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Д а р  д о и р а и  Н а қ ш а и 
чорабиниҳо оид ба амалӣ 
намудани «300 рӯзи ислоҳот 
ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ 
ва беҳтар намудани фазои 
сармоягузорӣ» Кумитаи андоз 
бо намояндагони Ташкилоти 
ҷамъиятии ҷумҳуриявии «Пеш-
рафт» баҳри рушди ҳамкориҳои 
мутақобила ва дастгирии фаъо-
лияти соҳибкорӣ дар байни 
ҷавонони болаёқати кишвар 
ҷиҳати шиносоии иштирок-
чиёни «Бизнес-конструктор» 
вохӯрии судманд баргузор 
намуд. Дар вохӯрӣ қайд гар-
дид, ки андоз яке аз омилҳои 
муҳими ғанигардонии буҷети 
давлат маҳсуб ёфта, баҳри 
рушди устувори ҷомеа зами-
наи мусоид фароҳам меорад. 
Дар ҷараёни вохӯрӣ, инчунин,   
ба иштирокдорони ҳамоиш 
масъулони мақомоти андоз 
изҳор доштанд, ки Кумитаи 
андоз пайваста дар асоси да-
стуру супоришҳои бевоси-
таи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва Ҳукумати мамлакат фа-
ъолияти худро ба роҳ мон-
да, оид ба татбиқи барно-
маи рушди маъмурикунонии 
андоз, мавзӯъҳои марбут ба 
андозу андозбандӣ, дастги-
рии соҳибкорон, имтиёзҳои 
а н д о з ,  т а қ в и я т и  к о р ҳ о и 
фаҳмондадиҳию тавзеҳотӣ 
миёни шаҳрвандону андозсу-
порандагон, беҳтару хубтар на-
мудани сатҳу сифати хизматра-
сонии электронӣ ба андозсупо-
рандагон, Стандартҳои ягонаи 

хизматрасонӣ ба андозсупоран-
дагон, насбу истифодаи моши-
ни назоратӣ- хазинавии дорои 
таҷҳизоти интиқолдиҳандаи 
электронӣ, инчунин тариқи 
ғайринақдӣ пардохт намудани 
маблағи андозҳо маълумоти 
мушаххас  доданд.

Ҳамзамон, қайд гардид, ки  
масъулони мақомоти  андоз 
бо истифода аз технологияҳои 
муосири иттилоотӣ бо мақсади 
дар сатҳи зарурӣ иҷро намуда-
ни уҳдадориҳои худ мунтазам 
чораҷӯӣ намуда истодаанд. 
Бо дарназардошти такмил ёф-
тани модулҳои нави барно-
маи компютерии Системаи 
муттаҳидаи иттилоотии идора-
кунии андозҳо ва ба стандартҳои 
байналмилалӣ ҷавобгӯ будани 
онҳо номгӯи хизматрасониҳои 
Кумитаи андоз ба 36 адад расо-
нида шуд.

Зимни вохӯрӣ ба ишти-
рокчиён оид ба имкониятҳои 
хизматрасониҳои электронии 
«Утоқи шахсии андозсупоран-
да», ки аз аввали соли 2019 
амалӣ гардид, ба таври му-
шаххас маълумот дода, таъкид 
гардид, ки андозсупорандагон 
метавонанд бе ҳозир шудан 
ба мақомоти андоз, ҳама гуна 
маълумот ва ҳисоботи худро ба 
шакли тартиби нави электронӣ 
пешниҳод ва амалӣ намоянд.

Дар охир миёни иштирокдо-
рони вохӯрӣ мубодилаи афкор 
сурат гирифт.

Фотимаи МИРЗОХОН,
сардори шуъбаи робита бо ВАО-и 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар ин бора Фармоиши 
Раиси Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи тартиби бақайдгирӣ 
ва бекор намудани бақайдгирии 
андозсупорандагон ба сифати 
супорандаи андоз аз арзиши 
иловашуда дар мақомоти ан-
доз» аз 04.07.2019 таҳти №317 
ба имзо расид.

Тавре дар фармоиши маз-
кур қайд шудааст, тадбири 
мазкур бо мақсади таъмини 
иҷрои муқаррароти Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ба танзим даровардани тарти-
би бақайдгирӣ ва бекоркунии 
бақайдгирии андозсупоранда-
гон ба сифати супорандаи андоз 
аз арзиши иловашуда ва такми-
ли хизматрасониҳои электронӣ 
амалӣ карда мешавад.

Мақомоти ҳудудии андоз 
вазифадор шудаанд , ки аз 
1-уми июли соли равон тибқи 
муқаррароти Кодекси андоз 
ва Дастурамал «Оид ба ҳисоб 
ва пардохт намудани андоз 
аз арзиши иловашуда», ари-
за ва дигар ҳуҷҷатҳои барои 
бақайдгирӣ ва бекоркунии 
бақайдгирии  андозсупоранда-
гон ба сифати супорандаи андоз 
аз арзиши иловашуда пешби-
нигардидаро тибқи тартиби 
муқарраргардида дар шакли 
электронӣ қабул ва баррасӣ 
намоянд. 

Нозиротҳои андоз дар шаҳру 
ноҳияҳои Душанбе, Хуҷанд, 
Гулистон, Бӯстон, Истаравшан, 
Бобоҷон Ғафуров, Спитамен 
ва Ҷаббор Расулов вазифа-
дор шудаанд, ки бо мақсади 
сари вақт ва дар муҳлати 
муқарраргардида анҷом додани 
бақайдгирии андозсупоранда-
гон ба сифати супорандаи андоз 
аз арзиши иловашуда дар шакли 
электронӣ, на дертар аз 5 рӯзи 
фаро расидани санаи ба миён 
омадани уҳдадориҳои андозсу-
порандагон дар ин хусус барои 
назорати иҷрои уҳдадориҳои 

минбаъдаи андозсупорандагон 
аз рӯи тобеият, парвандаҳои 
ҳуқуқии онҳоро мутаносибан 
ба шуъбаҳои нозироти ан-
дозсупорандагони миёна дар 
шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд 
пешниҳод намоянд. 

Инчунин, шуъбаҳои нозиро-
ти андозсупорандагони миёна 
дар шаҳри Душанбе ва вилояти 
Суғд вазифадор гардидаанд, ки 
бекоркунии бақайдгирии ан-
дозсупорандагонро ба сифати 
супорандаи андоз аз арзиши 
иловашуда тибқи талаботи Ко-

декси андоз дар муҳлати на зи-
ёда аз 10 рӯз ва барои назорати 
иҷрои минбаъдаи уҳдадориҳои 
андозӣ парвандаҳои ҳуқуқии 
андозсупорандагонро аз рӯи 
тобеият ба нозиротҳои дахлдо-
ри маҳалли баҳисобгирӣ ирсол 
намоянд.

Ҳамчунин, зикр шуд, ки 
мақомоти ҳудудии андоз нисба-
ти андозсупорандагоне, ки ама-
лиёти онҳо моҳияти иқтисодӣ 
надоранд, ҷораҷӯӣ намоянд. 

КВД «Маркази барнома-
созии маъмурикунонии ан-
доз» вазифадор шудааст, ки 
модули алоҳидаи барномаи 
компютерии «Бақайдгирии су-
порандагони андоз аз арзиши 
иловашуда»-ро таҳия намуда, 
мавриди амал қарор диҳад. 

Инчунин, раёсатҳои дахл-
дори Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
якҷоягӣ бо мақомоти ҳудудии 
андоз бо мақсади ба кор-
мандони мақомоти андоз 
ва андозсупорандагон расо-
нидани Фармоиши мазкур 
семинар-машваратҳо баргузор 
намоянд.

М.ҶУМЪА

Имрӯзҳо ҳама нозиротҳои 
андози шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Суғд аз иҷрои бо-
сифати нишондиҳандаҳои 
қисми даромади буҷети 
давлатӣ аз рӯи ҷамъбасти 
нимсолаи аввали соли 2019 
натиҷабардорӣ менамо-
янд. 

Тавре ки ба мо аз Нозироти андоз 
дар шаҳри Бӯстон хабар доданд, дар 
шашмоҳаи аввали соли 2019 якҷоя бо 
шуъбаҳои нозироти андозсупорандагони 
миёна ва калон дар вилояти Суғд қисми 
даромади буҷети давлатӣ бо дарназар-
дошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ба 
андозаи 102,9 % таъмин шудааст. Дар ин 
давра ба буҷети давлатӣ 51446,2 ҳазор 
сомонӣ маблағ ворид шудааст. Нозироти 
андоз дар шаҳри Бӯстон аз ҷамъоварии 
андозҳо, бе дарназардошти андози 
иҷтимоӣ,ба буҷети давлатӣ 17911,4 ҳазор 
сомонӣ ворид намудааст, ки 109,9%-ро 
ташкил медиҳад. Аз 10 намуд сарчашмаи 
андоз дар нимсолаи аввали соли равон 3 
намуди андоз иҷро нашудааст, ки аз ин 
ҳисоб 1197,0 ҳазор сомонӣ ба буҷа ворид 
нагардидааст. 

Айни замон дар Нозироти андоз 
дар шаҳри Бӯстон 337 корхонаю таш-
килот ба қайд  гирифта шудаанд. Аз 
шумораи умумӣ 196 ҷамъияти масъ-
улияташ маҳдуд дар қайд мебошанд. 
Ҳамчунин, 373 нафар соҳибкори тибқи 
шаҳодатнома фаъолияткунанда ва 
1763 нафар соҳибкори тибқи патент 
фаъолияткунанда ба қайд гирифта шу-
даанд. Дар шаш моҳи аввали соли ҷорӣ 
5 адад корхона ва 257 нафар соҳибкор 

ба қайд гирифта 
шудааст.

Бақияи қарзи 
андоз низ дар 
ч а м ъ б а с т и 
шашмоҳа нисбат 
ба аввали соли 
равон ба андо-
заи 238,3 ҳазор 
сомонӣ кам гар-
дида, ба санаи 
1-уми июни соли 
2019-ум 632,5 
ҳазор сомониро 
ташкил додааст.

Дар ин давра ба шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродие, ки андозҳои 
ҳисобшударо сари вақт ба буҷет пар-
дохт накардаанд ё ин ки дар санадҳои 
муқоисавӣ қарзи андоз доранд, ба 
маблағи умумии 654,7 ҳазор сомонӣ 
огоҳиномаҳо ирсол карда шудааст. Аз 
тарафи андозсупорандагони қарздор 
баъди гирифтани огоҳиномаҳо ба 
маблағи 485,8 ҳазор сомонӣ қарзи 

андоз пардохт гардидааст. Танҳо дар 
моҳи июни соли ҷорӣ зиёда аз 250,2 
ҳазор сомонӣ бақияи қарзи андоз, 
инчунин, аз ҳисоби қарзҳои солҳои пе-
шин дар моҳи июн зиёда аз 45,0 ҳазор 
сомонӣ бақияпулии андоз ба буҷети 
давлатӣ ситонида шудааст. Ҳамчунин, 
барои иҷро накардани талаботи 
моддаи 72 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шашмоҳаи аввали 
соли 2019 нисбати 52 адад андозсу-
порандаи қарздор оид ба маҷбуран 
ситонидани қарзи андозҳо ба маблағи 
умумии 647,0 ҳазор сомонӣ 33 қарор 
қабул шуда, аз он 21 адад қарор пурра 
иҷро ва 570,0 ҳазор сомонӣ маблағи 
қарзи андоз рӯёнида шудааст. 

Т а ҳ л и л ҳ о  д а р  с а м т и 
т ат б и қ и  му қа р р а р от и  Коде кс и 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ошкор сохтааст, ки дар ним-
солаи аввали соли 2019 аз тарафи кор-
мандони Нозироти андоз дар шаҳри 
Бӯстон нисбати 88 нафар андозсупо-
рандае, ки ба қонунвайронкунии андоз 
роҳ додаанд, парвандаҳои маъмурӣ 
оғоз ва ба маблағи 87200,0 сомонӣ 
ҷарима шуданд.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Вохўрї бо 
соњибкорони љавон

Шурӯъ аз 1-уми июли соли 2019 бақайдгирӣ ва 
бекоркунии бақайдгирии андозсупорандагон ба 
сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда 
бо тартиби электронӣ тавассути модули компюте-
рии СМИИА «Бақайдгирӣ» ба роҳ монда шудааст.

Тартиби
баќайдгирии электронї 

Натиљагирї
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Дар семинар-машварат му-
овини якуми Раиси Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Аюбҷон Солеҳзода, 
муовини сардори Раёсати сито-
нидани қарзи андозҳои Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон МЭЛС Меликов, сар-
дори Раёсати андоз дар вилояти 
Суғд Абдуқайюм Воҳидов ва 
роҳбарияти ҶСП «Фароз-пардохт» 
ширкат ва суханронӣ намуданд.

А. Солеҳзода қайд намуд, ки 
мақсад аз ҷаласаи мазкур анҷом 
додани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
бо мақсади таъмини риояи 
қонунгузории андоз, баррасии 
сабабҳои сари вақт иҷро нагар-
дидани бандҳои дахлдори қарори 
мазкур мебошад. Вобаста ба 
масъалаи иҷрои қарори мазкур, 
ҳуҷҷатгузорӣ ҳангоми харид ва 
фурӯши сӯзишворӣ, асоснокии 
ҳисобот оид ба тамғагузории 
НФС-ҳо, кам нишон додани шу-
мора ва музди маоши кормандон 
ва дигар масъалаҳои марбут 
қаблан низ чанд маротиба семи-
нар-машварат доир гардида буд, 
- гуфт ӯ. - Мутаасифона, ҳануз ҳам 
масъалаҳои ҳалношуда дар ин 
самт ба чашм мерасад, ки ҳалли 
аксарияти онҳо ба андозсупоран-
дагон вобаста аст.

Мавсуф илова намуд, ки ин 
таҷриба аввалин нест. Дар дигар 
давлатҳо низ дар фаъолияти 
нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 
барномаи автоматикунонӣ ҷорӣ 
гардида, мавриди корбарӣ қарор 
гирифтааст. Бинобар ин, риоя ва 
назорати иҷрои қарори мазкур 
барои дар амал татбиқ намудани 
маъмурикунонии андоз мусоидат 
менамояд.

Тибқи талаботи банди 4-и 
қарори мазкур гузариш ба му-
омилоти яклухт ва чаканаи 
маҳсулоти нафту газ бо ис-
тифодаи низоми электронии 
баҳисобгирии амалиёти интиқоли 
нафту газ аз 01.07.2018 амалӣ 
шуда, ба субъектҳои хоҷагидоре, 
ки бо савдои яклухт ва чаканаи 
маҳсулоти нафту газ машғуланд, 
ҷиҳати насби нуқтаҳои автомати-
кии пуркунандаи сӯзишворӣ ва 
анборҳои маҳсулоти нафту газ бо 
таҷҳизоти дорои низоми электро-

нии баҳисобгирии амалиёти на-
фту газ, то 01.09.2018 муҳлат дода 
шуда буд, аммо бо сабабҳои фар-
суда ва гарон будани колонкаҳо, 
банди 4-и қарори мазкур сари 
вақт таъмин нагардид.

Қайд шуд, ки ба ҳолати 1-уми 
июни соли 2019 дар миқёси 
ҷумҳурӣ 1053 нуқтаи фурӯши 
сӯзишворӣ амал мекунад, ки 697 
адади он ба барномаи автома-
тикунонии системаи итилоотии 
андоз “Баҳисобгирии андозҳо” 
(Info) пайваст буда, маълумоти 
онҳо ба махзани маълумоти Куми-
таи андоз ворид мегарданд. Дар 
вилояти Суғд шумораи умумии 
нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 480 
ададро ташкил медиҳад, ки аз ин 
102 адад бефаъолият мебошанд. 
Вале ба ҳолати 1-уми июни соли 
2019 дар вилояти Суғд анборҳои 
сӯзишворӣ ба барномаи системаи 
иттилоотии андоз «Баҳисобгирии 
андозҳо» (info) пайваст нашудааст.

Дар идома сабабҳои сари 
вақт таъмин нагардидани қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 01.03.2018, №82 дар самти 
автоматикунонии колонкаҳои 
нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мав-
риди баррасӣ қарор гирифт. Гуфта 
шуд, ки сабаби аслӣ ин ба талабот 
ҷавобгӯй набудани колонкаҳои 
нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 
мебошад. 

Зикр шуд, ки айни замон 
ҳамаи нуқтаҳои ҶДММ «Газпром 
нефт Тоҷикистон» ва ҶДММ «Ал-
лат» пурра ба барномаи автомати-
кунонии маркази хизматрасонии 
техникӣ пайваст буда, маълумот 
ҳамарӯза мустақиман (онлайн) 
ба махзани маълумоти Кумитаи 
андоз ворид мегардад. Дар назар 
дошта шудааст, ки то охири соли 
2019 ҳамаи колонкаҳои нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишвории кишвар пур-
ра ба барномаи автоматикунонӣ 
пайваст мешаванд.

Ҳамчунин, қайд шуд, ки аз 
ҷониби мақомоти андоз дар 
якҷоягӣ бо кормандони мар-
кази хизматрасонии техникӣ 
нисбати андозсупорандагоне, 
ки аз иҷрои талаботи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 01.03.2019  № 82, ё аз бастани 
шарномаи сетарафа саркашӣ 

менамоянд, пайваста корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ гу-
заронида мешавад. Масъалаи 
ташвишовар ин аз ҷониби андоз-
супорандагон бо ҳар роҳу восита 
канораҷӯӣ ва саркашӣ намудан 
аз насб колонкаҳои нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ ба барномаи 
автоматикунонӣ мебошад.

Дахолати корхонаҳои алоҳида 
ба барномаи автоматикунонӣ 
дар ҳама ҳолат аз ҷониби мар-
кази хизматрасонии техникӣ 
ошкор мешавад. Бинобар ин, 
мақомоти ҳудудии андоз вазифа-
дор гардидаанд, ки дар якҷоягӣ 
бо кормандони маркази хизма-
трасонии ҶСП «Фароз-пардохт» 
бо андозсупорандагони соҳа 
семинар-машваратҳои омӯзишӣ 
баргузор ва ҷиҳати пешгирии 
қонуншиканиҳо дар ин самт дар 
доираи қонунгузорӣ чораҷӯӣ 
намоянд. Бо ин мақсад ва назо-
рати таъмини талаботи бандҳои 
алоҳидаи қарори мазкур дар 
асоси Фармоиши Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои гузаронидани 
корҳои назоратӣ гурӯҳҳои корӣ 
сафарбар шудаанд. Дар рафти 
фаъолият гурӯҳҳои корӣ нис-
бати он андозсупорандагоне, 
ки аз насб намудани таҷҳизоти 
интиқолдиҳандаи электронӣ 
(плата) дар колонкаҳои нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ ё бастани 
созишномаи сетарафа саркашӣ 
намудаанд, огоҳиномаҳои дахл-
дор ирсол карда шудааст. Аммо 
аз ҷониби аксарияти корхонаҳои 
соҳа муқаррароти огоҳиномаҳо 
сарфи назар гардиданд ва 
камбудиҳои то ҳол ислоҳ нашу-
даанд.

А. Солеҳзода қайд намуд, 
ки нишон надодани шумораи 
кормандони кироя, дуруст ҳисоб 
ва пардохт накардани андози 
иҷтимоӣ ва андози даромад аз 
ҳисоби кормандони кироя, дар 
ҳисобот нишон надодани ҳаҷми 
воқеии фонди музди меҳнат 
низ аз масъалаҳои ташвишовар 
ба шумор мераванд. Таҳлилҳои 
гузаронидашуда нишон дода-
анд, ки аз ҷониби субъектҳои 
фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 
хариду фурӯши сузишворӣ шу-

мораи коргарони кироя ва музди 
меҳнати пардохтшаванда дуруст 
нишон дода намешаванд. Инчу-
нин, субъектҳои зиёди хоҷагидор 
дар ин соҳа бо мақсади пинҳон 
намудани манбаи андоз аз даро-
мад ва андози иҷтимоӣ, музди 
меҳнатро ба кормандони кироя 
ғайрирасмӣ пардохт менамоянд 
ва шумораи кормандони кирояи 
воқеан истифодашавандаи худро 
дар эъломияҳои андоз пурра 
нишон намедиҳанд. Масалан, 
агар нишондоди музди меҳнати 
миёна дар ҶДММ “Газпром нефт 
Тоҷикистон” 3,5 ҳазор сомонӣ, 
дар ҶДММ «Навоил» 1,8 ҳазор 
сомонӣ, ҶДММ «Мабдаи Нур» 
1,4 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Га-
зоил» 1,3 ҳазор сомонӣ, ҶДММ 
«Гули Сурх континент» 1,2 ҳазор 
сомонӣ дарҷ шуда бошад, ин 
нишондиҳанда дар ҳисоботи 
ҶДММ «Шафақ» 333 сомонӣ, 
ҶДММ «Самти Исфара» 600 
сомонӣ, ҶДММ «Бобомусо» 600 
сомонӣ, ҶДММ «Премиум-11-10» 
600 сомонӣ нишон дода шудааст, 
ки ин ғайривоқеӣ мебошад. Ин 
дар ҳолест, ки тибқи талаботи 
моддаи 23 Кодекси андоз ҳама 
гуна даромади гирифташуда, аз 
ҷумла, даромади дар шакли муз-
ди меҳнат ба дастовардаи шахси 
воқеӣ (ба истиснои ҳолатҳои пеш-
бининамудаи қонунгузорӣ) бояд 
пурра андозбандӣ гардад. Аз 
соҳибкорон даъват ба амал овар-
да шуд, ки ҳангоми  пешниҳоди 
эъломияҳои андоз шумора ва 
музди маоши кормандонро ду-
руст дарҷ карда, ба мақомоти 
андоз пешниҳод намоянд. 

