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дар давлатњои 
пешрафта
Баъзе хусусиятњои низоми 
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ФАРЊАНГИ АНДОЗ

МАНБАЪЊОИ АНДОЗБАНДЇ

АМАЛИЁТИ ГУРЎЊИ КОРЇ

КОРЊОИ ФАЊМОНДАДИЊЇ

НАЗОРАТ

НАМУДЊОИ АНДОЗ

Таваҷҷуҳ! Шахсони воқеӣ - соҳибони (истифодабарандагони) 
объектҳои ғайриманқул ҳуқуқ доранд, ки

андоз барои обеъктҳои  
ғайриманқул ва андози заминро 

бо як пардохт пеш аз муҳлат 
барои соли 2019 ба буҷет таъмин 

намоянд.

Кумитаи 
андози 
назди 

Ҳукумати 
Ҷумҳурии 

Тоҷикистон

Пардохти андозҳоро 
метавонед тавассути POS- 
терминалҳо низ таъмин 

намоед!

Маълумоти пурраро оид ба тартиби ҳисоб ва пардохт 
намудани андозҳо аз молу мулки ғайриманқул метавонед 
аз сомонаи Кумитаи андоз (www.andoz.tj), Бахши иттилоотӣ 
«Контакт – сентр» (рақами телефонии 151)  ва мақомоти 
ҳудудии андоз дастрас намоед.
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Н. Давлатзода қайд намуд, 
ки мақомоти андози кишвар 
дастуру супоришҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва қарору фармоишҳои 
Ҳ у к у м а т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистонро роҳнамои кори 
худ қарор дода, дар соли 2018 
ҷиҳати таъмини пурра ва боси-
фати нишондиҳандаҳои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи Буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли 2018» 
ва вусъат бахшидан ба корҳои 
тевзеҳотию фаҳмондадиҳӣ, 
беҳтар сохтани хизматрасонӣ 
ба шаҳрвандаон ва андозсу-
порандагон ва мусоидат на-
мудан ба рушди соҳибкорӣ 
тадбирҳои судманд андеши-
даанд. Ин аст, ки дар соли 
2018 нақшаи андозҳо ва дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 
100,6 фоиз таъмин гардида, 
ба буҷет 10 млрд. 523,3 млн. 
сомонӣ ворид шуд, ки нисбат ба 
нишондиҳандаҳои нақшавӣ 62,6 
млн. сомонӣ зиёд мебошад. 

Зикр шуд, ки иҷрои нақшаи 

воридоти андозҳо ва пардохтҳо 
дар соли 2018 дар ВМКБ ба 
андозаи 110,5 фоиз, вилояти 
Хатлон 100,6 фоиз вилояти Суғд 
104,3 фоиз, шаҳри Душанбе 
100,4 фоиз таъмин гардида, 
нишондиҳандаи 2 намуди андоз 
– андоз аз арзиши иловашуда 
(84,3 фоиз) ва андоз аз даромад 
аз шахсони воқеӣ (98,2 фоиз) 
иҷро нагардидааст, ки сабаби 
он афзоиш наёфтани манбаъҳои 
андозбандӣ мебошад.

Иттилоъ дода шуд, ки бақияи 
қарзи андозҳо дар миқёси 
ҷумҳурӣ ба ҳолати 1-уми янва-
ри соли 2019 -ум 725,7 млн. со-
мониро ташкил намуда, нисбат 
ба 1-уми январи соли 2018 ба 
андозаи 45,4 млн. сомонӣ кам 
гардидааст.

