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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Кормандони Нозироти андози 
шаҳри Кӯлоб семоҳаи аввали 
соли 2019-ро бо натиҷаҳои 
чашмрас ҷамъбаст намуданд. 

Тавре аз Нозироти андози шаҳри Кӯлоб итти-
лоъ доданд, дар ҷамъбасти семоҳаи аввали соли 
2019-ум нақшаи андозҳо ба 
андозаи 108,7 фоиз таъмин гар-
дид. Ба ҷойи 18393978 сомонӣ 
нақшаи пешбинишуда ба буҷети 
давлатӣ 19985936 сомонӣ во-
рид шуд.

Сармутахассиси гурӯҳи 
хизматрасонӣ бо шахсони 
ҳуқуқии шуъбаи хизматрасонӣ 
бо андозсупорандагони Но-
зироти андози шаҳри Кӯлоб, 
Парвиз Шарипов зикр кард, ки дар ин давра 
ҳангоми гузаронидани корҳои назоратӣ 47 ҳолати 
ҳуқуқвайронкунии андозсупорандагон ошкор гарди-
да, дар фаъолияти 10 андозсупоранда ба маблағи 
35 ҳазору 200 сомонӣ хариди назоратӣ гузаронида 
шуд. Кормандони нозироти андози шаҳри Кӯлоб бо 
мақсади дарёфти сарчашмаҳои нави андозбандӣ 
дар фаъолияти андозсупорандагон санҷишҳои 
амалиётӣ ва корҳои назоратию фаҳмондадиҳӣ гу-

зарониданд. Натиҷаи корҳои назоратӣ ошкор кард, 
ки ҳоло ҳам дар шаҳри Кӯлоб андозсупорандагоне 
ҳастанд, ки аз пардохти маблағи андоз саркашӣ на-
муда, даст ба ҳуқуқвайронкуни андозӣ мезананд. 
Дар ҳамин давра ҳангоми гузаронидани корҳои 
назоратӣ 10 ҳолат бе қайди мақомоти андоз ба фа-
ъолияти соҳибкории ғайриқонуни машғул гардида-
ни андозсупорандагон ошкор шуд. Дар натиҷа, онҳо 

бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ таъмин 
ва ҳамчун андозсупоранда ба 
қайди давлатӣ гирифта шуданд.

Айни замон дар шаҳри Кӯлоб 
5 ҳазору 381 андозсупоран-
да ба қайд гирифта шуда, аз 
ин рақам 1904 адад хоҷагии 
деҳқонӣ, 102 адад кооперативи 
тиҷоратӣ, 1789 соҳибкори тибқи 
патент фаъолияткунанда ва 581 
соҳибкор тибқи шаҳодатнома 

фаъолияткунанда ба қайд гирифта шуданд. Зикр 
кардан бамаврид аст, ки танҳо дар се моҳи аввали 
соли ҷорӣ аз тарафи Нозироти андоз дар шаҳри 
Кӯлоб дар фаъолияти 30 адозсупоранда назорати 
камералӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷа, 809 ҳазор 
сомонӣ кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо 
ошкор гардид. 

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

Сардори нозироти андози 
ноҳия Юнус Кабиров зикр кард, ки 
дар се моҳи аввали соли 2019-ум 
12 адад хоҷагии деҳқонӣ ба қайди 
давлатӣ гирифта шуда, ҳамчун 
андозсупоранда ба андозбандӣ 
ҷалб гардиданд. Дар ин давра 4 
соҳибкор тибқи патент ва 3 нафар 
соҳибкор тибқи шаҳодатнома ба 
қайди давлатӣ гирифта шуда, бо 
ҳуҷҷати соҳибкорӣ таъмин шу-
данд. Мавсуф, ҳамчунин, иброз 
дошт, ки айни замон дар ҳудуди 
ноҳия 2240 адад хоҷагии деҳқонӣ 

ҳамчун андозсупоранда фаъолият 
мекунанд. Кормандони мақомоти 
андози ноҳия дар ин давра бо 
мақсади дарёфти сарчашмаҳои 
нави андозбандӣ дар фаъолияти 
андозсупорандагон корҳои на-
зоратию фаҳмондадиҳӣ гузаро-
ниданд.

Феълан,  дар  ноҳия  184 
соҳибкор тибқи патент ва 46 
соҳибкор тибқи шаҳодатнома 
фаъолияткунанда ба қайд гириф-
та шудааст. Ҷиҳати кам кардани 
бақияпулиҳои қарзи андоз дар 

семоҳаи аввал ба 74 нафар ан-
дозсупоранда огоҳинома ирсол 
шуда, аз ин ҳисоб 900 ҳазор 
сомонӣ маблағи андоз ба буҷет 
пардохт гардидааст.

Зикр кардан бамаврид аст, ки 
дар семоҳаи аввали соли 2019  
дар фаъолияти 4 андозсупоранда 
назорати камералӣ гузаронида 
шуд. Дар натиҷа, маблағи 10 
ҳазор сомонӣ кам ҳисоб кардан 
ва пинҳонкунии андозҳо ошкор 
ва он пурра ба буҷет таъмин 
гардид.

Илова бар нақша ба 
буҷети маҳаллӣ 1 миллиону 
940 ҳазору 182 сомонӣ во-
рид гардид. Одатан дар се 
моҳи фасли зимистон бар 
асари сардии ҳаво аксарияти 
ширкатҳои сохтмонӣ фаъоли-
яти худро муваққатан қатъ 
карда, кори соҳибкороне, 
ки ба тиҷорат машғуланд, 
ба сабаби роҳбандиҳо бо 
сахтӣ пеш меравад. Ин ҳама 
омилҳо, табиист, ки ба иҷрои 
нақшаи ҷамъоварии андоз 
таъсири манфӣ мерасонад. 
Ба гуфтаи сардори Раёсати 
андози вилоят Уқбол Доди-
худоев то даҳаи дуюми моҳи 
феврал аксари нозиротҳои 
андози шаҳру ноҳияҳои ви-
лоят аз иҷрои нақшаи семоҳа 
каме қафо монданд, аммо 
сарфи назар аз ин то даҳаи 
дуюми моҳи март вазъ-
ият ба куллӣ тағйир ёфт. 
Суҳбату мулоқот ва машва-
рату омӯзишҳои пайваста бо 
соҳибкорон имконият дод, 
ки теъдоди андозсупоранда-
гони боинсоф рӯ ба афзоиш 
ниҳад. Ба соҳибкороне, ки ба 
истеҳсоли маҳсулот ё корҳои 
сохтмонӣ сари кор доштанд, 
дар ҳалли баъзе мушкилоти 
идоравӣ маслиҳат ва кӯмаки 
амалии худро расонданд. 
Барои баланд бардоштани 
маърифати андозсупоранда, 
қабл аз ҳама, бояд онҳо аз 
ҳуқуқу уҳдадориҳои худ дар 
назди буҷет огоҳ бошанд. 

Албатта, ҳанӯз ҳам баъ-
зе аз андозсупорандагон ба 
моҳияту аҳамияти андоз дар 
ҳаёти иқтисодию иҷтимоии 
кишвар ба хубӣ сарфаҳм на-
рафтаанд ё агар дарк карда 
бошанд ҳам, аз супурдани 
андоз сарпечӣ мекунанд. 
Чунин андозсупорандагон 
мутобиқи қонун ба муҷозоти 
маъмурӣ кашида мешаванд. 
Дар давоми се моҳ 57 нафар 
аз бахши хусусию давлатӣ ба 
қонуншиканӣ роҳ доданд, 
ки дар натиҷа ба маблағи 53 
ҳазору 415 сомонӣ ҷарима 
шуданд. Ба ғайр аз ин, бо 
мақсади сари вақт пардохт 
накардани бақияпулиҳои ан-
доз суратҳисобҳои бонкии 11 
андозсупоранда ба маблағи 
1906260 сомонӣ аз амалиёт 
боздошта шуда, аз ин ҳисоб, 
ба буҷет 360687 сомонӣ ворид 
шуд. Илова бар ин, дар даво-
ми се моҳ 267 коргари кироя 
ба қайд гирифта шуданд ва аз 
ҳисоби онҳо 143818 сомонӣ ба 
буҷет ворид гардид.

Айни ҳол корҳои сохтмонӣ 
дар иншооти давлатию бах-
ши хусусӣ оғоз ёфта, барои 
соҳибкорон низ имконияти 
тавсияи ҳарчи бештари фа-
ъолияташон шароити муосид 
фароҳам омад. Табиист ки ин 
омилҳо барои иҷрои нақшаи 
семоҳаи дувум ва ғанисозии 
буҷети маҳаллӣ имконияти 
бештар фароҳам меорад.

Довари БОВАР

Пардохтњои 
њатмї дар семоња

Барои кормандони Раёсати андози Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон иҷрои нақшаи 
семоҳаи аввал ҳарчанд мушкил буд, аммо 
дар натиҷаи андешидани тадбирҳои судманд, 
дурнамои семоҳаро 107 фоиз иҷро намуданд.

Нишондодњои 
назаррас

Дар се моҳи аввали соли 2019-ум кормандони 
Нозироти андоз дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, 
нақшаи ҳама гуна андозҳоро ба андозаи 104 
фоиз таъмин намуданд. Ба ҷойи 2059201 
сомонӣ ба буҷети давлатӣ 2 млн. 133 ҳазору 374 сомонӣ ворид карданд, ки 
нисбат ба нақшаи пешбинишуда 74 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.

Таъмини босифат

 Минпромторг увеличил перечень 
автомобилей, на которые распространя-
ется повышенный транспортный налог, 
сообщает газета «Коммерсантъ».

Опубликованный в феврале 2019 г. 
список авто, владельцы которых обяза-
ны платить повышенный транспортный 
налог, стал больше на 153 позиции — с 

1040 до 1193 моделей. У некоторых 
марок одни модели вышли из катего-
рии облагаемых повышенных налогом, 
другие добавились в перечень, а третьи 

изменили категорию.
Автомобили разделены на категории 

в зависимости от их стоимости: от 3 млн 
до 5 млн руб. (576 авто), от 5 млн до 10 
млн руб. (447 авто), от 10 млн до 15 млн 
руб. (97 авто) и дороже 15 млн руб. (73 
авто). Для машин стоимостью 3–5 млн 
руб. коэффициент составляет 1,1-1,5.; 
от 5–10 млн руб. — коэффициент 2; от 
10–15 млн руб. и дороже 15 млн руб. — 
коэффициент 3.

http://taxpravo.ru

Перечень облагаемых «налогом на роскошь» 
автомобилей расширился на 153 модели
Сейчас в этом списке находится 1193 модели авто
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Санҷишҳои андоз,  асо-
сан, бо мақсади пешгирии 
қонунвайронкуниҳои андоз, 
бартараф намудани камбудиҳои 
ҷойдошта, таъмини воридоти 
саривақтии маблағи андози 
дар рафти санҷиш ошкоршу-
да ва анҷом додани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати минбаъд 
ба қонунвайронкуниҳои андоз 
роҳ надодани андозсупоран-
дагон гузаронида мешаванд. 
Имрӯз корҳои назоратӣ ҳамчун 
яке аз самтҳои муҳим ва на-
зарраси фаъолияти мақомоти 
андоз, ҳамеша дар мадди на-
зари роҳбарияти Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорад.

Натиҷаи корҳои назоратӣ 
шаҳодат медиҳад, ки агарчи ма-
данияти андозсупории андозсу-
порандагон нисбат ба давраҳои 
қаблӣ беҳтар гардида, сатҳи 
қонунунвайронкуниҳои андоз 
нисбатан коҳиш ёфтааст, аммо 
ҳоло ҳам корҳои назоратӣ дар 
фаъолияти андозсупорандагони 
алоҳида қонунвайронкуниҳои 
андозро ошкор менамояд. Ин 
аст, ки Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
кӯшиш намуда истодааст, ки 
фарҳанги андозсупории ан-
дозсупорандагон баланд гар-
дад. Инчунин, онҳо бо ҳисси 
масъулиятшиносӣ андозҳои 
давлатиро бетаъхир пардохт 
намоянд.

Мутаассифона, чуноне ки 
раванди корҳои таҳлилӣ ва на-
зоратии Кумитаи андоз нишон 
медиҳад, як гурӯҳи муайяни 
андозсупорандагон аз ин сабукӣ 
ва имтиёзҳои андозӣ суисти-
фода намуда, ба пинҳонкунии 
манбаҳои андозбандӣ, пурра 
ва сари вақт пардохт накардани 
андозҳо, дуруст ва ба таври пурра 
нишон надодани натиҷаҳои фа-
ъолияти иқтисодии худ ё ва уму-
ман, беқайд дар мақомоти андоз 
машғул гардидан ба фаъолияти 
соҳибкорӣ даст зада истодаанд. 

Гурӯҳи корӣ, ки дар асоси 
Амрномаи Раиси  Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади гуза-
ронидани санҷиши амалиётии 
андоз ба ноҳияҳои Исмоили 
Сомонӣ ва Шоҳмансури шаҳри 
Душанбе  сафарбар гардид, 
ҳангоми гузаронидани ама-
лиёт 18 андозсупорандаро бо 
ҳуҷҷати соҳибкорӣ ва ду ан-
дозсупорандаро бо мошини 
назоратӣ-хазинавии дорои 
таҷҳизоти интиқолдиҳандаи 
электронӣ (МНХ-и дорои ТИЭ) 
таъмин намуд.

Тавре роҳбари Гурӯҳи корӣ 
- мутахассиси пешбари Раёсати 
санҷиши андозҳои Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Аҳлиддин Раҷабов 
иттилоъ дод, гурӯҳ дар мудда-
ти фаъолияти худ дар ҳудуди 
кӯчаҳои Садриддин Айнии 

ноҳияи Шоҳмансур ва хиёбо-
ни Рӯдакии ноҳияи Исмоили 
Сомонӣ фаъолияти 48 кошонаи 
ҳусн, ки 151 андозсупорандаро 
(аз ҷумла, 3 шахси ҳуқуқӣ, 4 
соҳибкори инфиродӣ, 57 на-
фар шахси воқеӣ ва 86 нафаре, 
ки бо патент фаъолият меку-
над) дар бар мегирифт, таҳти 
санҷиши амалиётӣ қарор дода, 
дар фаъолияти онҳо ҳолати 
риоя нагардидани талаботи 

қонунгузории андозро муайян 
намуд. Аз ҷумла, бидуни қайд 
дар мақомоти андоз машғул шу-
дан ба фаъолияти соҳибкорӣ, бе 
шартномаи меҳнатӣ ба кор ҷалб 
намудани коргарони кироя, кам 
нишон додани даромади андоз-
бандишаванда, риоя накарда-
ни талаботи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро “Дар 
бораи тартиби истифодабарии 
МНХ-и дорои хотираи фискалӣ” 
аз 02.05.2013, №210 ошкор на-
муд. Дар натиҷа, нисбати онҳо 
протоколҳои маъмурӣ тартиб 
дода, барои ислоҳи камбудиҳо 

корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаро-
нида шуд.

Дар рафти гузаронидани 
санҷиши амалиётӣ 57 ҳолати 
бидуни қайд дар мақомоти 
андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул гардидани шахсони 
воқеӣ, 3 ҳолати аз ҷониби ан-
дозсупорандагон дар ҳисобот 
нишон надодани 18 нафар 
коргари кироя ва кам нишон 
додани музди меҳнати онҳо 

ошкор шудааст. Бо гузарони-
дани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
аз тарафи андозсупорандагон 
эъломияи иловагӣ мустақилона 
аз манбаи 107 ҳазор сомонӣ ба 
маблағи 64,3 ҳазор сомонӣ (аз 
ҷумла, андоз аз даромад 36,6 
ҳазор сомонӣ, андози иҷтимоӣ 
4,2,0 ҳазор сомонӣ) пешниҳод 
карда шуда, тибқи тартиби 
муқарраргардида коргарони ки-
роя дар нозироти андоз бақайд 
гирифта ва бо шартномаҳои 
меҳнатӣ таъмин гардиданд. 

Манбаъ иттилоъ дод, ки 
дар рафти санҷиш нисбати 57 

андозсупоранда барои вайрон 
намудани қонунгузории андоз 
ба маблағи 127,0 ҳазор сомонӣ 
протоколҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ тартиб дода шуда, пар-
дохти 57,0 ҳазор сомонии он ба 
буҷет таъмин шуд. 

Ҳамзамон, аз тарафи Гурӯҳи 
корӣ 2 ҳолати беқайд дар 
мақомоти андоз ба иҷора до-
дани амволи ғайриманқул аз 
тарафи шахсони воқеӣ ошкор 
гардид. Аз манбаи 25,5 ҳазор 
сомонӣ ба маблағи 3,4 ҳазор 
сомонӣ андоз аз даромади 
шахсони воқеӣ ҳисоб шуда, 
пардохти он ба буҷет таъмин 
гардид. Ҳамчунин, онҳо ҳамчун 
иҷорадиҳандаи объектҳои 
ғайриманқул дар мақомоти 
андоз ба қайд гирифта шуданд. 
Инчунин, муайян гардид, ки 18 
шахси воқеӣ бидуни қайд дар 
мақомоти андоз ба фаъоли-
яти соҳибкории ғайриқонунӣ 
машғул гардидаанд, ки дар 
натиҷа, Гурӯҳи корӣ нисбати 53 
нафари он бо дастрасии моддаи 
617 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
протоколҳои маъмурӣ тартиб 
дод. Ҳамзамон, онҳо бо ҳуҷҷати 
соҳибкорӣ  таъмин шуданд.

Гурӯҳи корӣ дар давоми фа-
ъолияташ дар натиҷаи корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ба маблағи 232,1 
ҳазор сомонӣ андозҳои илова-
гиро ҳисоб намуд, ки аз ин 91,2 
ҳазор сомониаш ба буҷет таъ-
мин шудааст ва барои таъмини 
пардохти андозҳои боқимонда 
чораҷӯӣ идома дорад.

Хулоса, чуноне аз таҳлил 
ва корҳои назоратӣ нисба-
ти андозсупорандагон бар-
меояд фарҳанги андозсу-
пории андозсупорандагон 
ҳанӯз ҳам дар сатҳи зарурӣ 
қарор надорад. Аз ин рӯ, 
мақомоти андоз пайва-
ста кӯшиш менамояд, ки 
бо роҳи гузаронидани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ ва 
гузаронидани семинар-
машваратҳо фарҳанги ан-
дозсупории андозсупоран-
дагонро баланд бардорад. 
Андозсупорандагонро низ 
зарур аст, ки қонунгузории 
андозро дуруст риоя на-
моянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

Ќонуншиканињо
дар кошонањои њусн
Имрӯз кормандони мақомоти андози кишвар 
корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратиро миёни 
соҳибкорон хубтар ба роҳ мондаанд. Яке 
аз чунин корҳои назоратӣ гузаронидани 
санҷиши амалиётии андоз ба ҳисоб меравад, 
ки ҳадафи он боз ҳам хубтар ба роҳ мондани 
фаъолияти соҳибкорон ва пешгирии 
қонунвайронкуниҳои андоз аз тарафи 
андозсупорандагон мебошад.

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко на встрече с активом города 
Барановичи и Барановичского района 
сделал ряд заявлений касательно того, 
какие в стране на современном этапе 
нужны иностранные инвестиции, пере-
дает корреспондент БЕЛТА.

«Прошло то время, когда мы броса-
лись на любые иностранные инвести-
ции. Одно дело, когда приходит к тебе 

инвестор и работает в тех же условиях, 
что работают “Атлант”, БелАЗ, МАЗ и так 
далее. Когда он пришел, вложил деньги, 
платит налоги, зарплату… Совсем другое, 
кода он приходит, требует определенных 
льгот и ничего, кроме зарплаты людям, 
не платит. Наверное, уже таких инве-
сторов особо за руку тащить не надо. За 
исключением, если это новейшие техно-
логии, которых у нас нет», — заявил глава 

государства.
«Нам нужны инвестиции, которые 

будут на пользу нашим людям и нашему 
государству в виде добавленной стоимо-
сти, которая останется у нас, чтобы была 
прибыль, были налоги, чтобы предпри-
ятие развивалось. Не просто бросаться на 
какую-то копейку. Он (инвестор. — Прим. 
БЕЛТА) привезет, разместит производ-
ство и все, что здесь получит, вывезет, не 
заплатив ни копейки налогов. Поэтому 
инвестиции инвестициям рознь», — до-
бавил Александр Лукашенко. 