Сипас, муовини директо-
ри ҶСП «Фароз-пардохт» Ш. 
Қаландаров қайд намуд, ки ва-
зифаи асосии ин ҷамъият расони-
дани хизматрасонӣ ба нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ, аз ҷумла 
гузаронидани симу ноқилҳо, 
насби плата дар колонкаҳои 
нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 
ва калиди электронӣ ба барно-
маи автоматӣ, инчунин таъмини 
интиқоли маълумот ба махзани 
маълумоти Кумитаи андоз ба 
ҳисоб меравад. Чунончи, айни 
замон насби колонкаҳои нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ ба барномаи 

автоматикунонӣ дар вилояти Суғд 
95%, шаҳрҳои Душанбе 90%, Тур-
сунзода 100%, Ҳисор 60%, ноҳияи 
Шаҳринав 100%, дигар шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 25 то 
45% таъмин гардидааст. Кор дар 
самти автоматикунонӣ ва насб 
намудани колонкаҳо бо платаҳо 
дар вилояти Хатлон идома дорад. 

Ҳ а м з а м о н ,  с у б ъ е к т ҳ о и 
хоҷагидорӣ аз намояндагони 
Кумитаи андоз ва Ассотсиатсияи 
воридкунандагони маҳсулоти 
нафт ва газ хоҳиш намуданд, ки 
барои муътадил нигоҳ доштани 
нархҳои бозорӣ ва барқарор на-
мудани рақобати солим байни 
субъектҳои соҳа, ки ба таҳвили ча-
канаи сӯзишворӣ машғуланд, ра-
ванди аз ҷониби яклухтфурӯшон 
(корхонаҳои калони соҳа, ки ба 
воридот ва хариду фурӯши яклух-
ти сӯзишворӣ машғул мебошанд) 
риоя намудани тартиби ягонаи ба 
фурӯш баровардани сӯзишворӣ ва 
дар ҳисоботи андозӣ ва муҳосибӣ 
дуруст ба расмият даровардани 
нархи фурӯши онро мавриди 
баррасӣ қарор дода, дар ин самт 
чораҷӯӣ намоянд.

Таъкид шуд, ки дар сурати ба 
танзим надаровардани масъа-
лаи мазкур, субъектҳое, ки дар 
дохил ба фаъолияти харидор ва 
минбаъд ба фурӯши чакана баро-
вардани сӯзишворӣ машғуланд, 
ба мушкилиҳои молиявӣ рӯ ба 
рӯ мешаванд ва ин, албатта, ба 
муфлисшавии корхона оварда 
мерасонад.

Дар иртибот ба масълаи маз-
кур, А. Солеҳзода қайд намуд, ки 
дар чунин тартиб ба роҳ мондани 
фаъолият аз ҷониби корхонаҳое, 
ки ба воридот ва хариду фурӯши 
яклухти сӯзишворӣ машғул мебо-
шанд, хилофи қонунгузории соҳаи 
андоз ва пешбурди муҳосибӣ 
мебошад.

Раванди корҳои назоратӣ 
ва таҳлилии мақомоти андоз 
нишон додааст,  ки тартиби 
муқарраршудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бо-
раи пешбурди пурраи ҳуҷҷатҳои 
аввалияи муҳосибӣ ва таҳияи 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 
фурӯши мол, аз қабили таҳия на-
мудани ҳисобнома-фактураҳои 
андоз аз арзиши иловашуда, 
аз ҷониби онҳо дуруст риоя на-
шуда, ҳолати мазкур ба раванди 
дуруст ҳисоб ва пардохт намудани 
андозҳо на танҳо аз ҷониби худи 
корхонаҳои яклухтфурӯш, балки 
инчунин, дигар субъектҳое, ки 
ба хариди фурӯши минбаъдаи 
чаканаи сӯзишворӣ машғул ме-
бошанд, таъсири манфӣ расонида 
истодааст.

Дар рафти ҷаласа, аз намо-
яндагони корхонаҳои воридку-
нанда, ки ба фурӯши яклухти 
сӯзишворӣ машғул мебошанд, 
даъват ба амал оварда шуд, ки 
масъалаи мазкурро мавриди 
баррасӣ қарор дода, дар фаъо-
лияти худ пешбурди ҳуҷҷатҳои 
баҳисобгириро тибқи талаботи 
Кодекси андоз ва қонунгузории 
муҳосибӣ дуруст ба роҳ мо-
нанд, то ин ки омилҳои маз-
кур дар оянда боиси баҳсҳои 
беасос ва нофаҳмиҳо миёни 
мақомоти андоз ва соҳибкорон 
нагардад.

Дар охир, аз рӯи масъалаҳои 
баррасишуда қарор қабул гардид.

Мазҳаб ҶУМЪА

интиќоли электронии маълумот
Баррасии масъалањои

Дар Раёсати андоз дар вилояти Суғд бо 
иштироки кормандони мақомоти ан-
доз ва андозсупорандагоне, ки ба ха-
риду фурӯши сӯзишворӣ машғуланд, 
семинар-машварат баргузор шуд, ки 
дар он масъалаҳо оид ба сабабҳои 
сари вақт таъмин нагардидани тала-
боти муқаррароти қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2018, 
№82 «Дар бораи Қоидаҳои муоми-
лоти маҳсулоти нафту газ ва талабот 
нисбат ба низоми компютерӣ оид ба 
назорати хизматрасонии электронии 
онҳо» ва камбудиҳои ҷойдошта дар 
ин самт мавриди муҳокима қарор 
гирифтанд.
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Бо мақсади маври-
ди амал қарор додани 
модули нави барномаи 
компютерии Системаи 
муттаҳидаи иттилоо-
тии идоракунии адозҳо 
(СМИИА) «Бақайдгирии 
андозсупорандагон во-
б а с т а  б а  н и з о м ҳ о и 
андозбандӣ», ки дар до-
ираи Лоиҳаи ислоҳоти 
маъмурикунонии андоз 
бо маблағгузории Бон-
ки Ҷаҳонӣ таҳия шуда-
анд, Фармоиши Раиси 
Кумитаи андози назди 
Ҳу к у м а т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон Давлатзода 
Н.М. ба имзо расид.

Дар Фармоиш қайд 
шудааст, ки аз 1 июни соли 
2019 модули нави барно-
маи компютерии Системаи 
муттаҳидаи иттилоотии 
идоракунии андозҳо (СМИ-
ИА) «Бақайдгирии андоз-
супорандагон вобаста ба 
низомҳои андозбандӣ», 
мавриди амал қарор дода 
шавад. Дар робита ба 
ҳамин масъала раёсатҳои 
ташкили андозбандӣ ва 
хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон дар якҷоягӣ 
бо мақомоти ҳудудии 
андоз вазифадор шу-
даанд, ки тибқи тарти-
би муқарраргардида то 
15-уми августи соли 2019 

тавассути модули нави 
барномаи компютерӣ та-
моми андозсупорандагон-
шахсони ҳуқуқиро вобаста 
ба низомҳои андозбандӣ, 
аз ҷумла аз рӯӣ низомҳои 
махсус ва имтиёзноки 
андозбандӣ ба қайд ги-
ранд.

Бо мақсади иҷрои 
дуруст ва пурраи Фар-
моиш раёсатҳои таш-
кили андозбандӣ ва 
хизматрасонӣ ба ан-
до з с у п о р а н д а го н  в а 
баҳисобгирии даромадҳо 
ва коркарди эъломияҳо 
вазифадор карда шуда-
анд, ки  мониторинги 
пайвастаи маълумотро 
дар бораи ба қайд гириф-
тани андозсупорандагон 
- шахсони ҳуқуқӣ вобаста 
ба низомҳои андозбандӣ, 
аз ҷумла аз рӯи низомҳои 
махсус ва имтиёзноки 
андозбандӣ дар барно-
маи компютерӣ пеш бур-
да, раванди аз ҷониби 
мақомоти  ҳудудии андоз 
пурра ва дуруст ворид 
намудани маълумотро 
дар ин самт ба барно-
маи компютерӣ таҳти 
назорати доимӣ қарор 
дода, ҷиҳати ислоҳ ва 
пешгирии камбудиҳо дар 
ин самт пайваста чораҷӯӣ 
намоянд.

Дар асоси талаботи сархати 
2 қисми 1 моддаи 19 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ан-
дозсупорандагон уҳдадоранд, 
ки талаби кормандони мақомоти 
андозро дар хусуси бартараф кар-
дани вайронкуниҳои ошкоршудаи 
қонунгузориии андоз, аз ҷумла 
доир ба тартиб додани санади 
муқоисавӣ иҷро намоянд.

Санади муқоисавӣ ҳуҷҷати 
дуҷонибае мебошад, ки тибқи тала-
боти мақомоти андоз ва андозсупо-
ранда (намояндаи андоз) барои му-
айян намудани дурустии маблағҳои 
ҳисобшуда, (баҳисобгирифташуда, 
камкардашуда) пардохтшудаи 
андозҳо, (баргардонидашуда, 
ҳисобкардашуда), инчунин, фоиз, 
ҷарима ва бақияи андозҳо дар 
рӯзи муайян тартиб дода мешавад. 
Мақсад аз тартиб додани сананди 
муқоисавӣ, пеш аз ҳама, муайян 
намудани дурустии уҳдадориҳои 
андозсупоранда дар назди буҷет 
ба шумор меравад.

Санади муқоисавӣ дар фаъолия-
ти андозсупорандагони дар низоми 
умумии андозбандӣ фаъолиятдош-
та на кам аз як маротиба дар се моҳ, 
бо андозсупорандагони тибқи низо-
ми содакардашуда фаъолиятдошта 
ва хоҷагиҳои деҳқонии инфиродӣ 
на кам аз як маротиба дар шаш моҳ 
ва соҳибкорони инфиродии дар 
асоси патент фаъолияткунанда як 
маротиба дар як сол тартиб дода 
мешавад.

Ҳангоми гузаронидани санҷиши 
риояи қонунгузории андоз дар 
фаъолияти андозсупоранда, аз 
як низоми андозбандӣ  ба дигар 
низоми андозбандӣ гузаштани 
андозсупоранда бо дарназар-
дошти тағйир ёфтани маҳалли 
ҷойгиршавии андозсупоранда дар 
ҳолатҳои гузаштан аз як мақомоти 
андоз ба дигар мақомоти андоз 
ва ҳангоми барҳамхӯрии субъекти 
хоҷагидор, байни мақомоти андоз 
ва субъекти хоҷагидор бо риояи 
тартиби стандарти хизматрасонӣ ба 

андозсупорандагон бояд санадҳои 
муқоисавӣ тартиб дода шаванд. 
Дар ҳолатҳои зикршуда пеш аз 
тартиб додани санади муқоисавӣ 
корманди мутасаддии шуъбаи 
баҳисобгирии даромадҳо, варақаи 
ҳисоббаробаркунии андозсупоран-
даро аз рӯи ҳар як намуди андоз 
дар алоҳидагӣ чоп ва дар мақомоти 
андоз нигоҳ медорад.

Ҳамзамон, баъд аз анҷоми 
ҳар як соли ҳисоботӣ баъди бо 
андозсупорандагон тартиб дода-
ни санади муқоисавӣ варақаҳои 
ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи ҳар 
як намуди андоз аз барномаи 
компютерӣ чоп ва дар шакли китоб 
саҳифабандӣ гардида, бо муҳру 
имзои сардори мақомоти андоз 
тасдиқ мешавад.

Тавре дар мактуби мазкур зикр 
шудааст, санҷиши дурустии тартиб 
додани санадҳои муқоисавӣ дар 
баъзе мақомоти ҳудудии андоз 
шаҳодат медиҳанд, ки аксари-
яти кормандони мутасаддӣ ба 
дурустии нишондиҳандаҳои дар 
ҳисобварақаи андозсупорандагон 
қайдшуда диққати ҷиддӣ надода, 
тартиб додани санади муқоисавиро 
танҳо аз чоп намудани санади 
муқоисавӣ аз барнома ва ба андоз-
супоранда пешниҳод намудани он 
мебинанд. Бо дарназардошти ин, 
ҷиҳати пайваста назорат намудани 
дурустии нишондиҳандаҳои дар 
ҳисобварақаҳои  андозсупоранда-
гон мавҷудбуда, ба ҳар як корман-
ди мақомоти андоз зарур аст, ки 
ҳангоми тартиб додани санадҳои 
муқоисавӣ ҳолатҳои зеринро риоя 
намоянд.

Нахуст, дуруст ва пурра до-
хил намудани маблағи андозҳои 
ҳисобшуда ба ҳисобварақаҳои ан-
дозсупорандагон аз рӯи ҳисоботи 
(эъломияҳо) андоз ва қарорҳо аз 
рӯи натиҷаи санадҳои санҷишии  
андозсупорандагон ва назорати 
камералӣ муқоиса мешавад. Дар 
баробари ин, маблағи андозҳои 
пардохтнамудаи андозсупоран-

дагон аз рӯи супоришномаҳои 
пардохтӣ ва расидҳои бонкӣ, ки аз 
раёсатҳои молияи шаҳру ноҳияҳо 
дастрас мегарданд, бо иқтибосҳои 
бонкӣ муқоиса шуда, баъди му-
айян кардани дурустии онҳо ба 
ҳисобварақаҳои андозсупоранда-
гон ворид мешавад.

Баъди аз назар гузаронидани 
маълумоти дар ҳисобварақаҳои 
андозсупорандагон мавҷудбуда, 
инчунин, дурустии бақия дар охир 
ва аввали давраи ҳисоботӣ, санади 
муқоисавӣ тавассути барномаи 
компютерӣ тартиб дода шуда, бо 
имзои нозири мутасаддии шуъбаи 
хизматрасонӣ ба андозсупоранда-
гон, шуъба ё бахши баҳисобгирии 
даромадҳо ва сардори нозироти 
андоз, бо гузоштани муҳр, тасдиқ 
ва ба андозсупорандагон пешниҳод 
мегардад.

Ҳ а м ч у н и н ,  к о р м а н д о н и 
шуъбаҳои баҳисобгирии даромадҳо 
ё шуъбаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагон, ки барои тартиб до-
дани санади муқоисавӣ масъул ме-
бошанд, вазифадоранд, ки ҳангоми 
тартиб додани санади муқоисавӣ 
маълумоти дар санади муқоисавӣ 
дарҷшударо бо маълумоти дар 
ҳисобҳои муҳосибавии тавозуни 
корхона «ҳисоббаробаркунӣ бо 
буҷет» дарҷшуда муқоиса намоянд.

Ҳангоми ба миён омадани 
зарурат барои ворид намудани 
тағйирот ба ҳисобварақаҳои ан-
дозсупоранда барои давраҳои 
гузашта, пеш аз ҳама, дар асоси 
гузориши нозири мутасаддӣ аз 
ҷониби корманди шуъба ё бахши 
баҳисобгирии даромадҳо тавассути 
барномаи компютерӣ «кушодани 
сол» (моҳ) анҷом дода мешавад. 
Баъд аз анҷом додани ин амал, дар 
ҳисобварақаҳои андозсупоранда 
камбудиҳо ислоҳ хоҳанд шуд.

Баъд аз анҷом додани муқоисаи 
нишондиҳандаҳо ва муайян наму-
дани дурустии маблағи андозҳои 
ҳисобшуда, пардохтшуда ва бақия, 
санади муқоисавӣ дар ду нусха тар-
тиб ёфта, бо муҳру имзои роҳбари 
мақомоти андоз, сардори шуъбаи 
баҳисобгирӣ, нозири мутасадии 
шуъбаи хизматрасонӣ ба андозсу-
порандагон ва инчунин бо муҳру 
имзои роҳбар ва сармуҳосиби субъ-
екти хоҷагидор тасдиқ мешавад.

Дар Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мақсади беҳтар намудани 
хизматрасонӣ ба андозсупоранда-
гон аз 1 июни соли 2019 шакли хиз-
матрасонии нав тавассути модули 
«Утоқи шахсии андозсупоранда» 
тартиб додани  санади муқоисавӣ 
дар шакли электронӣ таҳия ва 
мавриди истифода қарор дода шу-
дааст. Минбаъд андозсупорандагон 
метавонанд бо истифода аз хизма-
трасонии тартиби мазкур санади 
муқоисавиро дар шакли электронӣ 
тартиб диҳанд.

Дар ин робита, Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мақомоти ҳудудии 
андозро вазифадор намудааст, ки 
ҳангоми тартиб додани санадҳои 
муқоисавӣ бо андозсупоранда-
гон талаботи дар мактуби мазкур 
пешбинишударо риоя ва таъмин 
намоянд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Санади муқоисавӣ чист? Киҳо бояд онро тартиб 
бидиҳанд? Мақсад аз тартиб додани он аз чӣ иборат 

аст? Дар як сол чанд маротиба санади муқоисавӣ тар-
тиб дода мешавад? Оё метавон санади муқоисавиро 
тариқи электронӣ тартиб дод? Ба ин ва дигар суолҳои 

вобаста ба тартиб додани санади муқоисавӣ метавонед 
аз шарҳи мактуби дастурие, ки Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ҳудудии 

андоз ирсол намудааст, посух бигиред.

Дуруст тартиб додани 
санади муќоисавї

ЭЪЛОН

БА ТАВАҶҶУҲИ  
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
огоҳ менамояд, ки тибқи муқаррароти моддаи 51 Кодек-
си андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Тартиби пешниҳоди 
ҳисоботи андоз дар шакли электронӣ”, ки бо Фармоиши 
Кумитаи андоз аз 26.01.2013, №2-Ф тасдиқ шудааст, дар 
мақомоти андоз тартиби дар шакли электронӣ қабул 
намудани эъломияҳои андоз ба роҳ монда шудааст.

Бо мақсади таъмини иҷрои қисми 2 банди 8 зербанди 
г) сархати панҷуми Барномаи рушди маъмурикунонии ан-
доз, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 03.12.2010, №626 
тасдиқ шудааст, огоҳ менамоем, 
ки барои гузариш ба пешниҳоди 
ҳисобот ва эъломияҳои андоз дар 
шакли электронӣ то 1 июли соли 
2019 худро дар мақомоти андоз 
ба қайд гиред. 

Ба таваҷҷуҳи шумо ме-
расонем, ки бо мақсади 
дастгирӣ ва беҳтар наму-
дани хизматрасонӣ ба ан-
дозсупорандагон гузаштан 
ба тартиби дар шакли 
электронӣ пешниҳод 
намудани эъломияҳои 
андоз аз 20 майи соли 
2019 ба таври ройгон 
анҷом дода мешавад.

Хотиррасон 
м е н а м о е м , 

ки дар сурати 
то 1 июли соли 

2019 ба тариқи 
п е ш н и ҳ о д и 

э л е к т р о н и и 
эъломияҳо нагу-

заштан, дохил на-
мудани эъломияҳои 

дар шакли қоғазӣ 
пешниҳодшуда ба 

барномаи Системаи 
муттаҳидаи иттилоо-

тии идоракунии андозҳо 
қатъ мешавад. 

Кумитаи андози назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии  

Тоҷикистон

Модули нави барномаи 
компютерии «Баќайдгирии 

андозсупорандагон вобаста ба 
низомњои андозбандї»
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САВОЛ: - Меъёри андози замин дар ноҳияи 
Ҷалолиддин Балхӣ барои соли 2019 барои 1 гектар 
чӣ миқдор муқаррар гардидааст?

ҶАВОБ: - Мутобиқ ба талаботи қисми 1 моддаи 273 Кодекси 
андоз меъёрҳои андоз аз як гектари замин дар миқёси вилоятҳо 
ва шаҳрҳо (ноҳияҳо) бо дарназардошти минтақаҳои кадастрӣ 
ва намудҳои замин, аз ҷумла заминҳои маҳалҳои аҳолинишин, 
заминҳои зери ҷангалзор ва буттазорҳои маҳалҳои аҳолинишин ва 
заминҳои истифодаи кишоварзӣ ҳар 5 сол бо пешниҳоди мақоми 
ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми 
ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар мешаванд. 

Тибқи талаботи қисми 2 моддаи 273 Кодекси андоз мақоми вако-
латдори давлатӣ ҳар сол меъёрҳои андози заминро мутобиқи сатҳи та-
варрум дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар 
соҳаи омор муайян карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрҳои 
индексатсияшудаи андози заминро барои соли ҷории тақвимӣ дар 
сомонаи расмии электронии худ ҷойгир мекунад.

САВОЛ: - Агар аз ҷониби андозсупоранда ба барно-
маи компютерӣ шакли ҳисоботи навбатӣ нодуруст 
дохил  шуда бошад, чӣ бояд кард?

ҶАВОБ: - Тибқи банди 2 қисми 9 моддаи 51 ҳисоботи навбатӣ 
ҳисоботе мебошад, ки аз ҷониби шахс барои давраҳои андозе, ки 
баъд аз давраи андозе фаро мерасад, ки дар он андозсупоранда ба 
ҳисоб гузошта шудааст ва (ё) аввалин маротиба ӯҳдадории андоз аз 
рӯи намудҳои алоҳидаи андоз, инчунин аз рӯи натиҷаҳои давраи андоз 
– дар ҳолати хориҷ шудани объектҳои андозбандӣ ба миён омадааст, 
пешниҳод мешавад.

Бояд қайд кард, ки агар аз ҷониби андозсупоранда ба барномаи 
компютерӣ шакли ҳисоботи навбатӣ нодуруст дохил карда шуда 
бошад, андозсупорандаро зарур аст, ки ҷиҳати ислоҳ намудани 
он, аз шакли ҳисоботи ислоҳотӣ барои давраи мазкур истифода 
намояд. Ҳангоми дохил кардани шакли ҳисоботи ислоҳотӣ тариқи 
автоматӣ шакли ҳисоботи навбатии нодуруст дохил  шуда, хориҷ 
карда мешавад.

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани сатҳи 
хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои 

мутараққӣ Бахши иттилоотии Кумитаи андоз “Контакт-сентр”-ро бо истифодаи рақами 
содакардашудаи телефонии “151” ба роҳ мондааст, ки ҳоло шаҳрвандон метавонанд 
тавассути он бо мутахассисони соҳа дар тамос бошанд. Ба пурсишҳои пешниҳодшуда 

мутахассисони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон посух медиҳанд. 