Н .  Д а в л а т з од а  м а ъ л у -
мот дод, ки бо мақсади ба 
стандартҳои байналмилалӣ 
ҷавобгӯ намудани барномаҳои 
Системаи иттилоотии андоз ва 
ба роҳ мондани намудҳои нави 
хизматрасониҳо боз 11 модули 
алоҳида, аз ҷумла, «Равзанаи 
ягона», «Бақайдгирии шахсони 
ҳуқуқӣ», «Бақайдгирии шах-

сони воқеӣ», «Бақайдгирии 
мошинҳои назоратӣ-хазинавӣ», 
«Бақайдгирии молу мулки 
ғайриманқул», «Бақайдгирии 
воситаҳои нақлиёт» ва ғайра 
омода гардид, ки дар моҳи 
марти соли 2019 мавриди ис-
тифода қарор мегирад ва ин 
имконият медиҳад, ки ташки-
ли кор ва назорати андозҳо 
беҳтар шавад. Дар барномаи 
бақайдгирии давлатӣ «Равза-
наи ягона» аз оғози соли 2018 
модули нави хизматрасонӣ 
мавриди амал қарор дода шу-
дааст, ки он имконият медиҳад 
муроҷиаткунандагон ариза 
ва ҳуҷҷатҳояшонро барои 
бақайдгирии давлатӣ ба тариқи 
электронӣ пешниҳод намоянд. 
Дар ин давра 4300 шаҳрванд ба-
рои анҷом додани бақайдгирии 
давлатӣ тариқи электронӣ 
муроҷиат намудаанд. 

Қайд гардид, ки тибқи итти-
лои Феҳристи ягонаи давлатӣ ба 
ҳолати 1-уми январи соли 2019 
дар ҷумҳурӣ 315,8 ҳазор субъекти 
хоҷагидор амал мекунанд, ки нис-
бат ба 1-уми январи соли 2018-ум 
14580 адад зиёд мебошад.

Чуноне, ки қайд шуд, бо 
мақсади беҳтар намудани маъ-
мурикунонии андоз аз арзиши 
иловашуда, барномаи копю-
терии «Анбори электронӣ» 
ҷорӣ шудааст, ки он имконият 
медиҳад амалиётҳои андоз-
бандишавандаи андозсупоран-
дагон пурра ба ҳисоб гирифта 
шуда, баҳисобгирии беасоси 
маблағи андоз аз арзиши ило-
вашуда ҳангоми хариди мол, 
иҷрои кор ва хизматрасониҳо, 
инчунин, ҳолатҳои аз ҷониби ан-
дозсупорандагон истифода на-
кардани ҳисобнома-факутраҳои 
андоз аз арзиши иловашуда 
ҳангоми анҷоми додани амали-
ёти андозбандишаванда то як 
дараҷа, пешгирӣ гардад.

Ҳамчунин, иттилоъ дода 
шуд, ки дар соли 2018 шумо-
раи субъектҳои хоҷагидоре, 
ки эъломияҳои андозии худро 
тариқи электронӣ ба мақомоти 
андоз пешниҳод менамоянд, 
18850  адад зиёд шудааст ва 
ҳоло 78400 андозсупоранда 
эъломияи худро ба ин тарз 
пешниҳод менамоянд.

Дар идома оид ба натиҷаи 
фаъолияти мақомоти андоз 
дар самти гузаронидани корҳои 
назоратӣ маълумот дода шуд. 
Қайд гардид, ки дар маҷмӯъ, 
дар натиҷаи анҷом додани 
корҳои назоратӣ зиёда аз 25000 
ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ аз 
ҷониби андозсупорандагон 
ошкор ва нисбати онҳо ба 
маблағи 208,7 млн. сомонӣ 

ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ 
шуда, аз ин ҳисоб ба буҷет 162,0 
млн. сомонӣ маблағ ворид гар-
дид. Дар натиҷаи гузаронидани 
санҷишҳои амалиётӣ зиёда аз 
4500 ҳолати бе қайди мақомоти 
андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул шудани шахсони воқеӣ, 
3500 ҳолати бе шартномаи 
меҳнатӣ ба кор ҷалб намудани 
коргарони кироя, 900 ҳолати бе 
қайди мақомоти андоз ба иҷора 
додани объектҳои молу мулки 
ғайриманқул ошкор гардида, 
онҳо ба қайд гирифта шуданд. 
Дар ин давра зиёда аз 10 ҳазор 
андозсупоранда бо мошинҳои 
назоратӣ-хазинавӣ таъмин шу-
дааст. Айни замон  маълумоти 
МНХ-и 26500 андозсупоранда 
ба махзани маълумоти Кумитаи 
андоз ворид гардида истодааст.