Источник: https://news.mail.ru/
politics/36713136/

Лукашенко рассказал, какие иностранные 
инвестиции нужны в Беларуси
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Семинар - машварат

Дар семинар – машварат 
нишондиҳандаҳои самти фаъо-
лият доир ба дурустии ҳисоб ва 
пардохти маблағи андоз аз да-
ромад аз ҳисоби иҷораи молу 
мулк, пурра нишон додани 
даромадҳои андозбандиша-
ванда, рафти корҳои назора-
тии мақомоти андоз дар ин 
самт ва моҳияти қонунгузории 
андоз дар мавриди андозбан-
дии иҷорадиҳандагони молу 
мулк мавриди баррасӣ қарор 
гирифт. Инчунин, дар семи-
нар – машварат ба иштирок-
чиён тартиби бақайдгирӣ ва 
азқайдбарории шахсони воқеӣ 
ба сифати иҷорадиҳандаи молу 
мулк дар мақомоти андоз, 
дар доираи хизматрасониҳои 
Кумитаи андоз пешниҳоди 
ариза дар шакли электронӣ 
аз ҷониби иҷорадиҳандагони 
молу мулк шарҳу тавзеҳ дода 
шуд.

Сардори Раёсати ташкили 
андозбандии Кумитаи андоз 
Шамсулло Кабирзода гуфт, ки 
мақомоти андоз бо мақсади 
таъмини шаффофияти пардохти 
маблағи андозҳо гузаронидани 
семинар - машваратҳоро оид 
ба соҳаҳои гуногуни фаъолият 
ба нақша гирифтааст. Зикр шуд, 
ки гузаронидани чунин семи-
нар - машваратҳо ба соҳаҳои 
гуногуни фаъолият аз ҷумла, 
шахсони воқеие, ки ҳамчун 
иҷорадиҳандаи молу мулк ба 

қайд гирифта шудаанд ё фаъо-
лияти мазкурро амалӣ мена-
мояд, пеш аз ҳама, ба таъмини 
риояи қонунгузории андоз, 
халалдор насохтани фаъолия-
ти онҳо  ва ҳамзамон, баланд 
бардоштани сатҳ ва сифати 
хизматрасонӣ таъсири мусбат 
мерасонад.

Дар рафти ҷаласа, Ш. Кабир-
зода оид ба натиҷаи таҳлилҳои 
мақомоти андоз  нисбати 
эъломияҳои андоз аз даромад 
барои иҷорадиҳии амвол аз 
ҷониби андозсупорандагон 
пешниҳодгардидаро мавриди 
муҳокима қарор дода, қайд 
кард, ки ҳоло ҳам қисми зи-
ёди андозсупорандагон дар 
эъломияҳои ба мақомоти андоз 
пешниҳоднамудаашон даро-
мади воқеан бадастовардашу-
да ва масоҳатҳои объектҳои 
ба иҷорадодаи худро нишон 
н а м ед и ҳа н д  в а  ш ум о р а и 
иҷорагирандагони молу мул-
кро низ кам нишон медиҳанд. 
Инчунин, аз ҷониби баъзе 
иҷорадиҳандагони молу мулк 
эъломияҳои андозҳо пешниҳод 
ва пардохти маблағҳо сари вақт 
ба буҷет таъмин намегардад 
ва шартномаи иҷораро дар 
мақомоти андоз муддатҳои 
тӯлонӣ ба қайд намегиранд. Ғайр 
аз ин, бе бастани шартномаи 
иҷора фаъолияти соҳибкории 
худро ба роҳ мемонанд, ки дар 
натиҷа, боиси аз андозбандӣ 

дур мондани манбаи андоз 
мегардад.

Қайд гардид, ки таҳлилҳои 
г у з а р о н и д а ш уд а  а з  р ӯ и 
ҳисоботе, ки андозсупорандагон 
ба мақомоти андоз пешниҳод 
кардаанд, нишон медиҳанд, 
ки андозсупорандагон маблағи 
иҷорапулии объектҳои худро 
дар эъломияҳои андозӣ кам 
нишон медиҳанд. Таҳлили 
ҳисоботи андозсупорандаго-
ни ба фаъолияти иҷорадиҳии 
амвол машғулбуда дар шаҳри 
Душанбе дар соли 2018 нишон 
медиҳад, ки гарчанде тамоми 
андозсупорандагон дар ин соҳа 
як хел фаъолият доранд, аммо 
нишондиҳандаҳо гуногунанд. 
Қисми зиёди андозсупоранда-
гон маблағи иҷорапулиро ночиз, 
ҳатто аз 2 то 10 сомонӣ барои 
як метри мураббаи масоҳати 
объектҳои ғайриманқул ни-
шон додаанд. Ҳол он ки тибқи 
таҳлилҳои анҷомдодашуда, 
маблағи миёнаи иҷорапулӣ ва 
мактуби тавсиявии Кумитаи 
андоз барои як метри мураб-
баи объектҳои ғайриманқули 
ба иҷорадодашуда дар шаҳри 
Душанбе аз 30 то 65 сомонӣ ва 
зиёда аз онро ташкил медиҳад.

Тавре аз таҳлил ва корҳои 
назоратӣ дар маҳалҳо вобаста 
ба баҳисобгирӣ ва бақайдгирии 
иҷорадиҳандагони молу мулк 
бармеояд, дар аксар ҳолатҳо 
аз ҷониби андозсупорандагон 

ба мансубияти молу мулк ва 
муносибати шахсони воқеӣ 
ва шахсони ҳуқуқӣ аҳамияти 
зарурӣ дода намешавад ва дар 
ин хусус миёни соҳибмулкон 
ва истифодабарандагон, му-
ассисони шахсони ҳуқуқӣ ва 
ҷамъиятҳо шартномаи иҷора 
баста нашудааст.

Масалан, чуноне муайян 
шуд, дар ноҳияи Фирдавсӣ 
шаҳрванд Субҳон Маҷидов 
ҳамчун муассиси ягона дар 
ҶДММ “Ҳамадонӣ М-73” ба-
ромад карда, молу мулки ху-
дро дар кӯчаи Деҳотӣ, хонаи 
11/15 барои истифодабарӣ 
ба ҷамъияти мазкур додааст. 
Байни муассис ва ҷамъият шар-
тнома баста нашудааст, вале 
дар қисмати хароҷоти тавозуни 
муҳосибӣ хароҷот вобаста ба 
иҷораи молу мулк дарҷ шуда-
аст. Дар натиҷа, дар фаъолияти 
соҳибмулк аз маблағи умумии 
дар қисмати хароҷот нишондо-
даи ҷамъият ба маблағи 14859 
сомонӣ андоз аз даромад ҳисоб 
ва ӯ ҳамчун иҷорадиҳандаи 
молу мулки ғайриманқул ба 
қайд гирифта шуд.

Шамсулло Кабирзода аф-
зуд, ки мушкилии дигаре, ки 
боиси ташвиши мақомоти ан-
доз гардида истодааст, пурра 
нишон надодани даромади 
андозбандишаванда мебошад. 
Тибқи таҳлилҳои анҷомдодаи 
мақомоти андоз маблағи 

иҷорапулӣ барои як метри му-
раббаъ масоҳати объектҳои 
ға й р и м а н қ ул и  б а  с и ф ат и 
биноҳои тиҷоратӣ истифодаша-
ванда дар шаҳри Душанбе 25,6 
сомонӣ, хонаҳои истиқоматӣ 
32,7 сомонӣ ва дигар объектҳо 
31,5 сомонӣ рост меояд, ки аз 
ҳақиқат дур аст.

Мавсуф, ҳамчунин, қайд на-
муд, ки Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шароит фароҳам оварда истода-
аст, ки тамоми хизматрасониҳои 
худро бо андозсупорандагон 
пурра тариқи электронӣ ба 
роҳ монад то ки пеши роҳи 
қонуншиканиҳо гирифта шавад. 
Зикр шуд, ки истифодаи шак-
ли хизматрасонии электронӣ 
ва ҳисобаробаркунӣ байни 
мақомоти андоз ва шаҳрвандон 
нишони масъулиятшиносӣ ва 
фарҳанги баланди хизматра-
сонист.

Қайд гардид, ки бо мақсади 
сарфаи вақти кории андозсупо-
рандагон ва дар сатҳи зарурӣ ба 
роҳ мондани маъмурикунонии 
андоз аз даромад, ташкили мах-
зани ягонаи иҷорадиҳандагони 
молу мулк, инчунин, оид ба сари 
вақт ва дуруст дар ҳисобварақаи 
андозсупорандагон дарҷ наму-
дани маблағҳои ҳисобшавандаи 
андоз аз даромад дар мақомоти 
андоз барномаи алоҳидаи 
компютерӣ таҳия ва мавриди 
истифода қарор гирифтааст. Та-
вассути барномаи компютерии 
мазкур андозсупорандагон ва 
иҷорадиҳандагон имкон доранд 
дар шакли электронӣ молу мул-
ки баиҷорадодаи худро ба қайд 
гирифта, эъломияи андозро 
пешниҳод ва маблағи андозро 
пардохт намоянд. Ҳамзамон, 
барои андозсупорандагоне, 
ки чунин имкониятро надо-
ранд, бақайдгирии объектҳои 
молу мулки ба иҷорадодашуда 
аз ҷониби кормандони мута-
саддии мақомоти андоз сурат 
мегирад.

Дар интиҳо, кормандони 
мақомоти андоз ба суолҳои 
иҷорадиҳандагони молу мулк 
посухҳои мушаххас додаанд. 
Аз андозсупорандагон даъ-
ват ба амал оварда шуд, ки 
минбаъд дар фаъолияти худ 
ба қонуншиканиҳои андоз 
роҳ надиҳанд ва фарҳанги 
андозсупории худро баланд 
бардоранд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Шарњу тавзењи 
ќонунгузории андоз

16 март дар Кумитаи 
андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо иштироки сардо-
ри Раёсати ташкили 
андозбандии Кумитаи 
андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Шамсулло Кабирзода, 
сардори шуъбаи таш-
кили андозбандӣ аз 
рӯи низомҳои махсус 
ва амволи Раёсати 
ташкили андозбандӣ 
Собирҷон Исоев ва 
шахсони воқеие, ки 
ҳамчун иҷорадиҳандаи 
молу мулк дар шаҳри 
Душанбе фаъолият 
мекунанд, семинар 
– машварат баргузор 
гардид.

Некоторые виды сигарет до-
рожают в Беларуси с 1 апреля, 
сообщили БЕЛТА в Министер-
стве по налогам и сборам.

Так, среди сигарет ОАО «Гроднен-
ская табачная фабрика «Неман» на 10 
копеек дорожают «Фэст Compact» и 
«Фэст Compact 7», Minsk Сity и Minsk 
Сapital, Matrix Blue, Portal One. На 5 
копеек дороже будут Kent Double Mix, 

Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel 
Aurum.

Что касается продукции ООО «Табак-
инвест», то подорожают сигареты марок 
Camel Blue (на 19 копеек), Winston Silver 
(на 13 копеек). На 2 копейки станут до-
роже сигареты Sobranie Blue, Sobranie 
Gold, Sobranie Compact Blue, Sobranie 
Compact Gold, Sobranie Refine Black, 
Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, 
Sobranie Evolve.

Из сигарет, ввозимых компанией 
«Беларусьторг», на 5 копеек дорожают 
Kent Double Mix, Kent Mix Red Breeze. 
«Энерго-Оил» не будет повышать цены 
на продукцию.

Белорусские производители и импор-
теры сигарет имеют право ежемесячно 
декларировать максимальные рознич-
ные цены на табачные изделия. 

Источник: https://news.mail.ru/
politics/36763730/

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 апреля
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Асосҳои ҳуқуқӣ, намудҳои 
пардохтҳои ҳатмӣ, супоранда-
гон, тартиби ҳисоб ва пардохт 
намудани пардохтҳои дигари 
ҳатмиро ба буҷет қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи дигар пардохтҳои ҳатмӣ 
ба буҷет» аз 28.07.2006, №197, 
«Дар бораи иҷозатномадиҳӣ 
ба баъзе намудҳои фаъоли-
ят» аз 17.05.2004, №37, «Дар 
бораи низоми иҷозатдиҳӣ» аз 
02.08.2011, №751 ва қарорҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи тасдиқ намуда-
ни меъёрҳои хироҷҳо барои 
анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати 
ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо 
барои додани иҷозат оид ба 
истифодаи захираҳои табиӣ ё 
дигар захираҳои мавҷуда» аз 
02.11.2007, №546 ва «Оид ба 
тасдиқи Низомнома дар бораи 
хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ 
ба баъзе намудҳои фаъолият» 
аз 03.04.2007, №172 ба танзим 
медароранд.

Пардохтҳои дигари ҳатмӣ 
тибқи қонун пардохтҳои ҳатмӣ 
ба буҷети давлатӣ ба ҳисоб 
мераванд, ки дар муносибат 
ба супорандагони он аз ҷониби 
мақомоти ваколатдори давлатӣ 
ягона амали аз ҷиҳати ҳуқуқӣ 
муҳим ба анҷом расонида ме-
шавад, ҳуқуқҳои муайян ба-
рои амалисозии вазифаҳои му-
шаххас пешниҳод мегардад ё 
ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии 
манфиатдор иҷозати истифода 
кардани захираҳои табиӣ ва 
дигар захираҳои мавҷуда дода 
мешавад.

Пардохтҳои дигари ҳатмӣ:
- хироҷ пардохти ҳатмӣ буда, 

ба буҷети давлатӣ барои анҷом 
додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ 
муҳим ситонида мешавад;

- пардохтҳо, пардохтҳои 
ҳатмӣ барои иҷозат оид ба ис-
тифодаи захираҳои табиӣ ё дигар 
захираҳои мавҷуда. 

Супорандагони пардохтҳои 
дигари ҳатмӣ шахсони воқеӣ 
ва ҳуқуқие ба ҳисоб мераванд, 
ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ди-
г а р  п а рдох т ҳо и  ҳа т м ӣ  б а 
буҷет”, уҳдадории супорида-
ни пардохтҳои дигари ҳатмии 
муқарраршударо ба зимма до-
ранд.

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ди-
г а р  п а рдох т ҳо и  ҳа т м ӣ  б а 
буҷет» пардохтҳои дигари 
ҳатмӣ аз пардохтҳои ҳатмии 
умумиҷумҳуриявӣ ва дигар 
пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ 
иборат буда, тибқи номгӯй ба 
буҷетҳои дахлдор пардохт ме-

шаванд, ба истиснои пардохтҳои 
ҳатмии муқарраршуда оид ба ис-
тифодаи ҳифзи муҳити зист, ки ба 
суратҳисоби махсуси мақомоти 
ваколатдор ворид карда меша-
вад (ҚҶТ аз 19.05.2009, №520).

Меъёрҳои пардохтҳои ҳатмӣ, 
тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ на-
мудани меъёрҳои хироҷҳо барои 
анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати 
ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо 
барои додани иҷозат оид ба 
истифодаи захираҳои табиӣ ё 
дигар захираҳои мавҷуда» аз 
02.11.2007, №546 тасдиқ ва 
муқарраргардида, аз соли 2007 
инҷониб амал мекунанд, ки 
тибқи талаботи қарори зикргар-
дида ин меъёрҳо барои солҳои 
оянда бо меъёрҳои амалкунан-
даи соли ҷорӣ аз ҳисоби 0,7 пун-
кти фоизӣ ба ҳар пункти фоизии 
амалан бавуҷудомадаи сатҳи та-
варрум тибқи нишондиҳандаҳои 
соли ҷорӣ муайяншаванда ин-
дексатсия мешаванд.

Дар баробари ин, меъёрҳои 
хироҷҳои иҷозатномадиҳӣ ва 
иҷозатдиҳӣ, ки тибқи қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи иҷозатномадиҳӣ ба баъ-
зе намудҳои фаъолият» (аз 
17.05.2004, №37) ва «Дар бо-
раи низоми иҷозатдиҳӣ» (аз 
2.08.2011, №751) муайян шуда-
аст, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  « Д а р  б о р а и 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо» 
бо нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
ба назар гирифта шуда, ҳар 
сол меъёри он, маъмулан, дар 
«Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи Буҷети давлатӣ барои 
соли дахлдор бо дарназардош-
ти сатҳи беқурбшавии асъори 
миллӣ, ки барои соли дахлдор 
пешбинӣ мегардад , муайян 
мешавад.

Мақомоти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки мутобиқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» 

пардохтҳои дигари ҳатмиро ба 
буҷет анҷом медиҳанд, мақомоти 
ваколатдор ба ҳисоб мераванд. 
Моддаи 28 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна 
мақомотро ҳамчун агенти андоз 
эътироф намуда, масъулияти 
ҷамъоварӣ ва ҳисоб намуда-
ни дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба 
буҷетро ба зиммаи онҳо вогузор 
менамояд.

Муқаррар намудани хироҷу 
пардохтҳои нав,  инчунин, 
тағйир додан ё бекор намудани 
хироҷу пардохтҳои амалкунанда 
танҳо бо пешниҳоди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи 
ворид намудани тағйиру иловаҳо 
ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи дигар пардохтҳои 
ҳатмӣ ба буҷет» анҷом дода 
мешавад.

Агар қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тартиби дигарро 
пешбинӣ накарда бошад, та-
лабот барои шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин, шах-
сони бешаҳрванд (оид ба супо-

ридани дигар пардохтҳои ҳатмӣ) 
бо ҳамон тартибе мебошад, ки 
барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
шудааст.

Д а р  Қ о н у н и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон «Дар бораи дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ», пардохтҳои 
ҳатмӣ ба 28 намуд ҷудо шудаанд: 

1 )  п а р д о х т ҳ о и  ҳ а т м и и 
умумиҷумҳуриявӣ: 

- хироҷ барои бақайдгирии 
д а в л а т и и  в о с и т а ҳ о и 
радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои 
баланд басомад;

- хироҷ барои ба қайдгирии 
давлатии киштиҳои ҳавоии 
гражданӣ;

- хироҷ барои бақайдгирии 
д а в л а т и и  а э р од р о м ҳ о  в а 
фурӯдгоҳҳои ҳавоӣ;

- хироҷ барои бақайдгирии 
давлатии маводи доруворӣ;

-  хироҷ барои ҳаракати 
воситаҳои нақлиёти автомоби-
ли хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

- хироҷ барои додани иҷозати 
истифодаи спектрирадио басо-
мад;

- хироҷи консулӣ;
- хироҷ барои додани ши-

носномаи шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

- хироҷи иҷозатномадиҳӣ;
- пардохт барои истифодаи 

спектрирадио басомад;
- пардохт барои амалҳои мар-

бут ба ҳифзи ҳуқуқии объектҳои 
моликияти саноатӣ;

- пардохт барои ифлос карда-
ни муҳити табиии зист ва дигар 
намудҳои таъсири зарарнок ба 
он;

- пардохт барои истифодаи 
объектҳои олами ҳайвонот;

- пардохт барои истифодаи 
ҷангал;

- пардохт барои истифодаи 
объектҳои олами наботот;

-  пардохт барои додани 
иҷозати истифодаи воситаҳои 
нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира; 
(ҚҶТ аз 09.01.2010, №578);

- пардохт аз фоидаи соф; (ҚҶТ 
аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт барои суғуртаи 
ҳатмӣ; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., 
№1368);

- пардохт барои маркаҳои 
аксизӣ; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., 
№1368);

-  п а рдох т  б а р о и  дод а -
ни сертификатҳо аз ҷониби 
мақомоти стандартизатсия, ме-
трология, сертификатсия ва но-
зироти савдо; (ҚҶТ аз 14.11.16 
с., №1368);

- пардохт барои иҷрои корҳо 
оид ба додани шаҳодатнома 
барои воридоти гази моеи 
карбогидридӣ; (ҚҶТ аз 14.11.16 
с., №1368);

- пардохт аз ҳисоби ҷаримаҳои 
судӣ ва дигар ҷаримаву муҷозоте, 
ки мақомоти давлатии дигар 
татбиқ менамоянд; (ҚҶТ аз 
14.11.16 с., №1368);

- пардохт аз ҳисоби маблағҳои 
махсуси ташкилоту муассисаҳои 
буҷетӣ (ҚҶТ аз 14.11.16 с., 
№1368).

2 )  п а р д о х т ҳ о и  ҳ а т м и и 
маҳаллӣ:

– хироҷ барои амалҳои бозра-
сии давлатии автомобилӣ;

– хироҷ барои амалҳои бозра-
сии назорати давлатии техникаи 
кишоварзӣ;

– хироҷ барои бақайдгирии 
давлатии ҳуқуқ ба амволи 
ғайриманқул ва аҳдҳо бо он;

– хироҷ барои бақайдгирии 
давлатии киштиҳои дарёгарди 
хурдҳаҷм;

– пардохт барои ҷойгир на-
мудани рекламаи берунӣ.