ҶАВОБ: - 1. Агар фаъолия-
ти шумо “суратгири берун аз 
бино” ва “нусхагирӣ” бошад ва 
даромади умумии солонаатон 
аз 100,0 ҳазор сомонӣ кам бо-
шад, метавонед, тибқи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
31.08.2012 таҳти №451 “Дар бораи 
тасдиқи Қоидаҳои андозбандии 
соҳибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент ё шаҳодатнома фаъо-
лият менамоянд” фаъолияти худро 
мувофиқи патент амалӣ намоед.

Хотиррасон менамоем, ки 
ҳангоми фаъолият бо патент 
маблағи андоз (патентпулӣ) дар 
шакли устувор бо меъёре, ки дар 
“Номгӯи намудҳои фаъолияти 
соҳибкори инфиродие, ки дар асо-
си патент амалӣ карда мешаванд, 
инчунин андозаҳои пардохт барои 
патент” ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012 
таҳти №451 тасдиқ шудааст, ҳисобу 
пардохт карда мешавад. Тибқи 

қарори мазкур дар гурӯҳи 35 
фаъолияти “суратгирӣ берун аз 
бино” маблағи патенти моҳона 
бе коэффисиенти минтақавӣ 147 
сомонӣ ва дар гурӯҳи 40 фаъо-
лияти “нусхагирӣ” маблағи па-
тенти моҳона бе коэффисиенти 
минтақавӣ 75 сомонӣ дар 1 моҳ  
пешбинӣ шудааст.

Дар ҳолате, ки соҳибкори 
инфиродӣ хоҳиши анҷом додани 2 
ё зиёда аз он намудҳои фаъолиятро 
дошта бошад (ё амалан анҷом дода 
истодааст), чунин соҳибкор 100 фо-
изи маблағи баландтарини патент 
барои фаъолияти интихобгардида 
пешбинишуда, инчунин 20 фоизи 
маблағи патент барои фаъолияти 
иловагии интихобнамудааш месу-
порад.

2. Дигар  фаъолиятҳое, ки дар 
саволи шумо дарҷ шудаанд, аз 
ҷумла қабули фармоиши чопи 
шиорҳои калонҳаҷм, овезаҳои 
девори, қабули фармоиши муҳру 

сиккаҳо дар “Номгӯи намудҳои 
фаъолияти соҳибкори инфиродие, 
ки дар асоси патент амалӣ карда 
мешаванд, инчунин андозаҳои 
пардохт барои патент” ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
31.08.2012, №451 тасдиқ карда 
шудааст, пешбинӣ нашудаанд. 
Бинобар ин, ҳангоми амалӣ наму-
дани чунин фаъолият шуморо за-
рур аст, ки фаъолияти худро тибқи 
шаҳодатномаи соҳибкори амалӣ 
намоед, агар даромади умуми дар 
давоми сол то як миллион сомонӣ 
бошад. 

3. Ҳамчунин дар идомаи савол 
омадааст, ки шумо  дар оянда бо 
фаъолияти миёнравӣ машғул шу-
дан мехоҳед.

Мутобиқи сархати дуюми қисми 
2 моддаи 291 Кодекси андоз чунин 
фаъолият ташкилоти миёнаравӣ 
(дар асоси шартномаҳои комиссия, 
супориш ва шартномаҳои миёнара-
вии дигар амалкунанда) намета-
вонад бо низоми соддакардашуда 
андозбандӣ фаъолият намояд.

Бинобар ин, чунин субъектҳо 
ӯҳдадоранд аз лаҳзаи бақайдгирии 
давлатӣ дар низоми умумии 
андозбандӣ фаъолияти худро ба 
роҳ монад.

САВОЛ: - Агар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон соки-
ни дилхоҳ шаҳру ноҳия хизматрасонии суратгирии фаврӣ, 
нусхабардорӣ, қабули фармоиши чопи шиорҳои калонҳаҷм, 
овезаҳои деворӣ, қабули фармоиши муҳру сиккаҳоро анҷом 
диҳад, чӣ тавр андозбандӣ мешавад? 

ҶАВОБ: - Шахсони воқеӣ мета-
вонанд амволи ғайриманқули худро 
тибқи талаботи Кодекси андоз ва Ко-
декси граждании ҶумҳурииТоҷикистон 
дар асоси шартномаи иҷора ба роҳ мо-
нанд. Тибқи муқаррароти моддаи 95 
Кодекси андоз супорандагони андоз аз 
даромад шахсони воқеӣ – резидентҳо 
ва ғайрирезидентҳо мебошанд, ки 
объекти андозбандишаванда доранд.

Мутобиқ ба талаботи моддаи 96 
Кодекси андоз объекти андозбандӣ 
даромади андозбандишаванда, ҳама 
гуна даромад, новобаста ба маҳал ва 
воситаи пардохт аз ҷониби андозсу-
порандагон гирифташуда ба ҳисоб 
меравад, аз ҷумла дар асоси қисми 1 
моддаи 100 Кодекси андоз даромад 
аз иҷораи (кирояи) молу мулк ва (ё) 
афзоиши арзиш аз фурӯши молу мулк 
ба даромадҳои шахси воқеӣ аз фаъо-
лияти ба меҳнати кироя мансубнабуда 
дохил мегардад ва мутобиқи қисми 
2 моддаи 103 бомеъёри 13 фоиз бе 
татбиқи тарҳҳои пешбининамудаи 
Кодекси андоз андозбандӣ карда 
мешавад.

САВОЛ: - Ман шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори 
ҶДММ мебошам. Ҳамзамон, до-
рои 1500 м2 амволи ғайриманқул 
ҳастам. Оё ман метавонам ин 
амволро ба иҷора супорида, 
ҳамзамон 13% андоз дар 1 
сол пардохт намоям? Ё барои 
ин бояд фаъолияти иловагии 
тиҷоратӣ дошта бошам? 

ЭЪЛОН

Муњтарам 
андозсупорандагон!
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти 
шумо мерасонад, ки аз соли 2013 сар 
карда, ба шакли электронӣ пешниҳод 
намудани эъломияҳо ва ҳисобот ба роҳ 
монда шудааст.

Гузариш ба шакли электронии эъломия рой-
гон буда, барои дастрасӣ ба он ба мақомоти 
андоз нусхаи шиноснома, ваколатнома ва 
иқтибос аз Феҳристи ягонаи бақайдгирии 
давлатӣ пешниҳод карда мешавад. 

Дар  ҳолати гузариш ба тартиби пешниҳоди 
электронии эъломияҳо ва ҳисобот шумо имкон 
пайдо менамоед, ки аз ҳамаи 36 намуди хизма-
трасонии электронии Кумитаи андоз, аз ҷумла 
гирифтани маълумот 
аз ҳисобварақа 
оид ба ҳисоб 
в а  п а р д о х -
ти андозҳо, 
б а қ и я и 
қарзи андоз 
ва тартиб до-
дани санади 
м у қ о и с а в ӣ 
истифода на-
моед. 

Оид 
ба масъалаи 

гузариш ба шакли 
электронии пешниҳоди 

эъломия ва ҳисобот мета-
вонед аз сомонаи  Кумитаи 

андоз  www.andoz.tj ва рақами 
телефонии 151 ё мақомоти 
ҳудудии андоз маълумоти 

иловагӣ дастрас на-
моед.

Кумитаи андози назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии  

Тоҷикистон

АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

Дар Шветсия андоз 
барои халтањои 

пластикї љорї мешавад
Буҷети кишвар аз ҳисоби андози нав 

дар як сол 2,9 миллиард крон (320 
миллион доллар) ғанӣ мегардад.

Соли оянда дар Шветсия андози нав барои халтаҳои 
пластикӣ ҷорӣ мешавад. Ҳаҷми андози нав: 3 крон (0,33 
доллар) – барои халтаи стандартӣ ва 0,3 крон (0,03 доллар) 
барои халтаҳои нисбатан тунук муқаррар шудааст. Дар 
натиҷаи харид кардани халтаи нисбатан стандартӣ харидор 
то 7 крон сарф мекунад.

Ташаббускорони андози нав чунин меҳисобанд, ки 
андози нав истеъмолкунандагонро водор месозад андеша 
кунанд, ки оё харидани халтаҳои пластикӣ зарур аст.

Ҳамин тариқ, ҳукумати Шветсия ният дорад муқаррароти 
Иттиҳоди Аврупо оид ба ҷорӣ намудани меъёри дар як сол 
40 халтаи пластикӣ барои як одамро иҷро кунад.

Дар баробари он, андози нав ба буҷети кишвар дар як 
сол 2,9 миллиард крон даромад меорад.

http://www.aif.ru

Њадаф - бењтар намудани сатњи хизматрасонї
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Мақомоти ҳудудии андоз 
барои беҳтар намудани сатҳ ва 
сифати корҳои назоратӣ бо исти-
фода аз маълумоти барномаҳои 
системаи иттилоотии андоз, 
гузаронидани корҳои таҳлилӣ ва 
бо роҳи ирсоли огоҳнома ба ан-
дозсупорандагон додани имко-
нияти мустақилона барои барта-
раф намудани камбудиҳои дар 
эъломияҳои андоз ҷойдошта ва 
дар ин замина, давра ба давра 
маҳдуд намудани шумораи 
санҷишҳои андоз, сари вақт 
рӯёндани бақияпулиҳои андоз 
аз ҳисоби корҳои назоратӣ ва 
пешгирии қонунвайронкуниҳои 
андоз пайваста корҳои  назо-
ративу фаҳмондадиҳӣ мегуза-
ронанд.

 Ҷамъияти дорои масъу-
лияти маҳдуди “Шорух-2018” 
дар нозироти андоз  дар 
ноҳияи Рӯдакӣ ҳамчун андоз-
супоранда ба қайд гирифта 
шуда, фаъолияти соҳибкориаш 
иҷрои корҳои сохтмонӣ ме-
бошад. Дар натиҷаи омӯзиш 
в а  т а ҳ л и л и  э ъ л о м и я ҳ о и 
(ҳисоботи) ба мақомоти ан-
доз пешниҳоднамудаи шир-
кат ошкор шуд, ки корхона 
ҳангоми таҳияи пешниҳоди 
эъломияҳои андоз ҳаҷми 
корҳои сохтмониро кам нишон 
дода, бо мақсади пардохти 
ками маблағҳои андоз дар 
пешниҳоди ҳисоботи андозӣ 
ба камбудиҳо роҳ додааст. 
Ҷамъият тибқи муқаррароти 
боби 43 моддаи 290 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар низоми содакардашудаи 
андозбандӣ барои субъектҳои  
соҳибкории хурд қарор дорад.

Т и б қ и  э ъ л о м и я ҳ о и 
пешниҳоднамудаи ҷамъият дар 
давоми соли 2018 муомилоти 

андозбандишаванда аз иҷрои 
корҳои сохтмонӣ дар бинои 
истиқоматии ҳафтошёна, ки 
дар арафаи анҷомёбист, ҳаҷми 
корҳои иҷрошуда тибқи ни-
зоми содакардашуда 1008250 
сомониро ташкил додааст. 
Ҳамчунин, баъди гузариш ба 
низоми умумии андозбандӣ 
дар давоми ду моҳи соли 2019 
иҷрои корҳо мутобиқи ҳисоботи 
пешниҳодшуда 788135 сомони-
ро ташкил медиҳад. Дар рафти 
корҳои назоратӣ маълум шуд, 
ки масоҳати умумии бино 2800, 
6 метри мураббаъ буда, беш 
аз 50 фоизи корҳои сохтмонӣ 
анҷом ёфтааст. Масоҳати ан-
дозбандишаванда дар бинои 
номбурда айни замон 1400,04 
метри мураббаъро ташкил 
медиҳад. Яъне (1400*1500) = 
2100000. 2100000 – 1796385 = 
303619 х 18 % = 54650 сомонӣ 
андоз аз арзиши иловашуда ба 
таври илова ҳисоб гардид.

Ҷамъият дар низоми уму-
мии андозбандӣ мутобиқи 
муқаррароти моддаҳои 105-
110 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон супорандаи андоз 
аз фоида ба ҳисоб меравад. 
Аз ин нуқтаи назар, муқаррар 
гардид, ки ширкат маблағи 
андозбандишавандаи андози 
мазкурро, ки 303619 сомони-
ро ташкил медиҳад ва меъёри 
андозбандишавандаи он 1% 
мебошад, ба андозаи 3036 
сомонӣ кам нишон додааст. 
Бо дарназардошти талаботи 
қонунгузории андоз нисбати 
корхонаи мазкур ба таври ило-
ва ба маблағи 3036 сомонӣ ан-
доз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ 
ҳисоб карда шуд.

Ширкати сохтмонии “Шорух 
2018”  азбаски дар низоми 

умумии андозбандӣ фаъолият 
менамояд, тибқи муқаррароти 
моддаҳои 248-254 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
супорандаи андоз аз истифо-
дабарандагони  роҳҳои авто-
мобилгард маҳсуб меёбад. 
Бо дарназардошти талаботи 
мавҷуда санҷиши камералӣ со-
бит сохт, ки манбаи андозбан-
дишавандаи  ин намуди андоз 
дар давраи ҳисоботӣ 212533 
сомонӣ буда, меъёри он аз рӯи 
нишондоди 1 %  3036 сомониро 

ташкил медиҳад. Ҳамин тариқ, 
назорати камералӣ ва таҳлили 
эъломияҳои андоз дар муқоиса 
бо ҳисоботи пешниҳодгардида 
ҳ и с с а и  а н д о з ҳ о и  к а м 
ҳисобкардашударо ба маблағи 
59811 сомонӣ ошкор кард. 
Ҷамъият нисбати маблағҳои 
ба таври илова ошкоршуда 
эъломияи иловагӣ пешниҳод 
намуда, маблағи номбурдаро 
пурра ба буҷет пардохт намуд.

Ҳамчунин,  мутобиқ ба 
муқаррароти  банди 4 қисми 
3 моддаи 22, моддаи 37 ва 
қисми 4 моддаи 65 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
в а  С т а н д а р т ҳ о и  я г о н а и 
хизматрасонӣ ба андозсупо-
рандагон, дар асоси омӯзиш, 
таҳлилу муқоисаи ҳисоботи 
(эъломияҳои) андоз ва ди-
гар маълумоти ба мақомоти 
андоз пешниҳоднамудаи  ан-
дозсупоранда дар фаъолияти 
Ҷамъияти дорои масъулия-
ти маҳдуди “Се бародарон”, 
воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, 
Ҷамоати деҳоти Чоргултепа, 
деҳаи Оби шифо назорати 
камералӣ оид ба андоз аз ар-
зиши иловашуда, пешпардох-
ти андоз аз фоидаи шахсони 
ҳуқуқӣ ва андоз аз истифода-
барандагони роҳҳои автомо-
билгард гузаронида шуд.

Ҳа м и н  т а в р ,  н а з о р ат и 
камералӣ даромади андозбан-
дишавандаро бо истифода аз 
усули алтернативӣ бо дастрасии 
моддаҳои 23-24 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозо-
ри кору хизматрасониҳо ва ди-
гар маълумоти дастрасгардида 
вобаста ба ҳаҷми даромаднокӣ 
ба маблағи 300000 сомонӣ 
муайян намуд. Пас аз таҳлилу 
таҳқиқи ҳуҷҷатҳо муқаррар 
шуд, ки ҶДММ “Се бародарон” 
дар ҳисоботи ба мақомоти ан-
доз пешниҳоднамудаи хеш ба 
маблағи 54 ҳазор сомонӣ андоз 
аз арзиши иловашуда, 3 ҳазор 
сомонӣ андоз аз фоида ва 750 
сомонӣ андоз аз истифодаба-
рандагони роҳҳои автомобил-
гардро кам нишон додааст. Аз 
ин лиҳоз, ҷамъият ба маблағи 
57750 сомонӣ эъломияҳои 
иловагӣ пешниҳод намуда, 
маблағҳои пинҳонмондаи ан-
дозро пурра ба буҷа пардохт 
намуд.

М. ТАБАРЗОДА

ЗАРАР

Тавре аз натиҷаи корҳои назоратии мақомоти андоз 
бармеояд, субъектҳои зиёди хоҷагидор бо мақсади пинҳон 
намудани манбаи андоз иҷрои кору хизматрасониҳоро дар 
эъломияҳои андоз кам нишон дода,  музди меҳнатро ба 
кормандони кироя ғайрирасмӣ ё бо усули тағйирёбанда 
пардохт менамоянд. Дар ҳисоботи андозӣ бошад, манбаи 
андозбандишавандаро нокифоя нишон дода, ҳаҷми 
музди меҳнатро аз андозаи ҳадди ақали музди меҳнат 
(400 сомонӣ) муқаррар гардидааст, камтар нишон дода, 
дар дигар ҳолатҳо шумораи кормандони кирояи воқеан 
истифодашавандаро дар эъломияҳои андоз пурра нишон 
намедиҳанд.Аз 1 июл сар карда 

дар Россия рӯихати 
молҳое васеъ карда 

шудааст, ки онҳо бояд 
тамғагузорӣ шаванд. 

Ба рӯихати молҳои 
мазкур пойафзол ва 

тамоку низ дохил 
шудаанд. Атрҳо ва 
гулобҳоро ҳам дар 
реҷаи таҷрибавӣ 

тамғагузорӣ 
мекунанд.

Коршиносон махсусан 
ба тамғагузории пойафзол 
умеди калон доранд. Тибқи 
ҳисобҳои гуногун, ҳиссаи 
«кафшҳои» бо роҳи қочоқ 
воридшуда то 35 фоиз мера-
сад. Барои пойафзолҳои бо 
роҳи қочоқ вориди бозор-
шуда боҷҳо ва андозҳо ҷорӣ 
мегарданд. Чунин пойафзол 
нисбат ба пойафзолҳои дар 
Россия истеҳсолшуда арзонтар 
буда, истеҳсолкунандагони 
рус бо он рақобат карда на-
метавонанд. Бо ҳамин сабаб, 
тамғагузорӣ роҳи нисбатан 
мувофиқи ҳалли масъала аст, 
гуфтааст директории генера-
лии Иттифоқи чармгарон ва 
кафшдузони Россия Александр 
Андрунакиевич.

Д а р  в а з о р а т и  с а в д о и 
саноатӣ ҳам ба муваффақият 
умед мебанданд. Муовини 
вазир Виктор Евтухов гуфтааст, 
ки ба андешаи ӯ, тамғагузорӣ 
бояд молҳои зиёди истеъмоли-
ро фаро гирад, то ин ки ҳамаи 

марҳалаҳои гардиши онҳо аз 
дасти истеҳсолкунанда ё содир-
кунанда то истеъмолкунандаро 
дар бар гирад. Он гоҳ ҳамаи 
андозҳо ҷамъоварӣ гашта, 
амнияти сифати молҳо таъмин 
мегарданд.

И с т е ҳ с о л к у н а н д а г о н и 
маҳсулоти тамоку низ умед-
воранд бозорашонро бештар 
шаффоф гардонанд. Дар ни-
зоми «Нишони софдилӣ» ба 
истеҳсолкунандагон, содир-
кунандагон, чаканафурӯшон, 
ширкатҳои яклухтфурӯшӣ, ки 
молҳоро бевосита аз дасти 
истеҳсолкунандагон мегиранд 
ва содиркунандагон барои аз 
қайди давлатӣ гузаштан як сол 
мӯҳлат дода шудааст.

Тарзи кори тамғагузорӣ. 
Истеҳсолкунанда ба молаш 
рамзи рақамӣ мегузорад. Си-
стема тамоми роҳи гарди-
ши молро ба қайд мегирад. 
Дар мағоза онро пеш аз ба 
фурӯш гузоштан ду мароти-
ба аксбардорӣ мекунанд. 
Бо сабаби бо ғункунанда ва 
алоқаи доимӣ муҷаҳҳаз буда-
ни онлайн-касса мол ба таври 
ғайрирасмӣ фурӯхта намеша-
вад.

Маҳалли истеҳсоли мол-
ро ҳар як одаме, ки дар даст 
телефони смартфони замимаи 
махсус таҷҳизондашуда до-
рад, низ санҷида метавонад. 
Агар мақоми санҷиш натиҷаи 
«рамзи бехато» диҳад, пас 
маълум мегардад, ки мол тоза 
аст. Агар замима хато нишон 
диҳад, маълум мешавад, ки 
мол тоза нест.

Таҷрибаи кишварҳои дигар 
нишон медиҳад, ки ҷорӣ гаш-
тани тамғагузорӣ самараи хуб 
додаст. Масалан, дар Бразилия 
ҳаҷми маҳсулоти қалбакии 
тамоку паст шуда, 7 корхонаи 
ғайрирасмӣ баста шудааст, 
ҷамъоварии андозҳо аз соли 
2008 сар карда то соли 2010 40 
фоиз баланд шудааст.

https://rg.ru

АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

Кафшњои тоза
Пойафзол ва тамоку аз минтақаи бозори 

сиёҳ берун бароварда мешаванд

ё Чаро маблағҳои андозро 
пинҳон мекунанд
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

-Нахуст мафҳуми Рақами 
мушаххаси андозсупоранда 
(РМА) ва аҳамияти онро шарҳ 
медодед?

-Бо мақсади таъмини на-
зорати андоз ҳамаи андозсупо-
рандагон бояд дар мақомоти 
андоз баҳисобгириро гуза-
ранд. Бояд қайд намуд , ки 
андозсупорандагон агентҳои 
андоз,  аз  ҷумла воҳидҳои 
алоҳидаи таъсиснамудаи онҳо 
(филиалҳо,  намояндагиҳо, 
муассисаҳои доимӣ ва ғайра), 
инчунин, шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ба синни 16 ра-
сидаанд, уҳдадор мебошанд, 
ки дар мақомоти андоз аз 
баҳисобгирӣ гузашта соҳиби 
рақами мушаххаси андозсупо-
ранда гарданд. 