Инчунин, бо мақсади беҳтар 
намудани корҳои тавзеҳотию 
фаҳмондадиҳӣ ба шаҳрвандон 
2950 семинар - машварат, вохӯрӣ 
ва намоишу мусоҳиба баргузор 
гардида, аз ҷониби маркази 
тамоси Кумитаи андоз ба 33400 
муроҷиати бақайдгирифташуда, 
посух дода шудааст. 

Қайд шуд, ки кормандони 
мақомоти андоз минбаъд низ 
тамоми таҷриба ва дониши ху-
дро барои сарбаландона иҷро 
намудани нишондиҳандаҳои 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
соли 2019»равона хоҳанд кард.

Дар охир, рӯзноманигорон 
ба суолҳои худ оид ба таъми-
ни қисми даромади буҷет ва 
масъалаҳои дигари андоз ва 
андозбандӣ посухҳои мушаххас 
гирифтанд.

Мазҳаб ҶУМЪА

Натиљагирї ва дурнамо
14 феврали соли 2019 дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо иштироки Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Нусратулло Муқим, муовинони Раис, 
сардорони Раёсатҳои Кумитаи андоз ва ҳайати васеи рӯзноманигорон 
оид ба натиҷаҳои фаъолияти мақомоти андоз дар соли 2018 нишасти 
матбуотӣ баргузор гардид.

Дар шаҳри Исфара бо ҳузури 
намояндагони котиботи Шӯрои 
машваратии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба беҳтар кардани фазои 
сармоягузорӣ, Фонди дастги-
рии соҳибкории назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии 
суғуртаи ичтимоӣ ва нафақаи 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 
ва шаҳри Исфара, Консулгарии ге-
нералии Федератсияи Россия дар 
шаҳри Хуҷанд, сардорон ва аъзои 
ассотсиатсияҳои соҳибкорони 
зодаи шаҳри Исфара дар шаҳрҳои 
Москва, Санкт-Петербург ва 
Новосибирски Федератсияи 
Россия, соҳибкорони маҳаллӣ ва 
ҳунармандон дар мавзӯи «Саҳми 
соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ 
дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ 
ва пешрафти ҷомеа» Форуми 
соҳибкорони шаҳр доир гардид.

Дар кори форум Раиси шаҳри Исфа-
ра Сиҷоуддин Саломзода «Дар бораи 
вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, омилҳои 
рушди соҳибкорӣ ва беҳдошти фазои 
соҳибкорӣ дар шаҳри Исфара» гузориш 
манзур намуд.

Таъкид карда шуд ,  ки нақши 
соҳибкорон дар  иҷрои дастуру 
супоришҳои Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар боби вусъат бах-
шидани корҳои ободониву созандагӣ, 
бунёди иншооти муҳими истеҳсолӣ ва 
савдову хизматрасонӣ, ҳалли мушкило-
ти иҷтимоии маҳал ва дастгирии табақаи 
эҳтиёҷманди аҳолӣ назаррас мебошад.

Ҳамзамон зикр гардид, ки саҳмгузорӣ 
ҷиҳати расидан ба ҳадафи чоруми 
миллӣ — саноатикунонии босуръати 
кишвар тақозо мекунад, ки иқтидори 
истеҳсолии 47 корхонаи саноатии шаҳри 
Исфара афзун гардонида шуда, иловатан 
бояд корхонаҳои дигари истеҳсолӣ бу-
нёд гарданд. Дар анҷоми ин кор бахши 
соҳибкорӣ бояд нақши калидӣ дошта 
бошад.

Раиси шаҳр дар радифи самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти минбаъ-

да зарурати ширкати фаъолонаи 
соҳибкорон дар ҷодаи афзун на-
мудани ҳаҷми истихроҷи нафту газ, 
бунёди корхонаҳои коркард ва банду 
басти меваи хушк, истеҳсолкунандаи 
маҳсулоти гӯштӣ ва консерва дар 
шаҳрро тазаккур дод.