Ҳамзамон, дар ҳамбастагӣ бо 
хироҷи иҷозатномадиҳӣ Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
низоми иҷозатдиҳӣ» (02.08.2011, 
№751) қабул шудааст, ки дар 
он барои додани иҷозат, низ 
хироҷи иҷозатдиҳӣ муқаррар 
гардидааст.

Ҷамолиддин ЗОКИРЗОДА,
сармутахассиси Раёсати андоз 

дар шаҳр Душанбе 
Фирдавси АБДУРАҲМОН, 

«Боҷу хироҷ»

Пардохтњои дигари њатмї
Дар баробари андозњое, ки дар Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, 
сањми пардохтњои дигари њатмї низ дар ѓанї 
гардондани буљети кишвар назаррас аст. 

Лица, которые не подали 
декларацию до 25 марта, будут 
оштрафованы.
В Государственной налоговой службе Молдо-

вы зафиксировали рекорд-
ное поступление сборов в 
национальную казну.

Как заявил министр 
финансов республики 
Ион Кику, налоговикам 
удалось собрать 675 мил-
лионов леев, в прошлом 
году этот показатель со-

ставлял 510 миллионов леев.
Напомним, 25 марта истек срок представ-

ления декларации о подоходном налоге за 
2018 год для юридических лиц, физических 
лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, и инди-
видуальных предприни-
мателей. Лица, которые 
не подали декларацию 
в установленный срок, 
будут оштрафованы.

Источник:  
https://news.mail.ru/

politics/36763730/

Огромные налоги: в Молдове побит 
рекорд по сборам в госбюджет страны
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Бақияи қарзи андоз имрӯз 
яке аз масъалаҳои доғи рӯз ба 
шумор рафта, ҳамагонро ба 
ташвиш овардааст. Дар ноҳияи 
Темурмалик ин масъала ҳачун 
масъалаи ҳалношуда боқӣ 
мондааст. Бақияпулиҳои қарзи 
андоз дар ин ноҳия ба 8 миллиону 
961 ҳазору 800 сомонӣ расидааст.

Сардори нозироти андози ноҳияи Темур-
малик Каримов Маҷиддин мегӯяд, ки бештари 
бақияпулиҳои қарзи андоз аз соли 2012 то ба 
имрӯз расидааст аксари қарздорон кооперативҳои 
тиҷоратӣ ва ташкилоту корхонаҳои давлатӣ мебо-
шанд. 

Дар рӯихате, ки аз нозироти андоз дар ноҳия 
ба мо пешниҳод намуданд, номи 8 кооперативи 
тиҷоратӣ ва 5 идораи давлатӣ дарҷ гардидааст, ки 
дар назди буҷети давлатӣ маблағи калони қарзи 
андоз доранд. 89 фоизи нақшаи андози ноҳияи 
Темурмаликро корхонаҳои дар боло зикршуда 
ташкил медиҳанд. Пас, чаро масъулони мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Темурмалик боре сари ин масъала намеанде-
шанд? Ин ҳам дар ҳолест, ки ҷамъоварии маблағи 
андоз натанҳо вазифаи мақомоти андоз аст, бал-
ки дигар мақомотҳои марбута метавонанд, дар 
ҳамкори бо мақомоти андози ноҳия мушкилоти 
ҷойдоштаро бартараф кунанд. 

Чанд мисол. Кооперативи тиҷоратии «Хоҷагии 
ҷамоавии зотпарварии Кангурт» дар назди буҷети 
давлатӣ ба маблағи 1 миллиону 480 ҳазору 166 
сомонӣ қарздор мебошад. Бақияи қарзи андози 
ин кооператив дар ҳоли афзудан қарор дорад. 
Аз маблағи зикршуда 816 ҳазору 300 сомониро 
фоизҳо дар бар мегирад. Кооперативи тиҷоратии 
«Хоҷагии тухмипарварии Ҷалолиддини Румӣ» низ 
аз ҳамин қабил қарздорони ноҳия аст. Бақияи 
қарзаш  ба 1 миллиону 455 ҳазору 797 сомонӣ 
расидааст. Аз ин ҳисоб, 705 ҳазору 534 сомониро 
фоизҳо ташкил медиҳанд. Кооперативи тиҷоратии 
«Қушқия» бошад, дар назди буҷет ба маблағи 1 
миллиону 660 ҳазору 619 сомонӣ қарздор буда, 
1080159 сомониро фоизҳо дар бар мегиранд. 

Маблағи қарзи Кооперативи «Исмоили 
Сомонӣ» ба 566 ҳазору 858 сомонӣ мерасад. 
Ба ҳамин тартиб, малағи қарзи Кооперати-
ви тиҷоратии «Ваҳдат-2006» 389 ҳазору 431 
сомонӣ, Кооперативи тиҷоратии «Ғалаба 2014» 
304 ҳазору 529 омонӣ, Кооперативи тиҷоратии 
«Ҷайралӣ» 449 ҳазору 325 сомонӣ, Кооперативи 
тиҷоратии «Оличабулоқ» 32 ҳазору 296 сомонӣ, 
корхонаи истифодабарии оби нӯшокии ноҳияи 
Темурмалик 276 ҳазору 974 сомонӣ, Идораи ком-
мунали шаҳраки Совет 342 ҳазору 222 сомонӣ, 
Тоҷиктелекоми ноҳияи Темурмалик 43 ҳазору 
323 сомонӣ ва Муассисаи худмаблағгузори таъ-
миру сохтмонии ноҳияи Темурмалик 34 ҳазору 
425 сомониро ташкил медиҳанд, ки кормандони 
нозироти андози ноҳияро ба ташвиш овардааст. 

Айни ҳол дар ноҳия аз 364 соҳибкори тибқи 
патент фаъолияткунанда 195 соҳибкор дар назди 
буҷет маблағи қарзи андоз доранд. Дар ин давра 
ба 135 соҳибкори инфиродӣ барои супоридани 
бақияпулиҳои қарзи андоз огоҳинома ирсол 
шуда, аз ин ҳисоб ба буҷети ҷумҳурӣ 9 ҳазору 476 
сомонӣ маблағ пардохт гардидааст.  

Кормандони мақомоти андози ноҳияи Те-
мурмаликро зарур меояд, ки ҷиҳати кам кар-
дани бақияпулиҳои қарзи андоз дар якҷоягӣ бо 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давла-
тии ноҳия ва дигар мақомоти дахлдор чораҳои 
зарурӣ андешида, бақияпулиҳои қарзи андозро 
кам намоянд.

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

Зимнан, Фармоиши зикршуда Раёсатҳои санҷиши 
андозҳо, ташкили андозбандӣ, ситонидани қарзи 
андозҳо ва мақомоти ҳудудии андозро вазифадор ме-
кунад, ки аз лаҳзаи ба рӯихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил намудани субъекти хоҷагидор, фа-
ъолияти онҳоро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд ва 
ҷиҳати ислоҳи камбудиҳое, ки барои содир намудани 
он субъект ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъу-
лият» дохил шудааст, дар доираи талаботи қонунгузорӣ 
ва тартиби мазкур чораҷӯӣ намоянд.

Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон андозсупоранда шахсе ме-
бошад, ки ба зиммааш уҳдадории пар-
дохти андозҳо гузошта шудааст. Андоз-
супорандагоне, ки уҳдадориҳои андозии 
худро мутобиқи Кодекси андоз сари вақт 
ва пурра иҷро намекунанд, дар асоси 
фармоишҳои дахлдори Раиси Кумитаи 
андоз ба рӯихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил карда мешаванд ва 
ҳуқуқи ба таври электронӣ пешниҳод на-
мудани ҳисоботи андозро аз даст дода, аз 
ҳисобнома – фактураҳои андоз аз арзиши 
иловашуда ба таври электронӣ истифода 
карда наметавонанд. Илова бар ин, тибқи 
тартиби мазкур, субъектҳое, ки ба рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият» до-
хил карда шудаанд, уҳдадор мебошанд, 
ки то лаҳзаи аз рӯихат хориҷ шуданашон 
ҳисоботи андозиро ба таври қоғазӣ ба 
мақомоти андоз пешниҳод намоянд.

Мафҳуми «Андозсупорандаи 
бемасъулият»

Дар асоси муқаррароти қисми 51 
моддаи 17 Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мақсади назорати фаъолияти андоз-
супорандагоне, ки бо амали (беамалии) 
худ боиси баланд шудани андозҳои 
муқарраршуда мегарданд, мафҳуми «Ан-
дозсупорандагони бемасъулият» пешбинӣ 
гардидааст. Мақомоти андоз ҳуқуқ дорад 
субъектҳои хоҷагидорро, ки давоми зиёда 
аз се моҳи пайдарпай, аз лаҳзаи ба миён 

омадани уҳдадорӣ, сари вақт ва дар ҳаҷми 
пурра пешниҳод намудани ҳисоботи андоз 
ё пардохти маблағи андоз ва ё пардохти 
қарзи эътирофшудаи андозро таъмин на-
кардааст ё ин ки ҳисобнома – фактураи 
андоз аз арзиши иловашударо бе амалан 
анҷом додани амалиёти андозбандиша-
ванда ё ҳисобнома – фактураи қалбакиро 
пешниҳод намудааст ва дигар амалҳоеро 
(беамалиро) анҷом дода бошад, ки номгӯи 
онҳоро Кумитаи андоз дар мувофиқа бо 
мақоми ваколатдор дар соҳаи дастги-
рии соҳибкорӣ муқаррар намудааст, ба 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъу-
лият» дохил намояд.

Сабабҳои ба рӯихати 
«Андозсупорандагони 

бемасъулият» дохил шудани 
субъектҳои хоҷагидор

Ёдовар бояд шуд, ки сабабҳои аслии ба 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъули-
ят» дохил шудани субъекти хоҷагидор ин, 
пеш аз ҳама, риоя накардани талаботи Ко-
декси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқ 
накардани талаботи қонунгузории амалку-
нанда, пешниҳод накардани эъломияҳои 
андоз, сари вақт пардохт накардани 
бақияи қарзи андоз, роҳ додан ба пайдо-
иши қарзҳои нав, бе амалан анҷом додани 
амалиёти андозбандишаванда, пардохт 
накардани маблағи андозҳои мувофиқи 
санади санҷиши ошкоршуда ва истифодаи 
ҳисобнома – фактураҳои қалбакӣ, умуман, 

камфаъолиятию бесалоҳиятӣ мебошад.
Дар асоси фармоишҳои Раиси Куми-

таи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Оид ба андозсупорандаго-
ни бемасъулият» аз 7 марти соли 2019, 
таҳти №100 ва аз 20 марти соли 2019, 
таҳти №124 дар асоси талаботи банди 51 
моддаи 17, қисми 3 моддаи 44, моддаи 
89 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Фармоиши Раиси Кумитаи андоз аз 
2.11.2015, №376 «Оид ба тасдиқ намудани 
тартиби ба рӯихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил ва хориҷ намудани 
субъектҳои хоҷагидор», ба рӯихати «Ан-
дозсупорандагони бемасъулият», ки бо 
Фармони Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.02.2011, №57 
тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳо ворид 
шуд.

Бояд зикр кард, ки тибқи тартиби 
муқарраршуда барои сари вақт таъмин 
накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз, 
андозсупорандагони дар замимаи №1-и 
Фармоиши мазкур дарҷшуда, бо дарна-
зардошти хулосаҳои замимагардида ба 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъу-
лият» дохил мешаванд. 

Ҳамзамон, бино бар бартараф на-
мудани камбудиҳои ҷойдошта, инчунин, 
татбиқи чораҳои маъмурӣ, андозсупо-
рандагони дар замимаи №2-и Фармоиши 
мазкур дарҷшуда, бо дарназардошти 
хулосаҳои замимагардида аз рӯихати «Ан-
дозсупорандагони бемасъулият» хориҷ 
мешаванд.

№ Номгӯи  
андозсупоранда

Сабабҳои ба рӯихати «Андозсупо-
рандагони бемасъулият» дохил 
намудани андозсупорандагон

1 ҶДММ «ЗАМИР» Бе амалан анҷом додани амалиёти 
андозбандишаванда

2 ҶДММ 
«Муҳаммадшо-207»

Пардохт накардани маблағи 
андозҳои  мувофиқи санади 
санҷиши ошкоршуда

3 ҶДММ «Собит 
Тиҷорат»

Сари вақт таъмин накардани иҷрои 
уҳдадориҳои андоз

4 ҶДММ «Шодӣ» Сари вақт таъмин накардани иҷрои 
уҳдадориҳои андоз

5 ҶДММ «Ҳофиз 2015» Сари вақт таъмин накардани иҷрои 
уҳдадориҳои андоз

6 ҶДММ «Сумая Н» Бе амалан анҷом додани амалиёти 
андозбандишаванда

7 ҶДММ «Юсуф 1990» Бе амалан анҷом додани амалиёти 
андозбандишаванда

№ Номгӯи  
андозсупоранда

Сабабҳои ба рӯихати «Андозсупо-
рандагони бемасъулият» дохил 
намудани андозсупорандагон

1 ҶДММ “Бунёдкор 
2010”

Пардохт накардани маблағи 
андозҳои  мувофиқи санади 
санҷиши ошкоршуда

№ Номгӯи андозсупоранда

1 ҶДММ «Фучин»

2 СИ Шавкат Ҷалолӣ

3 СИ Сундхо Чаудхри Ҷовид Иқбол Ҳусейн Мехбуб

4 СИ Мехрубан Али Махмуд

5 СИ Абдул Маҳмуд Абдул Вадуд

6 СИ Инаят Шабир Иноят Муҳаммад

7 Кооперативи матлуботи «Парвоз 2010»

8 ҶДММ «Ориёнсабз»

9 ҶДММ «Сангшикан»

10 ҶДММ «Фреш»

№ Номгӯи андозсупоранда

1 ҶДММ «Сумая Н»

2 ҶДММ «Турон»

3 ҶДММ «Нури Агат»

4 ҶДММ «22-солагии истиқлолияти ватан»

5 СИ Сафарова Сайёҳат Қаҳоровна

6 СИ Наимаов Амиралӣ

Замимаи №1 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
7 марти соли 2019, №100

Номгӯи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати  
«Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шуданд: Замимаи №1 

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

20 марти соли 2019, №124
Номгӯи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати  

«Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шуданд:

Замимаи №2 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
7 марти соли 2019, №100

Номгӯи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати  
«Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ шуданд:

Замимаи №2 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
20 марти соли 2019, №124

Номгӯи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати  
«Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ шуданд:

11 ҶДММ «Хайр 2014»

12 ҶДММ «Амир И»

13 ҶДММ «Актив и Э»

Тартиби ба рўихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил ва аз он хориљ 

кардани субъектњои хољагидор

Тоҳир ЧИЛАЕВ

ТАШВИШ
ё Чаро баќияи ќарзи андозњо  

дар ноњияи Темурмалик меафзояд?
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Д а р  М а р -
к а з и  с а в д о и 
«Тоҷикистон» бо 
иштироки сардо-
рон ва мутахасси-
сони раёсатҳои 
д а х л до р и  Ку -
митаи андози 
назди Ҳукумати 
Ҷ у м ҳ у р и и 
Т о ҷ и к и с т о н , 
кормандони Но-
зироти андози 
ноҳияи Исмои-
ли Сомонӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ, дар бораи  риояи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти №210 аз 
02.05.2013 «Дар бораи тартиби 
истифодаи мошини назора-
тию хазинавии дорои хотираи 
фискалӣ» ва иҷрои талаботи 
мактуби дастурии Кумитаи ан-
доз таҳти №61/73 аз 04.05.2017 
дар бораи пурра пеш бурдани 
ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ вобаста 
ба объектҳои ба андозбандӣ 
алоқаманд ва дар доираи 
муҳлати даъво бо худ нигоҳ до-
штани он, семинар- машварат 
баргузор гардид.

Ҷаласаро мудири бахши 
ситонидани қарзи андозҳо Ҷ. 
Ибрагимов ифтитоҳ намуд. Ӯ 
аз Паёми навбатии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ёдо-
вар шуда, гуфт, ки Ҳукумати 
мамлакати ҷиҳати фароҳам 
сохтани шароити мусоид барои 
зиндагии шоистаи сокинони 
ҷумҳурӣ кӯшиши зиёд ба харҷ 
дода истодааст. Аз ин рӯ, ҳамаи 
моро лозим аст, ки дар иҷрои 
уҳдадориҳои худ масъулият 
эҳсос намоем. 

Сипас, мутахассиси пеш-
бари гурӯҳи хизматрасонӣ ба 
шахсони ҳуқуқӣ Н. Камолов 
ба иштироккунандагон оид 
ба риояи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи тартиби  истифодаи 
мошини назоратию  хазина-
вии дорои хотираи фискалӣ» 
маълумот дод. Номбурда қайд 
намуд, ки мутобиқ ба талаботи 
моддаи 19 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз-
супорандагон уҳдадоранд , 
ки дар эъломияҳои андоз да-
ромади воқеии худро нишон 
диҳанд. Инчунин, ҳангоми 
ҳисоббаробаркунии нақдӣ 
тибқи тартиби муқарраркардаи 
қонунгузории андоз аз МНХ 
истифода намоянд. Зеро ки 
мошинҳои назоратӣ – хазина-
вии дорои хотираи фискалӣ 
яке аз воситаҳои асосии муайян 
намудани даромади воқеии 
андозсупорандагон ба ҳисоб 
меравад.

Мудири бахши ситонидани 
қарзи андозҳо Ҷ. Ибрагимов 
дар мавриди  пурра пеш бур-
дани ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ 
вобаста  ба  объектҳои ба 
андозбандӣ алоқаманд ва дар 
доираи муҳлати даъво бо худ 
нигоҳ доштани он, зикр кард, ки 
мақомоти андоз ҷиҳати беҳтар 
сохтани фазои хизматрасониҳо 
б а  а н д о з с у п о р а н д а г о н 
тадбирҳои зарурӣ андешида 
истодаанд.

Дар охир миёни мутахас-
сисони мақомоти андоз ва 
соҳибкорон суолу ҷавоб сурат 
гирифт.

Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

К о н ф р о н с р о  р е к т о р и 
донишгоҳ Шукрулло Хайрзода 
ифтитоҳ намуда, пешравии 
илмро дар таълимгоҳ таъкид 
ва таъсиси Шӯрои диссертат-
сиониро дар назди Донишгоҳи 
давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон эълон дошт. Мав-
суф баррасии масъалаи мав-
риди назарро муҳим дониста, 
гуфт, ки пешниҳодҳои илман 
асоснок аз натиҷаи конфронс 
барои тақвияти сиёсати давла-
тии сармоягузории кишвар ва 
иқтидори содиротии он бетаъ-
сир намемонад.

Сипас, сардори идораи омо-
ри Бонки миллии Тоҷикистон 
Бахтиёр Баҳриддинов дар 
м а в з ӯ и  « Н а қ ш и  н и з о м и 
бонкӣ дар татбиқи истифо-
дабарии неруи содиротии 
кишвар» баромад кард. Ӯ во-
баста ба қарзҳои бонкии ба 
субъектҳои хоҷагидорӣ ва 
соҳаҳо пешниҳодшаванда 
ибрози андеша карда, афзуд, 
ки барои беҳтар кардани не-
руи содиротии кишвар бояд 
бонкҳо меъёри фоизи миё-
навазнии қарзҳоро поинтар 
кунанд. Мавсуф вазифаҳоро 
барои низоми бонкии кишвар, 
ки аз Паёми Пешвои миллат 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бармеояд, номбар 
кард, ки аз зиёд намудани 
ҳаҷми қарз ба бахши хусусӣ, 
махсусан соҳаҳои истеҳсолӣ; 
беҳтар кардани сифати сандуқи 
қарзӣ ва кам кардани қарзҳои 
ғайрифаъол, беҳтар гардони-
дани сатҳи хизматрасониҳо, 
омода кардани мутахассисони 

соҳаи бонкдорӣ ва баланд 
бардоштани савияи дониши 
онҳо; вусъат бахшидани ама-
лияи ҳисоббаробаркуниҳои 
ғайринақдӣ ва ғайраҳо иборат 
аст. 