Мутобиқи талаботи банди 
7 моддаи 26 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки 
андозсупоранда баҳисобгириро 
мегузараду соҳиби рақами му-
шаххас мешавад, вазифадор 
мегардад, ки рақами мушаххаси 
худро дар ҳисоботи андозӣ, му-
котибот бо мақомоти андоз, гум-
рук ё молия, дар муносибатҳои 
мутақобила бо дигар мақоми 
ваколатдор, дар эъломияҳои 
гумрукӣ, ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, 
харҷномаҳо, чекҳои таҷҳизоти 
назоратӣ-хазинавӣ, инчунин, 
дар дигар ҳуҷҷатҳои корӣ 
(қарордодҳо, шартномаҳо) зикр 
намояд. 

-Рақами мушаххаси андоз-
супоранда (РМА)-ро ҳар шахс, 
новобаста аз он ки фаъолияти 
соҳибкорӣ дорад ё не, бояд 
ҳатман дошта бошад. Аммо дар 
ҳолати бақайдгирӣ андозсупо-

ранда соҳиби рақами ягонаи 
мушахас (РЯМ) мегардад. Инҳо 
аз ҳам чӣ фарқ доранд?

-Мутобиқи талаботи моддаи 
4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
« Д а р  б о р а и  б а қа й д г и р и и 
давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ» рақами 
ягонаи мушаххас рамзи ягонаи 
рақамиест, ки ба рақами мушах-
хаси андозсупоранда асос ёфта 
такрорнашаванда мебошад. 
Ҳангоми бақайдгирии давлатӣ, 
аз ҷониби мақомоти анҷомдодаи 
б а қа й д г и р и и  д а вл а т ӣ ,  б а 
соҳибкорон, шахсони ҳуқуқӣ, 
филиалҳо ва намояндагиҳои 
шаҳрвандони хориҷӣ дода ме-
шавад. 

- Ҳ а н г о м и  г у з а ш т а н и 
баҳисобгирӣ дар мақомоти 
андоз дар баробари додани 
гувоҳномаи РМА боз дар ши-
носномаи шаҳрванд штампи 
рақамии он зада мешавад. Ме-
гуфтед, ки ин амал ба чӣ хотир 
анҷом дода мешавад?

-Вақте шаҳрванд ё андозсупо-
ранда баҳисобгириро мегузарад, 
ҳатман ба он варақаи алоҳида, 
яъне гувоҳнома дода мешавад, 
ки дар он рақами мушаххас, 
санаи баҳисобгирӣ ва дигар 
маълумоти вобаста ба ҳолати 
баҳисобгирӣ дарҷ шудааст. Ас-
лан, он ҳамчун шаҳодатномаи 
тасдиқкунандаи мақомоти андоз 
аст, ки баъди гузаштани раванди 
баҳисобгирӣ ба шаҳрванд дода 
мешавад. 

Тибқи талаботи Кодекси андоз 
ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи қайдҳои 
баҳисобгирӣ, додани рақамҳои 
мушаххаси андозсупоранда, 

муқаррар намудани рамзҳои 
сабабҳои ба ҳисоб гузоштан» дар 
вақти гирифтани рақами мушах-
хаси андозсупоранда, ки ба шах-
си воқеӣ – шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дода шудааст, дар 
шиносномаи ин шахси воқеӣ 
штамп зада, дар он рақами му-
шаххаси андозсупоранда нишон 
дода мешавад. 

Ёдовар бояд шуд, ки қоидаҳои 
баҳисобгирӣ, додани рақамҳои 
мушаххаси андозсупоранда, 
муқаррар намудани рамзҳои 
сабабҳои ба ҳисоб гузоштан, ин-
чунин, қоидаҳои тайёр намудани 
муҳрҳо, гузоштани муҳрҳо ва 
ба расмият даровардани сабти 
рақами мушаххаси андозсупо-
ранда дар шиноснома аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тасдиқ карда мешавад.

Алҳол, ки шакли пластикии 
шиносномаҳо ҷорӣ шудааст, 
рақами мушаххаси андозсупо-
ранда дар он тариқи электронӣ 
сабт мегардад. 

-Оё шаҳрвандони хориҷӣ 
ё шахсони бешаҳрванд низ 
уҳдадоранд, ки РМА дошта 
бошанд? 

-Ғайр аз шаҳвандони ҷумҳурӣ, 
шахсони воқеии хориҷӣ, ки 
ҳамчун резиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эътироф мешаванд, 
уҳдадоранд, РМА гиранд. Дар 
баробари ин, шаҳрвандони 
хориҷие, ки мехоҳанд фаъолия-
ти соҳибкориро дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ 
монанд, резидент ҳисобида 
намешаванд. Аз ин рӯ, дар 
муҳлате, ки он иҷозати гузаш-
тани бақайдгирии давлатиро 
мегирад, дар ин муддат ме-

тавонад баҳисобгириро дар 
мақомоти андоз гузашта, соҳиби 
РМА шавад. 

-Барои гирифтани РМА 
шаҳрванд ба куҷо метавонад 
муроҷиат кунад ва бо худ кадом 
ҳуҷҷатҳоро бояд дошта бошад?

-Бо  мақсади гузаштани 
баҳисобгирӣ ва гирифтани РМА 
шахсони воқеӣ - шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вази-
фадоранд , ки ба мақомоти 
маҳали зист бо шиноснома, 
шаҳодатномаи тавваллуд, ари-
заи шакли тасдиқшуда муроҷиат 
намуда, то муддати 3 рӯзи корӣ 
соҳиби РМА шаванд. Шахсо-
ни воқеии хориҷӣ бо мақсади 
баҳисобгирӣ дар мақомоти ан-
доз метавонанд ба мақомоти 
маҳали зисти будубоши худ 
муроҷиат кунанд. Онҳоро за-
рур меояд, ки барои гузаштани 
баҳисобгирӣ нусхаи шиносно-
ма, аризаи шакли тасдиқшуда, 
варақаи муҳоҷиратӣ, инчунин, 
корти гурезагии худро (онҳое, 
ки ҳамчун гуреза дар қаламрави 
кишваре паноҳ баранд, аз ҷониби 
мақомоти дахлдори ҳамон киш-
вар ба онҳо корти гурезагӣ дода 
мешаванд) ба мақомот пешниҳод 
намоянд. Дар баробари ин, бояд 
ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида 
пурра бо забони давлатӣ тарҷума 
шуда, тариқи нотариалӣ тасдиқ 
гардида бошанд.

-Анҷом додани ин наму-
ди хизматрасонӣ ройгон аст ё 
пулакӣ?

-Қайд кардан зарур аст, 
ки тамоми хизматрасониҳои 
мақомоти андоз бо истис-
нои ҳолатҳои муқарраршудаи 
қонунгузорӣ ройгон анҷом дода 
мешавад. Барои гузаштани 
баҳисобгирӣ аз ҷониби мақомоти 
андоз пардохт муқаррар нашуда-
аст. Аз ин рӯ, шаҳрвандон мета-
вонанд бемонеъа ва бе пардохти 
маблағ аз мақомоти андоз РМА 
гиранд. 

-Баъзан шаҳрвандон шикоят 
мекунанд, ки барои РМА гириф-
тан гӯё маблағ супоридаанд?

-Тавре ки зикр кардем, акса-
рияти хизматрасониҳои мақомот 
ройгон анҷом дода мешавад.

Аз андозсупорандагон ва 
шаҳрвандон хоҳиш карда ме-
шавад, ки дар сурати аз ҷониби 

кормандони мақомоти андоз 
ҳангоми додани РМА (ИНН) роҳ 
додан ба дағалӣ, кашолкорӣ 
ва талаб намудани маблағ ба 
рақами содакардашудаи Куми-
таи андоз 151 ва ё телефонии 
боварии Раиси Кумитаи андоз 
2-33-09-05 муроҷиат намоянд. 

-Оё имкон дорад, ки РМА-и 
ба шаҳрванд ё андозсупоранда 
додашуда тағйир ёбад, ислоҳ 
шавад ва бекор гардад?

-Рақами мушаххаси андоз-
супоранда дар ҳеҷ ҳолат, ба 
истиснои ҳолатҳои дар Кодек-
си мазкур пешбинигардида, 
тағйир дода намешавад ва на-
метавонад ба андозсупорандаи 
дигар (ҳама гуна шахси дигари 
воқеӣ ё ҳуқуқӣ), ҳатто ҳангоми 
барҳамхӯрии ҳамин андозсупо-
ранда – шахси ҳуқуқӣ (воҳиди 
алоҳидаи он), катъ гардидани фа-
ъолияти филиали (намояндагии) 
шахси ҳуқуқии хориҷӣ ё вафоти 
андозсупоранда – шахси воқеӣ 
дода шавад.

Рақами мушаххаси андоз-
супоранда метавонад дар асо-
си қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  д а р  ҳ о л а т и 
азнавбаҳисобгирии тамоми ан-
дозсупорандагон ё гурӯҳи муайя-
ни онҳо ё ин ки аз ҷониби мақоми 
ваколатдори давлатӣ дар сурати 
роҳ додани иштибоҳ ҳангоми 
додани рақами мушаххаси ан-
дозсупоранда (нодуруст додани 
рақами мушаххаси андозсупо-
ранда, додани ҳамон як рақами 
мушаххаси андозсупоранда ба 
андозсупорандагони гуногун 
ё додани зиёда аз як рақами 
мушаххаси андозсупоранда ба 
ҳамон як андозсупоранда) тағйир 
дода шавад.

-Агар шаҳрванд ё андозсупо-
ранда ном ё насаби худро иваз 
кунад зарурати ислоҳи ном дар 
РМА пеш меояд?

-Ҳангоме, ки шаҳрванд ё 
андозсупоранда ном ё насаби 
худро тағйир медиҳад ба ӯ зарур 
аст, ки ҳатман ба мақомоти андо-
зи маҳали қайди худ муроҷиат 
намуда онро иваз кунад. Дар су-
рати анҷом надодани тағйири он 
ба мушкилӣ дучор мегардад. Дар 
баробари ин, шахсони ҳуқуқӣ низ 
агар тағйири ном кунанд, бояд, 
ки аз қайди мақомот гузашта 
ислоҳи онро анҷом диҳанд. 

-Ташаккур барои суҳбат!
-Саломат бошед!

Мусоҳиб 
Фирдавси АБДУРАҲМОН

Тартиби гирифтани РМА
Тибқи талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шаҳрвандони аз 16 - сола боло бояд дар мақомоти андоз 
баҳисобгириро гузашта, соҳиби рақами мушаххаси 
андозсупоранда (РМА) гарданд. Барои гирифтани 

маълумоти бештар дар бораи РМА суҳбате доштем бо 
сардори Раёсати бақайдгирии андозсупорандагони 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Сафарзода Лола, ки фишурдаи онро пешкаш менамоем.

Индивидуальные предприни-
матели и компании, которые 
раньше работали без онлайн-
касс, с 1 июля должны начать 
их использовать.

Речь идет об оборудовании с функ-
цией мгновенной передачи данных в 
налоговые органы.

Среди тех, кто должен перейти на 
такие контрольно-кассовые аппараты, 
индивидуальные предприниматели сфе-

ры услуг, использующие единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД) и патентную 
систему налогообложения (ПСН). А также 
все индивидуальные предприниматели 
сферы торговли, общепита на ЕНВД и 
патенте, имеющие наемных работников. 
И индивидуальные предприниматели 
без наемных работников, реализующие 
товары через вендинговые автоматы.

Предпринимателям, которые проиг-
норируют установку онлайн-касс, грозят 
штрафы. Начисляются они за каждый, не 
отправленный в налоговую службу чек, 

напоминает Юлия Русинова, директор 
по развитию фискальных решений Атол.

Юридическое лицо заплатит от 75 до 
100 процентов суммы расчета без приме-
нения контрольно-кассовой техники, но 
не менее 30 тысяч рублей. Должностное 
лицо - от четверти до половины суммы 
расчета, но не менее 10 тысяч рублей. 
Если налоговая зафиксирует повторное 
нарушение, а сумма осуществленных 
расчетов при этом будет больше одного 
миллиона рублей, организации придется 
прекратить свою деятельность на срок 

до 90 дней. Должностное лицо получит 
дисквалификацию от одного года до 
двух лет.

https://rg.ru 

Предприниматели перешли на онлайн-кассы
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АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

ИМТЁЗҲОИ АНДОЗ

Тибқи талаботи моддаи 
38 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва қарори Ҳукумати 
Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н  а з 
0 2 . 0 5 . 1 2 0 1 3  № 2 1 0  д а р 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ 
ҳангоми таҳвили чаканаи мол, 
иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо 
бо пули нақд, кортҳои пардох-
ти бонкӣ, чекҳо бо истифодаи 
ҳатмии мошинҳои назоратӣ  ха-
зинавии дорои хотираи фискалӣ 
(МНХ) ва додани чеки назоратӣ 
анҷом дода мешавад.

Тавре аз Маркази коркар-
ди маълумоти Кумитаи андо-
зи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз натиҷаи таҳлил 
иттилоъ доданд, ба ҳолати 1-уми 
майи соли ҷорӣ дар миқёси 
ҷумҳурӣ 19382 андозсупоранда 
бо МНХ-и дорои ТИЭ таъмин 
шудаанд, ки ин нисбат ба 1-уми 
январи соли 2019-ум 1206 адад 
зиёд мебошад. Афзоиши таъми-
ни МНХ-и дорои ТИЭ дар шаҳри 
Душанбе 391 адад, вилояти Суғд 
338 адад, вилояти Хатлон 240 
адад, ВМБК 5 адад ва шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 231 
ададро ташкил намудааст.

Манбаъ гуфт, ки маблағи уму-
мии амалиёти таҳвили чаканаи 
молҳо тавассути МНХ-и дорои 
ТИЭ дар ин давра 5465,2 млн. со-
мониро ташкил медиҳад, ки нис-
бат ба нишондиҳандаи ҳамин 
давраи соли 2018-ум 1039,5 

ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Ин 
нишондод дар шаҳри Душанбе 
332,9 млн. сомонӣ, вилояти Суғд 
327,9 млн. сомонӣ, вилояти Хат-
лон 191,7 млн. сомонӣ, ВМБК 0,4 
млн. сомонӣ ва шаҳру ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ 124,4 млн. сомо-
ниро ташкил менамояд. Аз ин 
нишондод, 4538,1 млн. сомонӣ 
ё худ 83 фоиз аз ҷониби шахсони 
ҳуқуқие, ки дар низоми умумӣ 
фаъолият мекунанд, 124,1 млн. 
сомонӣ ба шахсони ҳуқуқие, 
ки дар ташкилотҳои буҷетӣ, 
261,3 ҳазор сомонӣ ба шахсони 
ҳуқуқие, ки дар низоми сода-
кардашуда ва 541,6 млн. сомонӣ 
ба соҳибкорони инфиродие, ки 
тибқи шаҳодатнома фаъолият 
менамоянд, рост меояд.

Қайд гардид, ки гузарони-
дани корҳои назоратӣ вобаста 
ба истифодаи МНХ-и дорои 
ТИЭ нисбат ба ҳамин давраи 
соли 2018 беҳтар гардида-
аст. Дар ин давра аз ҷониби 
кормандони мақомоти андоз 
дар фаъолияти 1866 андозсу-
поранда хариди  назоратӣ ва 
дигар чорабиниҳо вобаста ба 
санҷиши истифодаи дурусти 
МНХ-и дорои ТИЭ гузаронида 
шуда, аз ин ҳисоб ба маблағи 7,5 
млн. сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ 
татбиқ гардидааст. Ин нисбат ба 
нишондиҳандаи ҳамин давраи 
соли 2018-ум 137 адад зиёд ё 
ба маблағи 1,5 млн. сомонӣ 
афзоиш ёфтааст.

Тавре таҳлили муқоисавии 
нишондиҳандаҳо оид ба таъ-
мин ва истифодаи МНХ-и дорои 
ТИЭ муайян намудааст, истифо-
даи МНХ-и дорои ТИЭ имкон 
медиҳад, ки андозсупоранда ва 
интизоми ӯ оид ба истифодаи 
МНХ дар низоми мустақим зери 
назорат қарор гирифта, масъули-
яти андозсупоранда ҷиҳати ри-
ояи қонунгузории андоз беҳтар 
гардад. 

Вале, тавре дида меша-
вад, баъзе аз шахсони ҳуқуқии 
низоми содакардашуда ва 
соҳибкорони инфиродии тибқи 
шаҳодатнома фаъолияткунанда, 
дидаву дониста дар фаъолияти 
худ МНХ- дорои ТИЭ-ро насб 
намекунанд ва ё насб намоянд 
ҳам, аз он ба таври зарурӣ ис-
тифода намекунанд.

Дар давраи семоҳи якуми 
соли ҷорӣ аз ҷониби шахсони 
ҳуқуқӣ (низоми содакарда-
шуда) 187 андозсупоранда 
ба маблағи 24725,0 ҳазор 
сомонӣ. амалиёти таҳвили 
чаканаи мол, иҷрои корҳо ва 
хизматрасониҳоро бо пули 
нақд тавассути МНХ дорои 
ТИЭ анҷом додаанд , аммо 
дар эъломияи андози дар 
ин давра пешниҳоднамудаи 
худ онро умуман нишон на-
додааанд. Илова бар ин 157 
андозсупоранда ба маблағи 
2745,2 ҳазор сомонӣ амалиёти 
таҳвили чаканаи мол, иҷрои 

корҳо ва хизматрасониҳоро бо 
пули нақд тавассути МНХ дорои 
ТИЭ анҷом дода, дар эъломияи 
андози пешниҳоднамудаи худ 
амалиёти мазкурро қисман 
нишон додаанд. Аз ҳисоби уму-
ман нишон надодани амалиёт 
ва ё қисман нишон додан дар 
фаъолияти 344 андозсупоран-
да ба маблағи 27470,2 ҳазор 
сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб 
намудани андози низоми со-
дакардашуда муайян карда 
шудааст.

Дар давраи семоҳи якуми 
соли ҷорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 
аз ҷониби соҳибкорони инфи-
родие, ки тибқи шаҳодатнома 
фаъолият менамоянд , 590 
андозсупоранда ба маблағи 
10146,4 ҳазор сомонӣ амалиё-
ти таҳвили чаканаи мол, иҷрои 
корҳо ва хизматрасониҳоро 
бо пули нақд тавассути МНХ 
дорои ТИЭ анҷом дода, дар 
эъломияи андози дар ин давра 
пешниҳоднамудаи худ амали-
ёти мазкурро умуман нишон 
надодаанд. Илова бар ин, 1131 
андозсупоранда ба маблағи 
14374,5 ҳазор сомонӣ амалиё-
тро анҷом дода, дар эъломияи 
андози пешниҳоднамудаи худ 
амалиёти мазкурро қисман ни-
шон додаанд. 

Таҳлил нишон додааст, ки дар 
ин давра дар миқёси ҷумҳурӣ 
аз ҷониби соҳибкорони инфи-
родие, ки тибқи шаҳодатнома 
фаъолият менамоянд, аз ҳисоби 
умуман нишон надодани ама-
лиёт ва ё қисман нишон додан 
дар фаъолияти 1721 андозсу-
поранда ба маблағи 24520,9 
ҳазор сомонӣ эҳтимолияти кам 
ҳисоб намудани андози ни-
зоми содакардашуда муайян 
карда шудааст. Ҳолати мазкур 
гувоҳӣ медиҳад, ки дар мав-
риди аз ҷониби андозсупоран-
дагон пурра таъмин гардидани 
уҳдадориҳои андоз оид ба  ис-
тифодаи дурусти МНХ-и до-
рои ТИЭ, пурра нишон додани 
амалиёти таҳвили чаканаи мол, 
иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои 

бо пули нақд тавассути МНХ-
дорои ТИЭ анҷомдодашуда, 
дар эъломияи андози низоми 
содакардашуда ва дар ҳолати 
аз ҷониби масъулони мақомоти 
ҳудудии андоз дуруст ба роҳ 
мондани корҳои назоратӣ барои 
ҷамъоварии ин намуди андоз 
мусоидат менамояд.

Пешниҳод гардид, ки барои 
дуруст ба роҳ мондани назорати 
андоз, пайгирии амалиётҳои 
анҷомдодашаванда барои ан-
дозсупорандагони низоми со-
дакардашудаи андозбандӣ, 
баҳисобгирии даромад ва 
хароҷот дар асоси ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунанда бо таҳия на-
мудани ҳисобнома-фактураҳои 
содакардашуда ва амалиётҳои 
бо истифода аз МНХ-и бо ТИЭ 
пайвастшуда, дар Китоби да-
ромаду хароҷот дарҷ гардида, 
дар баробари ин дар ҳисоботи 
(эъломияи) андози низоми со-
дакардашудаи андозбандӣ ба 
тариқи автоматикӣ инъикос 
гардад. Инчунин, ҳисоботи (эъ-
ломияи) андозсупоранда аз рӯи 
амалиётҳои анҷомдодашуда 
дар давраи ҳисоботӣ тариқи 
электронӣ  ташаккул ёбанд ва 
таҳти назорати қатъӣ қарор дода 
шаванд. Ҳамазмон, тавассути 
воситаҳои ахбори омма корҳои 
тавзеҳотию фаҳмондадиҳӣ, 
(ҳамчунин, ташкил намудани 
банерҳо ва овезаҳо) оид ба зару-
рат  талаб намудани чиптаи МНХ 
ба роҳ монда шавад. Инчунин, 
ҷиҳати ташкил намудани назо-
рати мунтазами истифодабарии 
МНХ, дар хазинаҳои маркази 
савдо ва ҷойҳое, ки шаҳрвандон 
пайваста ташриф меоранд, на-
зорати доимии истифодаи МНХ 
ба роҳ монда шавад.