Роҳбари котиботи Шӯрои машва-
ратии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои 
сармоягузорӣ Шараф Шерализода ва 
директори Фонди дастгирии соҳибкории 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Фирдавс Усмониён оид ба масъалаҳои 
зарурати дар истеҳсолот ҷорӣ намудани 
технологияҳои нав, дастгирии давлатии 
бахши хусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ 
сухан гуфта, аз имтиёзҳои аз ҷониби 
давлат ба соҳибкорони ватанӣ додашуда 
ёдовар гардиданд.

Муовини якуми Раиси вилояти Суғд 
Хол Ҳайдар бо баробари ба самъи 
иштирокдорони форум расонида-
ни паёми шодбошии Раиси вилоят 
Раҷаббой Аҳмадзода изҳори умед кард, 
ки форуми мазкур ба барқарорсозии 
шуҳрати қаблии шаҳри Исфара чун яке 

аз шаҳрҳои муҳими саноатии мамлакат 
мусоидат мекунад.

Дар идомаи форум соҳибкорон бо 
баробари миннатдорӣ ба Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои таваҷҷуҳи хоссаву 
дастгирии доимии бахши соҳибкорӣ 
омодагии хешро ҷиҳати таъмиру 
навсозӣ ва мумфарш кардани роҳҳо, сох-
тмони корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, 
муассисаҳои маорифу тандурустӣ, 
таъминоти мактабҳо бо компютерҳо, 
бунёди иншооти  соҳаи  сайёҳӣ, 
кӯдакистону майдончаҳои варзишӣ, 
ҳавзҳои шиноварӣ ва сартарошхонаву 
кошонаҳои ҳусн изҳор доштанд.

Дар анҷом ба соҳибкороне, ки барои 
сохтмони иншоот бахшида ба ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом намуда-
анд, қарорҳои Раиси шаҳри Исфара 
оид ба ҷудо намудани қитъаи замин ва 
сертификати истифодаи он, ба чанде аз 
иштирокдорони форум барои саҳми ар-
занда дар корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати 
баланд бардоштани савияи дониши 
соҳибкорон, таҳияи лоиҳаҳои тиҷоратӣ 
ва дарёфти роҳҳои татбиқи онҳо, барои 
иштироки фаъолона дар машварат 
бо соҳибкорони маҳаллӣ ва Форуми 
соҳибкорони Исфара сипосномаҳои 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳр супорида шуданд.

АМИТ «Ховар»

Дар шањри Исфара Форуми 
соњибкорон доир гардид
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Дар ҷаласа таъкид шуд , 
тибқи талаботи қонунгузории 
андоз, санҷишҳои амалиётӣ як 
шакли назорати андоз буда, 
масъалаҳои ҳамчун супорандаи 
андоз дар мақомоти андоз ба 
қайд гирифта шудан, санҷиши 
дурустии маълумот дар бораи 
маҳалли ҷойгиршавии андоз-
супоранда,  муайян намудани 
аз ҷониби корфармо барои 
иҷрои кор (хизматрасонӣ) ҷалб  
намудани коргарони кироя ва 
истифодаи дурусту оқилонаи 
мошинҳои назоратӣ-хазинавии 
дорои хотираи фискалиро 
дар бар мегирад. Вобаста ба 
ин, дар рафти гузаронидани 
санҷишҳои амалиётӣ аз ҷониби 
соҳибкорони инфиродӣ ҳолатҳои 
зиёди қонунвайронкуниҳои ан-
доз ба назар мерасанд, ки ин 
аз сатҳи пасти дониши ҳуқуқию 
иқтисодии   онҳо шаҳодат 
медиҳад. 

Боиси таасуф аст, ки тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории 
а н д о з  т а в а с с у т и  к о р ҳ о и 
фаҳмондадиҳию тавзеҳотӣ бо 
андозсупорандагон, аз ҷумла гу-
заронидани семинар - машвара-
ту вохӯриҳо, таҳияи намоишҳо, 
ташкили мусоҳибаҳои корӣ 
дар байни андозсупорандагон 
пайваста такмил дода мешавад 
ва он яке аз самтҳои муҳими фа-

ъолияти мақомоти андоз маҳсуб 
меёбад. Аммо баъзе андозсупо-
рандагон масъулияти хешро дар 
назди қонун таъмин накарда, 
бидуни қайд дар мақомоти 
андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул мешаванд. Онҳо ҳатто 
дарк карда наметавонанд, ки ин 
амали ғайриқонунии онҳо рӯзе 
фош мегардад.

