон
бошанд ва дар давраи сафари ҳаҷҷи онҳо аҳли
аёлашон аз лиҳози таъминот азият накашанд.
Чунин шахсон, ҳамчунин, бояд масъалаи
рӯзгор ва шароити зиндагии хешу табори камбизоати худро ба эътибор гиранд.
Қурбонӣ кардан низ ба чунин шахсон ҷоиз
буда, анҷом додани ин амал ба касоне, ки шароити дурусти зиндагӣ надоранд, шарт нест.
Баръакс, онҳое, ки дорои имконияти васеи
моддиву молӣ мебошанд, бояд як қисми гӯшти
қурбоникардаи худ ва дигар садақаву хайроти
худро ба ятимону маъюбон, шахсони ниёзманд
ва оилаҳои камбизоат диҳанд.
Ҳамчунин, ҳангоми баргузории ид ва
оростани дастурхони идона мо бояд аҳкоми
шариатро дар хусуси зиёни исрофкорӣ риоя
кунем ва фармудаи Қуръони каримро, ки исрофкоронро бародарони шайтон шуморидааст,
аз ёд набарорем.
Фаромӯш набояд кард, ки таърихи пайдоиш ва номи иди Қурбон маънои дастурхони
пурдабдаба оростан ва ба тӯю зиёфатхӯрӣ
табдил додани ин иди сирф диниро надорад.
Ҳозирини гиромӣ!
Дар пешрафти бахшҳои гуногуни ҳаёти
кишварамон хизмати садҳо нафар фарзандони маъруфи ноҳия хеле бузург аст, ки имрӯз
таҷрибаву корномаи онҳо аз ҷониби афроди
ватандӯсту бонангу номус дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ноҳия идома дошта, шогирдону
дастпарварони онҳо барои пешрафти Ватани
маҳбубамон содиқона хизмат карда истодаанд.
Вазифаи роҳбарону фаъолони ноҳия, раисони ҷамоату маҳаллаҳо, аҳли зиё ва шахсони
обрӯманду таҷрибадор аз он иборат аст, ки
минбаъд низ мардум ва хусусан, ҷавононро
ба таҳкими сулҳу субот, риояи қонуну тартибот, корҳои созандагиву ободкорӣ ва сарфаю
сариштакорӣ ҳидоят намуда, иҷрои амалҳои
неки инсонӣ, аз ҷумла дастгирии ятимону
маъюбон ва оилаҳои камбизоатро дар миёни
аҳолӣ тавсеа бахшанд.
Бовар дорам, ки мардуми ҳимматбаланд
ва бонангу номуси ноҳияи Ховалинг дар оянда
низ бо заҳмати созанда барои боз ҳам ободу зебо гардонидани зодгоҳи хеш ва Ватани
маҳбубамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд.
Дар охир ҷашни бистуҳаштумин солгарди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистони
маҳбубамонро, ки баъди чанд рӯз фаро
мерасад, ба ҳамаи сокинони шарафманду
меҳмоннавози ин диёри зебоманзари кишварамон табрик гуфта, ба ҳар як хонадони
мардуми ноҳия рӯзгори ободу осуда ва файзу
баракат орзу менамоям.
Доим саломату сарбаланд бошед ,
ҳамватанони азиз!
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ҶАМЪБАСТ

Боҷу хироҷ

Марњалаи рушд
Бояд қайд намуд, ки дар давоми нимсолаи якуми соли
2019 даромади умумии корхонаҳои дар қайди Нозироти
андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғдбуда 3 миллиарду
165 миллиону 510,0 ҳазор сомониро ташкил намуд.

Андозҳои ҳисобшуда 165
миллиону 30,6 ҳазор сомонӣ
ва андозҳои пардохтшуда
175 миллиону 142,6 ҳазор
сомонӣ аст. Дар ҳамин давраи соли 2018 даромади
умумии корхонаҳо 3 миллиарду 280 миллиону 486,7
ҳазор сомонӣ, андозҳои
ҳисобшуда 132 миллиону
843,3 ҳазор сомонӣ ва пардохтшуда 160 миллиону 626,7
ҳазор сомонӣ, вазни қиёсии
андозҳои ҳисобшуда ба 4,0%
ва пардохтшуда ба 4,9% баробар буд. Яъне, дар нимсолаи
аввали соли 2019 нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта
даромади умумии корхонаҳо
ба маблағи 114 миллиону 976,7 ҳазор сомонӣ кам
гардида бошад ҳам, аммо
андозҳои ҳисобшуда ба
маблағи 32 миллиону 187,3
ҳазор сомонӣ ва пардохтшуда ба маблағи 14 миллиону

515,9 ҳазор сомонӣ, инчунин вазни қиёсии андозҳои
ҳисобшуда 1,2% ва андозҳои
пардохтшуда 0,6% нисбат ба
даромади умумӣ зиёд гардидааст.
Камшавии даромади
умумӣ дар давраи нимсолаи
аввали соли 2019 нисбат ба
ҳамин давраи соли 2018 дар
шуъба, асосан, аз ҳисоби
ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди “Роҳи Сомон”, “Зарзамин Компания”,
“Ба пеш”, “Файзи Хуршед”,
“Тайху”, “Шоҳкан”, “Мирзоабдулло 2014”, “Чархи гандумин”, “Хубон”, “Холис”,
“Навойл”, “Суғдиён”, “Олим
Авезов”, “Манзил 2014”,
“Сорбон 2015”, “Актив и Э”,
“Суғд Ойл”, “Неъматбахш”,
“Рафиқон 2016”, “С 20-солагии истиқлолият”, “А-Хайём”,
“Капитал Т”, “Сохтмон Баракат”, “Бобошарифи Спита-

мен”, ҶСК “Урунхӯҷаев”, КТ
“Ҷ.Расулов”, ҶСК “А.Ҷумаев”,
ҶСП “Суғд Стандарт Коттон”,
ҶСК “Нексигол” ба вуҷуд
омадаанд.
Аз ҷониби шуъбаи Нозироти андозсупорандагони
миёна дар вилояти Суғд дар
нимсолаи аввали соли ҷорӣ
нисбати фаъолияти 95 андозсупоранда оид ба риояи
қонунгузориҳои андоз назорати камералӣ гузаронида
шудааст, ки дар натиҷа, ба
маблағи 27 млн. 599,4 ҳазор
сомонӣ эҳтимоли кам ҳисоб
намудан ва нодуруст ҳисоб
кардани андозҳоро ошкор
ва ба андозсупорандагон
огоҳиномаҳои дахлдор ирсол
гардиданд. Аз тарафи андозсупорандагон ба маблағи
умумии 20 млн. 995,1 ҳазор
сомонӣ эъломияҳои иловагӣ
пешниҳод гардид, ки дар
натиҷа, аз ҳисоби ҳақдории
п е ш и н а б а м а бл а ғ и 1 1
млн. 292,7 ҳазор сомонӣ
пӯшонида шуд.
Дар шаш моҳи соли 2019
аз тарафи гурӯҳи аудити
шуъбаи андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд
дар фаъолияти 41 нафар
андозсупоранда санҷишҳои
амалиётӣ гузаронида шудааст. Дар натиҷа, ба маблағи
7,4 млн. сомонӣ андозҳои
иловагӣ ҳисоб ва аз ин
маблағи 6,1 млн. сомонӣ ба
буҷет пардохт карда шудааст.

Ҳамчунин нисбати 11 нафар
шахси ҳуқуқӣ ҷаримаҳои
маъмурӣ ба маблағи 61,0
ҳазор сомонӣ тартиб дода
шуда, ин маблағ ба буҷет
ворид гардидааст. Инчунин,
527 нафар коргари кироя,
ки бе бастани шартномаи
меҳнатӣ фаъолият доштанд,
ошкор ва ба андозбандӣ ҷалб
шудаанд.
Ба ҳолати 01.06.2019
маблағи қарзи андоз дар
шуъбаи НАМ 21 млн. 308,2
сомониро ташкил медиҳад.
Дар натиҷаи татбиқи чораҳои
маҷбуран ситонидни қарзи
андозҳо ва пурзӯр намудани
маъмурикунонии андоз дар
нимсолаи аввали соли 2019
шумораи андозсупорандагони қарздор нисбат ба аввали
сол 16 адад кам карда шуд.
Бояд қайд намуд, ки шумораи умумии протоколҳои
ҳуқуқвайронкунии маъмурие, ки дар нимсолаи аввали
соли 2019 тартиб дода шудаанд, 132 ададро дар бар
гирифта, нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта 115
адад камтар мебошад. Аммо
маблағи ҷаримаҳои маъмурии давраи нимсолаи аввали
соли 2019 нисбат ба ҳамин
давраи соли 2018 ба маблаги 334,4 ҳазор сомонӣ зиёд
мебошад.
Мутобиқи Фармоиши Раиси Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 17.11.2017 Дастури методӣ «Оид ба тартиб
додани санади муқоисавӣ
бо андозсупорандагон» ба
тасвиб расидааст. Фарогирии санади муқоисавӣ дар
шуъбаи НАМ дар вилояти
Суғд 73,5%-и шумораи уму-

мии андозсупорандагонро
ташкил медиҳад. Яъне аз
645 андозсупоранда дар
ин давра бо 474 он санади
муқоисавӣ тартиб дода шудааст. Дар рафти гузаронидани санади муқоисавӣ, дар
маҷмӯъ, аз ҳисоби бақияи
қарзи каблан мавҷудбуда ба
маблағи 1 млн. 766,1 ҳазор
сомонӣ ва аз ҳисоби изофапулии қаблан мавҷудбуда ба
маблағи 1 млн. 009,3 ҳазор
сомонӣ нишондиҳандаҳои
уҳдадории андозсупорандагон тағйир дода шуд ва кам
гардид.
- Дар заминаи иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар мулоқот бо кормандони соҳаҳои молия,
бонкдорӣ, андоз, гумрук
баёншуда бо андозсупорандагон бештар корҳои
фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад, - таъкид дошт
сардори шуъбаи Нозироти
андозсупорандагони миёна
дар вилояти Суғд Абдуазиз
Қодиров. - Чунин семинармашваратҳо то ин дам оид
ба масъалаҳои такмил додани барномаи компютерии
Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо,
ташкил намудани анбори
электронӣ, пешниҳоди эъломияи ҷамъбастӣ ва тавозуни
солонаи муҳосибӣ, тартиби
аз анбори электронӣ таҳвил
намудани молу маҳсулот, инчунин навиштани ҳисобномафактура ва борхат аз анбори
электронӣ, ба таври автоматӣ
таҳия намудани замимаҳои
эъломияи андоз аз арзиши
иловашуда ва пешниҳод
намудани он, тартиби истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ ва
ғайраҳо гузаронида шудаанд.
Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Панама возбудила дело о причастности Порошенко
к отмыванию денег и неуплате налогов

Он и его окружение скрывали
там преступные доходы, активы
и собственность, а также уклонялись от налогов и отмывали
похищенные деньги

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экспрезидент Украины Петр Порошенко, поведал
бывший первый замглавы администрации
четвертого президента Украины Виктора Яну-

ковича юрист Андрей Портнов, пишет ТАСС.
«Специальный прокурор республики
Панама возбудил уголовное дело по ст.
254 Уголовного кодекса Панамы - преступление против экономического порядка
в виде отмывания преступных доходов, сообщил Портнов в Facebook. - Панамские
власти почти месяц изучали заявление и
приняли решение о начале официальных
уголовных процедур. Мы ждем активности
панамских властей по всем направлениям
деятельности компаний Порошенко, его

банковских счетов, торговых и коммерческих операций».
Он также подчеркнул, что возбуждению
уголовного дело предшествовали его показания под присягой о том, что Порошенко
и его окружение использовали Панаму для
сокрытия преступных доходов, активов и
собственности, уклонения от уплаты налогов и отмывания похищенных у государства
денег. Также Портнов надеется, что после
назначения нового генпрокурора Украины
международные службы ведомства на об-

ратятся с ходатайством об аресте счетов и
активов Порошенко по всему миру.
http://taxpravo.ru

ИҶРОИ ҚАРОР
Ин аст, ки давра ба давра ҳамаи хизматрасониҳои
мақомоти андоз тариқи
электронӣ ба роҳ монда шуда истодааст. Аз ҷумла, бо дастгирии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон шароит
фароҳам овардааст, ки андозсупорандагон ба мақомоти андоз
ташриф наоварда, эъломияҳои
андози худро ба мақомоти
андоз пешниҳод намоянд. Маълумоти пешниҳодгардида дар
доираи барномаҳои системаи
иттилоотии Кумитаи андоз коркард шуда, фаъолияти ҳар як
андозсупоранда аз рӯи соҳаи
фаъолият, бо дарназардошти
критерияҳои муайянкунандаи
хавфи андозҳо баҳогузорӣ мешавад.
Ҳа м ч у н и н , б о м а қс а д и
беҳтар намудани назорат дар
фаъолияти субъектҳои ба воридот ва таҳвили минбаъдаи
сӯзишворӣ машғулбуда ва таъмини фаъолияти шаффоф дар ин
самт қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1-уми марти
соли 2018, №82 «Дар бораи
Қоидаҳои муомилоти маҳсулоти
нафту газ ва талабот нисбат ба
низоми компютерӣ оид ба назорати хизматрасониҳои электронии онҳо” қабул шудааст.
Гуфта мешавад, ки мақсади
қоидаҳои мазкур таъмини фаъолияти шаффоф дар ҷараёни
муомилоти маҳсулот, пешгирӣ
ва роҳ надодан ба ҳама гуна
ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби
субъектҳое, ки ба фурӯши
сӯзишворӣ машғуланд , инчунин, хизматрасонии электронии пешниҳоди ҳисобот,
ҷамъоварии маълумот ва таҳияи
дурнамо иборат аст.
Тавре дар банди дуюми
қарори мазкур таъкид шудааст, фурӯши яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафту газ дар
нуқтаҳои автоматии пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои
маҳсулоти нафту газ танҳо
бо шарти таъмин шудани
нуқтаҳои автоматии пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои
маҳсулоти нафту газ бо таҷҳизоти
(колонкаҳои) ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои давлатӣ бо
мавҷуд будани низоми электронии баҳисобгирии амалиёти
интиқоли нафту газ дар шакли
“онлайн”, ки тибқи барномаи аз
тарафи субъекти интихобшуда
дар мувофиқа бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳия шудааст,
иҷозат дода мешавад.
Гузариш ба муомилоти
яклухт ва чаканаи маҳсулоти
нафту газ бо истифодаи низоми электронии баҳисобгирии
амалиёти интиқоли нафту газ
барои субъектҳои хоҷагидоре,
ки ба савдои яклухт ва чаканаи
маҳсулоти нафту газ машғуланд,
бояд аз 1–уми июли соли 2018
амалӣ мешуд, аммо бо сабабҳои
номаълум он амалӣ нагашт. Ин
буд, ки муҳлати қарори мазкур
ҷиҳати насби нуқтаҳои автоматии пуркунандаи сӯзишворӣ
ва анборҳои маҳсулоти нафту
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Њолати интиќоли электронии
маълумоти НФС-њо
Ҷорӣ намудани технологияи
ҳозиразамони иттилоотӣ яке
аз самтҳои афзалиятноки
фаъолияти мақомоти андоз
ба ҳисоб меравад. Бо мақсади
сарфа намудани вақти
андозсупорандагон мақомоти
андоз бештар аз технологияи
иттилоотӣ ва барномаҳои
компютерӣ истифода карда,
барои дар шакли электронӣ ба роҳ
мондани хизматрасониҳо чораҳои
иловагӣ андешида истодаанд.
газ бо таҷҳизоти дорои низоми
электронии баҳисобгирии амалиёти нафту газ то 1-уми сентябри соли 2018 дароз карда шуд.
Та в р е с а рдо р и ш у ъ б а и
санҷишҳои амалиётӣ, назорати
фаврӣ ва пешгирии соҳибкории
ғайриқонунии Раёсати санҷиши
андозҳои Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шаҳриёр Авғонов бо такя ба
махзани маълумоти Кумитаи
андоз қайд намуд, воридоти
қочоқии маводи сӯхт дар самти
фаъолияти нуқтаҳои фурӯши
сӯзишворӣ (НФС) нисбат ба
дигар самти фаъолият бештар
ба чашм мерасад. Аз ин рӯ,
мақсади қоидаҳои мазкур таъмини фаъолияти шаффоф дар
ҷараёни муомилоти маҳсулот,
пешгирӣ ва роҳ надодан ба
ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо
аз ҷониби субъектҳое, ки ба
фурӯши сӯзишворӣ машғуланд,
иборат аст.
Ба гуфтаи ӯ, ҳанӯз чанд сол
пеш ин таҷрибаро Ҷумҳурии
Қирғизистон амалӣ карда, системаи баҳисобгирии электронии маҳсулоти нафтиро ҷорӣ намуда буд. Федератсияи Россия
ва Ҷумҳурии Озорбойҷон низ аз
ин система истифода мекунанд
ва пеш аз он ки Тоҷикистон ба
ин система гузарад, таҷрибаи
кишварҳои номбурдаро омӯхта,
мавриди амал қарор додааст.
Тавре Ш. Авғонов иттилоъ
дод, то шашмоҳаи аввали соли
2019 аз 1045 нуқтаи фурӯши
сӯзишворӣ (НФС) 722 адади он
бо барнома пайваст шуда, маълумоти онҳо ба махзани маълумоти Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
интиқол меёбад. Аз ҷумла,
маълумоти нуқтаҳои фурӯши
сузишвории шаҳри Душанбе
100 фоиз, вилояти Суғд 98 фоиз,
шаҳру ноҳияҳои Ҳисор 80 фоиз,
Шаҳринав 100 фоиз, Турсунзода 100 фоиз ва дигар шаҳру
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 55
фоиз ба махзани маълумоти
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол

мегардад. Кор дар самти насби
таҷҳизоти интиқолдиҳандаи
электронӣ дар нуқтаҳои фурӯши
вилояти Хатлон идома дорад. Ба
гуфтаи ҳамсуҳбати мо насби ин
система бояд шубҳаҳоеро, ки
дар рафти фаъолияти НФС-ҳо
ба амал меояд, аз байн барад
ва адолати андозбандӣ нисбати
фаъолияти пурраи соҳибкорӣ
риоя шавад.
Ҳангоми қабули қарори
мазкур Кумитаи андоз тасмим
гирифта буд , ки корҳои назоратиро дар ин соҳа кам намояд, аммо тавре мушоҳида
шуд, баъзе андозсупорандагон ба қонунвайронкуниҳо
даст заданд, ки ин амал ба
қисми даромади буҷет таъсири
манфӣ расонд. Дар қисмати
воридот, фурӯш ва бақияи
маҳсулот фарқият дида мешавад ва фурӯши сӯзишворӣ
нисбат ба воридот зиёд мебошад, ки эҳтимоли ҷой доштани
сӯзишворӣ тариқи қочоқро
нишон медиҳад. Мувофиқи
таҳлили махзани маълумоти
Кумитаи андоз, камбудиҳое, ки
қаблан дар ҷаласаҳо ва семинар-

машваратҳои мақомоти андоз
аз онҳо сухан рафта буд, баръакс
рӯз аз рӯз такрор ёфта истодааст.
Ин камбудиҳо, пеш аз ҳама,
дар пурра ва дуруст нишон надодани даромади воқеӣ дар
эъломияҳо, кам нишон додани
шумораи коргарон ва фонди
музди меҳнати онҳо, дуруст истифода накардани ҳисобномафактураҳо зоҳир шудаанд.
Ба андешаи Ш. Авғонов сабаби асосии сари вақт пайваст
нашудани НФС-ҳо бо барномаи
автоматикунонии ҶДММ “Фароз-пардохт”, пеш аз ҳама, ин
ба талабот ҷавобгӯй набудани
НФС-ҳо ва фарсуда шудани
колонкаҳои НФС-ҳо ва монеъ
шудани кормандони масъули
НФС-ҳо оид ба насб намудани
колонкаҳо бо барномаи автоматикунонии ҶДММ “Фарозпардохт” мебошад.
Тибқи қарори мазкур дар
нуқтаи автоматикии пуркунандаи сӯзишворӣ бояд аломат
бо зикри номи нуқта дар ҷои
ба чашм аён, лавҳаҳои маълумот, нусхаи шаҳодатномаи
бақайдгирии давлатӣ, инчунин
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дигар ҳуҷҷатҳо, телефонҳои
боварии маъмурият ва иттилоот дар бораи маҳалли
ҷойгиришавии нуқтаи мазкур
гузошта шаванд. Инчунин, дар
даромадгоҳи он лавҳа бо насаб ва номи оператор, навъҳои
сӯзишворӣ ва нархи он бояд
овехта шавад.
Ёдрас бояд шуд, ки ба сифати корманд дар нуқтаи автоматии пуркунандаи сӯзишворӣ
ва анборҳои маҳсулот танҳо
шахсони аз 18-сола боло ба кор
қабул карда мешаванд. Онҳо,
ҳамчунин, бояд бо либоси махсус фаъолият намуда, қоидаҳои
бехатарии сӯхтор, экологӣ,
саноатӣ, раванди фаъолияти
дастгоҳҳо ва механизмҳои кории ҷудогонаи нуқтаи мазкурро
донанд ва қатъан риоя намоянд.
Тибқи банди 5 қарори мазкур
ҶДММ «Фароз-пардохт» ширкати дар амал татбиқкунанда ба
ҳисоб меравад. Пеш аз он ки
ин системаро ба кор андозанд,
намояндагони ширкат НФСҳои кишварро аз нав ба ҳисоб
гирифтанд. Маълум шуд, ки
колонкаҳои баъзе НФС-ҳо барои насби ин система мувофиқ
нестанд. Аз ин рӯ, ширкат ба
хулосае омад , ки системаи
умумии идоракуниро таъсис
дода, ба колонакаҳое, ки дар
онҳо имконияти насби системаи баҳисобгирии электронӣ
мавҷуд нест, ба воситаи системаи умумиидоракунӣ насби он
имконпазир гардад.
Аз ин рӯ, соҳибкоронро
зарур аст, ки барои насб ва
мавриди истифода қарор додани барномаи мазкур саҳм
гузоранд. Инчунин, кормандони
мақомоти андоз вазифадоранд,
ки баҳри дуруст ва мутобиқ ба
талаботи қонунгузорӣ ба роҳ
мондани фаъолият, ислоҳ ва
пешгирӣ намудани камбудиҳо
дар фаъолияти нуқтаҳои фурӯши
сузишворӣ мусоидат намоянд
ва дар якҷоягӣ бо ҶДММ “Фароз-пардохт” барои дар амал
татбиқ кардани қарори мазкур
чораҷӯӣ намоянд.
Мазҳаб ҶУМЪА

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В России появится еще один налог
Зачем нужен налог на криптовалюту? Что
воруют в магазинах? И почему россиянки
не считают себя красивыми? Ответы на
эти вопросы в новом выпуске программы
«Слышали новость?».
– Еще не до конца поняли, что такое криптовалюта, но уже начали с этим активно бороться.
– Как можно облагать налогом то, что официально не признано?
– Вряд ли официантам понравятся «чаевые»
через безналичный перевод. Ведь они станут
облагаться налогом. Плюс комиссия банку.
– Из магазинов чаще всего воруют ради развлечения. А еще можно просто забыть оплатить
покупку. И такое бывает.
– Красота – дело тонкое. То, что девушка ду-

мает о себе, и то, что есть на самом деле - часто
разные вещи. Главное энергетика человека.
Своим мнением поделился экономист, публицист Михаил Хазин.
https://radiosputnik.ria.ru
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Аслан, чанд сабаб аст,
ки субъектҳои хоҷагидор ба
рӯихати “Андозсупорандагони
бемасъулият” дохил мешаванд.
Масалан, субъект агар давоми
зиёда аз се моҳи пай дар пай
аз лаҳзаи ба миён омадани
уҳдадорӣ сари вақт ва дар
ҳаҷми пурра пешниҳод накардани ҳисоботи андоз ё пардохт
накардани қарзи эътирофшудаи
андоз, бе амалан анҷом додани
амалиёти андозбандишаванда
ва дигар амалҳоеро (беамалиро) анҷом дода бошад, ки
номгӯи онҳоро Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар мувофиқа бо
мақоми ваколатдор дар соҳаи
дастгирии соҳибкорӣ муқаррар
кардааст, ба рӯихати “Андозсупорандагони бемасъулият”
дохил мешавад.
Вобаста ба ин, дар Раёсати
баҳисобгирии даромадҳо ва
коркарди эъломияҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанд, ки бо мақсади таъмини
и ҷ р о и т а л а б от и қ и с м и 5 1
мод даи 17 Кодекси андоз
бо Фармоиши Раиси Кумитаи андоз аз 2 ноябри соли
2 0 1 5 , № 3 7 6 « Та р т и б и б а
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил ва
хориҷ намудани субъектҳои
хоҷагидор» тасдиқ шудааст.
Тавре гуфта мешавад, андозсупорандагоне, ки дар
асоси фармоишҳои дахлдо-
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КОРҲОИ НАЗОРАТӢ

Уњдадории андозиро
таъмин мебояд
Дар асоси муқаррароти қисми 51 моддаи
17 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
андозсупорандае, ки барои мақсади назорати
андоз бо амали (беамалии) худ боиси баланд
шудани эҳтимоли (хатари) сари вақт ё пурра
пардохт нашудани андозҳои муқарраршуда
мегардад, андозсупорандаи бемасъулият
эътироф мешавад.

ри Раиси Кумитаи андоз ба
рӯихати «Андозсупорандаго н и б ем а с ъул и я т » дох и л
мешаванд, ҳуқуқи ба таври
электронӣ пешниҳод намудани
ҳисоботи андозро аз даст дода,
аз ҳисобнома – фактураҳои
андоз аз арзиши иловашуда
ба таври электронӣ истифода
карда наметавонанд.
Тибқи махзани маълумоти Кумитаи андоз то санаи 1
июли соли 2019, дар маҷмӯъ,
4835 субъекти хоҷагидор ба
рӯихати “Андозсупорандагони бемасъулият” дохил шудаанд, ки нисбат ба аввали соли
ҷорӣ 97 адад зиёд мебошад.
Аз ин шумора 3109 адад барои

сари вақт пешниҳод накардани
эъломияҳои андоз, 297 адад барои пардохт накардани маблағи
бақияи қарзи андоз, 808 адад
барои бе амалан анҷом додани
амалиётҳои андозбандишаванда ва 621 адад барои пардохт
накардани маблағи андозҳои
дар натиҷаи санҷиши андоз
барилова ҳисобшуда ба ҳисоб
меравад.
Аз шумораи умумии
субъектҳои ба рӯихати мазкур
дохилшуда ба Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон 79 адад
(1,6%), вилояти Хатлон 673 адад
(13,9%), вилояти Суғд 744 адад
(15,4%), шаҳри Душанбе 2447
адад (50,7%) ва шаҳру ноҳияҳои

тобеи ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ,
892 адад (18,5%) рост меояд.
Дар давраи ҳисоботӣ шумораи
субъектҳои ба рӯихати “Андозсупорандагони бемасъулият”
дохилшуда, нисбат ба 1 январи
соли 2019 дар вилоятҳои Хатлон
42 адад, Суғд 21 адад, шаҳри
Душанбе 20 адад ва шаҳру
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, дар
маҷмӯъ, 14 адад афзоиш ёфтааст.
Дар баробари ин, бо дарназардошти ислоҳ гардидани
камбудиҳое, ки аз рӯи онҳо
с у б ъ е к т ҳо и хо ҷ а г и до р б а
рӯихати “Андозсупорандагони бемасъулият” дохил шуда
буданд, то 1 июли соли 2019

тибқи фармоишҳои дахлдори
Раиси Кумитаи андоз 1892 адад
ё худ 39,19 фоиз аз ин рӯихат
хориҷ шудаанд. Аз шумораи
субъектҳои аз рӯихат хориҷшуда
ба ВМКБ 6 адад, вилояти Хатлон 246 адад, вилояти Суғд
282 адад, шаҳри Душанбе 1016
адад ва шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, 342 адад
рост меояд.
Бояд гуфт, ки дар натиҷаи ба
рӯихати «Андозсупорандагони
бемасъулият» дохил намудани
субъектҳои хоҷагидор ва ислоҳ
шудани камбудиҳо то санаи 1
июли соли 2019 ба буҷетҳои
дахлдор зиёда аз 104,4 млн.
сомонӣ маблағҳо ворид шудааст, ки нисбат ба маблағҳои то
1 январи соли 2019 ба буҷет
воридшуда 8,9 млн. сомонӣ
зиёд мебошад. Аз маблағҳои
дар ин давра ба буҷет воридшуда 1,5 млн. сомонӣ аз ҳисоби
ҷаримаҳои маъмурӣ барои
сари вақт пешниҳод накардани эъломияҳои андоз ва 102,9
млн. сомонӣ аз ҳисоби пардохт
шудани маблағи бақияи қарзи
андозҳо ба шумор мераванд.
Тибқи иттилои манбаъ, аз
шумораи умумии субъектҳои
ба рӯихати “Андозсупорандагони бемасъулият” воридшуда,
айни замон 2943 субъект дар
рӯихати мазкур қарор доранд,
ки нисбат ба аввали сол 8 адад
зиёд мебошад.
Тоҳир ЧИЛАЕВ

Назорати камералї санљиш нест
Дар моддаи 37 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст,
ки назорати камералӣ як шакли назорати андоз буда, аз ҷониби
мақомоти андоз дар асоси омӯзишу таҳлили ҳисоботи андози
пешниҳоднамудаи андозсупоранда, маълумоти мақоми ваколатдор
ва дигар ҳуҷҷатҳои дастрасгардида дар маҳалли ҷойгиршавии
мақомоти андоз тибқи қонунгузории амалкунанда анҷом дода
мешавад. Аз ин нуқтаи назар, маҷмўи корҳои назоратӣ, аз ҷумла
назорати камералӣ дар ҳалли масъалаи гирифтани пеши роҳи
қонунвайронкуниҳо ва ҷорӣ намудани тартиби аз ҷиҳати қонун
асосноки пардохти андозҳо мавқеи муайянро ишғол менамояд.
Баъзе андозсупорандагон ҳарчанд то
ҳанӯз ба мавқеъ ва мазмуни ин шакли
назорати андоз сарфаҳм нарафтаанд ва
назорати камералиро як намуди санҷиши
андоз маънидод мекунанд, вале ин маънои онро надорад, ки назорати камералӣ
гузаронида намешавад.
Аз суҳбат бо баъзе соҳибкорон бармеояд, ки онҳо назорати камералиро
ҳамчун санҷиши андоз дар фаъолияти
андозсупорандагон фаҳмидаанд. Ҳол он
ки назорати камералӣ танҳо бо мақсади
огоҳ намудани андозсупорандагон дар
самти роҳ додан ба ҳуқуқвайронкуниҳо
гузаронида мешавад.
Масалан, кормандони нозироти андоз дар шаҳри Ҳисор мутобиқи
муқаррароти банди 4 қисми 3 моддаи
22, моддаи 37, қисми 4-и моддаи 65
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва талаботи Стандартҳои ягонаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон дар
фаъолияти Ҷамъияти дорои масъулияти

маҳдуди “Воҳид” дар
асоси омӯзиш, таҳлилу
муқоисаи ҳисоботи андоз ва дигар маълумоти ба мақомоти андоз
пешниҳоднамудаи андозсупоранда, инчунин,
маълумоти мутобиқ ба
қисми 4 моддаи 65 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон дастрасшуда назорати камералии эъломияҳои андоз
аз даромади шахсони
воқеӣ, андози иҷтимоӣ
ва андози тибқи низоми содакардашударо
мавриди таҳлилу тадқиқ
қарор доданд.
ҶДММ “Воҳид” тибқи моддаи 95
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
супорандаи андоз аз даромад мувофиқи
моддаи 212 Кодекси андоз супорандаи

андози иҷтимоӣ ва дар асоси моддаи
290 Кодекси андоз супорандаи андоз
тибқи низоми содакардашуда ба ҳисоб
меравад. Дар натиҷаи гузаронидани
корҳои назоратӣ маълум гардид, ки дар
корхонаи мазкур 4 нафар коргари кироя
бидуни шартнома фаъолият менамоянд,
ки манбаи андозбандии онҳо 19200 сомониро ташкил медиҳад. Баъди ошкор
шудани қонунвайронкунӣ аз ҷониби
ҶДММ “Воҳид” мутобиқи моддаи 103
Кодекси андоз аз манбаи ошкоргардидаи 19200 сомонӣ андоз аз даромад ба

маблағи 2304 сомонӣ ҳисоб карда шуд,
ки андозсупоранда мутобиқи он эъломияи иловагӣ пешниҳод намуд.
Дар давраи сипаришуда манбаи
андозбандишавандаи андози иҷтимоӣ,

ки бояд дар эъломияҳои андоз нишон
дода мешуд, аз манбаи андозбандишавандаи 19200 сомонӣ тибқи муқаррароти
моддаҳои 216-218 Кодекси андоз ба
маблағи 4800 сомонӣ андози иҷтимоӣ
ҳисоб гардид.
Дар натиҷаи азназаргузаронӣ ва
таҳлили эъломияҳои андози аз тарафи
ҶДММ “Воҳид” пешниҳодшуда ошкор
гардид, ки корхона ҳангоми таҳия ва
пешниҳоди эъломияҳои андоз ба як
қатор камбудиҳо роҳ додааст. Аз ҷумла
ҷамъият аз ҳисоби корҳои сохтмонии
анҷомдодашуда маблағи 44933
сомониро дар эъломияҳои андоз нишон надодааст, ки ин
боиси қонунвайронкуниҳои
андоз гардидааст. Баъди бо
меъёри 6 фоиз ҳисоб кардани маблағи андозҳо маълум
шуд, ки ширкат ба маблағи
2696 сомонӣ андози низоми
содакардашударо пардохт
накардааст. Пас аз дахолати
мақомоти андоз ширкат оид
ба пардохти маблағи бар илова ҳисобкардашуда эъломияи
иловагӣ пешниҳод намуд.
Ҳамин тавр, назорати камералӣ дар фаъолияти ҶДММ “Воҳид” нисбати
андозҳои даромади шахсони
воқеӣ, андози иҷтимоӣ ва андози тибқи
низоми содакардашуда ба маблағи 9800
сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб кардани
андозҳоро ошкор кард.
М. ТАБАРЗОДА

МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ

Боҷу хироҷ

Дар нимсолаи аввали соли 2019 нақшаи пешбинишудаи андоз аз арзиши иловашуда дар
ҳаҷми 79,3 фоиз таъмин гардид, ки дар натиҷа, аз ин ҳисоб ба буҷет 279,4 млн. сомонӣ ворид
нашуд. Сабабҳои асосии таъмин нагардидани нақшаи андози мазкурро дар Кумитаи андоз дар
нисбатан кам гардидани манбаъҳои андозбандии ширкатҳои мобилӣ, аз ҷониби корхонаҳои
сементбарорӣ содирот намудани маҳсулот, ки бо меъёри сифрии андоз аз арзиши иловашуда
андозбандӣ карда мешавад, коҳиш ёфтани даромади умумии корхонаҳои калони истеҳсолӣ,
пас аз воридот бо болонархии ночиз таҳвил намудани молу маҳсулот, пешниҳоди имтиёзоти
иловагии андозӣ, ки боиси зиёд гардидани ҳиссаи амалиётҳои аз андозбандӣ озод гардидааст,
маънидод карданд. Аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз дар сатҳи зарурӣ дуруст ба роҳ намондани назорати ҳисоб ва пардохти маблағи андоз аз арзиши иловашуда вобаста ба амалиётҳои
андозбандишавандаи андозсупорандагон ба ин инз сабаб шудааст.
Аз шумораи умумии супорандагони андоз аз арзиши иловашудаи дар қайдбуда (то 1 июли
соли 2019-ум 4918 адад) дар
давраи ҳисоботӣ 3846 адади
он ба мақомоти андоз ҳисобот
пешниҳод намуда, 1072 адади
дигар эъломияҳои худро тариқи
сифрӣ ва ё умуман пешниҳод накарданд, ки 21,8 фоизи шумораи
умумии супорандагони андоз
аз арзиши иловашударо ташкил
медиҳад.
Дар нимсолаи аввали соли
2019 нисбат ба ҳамин давраи
соли 2018 камшавии маблағҳои
ҳисобшудаи андоз аз арзиши
иловашуда дар фаъолияти баъзе аз мақомоти ҳудудии андоз
ба назар расида, фарқияти он
дар миқёси ҷумҳурӣ – 49,6 млн.
сомониро ташкил медиҳад. Аз
ҷумла, дар шаҳру ноҳияҳои Ёвон
– 1,6 млн. сомонӣ, Хуросон – 1,5
млн. сомонӣ, Восеъ – 662,0 ҳазор
сомонӣ, Фархор -732,5 ҳазор
сомонӣ, Ҷалолиддини Балхӣ
-435,0 ҳазор сомонӣ, Шаҳритус
-574,0 ҳазор сомонӣ, шуъбаи
Нозироти андозсупорандагони
калон дар вилояти Хатлон – 9,0
млн. сомонӣ, Зафаробод -1,3 млн.
сомонӣ ва бахшҳои шӯъбаи Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд дар ноҳияи
Бӯстон – 3,0 млн. сомонӣ, шаҳри
Истаравшан – 5,2 млн. сомонӣ,
дар шуъбаи Нозироти андозсупорандагони калон дар шаҳри
Душанбе – 20,4 млн. сомонӣ,
шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат – 2,6 млн.
сомонӣ, Лахш – 1,0 млн. сомонӣ,
Файзобод -662,4 ҳазор сомонӣ ба
назар мерасад.
Омӯзиши нишондиҳандаҳои
махзани маълумоти барномаи
компютерӣ нишон медиҳад, ки
дар нимсолаи аввали соли 2019
маблағи умумии амалиётҳои
андозбандишавандаи андоз аз
арзиши иловашуда дар миқиёси
ҷумҳурӣ 29,0 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли 2018
(27,1 млрд. сомонӣ) ба андозаи
1,9 млрд. сомонӣ зиёд бошад
ҳам, аммо ҳиссаи амалиётҳои аз
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ҳисобнома-фактураҳои андоз аз
арзиши иловашуда» мавриди
амал қарор дода шудаст.
М у то б и қ и т а р т и б и н а в и
муқарраргардида аз ҷониби Кумитаи андоз минбаъд ҳар моҳ
дар барномаи компютерӣ то
фарорасии муҳлати пешниҳоди
эъломияҳои андоз аз арзиши иловашуда барои моҳи минбаъдаи
ҳисоботӣ, ҳисобнома-фактураҳои
электронии пешниҳод ва (ё)

Иљрои наќшаи ААИ таъмин
нашуд, сабаб чист?
андозбандӣ озод ва бо меъёри
сифрӣ андозбандишавандаи
андозсупорандагон дар ин давра 10,4 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ки ба 36,0 фоизи
амалиётҳои умумии андоз аз
арзиши иловашуда баробар мебошад.
Ҳиссаи маблағҳои
баҳисобгирифташудаи андоз
аз арзиши иловашуда тибқи
эъломияҳои андозсупорандагон, ки 13,9 млрд. сомониро
ташкил медиҳад, ба 47,9 фоиз
баробар гардид, ки он нисбат ба
нишондиҳандаи ҳамин давраи
соли гузашта ба андози 4,3 фоиз
зиёд мебошад.
Новобаста аз натиҷаи корҳои
назоратии анҷомдода ва чораҳои
дар ин самт андешидашуда, ҳоло
ҳам субъектҳои соҳибкорие, ки
аз андозбандӣ саркашӣ намуда,
молҳои дигар андозсупорандагонро ба расмияти гумрукӣ медароранд ва шаклҳои фаъолияти
ғайриқонунии худро тағйир дода,
барои ба даст овардани даромади ғайриқонунӣ аз роҳу усулҳои
гуногун истифода менамоянд, ба
назар мерасад. Яъне, субъектҳои
мазкур дар асл амалиёти андозбандишавандаи андоз аз арзиши
иловашударо анҷом надода,
беасос ҳисобнома - фактураи
андоз аз арзиши иловашударо
ба қабулкунандагони молҳои
(иҷрои кор ва хизматрасониҳои)
худ пешниҳод менамоянд, ки
ҳолати мазкур ба тартиби дуруст ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз арзиши иловашуда таъсири манфӣ расонида,
маблағҳои ҳисобшудаи андозҳо
аз ҷониби чунин ширкатҳо ва
контраагентҳои онҳо кам гардида
истодааст.
Аз ин лиҳоз, бо мақсади аз
ҷониби андозсупорандагон ду-

руст ҳисоб ва пардохт намудани
андоз аз арзиши иловашуда
ва инчунин, ҷиҳати пешгирии
фаъолияти ғайриқонунии чунин
гурӯҳи субъектҳои фаъолияти
соҳибкорӣ, ки аз пешниҳоди
эъломияҳо ва ҳисобу пардохти андозҳо, аз ҷумла аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда саркашӣ намуда, ба
қабулкунандагони молҳои (иҷрои
корҳо ва хизматрасониҳои) худ
беасос ва бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда, ҳисобнома-фактураҳои
андоз аз арзиши иловашударо
пешниҳод менамоянд ва ё дигар
амалҳоеро анҷом медиҳанд ,
ки ин ҳолатҳо боиси баланд
шудани эҳтимолияти (хатари)
сари вақт ва (ё) пурра пардохт
нагардидани маблағи андозҳо
аз ҷониби худи онҳо ва харидорони молҳо (иҷрои корҳо ва
хизматрасониҳои) мегардад ,
фармоишҳои Раиси Кумитаи андоз ба тавсиб расида, мутобиқи
он аз 1 феврали соли 2019 модули нави барномаи компютерии Системаи муттаҳидаи
иттилоотии идоракунии андозҳо
«Анбори электронӣ ва пайгирии

қабулнамудаи андозсупорандагон ба (аз) харидорони молҳои
(иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои)
онҳо, дар қиёс ба маълумоти
мавҷудаи анбори электронии
андозсупоранда ва махзани дигар барномаҳои компютерии
Системаи муттаҳидаи иттилоотии
идоракунии андозҳо мавриди
омӯзиш ва коркард қарор дода
мешавад. Дар сурати аз ҷониби
андозсупорандагон бе амалан
анҷом додани амалиёти андозбандишаванда (аз ҳисоби беасос
ба анбори электронӣ дар барномаи компютерӣ дохил намудани
молу маҳсулотҳое, ки воридоти
гумрукии онро надоранд ва ё аз
дохил низ харидории онро ба роҳ
намонда, ҳамзамон, ба истеҳсоли
номгӯи чунин маҳсулотҳо машғул
намебошанд) ва вобаста ба он,
беасос қабул ва ё таҳия намудани
ҳисобнома-фактураҳои андоз аз
арзиши иловашуда ва ё анҷом додани дигар амалҳо (беамалӣ), ки
ин ҳолатҳо боиси баланд шудани
эҳтимолияти (хатари) сари вақт
ва (ё) пурра пардохт нагардидани
маблағи андозҳои андозсупоранда ва контраагенти ӯ мегардад,
чунин амалиётҳо яктарафа дар

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Торговая сделка между США и Великобританией
может сорваться из-за цифрового налога
Конгресс США может запретить официальные переговоры по этому вопросу
Администрация президента США
Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что США могут отказаться
от заключения соглашения о свободной
торговле между двумя государствами,
если Лондон введет налог на крупнейшие

цифровые компании, передает ТАСС.
Соответствующее предупреждение
было передано правительству Великобритании «на нескольких уровнях». Также
Конгресс США, без одобрения которого
заключение любого торгового соглаше-

ния невозможно, может заблокировать
начало официальных переговоров по
данному вопросу.
Ранее мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил Трампу
о необходимости масштабного соглашения по цифровому налогообложению.
http://taxpravo.ru
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махзани барномаҳои компютерии
Системаи муттаҳидаи иттилоотии
идоракунии андозҳо, бекор карда
мешаванд.
Қайд кардан бамаврид аст,
ки сарфи назар аз қабули фармоишу мактубҳои алоҳидаи
дастурӣ ва таъкидҳои пайваста
дар ҷаласаҳои алоҳидаи корӣ,
нишондиҳандаҳои фаъолияти
мақомоти ҳудудии андоз дар
самти татбиқи ҷаримаҳои маъмурии муайяннамудаи қонунгузорӣ
оид ба пешниҳоди ҳисобномафактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ғайриқаноатбахш буда, на
дар ҳама маврид муқаррароти
Коде кс и а н до з в а Коде кс и
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дуруст риоя гардида истодааст.
Ҳамчунин, на дар ҳама ҳолат ба
харидорони мол ҳисобнома –
фактураҳои андоз аз арзиши иловашударо пешниҳод мекунанд,
ки дар натиҷа, манбаи андозбандишавандаи таҳвили минбаъдаи
чунин молҳо аз андозбандӣ дур
мемонанд ва чунин ҳолат, албатта, боиси ба буҷет кам ворид
гардидани андоз аз арзиши иловашуда хоҳад шуд.
Тибқи маълумот, ҳиссаи
пешниҳоди ҳисобнома –
фактураҳои андоз аз арзиши
иловашуда нисбат ба амалиётҳои
умумии андозбандишаванда дар
5 моҳи соли ҷорӣ ба 62,8 фоиз
баробар гардидааст, ки афзоиши
он нисбат ба нишондиҳандаи
ҳамин давраи соли гузашта 5,8
фоизро ташкил медиҳад. Ёдовар
мешавем, ки ҳиссаи пешниҳоди
ҳисобнома – фактураҳои андоз
аз арзиши иловашуда нисбат ба
амалиётҳои умумии андозбандишавандаи андозсупорандагон
дар эъломияҳои андоз дар 5 моҳи
соли 2018-ум 57,0 фоизро ташкил
медод.
Вобаста ба ин, раёсатҳои
дахлдори Дастгоҳи марказӣ ва
мақомоти ҳудудии андоз вазифадор шудаанд, ки аз ҷониби
андозсупорандагон дар асоси талаботи моддаи 186 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми
фурӯши яклухт истифода гардидани ҳисобнома-фактураҳои
андоз аз арзиши иловашуда
ва ҳангоми фурӯши чакана истифода намудани ҳисобномафактураҳои содакардашуда ё
расиди мошинҳои назоратӣхазинавиро таҳти назорати
доимӣ қарор диҳанд ва ҷиҳати
татбиқи ҷаримаҳои маъмурӣ
ва ҳамзамон, барои рӯёнидани
бақияи қарзи ҷаримаҳои маъмурии татбиқгардида пайваста
чораҷӯӣ намоянд.
Тоҷинисои ЗАЙНИДДИН
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Боҷу хироҷ

№33 (1182)
Панҷшанбе, 15 августи соли 2019

Пешнињоди парвандањои
субъектњои бефаъолият
6-уми августи соли 2019
мактуби дастурии Кум и т а и а н до з и н а з д и
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба мақомоти
ҳудудии андоз ҷиҳати
дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани мактуби дастурии
мақомот аз 23-юми январи соли 2018 оид ба тартиби иҷрои муқаррароти
қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
21 ноябри соли 2017 таҳти
№533 «Дар бораи тартиби
аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ
хориҷ намудани шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори
инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии
хориҷии бефаъолият»
ирсол гардидааст.
Дар он қайд шудааст,
ки тибқи тартиби мазкур
мақомоти ҳудудии андоз
вазифадор гардида буданд,
ки ҳар семоҳа субъектҳои
бефаъолияти дар қайди
нозиротҳои андозбударо муайян намуда, тибқи тартиби
муқарраршуда, дар хусуси
ҳамчун субъекти бефаъолият
аз Феҳристи ягонаи давлатӣ
хориҷ намудани онҳо ба
Кумитаи андоз маълумот
пешниҳод намоянд.
Аммо, навобаста аз
таъкидҳои пайвастаи Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба

ҳолати 1-уми июли соли 2019ум 34 мақомоти ҳудудии
андоз 3805 парвандаи
субъектҳои бефаъолият, аз
ҷумла 1607 шахси ҳуқуқӣ ва
2198 соҳибкори инфиродиро
ба комиссияи Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод намудаанд. Аз ҷониби комиссия
1509 субъекти бефаъолият бо сабаби ба талаботи
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон мутобиқ буданаш
аз Феҳристи ягонаи давлатӣ
хориҷ шудаанд.
Таҳлили 3805 парвандаи
пешниҳодгардида муайян
намудааст, ки дар 1202 адад
ё худ 31,5 фоизи парвандаҳои
андозсупорандагони бефаъолият талаботи мактуби дастурӣ
аз ҷониби мақомоти ҳудудии
андоз пурра риоя нашуда, бинобар ба талабот ҷавобгӯй набудан парвандаҳои мазкур аз
ҷониби комиссия рад шудааст.
Аз ин рӯ, мактуби дастурӣ
мақомоти ҳудудии андозро
такроран вазифадор намудааст, ки ҳангоми пешниҳод
н а м уд а н и п а р в а н д а ҳ о и
субъектҳои бефаъолият ба
маводи парвандаҳо аҳамияти
ҷиддӣ дода, маълумотномаро бо имзоҳои аслии сардори
мақомоти ҳудудии андоз, сардори шуъбаи хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон ва
нозири мутасаддии қабули
ҳисоботи андозсупоранда ва
муҳри нозирот тасдиқ шуда,
пешниҳод намоянд.

Фаррухрӯзи ҶОВИД

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Узбекистанец проглотил
полкило золота перед
вылетом из страны

Мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких слитков.
Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента
обнаружили золото во внутренних органах мужчины, который
собирался улететь из Узбекистана заграницу.
Когда он проходил досмотр, сканирование показало, что у него
в организме есть инородные металлические предметы.
Впоследствии выяснилось, что мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких золотых слитков
общим весом более 434 граммов.
По факту правонарушения идут проверки.
Подобный случай ранее произошел в столице в мае: в желудке женщины, которая тоже собиралась улететь из Узбекистана,
был найден целый «клад» — 19-граммовый кусок литого золота
стоимостью 4,2 миллиона сумов.
По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих
золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы
в Баку, Стамбул и города Индии.
В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза
товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц
ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не
более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской
таможенной декларации.

https://news.mail.ru

БАҚАЙДГИРӢ

Тавре ба назар мерасад, имрӯзҳо шумораи корхонаҳо
дар кишвар афзоиш меёбад. Пеш аз он ки корхона ба
фаъолият оғоз намояд, бояд сармояи оинномавии
он муқаррар гардад. Сармояи оинномавӣ маҷмӯи
саҳмҳои муассисон ба моликияти корхона дар
вақти ташкил кардани корхона ба ҳисоб рафта,
барои таъмини фаъолияти он дар ҳаҷми муайян бо
ҳуҷҷатҳои оинномавӣ муқаррар мешавад. Он сармояи
аввалиндараҷа ва ибтидоии корхона ба ҳисоб меравад.