Бо дарназардошти ҳолатҳои 
қайдгардида, пешниҳод шуд, ки 
ҳангоми гузаронидани корҳои 
назоративу фаҳмондадиҳӣ кор-
мандони мақомоти ҳудудии 
андоз ба нишондиҳандаҳои 
махзани маълумоти системаи 
иттилоотии андоз ва ҳисоботи 
пешниҳоднамудаи андозсупо-
рандагон диққати ҷиддӣ дода, 
аз рӯи нишондиҳандаҳои маз-
кур ҷиҳати васеъ гардонидани 
заминаҳои андозбандӣ ва ҳисоб 
намудани андозҳои иловагӣ, 
чораҷӯӣ намоянд.

М. ҶУМЪА

Тањлили рафти истифодаи 
МНХ-и дорои ТИЭ

Маркази коркарди маъ-
лумоти Кумитаи ан-

дози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо мақсади иҷрои Фар-
моиши Раиси Кумитаи 

андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
рӯи ҳисоботи ҷамъбастӣ 
ва динамикаи гардиши 
пулии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиро-
дии тибқи шаҳодатнома 

фаъолияткунанда дар 
моҳҳои январ-майи соли 
ҷорӣ, ки тавассути маълу-
моти  мошини назоратӣ-

хазинавии дорои таҷҳизоти 
интиқолдиҳандаи 

электронӣ (ТИЭ) ба махзани 
маълумоти Кумитаи андоз 

ворид шудааст, таҳлил 
гузаронд.

Киберварзиш метавонад аз 
андози нав озод бошад, зеро 
дар ин кишвар бозии мазкур 
расман намуди варзиш эълон 
шудааст.

Б а р о и  о н л а й н - б о з и ҳ о  в а 
хизматрасониҳои интиқоли силсилавии 
мусиқӣ ва филмҳо, ки барои онҳо аз об-
уначиён маблағ мерӯёнанд, андозбандӣ 
мешаванд.

Тавре директории генералии де-
партаменти аксизҳои Таиланд Патчара 
Анунтасилпа гуфтааст, киберварзиш аз 

андоз озод аст, зеро Раёсати варзиши 
кишвар онро расман намуди варзиш 
эълон кардааст.

Тибқи суханони сардори раёсат, 
проблемаҳои алоқаманд ба андозбан-
дии сервисҳои силсилавии берун аз 
қаламрави Таиланд ҷойгиршуда, ба мо-
нанди YouTube ва Facebook вуҷуд доранд. 
Анунтасилпа илова кардааст, ки андози 
нав ҳамчун андоз барои ашёи бодабдаба 
тасниф карда мешавад.

Дар мақолаи рӯзнома гуфта мешавад, 
ки ҳукумати Таиланд роҳҳои андозбандӣ 
кардани платформаҳоеро ҷустуҷӯ ме-
кунад, ки аз Таиланд даромад ба даст 

оранд ҳам, вале амалан дар хориҷи 
шоҳигарӣ ҷойгир шудаанд.

Чанде пеш департамент лоиҳаи 
қонун дар бораи андоз барои тиҷорати 
электрониро пешниҳод намуд, ки онро 
Шӯрои давлатӣ насанҷидааст. Ҳоло 
оҷонсӣ ният дорад лоиҳаи қонунро ба 
ҳукумат пешниҳод кунад. Тибқи ҳуҷҷати 
нав барои операторони онлайн-бозиҳо, 
стикерҳои пулакӣ, рекламаи онлайнӣ 
ва ба таври онлайнӣ брон кардани 
меҳмонхонаҳое, ки ба Таиланд ҳамасола 
зиёда аз 1,8 млн бат (58,5 ҳазор доллар) 
даромад меоранд, ААИ ва андоз аз 
фурӯш ҷорӣ карда мешавад.

Тадбири мазкур инчунин ният дорад 
барои операторони маҳаллӣ ва хориҷӣ 
шароити баробарро таъмин намояд.

http://www.aif.ru

Њукумати Таиланд ният дорад барои онлайн-бозињо андоз љорї намояд
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗ
ЭЪЛОН

Муњтарам шањрвандон!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба маълумоти шумо мерасонад, ки аз 1 июни соли 2019 
ҳар як шахси воқеӣ метавонад аз модули электронии 
хизматрасонии «Утоқи шахсии  андоз-
супоранда» истифода намояд. Исти-
фодаи модули мазкур ройгон буда, 
барои дастрасӣ ба он ба мақомоти 
андоз танҳо нусхаи шиноснома 
пешниҳод карда мешавад.

Истифода аз «Утоқи шахсии 
андозсупоранда» имконият 
медиҳад, ки бе ҳозир шу-
дан ба мақомоти андоз, 
ҳисобварақаи худро оид 
ба ҳисоб ва пардохти 
андозҳо аз объектҳои 
ғайриманқул, замин, 
воситаҳои нақлиёт ва 
андоз аз даромади 
иҷора, инчунин, 
бақияи қарзи ан-
доз дар шакли 
онлайн маълу-
мот дастрас 
намоед.

О и д  б а 
масъалаи 

истифодаи 
«Утоқи шах-

сии андозсупо-
ранда» метаво-

нед аз сомонаи 
К у м и т а и  а н д о з 

www.andoz.tj ва Мар-
кази тамос ба воситаи 

рақами телефонии 151 
ва ё мақомоти ҳудудии 

андоз маълумоти иловагӣ 
дастрас намоед.

Ку м и т а и  а н д о з и  н а з д и 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мақсади татбиқи дурусти 
имтиёзҳои пешбининамудаи 
боби 471 Кодекси андоз барои 
корхонаҳои парандапарварӣ ва 
корхонаҳои истеҳсолкунандаи 
хӯроки омехтаи паранда ва чор-
во дастур медиҳад, ки мутобиқи 
муқаррароти моддаи 3131  Ко-
декси андоз чунин корхонаҳо ба 
муҳлати 6 сол аз пардохти андоз 
аз фоида (андози низоми со-
дакардашуда), андоз аз арзиши 
иловашуда, андоз аз истифода-
барандагони роҳҳои автомобил-
гард ва андозҳо аз молу мулки 
ғайриманқул озод мебошанд.

Ғайр аз ин, мутобиқи сархати 
ҳаждаҳуми қисми 4 моддаи 169 
Кодекси андоз воридоти техно-
логияву таҷҳизот ва мавод барои 
таъминоти соҳаи парандапарварӣ 
ва ҳангоми ворид намудани молҳо 
бевосита барои эҳтиёҷоти худи 
корхона аз пардохти андоз аз ар-
зиши иловашуда озод мебошад. 

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки 
дар ҳолати аз ҷониби корхонаҳои 
парандапарварӣ ва корхонаҳои 
истеҳсолкунандаи хӯроки омех-
таи паранда ва чорво таҳвил на-
мудани чунин молҳои воридотӣ 
ба бозори дохилии кишвар, ама-
лиёти мазкур бо андоз аз арзиши 
иловашуда, боҷи гумрукӣ ва ди-
гар андозҳо бо тартиби умумии 
муқаррарнамудаи Кодекси андоз 
андозбандӣ мешаванд. Яъне 
имтиёзи андоз аз арзиши илова-

шуда дар ҳолате татбиқ мегардад, 
ки агар воридоти технологияву 
таҷҳизот ва мавод танҳо барои 
таъминоти соҳаи парандапарварӣ 
ва эҳтиёҷоти худи корхонаҳо во-
рид шавад.

Агар аз ҷониби корхонаҳо 
д а р  б а р о б а р и  ф а ъ о л и я т и 
парандапарварӣ ва истеҳсоли 
хӯроки омехтаи паранда ва чорво, 
инчунин дигар намудҳои фаъо-
лият анҷом дода шавад, бояд 
ба инобат гирифта шавад, ки 
чунин корхонаҳо вазифадоранд 
тибқи муқаррароти моддаи 49 
Кодекси андоз баҳисобгирии 
ҷудогонаи объектҳои андозбандӣ 
ва объектҳои бо андозбандӣ 
алоқамандро пеш баранд. 
Имтиёзҳои зикршуда танҳо ба 
корхонаҳои парандапарварӣ 
истеҳсолкунандаи хӯроки омех-
таи паранда ва чорво амалӣ 
мегардад. Яъне дигар амалиёт 
ва объектҳои корхонаҳое, ки 
ба фаъолияти парандапарварӣ 
ва истеҳсоли хӯроки омехтаи 
паранда ва чорво  алоқамандӣ 
надоранд, бояд тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи Кодекси андоз 
андозбандӣ гарданд.

Масалан, ҶДММ «А» - кор-
хонаи парандапарварӣ, воқеъ 
дар ноҳияи Балҷувон. Масоҳати 
умумии объекти ғайриманқули 
ҷамъият 300 метри мураб-
баъро ташкил медиҳад. Кор-
хона мустақиман 200 метри 
мураббаи онро ба фаъолияти 
парандапарварӣ ва истеҳсоли 

хӯроки омехтаи паранда ва чорво 
ва 100 метри мураббаи объекти 
ғайриманқулро ба дигар намуди 
фаъолият истифода мекунад. Дар 
ин ҳолат, корхона аз пардохти 
андоз аз объектҳои ғайриманқул 
аз рӯи масоҳати 200 метри му-
раббаъ озод буда, аз ҳисоби 100 
метри мураббаъ уҳдадор аст, ки 
тибқи талаботи Кодекси андоз 
пардохти андоз аз объектҳои 
ғайриманқулро ба буҷети дахл-
дор таъмин намоянд. 

Мисол. ҶДММ «А» - корхонаи 
парандапарварӣ барои пешбур-
ди фаъолияти соҳибкории худ 
500 метри мураббаъ объектҳои 
ғайриманқулро аз ҶДММ «Б»  
(ё шахси воқеӣ) ба иҷора ги-
рифтааст.  Дар чунин ҳолат, 
ҳарчанд ҶДММ «А» ҳамчун 
ко рхо н а и  п а р а н д а п а р в а р ӣ 
аз пардохти андозҳо аз молу 
мулки ғайриманқул озод бо-
шад ҳам, ҶДММ «Б» ҳамчун 
соҳибмулк ва иҷорадиҳанда 
мутобиқи муқаррароти  Ко-
декси андоз уҳдадор аст, ки 
аз рӯи 500 метри мураббаи ба 
иҷорадодашуда андозҳо аз молу 
мулки ғайриманқулро ҳисоб ва ба 
буҷет пардохт намояд.

Бояд гуфт, ки новобаста аз он 
ки корхонаҳои парандапарварӣ 
ва истеҳсоли хӯроки омехтаи 
паранда ва чорво дар низоми 
имтиёзноки андозбандӣ фа-
ъолият мекунанд, дар асоси 
моддаҳои 50-51 Кодекси андоз 
онҳо уҳдадоранд мутобиқи тар-
тиб ва муҳлатҳои муқарраршуда 
ба мақомоти андози маҳалли 
баҳисобгирӣ эъломияҳои андоз 
аз тавозуни муҳосибиро сари 
вақт пешниҳод намоянд. Дар 
сурати риоя нашудани тала-
боти мазкур мақомоти андоз 
ҳуқуқ дорад тибқи талаботи 
моддаҳои 599 ва 601 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
чораҳои маъмурӣ андешад. 
Дар баробари ин, барои чунин 
корхонаҳо муҳлати нигоҳдории 
ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ва 
ҳисоботи андоз, инчунин муҳлати 
даъво тибқи талаботи моддаи 66 
Кодекси андоз ба муҳлати 6 сол 
дароз карда мешавад.

Вобаста ба ин, кормандо-
ни мақомоти ҳудудии андозро 
зарур аст, ки бо мақсади ду-
руст татбиқ намудани имтиёзҳои 
пешбининамудаи моддаи 3131  
Кодекси андоз, бо корхонаҳои 
парандапарварӣ ва корхонаҳои 
истеҳсолкунандаи хӯроки омех-
таи паранда ва чорво мунтазам 
корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаро-
нанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Асоси рушд
Корхонањои парандапарварї  
аз кадом имтиёзњо бархўрдоранд?

Чанде пеш Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ҳудудии 
андоз дар бораи низоми имтиёзноки 
андозбандӣ барои корхонаҳои парандапарварӣ 
ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи хӯроки омехтаи 
паранда ва чорво мактуби тавзеҳотӣ ирсол 
намуд, ки дар он имтиёзҳои пешниҳодшуда ба 
корхонаҳои парандапарварӣ оварда шудааст.

Работники одной ис-
панской строительной 
кампании устроили насто-
ящее сражение за возмож-
ность называть себя теми, 
кто нашел клад. Ведь тот, 
кто отыскал сокровище, 
имеет право на компен-
сацию части стоимости 
находки.  Как пишет E l 
Mundo, законодательство 
пиренейского королев-
ства предполагает выплату 
50 процентов стоимости, 
которые распределяются 
между владельцем земли 
и непосредственно тем, 
кто обнаружил клад. Вот 
только на звание перво-
открывателя претендуют 
сразу несколько человек.

Речь идет о 19 амфорах с 
600 кг бронзовых монет, об-
наруженных в апреле 2016 
года и которые эксперты 
оценили почти в полмил-
лиона евро. Министерство 
культуры готово выплатить 
125 тысяч, однако не знает 
кому. На сумму претендуют 
сразу несколько человек. В 
первую очередь это рабо-
чий, управлявший экскава-

тором, а также два его кол-
леги, трудившихся непода-
леку. Именно они первыми 
увидели монеты, сообщили 
о находке бригадиру, а тот 
уже вызвал гражданскую 
гвардию и представителей 
властей.

Однако в министерство, 
а затем в суд обратились 
еще несколько работни-
ков той же строительной 
компании, утверждая, что 
находились поблизости и 
тоже имеют право на часть 
этих денег. Большинство 
этих претензий суд уже от-
клонил, но дело до сих пор 
не закрыто.

Напомним, во время 
прокладки дороги недалеко 
от Севильи рабочие наткну-
лись на 19 амфор, доверху 
заполненных монетами 
III-IV века нашей эры (всего 
53208 монет). Ученые обна-
ружили на них изображе-
ния римских императоров 
Константина, Максимили-
ана, Диоклетиана. Журнал 
National Geographic назвал 
данную находку одним из 
самых важных археологи-
ческих открытий 2016 года 
во всем мире. Эксперты до 
сих пор не разгадали, кому 
принадлежали этим моне-
ты, предполагается, что их 
могли приготовить для вы-
платы жалования солдатам 
или их собрали в качестве 
налогов. Все они были пере-
даны в археологический 
музей Севильи.

https://rg.ru

Кумитаи андози назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии  

Тоҷикистон

Испанские строители  
три года пытаются добиться 

статуса кладоискателей
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Дар давоми солҳои 1997-2018 
дар натиҷаи татбиқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи хусусигардонии моликия-
ти давлатӣ»иншоотҳои зиёди 
хурд ва корхонаи миёнаю калон 
хусусӣ гардонида шуда, ки ин 
раванд дар муътадил гашатани 
вазъи макроиқтисодӣ нақши 
муҳим гузошт. Бо вуҷуди таъсири 
манфии буҳронҳои молиявию  
иқтисодии ҷаҳонӣ ва дигар муш-
килоти мавҷуда, маҳз тавассу-
ти татбиқи самараноки ислоҳот 
рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
дар давоми ду даҳсолаи охир ҳар 
сол ба ҳисоби миёна, тақрибан 7 
дарсад таъмин гардид.

Агар мо нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодӣ ва рушди бахши 
хусусиву соҳибкориро аз замони 
ба даст овардани Ваҳдати миллӣ 
то ба имрӯз мавриди таҳлилу 
баррассӣ қарор диҳем, пас меби-
нем, кишвари мо ба дастоварҳои 
назаррас ноил гаштааст. Масалан, 
агар дар солҳои аввали имзо 
шуданим Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ 
ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохи-
лии кишвар 518,4 млн. сомонӣ ва 
суръати афзоиши воқеии он 1,7 
дарсадро ташкил дода бошад, 
пас ин нишондиҳанда дар соли 
2018 беш аз 68 млрд. сомонӣ ва 
афзоиши воқеии он ба 7,3 дарсад 
баробар гаштааст.Дар ин давра 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар 
сар аҳолӣ аз 89 сомонӣ то зиёда 
аз 7597,4 сомонӣ ё тақрибан 75 
маротиба зиёд гардидааст. 

Д а р  м а ҷ м ӯ ъ ,  т о  и м р ӯ з 
ҷиҳати рушди ин бахши муҳими 
иқтисодиёт, яъне фаъолияти 
соҳибкорӣ, як силсила ислоҳоти 
муҳим ва ҷиддӣ амалӣ шуданд, 
ки мақсади асосии онҳо, пеш, аз 
ҳама афзоиши мунтазами тавлиди 
маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани 
ҷойҳои нави корӣ, истифодаи 
самараноки захираҳои мавҷуда 
ва ба ин васила баланд бардош-
тани сатҳи некуаҳволии мардум 
мебошад. 

Дар натиҷаи андешидани 
тадбирҳои муассири давлатӣ 
ва амалисозии барномаҳои 
қабулгардида дар роҳи дастги-
рии бахши хусусӣ ва фаъолияти 
соҳибкорӣ, ҳиссаи ин бахши 
муҳими иқтисодиёт дар ташак-
кули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
мунтазам афзуда, соли 2018 70 
дар садро ташкил додааст, ки 
ин нишондиҳанда дар қиёс бо 
соли 1998 тақрибан 2,5 маротиба 
зиёд мебошад. Давоми солҳои 
1997-2018 шумораи субъектҳои 
соҳибкорӣ бо дарназардошти 
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 
беш аз 6,6 маротиба, шумораи 
корхонаҳои хурде, ки ба фаъо-
лияти соҳибкорӣ машғуланд ва 
мақоми шахси ҳуқуқиро доранд, 
зиёда аз 2 баробар, коргарони 
дар ин корхонаҳо фаъолият-
кунанда беш аз 1 маротиба 
зиёд гардидаанд. Фонди музди 
меҳнати ин корхонаҳо зиёда аз 
1,1 миллион сомонӣ ва ҳаҷми 
даромад аз фурӯши маҳсулот аз 
6,1 миллион сомонӣ то зиёда аз 
220,2- 4421,6 миллион сомонӣ 
баробар гардид.

Дастрасӣ ва таъмин будан 
ба захираҳои қарзӣ-молиявӣ аз 
омилҳои муҳрими дигари ба-
ланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти соҳибкорӣ ва кафо-
лати таъмини рушди устувори 
бахши хусусӣ ба шумор меравад. 
Таъмини сулҳ ва ризояти миллӣ 
имкон фароҳам овард, ки фазои 
соҳибкориву сармоягузорӣ ва да-
страсии соҳибкорон ба захираҳои 
қарзию молиявӣ дар кишвар 
беҳтар гардад. Айни замон, бо 
мақсади мусоид гардонидани ша-
роити пешниҳоди гарав ба бонкҳо 
ва ташкилотҳои маблағгузории 
хурд имкониятҳои хуб фароҳам 
оварда шуда, қонунгузории киш-
вар бо мақсади васеъ намуда-
ни дастрасии бахши хусусӣ ба 
воситаҳои қарзии низоми бонкӣ 
ва аз байн бурдани мухолифати 
байни санадҳои қонунгузорӣ 
оид ба масъалаҳои гарав ва 

муфлисшавӣ такмил дода шу-
дааст. Мувофиқи омори расмӣ, 
давоми солҳои 2000-2018 ҳаҷми 
қарзгузориҳои низоми бонкӣ, ба 
рушди иқтисодиёти мамлакат 
тақрибан 23 маротиба зиёд гар-
дидааст.

Ташабусҳои созандаи Пеш-
вои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва Ҳукумати кишвар боис 
гардиданд, ки кишвари мо, бори 
севум ба қатори даҳ кишвари 
ислоҳотгари пешсаф дохил шавад.

Азбаски бахши хусусӣ ва фа-
ъолияти соҳибкорӣ дар шароити 
кунунӣ омили асосии таъмини 
рушди иқтисоди миллӣ азрзёбӣ 
мегардад, пас ислоҳот дар ин самт 
бояд идома дода шавад.Зеро ин 
ба рушди минбаъдаи ин соҳа так-
кони ҷиддӣ бахшида, дар баланд 
бардоштани сатҳи ҳавасмандӣ ба 
ташкили фаъолияти соҳибкорӣ, 
махсусан, дар соҳаҳои истеҳсолӣ 
таъсири мусбат хоҳад расонид.

Бояд зикр намуд, ки Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамасола ҳангоми ироаи Паёми 
худ ба Маҷлиси Олии кишвар,  ин-
чунин дар вохӯрӣ бо соҳибкорон 
ва сармоягузорони дохиливу 
хориҷӣ масъалаҳои соҳибкорӣ ва 
бахши хусусиву сармоягузориро 
ба таври алоҳида мавриди таҳлилу 
баррасии амиқ қарор дода, барои 
рафъи камбудиҳои ҷойдошта ва 
таъмини дурнамои рушди ин бах-
ши муҳими  иқтисодиёт дастуру 
супоришҳои қатъӣ медиҳанд.

Б и н о б а р  и н ,  м а қ о м о т у 
сохторҳои давлатии танзимку-
нандаи фаъолияти соҳибкориро 
лозим аст, ки ба масъалаҳои дар 
Паёмҳои Президнти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамла-
кат баёнгардида таваҷҷуҳи ҷиддӣ 
зоҳир намоянд.