Дар як санҷиши амалиётие, 
ки дар асоси Амрномаи сардо-
ри Нозироти андоз дар шаҳри 
Ваҳдат  аз 14 ноябри соли 2018, 
таҳти № 12 дар фаъолияти андоз-
супорандагони ҳудуди ҷамоати 
деҳоти  «Бозорбой Бурунов»-и 
шаҳри Ваҳдат бо мақсади на-
зорати иҷрои талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи бақайдгирии давлатии 
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ» ва назорати иҷрои 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31.08.2012 таҳти 
№451 «Дар бораи тасдиқи 
Қ о и д а ҳ о и  а н д о з б а н д и и 
соҳибкорони инфиродие, ки 
дар асоси патент ё шаҳодатнома 
фаъолият менамоянд» ва на-
зорати иҷрои талаботи  қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 02.05.2013 таҳти №210  «Дар 
бораи тартиби истифодаи 
МНХ-и дорои хотираи фискалӣ», 
баҳисобгирии шумораи воқеии 

коргарони кироя, нишон додани 
музди меҳнати кормандон, му-
айян намудани масоҳати амволи 
андозсупоранда ва дарёфти 
манбаъҳои нави андозбандӣ бо 
усули алтернативии андозбандӣ 
анҷом дода шуд, дар фаъолияти 
соҳибкорону андозсупоранда-
гони ҷамоати деҳоти номбурда 
камбудиҳои зиёдеро ошкор 
намуд.

Дар рафти санҷиши амали-
ётии андоз дар ҳудуди ҷамоати  
деҳоти «Бозорбой Бурунов»   
фаъолияти 28 нафар андозсу-
поранда мавриди санҷиш қарор 
гирифта, нисбати 7 нафар андоз-
супоранда барои риоя накарда-
ни талаботи қонунгузории андоз 
ба маблағи 12900 сомонӣ прото-
коли маъмурӣ татриб дода шуд 
ва маблағи номбурда пурра ба 
буҷа пардохт гардид. Ҳамчунин, 
дар рафти санҷиш нисбати 5 на-
фар андозсупоранда ба маблағи 
62258 сомонӣ маблағҳои ило-
вагии андоз ҳисоб шуда, як 
нафар соҳибкори инфиродӣ  
бо шаҳодатнома, як андозсу-
поранда - шахси ҳуқуқӣ ва як 
нафар шахси воқеӣ ба сифати 
иҷорадиҳанда  дар мақомоти 
андоз ба қайд гирифта шуданд. 
Дар баробари ин, 4 нафар шах-
си воқеӣ низ бо патент  таъмин 
шуданд. Дар маҷмӯъ, ба маблағи 
75990 сомонӣ андозҳои барило-
ва ҳисоб гардид, ки дар ҷараёни 
санҷиш 50990 сомонии он ба 
буҷа пардохт карда шуд.

Санҷиши амалиётии андоз 
дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ном-
бурда муайян кард, ки ҷамъияти 
дорои масъулияти маҳдуди 
«Бустон Бозорбой» бо мошинаи 
назоратӣ-хазинавӣ таъмин буда, 
дар мақомоти андози шаҳри 
Ваҳдат ба қайд гирифта шуда-
аст. Мутаассифона, роҳбари 