талаб карда, омӯхта, баъдан ба
инобат гиранд. Новобаста аз ин,
ҳанӯз ҳам ҳолатҳои ба инобат
гирифтани тавозунҳои беасос ҷой
доранд. Бинобар ин, кормандони
бахшҳои бақайдгирии давлатӣ
дар маҳалҳоро зарур аст, ки дар
мавриди пешниҳод гардидани тавозуни муҳосибӣ асоснокии онро
якҷоя бо дигар воҳидҳои сохтории мақомот, аз ҷумла шуъба ва

Ташаккул додани
сармояи оинномавї
Вобаста ба рушди соҳаи фаъолияти корхона сармояи оинномавӣ
бо қарори муассисон метавонад зиёд ва кам шавад. Дараҷаи
сармояи оинномавӣ бо дарназардошти тахминии фаъолияти
хоҷагидории корхона муайян
шуда, дар вақти аз қайди давлатӣ
гузаштани корхона ба қайд гирифта мешавад. Сармояи оинномавӣ
аз арзиши саҳмҳои гузошташудаи
иштирокчиён иборат мебошад ва
иштирокчиён вобаста ба саҳми
гузоштаи худ дар назди корхона
масъулият доранд.
Бояд қайд намуд, ки тибқи талаботи қисми 4 моддаи 11 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ»
шахсони ҳуқуқӣ уҳдадор мебошанд, ки дар муддати як сол аз
рӯзи бақайдгирии давлатии шахси
ҳуқуқӣ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи
ташаккулёбии ҳаҷми сармояи
оинномавии худро ба мақомоти
анҷомдиҳандаи бақайдгирии
давлатӣ пешниҳод карда, ҳаҷми
сармояи эълоннамудаи худро дар
Феҳристи ягонаи давлатӣ расман
ташаккул диҳанд. Аммо, тавре мебинем, баъзе аз шаҳрвандон дар
бораи сармояи оинномавӣ, тартиби бақайдгирӣ ва дигар паҳлӯҳои
он маълумоти кофӣ надоранд.
Тавре аз Раёсати бақайдгирии
андозсупорандагони Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар
нимсолаи аввали соли 2019 сармояи оинномавии 12416 шахси
ҳуқуқӣ ташаккул дода, ба Феҳристи
ягонаи давлатӣ ворид шудааст.
Дар баробари ин то ҳанӯз шумораи
муайяни шахсони ҳуқуқӣ сармояи
оинномавии худро ташаккул надодаанд.
Манбаъ гуфт, ки дар вилояти
Суғд сармояи оинномавии 3855
субъект, вилояти Хатлон 2464
субъект, шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ 1948 субъект, шаҳри Душанбе 3742 субъект ва ВМКБ 407
субъект ташаккул дода шуда, маъмулот ба Феҳристи ягонаи давлатӣ
ворид гардидааст.
Чуноне ки зикр шуд, бо вуҷуди
ташакккул додани шумораи зиёди субъактҳо, ҳанӯз ҳам дар
баъзе аз шаҳру ноҳияҳо аз 80 то
800 андозсупоранда сармояи
оинномавии худро ташаккул надодаанд. Аз ҷумла, дар шаҳру
ноҳияҳои Шоҳмансур 476 адад,
Исмоили Сомонӣ 638, Фирдавсӣ
403, Сино 747, Хуҷанд 269 адад,
Бобоҷон Ғафуров 105, Кӯлоб 127,

Данғара 90, Бохтар 86, Хоруғ 180,
Ваҳдат 141, Турсунзода 95, Рашт
113, Ҳисор 182 ва Рӯдакӣ 139 адад
субъект то ҳанӯз сармояи оинномавии худро ташаккул надодаанд. Аз 5023 андозсупорандае,
ки сармояи оинномавии худро
ташаккул надодаанд, 3791 адад
ба шаҳру ноҳияҳои зикргардида
рост меояд.
Дар баробари ин, таҳлили маълумоти Феҳристи ягонаи давлатӣ
муайян намудааст, ки дар гурӯҳи
дигари шаҳру ноҳияҳо шумораи
аз 30 то 80 шахси ҳуқуқӣ ҳанӯз
ҳам сармояи оинномавии худро
ташаккул надодаанд. Аз ҷумла,
дар шаҳру ноҳияҳои Исфара 43
шахси ҳуқуқӣ, Истаравшан 67,
Бӯстон 42, Мастчоҳ 36, Восеъ 62,
Фархор 32, Ҳамадонӣ 32, Вахш 41,
Кушониён 56, Левакант 33, Ёвон 54,
Нуробод 64, Файзобод 59, Варзоб
46 ва Шуғнон 39 шахси ҳуқуқӣ сармояи оинномавии худро ташаккул
надодаанд. Аз ҳисоби ин шаҳру
ноҳияҳо, дар маҷмӯъ, 704 шахси
ҳуқуқӣ сармояи оинномавии худро
ташаккул надодаанд, ки ин 14 фоизи шумораи умумии субъектҳоро
ташкил медиҳад.
Гуфта мешавад, ки тибқи мактуби дастурии Кумитаи андоз ба
инобат гирифтани тавозуни корхона иҷозат дода шудааст. Аммо
таҳлили тавозуни корхонаҳои
алоҳида нишон медиҳад, ки дар
маҳалҳо бидуни таҳлили амиқ
тавозуни корхонаҳо ба инобат гирифта шудааст. Аз ҷумла, дар тавозуни корхонаҳо маблағи воситаҳои
асосии онҳо ба маблағи сармояи
оинномавии эълоннамудаашон
мутобиқат намекунад.
Манбаъ илова кард, ки ҳолати
зикргардида дар ҷаласаҳои
ҳисоботӣ баррасӣ ва шуъбаю
бахшҳои бақайдгирии давлатӣ огоҳ
карда шуда буданд, ки минбаъд
ҳангоми қабули тавозун ҳатман
ҳуҷҷатҳои ибтидоиро оид ба амволи ғайриманқул, маблағҳои
пулӣ ва дигар дороиҳои корхонаҳо

бахшҳои санҷиши андозҳо омӯхта,
баъдан хулосабарорӣ намоянд.
Қайд кардан зарур аст, ки дохил
намудани маълумот ба Феҳристи
ягонаи давлатӣ оид ба ташаккул додани сармояи оинномавӣ
ба манфиати андозсупорандагон буда, ҳамзамон, маълумоти
Феҳристи ягонаи давлатиро пурра
менамояд.
Бо дарназардошти ҳолати зикргардида кормандони бахшҳои
бақайдгирии давлатӣ дар шаҳру
ноҳияҳоро зарур аст, ки корро
дар самти пурра намудани сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқӣ
ва дар ин хусус дохил намудани
маълумот ба Феҳристи ягонаи
давлатӣ дар сатҳу сифати нав ба
роҳ монанд.
Бояд гуфт, ки дар ҳолати ташаккул надодани ҳадди ақали ҳаҷми
сармояи оинномавӣ шахси ҳуқуқӣ
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон барҳам дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи
бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ дорад
бо талаби барҳам додани шахси
ҳуқуқие, ки сармояи оинномавии худро дар Феҳристи ягонаи
давлатӣ ташаккул надодааст,
ба суд муроҷиат кунад. Барои
пардохти сармояи оинномавӣ
метавонанд пардохтҳои пулӣ
ва ҳам молӣ асос шаванд. Ба
пардохтҳои молӣ бино, иншоот,
таҷҳизот, захираҳои моддӣ ва
дигар масолеҳи арзишнок, ки
арзиши онҳо нархгузорӣ шудааст
ва ба пардохтҳои пулӣ пардохтнома ва маълумотномаи бонкҳо ва
ташкилотҳои амонати қарзии хурд
дохил мешаванд.
Аз андозсупорандагон даъват ба амал оварда мешавад, ки
барои ташаккул додани сармояи
оинномавӣ ба шуъба ва бахшҳои
бақайдгирии давлатӣ дар маҳалли
зисти худ муроҷиат намуда, барои
ворид кардани маълумоти зарурӣ
ба Феҳристи ягонаи давлтӣ мусоидат намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

МУЛОҲИЗА

Боҷу хироҷ

Канораљўї

Сардори шуъбаи ташкили
андозбандии Раёсати андоз дар
ВМКБ Дониш Бойназаров гуфт,
ки дар ҳудуди вилоят шумораи
умумии иҷорадиҳандагон 310
нафарро ташкил медиҳад. Дар
давоми бештар аз шаш моҳ аз
ҳисоби ба иҷора додани молу
мулки ғайрманқул ба буҷет 325,7
ҳазор сомонӣ ворид шудааст.
Ҳар як иҷорадиҳанда дар як моҳ
179 сомонӣ андоз аз даромадро
пардохт намудааст. Дар Нозироти андоз дар ноҳияи Шуғнон
маблағи миёнаи иҷорапулӣ ба як
метри мураббаъ 2,31 сомонӣ рост
меояд. Дар нозиротҳои андози
ноҳияҳои Роштқалъаву Ишкошим
ин маблағ мутаносибан 4,10 ва
1,36 сомониро ташкил медиҳад.
Ин маблағ чандон зиёд нест ва
ба вазъи молиявии низ чандон
асаре намегузоранд. Аммо, агар
ҳамаи шахсони воқеӣ сари вақт
андозро ба буҷет супоранд, фоидаи он барои пешрафти соҳаи
иқтисодиву иҷтимоии кишвар муассир хоҳад буд. Ба гуфтаи Дониш
Бойназаров аз андозбандӣ дар
канор мондани иҷорадиҳандагон
ду сабаб дорад. Сабаби асосӣ ин
пурра ба барномаи компютерии
СИА “Баҳисобгирии андозҳои
шахсони воқеӣ” ворид накардани иҷорадиҳандагон мебошад.
Сабаби дуюм ин аз бепарвоӣ
ва фориғболии худи андозсупо-

рандгон нисбат ба уҳадориҳое,
ки ба зиммаи ӯ вогузор шудааст,
иборат аст.
Мутобиқи мактуби расмии
Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дуюми декабри соли 2018 ҳамаи нозиротҳои
андози шаҳру ноҳияҳои вилоят
муваззаф шудаанд, ки дар давоми
як моҳ андозҳои шахсони воқеие,
ки молу мулки худро ба иҷора
медиҳанд, ба ҳисоб гирифта, ба
барномаи СИА ворид созанд.
Аммо, новобаста аз таъкидҳои
Кумитаи андоз ва Раёсати андози вилоят бо гузашти зиёда аз
7 моҳ ҳанӯз ҳам ҳеҷ кадоме аз
нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳо
ба таври комил ин корро ба сомон

нарасондаанд. Бо сабаби пурра
анҷом наёфтани баҳисобгирии иншооти ғайриманқул, қитъаи замин
ва воситаҳои нақлиёт бо Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз дуюми феврали соли равон
муҳлати маъракаи мазкур тамдид ёфт ва аз нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳо бори дигар тақозо шуд, ки дар бораи

корҳои анҷомдода ҳар моҳ ба
унвони Кумитаи андоз маълумот
пешниҳод кунанд. Мутаассифона дар давоми шаш моҳи соли
равон нозиротҳои андоз дар
робита ба масъалаи мазкур ягон
гузориш ироа накарданд. Ба гуфтаи Д. Бойназаров, дар ҷаласаи
ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти
нимсолаи мақомоти андоз бори
дигар ба масъулони нозиротҳои
андоз супориши қатъӣ дода шуд
ва таъкид гардид, ки дар сурати
иҷро накардани супориши мазкур
дар мувофиқа бо Кумитаи андоз
нисбати онҳо чораҳои қатъӣ андешида мешавад.
Довар БОВАР
ВМКБ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Петербурге и Москве проходят
обыски по делу о неуплате налогов
Руководство коммерческой компании
Петербурга подозревается в неуплате
45 млн рублей налогов
В ходе расследования уголовного
дела, которое возбуждено по п. «б»
ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России
(уклонение от уплаты
налогов в особо крупном размере), СК РФ
по Петербургу совместно с московскими коллегами,
а также сотрудниками ГУ МВД, ФНС и Росгвардии
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НИШАСТИ МАТБУОТЇ

аз пардохти андоз

Яке аз манбаъҳои иловагии воридоти андоз ба буҷети
маҳаллӣ ин ҳарчӣ бештар ба андозбандӣ ҷалб кардани
шахсони воқеие, ки молу мулки ғайрманқули худро ба
иҷора медиҳанд, мебошад. Аммо санҷишҳои чанд моҳи
охир дар шаҳру ноҳияҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон далолат медиҳанд, ки даҳҳо нафар аз шахсони
воқеӣ агарчӣ молу мулки ғайрманқулашонро муҳлатҳо
ба иҷора дода бошанд ҳам, вале чун андозсупоранда дар
нозиротҳои андоз сабти ном нашудаанд.
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проводят несколько обысков на территории СанктПетербурга и Москвы, пишет газета «Коммерсантъ».
По информации следствия, неустановленные лица
из числа сотрудников одной из коммерческих компании Санкт-Петербурга, с 2016 по 2018 гг. уклонились
от уплаты НДС в размере 45 млн руб. Для этого они
вносили заведомо фиктивные данные в налоговые
декларации, а также использовали при осуществлении
финансовых махинаций подконтрольные фирмы, которые имели признаки компании-однодневок.
Сейчас в рамках проведения оперативных
мероприятий силовики изымают у организации
предметы и документы, которые имеют значение
для следствия.
http://taxpravo.ru

Афзоиши њаљми
сармоягузории
мустаќим
Тавре вазири рушди
иқтисод ва савдои Ҷумҳурии
Тоҷикистон Неъматулло
Ҳикматуллозода дар нишасти матбуоти қайд намуд,
дар нимсолаи якуми соли
2019 дар ҳамаи соҳаҳои
иқтисоди миллӣ тамоюли
мусбии рушд нигоҳ дошта
шуда, дар маҷмӯъ устувории нишондиҳандаҳои
макроиқтисодии кишвар
таъмин гардидааст.
Дар давраи ҳисоботӣ
Маҷмӯи маҳсулоти дохилии
ҷумҳурӣ ба 31,3 миллиард
сомонӣ ва рушди воқеии
он нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 7,5 фоизро
ташкил намуд. Рушди ММД
аз ҳисоби афзоиши воқеии
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти
саноатӣ ба андозаи 12,5
фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ
10,8 фоиз, гардиши савдои
чакана 9,4 фоиз, гардиши
мусофирон 12,9 ва хизматрасонии пулакӣ 0,9 фоиз
таъмин гардидааст. Гардиши
савдои хориҷии ҷумҳурӣ
дар нимсолаи якум 2136,9
миллион доллари ИМА ё
3,8 фоиз нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта зиёд
шудааст. Аз ҷумла содирот
570,6 миллион доллар ё
8,1 фоиз ва воридот 1566,3
миллион доллар ё 2,3 фоиз
рушд ёфтааст.
- Бо мақсади ба низоми
ягона овардани раванди
таҳияи барномаҳо нақшаҳои
рушд ва тақвият бахшидани раванди ҳамоҳангсозии
онҳо ба ҳадафу афзалиятҳои
ҳуҷҷатҳои стратегии кишвар
аз ҷониби Вазорати рушди
иқтисод ва савдо “Тартиби
таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии
маҳалҳо” аз 2 майи соли
2019, таҳти №181 таҳия ва аз
тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон тасдиқ гардид,
- зикр шуд дар нишасти
матбуотӣ
Н . Ҳ и к м ат ул л о з од а
ҳамчунин, гуфт, ки аз 26
апрели соли 2019 аз ҷониби
Вазорати рушди иқтисод
ва савдо Портали савдои
Тоҷикистон расман фаъол
гардонида шуд. Портали савдои Тоҷикистон дар фаъолияти савдои хориҷии кишвар
ва дар байни кишварҳои
Осиёи Марказӣ таҷрибаи нахустин буда, ба соҳибкорони
ватанию хориҷӣ имконияти дастрасии маълумотро оид ба расмиёт ва
ҳуҷҷатгузории содироту воридотии 46 гурӯҳи молӣ (зиёда аз 1500 молу маҳсулот),
пардохтҳо, иҷозатномаҳо,
сертификатҳо, шахсони масъул, утоқҳои корӣ ва рақамҳои
телефонҳо барои тамос,
санадҳои меъёрии ҳуқуқии
с оҳа в а с о з и ш н о м а ҳо и
байналмилалӣ фароҳам меорад. Инчунин, дар Портал
ду намуди манбаи омории
савдои ҷаҳонӣ низ ҷойгир
шудааст, ки дар он нисбат ба
реҷа ва шароити низоми савдо дар давлатҳои шарикони
асосии тиҷоратии кишвар
ва бозорҳои хориҷӣ иттилооти тоза дарҷ гардидааст.
Дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар
минтақаҳо ба маблағи 91,42
миллион сомонӣ маҳсулоти
саноатӣ истеҳсол карда шудааст. Ҳаҷми сармоягузории
мустақим дар минтақаҳои
озоди иқтисодии кишвар
ба 129,22 миллион сомонӣ
баробар гардидааст.
Дар охир вазири рушди
иқтисод ва савдои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба саволҳои
хабарнигорон ҷавобҳои
қаноатбахш дод.
Неъматулло ЗОИРЗОДА
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Таъсиргузорї
Ба роҳ мондани корҳои
фаҳмондадиҳӣ, аз ҷумла
семинар – машварату вохӯриҳо
бо соҳибкорон яке аз самтҳои
афзалиятноки фаъолияти
мақомоти андози мамлакат ба
ҳисоб меравад.