Д а р  б а р о м а д и  д е к а -
ни факултети менеҷменти 
байналмилалӣ ва маркетинги 
ДДТТ М. Имомназаров, ки ба 
мавзӯи «Мавқеи саноатикуно-
нии иқтисодиёт дар инкишофи 
неруи содиротии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» бахшида шуда буд, 
ҷанбаҳои пурқуввату суст ва 
имкониятҳои инкишофи неруи 
содиротии кишвар таҳлил гар-
диданд. Мавсуф беҳтарсозии 
минбаъдаи фазои соҳибкорӣ ва 
сармоягузорӣ, афзун намудани 
ҳаҷм ва суръати афзоиши соди-
роти маҳсулоти коркардшуда, 
инкишофи инфрасохтори хусу-
сии дастгирӣ ва рушди содирот, 
бунёди кластерҳои соҳавии ба 
содирот нигаронидашуда ва 
ба ҳамин монанд, тадбирҳои 
дигарро аз имкониятҳои ин-
кишофи иқтидори содиротии 

кишвар арзёбӣ кард. 
Баъдан, докторанти РhD-и 

кафедраи иқтисоди ҷаҳон ва 
тиҷорати байналмилалӣ Ни-
луфар Ақдодова дар мавзӯи 
«Иқтидори рушди сайёҳии 
кишоварзии минтақавӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» баро-
мад намуда, вобаста ба таш-
кили сайёҳии кишоварзӣ дар 

минтақаҳои кишвар, ки дар он 
мавзеъҳо имконият барои руш-
ди соҳа васеъ аст, пешниҳодҳои 
муфид кард. 

Умуман, дар доираи конфе-
ренсия масъалаҳои ҳолати му-
осир ва дурнамои истифодаба-
рии неруи содиротии кишвар, 
зарурати ҷалби сармоягузории 
хориҷӣ барои истифодаба-
рии неруи содиротӣ, сиёсати 
давлатии сармоягузорӣ дар 
рушди туризми байналхалқӣ, 
асосҳои ниҳодии ҷалби сармо-
ягузории хориҷӣ ба бахши со-
диротии кишвар, самтҳои дур-
намои ҷалби сармоягузории 
хориҷӣ барои истифодабарии 
самараноки неруи содиротии 
мамлакат, сиёсати давлатии 
сармоягузорӣ дар татбиқи 
Барномаи давлатии мусоидат 
ба содирот ва воридотивазкунӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2016-2020 ва 
роҳҳои беҳтарнамоии фазои 
сармоягузории кишвар маври-
ди баррасӣ қарор гирифт. 

Н. ЗОИРЗОДА

31 марти соли 2019 дар Донишгоҳи давлатии молия 
ва иқтисоди Тоҷикистон бо ташаббуси кафедраи 
иқтисоди ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалии 
факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ 
конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 
«Самтҳои дурнамои сиёсати давлатии сармоягузорӣ 
дар татбиқи иқтидори содиротии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» баргузор гардид. 

Иќтидори содиротї

Тартиби 
истифодаи  МНХ

Минфин обнародовал обновленную версию про-
екта закона о включении неналоговых платежей в НК 
РФ и начал процедуру общественного обсуждения, 
передает РБК.

Главным новшеством финальной версии документа 
стало предлагаемое включение в налоговое законода-
тельство следующих платежей:

• платы с грузовиков массой более 12 т («Пла-
тон»);

• обязательных отчислений операторов сети 
связи общего пользования;

• курортного (гостиничного) сбора;
• утилизационного сбора и экологического на-

лога.
Плата за проезд большегрузов по федеральным 

трассам переименуется в «сбор за пользование авто-
мобильными дорогами федерального значения общего 
пользования». Ставка сбора составит 3,73 руб. на 1 км 
пути (в данный момент действует льготный тариф — 
1,91 руб.) и будет подлежать ежегодной индексации на 
коэффициент-дефлятор.

Нынешние отчисления операторов сети связи обще-
го пользования станут «налогом на операторов сети 
связи общего пользования». В данный момент эти опе-
раторы каждый год отчисляют по 1,2% своих доходов в 
«резерв универсального обслуживания». Налоговой ба-

зой предлагается установить доходы, которые получены 
в течение квартала от оказания услуг связи абонентам, 
а ставку налога составит 1,2%.

Включение данных неналоговых платежей в феде-
ральные и местные налоги и сборы приведет к рас-
пространению уголовной ответственности на случаи их 
неуплаты в крупном размере. Что касается налоговой 
ответственности по ст. 122 НК РФ, Минфин предлагает 
в течении десяти лет применять в отношении неуплаты 
экологического налога и утилизационного сбора штраф 
в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора 
вместо нынешних 20%.

Источник: http://taxpravo.ru

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В России пять неналоговых платежей станут налогами
Соответствующий законопроект доработал Минфин РФ
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Нахсут,  сардори шуъбаи 
хизматрасонии Раёсати андоз 
дар шаҳри Душанбе Илҳом 
Муродҳусейнов аз Паёми на-
вбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ёдовар шуд. Ӯ гуфт, 
ки дар Паём ба тамоми самтҳои 
ҳаёти кишвар, аз ҷумла, ба ҳолати 
кунунии иқтисодиёти он баҳои 
воқеӣ дода шуда, ҷиҳати ҳалли 
масъалаҳои буҷетию андозӣ 
ва самтҳои рушди минбаъдаи 
соҳибкорӣ дастуру супоришҳо 
дода шуд.

Рушди бахши хусусӣ, аз ҷумла 
соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии 
сиёсати иқтисодӣ буда, то имрӯз 
доир ба дастгирии давлатии 
соҳибкорӣ, содагардонии расми-
ёти бақайдгирии соҳибкорӣ, тан-
зими фаъолияти иҷозатдиҳӣ ва ба 
танзим даровардани санҷишҳои 
субъектҳои хоҷагидор корҳои 
назаррас ба анҷом расонида 
шудааст.

Барои тақвият бахшидан ба 
ин раванд, Пешвои миллат за-
рур шумориданд, ки солҳои 
2019-2020 тамоми санҷишҳои 
фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 
дар соҳаҳои истеҳсолӣ манъ 
карда ва Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи мора-
торий ба санҷишҳои фаъолия-
ти субъектҳои соҳибкорӣ дар 
соҳаҳои истеҳсолӣ” ба ҳамаи 
мақомоти санҷишу назорат ва 
ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла Прокура-
тураи генералӣ, Палатаи ҳисоб, 
Агентии назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо корруп-
сия, Бонки миллӣ ва мақомоти 
андозу гумрук татбиқ шавад.

Бинобар ин, бо мақсади боз 

ҳам беҳтар намудани фазои 
соҳибкорӣ мо бояд тибқи дасту-
ру роҳнамоиҳои Пешвои миллат 
бахши хусусӣ, соҳибкории хурду 
миёна, бахусус, соҳибкорони 
и с т е ҳ с о л и р о  ҳ а м а ҷ о н и б а 
дастгирӣ карда, ҷиҳати ҷалби 
сармоя дар ин самт тадбирҳои 
иловагиро амалӣ гардонем. Ин-
чунин, ҳангоми адои вазифаҳои 
хизматӣ ва хизматрасонӣ ба 
шаҳрвандон ва андозсупоран-
дагон қонунгузории ҷорӣ ва 
одоби муоширатро қатъан риоя 
намоем. 

Баъдан, сармутахассиси шуъ-
баи хизматрсонӣ ба андозсупо-
рандагони Раёсати андоз дар 
шаҳри Душанбе Ҷамолиддин 
Зокирзода суханронӣ кард. Ӯ 
иброз дошт, ки бақайдгирии 
соҳибкорони инфиродӣ ва шах-
сони ҳуқуқӣ дар асоси Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи бақайдгирии давлатии шах-
сони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ» ба роҳ монда ме-
шавад. Андозсупорандагон ме-
тавонанд ба таври электронӣ 
аз бақайдгирии давлатӣ гуза-
ранд, дар сурати дастрасӣ надо-
штан ба ин шакли бақайдгирӣ ба 
нозиротҳои адози маҳалли зисти 
худ ҳозир шуда, амалиётро тибқи 
талаботи Қонуни мазкур анҷом 
диҳанд.

Мавсуф таъкид кард, ки бе 
қайдӣ давлатӣ ба фаъолияти 
соҳибкори машғул шудан, дар 
асоси Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷаримаи маъмурӣ пешбинӣ шу-
дааст.

Та р т и б и  а н д о з б а н д и и 
соҳибкорони инфиродие, ки 
тибқи патент ё шаҳодатнома 
фаъолият менамоянд, дар асоси 
моддаҳои 283-289 Кодекси андоз 

ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451 
«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои 
андозбандии соҳибкорони ин-
фиродие, ки дар асоси патент ё 
шаҳодатнома фаъолият менамо-
янд» ба роҳ монда мешавад. 

Низоми андозбандии шах-
сони воқеие, ки фаъолияти 
соҳибкориро тибқи патент амалӣ 
менамоянд, низоми махсуси 
андозбандӣ буда, дар асоси он 
соҳибони патент уҳдадоранд 
андозҳои муқарраршударо ба 
андозаи устувор, новобаста аз 
даромади бадастоварда, пардохт 
намояд.

Патент ҳуҷҷати номӣ буда, аз 
даромади дар амал бадастовар-
даи соҳибкори инфиродӣ воба-
ста намебошад, яъне новобаста 
аз он ки соҳибкори инфиродии 
тибқи патент фаъолияткунанда, 
даромад мегирад ё намегирад, то 
он лаҳзае, ки фаъолияташ тибқи 
қонунгузорӣ қатъ гардонида на-
шудааст, ҳамчун соҳибкоре, ки 
фаъолияти худро давом медиҳад 
ва дар назди буҷет ӯҳдадориҳои 
андоз дорад, эътироф меша-
вад. Дорандагони патент тибқи 
қонунгузории андоз барои ба 
роҳ мондани ҳисоби муҳосибӣ, 
мавриди истифода қарор до-
дани мошинаҳои назоратӣ - 
хазинавӣ ва пешниҳод намудани 
эъломияҳои андоз ба мақомоти 
андоз уҳдадор намебошанд. Ёдо-
вар бояд шуд, ки соҳибкорони ин-
фиродие, ки тариқи шаҳодатнома 
фаъолият менамоянд эъломияҳои 
андози иҷтимоӣ, эъломияи андо-
зи содакардашуда ва дар ҳолати 
истифодабарии коргари кироя 
эъломияи андози иҷтимоӣ ва 
андози даромадро пешниҳод 
менамоянд. 

Дар идомаи ҷаласа Илҳом 
Муродҳусейнов оид ба индексат-
сияи андозаҳои пардохти патент 
сухан ронда, ҳамзамон қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
аз 31 августи соли 2012 № 451 ба 
андозсупорандагон шаҳр дод. 

Д а р  б а р о б а р и  р у ш д и 
технологияҳои иттилоотӣ, Куми-
таи андоз кӯшиш ба харҷ дода 
истодааст, ки шаклҳои муосир-
тарини доду гирифт ва коркарди 
маълумотҳоро ба роҳ монда, сатҳ 
ва сифати хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон ва шаҳрвандонро 
беҳтар намоянд. 

Ӯ таъкид кард, ки тамоми ан-
дозсупорандагон ва шаҳрвандон 
бояд дар рушду нумӯи кишвар 
саҳмгузор ва дар назди ҷомеа 
ҳисси масъулияти баланд дошта 
бошанд. Истифода намудани 
МНХ-ро ҳангоми хариди мол (кор 
ва хизматрасониҳо) риоя намо-
янд. Танҳо дар ин сурат метавон 
дар ин самт боз ҳам ба комёбиҳои 
назаррас ноил шуд.

Фирдаси АБДУРАҲМОН

Бањри бењтар кардани 
сатњи хизматрасонї

Мутахассисони Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе дар бозори 
“Султони Кабир” бо кормандони бозор ва соҳибкорони 
инфиродии тибқи патнет ва шаҳодатнома фаъолиятдошта 
доир ба риояи тартиби бақайдгирии давлатии соҳибкорони 
инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ, индексатсияи андозаҳои 
пардохти патент, инчунин, тартиби таъмин ва истифодаи 
дурусти мошини назоратӣ - хазинавии дорои хотираи фискалӣ 
семинар - машварт баргузор карданд. 

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

О б  э т о м  с о о б щ а е т 
Financial Times со ссылкой 
на пресс-службу финансо-
вой организации. «События 
последних дней создали 
огромное давление на банк. 
Поэтому совет директоров 
решил уволить Биргитте Бон-
несен с ее должности», - по-
яснил председатель совета 
директоров Ларс Идемарк.

О возможной причаст-
ности старейшего банка 
Швеции к масштабному 
отмыванию денег через 
Эстонию стало известно в 
феврале. По данным эстон-
ской газеты Postimees, через 
счета Swedbank «прошли как 
минимум $5,8 млрд сомни-
тельного происхождения». 
Шведский телеканал SVT 
утверждает, что в шведском 
банке отмывались деньги в 
основном российского про-
исхождения, в том числе и 
средства, связанные с рос-
сийским юристом Сергеем 

Магнитским, а размер тран-
закций превышал $10 млрд.

Позже основатель бри-
т а н с ко го  и н в е с тф о н д а 
Hermitage Capital Уильям 
Браудер, дважды заочно 
осужденный в России за 
уклонение от уплаты на-
логов, обратился в поли-
цию Швеции с жалобой на 
Swedbank, обвинив его в 
отмывании денег по «делу 
Магнитского».

С о в е т  д и р е к т о р о в 
Swedbank ранее выражал 
поддержку Биргитте Бон-
несен, которую журнали-
сты обвиняли в утаивании 
информации о транзакциях 
между Swedbank и Danske 
Bank, хотя об этом было ска-
зано во внутреннем докладе 
банка. Сейчас несколько 
стран ведут расследования 
в отношении Danske Bank.

Источник: https://news.mail.
ru/politics/36763730/

Президент Swedbank
отправлена в отставку на фоне 
скандала с отмыванием денег
Совет директоров Swedbank, в отношении 
которого проводится расследование в связи 
с возможным отмыванием денег, отправил в 
отставку президента банка Биргитте Боннесен.

ШАЊРВАНДОНИ МУЊТАРАМ!
БА МАЪЛУМОТИ ШУМО МЕРАСОНЕМ, 
КИ РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАЊОИ АНДОЗ ВА 
АНДОЗБАНДЇ МЕТАВОНЕД АЗ СОМОНАИ 
КУМИТАИ АНДОЗ WWW.ANDOZ.TJ ВА БАРОИ 
ГИРИФТАНИ ПОСУХ АЗ БАХШИ ИТТИЛООТИИ 
(КОНТАКТ-СЕНТР) 151 ИСТИФОДА НАМОЕД.

КУМИТАИ АНДОЗИ 
НАЗДИ ҲУКУМАТИ 

ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН
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Гурӯҳи корӣ дар натиҷаи 
таҳлилҳои гузаронидаи худ дар 
фаъолияти андозсупорандагон 
ба маблағи 226,6 ҳазор сомонӣ 
андозҳои иловагиро ошкор 
кард. Маблағи андозҳои ош-
коршуда пурра ба ҳисобварақаи 
андозсупорандагон барқарор 
гардида, дар ин хусус аз ан-
дозсупорандагон эъломияҳои 
иловагии андоз гирифта шуд.

Дар робита ба ин, роҳбари 
Гурӯҳи корӣ – сармутахассиси 
Раёсати ташкили андозбандии 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Маъруф 
Расулов гуфт, ки ҳангоми гуза-
ронидани санҷиши амалиётӣ аз 
тарафи шахсони воқеӣ 11 ҳолати 
бе қайд дар мақомоти андоз 
ба иҷора додани молу мулки 
ғайриманқул ошкор гардид. 
Дар доираи талаботи Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати 
онҳо ба маблағи 8285 сомонӣ 
ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ 
гардида, ҳамзамон онҳо ҳамчун 
иҷорадиҳандаи молу мулк дар 
нозироти андоз расман ба 
қайд гирифта шуданд. Инчу-
нин, 27 нафар шахси воқеие, 
ки бе қайд дар мақомоти ан-
доз ба фаъолияти кишоварзӣ 
машғул буданд, ҳамчун ан-
дозсупоранда (хоҷагиҳои 
деҳқонӣ) дар мақомоти ан-
доз ба қайди давлатӣ гириф-
та шуда, бо шаҳодатномаҳои 
соҳибкорӣ таъмин ва дар фаъо-
лияти онҳо ба маблағи 2940,0 
сомонӣ андозҳои иловагӣ барои 

давраҳои истифодаи замин 
ҳисоб гардид.

Ба иттилои Маъруф Расулов 
аз ҳисоби 28 нафар соҳибкори 
инфиродии тибқи патент фаъо-
лияткунанда 28442,0 сомонӣ 
бақияи қарзи патент бо ирсол 
намудани огоҳинома кам кар-
да шуд ва 15 нафари дигар, ки 
дар мақомоти андоз бе қайд ба 
фаъолияти соҳибкорӣ машғул 
буданд, бо ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ 
таъмин гардиданд. Ёдовар ме-
шавем, маблағи моҳонаи па-
тенти онҳо, ки дар маҷмӯъ, 3705 
сомониро ташкил медод, ба 
буҷет ворид гардид.

Гурӯҳи корӣ дар давраи фа-
ъолияти худ бо андозсупоранда-
гон 453 санади муқоисавӣ тар-
тиб дода, дар натиҷа, ба маблағи 
199,6 ҳазор сомонӣ маблағхои 
изофапулӣ ва дар ҳаҷми 11,1 
ҳазор сомонӣ бақияпулиҳои 
андозро кам кард. Аз ҳисоби 
50 адад корхонаву ташки-
лоте, ки дар назди буҷет ба 
маблағи 3091,5 ҳазор сомонӣ 
бақияи қарз доштанд , дар 
натиҷаи гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳию тавзеҳотӣ ва 
назоратӣ ба маблағи 1467,4 
ҳазор сомонӣ бақияпулиҳои 
андоз кам гардид.

Маъруф Расулов қайд кард, 
ки ҳоло ҳам дар ноҳия масъалаи 
ба таври қоғазӣ пешниҳод карда-
ни ҳисобот ва муддатҳои тӯлонӣ 
дар навбат истодани субъектҳои 
хоҷагидор дар ноҳияи Ёвон ҷой 
дорад. Ба ҳолати 1 январи соли 
2019 дар нозироти андози ноҳия 

аз шумораи умумии субъектҳои 
хоҷагидор (5290 адад) 1846 
адад ё худ 34 фоизи субъектҳои 
хоҷагидор ҳисоботи андозии 
худро дар шакли электронӣ 
пешниҳод намуда истодаанд. Бо 
дарназардошти ҳолати ҷойдошта 
барои гузаштан ба шакли элек-
тронии пешниҳоди ҳисобот, ми-
ёни шаҳрвандон ва субъектҳои 
хоҷагидор корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ба роҳ монда шуд. 

Рафти қабули эъломияҳои 
андозӣ аз ҷониби кормандо-
ни нозироти андоз мавриди 
баррасӣ қарор гирифт. Дар 
натиҷа, муайян гардид, ки дар 
баъзе ҳолатҳо талаботи Стандар-
ти ягонаи хизматрасонӣ ба ан-
дозсупорандагон риоя нашуда, 
бо андозсупорандагон корҳои 
фаҳмондадиҳӣ дар сатҳи дахл-
дор анҷом дода намешавад. 
Ҳангоми қабули эъломияҳои 
андозӣ аз хоҷагиҳои деҳқонии 
бе таъсиси шаҳси ҳуқуқӣ фа-
ъолияткунанда барои истифо-
даи меҳнати кироя, техникаи 
кишоварзӣ ва коркарди пах-
таи бафурӯшбаровардашуда 
ба соҳибкорони инфиродӣ 
моҳияти қонунгузории андоз 
дуруст фаҳмонида нашудааст.

Тибқи ҳисоботи ҷамбастӣ ба 
ҳолати 1 январи соли 2019 аз 
ҷониби Нозироти андоз дар дар 
ноҳияи Ёвон бо мақсади муай-
ян намудани ҳолатҳои дурусти 
маблағҳои изофапулиҳо, бақияи 
қарзи андозҳо ва кам намудани 
шумораи андозсупорандагони 
қарздор, бо 2639 адад субъекти 

хоҷагидор (аз ҷумла шахсони 
ҳуқуқӣ 127 адад, соҳибкорони 
бо шаҳодатнома фаъолиятку-
нанда ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 
1750 адад ва соҳибкорони бо па-
тент фаъолияткунанда 650 адад) 
санадҳои муқоисавӣ тартиб 
дода шудааст, ки ба 36,0 фоизи 
шумораи умумии андозсупоран-
дагон баробар мебошад. Дар 
натиҷаи тартиб додани санадҳои 
муқоисавӣ ба маблағи 199,6 
ҳазор сомонӣ изофапулиҳо ва 
ба маблағи 11,1 ҳазор сомонӣ 
бақияпулиҳо кам гардидааст.