А. ОДИНАЕВ,
муовини сардори Раёсати 

тадқиқоти масъалаҳои соҳибкорӣ  
ва инкишофи бахши хусусии 

МТС-и назди ПрезидентиҶумҳурии 
Тоҷикистон

Марњалаи
пешрафтДар натиҷаи андешидани 

тадбирҳои муассир, танҳо 
аз ибтидои солҳои 2000-
ум сар карда, кишвари мо 
ба марҳалаи рушд ворид 
шуд ва пешрафти босубо-
ти иқтисодиёт ва татбиқи 
ислоҳоти фарогир дар ҳамаи 
соҳаҳо, аз ҷумла бахши хусусӣ 
ва фаъолияти соҳибкорӣ, 
таъмин гардид. Агар мо ин-
кишофи бахши хусусӣ ва фа-
ъолияти соҳибкориро зодаи 
Ваҳдати миллӣ гӯем, иштибоҳ 
нахоҳад буд, чунки авва-
лин қадаме, ки дар татбиқи 
омилҳои рушди иқтисодӣ ва 
ҷалби бештари бахши хусусӣ 
дар идоракунии давлатӣ 
гузошта шуд, таҳия ва қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз моҳи майи соли 1997 «Дар 
бораи хусусигардонии моли-
кияти давлатӣ» мебошад.

ЭЪЛОН

АНДОЗСУПОРАНДАГОНИ МУҲТАРАМ!
Бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани хизматрасониҳо 

ба андозсупорандагон, инчунин кам намудани 
муносибати корманди мақомоти андоз бо 

андозсупорандагон, аз 01.06.2019 дар Кумитаи андоз 
боз як шакли хизматрасонӣ, аз ҷумла тавассути 
модули «Утоқи шахсии андозсупоранда» тартиб 

додани санади муқоисавӣ дар шакли электронӣ таҳия 
ва мавриди истифода қарор дода шуд.

Бинобар ин, андозсупорандагон метавонанд, 
минбаъд аз хизматрасонии мазкур истифода намуда, 

санади муқоисавиро дар шакли электронӣ тартиб 
диҳанд.

Дар ҳолати пайдо гардидани мушкилӣ ва гирифтани 
маълумоти муфассал ба Маркази тамоси Кумитаи 

андоз бо телефони 151 муроҷиат намоед.

Кумитаи андози назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии  

Тоҷикистон

Ранее президент США До-
нальд Трамп заявил о введении 
с 10 июня пошлин в размере 
5% на все товары из Мексики, 
которые будут увеличиваться, 
если проблема нелегальных 
мигрантов сохранится.

«Я предлагаю, чтобы вы 
дали инструкции своим чи-
новникам, если это не будет 
неудобно, принять представи-
телей нашего правительства, 
возглавляемых министром ино-
странных дел, которые, начиная 
с завтрашнего дня (пятницы), 
перемещаются в Вашингтон, 
чтобы прийти к соглашению 
на благо двух стран», - написал 
Лопес Обрадор в своем обра-
щении к Трампу, опубликован-
ном в его микроблоге в Twitter.

«Президент Трамп: соци-
альные проблемы не лишаются 
налогами или насильственны-
ми мерами», - отметил мекси-
канский лидер.

По словам Лопеса Обрадо-
ра, он не сторонник конфликта. 
«Сразу скажу вам, что я не хочу 
конфронтации… Я не верю в 
закон «зуб за зуб» или «глаз за 
глаз», потому что в этом случае 
мы останемся щербатыми или 
ослепнем на один глаз», - от-
метил президент.

Также он предложил уси-
лить диалог двух стран и искать 
глубинные альтернативы в 
сфере миграционной полити-

ки, в то же время пообещав, 
что скоро поток мексиканских 
мигрантов в США прекратится. 
«В ближайшее время у мекси-
канцев не будет необходимости 
ехать в США, миграция будет 
опционной, а не вынужден-
ной. Так будет потому, что мы 
боремся с коррупцией, главной 
проблемой Мексики, и наша 
страна превратиться с мощ-
ную экономику с социальным 
прицелом», - отметил Лопес 
Обрадор.

Он напомнил Трампу, что 
и сейчас Мексика выполняет 
свои обязательства в части 
препятствования нелегальной 
миграции через ее террито-
рию по мере возможностей и 
при условии соблюдения прав 
человека.

Президент США Трамп 29 
марта пригрозил закрыть гра-
ницу с Мексикой, если Мехико 
не остановит поток нелегаль-
ной миграции. В тот же день 
глава латиноамериканского 
государства Андрес Мануэль 
Лопес Обрадор сообщил, что не 
намерен вступать в полемику с 
коллегой из соседней страны 
из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен 
тысяч человек, в основном из 
бедных стран Центральной 
Америки, пытаются добраться 
до США через Мексику. На этом 
пути они нередко становятся 
жертвами преступных группи-
ровок или торговцев людьми.

Ранее в четверг мексикан-
ский сенат начал ратификацию 
нового соглашения о свободной 
торговле с США и Канадой.

https://ria.ru

Мексика отправит делегацию в 
США для решения ситуации  

с новыми пошлинами

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 
сообщил, что уже в пятницу в США вылетает 

делегация во главе с министром иностранных дел 
Марсело Эбрардом для решения ситуации в связи с 

новыми пошлинами.
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Ба ҳолати 1 майи соли 2019 бақияпулиҳои қарзи андоз 
дар ноҳияи Фархор, дар маҷмӯъ, 10 миллиону 622 ҳазору 812 
сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба аввали соли равон 
ба маблағи 249 ҳазору 636 сомонӣ кам гардидааст. 

Айни замон, дар ҳудуди ноҳияи Фархор 6177 андозсупо-
ранда дар қайди нозироти андози ноҳия буда, аз ин рақам 
3785 ададашро хоҷагии деҳқонӣ, 272 нафар соҳибкори 
тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 871 соҳибкори тибқи 
патент амалкунанда, 826 адад кооперативи тиҷоратӣ, 135 
адад корхонаи буҷетӣ ва 1114 филиалу ташкилот ҳамчун 
андозсупоранда ба қайд гирифта шудаанд. Тибқи маълу-
моти дастрасгардида бақияпулиҳои қарзи андоз дар ноҳия 
аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 4 миллиону 336 ҳазору 963 
сомонӣ мерасад. Аз ҳама қарзи калони андозӣ ба Хоҷагии 
зотпарварии «Ҳисор» рост омада, маблағи қарзи он 2 мил-
лиону 706 ҳазору 954 сомонӣ мебошад.

Кормандони нозироти андози ноҳияро зарур аст, ки 
ҷиҳати кам кардани бақияпулиҳои қарзи андоз аз тамоми 
имкониятҳо истифода карда, миёни андозсупорандагон се-
минар-машварат ва корҳои фаҳмондадиҳиро бештар ба роҳ 
монанд. Танҳо бо ин роҳ метавон фарҳанги андозсупории 
андозсупорандагонро баланд бардошт. 

Кормандони Нозироти 
андоз дар шаҳри Кӯлоб дар 5 
моҳи соли 2019 дар фаъоли-
яти 12 соҳибкори инфиродӣ 
муоинаи хронометражӣ гуза-
рониданд, ки  дар натиҷа 116 
ҳазору 923 сомонӣ маблағҳои 
пинҳонкардаи андозсупо-
рандагон ошкор гардид. Тав-
ре сармутахассиси гурӯҳи 
хизматрасонӣ ба шахсони 
ҳуқуқии нозироти андози 
шаҳри Кӯлоб Парвиз Шари-
фов, мисол оварда, зикр кард, 
ки муоинаи хронометражӣ 
дар фаъолияти ҶДММ «За-
фар Ҷафар», ки ба фурӯши 
хӯрокворӣ машғул буд, ба 
роҳ монда шуд. Дар натиҷа 
маълум гардид, ки роҳбари ин 
ҷамъият ҳангоми фаъолияти 
корӣ 5 ҳазору 250 сомониро 
аз мақомоти андоз пинҳон 
доштааст. Соҳибмулк пеш 
аз муоинаи хронометражӣ 
даромади умумии худро 
дар як моҳ ба маблағи 51 
ҳазору 889 сомонӣ ба нози-
роти андоз нишон медод. 
Ҳангоми гузаронидани муо-
инаи хронометражӣ маблағи 
даромади моҳонаи ӯ 57 
ҳазору 139 сомониро ташкил 
дод, яъне ӯ 5250 сомониро  
пинҳон намудааст. Муоинаи 
хронометражӣ дар фаъоли-
яти ҶДММ «Судоба-М» низ 
гузаронида шуд. Ҷамъият 
пеш аз гузаронидани муо-
инаи хронометражӣ даро-
мади умумии худро дар як 
моҳ ба маблағи 9 ҳазору 111 
сомонӣ нишон медод, ки аз 
воқеият дур буд. Кормандони 
мақомоти андоз лозим омад, 
ки дар фаъолияти ӯ муоинаи 
хронометражӣ гузаронанд. 
Ҳангоми гузаронидани муо-

инаи хронометражӣ маълум 
шуд, ки маблағи дарома-
ди якмоҳаи ин соҳибкор 11 
ҳазору 205 сомонӣ будааст. 
Соҳибкор маблағи 2094 со-
мониро аз нозироти андоз 
пинҳон доштааст. Дар баро-
бари ин, роҳбари ҷамъият 
эъломия ва ҳисоботи андозии 
худро ба нозироти андоз сари 
вақт пешниҳод накардааст, ки 
ин амал боиси ҷаримашавии 
ӯ гардид.

Ҳ а м ч у н и н ,  д а р 
ф а ъ о л и я т ҳ о и  Ҷ Д М М 
« Б а д а х ш о н » ,  Ҷ Д М М 
«Муҳаммадҷон-П», ҶДММ 
«Лаззат-И», ҶДММ «Кор-
соз», соҳибкорони инфиродӣ 
О.Сайдалиев ва И.Ҳакимзода 
муоинаи хронометражӣ гу-
заронда шуда, дар натиҷа 
маблағҳои пинҳонӣ ошкор 
гардиданд.

Ҳамин тавр, танҳо дар 
давоми 5 моҳи соли 2019 аз 
тарафи кормандони Нозиро-
ти андози шаҳри Кӯлоб дар 
фаъолияти 12 андозсупоран-
да муоинаи хронометражӣ 
ба роҳ монда шуда, 116 
ҳазору 923 сомонӣ маблағи 
пинҳонкардаи соҳибкорон 
ошкор гардид. Дар баробари 
ин нисбати 10 соҳибкори ди-
гар, ки ҳангоми фаъолияти худ 
сари вақт эъломияҳои андо-
зиро пешниҳод накарданд ва 
аз МНХ ба таври дуруст исти-
фода набурданд бо моддаҳои 
599, 600, 601, 614 Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъму-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
маблағи 14 ҳазору 135 сомонӣ 
ҷарима гардида, ин маблағ 
пурра ба буҷет таъмин шуд.

Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
андозсупоранда шахсе мебошад, ки ба зиммааш 
уҳдадории пардохти андозҳо гузошта шудааст. Ан-
дозсупорандагоне, ки уҳдадориҳои андозии худро 
мутобиқи Кодекси андоз сари вақт ва пурра иҷро 
намекунанд, ба рӯихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил мешаванд ва ҳуқуқи ба таври 
электронӣ пешниҳод намудани ҳисоботи андозро 
аз даст дода, аз ҳисобнома – фактураҳои андоз аз 
арзиши иловашуда ба таври электронӣ истифода 
карда наметавонанд. Илова бар ин, мутобиқи тар-
тиби мазкур, субъектҳое, ки ба рӯихати «Андозсу-
порандагони бемасъулият» дохил шудаанд, уҳдадор 
мебошанд, ки то лаҳзаи аз рӯихат хориҷ шуданашон 
ҳисоботи андозиро ба таври қоғазӣ ба мақомоти 
андоз пешниҳод намоянд.

Ёдовар бояд шуд, ки сабабҳои аслии ба рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудани 
субъекти хоҷагидор, пеш аз ҳама, риоя накардани та-
лаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқ 
нашудани талаботи қонунгузории амалкунанда, 
пешниҳод нагардидани эъломияҳои андоз, сари вақт 
пардохт накардани бақияи қарзи андоз, роҳ додан 
ба пайдоиши қарзҳои нав, бе амалан анҷом додани 
амалиёти андозбандишаванда, пардохт накарда-
ни маблағи андозҳои мувофиқи санади санҷиши 
ошкоршуда ва истифодаи ҳисобнома – фактураҳои 
қалбакӣ, умуман, камфаъолиятию бесалоҳиятӣ ва 
хунукназарию бемасъулиятӣ мебошад.

Тибқи Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба андозсупо-
рандагони бемасъулият» аз 21 июни соли 2019, таҳти 
№282 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» до-
хил ва хориҷ намудани субъектҳои хоҷагидор», ба 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият», ки бо 
Фармони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 16.02.2011, №57 тасдиқ шудааст, 
тағйиру иловаҳо ворид шуд.

Та ъ к и д  б о я д  ка рд ,  к и  т и б қ и  т а р т и б и 
муқарраршуда барои сари вақт таъмин накардани 
иҷрои уҳдадориҳои андоз, андозсупорандагони 
дар замимаи №1-и фармоиши мазкур овардашуда, 
бо дарназардошти хулосаҳои замимагардида ба 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил 
мешаванд. Ҳамзамон, бино бар бартараф намуда-
ни камбудиҳои ҷойдошта, инчунин, барои татбиқ 
кардани чораҳои маъмурӣ, андозсупорандагони 
дар замимаи №2-и фармоиши мазкур дарҷшуда, 
бо дарназардошти хулосаҳои замимагардида аз 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ 
мешаванд.

Замимаи №1 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 21 июни соли 2019, №282

Замимаи №2 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 21 июни соли 2019, №282

Зимнан, фармоиши зикршуда раёсатҳои санҷиши 
андозҳо, ташкили андозбандӣ, ситонидани қарзи 
андозҳои дастгоҳи марказии Кумитаи андоз ва 
мақомоти ҳудудии андозро вазифадор мекунад, 
ки аз лаҳзаи ба рӯихати «Андозсупорандагони бе-
масъулият» дохил шудани субъекти хоҷагидор, фа-
ъолияти онҳоро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд 
ва ҷиҳати ислоҳи камбудиҳое, ки барои содир на-
мудани он субъект ба рӯихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил шудааст, дар доираи талаботи 
қонунгузорӣ ва тартиби мазкур чораҷӯӣ намоянд.

Ҳамзамон, Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупо-
рандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва КВД “Маркази барномасозии маъ-
мурикунонии андоз” низ вазифадор гардиданд, ки 
барои дар сомонаи Кумитаи андоз ҷойгир кардани 
фармоиши мазкур тадбирҳои заруриро андешанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

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

кардани субъектњои хољагидор

Номгӯи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият» 

дохил шудаанд:

№ Номгӯи 
андозсупоранда

Сабабҳои ба рӯихати 
«Андозсупорандагони 

бемасъулият» 
дохил намудани 

андозсупорандагон

1 ҶДММ «Наргис - 
2016»

Бе амалан анҷом 
додани амалиёти 

андозбандишаванда

2 ҶДММ «Фараш»
Бе амалан анҷом 
додани амалиёти 

андозбандишаванда

3 ҶДММ «Баён» Пешниҳод накардани 
эъломияи андоз

Номгӯи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати  
«Андозсупорандагони бемасъулият»  

хориҷ шудаанд:
№ Номгӯи андозсупоранда
1 ҶДММ «Шараф 1»
2 ҶДММ «Зигерти»

Кўшиш бањри  
коњиши ќарзи андоз 

Имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб корхонаву 
ташкилот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, кооперативҳои  

тиҷоратӣ ва истеҳсолии зиёд фаъолият мекунанд. 

Муоинаи хронометражї 
чиро ошкор кард?

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Ле-
нинскому району Новосибирска разблокировала банковские счета 
ИП Жерара Депардье, зарегистрированного в городе. Об этом РИА 
Новости сообщили в областном управлении ФНС России.

Ранее стало известно, что налогоплательщику инспекция направила 
требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. Оно не было вы-
полнено в срок. После чего налоговая приняла решение о взыскании 
налога за счет денежных средств и приостановлении операций по счетам. 
«27 июня после того, как денежные средства поступили на счет, было 

принято решение о возобновлении операций по счетам», - отметили в ведомстве.
Французский актер Жерар Депардье получил гражданство России в январе 2013 года, в прошлом году 

прописался в Новосибирске. По его словам, он занимается бизнесом по производству и поставкам продуктов.
https://rg.ru

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Новосибирске Жерару Депардье открыли 
доступ к банковским счетам
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К каким лицам и 
видам деятельности 
не применятся налог 

по упрощенному 
режиму?

В соответствии с ч.2 ст. 291 
НК РТ налог по упрощенному 
режиму не применяется в от-
ношении:

- физических лиц, зареги-
стрированных в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей на основании патента 
и облагаемых налогами по 
патентному режиму, в от-
ношении доходов от такой 
предпринимательской дея-
тельности;

- инвестиционных фондов, 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, страхо-
вых и кредитных организаций, 
микрофинансовых организа-
ций, ломбардов, недропользо-
вателей, поставщиков алю-
миния первичного, производи-
телей подакцизной продукции, 
посреднических организаций 
(действующих на основании 
договоров комиссии, поручения 
и других посреднических до-
говоров). Данные субъекты, 
использующие специальные 
режимы налогообложения, 
обязаны с даты введения в 
действие настоящего Закона 
перейти на общий режим на-
логообложения и зарегистри-
роваться в качестве платель-
щиков налога на добавленную 
стоимость;

- лиц, применяющих упро-
щенный режим налогообло-
жения для производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции, за исключением доходов, 
налогообложение которых не 
урегулировано в рамках упро-
щенной системы налогообло-
жения сельскохозяйственных 
производителей; 

- лиц, применяющих специ-
альный режим налогообложе-
ния для субъектов игорного 
бизнеса, за исключением до-
ходов, не связанных с игорным 
бизнесом.

Как рассчитываются 
налоги по упрощенному 

режиму?
Предприниматель от своего 

валового дохода на кассовой ос-
нове без учета акцизного налога 
и налога с продаж (алюминия 
первичного)дол¬жен удержать 
налог и перечислить в бюджет 
государство. Ставка налога по 
упрощенному режиму для де-
ятельности по производству 
товаров составляет 5% и для 
иных видов деятельности 6%. 
Налоговым периодом для дан-
ного режима признается квар-
тал. Налоговые льготы, пред-
усмотренные для плательщиков 
налога на прибыль в статье 110 
Налогового кодекса Республики 
Таджикистан также, распростра-
няется для плательщиков и по 
этому налогу.

Налог рассчитывается по 
следующей формуле:

Налог = Валовый доход * 
Ставка налога

Пример 1: валовый доход (по 
производству товаров) - 325 
000 сомони;

Ставка налога - 5%;
Сумма налога = 16 250 сомо-

ни = 325 000 сомони * 5%.

Удерживает ли 
предприниматель в 

упрощенном режиме 
налогообложения у 

источника выплаты 
подоходный налог 
при уплате дохода 

физическому лицу?
Да. Плательщиками налога 

являются физические лица, 
резиденты и нерезиденты. 
Предприниматель в качестве 
налогового агента, при выплате 
дохода физическому лицу, за 
исключением индивидуальным 
предпринимателям (индиви-
дуальные предприниматели 
по своим доходам уплачивают 
налоги сами) должен удержать 

от выплаченных доходов налог 
и перечислять в бюджет госу-
дарства.

Налоговый агент – это орга-
низация или индивидуальный 
предприниматель, выплачива-
ющий доход физическому лицу.

Налоговые льготы по подо-
ходному налогу для физических 
лиц предусмотрены в статье 104 
Налогового кодекса Республики 
Таджикистан. 

Налог рассчитывается по 
следующей формуле:

Налог = Доход - (– Разрешен-
ные вычеты) * Ставка налога.

Пример 2: Доход резидента 
(заработная плата) составля-
ет - 1 500 сомони.

Вычет 1% социального на-
лога от дохода составляет 
– 15 сомони.

Доход в целях подоходного 
налога составит – 1485 со-
мони.

Личный вычет составляет 
– 55 сомони (не облагается).

Ставка налога до 140 сомо-
ни – 8%, свыше – 13%.

Сумма налога=181,65 со-
мони=(140-55)*8%+(1345*13%)

Другой подход для при-
мера 2:

1500.00 - 1% = 1485.00 со-
мони;

140 - 55 = 85 * 8% = 6.80 со-
мони;

(1485.00 - 140) * 13% = 174.85 
сомони;

Всего: 174.85 + 6.80 = 181.65 
сомонӣ.

Пример 3: Доход нерези-
дента (заработная плата) 
составляет - 1 500 сомони.

Ставка налога – 25%.
Сумма налога=375 сомо-

ни=1500 сомони *25%.

Платить ли 
предприниматель в 

упрощенном режиме 
налогообложения 

социальный налог?
Да. Предприниматель-рабо-

тодатель, который осуществляет 
выплату дохода физическому 
лицу за исключением индиви-
дуальным предпринимателям 
(индивидуальные предприни-
матели по своим доходам упла-
чивают налоги сами) должен 
исчислить социальный налог в 
размере 25% и перечислить сум-
му налога за счет собственных 
средств,в бюджет государства.

Налог рассчитывается по 
следующей формуле:

Налог = Доход * Ставка 
налога.

Пример 4: Доход – 1500 со-
мони

Ставка налога - 25% 
Сумма налога = 375 сомони 

= 1500 сомони * 25%

При выплате дохода физи-
ческому лицу, за исключением 
индивидуальным предпри-
нимателям (индивидуальные 
предприниматели по своим 
доходам уплачивают налоги 

сами) он должен исполнить 
обязанность налогового агента 
и социальный налог в размере 
1% удержать и перечислить в 
бюджет государства.

Налог рассчитывается по 
следующей формуле:

Налог = Доход * Ставка 
налога.

Пример 5: Доход – 1500 со-
мони

Ставка налога - 1% 
Сумма налога = 15 сомони = 

1500 сомони * 1%

Налоговые льготы от 
уплате социального 

налога. 
- доход физических лиц, не 

являющихся гражданами Респу-
блики Таджикистан, выполня-
ющих работы и оказывающих 
услуги дипломатическим и 
консульским представитель-
ствам Республики Таджики-
стан за рубежом;

- доход граждан иностран-
ных государств от работы 
по найму в рамках реализации 
инвестиционных проектов 
Правительства Республики 
Таджикистан;

- доходы, освобождаемые 
от подоходного налога в со-
ответствии с статьёй 104 
Налогового Кодекса Республики 
Таджикистан.