Тавре аз Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе иттилоъ доданд , дар шаш моҳи
аввали соли 2019 аз ҷониби кормандони
Раёсати андоз ҷиҳати тарғиби қонунгузории
андоз ва баланд бардоштани маърифати
андозсупорӣ, дар марказҳои калони савдо,
бозорҳо, корхонаву ташкилотҳо бо иштироки 4182 нафар шаҳрванду соҳибкор 146
маротиба семинар - машварат гузаронида
шудааст. Аз ҷумла аз ҷониби Раёсати андози
шаҳри Душанбе 83 маротиба, нозиротҳои андоз дар ноҳияҳои Шоҳмансур 16 маротиба,
Исмоили Сомонӣ 15 маротиба, Фирдавсӣ 14
ва Сино 18 маротиба семинар – машварат
ва суҳбату вохӯриҳо бо андозсупорандагон
доир гардидааст.
Натиҷаи чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ буд,
ки бақияи қарзи андозҳо дар Раёсати андоз
дар шаҳри Душанбе нисбат ба аввали сори
равон камтар шудааст.
Бақияи қарзи андозҳо дар нозиротҳои
андози шаҳри Душанбе (бе дарназардошти
шуъбаи НАМ) 15,5 млн. сомониро ташкил
додааст, ки нисбат ба аввали соли ҷорӣ дар
ҳаҷми 1,6 млн. сомонӣ кам шудааст.
Бо итминони комил метавон гуфт, ки гузарондани семинар – машварату вохӯриҳо
дар фаъолияти андозсупорандагон ба коҳиш
ёфтани бақияи қарзи андозҳо мусоидат
карда метавонад. Ин аст, ки кормандони
нозиротҳои андоз дар шаҳри Душанбе бо ин
роҳ 1,6 млн. сомонӣ бақияи қарзи андозҳоро
кам намуданд.
Умуман, бо мақсади кам намудани бақияи
қарзи андоз ва роҳ надодан ба зиёдшавии
онҳо, мақомоти андоз аз тамоми имкониятҳои
пешбининамудаи қонунгузорӣ истифода
карда, бобати пешгирӣ намудан аз афзоиши
бақияпулиҳои андоз ва зина ба зина кам кардани шумораи андозсупорандагони қарздор
тадбирҳои заруриро андешида истодаанд.
Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

ҚАРЗ ЗИЛЛАТ АСТ

Боҷу хироҷ

Тартиби ба рўихати «Андозсупорандагони бемасъулият»
дохил ва аз он хориљ кардани субъектњои хољагидор
Андозсупорандагоне, ки уҳдадориҳои андозии худро
мутобиқи Кодекси андоз сари вақт ва пурра иҷро намекунанд, дар асоси фармоишҳои дахлдори Раиси Кумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯихати
«Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд ва
ҳуқуқи ба таври электронӣ пешниҳод намудани ҳисоботи
андозро аз даст дода, аз ҳисобнома – фактураҳои андоз
аз арзиши иловашуда ба таври электронӣ истифода карда
наметавонанд.
Дар асоси Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 июли соли 2019, таҳти
№340 номгӯи андозсупорандагон бо сабабҳои дуруст ба
роҳ намондани фаъолияти корхона ва пардохт накардани
бақияи қарзи андоз, пешниҳод накардани эъломияи андоз,
амалан анҷом надодани амалиёти андозбандишаванда ва
пардохт накардани маблағи дар натиҷаи санҷиш барилова
ҳисобшуда ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият»
дохил мешаванд.
Бояд зикр кард, ки тибқи тартиби муқарраршуда барои
сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз,
андозсупорандагони дар замимаи №1-и фармоиши мазкур
дарҷшуда, бо дарназардошти хулосаҳои замимагардида
ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил
мешаванд.
Ҳамзамон, бино бар бартараф намудани камбудиҳои
ҷойдошта, инчунин, татбиқи чораҳои маъмурӣ, андозсупорандагони дар замимаи №2-и Фармоиши мазкур
дарҷшуда, бо дарназардошти хулосаҳои замимагардида
аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ
карда мешаванд.
Замимаи №1
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16 июли соли 2019, №340
Номгӯи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати
«Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудаанд:
№

Номгӯи
андозсупоранда

1

ҶДММ «Актив И.Э.»

2

ҶДММ «Неъматбахш»

3

ҶДММ «Сино 90»

4

ҶДММ «Азизулло»

5

ҶДММ «Сеганҷ»

Сабабҳои ба рӯихати
«Андозсупорандагони
бемасъулият» дохил
намудани андозсупорандагон

Бе амалан анҷом додани
амалиёти андозбандишаванда

Замимаи №2
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 16 июли соли 2019, №340
Номгӯи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ шудаанд:
№

Номгӯи андозсупоранда

1

ҶДММ «Броадтек Тоҷикистон Майнинг Инвестмент
Лимитед»

2

ҶДММ «Исмоил – 2004»

3

ҶДММ «Бинёмин»

4

ҶДММ «Зулфиқор – 2012»

5

ФҶДММ «Сохтмон ва тиҷорат МГ»

6

ТҶ «Кумитаи инкишофи деҳаи Ҷавонон»

7

СИ Зумрат Каримова

8

СИ Шералӣ Шарифов

9

СИ Ҳамроқул Раҳматов

10

СИ Элла Сардорова

11

СИ Рустам Азизов

12

СИ Икром Ашуров

13

СИ Нур Наимов

14

СИ Алишер Иброҳимов

15

СИ Ҷумагул Ҷобирова

16

СИ Усмонхоҷа Хоҷаев

17

СИ Бандалӣ Муродалиев

18

СИ Файзиддин Абдуллоев

19

СИ Акбар Шарипов

20

СИ Кароматулло Абдураҳимов

21

СИ Ҳокималӣ Маҳмудов

22

СИ Хайрулло Раҳимов

23

СИ Хайриддин Юсупов

24

СИ Мамадғафур Сафаров

25

СИ Карим Каримов

26

СИ Хайрулло Хайруллоев

27

СИ Шоҳина Хайруллоева

28

СИ Маҳмадулло Муродов

29

СИ Ҷамшед Очилдиев

30

СИ Рустамхон Гуловхонов

31

СИ Мардонзодаи Мардон

32

СИ Сунатулло Ёров

33

СИ Мусои Ҳақназарзода

34

СИ Тоҳир Ғуломов

35

СИ Маҳбуба Саидова

36

СИ Насриддин Солиев

37

СИ Зуҳурбек Саидов

38

СИ Баҳриддини Раҷабзода

39

СИ Шараф Қутбиддинов (ХД «Шоиста»)

Хотиррасон мешавем, ки фармоиши зикршуда
раёсатҳои санҷиши андозҳо, ташкили андозбандӣ, ситонидани қарзи андозҳои дастгоҳи марказии Кумитаи андоз
ва мақомоти ҳудудии андозро вазифадор мекунад, ки аз
лаҳзаи ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият»
дохил шудани субъекти хоҷагидор, фаъолияти онҳоро
зери назорати қатъӣ қарор диҳанд ва ҷиҳати ислоҳи
камбудиҳое, ки барои содир намудани он субъект ба
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудааст, дар доираи талаботи қонунгузорӣ ва тартиби мазкур
чораҷӯӣ намоянд.
Ҳамчунин, Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андоз ва КВД “Маркази барномасозии маъмурикунонии андоз” низ вазифадор гардиданд, ки барои
дар сомонаи Кумитаи андоз ҷойгир кардани фармоиши
мазкур тадбирҳои заруриро андешанд.
Тоҳир ЧИЛАЕВ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

«Рошен» оспорит в апелляции доначисление 360 млн руб. налогов
19-ый арбитражный апелляционный суд принял апелляцию кондитерской фабрики «Рошен» на
решение арбитражного
суда Липецкой области о
признании законным дополнительных начислений
налогов и штрафов в размере 62,7 млн. руб., пишет
газета «Коммерсантъ».

Судебное разбирательство дела состоиться 8 августа 2019 года
Судебное разбирательств дела состоится
8 августа 2019 г. Ранее
апелляционная инстанция
оставила жалобу предприятия на решение арбитражного суда первой

инстанции о признании законным дополнительных начислений налогов и
штрафов на сумму 361,6 млн. руб. без
удовлетворения.
В ноябре 2015 г. фабрика обратилась
в арбитражный суд Липецкой области с
заявлением о признании незаконным

решения областного УФНС по доначислению НДС и налога на прибыль на общую
сумму 49 млн руб. и пени в общем размере 13,6 млн руб. В апреле арбитраж
отказал компании в удовлетворении
заявленных требований.
http://taxpravo.ru

ЭЪЛОН

Боҷу хироҷ

Муњтарам шањрвандон ва
андозсупорандагон!

40

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
рӯихати субъектҳои бефаъолиятро тибқи талаботи
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиби аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ, хориҷ намудани шахси ҳуқуқӣ
ва соҳибкори инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси
ҳуқуқии хориҷии бефаъолият”, ҷиҳати аз Феҳристи ягонаи
давлатӣ хориҷ намудан, пешниҳод менамояд.
Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки дар сурати пайдо гардидани арзу шикоятҳо нисбати андозсупорандагони бефаъолият, ба Бахши иттилоотӣ бо рақамҳои содакардашудаи
телефонии 151 ва 152 ё ба Кумитаи андоз бо суроғаи
ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев 42/2 арзу шикоятҳои худро
пешниҳод намоед.
Қаблан, барои ҳамкориятон миннатпазирем.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
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РӮИХАТИ
андозсупорандагони бефаъолияте, ки аз ҷониби Нозиротоҳои
андоз дар шаҳру ноҳияҳои И.Сомонӣ, Сино, Рашт, Тоҷикобод,
Шаҳринав, Левакант ва Гулистон барои хориҷ намудан аз
Феҳристи ягонаи давлатӣ пешниҳод карда шудаанд

№

№

Санаи
бақайдгирии
давлатӣ

Номгўи
андозсупорандагон

РМА

Нозироти андоз дар ноҳияи И. Сомонӣ
Шахсони ҳуқуқӣ

ҶДММ «Сапфир
Компания»

13.07.2010

КМ ШСМ «Ш Руставели
11»

17.05.2010

42

КМ ШСМ «Рӯдакӣ 105»

26.05.2010

020032574

43

43

ҶДММ «Оазис 2013»

08.11.2013

020042515

44

44

ҶДММ «Истаманд»

30.09.2010

020014567

45

45

ҶДММ «Маркази
Реклама»

22.02.2010

020031587

46

46

ҶДММ «Ҷамъияти
Ҷарроҳони Тоҷикистон»

11.04.2013

020040885

47

47

ҶДММ «Ситораи Саид»

12.02.2010

020032272

48

48

ҶДММ «Рангора»

06.07.2010

020025159

49

49

ҶДММ «Дунёи Дониш»

30.09.2011

020036323

50

50

ҶДММ «Тоҷвар
Трейдинг»

12.01.2012

020037024

51

51

ҶДММ «Роҳсоз»

28.06.2010

020032910

52

52

ҶДММ «Насир Кабир
Азизи»

15.05.2010

020026566

41

40
41

020020995
020032359

№33 (1182)
Панҷшанбе, 15 августи соли 2019

11

101

10

ҶСП «Нури умедхо»

28.05.2010

040030923

102

11

ҶДММ «Дурахшон К»

26.02.2010

040030167

103

12

ҶДММ «Чашма ЛТД»

104

13

ҶДММ «Тиҷорати Ҳомид
Зиё»

18.07.2014

040046340

105

14

ҶДММ «ҶТ»

30.06.2010

040031246

106

15

ҶДММ «Рушан Тех»

27.05.2008

040025684

107

16

Намояндагии «АЛ Ҳасм
Гроуп соф компани» дар
ҶТ

24.06.2010

040031180

108

17

ҶДММ «Фируз ва К»

14.05.2013

040042765

109

18

ҶДММ «Сетор»

30.12.2009

040029593

110

19

ҶДММ «Асмера»

07.04.2011

040033656

111

20

ҶДММ «Юсуфи Умед»

10.06.2011

040034147

112

21

ҶДММ «Ормони Ориё»

16.02.2013

040038946

113

22

ҶДММ «Бобо-Ниёз»

02.07.1999

040001778

114

23

ҶДММ «Фучин»

11.05.2011

040033916

115

24

ҶДММ «Ал-Нур»

01.12.2015

040049585

116

25

ҶМСП «Нур и К»

31.03.2011

040033575

040019773

53

53

ҶДММ «Броадтек
Инвестмен Ко ЛТД»

01.10.2009

020030225

117

26

ҶСП «Мис 100»

10.10.2013

040044442

54

54

ҶДММ «Хинд Асам Чай»

17.12.2009

020026781

118

27

ҶДММ «Умарҷон»

28.01.2013

040038594

55

55

ҶДММ «Тоҷик Тур»

27.04.2010

020032230

119

28

ҶДММ «Навруз 10»

02.04.2010

040030411

56

56

НШ «Памир айрвейс»

15.04.2010

020032133

120

29

21.07.2008

040026099

57

57

АХД «Пайки Меҳр»

16.12.2011

020036877

Филиали ҶДММ «ПотиАс» дар ҶТ

58

58

ҶДММ «Китоби Ман»

28.03.2015

020045610

121

30

ҶДММ «Зерафшан плюс»

24.08.2010

040031834

59

59

ҶДММ «Сон ва Рафиқон»

23.10.2012

020038922

122

31

040030217

60

ҶДММ «Максимус»

01.06.2010

020022397

ҶСП «Роҳи Абрешим
2010»

03.03.2010

60
61

61

ҶДММ «Акид»

11.01.2010

020031201

123

32

ҶДММ «Ахмадҷон 2010»

24.09.2010

040032070

62

62

ҶДММ «Чархи Озод»

12.07.2010

020027845

124

33

ҶДММ «Сайёраи сабз»

63

63

КМ ШСМ «Рӯдакӣ 103»

19.05.2010

020032390

125

34

ҶДММ «Тавонгар»

13.08.2009

040028501

64

64

ҶДММ «Сорбон 2002»

10.07.2010

020013585

126

35

ҶДММ «Нури саҳар»

22.09.2008

040026532

65

65

КМ ШСМ «Пушкин 2»

20.05.2010

020032456

127

36

РДММ «Мирза-ТАУ АГРО»

05.03.2010

040030238

66

66

КМ ШСМ «Рӯдакӣ 90»

17.05.2010

020032343

128

37

ҶДММ «Фарзод 100»

18.04.2011

040033753

67

67

ҶДММ «Меҳрубон и КО»

08.07.2010

020013283

129

38

ҶДММ «Урал Транс»

30.10.2010

040032422

68

68

ҶДММ «АРК Тоҷикистон»

18.05.2010

020026970

130

39

Филиали АИЭИМТГСТЛШ

04.04.2014

040045676

69

69

КМ ШСМ «Теҳрон 32»

21.05.2010

020032482

131

40

ҶДММ «Муҳаммадтоҳир» 07.04.2012

040036245

70

70

ҶДММ «Ториён»

05.02.2010

020005049

132

41

ҶДММ «Голд сервис»

05.06.2008

010025966

71

71

КМ ШСМ «Пушкин 6»

20.05.2010

020032364

133

42

ҶДММ «Суғдиён»

04.05.2001

040011606

72

72

ҶДММ «Ваҳдат Ҳидоят»

07.07.2010

020007674

134

43

ҶДММ «Мадад 2011»

24.01.2011

040033068

73

73

ҶДММ «Корпоратсияи
ист. сармоя шарки дуру
Чин дар Тоҷикистон

12.11.2014

020044896

135

44

ҶДММ «Доруи дунё»

15.01.2010

040029735

136

45

ҶДММ «Пешравон»

13.07.2017

040052574

137

46

ҶДММ «Муштараки РусӣТоҷики»РТКО»

31.07.2009

040028354

138

47

ҶДММ «Мурод
консалтинг групп»

24.01.2012

040035672

040020423

1

1

ШСМ «Рӯдакӣ»

16.07.2010

020033044

2

2

ҶДММ «Вайр про»

13.12.2013

020042801

3

3

ҶДММ «Шеҳрон»

06.11.2010

020033745

4

4

ҶДММ «Консэнт»

01.10.2009

020026115

5

5

ҶДММ «Самти Осиё»

01.10.2010

020029590

6

6

ҶДММ «Хоҷа Насридин»

06.06.2010

020013795

7

7

ҶДММ «Шабакаҳои
Баҳрии Тоҷикистон»

01.10.2009

020029467

8

8

ҶДММ «Файз»

23.12.2009

020018573

9

9

ЧДММ «Ширкати КН»

08.02.2011

020034732

10

10

ҶДММ «Сомон Иморат»

05.05.2010

020028816

11

11

ҶДММ «Мунаввар»

14.12.2009

040026666

12

12

Иттифок «Афкори Ҷомеа
ва Тоҷ»

26.05.2010

020032585

74

74

ҶДММ «Нақшабанди
Аср»

01.10.2009

020029333

13

13

ҶДММ «Тоҷикматлубот»

12.03.2010

020031894

75

75

ҶДММ «Аквазона»

14.05.2010

030014891

14

14

ҶДММ ТКХ «Компонион»

08.06.2011

020035675

76

76

ҶДММ «Фарорун»

18.05.2010

020000276

139

48

ҶДММ «Некбин»

30.04.2010

040030621

15

15

ҶДММ «Юнкерс Строй»

05.10.2007

020024836

77

77

24.05.2010

020032506

140

49

040045634

16

КМ ШСМ Рӯдакӣ 106»

21.05.2010

020032511

ҶДММ «Нақлиёти Осиё
Балтика»

28.03.2014

16

КМ ШСМ
«М.Миршакар 2»

17

17

КМ ШСМ «Бухоро 40»

21.05.2010

20032548

78

78

ҶДММ «Табаристон»