Гурӯҳи корӣ дар рафти фаъо-
лият дар якҷоягӣ бо кормандони 
Нозироти андоз дар ноҳияи Ёвон 
бо 453 адад андозсупоранда 
санадҳои муқосавии дуҷониба 
тартиб дода,  дар натиҷа, 
маблағҳои изофапулӣ 199,6 
ҳазор сомонӣ ва маблағҳои 
бақияпулии андозҳоро дар 
ҳаҷми 11,1 ҳазор сомонӣ кам 
кардаанд. Ҷиҳати бартараф кар-
дани камбудиҳо дар ин самт дар 
9 адад ҷамоати деҳоти ҳудуди 
ноҳия бо андозсупорандагон ва 
сокинон семинар – машварату 
вохӯриҳо доир шуд.

Ҳамчунин,  бо мақсади 
дарёфти манбаъҳои илова-
гии андозбандӣ дар кӯча ва 
маҳаллаҳои ноҳия риояи талабо-
ти қонунгузории андоз дар фа-
ъолияти субъектҳои хоҷагидор 
мавриди баррасӣ қарор гирифт. 
Натиҷаи фаъолияти Гурӯҳи корӣ 
нишон дод, ки аз тарафи на 
ҳамаи субъектҳои соҳибкорӣ 
муқаррароти қонунгузории ан-

доз ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ риоя мешавад.

Масалан, шахси воқеӣ Ти-
мур Эгамбердиев молу мул-
ки худро дар ҷамоати деҳоти 
Ҳаёти нав ба ҶДММ “Таком” 
аз давраи моҳи сентябри соли 
2018 дар як моҳ ба маблағи 
3030,0 сомонӣ ба иҷора до-
дааст, аммо худро ҳамчун 
иҷорадиҳанда дар нозироти 
андоз ба қайд нагирифтааст. Дар 
натиҷа, нисбати Т. Эгамбердиев 
протоколи ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ татбиқ ва ӯ ҳамчун 
иҷорадиҳандаи молу мулк рас-
ман дар мақомоти андоз ба 
қайд гирифта шуд. Ҳамзамон 
барои давраҳои моҳҳои сен-
тябр - декабри соли 2018 ба 
маблағи 1182,0 сомонӣ андоз аз 
даромад ҳисоб ва маблағи он ба 
буҷет таъмин гардид.

Мисоли дигар. Таҳлили фа-
ъолияти ҶДММ “Муҳриддини 
Н а ҷ м и д д и н ” ,  к и  б а 
харидуфурӯши сӯзишворӣ 
машғул мебошад, нишон дод, 
ки ҷамъияти мазкур даромади 
андозбандишавандаи худро 
дар ҳисобот пурра нишон на-
додааст. Дар натиҷа, нисбати 
ҷамъият аз манбаи 349,0 ҳазор 
сомонӣ ба маблағи 29,7 ҳазор 
сомонӣ андозҳои иловагӣ ҳисоб 
гардид.

Маҳз ҳамин гуна ҳолатҳои 
ногувор кормандони мақомоти 
андозро водор месозад, ки 
аз қонуншиканиҳои бархе аз 
андозсупорандагон пешгирӣ 
кунанд ва бо мақсади муайян 
намудани манбаъҳои аслии ан-
дозбандишаванда дар фаъоли-
яти онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ва назоратиро тақвият бахшанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Правительство страны 
намерено ввести налог 
для предприятий, которые 
сильнее всего загрязняют 
атмосферу

Власти Нидерландов собира-
ются ввести разумный налог для 
компаний на выбросы углекислого 
газа. Об этом сообщил премьер-
министр страны Марк Рютте в своей 
первой реакции на доклад Бюро по 
анализу экономической политики, 
в котором говорится, что Нидерлан-

ды могут не достичь поставленных 
климатических целей к  2030 г. , 
передает ТАСС.

По его словам, правительство стра-
ны хочет ввести налог для компаний, 
которые сильнее всего загрязняют 
атмосферу. «При этом он должен быть 
разумным», чтобы предотвратить пере-

езд компаний в другое государство, 
отметил он.

http://taxpravo.ru

ќонуншиканињои андоз
Пешгирии

Гурӯҳи кории Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати риояи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ, Стандартҳои ягонаи 
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва бо мақсади муайян карда-
ни дурустии маблағҳои изофапулӣ ва бақияи қарзи андозҳои дар 
ҳисобварақаи андозсупорандагон мавҷудбуда, инчунин, дарёфти 
манбаъҳои иловагии андозҳо дар фаъолияти андозсупоранда-
гони ноҳияи Ёвон санҷиши амалиётӣ анҷом дод.

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Нидерланды хотят ввести разумный налог 
на выбросы углекислого газа для компаний
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Бино ба маълумоти мута-
хассиси пешбари Нозироти 
андози шаҳри Хуҷанд Юл-
дошбой Пӯлотов андозсупо-
рандагони маркази вилоят бо 
мошинҳои назоратӣ-хазинавии 
дорои хотираи фискалӣ дар 
семоҳаи аввали соли 2019 
мувофиқи нақша пурра таъмин 
шуданд. Дар асоси нақшаи 
тасдиқнамудаи Раиси Куми-
таи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
2019 дар фаъолияти ан-
дозсупорандагони шаҳри 
Хуҷанд насби 276 адад мо-
шини назоратӣ-хазинавии 
дорои хотираи фискалӣ ба 
нақша гирифта шудааст. Дар 
се моҳи сипаришудаи соли 
ҷорӣ, аллакай 70 адад моши-
ни назоратӣ-хазинавии дорои 
хотираи  фискалӣ дар фаъоли-
яти андозсупорандагон насб 
шудааст, ки 25 фисади нақшаи 
солонаро ташкил медиҳад. 
Зимнан, бояд таъкид намуд, 
ки соли 2018 дар фаъолияти 
андозсупорандагони шаҳри 
Хуҷанд, дар маҷмӯъ, 780 адад 
мошини назоратӣ-хазинавии 
дорои хотираи фискалӣ насб 
шуда буд, ки иҷрои нақшаи 
тасдиқнамудаи Кумитаи андоз-
ро таъмин намуд.

Мақомоти андоз дар асо-

си талаботи моддаи 39 Ко-
декси андоз вазифадор аст, 
назорати риояи тартиби ис-
тифодаи дурусти мошинҳои 
назоратӣ-хазинавии дорои 
хотираи фискалӣ, инчунин, ис-
тифодаи Дафтари сабти қайди 
маблағҳои пулии нақд ва Даф-
тари сабти расидҳо ва дигар 
ҳуҷҷатҳои ҳисоботи қатъиро 
амалӣ намояд. Бо ин мақсад, 
дар фаъолияти андозсупоран-
дагоне, ки аз МНХ-и дорои 
хотираи фискалӣ истифода 
мекунанд, хариди назоратӣ 
гузаронида мешавад. 

Набояд фаромӯш кард , 
ки барои иҷро накардани та-
лаботи зикршуда оид ба на-
сбу истифодаи дурусти мо-
шини назоратӣ-хазинавии 

дорои хотираи фискалӣ нис-
бати андозсупорандаи ба 
қонунвайронкунӣ роҳдода, му-
тобики моддаҳои 614-615  Ко-
декси ҳуқуқвайронкуниии маъ-
мурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷаримаҳои маъмурӣ муқаррар 
шудааст. 

-Воқеан, дар ҷараёни  гу-
заронидани хариди назоратӣ 
доир ба истифодаи дурусти 
мошини назоратӣ-хазинавии 
дорои хотираи фискалӣ, - ило-
ва дошт мутахассиси пешба-
ри Нозироти андози шаҳри 
Хуҷанд Юлдошбой Пӯлотов, 
- дар се моҳи соли 2019 нис-
бати андозсупорандагоне, ки 

талаботу нишондоди қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар ин самт риоя 
накардаанд, ба маблағи 88 
ҳазор сомонӣ 35 протоколҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
татбиқ ва ба ҳисоби буҷет 
рӯёнида шудааст. 

Хуллас, истифодаи дурусти 
мошини назоратӣ-хазинавии 
дорои хотираи фискалӣ ба 
шаффофияти фаъолияти андоз-
супорандагон мусоидат карда, 
ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунан-
дагонро таъмин менамояд. 
Инчунин, воридоти маблағи 
андозҳоро ба буҷети давлатӣ 
бештар месозад.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Ҳ. Раҳимов илова намуд, 
ки бақияи қарзи андозҳо ба 
ҳолати якуми январи соли 
2019-ум 13 млн. 133 ҳазор 
сомониро ташкил медод ва 
дар заминаи бурдани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ба ҳолати 1 
марти соли равон ба 11 млн. 
183 ҳазор сомонӣ расонида 
шуд. Яъне нисбат ба аввали 
сол 1 млн. 150 ҳазор сомонӣ 
бақияпулиҳои андоз кам шуд. 
Аз ҷумла андози иҷтимоӣ 994,6 
ҳазор сомонӣ кам гардид. Ди-
гар намуди андозҳо 155 ҳазор 
сомонӣ кам шуданд.

Имрӯз дар ноҳияи Вахш  15 
андозсупорандае ҳаст, ки ба 
гурӯҳи қарзҳои мушкилситон 
шомил мебошанд. Бақияи қарзи 
андозҳо бештар аз ҳисоби онҳо 
афзоиш меёбад. Қарзи умумии 
онҳо 3,5 млн. сомониро дар 
бар мегирад. Метавон андоз-
супорандагонеро ном бурд, ки 
фаъолияти хуб доранд, вале дар 
супоридани андозҳо ба буҷети 
давлат бемасъулиятӣ мекунанд 
ва ин боиси афзоиш ёфтани 
бақияи қарзи андозҳо мегардад. 
Идораи оби ноҳия, дар давоми 
3 моҳ қариб 200 ҳазор сомонӣ 
бақияи қарзи андоз зиёд шуда-
аст. Филиали “Агроинвестбонк”, 
ки ба аввали сол бақияи қарзи 
андозаш 123 ҳазор сомонӣ буд, 
ҳоло ба 135 ҳазор расидааст. 
Қарзи филиали ҶСК Телеком 
28 ҳазор сомонӣ буд, 31 ҳазор 
сомонӣ шудааст. 

Ҳамин тавр бақияи қарзи 
Идораи давлатии беҳдошти 
замин ва  обёрии ноҳияи 
Вахш 41 315 сомонӣ, “ҶСК 
Сомон ЛТД” 168 ҳазору 105 
сомонӣ, Муассисаи давла-
тии идораи обёрии мошинии 
ноҳия 64 ҳазор сомонӣ. КФ 
«Обтаъминкунӣ» ва канали-
затсияи ноҳия 26,268 ҳазор 
сомонӣ, Муассисаи давлатии 
роҳҳои автомобилгарди ноҳия 
9500 сомонӣ, Кооперативӣ – 
тиҷоратии «Чорводор» 47 ҳазор 
сомонӣ афзоиш ёфтааст.

-Корхонаҳое, ки фаъолият 
намекунанд, дар рӯихати ан-
дозсупорандагони мушкилси-
тон қарор доранд, -мегӯяд Ҳ. 
Раҳимов. ҶСШК «Насими Вахш 
1», Кооперативи истеҳсолии 
Саидманзур аз ҳисоби фоиз 
қарздориашон зиёд гардида-
анд. ҶДММ “Саъдулло Ҷураев”-
ро заминҳояш пурра тақсим шу-
дааст ва фаъолият намекунаду 
аз андоз қарздор мебошад. Асо-
сан, омилҳои афзоиши бақияи 
қарзи андозҳо саркашӣ аз пар-
дохти андозҳо, аз фаъолият боз 
мондани андозсупорандагон ва 
сари вақт супорида натавони-
стани андозҳо мебошад. Инро 
ба инобат гирифта, мо баҳри 
баланд бардоштани фаҳмиши 
андозсупорандагон корҳои 
фаҳмондадиҳиро бештар ба роҳ 
мемонем. 

С. РУСТАМ,  
вилояти Хатлон

Раёсати андоз дар вилояти Суғд ва мақомоти 
ҳудудии он ба масъалаи насбу истифодаи 
мошинҳои назоратӣ-хазинавии дорои хотираи 
фискалӣ дар заминаи татбиқи амалии қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 
2013, таҳти №210 «Дар бораи истифодаи моши-
ни назоратӣ-хазинавии дорои хотираи фискалӣ» 
ва иҷрои нақшаи тасдиқнамудаи Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба таъминоти мошинҳои назоратӣ-
хазинавии дорои хотираи фискалӣ барои соли 
2019 эътибори ҷиддӣ дода, дар ин самт корҳои 
назаррасро анҷом додаанд.

Истифодаи 
маќсадноки МНХ 

Чаро баќияи ќарзи 
андозњо меафзояд?

- Корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ва назоратӣ бо андоз-
супорандагони қарздор 
то  андозае  натиҷа 
дода истодааст, -гуфт, 
с а р м у т а х а с с и с и 
бахши ситонидани 
андозҳои Нозироти 
андоз дар ноҳияи 
В а х ш  Ҳ о ф и з 
Раҳимов. 

Иттиҳоди ҳамкории иқтисодӣ ва 
рушд тӯли ду соли оянда стратегияи 
фарогири рушди рақамии мақомоти 
андозро то соли 2030 таҳия менамояд. 
Масъалаи мазкур дар нақшаи фаъо-
лияти созмон барои солҳои 2019-2020 
пешбинӣ шуда, он ба роҳбарияти фо-
руми оид ба маъмурикунонии андоз 
дар Иттиҳоди ҳамкории иқтисодӣ ва 
рушд дар ҷаласаи ХII форум дар шаҳри 
Сантяго (Чили) пешниҳод шудааст.

Дар ҷаласаи мазкур ҳуҷҷати “Ҷорӣ 
намудани дастгоҳҳои онлайн-хазинавӣ: 

бартариҳо, хусусиятҳо ва дастурҳо” 
пешниҳод шудааст. Ҳуҷҷати мазкурро 
хадамоти андози Россия дар ҳамкорӣ 
бо котиботи форуми Иттиҳоди ҳамкории 
иқтисодӣ ва рушд оид ба маъмурикуно-
нии андоз таҳия намудаанд.

Сардори хадамоти андози Россия 
Михаил Мишустин дар бораи аллакай 
дар Россия ҷорӣ гаштани онлайнғхазина 
хабар додааст. “Мо амалан “Интернет 
ашё”-и худамонро сохтаем, ки он дар 
бораи амалиёти хариду фурӯши дар 
вақти ҷорӣ дар тамоми Россия баа-

маломада хабар медиҳад. Миқдори 
дастгоҳҳои хазинавӣ дар кишварамон 
ду маротиба афзоиш ёфта, воридоти 
маблағҳо аз ҳисоби савдои чакана дар 
соли аввали фаъолият (2017) 38% афзу-
дааст”, навиштааст сардори хадамоти 
андози Россия.

Мишустин инчунин,  варианти 
платформаи мутобиқгардондашудаи 
рақамиии маъмурикунонии андозро 
пешниҳод кардааст, ки онро ҳоло ха-
дамоти федералии андоз тайёр карда 
истодааст. “Хадамот муҳити маҷозии 

транзактсионӣ месозад. Муҳити ном-
бурда экосистемаи сарбастае аст, ки 
дар он ҳамаи субъектҳои хоҷагидор му-
омилоташонро ба амал меоранд ва ин 
кор иқтисодиётро шаффоф мегардонад. 
Дар ин ҳолат эъломияи андоз лозим на-
мешавад. Хадамоти федералии андоз 
худаш метавонад андозҳоро дар лаҳзаи 
транзактсияҳо ба таври автоматӣ ҳисоб 
кунад” - қайд кардааст роҳбари хадамоти 
андози Россия.

Манбаъ: http://taxpravo.ru

АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

РОССИЯ: Иттињоди њамкории иќтисодї ва рушд стратегияи 
рушди раќамии хадамоти андозро тањия менамояд
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Кӣ дар кадом рӯихат?
Ҳар гоҳ сухан дар бораи рейтинги 

иҷтимоӣ равад, ки он аллакай аз соли 
2014 сар карда озмоиш мешавад, маъ-
мулан, хитоиҳо лаҳзаи мавсими сеюми 
силсилафилми “Оинаи тира”-ро ба хотир 
меоранд. Қаҳрамони филми номбурда 
дар ҷомеае зиндагӣ дорад, ки одамон 
ҳама рейтинги электронии боэътимодӣ 
доранд ва дар ҳар лаҳзаи мувофиқ та-
вассути он ба якдигар баҳо мегузоранд. 
Вақте қаҳрамони филм бо мақсади ба тӯйи 
дугонааш рафтан ба фурӯдгоҳ меояд, ба 
вай чипта намефурӯшанд, зеро рейтингаш 
паст шудааст.

Дар Хитой аз ин ҳам мушкилтар аст. 
Дар ин кишвар ният доранд низоме бунёд 
кунанд, ки дар он одамон ба рафтори 
одамони атрофашон баҳо намегузоранд, 
балки чунин баҳоро ақли сунъӣ мегузорад. 
Аввалан, низоми мазкур суистифода ва 
хатоҳоро истисно мегардонад.

Ҳоло лоиҳаро дар реҷаи таҷрибавӣ 
дар 40 шаҳри Хитой месанҷанд. Агар 
шумо андозҳо, қарзҳо ё алиментҳоятонро 
сари вақт пардохт карда, ба фаъолияти 
волонтёрӣ машғул бошед ва хун супоред, 
он гоҳ ба шумо баҳо мегузоранд ва ба 
рӯихати “сурх” ворид мегардед. Вале агар 
шумо уҳдадориҳои андозиатонро риоя 
накарда, дар нақлиёти шаҳрӣ рафтори 
дағалона кунед, қоидаҳои ҳаракат дар 
роҳро вайро намоед (ҳатто кӯчаро вақти 
фурӯзон будани чароғи сурх гузаред), дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ одамонро таҳқир ку-
нед ё ягон амали барои ҷомеа хатарнокро 
иҷро кунед, ба шумо баҳои манфӣ мегу-
зоранд ва номатонро ба рӯихати “сиёҳ” 
ворид мекунанд. Дар ин ҳолат ба рӯи шумо 
дарҳои меҳмонхона ва тарабхонаҳои люкс 
пӯшида мешаванд, кӯдаконатонро ба мак-
таби хусусӣ қабул намекунанд, роҳи оҳан 
ба шумо чипта намефурӯшад, дар гумрук 
бошад шуморо нисбат ба дигарон ба таври 
ҷиддтар тафтиш мекунанд. Ба шумо кӯмаки 
давлатӣ ё қарз намедиҳанд ва дар муасси-
саи давлатӣ ба кор қабул намекунанд.

Барои намояндагони боэътимоди 
рӯихати сурх як қатор ҳавасмандиҳо 
пешбинӣ шудаанд, ки баъзеашашон ҳатто 
хандаовар менамоянд. Ба одамони боэъ-
тимод иҷозат медиҳанд, ки аз велосипед 
ба муддати тӯлонитар истифода баранд, 
аз китобхона китоби зиёдтар гиранд, аз 
муоинаи ройгони тиббӣ гузаранд ва ба-

рои хариди хӯрокворӣ, пардохти гармӣ 
ва ғайра барои онҳо тахфифи бештар 
пешбинӣ мегардад. 

Чаро чиниҳо хилофи 
чунин рейтинг нестанд?

Низоми рейтинги иҷтимоӣ дар Хитой 
ҳарчи бештар доман паҳн мекунад. Ба 
он идораҳо ва ширкатҳои нав ҳамроҳ 
мешаванд. Танҳо соли гузашта ба 17 
миллион хитоиҳо чиптаи ҳавопаймо 
нафурӯхтаанд, 5,4 млн хитоиҳо барои 
ҳаракат бо қатораҳои баландсуръати 
роҳи оҳан чипта гирифта натавонистаанд. 
Зеро ҳамаи одамони номбурда рейтинги 
паст доштаанд ва ба қатори одамони бе-
эътимод дохил шуда будаанд, махсусан 
бо сабаби пардохт накардани андозҳо ва 
ҷаримаҳояшон. Дар маҷмӯъ, ба рӯихати 
сиёҳ 14 млн. шаҳрвандон ва ширкатҳои 
хусусӣ дохил шудаанд.

Табиист, воситаҳои ахбори Ғарб аз ни-
зоми таҳиянамудаи Хитой аллакай имрӯз 
дар ҳарос афтодаанд. Зеро низоми мазкур 
ҳуқуқҳои инсонро маҳдуд карда, ӯро таҳти 
назорат қарор медиҳад. Вале худи хитоиҳо, 
тавре пурсиши ҷомеашиносони хориҷӣ ни-
шон медиҳад, идеяи рейтинги иҷтимоиро 
дастгирӣ менамоянд. 80 фоизи аҳолӣ ҷорӣ 
намудани рейтинг барои арзёбии боэъти-
модиро дастгирӣ менамоянд. Қайд шуда-
аст, ки ҷонибдорони ғояи ҷорӣ намудани 

рейтинг асосан сокинони соҳибмаълумоти 
шаҳрҳо буда, сатҳи даромадҳои онҳо ба-
ланд аст.