Какие виды налогов 
не уплачивает 

предприниматель в 
упрощенном налоговом 

режиме?
- налога на прибыль, за ис-

ключением доходов, налог с 
которых удерживается у ис-
точника выплаты; 

- налога с пользователей 
автомобильных дорог;

- подоходного налога непо-
средственно с доходов индиви-
дуального предпринимателя, 
функционирующего по сви-
детельству, за исключением 
доходов, налог с которых 
удерживается у источника 

выплаты;
- налога на добавленную 

стоимость, за исключением 
налога на добавленную стои-
мость при ввозе товаров на 
таможенную территорию Ре-
спублики Таджикистан и нало-
га на добавленную стоимость 
нерезидента, взимаемого у 
источника выплаты.

Налог по упрощённому 
режиму налогообложения

Таблица 1. Системаналог по упрощенному режиму.
Ставка Объект 

налогоо-
бложения

Нало-
говый 

период

Сроки 
пред-

ставления 
налоговых 

отчетов

№ фор-
мы на-

логовых 
отчетов

Ставка 
% за не-
своевре-
менную 
оплату

5%-  для 
произво-
дителей 
товаров
6% - для 
всех 
остальных
(ст. 296 НК 
РТ)

Валовый 
доход (на 
кассовой 
основе)
(ст.292 НК 
РТ)

Квартал

(ст. 295 
НК РТ)

Четыре 
раза в год 
не позднее 
10 апреля, 
10 июля
10 октября 
10 января
(ст.297 НК 
РТ)

Ф.11.01 0,05% от 
неопла-
ченной 
суммы 
или про-
срочен-
ный день
(ст. 73 НК 
РТ)

Таблица 2. Система социального налога.

Ставка Объект  
налогообложения

Налоговый 
период

Сроки пред-
ставления 
налоговых 

отчетов

№ фор-
мы на-

логовых 
отчетов

Ставка % 
за несвоев-
ременную 

оплатуДля стра-
ховщиков

Для застра-
хованных

25% с объ-
екта нало-
гообложе-
ния
(ст.216 НК 
РТ)

1 % с объ-
екта налого-
обложения
(ст.216 НК 
РТ)

-доходы, в виде 
зарплаты;
-доходы от деятельно-
сти, не являющейся 
работой по найму;
-любые другие доходы.
(ст.98 НК РТ)

Ежемесячно
(ст. 156 НК 
РТ)

12 раз в год 
не позднее 15 
числа след.
месяца
(ст.156 НК РТ)

Ф. 
01.01

0,05% от не-
оплаченной 
с ум м ы  и л и 
просрочен-
ный день
(ст. 73 НК РТ)
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Муҳтарам андозсупорандагон!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим 

гирифтааст, ки бо мақсади муайян намудани андешаи соҳибкорон 
оид ба риояи тартиби гузаронидани назорати камералӣ аз ҷониби 
кормандони мақомоти андоз ва ҷиҳати беҳтар намудани сифати 
корҳои назоратӣ пурсиш гузаронад.

Шакли пурсишнома дар саҳифаи асосии сомонаи расмии Ку-
митаи андоз andoz.tj ҳамчун бахши алоҳида ҷойгир карда шудааст. 
Инчунин, пурсишнома дар шумораҳои рӯзномаи “Боҷу хироҷ”, 
ки рӯзҳои 4-ум, 11-ум ва 18-уми июли соли ҷорӣ чоп мешаванд, 
ҷойгир карда мешавад.

Шумо метавонед, андешаҳои худро нисбат ба саволҳои 
пурсишнома изҳор намуда, онро ба воситаи почтаи муқаррарӣ 
ба суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2, ба почтаи 
электронии Кумитаи андоз info.andoz.tj, ё аксбардорӣ намуда, бо 
истифода аз барномаҳои “Вайбер”, “ИМО” ва “Ватсап” ба рақами 
телефони 987-25-33-33 ба Кумитаи андоз ирсол намоед.

Андешаҳои шумо барои мо ҷиҳати беҳтар намудани фаъоли-
яти мақомоти андоз дар самти гузаронидани назорати камералӣ 
муҳим мебошад.  

Барои дастрас намудани маълумоти иловагӣ метавонед 
тавассути рақами телефони содакардашудаи “151” ба Бахши 
иттилоотии Кумитаи андоз муроҷиат намоед.

Барои ҳамкориатон қаблан сипосгузорем.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ПУРСИШНОМА
оид ба муайян намудани риояи тартиби гузаронидани назорати 

камералӣ аз ҷониби кормандони мақомоти андоз 
   Махфияти пурсишнома нигоҳ дошта мешавад

Тибқи муқаррароти моддаи 37 Кодекси андоз назорати камералӣ шакли назорати 
андоз буда, аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи андози 
пешниҳоднамудаи андозсупоранда, маълумоти дар мақомоти андоз мавҷудбуда ва 
дигар ҳуҷҷатҳо, бе рафтан ба маҳалли ҷойгиршавии андозсупоранда, бо мақсади 
огоҳ намудани андозсупоранда аз эҳтимолияти қонунвайронкунии андоз, ҷиҳати 
мустақилона ислоҳ намудани камбудиҳо ва пешниҳод намудани эъломияи иловагии 
андоз ва расонидани ёрии амалӣ дар таъмини риояи қонунгузории андоз анҷом 
дода мешавад.

Пас аз гирифтани огоҳинома аз натиҷаи назорати камералӣ андозсупоранда 
ҳуқуқ дорад дар муҳлати 10 рӯзи корӣ ба мақомоти андоз тавзеҳот, ҳуҷҷатҳо ва (ё) 
эъломияи иловагии андозро  пешниҳод намояд. Дар сурати пешниҳод нашудани 
тавзеҳот, ҳуҷҷатҳо ва (ё) эъломияҳои иловагӣ корманди мақомоти андоз уҳдадор аст, 
санади назорати камералӣ тартиб дода, аз натиҷаи он қарори дахлдор қабул намояд.

Гузаронидани назорати камералӣ барои давраҳои санҷишҳои маҷмӯию мавзӯии 
гузаронидашуда, барои ҳамон як давра такроран гузаронидани назорати камералӣ, 
инчунин зиёда аз як маротиба дар шаш моҳи тақвимӣ гузаронидани назорати 
камералӣ ба истиснои назорати камералие, ки дар ҳолати зарурӣ тибқи супориши 
хаттии Раиси Кумитаи андоз таъин мегардад, манъ аст.

Ному насаб ё рақами телефони иштирокчии пурсишнома ___________________
______________________________________________________________________

(Агар иштироккунандаи пурсиш хоҳиши махфӣ нигоҳ доштани ному насаби худро дошта бошад,  
пас ба ҷои ному насаб калимаи «Махфӣ» навишта мешавад) 

Категорияи иштирокчӣ: 
шахси воқеӣ ____;  
соҳибкори инфиродӣ ____; 
намояндаи шахси ҳуқуқӣ ____.
Санаи гузаронидани пурсиш «____»____________ соли 2019

Эзоҳ: ҷавобҳои дахлдор бо аломати «___» ва дар сутунчаи тавзеҳот ҳолатҳои 
алоҳидаи дар ҷавобҳои эҳтимолӣ қайднагардида мухтасар қайд мешаванд.

№ Саволҳо Варианти ҷавоб Қайди 
ҷавоб

Тавзеҳот

1 Оё шумо аз 
муқаррароти 
Кодекси андоз, ки 
тибқи он назорати 
камералии андоз 
гузаронида меша-
вад,  огоҳ ҳастед? 

Огоҳ мебошам   

Аз сомонаи Кумитаи андоз (www.andoz. tj) 
огоҳ шуда будам 

Дар семинар- машваратҳо шунида будам, 
вале маълумоти пурра надорам

Огоҳ нестам

2 Дар фаъолияти 
шумо дар 5 моҳи  
соли 2019 аз 
ҷониби мақомоти 
андоз чанд ма-
ротиба назорати 
камералӣ гузаро-
нида шудааст?

Як маротиба

Ду маротиба

Се маротиба

Барои даврае, ки назорати камералӣ 
гузаронида шуда буд, такроран гузарони-
да шуд

Ягон маротиба гузаронида нашудааст

Дар шакли мактуб (огоҳинома) барои 
ислоҳи камбудиҳо дастур дода шудааст

3 Дар 5 моҳи 
соли 2019 аз 
натиҷаи назорати 
камералӣ ба шумо 
чанд маротиба 
огоҳинома ирсол 
карда шуд? 

Як маротиба

Ду маротиба

Се маротиба

Барои даврае, ки назорати камералӣ гу-
заронида шуда буд, такроран огоҳинома 
ирсол карда шуд

Ягон маротиба ирсол карда нашудааст

Дар шакли мактуб (огоҳинома) барои 
ислоҳи камбудихо дастур ирсол карда 
шудааст

4 Ҳангоми гузаро-
нидани назорати 
камералӣ чанд 
маротиба ба 
мақомоти  андоз 
даъват шудааед? 

Як маротиба

Ду маротиба

Се маротиба

Ягон маротиба даъват карда нашудааст

5 Оё натиҷаи на-
зорати камералӣ 
ва пешниҳоди 
огоҳиномаро 
оид ба ислоҳи 
камбудиҳо 
асоснок арзёбӣ 
менамоед ва аз 
он қаноатманд 
ҳастед?

Асоснок буд, қаноатбахш ҳастам

Қисман асоснок буд, қаноатбахш ҳастам

Асос надошт, қаноатбахш нестам

Мавриди баҳс қарор дорад

Ҳолати тамаъҷӯӣ мушоҳида мешуд

6 Рафтори корман-
дони мақомоти 
андозро ҳангоми 
гузаронидани на-
зорати камералӣ  
чӣ тавр арзёбӣ 
менамоед? 

Пурра қаноатбахш

Қаноатбахш

Ғайриқаноатбахш (аз ҷумла)
- дағалона рафтор менамоянд
- таҳдид менамоянд
- ғайриқонунӣ амалӣ менамоянд 
- ба амалҳои коррупсионӣ роҳ медиҳанд
- ба амалҳои коррупсионӣ роҳ медиҳанд

Таклифу пешниҳоди иштироккунандаи пурсишнома

7 Барои самаранок 
ба роҳ мондани 
корҳои назора-
тии мақомоти 
андоз ва беҳтар 
намудани сифати 
он, таклифу 
пешниҳоди худро 
баён намоед.

Эзоҳ: Барои иштироки фаъолонаатон дар пурсишнома изҳори сипос менамоем.

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Переговоры с Москвой о компенсации 
Белоруссии издержек от реализации в РФ 
налогового маневра поставлены на паузу, 
стороны могут вернуться к ним после 
уточнения программы реализации до-
говора о создании Союзного государства, 
заявил в пятницу замглавы Минфина 
Белоруссии Дмитрий Кийко.
«Пока этот вопрос (о компенсации издержек 

Минска - ред.) поставлен на паузу, мы сейчас ра-
ботаем над уточнением программы реализации 
союзного договора. И как только эта программа 
будет согласована сторонами, то мы ожидаем, 
что активизируется переговорный процесс по 
другим проблемным вопросам», - заявил Кийко 
журналистам.

По словам замминистра, что касается потерь 
белорусской стороны от налогового маневра, 
они подсчитываются. «Мы в рамках бюджетного 
процесса будем их учитывать при планировании 
доходов. Соответственно, если с РФ удастся про-
двинуться и будут какие-то решения о возможной 
компенсации, то тоже будет учитываться», - ска-
зал Кийко.

По поводу потерь Минска от налогового ма-

невра на 2019 год замглавы Минфина отметил, 
что «эта сумма абсолютно счетная, это матема-
тика». «Мы говорили в прошлом году, что это 
порядка 600 миллионов рублей (белорусских - 
ред.), или 300 миллионов долларов. Все зависит 
от того, какая цена нефти берется для расчетов. 
Если мы говорим о базовых параметрах, в преде-
лах 60 долларов за баррель, то это 300 миллионов 
(долларов - ред.)», - пояснил он.

Одним из спорных вопросов для Минска и 
Москвы является налоговый маневр в нефтяной 
отрасли РФ, предусматривающий постепенное 
обнуление экспортной пошлины на нефть и повы-
шение ставки налога на ее добычу. Дополнитель-
ные издержки у Белоруссии возникают из-за ожи-
даемого увеличения цены на российскую нефть и 
снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. 
Минск оценивал свои потери суммарно за шесть 
лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 
году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти 
в 70 долларов за баррель).

В конце 2018 года Белоруссия и РФ решили 
создать рабочую группу по урегулированию 
проблемных вопросов и развитию интеграции.

https://ria.ru

В Минске заявили о приостановке 
переговоров с Россией по налоговому маневру
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Рифъат Ҳусейн: «Ҳизби наҳзат» 
ва «Ихвонул-муслимин» аз 
бадхоҳон ва мухолифи ваҳдати 
миллати Мисру Тоҷикистон 
мебошанд»

26 июни соли равон ба муносибати 
22-юмин солгарди Рӯзи Ваҳдати миллӣ 
дар толори меҳмонхонаи байналмила-
лии «ScoutInternational»-и шаҳри Қоҳира 
ҳамоиши илмию фарҳангӣ баргузор шуд. 
Дар он аҳли адаб ва фарҳангу ҳунар, усто-
дони донишгоҳҳои Миср ва шаҳрвандони 
тоҷики муқими Миср иштирок намуданд. 
Аз ҷумла, устоди забони форсӣ-тоҷикии 
Донишгоҳи «Канали Суэс»-и Миср ва 
дастхатшиноси шинохтаи мисрӣ доктор 
Рифъат Ҳусейн аз иштирокдорони ин 
ҳамоиш буд.

Р.Ҳусейн суханронии хешро бо забони 
тоҷикӣ оғоз намуда, Тоҷикистонро ватани 
дуюми хеш номид. Ҳамчунин номбурда аз 
эҷодиёти шоирони тоҷик мисраҳо қироат 
намуда, ба иштирокдорон дар бораи са-
фараш ба Тоҷикистон, табиати зебо, кӯҳҳои 
осмонбӯс, ҳавои соф, чашмаҳои зулолу 
шифобахш, меваҳои хушку тоза, зиёрати 
ҷойҳои таърихии Тоҷикистон таассуроти 
некашро нақл кард.

Зимнан, ӯ таъкид сохт, ки Тоҷикистон 
бо шарофати сиёсати хирадмандонаи 
Пешвои тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар давраи кӯтоҳ тавонист бо 
равиши хосси дипломатияи худ, ки дар 
асоси ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми 
арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, 

бо кишварҳои олам робитаи дӯстона 
барқарор созад. Ӯ илова намуд, ки имрӯз 
дар арсаи байналмилалӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ҳамчун давлати фаъол 
ва таъсиргузор дар ҳалли масъалаҳои 
глобалӣ мешиносанд. Обрӯ ва нуфузи 
имрӯзаи Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ 
самараи талошҳои пайгиронаи муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон буда, бо қабули масъ-
улияти кишвар дар солҳои вазнин ва 
пайгирии ҳадафҳои олии созандагӣ 
манфиати умумимиллиро аз ҳамаи 
манфиатҳои дигар боло гузошта, боварии 
халқро соҳиб гардид. Мавсуф таъкид 
намуд, ки силсилаи ташаббусҳои Пре-
зиденти Тоҷикистон дар робита ба ҳалли 
мушкилоти об дар ҷаҳон, бо таваҷҷуҳ ба 
аҳамияти мавзӯъ, боиси ба шакли хос 
муаррифӣ шудани Тоҷикистон дар арсаи 
байналмилалӣ гардидаст.

Дар ин замина, доктор  Р. Ҳусейн таъ-
кид сохт, ки бидуни иттиҳод ва ваҳдати 
миллӣ, амну суботи сиёсӣ ва оромиши 
иҷтимоӣ дар ҷомеа имконпазир нахоҳад 
буд ва имрӯзҳо таҷрибаи сулҳи тоҷикон 
дар бобати ҳалли мусолиматомези низоъ 
ҳам аз лиҳози назариявӣ ва ҳам аз нигоҳи 
амалӣ ба сарвати илми сиёсатшиносии 
ҷаҳонӣ мубаддал шудааст.

Таҷрибаи сулҳи тоҷикон, ғайр аз 
ин ки роҳро барои пешрафти минбаъ-
даи мамлакат равшан кард, аҳамияти 
байналмилалӣ низ дорад ва метавонад 
ҷиҳати ҳалли мушкилоти кишварҳои 
гуногун мавриди истифода қарор гирад. 
Гузашта аз ин, саъю талошҳои пайгиро-
наи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 

барқарории сулҳу субот ва сарҷамъии 
миллати тоҷик басо нодир ва арзишманд 
арзёбӣ мегарданд.

Р. Ҳусейн махсусан зикр  намуд , 
ки мутаасифона,  имрӯзҳо падидаи 
даҳшатафкани терроризм ба ҳаёти 
осоиштаи ҷомеаҳои кишварҳои олам 
ҳамарӯза бонги хатар зада, боиси ташвиш 
гардидааст. Чунин падидаи ифротгароӣ, 
ки ба ватану дину ҳувияти миллӣ ягон 
рабт надорад, дар зери чатри ислом 
фаъолияти аҳриманонаи хешро идома 
медиҳад. Ин гурӯҳҳои манфиатҷӯ зери 
ниқоби дини ислом кӯшиш ба харҷ 
дода истодаанд, ки сулҳу ваҳдат ва оро-
мии ҷомеаи кишварҳоро, ки бар ивази 
ҷоннисории фарзандони фарзонаи мил-
лат ба даст омадаанд, халалдор намоянд. 
Яке аз чунин гурӯҳҳои ифротӣ ин ташкило-
ти террористии «Ҳизби наҳзати исломӣ» 
ва «Ихвонулмуслимин», ки ҳарду бадхоҳи 
миллати тоҷику мисрӣ буда, онҳоро таъ-
рих, ақида, равиш ва ҳадафҳои яксон ба 
ҳам мепайвандад, маҳсуб мешаванд.

Дар ин замина, донишманди мисрӣ 
таъкид дошт, ки таърих борҳо шоҳиди 
амалҳои зишт ва зиддинсонии ин гурӯҳҳо 
гардид, ки чӣ бадбахтиву мусибатҳои 
даҳшатноки фаромушнашавандаро 
ба сари ҳамватани худ овардаанд. Ӯ 
дар робита ба ин нақши назарраси 
Тоҷикистон ва Мисрро дар масъалаи 
мубориза бар зидди терроризм, ҳамчун 
намунаи ҷоннисорӣ ва ватандустӣ барои 
барқарорсозии сулҳу амнияти кишварҳо 
ёдовар шуд.

Дар фарҷоми суханронӣ доктор Р. 
Ҳусейн мардуми шарифи Тоҷикистонро 
бо ин рӯзи тақдирсоз - Рӯзи Ваҳдати 
миллӣ муборакбод гуфта, барои миллати 
кӯҳанбунёди тоҷик, меросбарони аҳли 
илму фарҳанг ояндаи дурахшон, саодати 
фаровон ва дастовардҳои нав ба навро 
тамано кард.

БАДХОЊОН

Нашрияи Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон

СУРОЃАИ МО:
ш.Душанбе, хиёбони  

Н.Қаробоев 42/3, бинои  
Раёсати андози шаҳри Душанбе

Телефон:  (2)33-08-41

Обуначиёни фаъол аз тарафи идораи  
«Боҷу хироҷ» ҳавасманд карда мешаванд.

ОБУНА БА РЎЗНОМАИ «БОЉУ ХИРОЉ» 
БАРОИ СОЛИ 2020 ОЃОЗ ЁФТ

Ба «Бољу хирољ»  
бо чашми хирад, 
чашми нек ва 
чашми дурбин 
нигаред ва 
њамрозу њамсадо 
бошед!

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

Воситаҳои ахбори оммаи 
кишвар яке аз унсурҳои 

ҷудонашаванда ва хеле муҳими 
давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 

ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи 
Тоҷикистон ба шумор меравад 
ва дар рушду нумӯи мамлакат 

нақши муассир доранд.

Маъракаи обуна маъракаи 
муҳим буда, он дар тамоми 
давру замон чун кӯмак ба да-
страсии ВАО ба аҳолӣ вуҷуд 
дошт. Обуна ягона роҳи боэъ-
тимоди дастрасии иттилооти 
мардум аст.

Ҳоло маъракаи обуна ба 
рӯзномаи «Боҷу хироҷ», ки 
ягона нашрияи иқтисодии 
ҷумҳурӣ маҳсуб мешавад, 
барои соли 2020 оғоз шудааст.

Ёдрас мешавем, ки нархи 
обуна ба ин рӯзнома, бо вуҷуди 
ҳамасола баланд шудани арзи-
ши қоғаз, ҳаққи хизматрасонӣ 
ва дигар маводи чопӣ, имсол 
на баланд, балки хеле паст 
шудааст.

Бо 65 сомонї  
як сол «Бољу 

хирољ»-ро хонед

И д о -
раи рӯзномаи «Боҷу 

хироҷ» имконияти моддию 
молиявии обунашавандаҳоро 
ба назар гирифта,  чунин 
иқдом намуд. Яъне арзишеро 
муқаррар кард, ки нисбат ба 
нархи аксарияти рӯзномаҳои 

кишвар пасттар аст. 

65 
СОМОНЇ

нархи яксолаи  
обуна ба рӯзномаи  

«Боҷу хироҷ»
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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

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА  
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати сарфаи вақти корӣ ва бе 
ҳозир шудан ба нуқтаҳои хизматрасонии 
“Амонатбонк” қабули андозҳо аз молу мулки 
ғайриманқули шахсони воқеиро дар шакли 
ғайринақдӣ тавассути PОS – терминалҳо ба роҳ 
мондааст.