11.11.2008

020027834

141

50

ҶДММ «Евро стил 2014»

25.06.2014

040046172

18

18

ҶДММ «Забардаст»

22.04.2010

020027409

142

51

15.07.2015

040048837

19

19

ҶДММ «Рахшанда»

30.06.2010

020026151

ҶДММ «НТМ аудит ва
консалтинг»

20

20

КМ ШСМ «Лоҳутӣ 31»

20.05.2010

020032440

143

52

ҶДММ «Боқиев М»

14.03.2013

040039755

21

21

ҶДММ «Розфар»

01.10.2010

020030067

144

53

ҶДММ «ЯП»

10.04.2009

030016165

22

22

ҶДММ « Ҳидоят
Бахакикат»

04.02.2010

020031448

145

54

ШСМ «Бинои фирдавс»

07.10.2011

040034971

146

55

ҶДММ «Сайри ибрат»

03.09.2010

040031952

147

56

ФШММ «Милд ист
трейдинг сервис» дар ҶТ

05.04.2011

040033614

148

57

ФШ «Африди Трейдерс»
дар ҶТ

29.03.2012

040036179

79

79

ҶДММ «Тоҷ-Тур»

21.07.2002

020029635

80

80

ҶДММ «Аненербе»

07.01.2008

020025629

81

81

ҶДММ «Малик 1604»

08.07.2013

020041785

82

82

ҶДММ «Троян»

31.05.2007

020013656

83

83

ҶДММ «Фарида групп»

26.05.2006

020021914

84

84

ҶДММ «СММ Фони»

27.05.2010

020011498

23

23

ҶДММ «Бародарони Нур» 18.05.2010

020028719

85

85

ҶДММ «Малайзия групп»

18.10.2012

020038893

24

24

ҶДММ «Тадж Тур»

07.07.2010

020026012

86

86

ҶДММ «Караван-транс»

29.02.2008

020026075

25

25

КММ «Меҳрнуш»

04.07.2010

020011973

87

87

ҶДММ «Тоҷ-Кам»

05.11.2012

020039009

26

26

КМ ШСМ «Рӯдакӣ 161/1»

21.05.2010

020032595

88

88

ҶДММ « Граффит»

06.12.2007

020021885

149

58

ҶДММ «Шокир 2010»

09.02.2010

040029987

27

27

КМ ШСМ «Фотеҳ
Ниёзӣ -48»

21.05.2010

020032624

89

89

ҶДММ «Фируз Т»

18.05.2010

020015953

150

59

ҶДММ «Бизонс»

29.02.2008

040024983

90

90

ШСМ «Рӯдакӣ 152»

22.06.2010

020032829

151

60

18.08.2009

040028522

91

91

ҶДММ «Партнер Групп»

30.06.2010

020021599

Намояндагии ШС Мисрии
«Делта - фарма»

152

61

ҶДММ «Ошхонаи
паҳлавон»

23.03.2013

040040095

Нозироти андоз дар ноҳияи Сино

153

62

ҶДММ «Нақшбанди аср»

24.02.2014

040045471

Шахсони ҳуқуқӣ

154

63

ҶДММ «СХК груп»

10.02.2011

040033241

28

28

ҶДММ «Силк Роад»

23.06.2010

020024125

29

29

ҶДММ «Зар Аса Так»

03.05.2012

020037998

30

30

ҶДММ «Хазим Ҷабурӣ
Компания»

01.10.2009

020029958

31

31

ҶДММ «Четра
Тоҷикистон»

17.12.2012

020039271

32

32

ҶДММ «Каҳвахонаи
Зарафшон»

05.07.2013

020041565

33

33

ҶДММ «Бренд»

15.06.2010

020024463

34

34

ҶДММ «Бино»

21.06.2010

020016092

35

35

ҶДММ «С ва А Юр
Консалтинг»

03.06.2010

020032692

36

36

ҶДММ Мовароунаҳрайн»

25.12.2009

37

37

ҶДММ «Рахнэ»

38

38

39

39

92

1

ҶДММ «Маркази ҳимояи
ҳуқуқии «Аякс»»

10.09.2009

040028711

155

64

НШ «Vanguard bulding
technology corp»дар ҶТ

12.июл.05

040013202

93

2

ҶДММ»Музаффарият
2010»

17.03.2010

040030340

156

65

ҶДММ «Дилноз»

19.06.2003

040014906

157

66

МОТК «Нури Ховар»

27.07.2010

040031506

158

67

ҶДММ «Душанбе тур»

19.12.2014

040047364

159

68

ҶДММ «Нашриёти Алиф»

25.07.2007

040023064

160

69

ҶДММ «Дилхоҳ 2016»

27.10.2016

040051075

161

70

ООО корпорация
«Ховар»

162

71

ҶДММ «Сипанд»

94

3

ҶДММ»Балтикмаркет»

04.08.2009

040028404

95

4

ҶДММ «Саховатсоз»

04.12.2009

040029270

96

5

ҶДММ «Румайса 2011»

27.10.2011

040035084

020031033

97

6

ҶДММ «Фарзо»

11.11.2011

040035176

17.12.2009

020001426

98

7

ҶДММ «Лайли-2014»

21.01.2014

040045277

КМ ШСМ «Лоҳутӣ 63»

20.05.2010

020032425

99

8

ҶДММ «Буризод»

13.08.2010

040031700

ҶДММ «Ҳусайн Нафт»

30.06.2010

020028296

100

9

ҶДММ «Умеди нек»

10.05.2012

040036536

010006864
10.09.2008

040026435

(Давом дорад)
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Боҷу хироҷ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Иные доходы иностранной компании не
осуществляющей деятельность в РФ
на что обратить внимание налоговому агенту
Статья 246 НК РФ относит к
категории налогоплательщиков налога на прибыль
не только российские, но и
иностранные организации,
которые осуществляют
свою деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства и (или) получают доходы от источников в Российской Федерации. И если в
первом случае (осуществление деятельности через
постоянное представительство) налог уплачивается
иностранным лицом самостоятельно, то с доходов, не
связанных с деятельностью
в Российской Федерации
через постоянное представительство, налог исчисляет
и уплачивает налоговый
агент — источник выплаты
дохода.
Напомним, что перечень доходов, облагаемых налогом на
прибыль у источника выплаты,
содержится в п. 1 ст. 309 НК РФ.
В нем поименованы такие виды
выплат, как дивиденды российских организаций иностранным организациям-акционерам
(участникам), процентный доход от долговых обязательств
российских организаций, доходы от использования в Российской Федерации прав на
объекты интеллектуальной
собственности, от реализации
недвижимого имущества, находящегося на территории нашей
страны, сдачи в аренду (субаренду) имущества, используемого на территории Российской
Федерации, от международных
перевозок. Приведенная норма
не является закрытой, т. е. исчисление и уплата налога на
прибыль источником выплаты
производится и в отношении
иных аналогичных доходов иностранной организации.
Что же подразумевается под
«иными аналогичными доходами» иностранной организации?
На протяжении длительного периода контролирующие органы,
а вслед за ними и арбитражные
суды рассматривали данный вопрос на конкретных ситуациях и
сделках.
И те и другие придерживались той трактовки, что иные
аналогичные доходы — это доходы, не связанные с обычной
предпринимательской деятельностью иностранной организации. Рассматривая вопрос об
удержании налога на прибыль

при выплате банковской гарантии в заранее установленной
(фиксированной) сумме в адрес
иностранного банка-нерезидента, Минфин России указал:
у российской организации-плательщика возникает обязанность удержать и перечислить
налог с дохода иностранной
организации, не связанной с
деятельностью в Российской
Федерации через постоянное
представительство. Свой вывод
финансовое ведомство обосновывает следующим образом:
в указанной норме приведен
общий признак видов доходов
иностранной организации, подлежащих обложению налогом
на прибыль, — доход не должен
быть связан с предпринимательской деятельностью этой
иностранной организации на
территории Российской Федерации. Примерный перечень таких
доходов приведен в подпунктах
1—9 п. 1 ст. 309 НК РФ. Поскольку все возможные случаи не
могут быть предусмотрены законодательством, в подп. 10 п.
1 ст. 309 НК РФ указано на иные
аналогичные. т. е. также не связанные с предпринимательской
деятельностью на территории
Российской Федерации, доходы
иностранной организации (пассивные доходы). По существу,
сказано, что перечень таких доходов является открытым.
В прошлом году рассматриваемый подход приобрел обновленную трактовку. В сентябре 2018 года Верховным Судом
РФ было рассмотрено дело ООО
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк»,
по которому принято специальное определение.
Суть спора состояла в следующем. Между обществом
и иностранной организацией
— канадской компанией Clean
Development Investment S.A.
(далее— CDI) в 2011 году были
заключены договоры об оказнии услуг по развитию проекта
по созданию, детерминации и
продаже углеродных активов,
предполагающие оценку потенциала сокращения выбросов,
разработку концепции и основных принципов сокращения
выбросов, консультирование
по вопросам осуществления
проекта и т. п. По данным договорам общество выплатило
канадскому контрагенту более
130 млн руб.
Оценивая выплату как возмездную и связанную с исполнением услуг, общество не
удержало налог у источника как
налоговый агент. По мнению
общества, такой обязанности

у него не возникает, поскольку
п. 2 ст. 309 НК РФ из состава
налогооблагаемых доходов
исключены поступления, которые получены иностранной
компанией от продажи товаров,
иного имущества, а также имущественных прав, выполнения
работ, оказания услуг на территории Российской Федерации.
Однако налоговый орган,
оценивая сделку с позиции преобладания существа над формой, посчитал, что выплаты в
пользу CDI являются пассивным
доходом и подлежат налогообложению у источника выплаты.
В итоге Верховный Суд РФ встал
на сторону налогового органа.
Налоговым органом был
установлен номинальный характер деятельности канадской
компании. Из информации,
полученной от компетентных
органов Канады, следовало,
что у CDI отсутствуют активы и
доходы; ее местонахождение
на территории Канады не установлено; в качестве адреса для
направления корреспонденции
указан почтовый ящик, доступ
к которому имели различные
компании; акционер CDI — организация сомнительного характера. В ходе камеральной и
выездной налоговых проверок,
а также по результатам предыдущих дел (№ А28-10008/2013 и
А50-4544/2014), в которых рассматривалась правомерность
учета в расходах общества по
налогу на прибыль выплат по
договорам с CDI и которые были
им проиграны, номинальность
CDI и фиктивность документооборота по сделке с канадской
компанией уже были доказаны.
Нужно отметить, что в 2015
году, после доначисления налога на прибыль, общество
обращалось в Верховный суд
провинции Квебек (Канада)
с требованием о взыскании с
CDI выплаченных ей денежных
средств, представив в качестве
доказательств спорные дого-

воры, платежные поручения,
инвойсы. Однако акты об «оказании» услуг общество в суд не
направило.
Иск общества был удовлетворен, канадский суд принял
решение в пользу истца ввиду
неявки ответчика. Факт неявки ответчика в суд канадской
юрисдикции имел негативные
последствия для налогоплательщика: налоговый орган, а
затем суд первой инстанции
пришли к выводу, что общество
обратилось в Верховный суд
провинции Квебек не для того,
чтобы тот рассмотрел данное
дело по существу, а лишь для
получения положительного
решения без цели действительного взыскания какой-либо
задолженности. Ведь общество
знало, что контрагент не находится на территории Канады и
не сможет представить никаких
возражений. Собственных мероприятий по розыску CDI и ее
имущества обществом не было
предпринято, что также скорее
подтверждает, чем опровергает
довод налогового органа: выплата на самом деле была безвозмездным выводом капитала
и не связана с реальным исполнением договора об оказании
услуг между обществом и CDI.
В данном деле выявилось
еще одно достаточно важное
противоречие, сыгравшее в
пользу налогового органа: в канадской юрисдикции общество
доказывало отсутствие факта
оказания услуг CDI, а в российской, наоборот, его наличие.
Конечно, налоговый орган
оспорил факт оказания услуг
иностранной организацией.
Общество еще до заключения
договоров с CDI располагало
наработками других контрагентов, а также, имея в штате
соответствующих специалистов,
самостоятельно выполняло работы указанного направления.
Поэтому заключение сделок с
CDI не имело экономического

смысла, что косвенно свидетельствует об иной цели.
По итогам спора общество
не смогло доказать ни того,
что услуги фактически были
оказаны, ни того, что оно не
осознавало отсутствие встречного предоставления по сделке
и не участвовало в фиктивном
документообороте. Нужно сказать, что суды апелляционной
и кассационной инстанций, в
отличие от суда первой инстанции, приняли сторону общества,
указав, что налоговый орган не
проследил дальнейшее движение денежных средств после
поступления их на счет CDI и
не установил действительного
налогоплательщика. Однако, по
мнению Верховного Суда РФ, это
не может служить основанием
для вывода о незаконности доначисления налога российской
организации, поскольку факт
выплаты дохода иностранной
компании установлен бесспорно и именно с данным обстоятельством п. 1 ст. 310 НК РФ
связывает возникновение обязанностей налогового агента у
российской организации, выплачивающей доход. Из взаимосвязанных положений абзаца
первого и подп. 10 п. 1 ст. 309
НК РФ следует, что перечень
облагаемых налогом доходов
иностранных организаций является открытым; при этом местом
возникновения экономической
выгоды (дохода) должна выступать территория Российской Федерации. Поэтому, если доход,
выплачиваемый иностранной
организации, прямо не упомянут в п. 1 ст. 309 НК РФ как подлежащий налогообложению,
при возникновении спора о
наличии у источника выплаты
дохода обязанностей налогового агента на налоговом органе
лежит бремя доказывания таких
условий, как возможность отнесения произведенных выплат
к категории пассивного дохода,
связь дохода с территорией Российской Федерации. Исходя из
всех обстоятельств, говорящих
в пользу фиктивности сделки
и отсутствия ее реального исполнения, Верховный Суд РФ
согласился с тем, что выплата
общества в адрес CDI является
пассивным доходом и, следовательно, общество не выполнило
обязанности налогового агента.
Рассмотренное дело продемонстрировало важную тенденцию: российские налоговые
органы анализируют любые
выплаты в пользу иностранного контрагента по существу и
в зависимости от реальности
сделки будут квалифицировать
их как активный доход, т. е.
связанный с предпринимательской деятельностью и потому не
подлежащий налогообложению
у источника выплаты, или как
пассивный доход. В последнем
случае на российскую организацию возлагается обязанность
удержать сумму налога с таких
выплат.

РОБИТА

Боҷу хироҷ

ПУРСИШНОМА
вобаста ба тањияи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав
Махфияти пурсишнома нигоҳ дошта мешавад
Андозсупорандаи муҳтарам!
Тибқи дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
ки дар мулоқот бо кормандони молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо 10.05.2019 баён гардидаанд,
ҷиҳати иҷрои Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.06.2019, №АП -1236 дар назди Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав таъсис дода
шудааст.
Аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки бо мақсади муайян намудани андешаҳои шаҳрвандон - андозсупорандагон, субъектҳои соҳибкорӣ, ташкилоту муассисаҳо оид ба камбудӣ ва норасоиҳои дар Кодекси андози
амалкунанда ҷойдошта ва дар таҳрири нави Кодекси андоз бартараф намудани онҳо таклифу пешниҳодҳои
худро тибқи пурсишномаи мазкур ба Кумитаи андоз ирсол намоед.
Таклифу пешниҳодҳои шумо гурӯҳбандӣ шуда, ҳангоми таҳияи Кодекси андоз дар таҳрири нав дар Гурӯҳи
кории байниидоравӣ баррасӣ мешаванд.
Аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки посухҳои худро ба пурсишнома то 01.09.2019 пешниҳод намоед.
Эзоҳ: Барои иштироки фаъолонаатон дар пурсишнома изҳори сипос менамоем.
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Коњиши баќияи
ќарзи андоз

ПУРСИШНОМА
Ному насаб ё рақами телефони иштирокчии пурсишнома ___________________________________________
(Агар иштирокчӣ хоҳиши махфӣ нигоҳдоштани ному насаби худро дошта бошад, пас ба ҷои ному насаб калимаи «Махфӣ» навишта мешавад)

Категорияи иштирокчӣ: шахси ҳуқуқӣ ___; шахси воқеӣ ___.
Санаи тартиб додани пурсишнома «____»____________ соли 2019
1. Аз нигоҳи шумо кадом муқаррароти Кодекси андози амалкунанда садди роҳи пешрафти фаъолияти
соҳибкорӣ гардидааст ва ё барои рушди он монеа эҷод намуда истодааст?
Номгӯи сархат, қисм, моддаи Кодекси андоз

Шарҳи ҳолатҳое, ки боиси
садди роҳи пешрафти рушди
фаъолияти шумо гардида истодааст (дар Кодекси андози
амалкунанда)

Пешниҳод барои бартараф
кардани ҳолати ҷойдошта
дар таҳрири нави Кодекси
андоз

Асосноксозии пешниҳод

2. Кадом муқаррароти Кодекси андози амалкунанда миёни андозсупорандагон ва мақомоти андоз
нофаҳмиҳоро ба миён меоранд?
Номгӯи сархат, қисм, моддаи Кодекси андоз, ки дар
он нофаҳмӣ ё номуайянӣ
ҷой дорад

Бо кадом сархат, қисм, моддаи дигари Кодекси андоз
мухолифат менамояд

Пешниҳод барои бартараф
кардани мухолифат ва
номуайянӣ

Асосноксозии пешниҳод

3. Дар ҳисоб ва пардохти андозҳо чӣ мушкилиҳо доред?
Мушкилиҳои ҷойдошта

Заминаи ба миён омадаи мушкилиро
дар чӣ мебинед?