Сабаби дастгирии рейтинг, аввалан, 
зеҳният буда, сипас таассурот аз мушки-
лоти ҷорӣ мебошанд. Тавре Конфутсий 
фармудааст, поквиҷдонӣ, ғамхорӣ ва 
адолатхоҳӣ сифатҳои муҳимтарини инсо-
ни худотарс мебошанд. Сокинони Хитой 
суботи ҷамъитиро аз манфиати шахсии 
худ боло мегузоранд. Вале дар ҷомеаи 
муосири Хитой сатҳи нобоварӣ ва шубҳа 
кардан хеле баланд шудааст. Ҳамин ҳолат 
яке аз мушкилоти асосии кишвар дониста 
мешавад. Бо ҳамин сабаб, қисми калони 
аҳолӣ зид нестанд, ки агар ҳукумат нақши 
Бародари калониро иҷро карда, лаҷоми 
одамонро андаке кашида истад. Ҳадафҳои 
эъломшудаи лоиҳа бо умедвориҳои аксари 
аҳолӣ ҳамрадиф мебошанд. Беҳтар наму-
дани симои ахлоқии шаҳрвандон, баланд 
бардоштани ватанпарварӣ ва коҳиш додани 
ҷинояткорӣ ҳадафҳои асосии ҷомеаи Чин 
дониста мешаванд.

Роҳҳои таҳти назорат 
қарор додани кишвар

Аз соли оянда сар карда, ниҳоди рей-
тинги иҷтимоӣ мутамарказонида меша-
вад ва тамоми аҳолии Хитой таҳти на-
зорат қарор мегиранд. Миқдори баллҳои 
ҳар як шаҳрванд дар реҷаи вақти ҷорӣ 

арзёбӣ мегардад. Аммо ин корро аз ҷиҳати 
техникӣ чӣ тавр ба роҳ мондан мумкин аст? 
Муҳандисон ва таҳиягарони IT хитоӣ ба са-
воли мазкур ҷавоб пайдо кардаанд. Бо ин 
мақсад дар хизмати Бародари калон идея ва 
технологияҳои сершумор вогузор шудаанд. 

Масалан, дар кишвар истеҳсоли ом-
мавии автомобилҳое ба роҳ монда шу-
дааст, ки онҳо бо асбобҳои ченкунак 
(геометка) муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. 
Дар автомобилҳо асбобҳое гузошта шу-
даанд, ки онҳо маълумоти мухталифро 
ба мақомоти дахлдор ирсол менамоянд. 
Маҳалли қарор доштани мошин, суръати 
ҳаракати он дар роҳ ё хаттисайри мошин аз 
ҷумлаи маълумоти мазкур мебошанд. Тавре 
дида мешавад, дар ҳолати вайрон кардани 
қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, баланд кардани 
суръати ҳаракати мошин ва ғайра, ронанда 
аз ҷарима гурехта наметавонад ва номаш 
ба рӯихати сиёҳ ворид мегардад.

Ҳоло дар Хитой 176 млн. видеокамера 
насб шудааст ва баъд аз як сол миқдори 
онҳо то 500 млн. расонда мешавад. Ҳамаи 
видеокамераҳо ба системаҳои шинохтани 
чеҳраҳо пайваст шуда, онҳо дар навбати 
худ ақли сунъӣ доранд. Чунин система 
метавонад роҳгузарони шубҳанокро аз рӯи 
рафтор ва роҳгардиашон шиносад ва ба 
нуқтаи наздиктарин сигнал фиристад. Дар 
баъзе музофотҳои Хитой нозирони роҳ бо 
айнакҳое муҷаҳҳаз гаштаанд, ки бо кӯмаки 
онҳо одамонро мешиносанд.

Ҳоло дар тамоми толорҳои консертӣ ва 
дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ видеокамераҳое 
гузошта шудаанд , ки барои муайян 
кардани одамони дар ҷустуҷӯи пулис 
қарордошта кӯмак мерасонанд ва бо 
ҳамин восита ҷинояткорон дастгир карда 
мешаванд. Алгоритмҳои ақлдор хурдтарин 
қонунвайронкунӣ, ҳатто аз бутта кандани 
барги гулро назорат мекунанд. Шахсияти чу-
нин одам дар як лаҳза муайян шуда, номаш 
ба “рӯихати сиёҳ” ворид мегардад. 

Ақли сунъӣ на танҳо симои одамонро 
таҳлил менамояд, он инчунин, хариди мол, 
шиносоӣ, маҳалли ҷойгиршавии одами 
мушаххас, рафтори вай дар Интернетро 
муайян карда метавонад. Дар асоси маълу-
моти ғуншуда, дар бораи боэътимодии шахс 
хулоса бароварда мешавад.

Таҳиякунандагони замимаҳои мобилӣ 
ҳам қафо намондаанд. Бо дархости 
Иттифоқи ҷавонони Хитой замимае таҳия 
шудааст, ки бо кӯмаки он донишҷӯён рей-
тинги иҷтимоиашонро мудом таҳти назорат 
қарор медиҳанд. Ба донишҷӯён барои чопи 
асари илмӣ, мараттабгардонии патент ё 
фаъолияти волонтёрӣ баҳо гузошта меша-
вад. Чунин баҳогузорӣ вақти сӯҳбат бо кор-
фармо, иҷорагирии манзили зист, дастрас 
кардани раводид ё хариди курсҳои онлайнӣ 
ба донишҷӯ бартарӣ медиҳанд.

Замимаи мобилие низ амал мекунад, ки 
ба воситаи он аз болои одамони аз иҷрои 
уҳдадориҳои андозӣ саркашикунанда ё 
тартиботи ҷамъиятиро халалдорсозанда 
ба мақомоти дахлдор шикоят кардан мум-
кин аст. Ба одамони ба мақомоти давлатӣ 
муроҷиаткарда баҳои иловагии рейтингӣ 
гузошта мешавад. 

Манбаъ: http://www.aif.ru

Члены ЕС решили добавить 
десять стран и территорий в 
проект нового черного списка 
офшоров, которые не прини-
мают необходимых мер для 
борьбы с налоговыми пре-
ступлениями, передает РБК со 
ссылкой на Reuters.

В данный момент в списке 
пять юрисдикций: Американ-
ское Самоа, Гуам, Самоа, Три-
нидад и Тобаго, а также Амери-

канские Виргинские Острова. 
Если послы ЕС согласуют рас-

ширение списка, то он вырастет 
в три раза: в него предлагается 

добавить, в частности, Оман и 
острова в Тихом океане и Кариб-

ском бассейне.
В Евросоюзе пока обсуж-

дают возможность внесения в 
перечень офшоров Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ) и 
Бермудские Острова.

После решения послов ЕС 
новый список будет официально 
принят Минфинами стран — 
членов Евросоюза на встрече 
12 марта.

http://taxpravo.ru/international

Евросоюз планирует расширить 
черный перечень офшоров

Власти ЕС решили втрое увеличить черный список офшоров  
и добавить туда десять государств и территорий

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Хитой диктатураи 
раќамї бунёд мекунад

Аз соли 2020 сар карда, ҳар як сокини Хитой рейтинги шахсиашро мегирад, ки ба он ҳуқуқҳо, 
имтиёзҳо ва озодиаш алоқаманд мегарданд. Хитой аллакай имрӯз ба диктатураи рақамӣ 
омода аст. Дар ояндаи начандон дур аз ҷиҳати технологӣ ҳам омода мешавад.
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Фарҳанги андоз

А з  с у ҳ б а т и  б а ъ з е 
соҳибкорон бармеояд, ки 
онҳо назорати камералиро, ки 
дар асоси санҷиши ҳуҷҷатҳо 
камбудии дар фаъолияташон 
ҷойдоштаро ҷиҳати дар эъло-
мияи андоз нодуруст нишон 
додани  шумораи воқеии кор-
гарони кироя, пурра нишон 
надодани музди меҳнати онҳо, 
ба расмият надаровардани 
шартномаҳои меҳнатӣ ва ба 
назари эътибор нагирифта-
ни нишондиҳандаҳои музди 
меҳнати номиналии омории 
миёнаи моҳонаи коргарони 
кироя ошкор месозад, ҳамчун 
санҷиши маҷмӯии андоз қабул 
менамоянд. Ҳол он ки санҷиши 
маҷмӯии андоз доираи васеи 
санҷишҳоро дар бар гирифта, 
ду ва ё зиёда солҳои фаъо-
лияти соҳибкорони ҳуқуқию 
инфиродиро мавриди санҷиш 
қарор медиҳад.

Маҳз бо мақсади ҳалли 
мустақилонаи масъалаҳои дар 
боло зикргардида мақомоти 
ҳудудии андоз пайваста корҳои  
назоративу фаҳмондадиҳӣ ме-
гузаронанд.

Номутобиқатии маблағҳои 
пардохтаи андози соҳибкори 
инфиродӣ Суҳроб Одинаев 
нисбат ба манбаи андоз, ки 
ба фаъолияти хариду фурӯши 
м о л ҳ о и  н и ё з и  м а р д у м 
машғул аст, дар рафти назо-
рату ҳисоботи андозӣ шубҳаи 
кормандони андози ноҳияи 
Шаҳринавро ба миён овард. 
Соҳибкор манбаи андозбан-
дишавандаи андози низо-
ми содакардашударо барои 
давраи соли 2018 аз ҳисоби 

фурӯши маҳсулоти ниёзи мар-
дум 68499 сомонӣ сабт наму-
да, мутобиқи он  дар ҳисоботи 
хеш маблағи  андозро 4110 
сомонӣ нишон додааст. 

Д а р  р а ф т и  н а з о р а т и 
эъломияҳои андоз муайян 
шуд, ки даромади умумии 
соҳибкор аз ҳисоби фурӯши 
молу маҳсулоти ниёзи мардум 
дар соли сипаришуда 101832 
сомониро ташкил медиҳад. 
Яъне соҳибкор Суҳроб Оди-
наев дар давраи таҳти назо-
рати камералӣ қарордошта  
даромади худро ба маблағи 
33333 сомонӣ кам нишон до-
дааст. Мувофиқи нишондодҳо 
соҳибкор ба буҷа боз 2000 
сомонӣ  андоз пардохт наму-
да, дар ин хусус ба мақомоти 
ҳудудии андоз эъломияи 
иловагӣ пешниҳод намуд.

Эълон шудани солҳои 2019-
2021 ҳамчун солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
м а р д у м ӣ  к о р м а н д о н и 
мақомоти андози ноҳияи 
Шаҳринавро бори дигар водор 
намуд, ки дар самти ошкор 
намудани манбаъҳои нави 
андоз боз ҳам ҷиддитар му-
носибат намоянд. Дар ин сол 
ва солҳои дигар шаҳру деҳоти 
мамлакат ба истиқболи 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ан-
дозае рушд намуда, симои 
худро бакуллӣ тағйир хоҳад 
дод. Садҳо иншооти хурду бу-
зург бунёд гардида, биноҳои 
истиқоматии бисёрошёна 
қомат меафрозанд. Дар ин за-
мина садҳо адад ҷойҳои нави 
корӣ муҳайё мегардад, ки ин 

ҳам заминаи хубест дар самти 
афзоиши манбаъ ва маблағхои 
нави андоз.

Мутобиқи иқтибос  аз 
Феҳристи ягонаи давлатии шах-
сони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ Бахтиёр Саидму-
родов, ки ба харид ва фурӯши 
қисмҳои эҳтиётӣ машғул аст, 
мутобиқи моддаи 290 Кодекси 

андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
супорандаи андози низоми со-
дакардашуда маҳсуб меёбад. 
Соҳибкор Б. Саидмуродов да-
воми фаъолияти худ дар деҳаи 
Қадиҷуйбори Ҷамоати деҳоти 
“Сабо”-и ноҳияи Шаҳринав ба 
маблағи 40 000 сомонӣ корҳои  
монтажу сохтмониро анҷом 
дода, ба мақомоти андоз ман-
баи андози бинои сохтаашро 
дар соли 2018 пешниҳод на-
кардааст. Мақомоти ҳудудии 
андоз сирри пинҳонкориҳои 
соҳибкор Б. Саидмуродовро 
ошкор намуда, дар фаъолияти 
ӯ назорати камералӣ анҷом 

дод. Таҳлили эъломияҳои ан-
доз дар муқоиса бо ҳисоботи 
пешниҳодкардаи соҳибкор ва 
иҷрои корҳои сохтмонӣ ман-
баи андози кам ҳисобшударо 
ба  маблағи  40000*6%= 
2400 сомонӣ ҳамчун андози 
тибқи низоми содакардашу-
да муайян намуд. Дар асоси 
далелҳои шайъӣ мутобиқи 
моддаҳои 212, 218,258 ва 263 
Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  аз маблағи уму-
мии хароҷотгардидаи 40 
000*1%  = 400 сомонӣ андози 
иҷтимоӣ ва аз ҳисоби музди 
меҳнати кормандони кироя 
7600*25%= 1900 сомонӣ кам 
ҳисоб кардани маблағи андози 
иҷтимоӣ муайян шуд.

Дар эъломияи ба таври 
илова пешниҳодшуда ба-

рои давраи  аз  01.01.2018 
то 01.01.2019 музди меҳнати 
кормандони кироя ба маблағи 
7600 сомонӣ нишон дода шу-
дааст. Ҳамин тариқ, назорати 
камералӣ мутобиқи таҳлили 
эъломияҳои андоз дар муқоиса 
бо ҳисоботи пешниҳодгардида 
аз ҳисоби корҳои сохтмонӣ 
м а н б а и  а н д о з ҳ о и  к а м 
ҳисобкардашударо дар фаъо-
лияти соҳибкор Бахтиёр Са-
идмуродов 7600*13% андози 
даромади шахсони воқеиро 
ба маблағи 1000 сомонӣ ҳисоб 
намуд.

Назорати камералӣ маблағи 

андозҳои пинҳонмондаро дар 
фаъолияти соҳибкор Бахтиёр 
Саидмуродов ба маблағи 5700 
сомонӣ, аз ҷумла, андози 
тибқи низоми содакардашу-
да ба маблағи 2400 сомонӣ, 
андози иҷтимоӣ 2300 сомонӣ 
ва андози даромад аз шах-
сони воқеиро ба маблағи 
1000 сомонӣ муайян намуд. 
Соҳибкор Б. Саидмуродов кам-
будии хешро иқрор намуда, ба 
мақомоти ҳудудии андоз эъло-
мияи иловагӣ пешниҳод намуд 
ва маблағи ошкоршударо ба 
буҷа пурра пардохт кард.

Чуноне аз таҳлилҳо бар-
меояд, новобаста аз анҷом 
ёфтани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ҳоло ҳам андозсупорандагони 
зиёде ҳастанд, ки нисбат ба 
уҳдадориҳои хеш дар назди 
буҷа бемасъулиятӣ зоҳир на-
муда, ба қонунвайронкуниҳо 
роҳ медиҳанд. 

Бояд иброз намуд , ки 
дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ 
соҳибкороне, ки ба бунё-
д и  б и н о ҳ о и  м а ъ м у р и ю 
хизматрасонӣ, истиқоматию 
м а д а н ӣ  -  р а в ш а н н а м о ӣ 
машғуланд, кам нестанд. Тавре 
мушоҳида мешавад, қариб дар 
ҳар як деҳаи шаҳру ноҳияҳои 
мамлакат даҳҳо адад сох-
тмони биноҳои истиқоматию 
марказҳои хизматрасонӣ 
ва корхонаҳои хурду бузург 
бо суръату сифати баланд 
идома доранд. Албатта, дар 
ин биноҳо техникаю қувваи 
қобили меҳнат фаъолият ме-
намоянд, ки ҳар яки он супо-
рандаи андози иҷтимоӣ ва ан-
дози даромади шахсони воқеӣ 
мебошанд. Гузашта аз ин, 
худи соҳибкор низ мутобиқи 
қонунгузории андоз супоран-
даи ин ва ё он намудҳои андоз 
аст, ки пардохти онҳо ҳатмист. 
Аз ин нуқтаи назар мақомоти 
ҳудудии андозро зарур аст, 
ки ба масъалаи зикргардида 
диққати ҷиддӣ дода, дар да-
рёфти манбаъҳои нави андоз 
саҳмгузор бошанд.

Муҳаммадӣ ТАБАРЗОДА

Манбаъњои нави андоз
Вақтҳои охир атрофи масъалаи корҳои назоратӣ, яъне тавассути назорати 
камералӣ ошкор сохтани маблағҳои пинҳонмонда баҳсҳо зиёд шудаанд. 
Баъзе андозсупорандагон то ҳанӯз ба мавқеъ ва мазмуни ин шакли назорати 
андоз сарфаҳм намераванд, бинобар ин, назорати камералиро  ҳам як 
намуди санҷиши андоз маънидод мекунанд. Ҳол он ки байни санҷиши 
маҷмӯии андозу назорати камералӣ, албатта, фарқият ҳаст. Назорати 
камералӣ тартиби муайяни таҳлили пардохти як ва ё якчанд намуди андозҳо 
буда, андозупорандаро аз вайрон шудани тартиби баҳисобгирии манбаи 
андоз ва пардохти маблағи  ин ё он намуди андоз огоҳ месозад.

4-уми апрели соли равон дар 
Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон дар мавзӯи 
«Нақши «Иқтисодиёти сабз» дар 
омӯзиши вазъи экологии кишвар 
ва роҳҳои татбиқи он» семинари 
илмӣ-назариявӣ баргузор гардид. 

Cеминарро муовини ректор оид ба 
илм, Баҳром Сафаров оғоз бахшида, 
вобаста ба масъалаҳои баррасиша-

ванда фикру мулоҳизаи хешро баён 
намуд. 

Корманди Институти масъалаҳои 
захираҳои обӣ ва экологияи Акаде-
мияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон А. 
Қодиров дар мавзӯи “Самтҳои расидан 
ба «Иқтисодиёти сабз» ва роҳҳои та-
шаккулёбии он” ва муаллими калони 
кафедраи фанҳои табиатшиносӣ В. 
Орифҷонова дар мавзӯи “Гузариш ба 
«Иқтисодиёти сабз» тақозои замон” 

баромад намуданд. 
Зимни суханрониҳо гуфта шуд, 

ки таназзули экологӣ, рақобат барои 
захираҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлим 
ба суботи сиёсӣ таҳдид мекунад. Идо-
ракунии самаранок дар соҳаи ҳифзи 
муҳити зист ва ҳамкорӣ аз тарафи 
дигар эътимодро ба вуҷуд меоранд. 

Барои зиндамонӣ ва рушди ин-
соният гузариш ба “Иқтисоди сабз” 
зарур аст, зеро ин низоми фаъолияти 

иқтисодӣ буда, ба истеҳсол, тақсимот 
ва истеъмоли молҳою хизматрасоние 
вобаста мебошад, ки боиси беҳтар 
намудани некуаҳволии мардум дар 
ояндаи дарозмуддат мегардад ва 
дар айни замон наслҳои оянда зери 
таъсири хатару хавфҳои муҳити зист ё 
норасоии экологӣ қарор намегиранд. 

Дар анҷом, музокира ва суолу 
ҷавоб сурат гирифт.

М. ҶУМЪА

Наќши «Иќтисодиёти сабз» дар рушди љањон
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Более того для МСП предо-
ставляются следующее налоговые 
льготы:

1. Новые предприятия по про-
изводству товаров, начиная с даты 
первоначальной государственной 
регистрации, при внесении их 
учредителями в уставный фонд 
таких предприятий в течение 12 
календарных месяцев после даты 
государственной регистрации ни-
жеследующих объемов инвестиций, 
сроком на:

а) 2 года, если объем инвести-
ций составляет свыше 200 тысяч 
долларов США до 500 тысяч дол-
ларов США;

б) 3 года, если объем инвести-
ций составляет свыше 500 тысяч 
долларов США до 2 миллионов 
долларов США;

в) 4 года, если объем инвести-
ций составляет свыше 2 миллионов 
до 5 миллионов долларов США;

г) 5 лет, если объем инвестиций 
превышает 5 миллионов долларов 
США.

2. Доходы от туристической 
деятельности освобождаются на 5 
лет от уплаты налога на прибыль 
(ст.110 НК РТ)

3. Поставка (продажа) единой 
школьной и дошкольной формы 
отечественного производства, пере-
чень которых по представлению 
уполномоченного государственного 
органа в сфере промышленности по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в сфере 
финансов и уполномоченным госу-
дарственным органом утверждает-
ся Правительством Республики Тад-
жикистан, освобождены от уплаты 
НДС (пункт 10) части 2 ст. 169 НК РТ).