Хотиррасон мешавем, ки ҳангоми пардохт 
намудани маблағи андозҳо шаҳрвандон ва ан-
дозсупорандагон бо чиптаҳои пардохт таъмин 
ва ҳамзамон маблағҳои пардохтшуда ба таври 
автоматӣ дар ҳисобварақаи онҳо сабт мегардад.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон ва андозсупоран-
дагон бо истифода аз тартиби мазкур, мета-
вонанд андозҳо аз молу мулки ғайриманқули 
худро минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар 
нозиротҳои андози маҳалли қайди худ бо ис-
тифода аз кортҳои бонкӣ пардохт намоянд.

Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

БА ДИҚҚАТИ ШАҲРВАНДОН ВА  
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва соҳибмулконе, 
ки дорои объектҳои молу мулки ғайриманқул, 
ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлӣ, 
гаражҳо, биноҳо, иморатҳо, бӯстонсароҳо, 
дигар биною иморатҳо ва қитъаҳои замин 
мебошанд, хоҳиш менамояд, ки маблағҳои 
ҳисобшудаи андоз аз молу мулки ғайриманқул 
ва замини наздиҳавлигии худро сари вақт ба 
буҷети давлатӣ пардохт намоянд. 

Хотиррасон менамоем, ки дар сурати пар-
дохт накардани маблағи андоз аз молу мул-
ки ғайриманқул ва қитъаҳои замин рӯихати 
шаҳрвандон ва соҳибмулкони аз андоз қарздор дар 
матбуоти даврӣ ба чоп мерасад ва ҳамчунин тибқи 
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ нисбати 
маблағҳои пардохтнашуда фоизҳо ҳисоб мегарданд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН ЭЪЛОН ЭЪЛОН!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мутобиқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо ариза оид ба барҳам додан ва қатъ намудани 
фаъолияти соҳибкории андозсупорандагони зерин ба суди 
иқтисодӣ муроҷиат намудааст.

Ҳамзамон, арзу шикоят ва дархостҳо нисбати субъектҳои 
мазкур ба суроғаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2 ба Раёсати таъмини ҳуқуқӣ 
то санаи 20 июли соли 2019 қабул карда мешавад.

Замима: Номгӯи субъектҳои барҳамдодашаванда 45 адад.

№ Номгӯи субъектҳо РМА/РЯМ Нозирот

1 ҶДММ «Суруши Байналмилал» 020033509 И. Сомонӣ

2 ҶДММ «ТоҷКам» 020039009 И. Сомонӣ

3 ҶДММ «Сомон Сафари Тоҷик» 020035357 И. Сомонӣ

4 ҶДММ «Тахти Ҷамшед» 020032795 И. Сомонӣ

5 ҶДММ «КоспиёнТоҷ» 020038959 И. Сомонӣ

6 ҶДММ «Гурӯҳи иқтисодии Осиё» 020035265 И. Сомонӣ

7 ҶСП «Фаромин» 010084217 И. Сомонӣ

8 ҶДММ «ОлумТоҷ» 020033976 И. Сомонӣ

9 ҶДММ «Першиё» 010086750 Шоҳмансур

10 ҶДММ «Нуқтаи Ҳунар» 030017606 Шоҳмансур

11 ҶДММ «Башир Мозанд» 020042725 Шоҳмансур

12 ҶДММ «Ширкати Бозаргонии 
Ваҳдати Эрон Тоҷ»

010085425 Шоҳмансур

13 ҶДММ «Дипломат Групп» 010087102 Шоҳмансур

14 Муассисаи Хусусии Ҳуд Ҳуд 010089176 Шоҳмансур

15 ҶДММ “Шоёнгруп” 010085461 Шоҳмансур

16 ҶДММ “Блу Стар” 010088622 Шоҳмансур

17 ҶДММ «Корвони Бадахшон» 010086254 Шоҳмансур

18 ҶДММ “Боту лойн” 040048002 Сино

19 ҶДММ «Шими Фото Интернейшнл» 010086002 Сино

20 ҶДММ “Хадамоти ҳавои ва нафтии 
тоҷик”

040034305 Сино

21 ҶДММ “Райҳони 2012” 040036423 Сино

22 НҶСП «Сомон Роҳи Баҳоварон» 040051991 Сино

23 ҶДММ «Атласкоҳ» 030015991 Фирдавсӣ

24 ҶДММ “Орён Тгейт” 030020188 Фирдавсӣ

25 ҶДММ “Чоҷӣ” 030020755 Фирдавсӣ

26 ҶДММ «Фадак» 030018845 Фирдавсӣ

27 ҶДММ “ШБ Родмон” 030022525 Фирдавсӣ

28 ҶДММ “Илиад” 030019756 Фирдавсӣ

29 ҶДММ “Загрос” 030019874 Фирдавсӣ

30 ҶДММ “Тиҷорати Сабз” 030021624 Фирдавсӣ

31 ҶДММ «Порт Метал Компанӣ» 510035406 Хуҷанд

32 ҶДММ «Ширкати Сохтмонии Ами-
рон»

510036603 Хуҷанд

33 ҶДММ «Доругустари Порс» 510023126 Хуҷанд

34 ҶДММ «Хуҷанд Пластик 2011» 630012229 Б. Ғафуров

35 ҶДММ «Орён Эрон» 120033125 Рӯдакӣ

36 ҶДММ «Стар Чарт» 090011660 Ҳисор

37 ҶДММ «Бехсоз» 050005570 Ваҳдат

38 ФНШСП «Гуруҳи Армоғон тавсеъаи 
Амино»

400007011 Ёвон

39 ҶДММ «Сино Беҳруз» 400006628 Ёвон

40 ҶДММ «Сипоҳон Кишт» 400005953 Ёвон

41 ҶДММ «Ҳамадони Сайёд» 210009005 Ҳамадонӣ

42 ҶСК «Тоҷэстон» 220005963 Данғара

43 ҶДММ «Анушервон» 30006046 Дӯстӣ

44 НҶСП “Тарванд Тадбир дар ҶТ” 030017724 Леваканд

45 НШЭТЭ “Саҳомии Хос дар ҶТ” 390002247 Леваканд

БАРҲАМ МЕХӮРАД
 � ҶДММ «Атлант  13» (РЯМ 

0310013798) воқеъ дар ноҳияи 
Фирдавсӣ, барҳам мехӯрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул 
карда мешавад.

 � ҶДММ «Гулмуҳаммад» (РЯМ 
0410007336) воқеъ дар ноҳияи 
Сино, барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу 
шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул карда 
мешавад.

 � ҶДММ «Саймеҳтоҷ» (РЯМ 
2910005368) воқеъ дар ноҳияи 
Вахш, барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу 
шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул карда 
мешавад.

 � К о о п е р а т и в и  т и ҷ о р а т и и 
«Эраҷ», (РЯМ 3310000925) воқеъ 
дар  ноҳияи Ҷ .Балхӣ  барҳам 
мехӯрад.

 � К о о п е р а т и в и  т и ҷ о р а т и и 
«Шералӣ», (РЯМ 3410000092) воқеъ 
дар ноҳияи Кушониён барҳам 
мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « Ш а б у р ӯ з »  ( Р Я М 
0110024604) воқеъ дар ноҳияи 
Шоҳмансур, барҳам мехӯрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул 
карда мешавад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД
 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 

Ғафуров Шокир  (РЯМ 0330070089) 
аз ноҳияи Фирдавсӣ,  бинобар  гум  
шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Шозодадилдорова Шамъҷаҳон 
(РЯМ 7730010182) аз ноҳияи 
Шуғнон, бинобар  гум  шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ Го-
пиров Собирҷон (РЯМ 6830093949) 
аз ноҳияи Ашт, бинобар  гум  шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Қушбоев Охунҷон (РЯМ 6830012457) 
аз ноҳияи Ашт, бинобар  гум  шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Ч о р ш а н б и е в  А л а м хо н  ( Р Я М 
7430001516) аз ноҳияи Ишкошим, 
бинобар  гум  шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Орзуева Шаҳло (РЯМ 0530119737) 
аз шаҳри Ваҳдат, бинобар  гум  шу-
данаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 

С и н о  Ф а й з о в  ( Р Я М 
0530154671) аз шаҳри 
Ваҳдат, бинобар  гум  
шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Охонелчие-
ва Давлатбегим (РЯМ 
7230006456) аз ноҳияи 
Рушон, бинобар  гум  
шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Дӯсматов 
Ғ у л о м ҷ о н  ( Р М А 
575329275) аз шаҳри 
Конибодом, бинобар  
гум  шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори 
и н ф и р од ӣ  Б о ҳ и р о в 
Фарҳод (РМА 575658690) 
аз шаҳри Конибодом, 
бинобар  гум  шуданаш 
беэътибор дониста ша-
вад.

 � Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Сафарова Сай-
мо, (РЯМ 2830116337) аз 
шаҳри Бохтар, бинобар  
гум  шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Ҳасанов Алишер, (РЯМ 
3330070609) аз ноҳияи Ҷ.Балхӣ, 
бинобар  гум  шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба ҶДММ «Ҷасур 
Ҷонибек» (РЯМ 6810003292) аз 
ноҳияи Ашт, бинобар гум шуданаш, 
беэътибор дониста шавад. 

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба ҶДММ «Саймеҳтоҷ» 
(РЯМ 2910005368) аз ноҳияи Вахш, 
бинобар гум шуданаш, беэътибор 
дониста шавад. 

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Миралиев Эҳсонҷон 
(РЯМ-1930031034) аз ноҳияи Восеъ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Алимов Бахтиёр (РЯМ 
0330113685) аз ноҳияи Фирдавсӣ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба Х/Д «Мавлонбо-

бо» (РЯМ 3330015719)  аз ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ, бинобар гум шуданаш, 
беэътибор дониста шавад. 

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Сафаров Сафарбек, 
(РЯМ-2830001213) аз ноҳияи Вахш, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
и н ф и р о д ӣ  Т о ш м у р о д 
Маҳмарасулов, (РЯМ-3830053279) 
аз ноҳияи Шаҳритус, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста шавад. 

 � Иқтибоси аз феҳристи ягонаи 
Муассисаи тахсилоти миёнаи уму-
мии № 31 (РМА1710000261) аз 
ноҳияи Сангвор, бинобар гум шу-
данаш беэътибор дониста шавад. 

 � Сертификати ҳуқуқи исти-
фодаи замини Х/Д “Суюн” (РЯМ 
2630019279) таҳти №020315 аз 
10 октябри соли 2006 аз ноҳияи 
Темурмалик бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти 
шумо мерасонад, ки дар асоси қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии 
соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси 
патент ё шаҳодатнома фаъолият менамо-
янд» аз 31.08.2012, №451 шахси воқеие, 
ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебо-
шад, уҳдадор аст фаъолияти худро ҳамчун 
соҳибкори инфиродӣ дар асоси патент ва 
ё шаҳодатнома ба қайди давлатӣ гирад.

Бақайдгирӣ дар нозироти андоз имко-
ният медиҳад, ки давраи фаъолияти шумо 
ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта 
шуда, тибқи тартиби муқарраргардида 
ҳифзи иҷтимоиатон таъмин  шавад.

Хотиррасон менамоем, ки дар асоси 
талаботи Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ 
бе бақайдгирӣ дар мақомоти андоз аз 
30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, 
яъне аз 1650 сомонӣ то 2200 сомонӣ 
ҷарима пешбинӣ гардидааст.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон

ЭЪЛОН



Боҷу хироҷ№28 (1177) 

Панҷшанбе, 11 июли соли 2019  16

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

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

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

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ Теъдод: 58 952

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

Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Навбатдор: Мазҳаб ҶУМЪА

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
АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

Оѓози ислоњоти андоз  
ва ташаккули заминањои 

низоми миллии андоз 
(солњои 1992 – 1995)

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Дар ин Қонун ба таври муназзам ҳама 
масъалаҳои умдаи андозбандӣ; усулҳои 
(принсипҳои) андозбандӣ, воҳидҳои (объектҳои) 
андозбандишаванда; намудҳои андоз, тартиб, 
баҳисобгирӣ ва пардохти онҳо; ҳуқуқҳо ва 
масъулияти андозсупорандагон ва мақомоти 
андоз; тартиби ҷорӣ кардан, тағйир додан ва 
манъи андозҳо; ҷавобгарӣ барои вайрон кар-
дани қонунҳои андоз ва ғайра баён шудаанд. 
Бо мақсади суботи андозбандӣ дар моддаи 
26 Қонун махсусан қайд шудааст, ки «низоми 
андозбандӣ то қабули қарори махсуси Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ислоҳоти ан-
доз, оид ба тағйирот дар номгӯи навъҳои андоз, 
ҳаҷми андоз, усулҳои (методҳои) баҳисобгирии 
даромади андозбандишаванда, воҳидҳои ан-
дозбандишаванда ва усулҳои ситонидани андоз 
бе тағйирот амал менамояд». 

Низоми нави андоз, ки аз 6 январи соли 1992 
амал намуд, аз рӯи усулҳои шаклӣ ва сохторӣ, 
асосан ба низоми андози дар таҷрибаи ҷаҳонӣ 
паҳнгардида мувофиқ буд. Одатан, ҳамаи 
низомҳои андози муосир аз маҷмӯи андозҳои 
ҳаммонанд истифода мекунанд. 

Дар шароити мо, дар низоми андози мо 
падидаҳои нав андоз аз арзиши изофа, то 
андозаи муайян ва назаррас аксизҳо, андози 
замин, андоз аз амволи шахсони ҳуқуқӣ ва 
ғайра ба шумор мерафтанд. Дар давраи яку-
ми ислоҳоти иқтисодӣ роҳу равиши афзоиши 
миқдори намудҳои андоз пеш гирифта шуд. 
Миқдори умумии онҳо соли 1994 ба 45 расида 
буд. Бо вуҷуди ин, бояд гуфт, ки низоми амал-
кунандаи андоз ба чор навъи (намуди) андоз 
асос меёфт: андоз аз арзиши изофа, аксизҳо, 
андоз аз фурӯш ва андоз аз даромад. Соли 
1998 аз ҳисоби ин навъ андозҳо зиёда аз 50 % 
воридот ба буҷет ва 67 % воридот аз андозҳо 
ташкил ёфта буданд. 

Андозҳои ба тозагӣ ҷоришуда– андоз аз 
арзиши изофа ва аксизҳо, инчунин андозҳои 
лағв (манъ) кардашуда – андоз аз гардиш ва 
андоз аз фурӯш, андозҳои фаръӣ (ғайриасосӣ) 
ва моҳиятан андоз аз истеъмол ба шумор ме-
раванд. Азбаски ин андозҳо, асосан, ба мол ва 
хизматрасонии истеъмолӣ баста мешаванд, 
андоз аз арзиши изофа ва аксизҳо дар аксар 
кишварҳои роҳи иқтисоди бозаргониро пешги-
рифта онҳо на танҳо барои ғанӣ гардонидани 
буҷет самаранок дониста шудаанд, балки чун 
таъминкунандаи шароити хубу баробарӣ дар 
пешбурди хоҷагидорӣ барои ҳамаи соҳибкорон 
эътироф гардидаанд. 

(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ 
 «Аз таърихи молия, андоз ва  

ташаккулёбии низоми андозбандӣ  
дар Тоҷикистон»

Суханони 
ҳакимона

Шухӣ ба шарте писандида 
аст, ки мардумро бихандонаду 
касеро наранҷонад.

ххх
Маҳбуберо, ки чашм инти-

хоб кунад, чӣ басо ки маҳбуби 
дил нашавад, аммо онеро, ки 
дил писандад, бегумон нури 
чашм хоҳад шуд.

ххх
Дар дунё ду неру ҳаст, шам-

шер ва тадбир, бештари вақт 
шамшер мағлуби тадбир шу-
дааст.

ххх
Барои қалберо шикастан 

як сухан басанда аст, аммо 
барои қалби  шикастаеро ба 
даст овардан на узр басандагӣ 
дораду на умр.

ххх
Қалб меҳмонхона нест, 

ки инсонҳо ду-се рӯз дар он 
бимонанд ва баъд бираванд. 
Қалб ҷоест барои инсонҳои 
хуб, ки агар биёянд, ҳеҷ гоҳ 
намераванд.

ххх
Агар оқилӣ, бо ҷоҳилон 

ҷадал макун, ки худро асири 
ҷаҳл кунӣ ва ононро доноӣ 

наомӯзӣ.

О Ё   М Е Д О Н Е Д ?

25% фоизи ода-
мони сайёра бо 

телефон тамоман 
гап назадаанд.

Моҳиҳо дар як 
шабонарӯз баро-
бари вазни худ об 

менӯшанд.

Дар Аврупо то 
солҳои 1990 сабзиро 

на сабзавот балки 
мева медонистанд.

Соли 1541, вақте ки Лю-
довики XIV дар Аврупо ис-
тифодаи ҳама гуна фулузоти 
қиматбаҳоро барои ороиш 
манъ кард, дар шаҳри Же-
нева иттиҳодияи  устоҳо 
ба сохтани соатҳои дастӣ 
шурӯъ намуд. Соат бо 
мурури  замон ҷои зару 
зеварро иваз кард. Дар 
натиҷа, соатҳои швейтсарӣ 
бо намои зебо ва сифати хуб 
машҳур гашта, то ҳозир нуфузи 
худро дар бозори ҷаҳонӣ нигоҳ 
медоранд. 

Соли 1953 дар Швейтсария на-
хустин соати квартсии худкор сохта 
шуд, ки бо тамғаи «Longines» дар 
ҷаҳон машҳур гашт. 

Соли 1989 соате бо номи «Calibre 

89» ба фурӯш бароварда шуд, 
ки устоҳо барои сохтани он 

нуҳ сол ранҷ кашиданд. Он 
аз 1700 қисми мухталиф  

иборат буд. 
А з  ҳ а м а  с о а т и 

қиматтарини швейтсарӣ 
«The 5 Million»  мебошад, 

ки барои сохтани он 1300 
алмос истифода шудааст. 

Нархи ин соат панҷ миллион 
доллари амрикоиро ташкил 

медиҳад. Номаш ҳам аз арзи-
шаш гирифта шудааст. 

Швейтсария 95 дарсади соатҳои 
истеҳсолнамудаи худро ба хориҷа 
мебарорад. Даромади солонаи 
ин кишвар аз саноати соатсозӣ 
22,9 миллиард долларро ташкил 
медиҳад.

22, 9 миллиард доллар  
даромади Швейтсария аз соат

ПАНДИ РЎЗГОР
Донишманде мафтуни зебоии олам, 

аз ҳаёт фараҳманд шуда, ба роҳаш ме-
рафт. Ногоҳ марди аз машаққат қоматаш 
хамшудаеро дид.

-Чаро худатонро гирифтори чунин 
уқубатҳо намудед?-пурсид донишманд.

-Ман барои бахти фарзандон ва 
набераҳоям азоб кашида истодаам,-
ҷавоб дод мард.- Падари бобоям барои 
хушбахт шудани он кас машаққат каши-
даанд, бобоям барои бахти падарам, 
падарам барои бахти ман дар иҳотаи 
изтиробҳо зиндагӣ намуд. Ман ҳам ба-
рои хуррам гузаштани ҳаёти фарзандон 
ва набераҳоям розиям, ки дар давоми 
умр азоб кашам.

-Дар оилаатон касе хушбахт шудааст?-
савол дод донишманд.

-Не, аммо, албатта, хушбахт шудани 
фарзандон ва набераҳои ман даркор аст!

-Одами бесавод хонданро омӯзонда 
наметавонад, кӯрмуш ҳеҷ гоҳ бургутро 
тарбия наменамояд,-ба ҷаҳл омада гуфт 
донишманд.-Аввало худатон хушбахт шу-
данро омӯзед, ҳамон вақт чӣ хел хушбахт 
намудани фарзандон ва набераҳоятонро 
мефаҳмед!

Қул ф и н а й 
ба минтақаи 
Осиёи Миёна 
а з  А м р и к о и 
Ҷанубӣ танҳо 
дар охири асри 
ҳаждаҳум ома-
дааст. Олимон 
му а й я н  ка р -
данд, ки ранги қулфинай аз микдо-
ри моддаҳои фоиданоки таркиби 
он далолат медиҳад. Чӣ қадаре, 
ки ранги қулфинай сурхи кушоду 
равшан бошад, ҳамон қадар он аз 
витаминҳои фоидаовар бой мебо-
шад.  Агар ба қулфинай аллергия 
дошта бошед, онро бо нӯшидани 
маҳсулоти ширӣ истеъмол на-
моед, дар он вақт ба аллергия 
дучор намешавед. Дар китоби 
рекордҳои Гиннес қулфинайи аз 
ҳама калонҳаҷмтарин ба қайд 
гирифта шудааст, ки вазни он 231 
грамм мебошад. Барои баланд 
гардонидани масъунияти бадан 
дар ҳар фасли пухтарасӣ қулфинай 

истеъмол на-
мудан зарур 
а с т .  Н о в о -
баста аз оне 
ки қулфинай 
меваи ширин 
ҳисобида ме-
шавад, дар он 
миқдори ша-

кар ниҳоят кам мебошад. Дар 
таркиби қулфинай  моддаҳое 
мавҷуданд, ки ба дорувории бе-
дардкунанда монанд мебошанд. 
Бинобар ин, ҳангоми дарди сар 
хӯрдани қулфинай хеле манфиа-
товар мебошад. Агар дар рӯятон 
доғи кунҷитак ва холчаҳои май-
да мавҷуд бошанд, ба воситаи 
ниқоби қулфинай шумо мета-
вонед онҳоро тамоман ноаён 
гардонед. Қулфинай ҷавониро 
нигоҳ медорад. Он инчунин барои 
мустаҳкам намудани хотираи хуб 
пирии бармаҳал ва нигоҳ доштани 
ҳуҷайраҳои мағзи сар манфиато-
вар мебошад.

Љавон мондан хоњед, ќулфинай 
истеъмол намоед! 