Пешниҳод барои бартараф кардани
мушкилиҳо

4.Нисбати номгӯи андозҳои амалкунанда ва меъёрҳои онҳо фирку андешаҳои худро баён намоед.______
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Андешаҳои шумо оид ба корҳои назоратии мақомоти андоз (санҷишҳои ҳуҷҷатӣ ва амалиётии андоз,
назорати камералӣ, муоинаи хронометражӣ). ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6.Барои пешгирии иқтисоди пинҳонӣ (фаъолияти соҳибкории ғайрирасмӣ), дар асоси қонунгузорӣ ба роҳ
мондани андозбандии савдои электронӣ чӣ гуна таклифҳо доред? Вобаста ба пешгирии иқтисоди соягӣ дар
Кодекси андоз дар таҳрири нав кадом муқаррарот пешбинӣ карда шавад? _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Дар таҳрири нави Кодекси андоз маъмурикунонии андоз, аз ҷумла хизматрасониҳои мақомоти андоз ба
андозсупорандагонро, чӣ гуна дидан мехоҳед? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Эзоҳ: Тибқи муқаррароти Кодекси андоз маъмурикунонии андоз маҷмӯи чораҳои аз ҷониби мақомоти андоз
амалишавандаи назорати андоз, маҷбуран ситонидани андоз нисбат ба уҳдадории андози дар муҳлаташ иҷронашуда,
инчунин хизматрасониҳо ба андозсупорандагон ба ҳисоб меравад.

8. Пешниҳод аст, ки барои тибқи қонунгузорӣ пеш набурдани ҳисобдории муҳосибӣ дар қонунгузорӣ
ҷавобгарӣ пурзӯр карда шавад. Ба андешаи шумо оё дар Кодекси андоз дохил намудани муқаррароти нав
оид ба ҳамин масъала зарурат дорад? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Дигар пешниҳодҳои шумо барои таҳрири нави Кодекси андоз ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
Барои иштироки фаъолонаатон дар пурсишнома изҳори сипос менамоем.
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тибқи маълумот бақияи
қарзи андозҳо дар вилояти Суғд
ба ҳолати 1-уми июни соли
2019 бо назардошти андозсупорандагони тобеи шуъбаҳои
нозиротҳои андозсупорандагони калон ва миёна 102,6 млн.
сомониро ташкил намуд , ки
нисбат ба аввали сол ба маблағи
4,7 млн. сомонӣ кам мебошад.
Дар ин давра нисбати андозсупорандагони қарздор оид ба
чораҳои маҷбуран ситонидани
қарзи андозҳо ба маблағи 33,2
млн. сомонӣ 942 қарор қабул
гардидааст. Аз ҳисоби қарорҳои
қабулшуда ба буҷети давлатӣ
11,8 млн. сомонӣ рӯёнида шудааст, ки 34,8 фоизро ташкил
медиҳад. Аз шумораи умумии
қарорҳои қабулшудаи соли 2018,
ки таъминашон ба соли 2019
гузаронида шудааст, 133 адад
иҷро гардидааст. Аз ҳисоби ин
қарорҳо ба буҷети давлатӣ 6,3
млн. сомонӣ маблағ ворид карда
шудааст.
Мувофиқи маълумот ба санаи
01.06.2019 шумораи андозсупорандагони қарздор дар вилояти
Суғд ба 9887 адад расидааст, ки
нисбат ба аввали сол 1074 адад
кам мебошад. Афзоиши шумораи қарздорон дар ин давра
дар нозиротҳои андози шаҳру
ноҳияҳои Панҷакент 23 адад,
Айнӣ 16 адад, Бобоҷон Ғафуров
38 адад ва Шаҳристон 20 ададро
ташкил додааст.
Аз ҷониби мақомоти андоз ба
4246 андозсупорандаи қарздор
оид ба пардохти бақияи қарз
дар нимсолаи якуми соли 2019
ба маблағи умумии 32,7 млн.
сомонӣ огоҳинома равон шудааст.
Аз ин ҳисоб ба буҷет ба маблағи
15,1 млн. сомонӣ маблағи қарзи
андозҳо ворид гардидааст. Новобаста аз кам намудани бақияи
қарзи андозҳо нисбати ситонидани бақияи қарз аз тарафи
баъзе аз нозиротҳои андози
шаҳру ноҳияҳо баръакс ба зиёдшавии қарз роҳ дода шудааст. Аз
ҷумла, нозиротҳои андози шаҳру
ноҳияҳои Хуҷанд 1,4 млн. сомонӣ,
НАМ Истаравшан 335,5 ҳазор
сомонӣ, НАМ Ҷаббор Расулов 62,5
ҳазор сомонӣ нисбати аввали сол
бақияи қарзи андозро зиёд намудаанд. Аз он ҷумла, ба зиёдшавии

қарзи андози иҷтимоӣ нозиротҳои
андози шаҳру ноҳияҳои Исфара ба
маблағи 70,9 ҳазор сомонӣ, Гулистон 79,2 ҳазор сомонӣ, НАМ Гулистон 85,2 ҳазор сомонӣ, Хуҷанд
223,9 ҳазор сомонӣ, НАМ Хуҷанд
676,3 ҳазор сомонӣ, Истравшан
31,6 ҳазор сомонӣ НАМ Истравшан 71,5 ҳазор сомонӣ, Бӯстон
56,5 ҳазор сомонӣ, НАМ Бӯстон
13,5 ҳазор сомонӣ, Айнӣ 26,1
ҳазор сомонӣ, Деваштич 79,4
ҳазор сомонӣ, НАМ Ҷаббор Расулов 84,6 ҳазор сомонӣ ва Бобоҷон
Ғафуров 63,7 ҳазор сомонӣ роҳ
додаанд.
Бояд зикр намуд , ки дар
нимсолаи якуми соли 2019 аз
ҷониби мақомоти андози вилояти Суғд 4477 субъекти хоҷагидор
ва ё шахсони мансабдор ба
ҷавобгарии маъмурӣ кашида
шуда, ба онҳо ба сифати ҷазо ба
маблағи умумии 10,2 млн. сомонӣ
ҷаримаи маъмурӣ татбиқ гардидааст. Шумораи протоколҳои
маъмурӣ 337 адад ва маблағи
ҷаримаи татбиқшуда 879,0 ҳазор
сомонӣ нисбати хамин давраи
соли гузашта кам аст. Аз ҳисоби
ҷаримаҳои таъиншуда ба буҷети
давлатӣ 7,6 млн. сомонӣ ворид
шудааст, ки 74,1 фоизро ташкил
медиҳад.
Дар қиёси ҳамин давраи
соли 2018 дар шашмоҳаи аввали
соли 2019 шумораи протоколҳои
маъмурӣ дар шаҳру ноҳияҳои
Бобоҷон Ғафуров 89 адад ,
Панҷакент 62 адад, Исфара 37
адад, Конибодом 30 адад, Айнӣ
17 адад , Спитамен 78 адад ,
Истиқлол 5 адад ва шуъбаҳои
Раёсати андози вилоят 81 адад
кам гардидааст.
Дар нимсолаи аввали соли
ҷорӣ 8 баҳси судӣ мавриди
муҳокима қарор гирифтааст,
ки масъалаҳои бекор кардани
маблағи барилова ҳисобшудаи
андоз аз рӯи санадҳои санҷишӣ,
назорати камералӣ ва ситонидани қарзи андозҳоро дар бар мегиранд. Маблағи умумии баҳсҳо
1965,0 ҳазор сомониро ташкил
намуда, аз ин ҳисоб 310,0 ҳазор
сомонӣ ба фоидаи буҷет ситонида шудааст.
Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд
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Бо 65 сомонї
як сол «Бољу
хирољ»-ро хонед
Воситаҳои ахбори оммаи
кишвар яке аз унсурҳои
ҷудонашаванда ва хеле муҳими
давлати соҳибихтиёр, демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи
Тоҷикистон ба шумор меравад
ва дар рушду нумӯи мамлакат
нақши муассир доранд.
Маъракаи обуна маъракаи
муҳим буда, он дар тамоми
давру замон чун кӯмак ба дастрасии ВАО ба аҳолӣ вуҷуд
дошт. Обуна ягона роҳи боэътимоди дастрасии аҳолӣ ба
иттилоот аст.
Ҳоло маъракаи обуна ба
рӯзномаи «Боҷу хироҷ», ки
ягона нашрияи иқтисодии
ҷумҳурӣ маҳсуб мешавад ,
барои соли 2020 оғоз шудааст.
Ёдрас мешавем, ки нархи
обуна ба ин рӯзнома, бо вуҷуди
ҳамасола баланд шудани арзиши қоғаз, ҳаққи хизматрасонӣ
ва дигар маводи чопӣ, имсол
на баланд, балки хеле паст
шудааст.
Идораи рӯзномаи «Боҷу
хироҷ» имконияти моддию
молиявии обунашавандаҳоро
ба назар гирифта, чунин
иқдом намуд. Яъне арзишеро
муқаррар кард, ки нисбат ба
нархи аксарияти рӯзномаҳои
кишвар пасттар аст.

ҶОМЕА

Боҷу хироҷ

№33 (1182)

Терроризм ва экстремизмхатаре ба љомеаи љањонї

Дар ибтидои қарни XXI инсоният
бо хатари ҷиддие, ки ба бақои одаму олам таҳдид менамояд, рӯбарӯ
гаштааст, ки номи он терроризми
байналмилалӣ мебошад. Албатта,
сухани онҳое, ки мегӯянд, терроризм
падидае аст, ки инсониятро дар тамомим тӯли таърихи мавҷудияташ
ҳамроҳӣ намуда омадааст, беасос
нест. Решаҳои терроризм хеле чуқур
буда, ба базаи иҷтимоии он, ба асосҳо
ва ё пояҳои идеологӣ, таърихӣ фарҳангӣ ва ҷаҳонбинии он иртибот
доранд. Ҳоло касе гуфта наметавонад,
ки якумин амалиёти террористӣ кай ва
дар куҷо ва ба кадом мақсад рух додааст. Дар аҳди қадим, асрҳои миёна
ва давраи нав ҳам одамони алоҳида
ва ҳам гурӯҳҳои муташаккили сиёсию
мазҳабие буданд, ки ба воситаи тарсонидану даҳшатафганӣ мехостанд
мақсадҳои худро ба гардани дигарон
бор намоянд. Дар ин давраҳо ҳам
амалҳои террористӣ боиси кушта шудани теъдоди зиёди одамони бегуноҳ
мегардид.
Терроризм-содир намудан амалҳое
мебошад, ки ба одамон хатари марг
ба миён меоваранд, истифодаи он
мақсади ҷисман бартараф кардани
рақиби сиёсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ

ё расонидани таъсир барои аз тарафи
ҳокимият қабул кардани қарорҳо мебошад.
Ифратгароӣ-дар кадом шакл набошад , онро мо қабул надорем,
чунки он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрвандонро поймол мекунад. Қайд
кардан ҷоиз аст, ки ифратгароӣ асосҳои
маънавии ҷомеаро вайрон намуда, ба
амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон, аз он
ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳам таҳдид мекунад.
Ба муқобили ифратгароӣ бояд ҳама
мубориза баранд. Имрӯз терроризм
беш аз пеш хусусияти фаромиллӣ
ва глобалӣ касб мекунад. Он дар
минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн
карда, хатари бузурги иҷтимоӣ дорад
ва барои амнияти давлатҳои алоҳида
ва минтақаҳо воқеан таҳдид эҷод менамояд. Тоҷикистон, ки ҷанги таҳмилии
шаҳрвандиро аз сари худ гузаронидааст ва бо зуҳуроти зишти ин падидаи
ғайриинсонӣ аз наздик ошно мебошад,
ҷонибдори усулӣ ва пойдору устувори
муборизаи қотеъ ва ҳамоҳангшудаи
ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди он аст. Айнӣ
замон масъалаи амалҳои террористӣ
дар ҷаҳон муташанниҷ боқӣ мемонад.
Сарфи назар аз тадбирҳои солҳои охир
андешидашуда дар бахши мубориза
бо терроризм, таҳдиди амалҳои нави

террористӣ на фақат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст. Дар гӯшаҳои
гуногуни ҷаҳон фаъолшавии созмонҳои
террористӣ ва ташкилоту созмонҳои
маблағгузори онҳо ба мушоҳида мерасад.
Дар охири қарни XIX ва XX амалҳои
террористӣ бештар характери сиёсӣ
ба худ гирифта, доираи фаъолияти
террористон хеле васеъ мегардад. Бо
инкишофи техника ва технологияи
нав шаклу намудҳои нави терроризм
ба вуҷуд меоянд, ки аз рӯи иқтидори
харобиовариашон ба амалиёти калони
ҷангӣ шабоҳат доранд. Махсусан, амалиёти террористӣ, ки 11 - сентябри соли
2001 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
анҷом дода шуд, бо бераҳмӣ, густохӣ
ва теъдоди зиёди одамони қурбоншуда
бесобиқа мебошад. Ҳанӯз як сол нагузашта, террористон 23 - 26 октябри
соли 2002 дар Маскав кӯшиши гузаронидани чунин амалиётро бо гаравгон
гирифтани зиёда аз ҳазор тан аз мардуми бегуноҳ намуданд, ки дар натиҷаи
амалиёти зиддитеррористдаҳҳо нафар
аз шаҳрвандони бегуноҳи Маскав ба
ҳалокат расиданд.
Абдулло ХОҶАЕВ,
имомхатиби масҷиди ҷомеи ноҳияи Синои
шаҳри Душанбе

ОБУНА БА РЎЗНОМАИ «БОЉУ ХИРОЉ»
БАРОИ СОЛИ 2020 ОЃОЗ ЁФТ
Нашрияи Кумитаи андози назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон

Ба «Бољу хирољ»
бо чашми хирад,
чашми нек ва
чашми дурбин
нигаред ва
њамрозу њамсадо
бошед!
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СОМОНЇ
нархи яксолаи
обуна ба рӯзномаи
«Боҷу хироҷ»

СУРОЃАИ МО:
ш.Душанбе, хиёбони
Н.Қаробоев 42/3, бинои
Раёсати андози шаҳри Душанбе
Телефон: (2)33-08-41

СУРАТҲИСОБИ РӮЗНОМАИ
«БОҶУ ХИРОҶ»:
р/сч 20202972000266101000
кор/сч 20402972316264
МФО 350101626 БДА ҶТ
«Амонатбонк» дар шаҳри Душанбе
РМА 030007408

ЭЪЛОН
ЭЪЛОН

Боҷу хироҷ
БА ДИҚҚАТИ 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, шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо истифода аз тартиби мазкур, метавонанд андозҳо аз молу мулки ғайриманқули
худро минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар
нозиротҳои андози маҳалли қайди худ бо истифода аз кортҳои бонкӣ пардохт намоянд.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва соҳибмулконе,
ки дорои объектҳои молу мулки ғайриманқул,
ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлӣ,
гаражҳо, биноҳо, иморатҳо, бӯстонсароҳо,
дигар биною иморатҳо ва қитъаҳои замин
мебошанд, хоҳиш менамояд, ки маблағҳои
ҳисобшудаи андоз аз молу мулки ғайриманқул
ва замини наздиҳавлигии худро сари вақт ба
буҷети давлатӣ пардохт намоянд.
Хотиррасон менамоем, ки дар сурати пардохт накардани маблағи андоз аз молу мулки ғайриманқул ва қитъаҳои замин рӯихати
шаҳрвандон ва соҳибмулкони аз андоз қарздор дар
матбуоти даврӣ ба чоп мерасад ва ҳамчунин тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ нисбати
маблағҳои пардохтнашуда фоизҳо ҳисоб мегарданд.