4. Поставка (продажа) медицин-
ских препаратов отечественного 
производства, перечень которых по 
представлению уполномоченного 
органа в сфере здравоохранения по 
согласованию с уполномоченным 
государственным органом в сфере 
финансов и уполномоченным госу-
дарственным органом утверждает-
ся Правительством Республики Тад-
жикистан, освобождены от уплаты 
НДС (пункт 11) части 2 ст. 169 НК РТ).

Следующее виды ввоза това-
ров освобождены от уплаты на-
лога на добавленную стоимость 
(часть 4 ст.169 НК РТ): 

1. Ввоз, в том числе на условиях 
финансовой аренды (лизинга), про-
изводственно-технологического 
оборудования и комплектующих 
изделий к нему для формирования 
или пополнения уставного фонда 
(капитала) предприятия или техни-
ческого перевооружения действу-
ющего производства, при условии, 
что это имущество используется 
непосредственно для производ-
ства товаров, выполнения работ и 
оказания услуг в соответствии с уч-
редительными документами пред-
приятия и не относится к категории 
подакцизных товаров. 

2. Ввоз медикаментов, меди-
цинского, фармацевтического обо-
рудования и медицинских инстру-
ментов в соответствии с перечнем, 
определяемым Правительством 
Республики Таджикистан.

3. Ввоз оборудования, техники 
и строительных материалов для 
туристических объектов (в том числе 
гостиниц, лечебных санаторий и 
курортов, туристических центров 
и других туристических объектов). 
Список туристических объектов, 
наименование и количество вво-
зимого оборудования техники и 
строительных материалов утверж-
даются Правительством республики 
Таджикистан

4. Ввоз техники сельскохозяй-

ственного назначения, перечень 
которых утверждается Правитель-
ством Республики Таджикистан;

5. Ввоз материалов и предметов 
для производства медикаментов, 
перечень которых утверждается 
Правительством Республики Тад-
жикистан;

6. Ввоз новейших технологий 
для фармацевтических предпри-
ятий и современного оборудования 
диагностики и лечения;

7. Ввоз технологий, оборудова-
ний и материалов для обеспечения 
потребностей сферы птицеводства 
и (или) при ввозе товаров непо-
средственно для собственных нужд 
птицеводческих предприятий и 
предприятий по производству ком-
бинированных кормов для птиц и 
животных.

Между тем, необходимо заме-
тить, что дополнительные стимулы и 
налоговые льготы могут предостав-
ляться в рамках инвестиционных 
соглашений, консессий и других 
нормативно правовых актов, ут-
вержденных Парламентом Респу-
блики Таджикистан.  

Для СП установлены следу-
ющее льготные налоговые ре-
жимы: 

1. Налогообложения строитель-
ства гидроэлектростанции (глава 
46 НК РТ).

В период строительства гидроэ-
лектростанции (далее – строитель-
ство) на территории Республики 
Таджикистан заказчик строитель-
ства и генеральный подрядчик 
строительства могут быть полно-
стью или частично освобождены 
от уплаты следующих налогов (с 
момента наступления срока упла-
ты), непосредственно связанных со 
строительством), по перечню нало-
гов, в размерах и на сроки (период), 
которые устанавливаются Прави-
тельством Республики Таджикистан:

- налога на добавленную сто-
имость;

- налога с пользователей авто-
мобильных дорог;

- налога на прибыль (налога по 
упрощенному режиму) (ЗРТ №1046 
от 28.12.2013); 

- налога на транспортные сред-
ства;

- налогов на недвижимое иму-
щество;

- социального налога в отноше-
нии иностранных граждан, непо-
средственно занятых на строитель-
стве гидроэлектростанции;

- государственной пошлины за 
регистрацию проспектов эмиссии 
негосударственных ценных бумаг, 
осуществленных в связи со  стро-
ительством гидроэлектростанции.

Ввоз товаров для строительства 
гидроэлектростанций, являющихся 
особо важными объектами для 
Республики Таджикистан, подлежит 
освобождению от налога на добав-
ленную стоимость и таможенных 
пошлин в порядке, установленном 
абзацем седьмым части 4 статьи 169 
настоящего Кодекса и статьей 345 

Таможенного кодекса Республики 
Таджикистан

2. Особенности налогообло-
жения вновь созданных и действую-
щих предприятий, занятых полным 
циклом переработки хлопка-волок-
на в конечную продукцию (от хлоп-
ковой пряжи до хлопчатобумажных 
швейных изделий) (глава 47 НК РТ).

Вновь созданные и действую-
щие предприятия на срок до 12 лет 
освобождаются от:

-налога на прибыль;
-налога, уплачиваемого по упро-

щенному режиму;
-налогов на недвижимое иму-

щество.
Ввоз товаров непосредственно 

для собственных нужд вновь соз-
данными и действующими пред-
приятиями, занятыми полным ци-
клом переработки хлопка-волокна в 
конечную продукцию (от хлопковой 
пряжи до хлопчатобумажных швей-
ных изделий) (далее - вновь создан-
ные предприятия), освобождается 
от таможенной пошлины и налога 
на добавленную стоимость.

3. Особенности налогообло-
жения птицеводческих предпри-
ятий, предприятий по производству 
комбинированных кормов для птиц 
и животных (глава 471 НК РТ).

Птицеводческие предприятия 
и предприятия, занятые производ-
ством комбинированных кормов 
для птиц и животных (далее - пред-
приятия), освобождаются от уплаты 
следующих налогов сроком на 6 лет:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стои-

мость;
- налог с пользователей автомо-

бильных дорог;
- налогов за недвижимое иму-

щество.
Ввоз технологий, оборудований 

и материалов для обеспечения по-
требностей сферы птицеводства 
и (или) при ввозе товаров непо-
средственно для собственных нужд 
птицеводческих предприятий и 
предприятий по производству ком-
бинированных кормов для птиц и 
животных

4. Особенности налогообложе-
ния субъектов рынка ценных бумаг 
(глава 472 НК РТ).

К деятельности профессиональ-
ных участников относятся:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению 

портфелем ценных бумаг;
-деятельность по определению 

взаимных обязательств (клиринг) 
по операциям с ценными бумагами;

- деятельность по ведению 
реестра держателей ценных бумаг;

- депозитарная деятельность;
- деятельность по организации 

торговли на рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники, 

в ходе осуществления данной дея-
тельности освобождаются от уплаты 
следующих налогов сроком на 5 лет:

- налог на прибыль;
- налог на добавленную стои-

мость.
Эмитенты – юридические лица, 

являющиеся резидентами и нере-
зидентами, чьи ценные бумаги на-
ходятся в обращении на фондовых 
биржах, функционирующих на тер-
ритории Республики Таджикистан, 
освобождаются сроком на 5 лет от 
уплаты налога на прибыль (налога 
по упрощенному режиму) в зави-
симости от доходов, полученных от 
данной деятельности.

Инвесторы – физические и 
юридические лица, являющиеся 
резидентами и нерезидентами, 
получающие доход от обращения 
ценных бумаг на фондовой бирже 
Республики Таджикистан, в зависи-
мости от таких доходов, освобожда-
ются от уплаты следующих налогов 
сроком на 5 лет:

- подоходный налог от прироста 
стоимости ценных бумаг;

- налог на дивиденды.
5. Налогообложения по согла-

шениям о разделе продукции (глава 
48 НК РТ).

Инвестор, который подписывает 
с правительством соглашения о раз-
деле продукции, получает право 
на пользования данного льготного 
режима. 

При выполнении соглашения о 
разделе продукции, предусматри-
вающего условия раздела произ-
веденной продукции в соответствии 
статьи 10 Закона Республики Тад-
жикистан «О соглашениях о раз-
деле продукции», инвестор может 
освобождаться от уплаты налога на 
прибыль, налога на добавленную 
стоимость и акцизы.

6. Основы налогообложения 
деятельности в свободных экономи-
ческих зонах (глава 49 НК РТ).

Данный льготный налоговый 
режим, предусмотренный настоя-
щей главой, применяется только в 
отношении субъектов свободной 
экономической зоны. Субъекты 
свободной экономической зоны и 
администрация свободной эконо-
мической зоны в рамках деятель-
ности, осуществляемой в свободной 
экономической зоне, и используе-
мого имущества освобождаются от 
уплаты всех налогов, установленных 
настоящим Налоговым кодексом и 
иными нормативными правовыми 
актами Республики Таджикистан, за 
исключением подоходного налога 
на физических лиц и социального 
налога. 

Указанная льгота применяется 
только к части деятельности субъек-
тов свободной экономической зоны 
в рамках этих экономических зон. 
В настоящий момент в Республики 
Таджикистан существует 4 СЭЗ это 
Согд, Дангара, Пяндж и Ишкашим.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с Законом Республики 
Таджикистан от 21.02.2018г, №1511 
в целях поддержки малого средне-
го бизнеса в Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан внесены 
следующее изменения:

- с 1 января 2018 года, Налого-
вый кодекс Республики Таджикистан 
дополнена Статей 21 «Порядок всту-
пления в силу нормативных право-
вых актов Республики Таджикистан 
в налоговой сфере». Цель данного 
дополнения является устранения 
коллизии и противоречий между 
нормами Налогового кодекса Респу-
блики Таджикистан, установления 
в Налоговом кодексе Республики 
Таджикистан норм, регулируемых 
Законом Республики Таджикистан 
«О нормативно правовых актах»;

- с 1 января 2018 года в частях 2 
и 3 статьи 29 НК РТ заменены цифры 
«15» на «25» и в части 4 данной ста-
тьи цифры «24» заменены на «36». 
Теперь плановые документальные 
проверки налогоплательщиков, 
валовой доход которых за пред-
шествующий календарный год 
превышает 25 миллионов сомони, 
проводятся не чаще одного раза в 
год, а налогоплательщиков, валовой 
доход которых меньше 25 миллио-
нов сомони, проводятся не чаще од-
ного раза в два года. Также, первая 
плановая документальная проверка 
деятельности субъекта малого пред-
принимательства, уплачивающего 
налог по упрощенной системе, 
может быть проведена только по 
истечении 36 полных календарных 
месяцев со дня его государственной 
регистрации;

- с 01.01.2018 года запрещается 
проведение камерального контроля 
в период проведенных комплекс-
ных и тематических проверок, по-
вторное проведение камерального 
контроля, а также проведение ка-
мерального контроля более одного 
раза за шесть календарных месяцев;

- с 01.01.2018 года проценты на-
числяются в размере 0,05 процента 
от суммы налоговой задолженности 
за каждый календарный день не-
доплаты или переплаты (часть 9 
статьи 73 НК РТ). До этого размер 
начисления составлял 0,08 процент.

- с 01.01.2018 года в целях за-
щиты прав налогоплательщиков 
акты и решения налоговых органов, 
которые рассчитаны, разработаны и 
приняты вопреки требованиям дан-
ного Кодекса, ограничивающие или 
запрещающие права и законные 
интересы налогоплательщиков, не 
имеют юридической силы (часть 1 
статьи 81 НК РТ).

В то же время, на веб-портале 
Налогового комитета реализованы 
сервисы электронных услуг, в том 
числе электронные счета-фактуры 
НДС и программа для ввода счетов-
фактур НДС; портал электронных 
услуг для госслужащих; просмотр 
информации Единого государствен-
ного реестра; просмотр показателей 
контрольно-кассовых машин со 
стороны субъектов и другие.

С начала 2018 года реализован 
онлайн-сервис «Подача электрон-
ных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей», что дает возможность в 
электронном виде сформировать 
пакет необходимых документов и 
направить в налоговые органы для 
государственной регистрации ново-
го субъекта. 

С мая 2018 года в вебсайте На-
логового комитета внедрен Интер-
нет-Эквайринг с использованием 
банковских платежных пластиковых 
карт Виза, Мастер кард и Нацио-
нальной карты. С использованием 
Интернет-Эквайринга юридические 
и физические лица уплачивают 
местные налоги (налог на транс-
портные средства и налоги на не-
движимые имущества).

С. ВАЗИРОВ

СВЕДЕНИЯ 
для малого и среднего 

предпринимательства о специальных и 
льготных налоговых режимах (МСП) 



БОЉУ ХИРОЉ№15 (1164) 

Панҷшанбе, 11 апрели соли 2019  14 Ҷомеа

Аслан, имрӯз дар шароити сулҳу оромӣ, 
рушди устувор, тақвияти бахши хусусӣ ва 
бунёди инфрасохтори васеи иқтисодӣ ва 
иҷтимоӣ дар ҷумҳурии азизамон барои 
мавҷудияти чунин неруи сиёсие чун Ҳизби 
наҳзати исломӣ зарурате боқӣ намемонад 
ва ба таври табиӣ нопадид шудани он 
як амри воқеист. Ҳодисаҳои даҳшатбори 
кишварҳои арабӣ, бахусус дар минтақаи 
Ховари Миёна, гувоҳӣ медиҳанд, ки 
мавҷудияти созмоне мисли ТТЭ ҲНИ барои 
оромии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 
хатарнок аст. 

Имрӯз бояд воқеъбинона ба нас-
ли ҷавон оид ба таърихи пайдоиш ва 
хиёнатҳои ин ҳизб маълумоти фарогир 
дода шавад, аҳдофи шумаш бозгӯ гардад, 
зарфият, гунҷоиш ва ҳайсияти он ба чанд 
далел зери суол қарор гирад:

Агар ин ҳизб дар ҳақиқат аз тарафи 
рӯҳониёни тоҷик ба нафъи мусулмо-
нон идора мешуда бошад, пас чаро бо 
ниҳодҳои гуногуни хориҷӣ ҳамкорӣ меку-
над, дар ҳоле ки гароишҳои мазҳабӣ, сиёсӣ 
ва фарҳангии онҳо бо арзишҳои суннатии 
динии миллати тоҷик созгор нест?!

Пас аз истиқрори сулҳ як гурӯҳ намоян-
дагони ин ҳизб ба сари қудрат расиданд. 
Суоле ба миён меояд, ки онҳо барои дину 
мазҳаб, ваҳдати эътиқодӣ ва нашри осори 
исломӣ бо истифода аз фурсату шароити 
муносиб чӣ хидмати арзишманде анҷом 

доданд? Танҳо сарват ҷамъ карданду 
суннати чанд зан доштан ва бадахлоқии 
носозгор бо исломро пос доштанд. Илова 
бар ин, наҳзатиҳо бар ин ақидаанд, ки дар 
бораи ислом сухан гуфтан, имоматӣ кардан 
ва муайян намудани арзишу муқаддасоти 
динӣ ҳаққу ҳуқуқи номаҳдуди аъзои як 
маҳал муаррификунандаи ҳизби онҳост. Ва 
суханронию масъалагузориҳояшон ҳатман 
аз мавқеи “авлиё-ул-Лоҳ” буданд. 

Ҳар гоҳ наҳзатиҳо аз қудрат дур меша-
ванд, аз оҷизию нотавонӣ номи исломро 
барои худ сипар карда, бо услуби авом-
фиребона аз беадолатӣ, поймол шудани 
ҳуқуқҳо ва фишору тазйиқи аъзоёнашон 
дар тамоми ҷаҳон садо баланд мекунанд, 
дар ҳаққи миллату Ҳукумати кишвар 
бадгӯиҳоро раво мебинанд. Аҷабо, яъне 
агар қудрат дар дасти онҳо нест, пас мил-
лати тоҷик нохуб аст.

Рӯҳониёни ба ном саршиноси ин ҳизб 
ба мазҳабҳои бегона гаравида, қишру 
табақаҳои гуногуни ҷомеаро низ ба ин 
равандҳои номатлуб ҷалб мекунанд. Ин 
самти хатарноки фаъолияти ҳизб метаво-
над моро дар ояндаи наздик ба даргириҳои 
сахти эътиқодӣ ва мазҳабӣ мувоҷеҳ созад.

Роҳбарияти ин ҳизб пайваста аз 
кишварҳои хориҷӣ дидан карда, бо 
китфбӯсиҳои хоҷаҳои берунаашон аз 
онҳо маслиҳат мегиранд. Навор ва аксҳои 
тасдиқкунанда дар интернет аз муздур 

будани ин ҳизб, муддаиён ва роҳбаронаш 
дарак медиҳад. Онҳо дар ҳар ҷое, ки 
бошанд, саъй мекунанд то умури идо-
раи минбари масҷидҳо дар ихтиёрашон 
бошад. Масалан, моҳи апрели соли 2018 
дар яке аз намозхонаҳои шаҳри Варшава 
(prayer room), ки дар ихтиёри салафиёни 
такфирӣ ва ҷиҳодии аз Русия фироркар-
даи Осиёи Марказӣ қарор дошт, байни 
салафиҳо ва наҳзатиҳои тоза воридшуда 
барои имомхатибӣ задухӯрд ба вуҷуд 
омад. Неруҳои қудратии шаҳр ва исломи-
ёни чеченӣ ба ин ҳодиса дахолат карда, 
вазъиятро ором карданд ва ба наҳзатиҳо 
оид ба рафтори хашмгинашон ҳушдори 
ҷиддӣ доданд.  

Мусоҳиба ва гузоришҳои пайвастаи 
пешвоёни ин ҳизб аз мутеъ ва вобаста ба 
қудратхоҳ будани он дарак медиҳад. Ба 
хотири некбин намудани хориҷиён нисбат 
ба ҳизби худ онҳо дар сафарҳои пайваста 
ба Амрикову Аврупо ва Осиё ҳизбашонро 
демократию таҳаммулпазир ва ҷабрдида 
нишон медиҳанд. Вале, акнун дар ҳама 
ҷо аз воқеияти хосторҳои ин ташкилоти 
тундрав огоҳии комил ёфтаанд.

Дар таҷрибаи сиёсии ҷаҳонӣ ҳизбҳое 
буданд, ки бо роҳи мусаллаҳ ва тахрибкорӣ 
барои қудрати сиёсӣ мубориза мебурданд. 
Вале ҳар гоҳ аз платформаи ифротӣ даст 
кашида, мехостанд вориди рақобати со-
зандаи сулҳомез шаванд. Нахуст аз ҷинояту 

тахрибкориҳои содирнамудаи худ ба тав-
ри ошкоро изҳори пушаймонӣ карда, аз 
ҳамватанон узрхоҳӣ менамуданд ва талаби 
омурзиш мехостанд. Андешаҳои ифротии 
идеологияеро, ки дар ойиннома, страте-
гияи фаъолият, суханрониҳо ва маводи 
нашрӣ иброз шуда буданд, қатъан мавриди 
накӯҳиш қарор дода, аз ин гуна андешаҳо 
даст мекашиданд. Вале таърих то ҳанӯз 
чунин изҳоротро аз наҳзатиёни собиқадор 
ва навин гувоҳ нест.   

Мисолҳои овардашуда баёнгари онанд, 
ки ТТЭ ҲНИ арзишҳои динӣ ва миллиро 
қоил нест ва ба хотири расидан ба аҳдофи 
сиёсияш аз ягон роҳу усули мубориза рӯй 
намегардонад. Ин ҳизб худро дар зоҳир 
масъулиятшинос ва хайрхоҳу ғамхори 
мардуми кишвар медонад, вале дар асл 
ин ҳама даъвоҳои дурӯғин буда, ба ҷуз 
аз назари мардум пинҳон доштани тавқи 
муздурии солҳои сол бар гарданашон 
овезон чизи дигаре беш нест. Бегумон, 
ҳар раванду ҷараёни дурӯғин, риёкорӣ 
ва чоплусӣ оқибат ошкор хоҳад шуд ва он 
рӯзҳо дур нест, ки чеҳраи воқеии ТТЭ ҲНИ 
ва хоҷагону пуштибонони хориҷиашон 
шаръан ва моҳиятан ошкор шавад. Албатта, 
хуб мешуд, ки агар роҳбарияти ҳизб бо дар-
назардошти вазъи кунунӣ иқрор шавад, ки 
имрӯз дар кишвар ниёзе ба будани чунин 
ҳизби хусусияти динидошта вуҷуд надорад, 
ки онро Ҳофизи лисонулғайб басо барҷаста 
ифода намудааст: 

Эй магас, арсаи симурғ на ҷавлонгаҳи 
туст, 

Ирзи худ мебарию заҳмати мо медорӣ.   
Файзулло БАРОТЗОДА, 

директори Маркази исломшиносӣ 
дар назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон
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ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!
Ба маълумоти шумо мерасонем, ки мутобиқи талаботи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муасиссони шахсони 
ҳуқуқӣ вазифадоранд, ки аз лаҳзаи таъсис додани шахси 
ҳуқуқӣ, дар давоми як соли минбаъда, ҳиссаи худро дар 
сармояи оинномавии он ташаккул дода, дар ин хусус маълу-
моти заруриро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намоянд. 
Дар ҳолати ташаккул надодани ҳадди ақали ҳаҷми сармояи 
оинномавӣ, шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барҳам дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи 
бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ дорад, барои барҳам додани 
чунин шахс ба суд муроҷиат намояд.