БАРҲАМ МЕХӮРАД
 Кооперативи тиҷоратии «АСРОР 1» (РМА 3510000313) воқеъ
дар ноҳияи А.Ҷомӣ барҳам
мехӯрад.
 Кооперативи тиҷоратии «АЗИЗ
2» (РМА 3510000478) воқеъ дар
ноҳияи А.Ҷомӣ барҳам мехӯрад.
 Ҷ Д М М « Х а ё м - 9 5 » ( Р М А
080007210) воқеъ дар ноҳияи
Рашт, барҳам мехӯрад.
 ҶДММ «Мурғи Помир» (РЯМ
7010003321) воқеъ дар шаҳри
Хоруғ, барҳам мехӯрад.
 Ко о п е р а т и в и т и ҷ о р а т и и
«УРАЛ» (РЯМ 3310003327) воқеъ
дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, барҳам
мехӯрад.
 ҶДММ «Роҳи Тиҷорат» (РЯМ
0110021698) воқеъ дар ноҳияи
Шоҳмунсур, барҳам мехӯрад.
Хамаи арзу шикоятҳо давоми 1
моҳ қабул карда мешавад.
ЭЪТИБОР НАДОРАД
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Муқимов Суҳроб (РЯМ
1230163028) аз ноҳияи Сино, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Исломов Қиёмид дин (РЯМ
7330000352) аз ноҳияи Дарвоз,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Маҳмудов Мансур
(РЯМ 5530174962) аз шаҳри
Исфара, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Эмомов Мусурмон (РЯМ
0730094109) аз шаҳри Турсунзода, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шумо мерасонад, ки дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони
инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» аз 31.08.2012, №451 шахси воқеие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ
машғул мебошад, уҳдадор аст фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори
инфиродӣ дар асоси патент ва ё шаҳодатнома ба қайди давлатӣ
гирад.
Бақайдгирӣ дар нозироти андоз имконият медиҳад, ки давраи
фаъолияти шумо ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта шуда, тибқи
тартиби муқарраргардида ҳифзи иҷтимоиатон таъмин шавад.
Хотиррасон менамоем, ки дар асоси талаботи Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул
шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бе бақайдгирӣ дар мақомоти андоз
аз 30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 1650 сомонӣ то
2200 сомонӣ ҷарима пешбинӣ гардидааст.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон

 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутаалиқ ба КВДФ «Анҷин» (РМА
760001052) аз ноҳияи Рушон,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Ишмуротова Манзура (РЯМ
0331206618) аз ноҳияи Фирдавсӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутаалиқ ба ҶДММ «Мурғи Помир» (РЯМ 7010003321) аз шаҳри
Хоруғ, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Соҳибназаров Соҳибназар (РЯМ
7030005721) аз шаҳри Хоруғ, бинобар гум шуданаш беэътибор
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Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон мутобиқи талаботи муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
барҳам додан ва қатъ намудани фаъолияти
соҳибкории андозсупорандагони зерин ба Суди
иқтисодии шаҳри Душанбе бо ариза муроҷиат
намудааст.
Ҳамзамон, арзу шикоят ва дархостҳо нисбати
субъектҳои мазкур ба суроғаи Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи
Н. Қарабоев 42/2 ба Раёсати таъмини ҳуқуқии
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон то 2 сентябри соли 2019 қабул карда
мешавад.
Замима: Номгӯи субъектҳои барҳамдодашаванда
№

Номгуи субъектҳо РМА

Ноҳия

1

ҶДММ «Глобаллайф»

010026129

Шоҳмансур

2

НҶСП «Шимбор»

020044762

И. Сомонӣ

Кумитаи андози назди

ЭЪЛОН

 Патенти соҳибкори инфиродӣ
М и р а з о р о в То ҳ и р ( Р Я М
7630004507) аз ноҳияи Рушон,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.

Панҷшанбе, 15 августи соли 2019

ЭЪЛОН

ЭЪЛОН

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!
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дониста шавад.
 Ш а ҳ о д а т н о м а б а р о и
бақайдгири оид ба супорандаи
ААИ силсилаи U 08 №009671 аз
21.08.2017 мутааллиқ ба ҶДММ
«Умед 87» (РМА 0810004021)
аз ноҳия Рашт, бинобар гум
шуданаш,беэътибор дониста
шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии
мутаалиқ ба Х/Д «Бобо» (РЯМ
3330012089) аз ноҳияи Ҷ.Балхӣ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори
инфиродӣ Файзуллоева Нигинамо (РЯМ 3430000511) аз ноҳияи
Кӯшониён, бинобар гум шуданаш, беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ
Махсуд динов Меҳроб (РЯМ
1930074713) аз ноҳияи Восеъ,
бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.

Форуми байналмилалии
сармоягузории
«Помиринвест-2019»
Дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон 6 августи соли 2019 дар шаҳри Хоруғи
Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон
Форуми байналмилалии сармоягузории
«Помиринвест-2019» баргузор гардид.
Дар Форуми мазкур 150
нафар аз ҷумла, роҳбарону
м а с ъул о н и м а қо м о т и
давлатӣ, сармоягузорон
аз Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико, Канада, Олмон,
Ҷумҳурии Исломии Покистон, Ҷумҳурии Ҳиндустон
ва Ҷумҳурии Мардумии
Чин, доираҳои соҳибкории
вилоятҳои Суғду Хатлон
шаҳри Душанбе ва ВМКБ
иштирок намуданд.
Раиси ВМКБ Ёдгор Файзов, муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ
ва идораи амволи давлатӣ
Аҳмадзода Орзу Ҳусейн,
муовини Вазири молия
Гулмуродзода Карим, муовини Раиси Кумитаи рушди
сайёҳӣ Амонзода Ширин,
роҳбари намояндагии Ташкилоти Оғохон оид ба рушд
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Қозидавлат Қоимдодов
ва директори генералии
ширкати “Помирэнерҷӣ”
Далер Ҷумъаев дар форум
баромад намуданд. Муовини директори генералии
“Тоҷинвест”-и назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ
ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҷавоҳирлаъл Музаффарӣ
портали сармоягузорӣ
ва соҳибкории В2В-ро
муаррифӣ кард.
Сипас, Раиси ВМКБ
диққати ҳозиронро
ба имкониятҳои
сармоягузорӣ дар вилоят ҷалб намуда, оид ба
самтҳо ва имкониятҳои
мавҷудаи ҳамкорӣ ва
ҳалли мушкилоти вобаста

ба пешбурди фаъолияти
сармоягузорию соҳибкорӣ
дар вилоят ибрози ақида
намуд.
Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ
ва идораи амволи давлатӣ
Аҳмадзода Орзу Ҳусейн
доир ба тадбирҳои андешидаи Ҳукумати
Тоҷикистон дар самти
беҳтаргардонии фазои сармоягузорию соҳибкорӣ,
инчунин, самтҳои ояндадори ҳамкорӣ суханронӣ
кард.
Ҳамзамон, дар доираи
чорабинӣ намоишгоҳи
молу маҳсулот баргузор гардид. Чорабинӣ
дар се панели алоҳида
дар мавзӯъҳои “Роҳҳо ва
усулҳои такмили сиёсати
давлатӣ дар самти сармоягузориву соҳибкорӣ дар
ВМКБ”, “Минтақаҳои озоди
иқтисодӣ ҳамчун омили
суръатбахши саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон”
ва “Имкониятҳои рушди
соҳибкорӣ дар бахши
сайёҳӣ ва ҷалби сармоя
ба инфрасохтори сайёҳӣ”
идома ёфт.
Дар доираи мулоқоти
В2В «Соҳибкорон бо
соҳибкорон» масъалаҳои
ба роҳ мондани ҳамкорӣ
мавриди баррасии
ҷонибҳо қарор гирифт.
Аз натиҷаи баргузории
мул о қот у в ох ӯ р и ҳо и
мустақими соҳибкорону
сармоягузорон як қатор
санадҳои ҳамкорӣ ба имзо
расиданд.
Ф. ҶОВИД
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АЗ ҲАР ХУСУС

Боҷу хироҷ

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

Сердаромадтарин
пули дунё

§ 2. БАРЌАРОРШАВЇ
(АНЉОМИ ЉАРАЁНИ)
НИЗОМИ МИЛЛИИ АНДОЗ
(СОЛЊОИ 1995 – 1998)

СУХАНОНИ
ҲАКИМОНА
Инсон то озод набошад, хурсанд намешавад, аммо озодӣ танҳо озодии қалб аст.
ххх
Кӯтоҳтарин роҳи ишқ варзидан, нигоҳе
аст, ки холису бе риё тавъам бо ишқ бошад.
ххх
Одами бахшанда азиз аст, агарчӣ фақир
бошад.
ххх
Оянда аз он вобаста аст, ки имрӯз чӣ
кореро сомон мебахшем.
ххх
Маҳбуберо, ки чашм интихоб кунад,
чӣ басо ки маҳбуби дил нашавад, аммо
онеро, ки дил писандад, бегумон нури
чашм хоҳад шуд.

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Соли 1998 яке аз масъалаҳои муҳими ислоҳоти
андоз – беҳсозии таъминоти моддӣ-техникии
мақомоти андоз, зиёд намудани шавқмандии
онҳо дар кори ҷамъоварии андоз, таъмини баланд
бардоштани сатҳи омодагии касбии кормандони
мақомоти андоз, инчунин ҳифзи иҷтимоиву ҳуқуқии
онҳо ҳал гардид.
Мувофиқи қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1 феврали соли 1996 «Дар бораи
амалӣ кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон» «Дар
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
соли 1996» аз 1-уми январи соли 1996 бо мақсади
устувор нигоҳ доштани қисми даромади буҷет ба
ивази андоз аз арзиши изофа барои молҳо, аз қабили
нахи пахта, алюминий (дар коркарди аввал), тамокуи
ферментӣ, пиллаи хушккардашуда, риштаҳои пахтагӣ
ва абрешим, филиззоти сиёҳ, маводи хоми чармӣ,
маҳсулоти кабелӣ ва ғайра андоз аз фурӯш, пардохт
барои содирот ва андози махсус ҷорӣ карда шуданд.
Ҳаҷмҳои андоз аз фурӯш вобаста ба навъи моле, ки
аз фурӯшаш андоз гирифта мешавад ва самти истифодааш аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Барои нахи пахта
андоз ба ҳаҷми 25 %, алюминий 5 %, риштаи пахта
ҳангоми фурӯш дар дохили ҷумҳурӣ – 0 %, ҳангоми
фурӯш дар хориҷи 20 % муқарар шуда буд.
Андоз аз фурӯш соли 1998 ба буҷети давлат 37
% даромад меовард. Имрӯз ҳам андоз аз даромад
меъёри муҳими таъмини мустаҳкамии буҷет, иҷрои
барномаҳои иҷтимоии дар чаҳорчӯбаи он қабулшуда
мебошад.
Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 1998» баъзе чорабиниҳо оид ба такмили
минбаъдаи низоми андоз ба амал татбиқ гардиданд. Аввалан, барои пурзӯр намудани назорати
воридот аз андозҳо ба захираҳои ғайрибуҷетӣ –
Захираи ҳифзи иҷтимоӣ ва Захираи роҳ бо буҷети
давлат якҷоя карда шуданд ва буҷети соли 1998
буҷети таҷаммӯӣ (консолидарӣ) гардид. Захираи
роҳ ба ихтиёри Кумитаи андоз дода шуд. Дувум, бо
мақсади ҳавасмандгардонии соҳибкорон ва сабук
намудани бори андози корхонаҳо маблағи андоз аз
даромади корхонаҳо аз 40 ба 30 % паст карда шуд
(ба ҳамаи корхонаҳо новобаста аз шакли моликият
дахл дошт). Сеюм, ҳаҷми маблағузаронӣ ба Захираи
ҳифзи иҷтимоӣ аз 37 ба 30 % расонида шуд; ҳамин
қабил маблағгузаронӣ ба Захираи роҳ ду баробар
кам гардид.
Бояд гуфт, ки аз соли 1996 сар карда, андоз аз
арзиш изофа ва аксизҳо ба молҳое низ дахл доштанд,
ки аз кишварҳои ИДМ оварда мешуданд. Дар айни
замон пардохти давлатӣ (пошлина) барои молҳои ба
хориҷ баровардашаванда (экспортӣ) манъ карда шуд.
Манъ карда шудани пардохти давлатӣ (пошлина) барои молҳои содиротӣ ва ҷорӣ намудани пардохтҳои
давлатӣ барои молҳои воридотӣ ба афзоиши содироти корхонаҳои ҷумҳурӣ мусоидат намуданд.

Соҳилҳои баланди
Манҳеттен ва Ню-Ҷерсиро пули
аҷибу зебое бо номи «Ҷорҷ Вашингтон» мепайвандад, ки он
яке аз пулҳои сердаромадтарини ҷаҳон эътироф шудааст. Пули
мазкур дорои 14 хати ҳаракати
дутарафа ва гузаргоҳҳои васеъ
буда, бо тарҳи наву замонавӣ
сохта шудааст. Тавассути ин
гузаргоҳи аҷиб давоми як
шабонарӯз 290 000 воситаи
нақлиёт равуо менамоянд.
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Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ
«Аз таърихи молия, андоз ва
ташаккулёбии низоми андозбандӣ
дар Тоҷикистон»

5D дискњо маълумотро
абадї нигоњ медоранд
Муҳаққиқон дискҳои 5D-ро ихтироъ кардаанд, ки онҳо имкони миллиардҳо сол нигоҳ
доштани маълумотро доранд. Чунин дискҳо
метавонанд то 360 терабайт иттилоотро дар
худ ҷой дода, ба гармӣ ва сардии то 1000
дараҷа тоб оранд.
Дар чунин дискҳо файлҳоро аз се қабати
нанонуқтаҳо таҳия менамоянд.
Гурӯҳи олимон аз Саутгемптон, ки
таҳиягарони асосии лоиҳаи мазкур мебошанд, дар 5D диски нахустин Эъломияи ҳуқуқи
башар, оптикаи Нютон, Магна Карта – яке аз
асноди муҳими конститутсионии Британияи
Кабир ва «Инҷил»-ро сабт намуданд. Дар назар
аст, ки пас аз чанд сол чунин диск на ҳамчун
маҳсули тахайюли олимон ва ашёи таҷрибавӣ,
балки меъёри асосии нигоҳ доштани маълумот
истифода мегардад.

-

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

-

ХИРОЧ

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ

Коршиносони «Гринпис»
(«Greenpeace»)
ин навбат
рейтинги
кишварҳоеро
таҳия намуданд,
ки обу ҳавои тоза
доранд.

Обу ҳавои аз ҳама тозатаринро табиати Финляндия дорост. Ҷои
дувумро дар ин рӯихат Испания ишғол намудааст. Ғайричашмдошт
дар ҷои сеюм ҷумҳурии Эстония қарор гирифт. Ҷойҳои чорум ва
панҷум ба Шветсия ва Австралия дода шуд.
Ёдовар мешавем, ки ин ташкилоти байналмилалии
соҳибихтиёр ва ғайридавлатии экологӣ ба омӯзиши масъалаҳои
тағйирёбии иқлим, кам шудани майдони ҷангалҳо, аз ҳад зиёд
шудани шикори моҳӣ, хатари радиатсионӣ, рушди манбаъҳои
барқароршавандаи энергия машғул аст.

(Давом дорад)

Б очу

Пули сердаромадтарини
олам аз рӯи ҳисоб бо дарназардошти нақлиёти сабук дар як
дақиқа 1050 доллар даромад
дошта, дар як соат 63 000, дар як
моҳ 45 360 000 ва ё худ дар як сол
551 880 000 долларро ба буҷети
давлат ворид мекунад.
Пули «Ҷорҷ Вашингтон» дар
ҳудуди ду иёлат - Ню-Йорк ва
Ню-Ҷерси ҷойгир аст ва фазои
инфрасохториро дар ҳар ду тараф таъмин менамояд.

Д А В Л АТ З ОД А Н. М. - Раиси Кумитаи андози назди
Ҳ у к у м а т и Ҷ у м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н ; Қ А Ҳ Ҳ О Р З О Д А
Ф. С . - В а з и р и м о л и я и Ҷ у м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н ;
СОЛЕҲЗОДА А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи ан-

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

ПАНДИ РЎЗГОР
Писараке аз корманди сирк, ки бо фил
бозӣ мекард, пурсид:
- Шумо чаро ин ҷонвари бадҳайбату
азимҷуссаро бо як ресмони борик баста
мегардед. Ин ҳайвони пурқувват аст, метавонад раҳо шуда, ба атрофиён зарар
расонад.
Сиркбоз гуфт:
- Ман ин филро аз хурдӣ калон кардаам.
Аввал бо як банди ғафс мебастам. Ҳарчанд
кӯшиш мекард, фоида надошт, раҳо шуда
наметавонист. Ниҳоят ба тақдир тан дод ва
имрӯз ҳам бовар дорад, ки маҳкуми якумра
аст. Ҳатто барои раҳоӣ ҳаракате намекунад.
Хаёлаш ин ресмон ҳамон банди ғафс аст.
Мо ҳам шояд побанди риштаҳои ноаёни чунин фикрем, ки имрӯзамонро беҳтар
аз дирӯз карда наметавонем. Аммо чунин
нест, роҳу равиши беҳтари зиндагӣ дар ҳар
нафаси мо нуҳуфтааст.

Тањсили
шоњзода ва
муњофизи ў
Чарлз, ки аз
шоҳзодаҳои машҳур
эътироф шуда буд, ба
Донишгоҳи Кембриҷ
бо муҳофизаш мерафт. Аммо сабаби дар
саҳифаҳои таърих мондани ин қисса тамоман чизи дигар аст.
Барои диққати толибилмонро ба худ ҷалб накардан аз муҳофизи
шоҳзода хоҳиш намуданд, ки чун дигар донишҷӯён паси миз
нишаста, лексияи устодонро шунавад ва дар раванди баҳсҳо
ширкат варзад. Муҳофиз ба кори худ то он дараҷа ҷиддӣ муносибат кард, ки ҳангоми супурдани санҷишу имтиҳонҳо аз аксари
бачаҳо ҳатто аз худи шоҳзода низ бештар хол гирифт. Ниҳоят
устодон маҷбур шуданд, ки ҳам ба валиаҳд ва ба ҳам муҳофизаш
якбора диплом диҳанд.

дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; МЕЛИКЗОДА
К.Н. - муовини Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - ёрдамчии Раиси
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НУРЗОДА Ҷ. - сардори
Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ВОҲИДОВ А. - котиби
масъули рӯзномаи «Боҷу хироҷ»; НИГМАТОВ М. - сардори
шуъбаи иқтисод, буҷет ва андози рӯзномаи «Боҷу хироҷ».

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: Мазҳаб ҶУМЪА
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: 58 856