Ташаккул додани сармояи оинномавӣ, пеш аз ҳама, 
ба манфиати худи шахси ҳуқуқӣ буда, ҳамзамон ҳуқуқи 
соҳибмулкии  муассисро ба шахси ҳуқуқӣ тасдиқ менамояд. 

Бинобар ин, аз муассисони шахсони ҳуқуқӣ хоҳиш карда 
мешавад, ки сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқиро та-
шаккул дода, маълумоти заруриро дар ин хусус ба шуъба ва 
бахшҳои бақайдгирии давлатии маҳалли қайди шахси ҳуқуқӣ 
пешниҳод намоянд. 

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!
Ба маълумоти шумо мерасонем, ки мутобиқи қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  27 июли соли 2015, 
таҳти № 332 ”Дар бораи шакл ва тартиби истифобарии 
Дафтари бақайдгирии санҷишҳо” Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо аз ҷониби мақомоти андоз, яъне нозиротҳои 
андоз, шуъба ва бахшҳои бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳру ноҳияҳо, ба 
андозсупорандагон ройгон дастрас мешавад. 

Дастрас ва дар фаъолияти худ пеш бурдани Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо ба манфиати андозсупорандагон 
буда, барои пешгирӣ намудани ҳама гуна санҷишҳои беасос 
дар фаъолияти онҳо мусоидат менамояд. 

Бинобар ин, аз шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли моли-
кият ва соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъоли-
яткунанда хоҳиш менамоем, ки аз мақомоти андози маҳалли 
қайди худ Дафтари бақайдгирии санҷишҳоро ройгон дастрас 
карда, дар фаъолияти худ истифода намоянд. 

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!
Ба маълумоти шумо мерасонем, ки аз ҷониби мақомоти 

андоз модули нави хизматрасонӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо 
бо тартиби электронӣ таҳия шуда, дар сомонаи расмии Ку-
митаи андоз бо суроғаи электронии (http://andoz.tj) ҷойгир 
шудааст.

Тибқи модули нав андозсупорандагон имконият доранд, 
ки ҳуҷҷатҳои заруриро барои бақайдгирии давлатии таъси-
сёбии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва филиалу 
намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷию дохилӣ бемонеа, 
бо тартиби электронӣ, ба шуъба ва бахшҳои бақайдгирии 
давлатии маҳалли фаъолияти худ пешниҳод намоянд. 

Ариза ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда аз ҷониби андозсупо-
рандагон дар шакли электронӣ, ҳамарӯза аз ҷониби бахши 
бақайдгирии давлатии маҳалли фаъолияти онҳо, маҳалли 
ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ баррасӣ ва дар мавриди пурра 
ва дуруст пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳо субъекти соҳибкорӣ 
ба қайди давлатӣ гирифта мешавад.

Аз андозсупорандагон ва шаҳрвандон хоҳиш мекунем, 
ки тартиби электронии пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро барои 
бақайдгирии давлатӣ истифода намоянд, зеро он бево-
сита барои сарфаи вақт ва маблағҳои онҳо таҳия ва ҷорӣ 
шудааст. 

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

БАРҲАМ МЕХӮРАД
 � ҶДММ «Симкарта Росии»  

(РЯМ 0210014952) воқеъ дар 
ноҳияи Шоҳмансур,  барҳам 
мехӯрад.

 � ҶДММ «Корвон Компания»  
(РЯМ 1810002939) воқеъ дар 
шаҳри Кӯлоб,  барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Комрони Шомуд-
дин»  (РЯМ 1810000042) воқеъ 
дар шаҳри Кӯлоб,  барҳам 
мехӯрад.

 � Ташкилоти ғайритиҷоратии 
«Иттифоқи кооперативҳои ки-
шоварзии истеъмолии вилояти 
Суғд» (РЯМ 5110005166) воқеъ 
дар шаҳриХуҷанд , барҳам 
мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
«Аҳмади Сафарзода» (РЯМ 
5410004316) воқеъ дар ноҳияи 
Зафаробод барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Хуаксин Ғаюр (Дан-
гара) Пекиҷ» (РЯМ 2210004005) 
воқеъ дар ноҳияи Данғара, 
барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
«Ғафуров Қ» (РЯМ 1810006523) 
воқеъ дар шаҳри Кӯлоб, барҳам 
мехӯрад.

 � Кооперативи истеҳсолии 
«Ишмурод» (РЯМ 2910000042) 
воқеъ дар ноҳияи Вахш, барҳам 
мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
«Асрор-М» (РЯМ 3310007287) 
воқеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, 
барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
«Хурсандӣ» (РЯМ 3410001641) 
воқеъ дар ноҳияи Кӯшониён, 
барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
« С у ҳ р о б - 2 0 1 2 »  ( Р Я М 
3410006160) воқеъ дар ноҳияи 
Кӯшониён, барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
« Қа р а и  Н а с рул л о »  ( РЯ М 
3410002686) воқеъ дар ноҳияи 
Кӯшониён, барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
« Р а ҳ м а т б о б о »  ( Р Я М 
3310001512) воқеъ дар ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Муҳаммадҷон-Б» 
(РЯМ 3810002708) воқеъ дар 
ноҳияи Шаҳритус, барҳам 
мехӯрад.

 � ҶДММ «Умед -М» (РЯМ 
3810002699) воқеъ дар ноҳияи 
Шаҳритус, барҳам мехӯрад.

ЭЪТИБОР  НАДОРАД
 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 

инфиродӣ Гулов Низомуддин  
(РЯМ 0331226235)  аз ноҳияи 
Фирдавсӣ, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Қаюмов Бахтиёр  
(РЯМ 0330081245)  аз ноҳияи 
Фирдавсӣ, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 
и н ф и р о д ӣ  Д а в л я т м у р о -
дов Файзмуҳаммад  (РЯМ 

0 3 3 1 1 8 9 2 8 4 )   а з  н оҳ и я и 
Фирдавсӣ, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Абдуллоева Фариза 
(РЯМ 0331378273)  аз ноҳияи 
Фирдавсӣ, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Ғоибов Ҷамолиддин  
(РЯМ 1130007845)  аз ноҳияи 
Нуробод, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгирии мутааллиқ ба ХД 
«Кабуди» (РЯМ 5230006339) 
аз ноҳияи Айнӣ,  бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатнома ва иқтибоси  
соҳибкори инфиродӣ Исмонов 
Сайхуҷа  (РЯМ 0130098284)  аз 
ноҳияи Шоҳмансур, бинобар 
гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба Х/Д «Бобои Ка-
лон» (РЯМ 6630008835) аз 
ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ, би-
нобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгирии мутааллиқ ба 
МТМУ № 18 (РЯМ 6630008835) 
аз ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ, 
бинобар гум шуданаш беэъти-
бор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Ҳусенова Заррина 
№0217437 (РЯМ 0530161326)  
аз шаҳри Ваҳдат, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Авғонов Қурбоназар 
№0010533 (РЯМ 0530002037)  
аз шаҳри Ваҳдат, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Набиев Амриддин  
(РЯМ 0530178037)  аз шаҳри 
Ваҳдат, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Мубаширов Душан-
бе (РЯМ 7030019288)  аз шаҳри 
Хоруғ, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Бобобеков Ғафурҷон 
(РЯМ 6230001819)  аз шаҳри Ис-
таравшан, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Раҷабалиев Беҳруз  
(РЯМ 1830019226)  аз шаҳри 
Кӯлоб, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Табарова Анзарат 
(РЯМ 0530147549)  аз шаҳри 
Ваҳдат, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ  Сангинов Мурод 
Баротович  (РЯМ-5530237827) 

аз шаҳри Исфара, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи  соҳибкори  
инфиродӣ  Ашуров  Амин  Ка-
римович (РЯМ-5430029138) аз 
ноҳияи Зафаробод, бинобар 
гум шуданаш беэътибор дони-
ста  шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ  Пармонова Мунира 
(РЯМ  3830018079) аз ноҳияи 
Шахритус, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ  Гочева Сулгун (РЯМ  
3030046727) аз ноҳияи Дӯстӣ, 
бинобар гум шуданаш беэъти-
бор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи  соҳибкори 
инфиродӣ  Ҷомиев Ҳамра (РЯМ  
3030004826) аз ноҳияи Дӯстӣ, 
бинобар гум шуданаш беэъти-
бор дониста шавад.

 � Ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгирии мутааллиқ ба 
ҶСП «Ужунтай Хатлон Син  
Силу»(РЯМ 2810005156) аз 
ноҳияи Дӯстӣ, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ  Додомирзоев Ра-
шид (РЯМ  2830014383) аз 
шаҳри Бохтар, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ  Додомирзоева Кла-
ра (РЯМ  2830014367) аз шаҳри 
Бохтар, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ  Холмирзоева 
Қурбонқиз (РЯМ  3830000809) 
аз ноҳияи Шаҳритус, бинобар 
гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Раҳмонбердиева 
Парвина (РЯМ  3530059335) аз 
ноҳияи А.Ҷомӣ, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д 
«Сино» (РЯМ 4230002370) аз 
ноҳияи Н.Хусрав, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба КТ «Қараи На-
срулло» (РЯМ 3410002686) аз 
ноҳияи Н.Хусрав, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Сертификати ҳуқуқи ис-
тифодаи замини дараҷаи А 
№0333593,рақами қайди 
№16314, ки онро Кумитаи за-
минсозии ноҳияи А.Ҷомӣ санаи 
30.04.2012 №239 ба аъзоёни 
Х/Д«Амир» додааст бинобар 
гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.
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ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андози наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА 
Ф. С . -  Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

С О Л Е Ҳ З О Д А  А .  М .  -  м у о в и н и  а в в а л и  Р а -
иси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - муовини Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

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

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ Теъдод: 72 127

 ¾ Тел:  233-08-41 (мухбирон),  
                 44-600-41-76 (шуъбаи эълон ва обуна)

 ¾ Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

 ¾ Навбатдор: Фирдавси АБДУРАҲМОН

Суроға: ш. Душанбе,  х. Н. Қарабоев 42/3,  
бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

Индекс: 68930 

Рӯзнома дар нашриёти   
«Шарқи озод» чоп шудааст.

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

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ 
таҳти рақами 597 номнавис шудааст. 

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

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА: очуБ -

ХИРОЧ-

Аз ҳар хусус

ќљњўїѓ

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Такомули шаклҳо ва методҳои ба 
буҷет ворид кардани навъҳои алоҳидаи 
даромадҳо дар давраи баъди ҷанг боиси 
афзоиши қисми даромади буҷет гарди-
данд. Соли 1950 онҳо 42,3 млрд. рубл, 
1960 – ум 77,1 млрд. рубл, 1965-ум 102,3 
млрд. рублро ташкил доданд. Афзоиши 
захираҳои молиявии кишвар ва дар ин 
замина зиёд гардидани даромадҳои 
буҷети давлатӣ имконияти  қабули 
қонунро дар бораи нафақаи давлатӣ 
фароҳам оварданд. Маблағи нафақа ва 
миқдори нафақахӯрон хеле зиёд шуд ва 
мутобиқи ин маблағҳои бештар  барои 
нафақа ҷудо гардиданд. 

Дар моҳи октябри соли 1959 Шӯрои 
Олии ИҶШС Қонунро дар бораи ҳуқуқҳои 
буҷетии ИҶШС ва  ҷумҳуриҳои иттифоқӣ 
қабул намуд. Ҳадафи ин Қонун беш 
аз пеш мустаҳкам намудани буҷет 
ва шохаҳои ҷудогонаи он буд. Тар-
тиботи муайяннамудаи Қонун оид 
ба мураттабсозӣ, тасдиқ ва иҷрои 
буҷетҳо, ҷараёни тақсими даромадҳо 
дар қоидаҳои мураттабсозӣ ва иҷрои 
буҷети давлатии ИҶШС, ки Вазорати 
молияи ИҶШС соли 1975 ҷорӣ намуд, бо 
ҷузъиёт баён ёфтаанд. 

Дар солҳои Ҳафтсола (1959 -- 1965) 
даромади миллӣ ва буҷети давлатӣ аф-
зуданд. Моҳи майи соли 1960 Қонун дар 
бораи барҳам додани андоз аз музди 
меҳнати коргарону ходимони давлат қабул 
гардид, вале он дар ҳаёт татбиқ нашуд. 

Аз соли 1961 сар карда миқёси нави 
нархҳо таъин шуд. Ин чорабинӣ бевосита 
ба буҷет тааллуқ дошт, чунки ҳаҷми он ба 
триллионҳо расида буд ва дар ташкили 
корҳои банақшагирӣ ва баҳисобгирии 
иҷрои он мушкилиҳо пеш меомаданд. 

Дар охири Ҳафтсола оид ба шаклҳо 
ва методҳои хоҷагидорӣ, оид ба та-
комули муносибатҳои молиявӣ дар 
хоҷагӣ, оид ба хусусиятҳо ва принсипҳои 
муносибатҳои байниҳамдигарии хоҷагӣ 
ва буҷет баҳсҳои тезу тунде ба миён 
омаданд. 

Пешрафти ҳарҷонибаи иқтисодиёт 
дар даврони сотсиализми мутараққӣ 
афзоиши нақшу мақоми категорияҳои 
арзишӣ ва зарурати такомули онҳоро 
ифода мекард. 

(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ 
 «Аз таърихи молия, андоз ва  

ташаккулёбии низоми андозбандӣ 
дар Тоҷикистон»

АНДОЗ ВА 
АНДОЗБАНДЇ ДАР 

ДАВРАИ СОТСИАЛИЗМИ 
МУТАРАЌЌЇ ВА 

СОТСИАЛИЗМИ ПАСИН

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

СУХАНОНИ 
ҲАКИМОНА

Дониш, фақат дониш инсонҳоро 
озод ва неруманд месозад.

 ххх
Агар ҳама вақт рост гӯӣ, ҳоҷат ба 

он намемонад, ки чӣ гуфтанатро ба 
хотир орӣ.

ххх
Доно бо иморати сухан машғул 

аст, нодон бо иморати бадан.
ххх

Замири инсон чун баҳр аст, ин 
баҳр дурӯғро, агарчи бар умқи он 
расида бошад, замоне бар соҳил 
хоҳад андохт.

ххх
Ҳаёте, ки дар хидмати инсоният 

набошад, аз ҳаёти дарандагон фарқе  
надорад.

ххх
Баъзан одамон пулҳои қалбакӣ 

месозанд , вале бисёртар пул 
одамҳои қалбакӣ месозад.

ххх
Дӯстиро аз ҳалқаҳои занҷир 

омӯзед, дар зери барфу борон занг 
мезананд, аммо аз ҳам ҷудо наме-

шаванд.

Шалғамча (редиска) ба муқобили 
мондашавии бардавом, суст шуда-
ни масуният (иммунитет), камхунӣ 
ёрирасони хуб  мебошад. Истеъмол 
намудани шалғамча боиси зиёд 
шудани миқдори гемоглабии дар 
организм мегардад. Вақти тановули 
хӯрокҳои равғанин, сахт бирёншуда 
бо шалғамчаи ба хӯриш иловашуда 
ҳазми хӯрокро хуб месозад.

Истеъмоли шалгамча ба шахсони 
дучори бемориҳои меъда низ фоида 
дорад. Ғоз (клетчатка)-и таркибаш 
истеҳсоли моеи меъдаро ҳавасманд 
менамояд.

Барои рух надодани норасоии 

витаминҳо (авитаминоз) дар фасли 
баҳор ҳамеша шалғамчаро истеъмол 
кардан бамаврид аст.

Рӯзе ҳадди ақал хӯриш ё ғизои 
шалғамча иловашуда истеъмол 
намоед, организм бо миқдори 
якрӯзаи кислотаи аскорбин таъмин 
мегардад. Истеъмоли шалғамча 
аз сабаби маҳсулоти камкалория 
буданаш, ба шахсони парҳездошда 
хеле муфид мебошад. Истеъмол 
намудани шалғамча зиёдтар ба ода-
мони дучори бемории қанд муфид 
аст. Модаҳои таркиби ин зироати 
полезӣ миқдори қандро муътадил 
менамояд.

Шалѓамча 
ёрирасони 
хуби камхунї

АЗ ЭЙНШТЕЙН ҲАМ ДОНОТАР
Дар 11 - солагӣ Майкл Кирни худро дар донишгоҳи Флорида номнавис 

кард, то ки илми иқтисодро аз худ намояд. Майкл, аллакай, дар яксолагӣ 
хонда метавонист, дар сесолагӣ якчанд пйесаи Шекспирро азёд медонист, 
дар чорсолагиаш ҳамаи барномаҳои компютерро ба бозӣ медаровард. Ко-
эффитсиенти интеллекти Майкл баробар ба 200 IQ буд, аз Эйнштейн - ҳамагӣ 
ба 173 мерасид. Аммо, нобиғаи хурдсол бо хоксорӣ мегуфт: «Аз ҳама зиёд 
бо дигар бачаҳо бозӣ карданро дӯст медорам».

ЌАТАР- 
кишвари бой

Қатар давлати соҳибистиқлол буда, 
11 586 километри мураббаъ масоҳат 
дораду дар нимҷазираи хурдакак, 
дар соҳили нимҷазираи Арабистон, ки 
нисбатан калонтар аст, ҷой гирифтааст. 
Дар ин ҷо 2,2 миллион нафар ба сар 
мебарад. Ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ ба сари ҳар нафар аҳолӣ хеле 
баланд буда, тақрибан 104 000 дол-
ларро ташкил медиҳад. 

Аксар меҳмонхона ва тарабхонаҳои 
кишвар замонавӣ буда, хӯрокҳои 
миллии Қатарро пешниҳод медоранд 
вале, тарабхонаҳои амрикоӣ низ ба-
рои нафарони хоҳишманд мавҷуданд. 
Дороиҳои кишвар аз осорхонаҳо, 
иншооти аҷиби маҳаллӣ, барномаҳои 
варзишӣ аз рӯи намудҳои гуногун 
иборатанд.

Ин савол ҷавоби саҳл 
дорад. Сабаби аслии чу-
нин шакл гирифтани са-
тил дар он аст, ки онро 
надузданд. Баъдан барои 
корҳои хоҷагидорӣ но-
лозим мебошад, чунки 
онро дар замин, ҳатто 
рост монда ҳам намеша-

вад. Дигар ин, ки сатил 
базудӣ дуздро ошкор ме-
кунад. Чунки шакли мах-
сус дошта, аз сатилҳои 
одӣ фарқ дорад.  Аз 
ҷониби дигар ин намуди 
сатилҳо дар фасли сармо 
барои аз ҳавзи яхбаста об 
гирифтан хеле мувофиқ 

мебошанд. Бо нӯги мах-
рубияш яхро шикаста, 
аз ҳавз об гирифтан хеле 
осон аст. Махсусияти се-
юмаш ин аст, ки ҳангоми 
сӯхторхомӯшкунӣ онро 
метавон ба ҷойи тоскулоҳ 
низ истифода бурд.

Сатили 
сўхторнишонї
чаро шакли махруб (конус)-ро дорад?

«ЛАЪЛИИ ПАРОН» 
дар Словакия

Чанд сол қабл дар пойтахти Слова-
кия пули ғайриодие сохтанд. Сокинони 
Братислав бо сабаби сохти ғайриодиаш 
онро «Лаълии парон» номиданд. Ин 
пул на танҳо сокинони кишвар, балки 
сайёҳонро низ дар ҳайрат гузоштааст.

Майдони назоратии он тарзе ҷойгир 
шудааст, ки гӯё «Лаъли парон» ба 
сутунпояҳои пул бархӯрда, он дармонда 
бошад. Симҳои аз сутунпояҳо кашидашу-
да,  чун шуълаҳои аз бархӯрди ногаҳонӣ 
ҷаҳида ба назар мерасанд.

Асрори 
ќиматтарин 

мусаввара
Бахт ба рӯйи рассом Ҷексон 

Поллок хандиду асари ӯ «Рақами 5, 
1948» гаронарзиштарин мусаввара 
дар соли 2006 эътироф гашт. Он дар 
музояда ба маблағи 140 миллион 
доллар савдо шуд. Аҷибаш ин ки 
Ҷексон дар тасвири ин мусаввара 
зиёд заҳмат накашида, каме ран-
гро ба як пора чӯбсанге (фибро-

лит) пош дода буд.