ширкати номбурда Эмомназар 
Маҳмедов якчанд намуди фа-
ъолиятро дар корхонаи номбур-
да пинҳон дошта, панҷ нафар 
коргари кирояро дар ҳисоботи 
андозии худ нишон надодааст. 
Ҳамчунин, санҷиш собит сохт, 
ки Э. Маҳмедов ҳангоми муо-
милоти пулӣ бо аҳолӣ  тартиби 
истифодаи МНХ-ро риоя накар-
дааст. Гурӯҳи амалиётӣ нисбати 
шахси мансабдор Э. Маҳмедов 
барои роҳ додан ба чунин  
қонунвайронкуниҳо мутобиқи 
талаботи  моддаи 615, қисми 
1 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
протоколи маъмурӣ тартиб 
дода, ба маблағи 4000 сомонӣ 
ҷаримаи маъмурӣ таъин на-
муданд. Дар ҷараёни санҷиш, 
ҳамчунин муайян гардид, ки 
шаҳрванд Тоҳир Саидов дар 
ҳудуди ҷамъияти мазкур биду-
ни қайд дар мақомоти андоз 
ба фаъолияти таъмир ва васл-
кунии чархҳои автомашинаҳо 
машғул мебошад. Ин ама-
ли  Т. Саидов мутобиқи та-
лаботи  моддаи 617 Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба 
маблағи 1500 сомонӣ муҷозот 
шуд. Ҳамчунин, нисбати панҷ 
нафар корманди кироя, ки дар 
эъломияҳои ба мақомоти ан-
доз пешниҳоднамудаи корхо-
наи  «Бустон Бозорбой» нишон 
дода нашудааст, ба маблағи 
1520 сомонӣ андозҳои иловагӣ 
ҳисобӣ ва ба буҷа пардохт шуд

Гурӯҳи корӣ бо мақсади на-
зорати иҷрои  талаботи  қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 20 майи соли 2013 таҳти 
№210 «Дар бораи тартиби ис-
тифодаи мошини назоратӣ-
хазинавии дорои хотираи 
фискалӣ» дар беморхонаи  № 
2-и ҷамоати деҳоти Б. Бурунов 
ҳангоми хизматрасониҳои тиббӣ 
ҳолатҳои вайрон кардани тар-
тиби истифодаи МНХ-ро ошкор 
сохт ва  барои ин амали номат-
луб корманди масъули бемор-
хона Гулнора Раҳимова бинобар 
таъмин накардани нигоҳдории 
ҳуҷҷатҳои вобаста ба истифодаи 
мошини назоратӣ-хазинавии до-
рои хотираи фискалӣ мутобиқи 
талаботи моддаи 614 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъму-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
маблағи 2000 сомонӣ ҷарима 
шуд. 

Ба ҳамин монанд , шах-
си воқеӣ Ҷамшед Набиев 
ҳамчун супорандаи андоз аз 
амволи ғайриманқул худро 
дар мақомоти андози шаҳри 
Ваҳдат ба қайд гирифта, ан-
дози амволи худро сари вақт 
пардохт намудааст. Ӯ  бо ин роҳ 
уҳдадориҳои андозии худро 
ҳалшуда ҳисобида, аз хусуси 
ба иҷора додани амволи дар 
ихтиёрдоштааш ба мақомоти 
андоз хабар надодааст.  Тибқи 
муқаррароти  моддаи 95 Кодек-
си андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ҷамшед Набиев мебоист ба 
мақомоти андози маҳали зист 
аз ин хусус хабар дода, барои 
соли 2017 эъломияи андоз аз 
даромад пешниҳод мекард. 
Вале ӯ амали худро аз чашми 
кормандони андоз пинҳон до-
шта, хост бо ин роҳ маблағхои 
а н д о з р о  п и н ҳ о н  н а м о я д  
Пинҳонкориҳои  Ҷ Набиев аз 
назари санҷишгарон пинҳон на-
монд. Аъзоёни гурӯҳ  бо дастра-
сии қисми 3  моддаи 601 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати 
ӯ протоколи маъмурӣ тартиб 
дода, номбурдаро ба маблағи 
400 сомонӣ ҷаримабандӣ на-
муданд. Ҳачунин, нисбати ӯ ба 
маблағи 2808 сомонӣ андоз аз 
даромади шахсони воқеӣ ва 
2000 сомонӣ андози молу мулки 
ғайриманқул, дар маҷмӯъ, 4808 
сомонӣ андозҳои барилова 
ҳисоб намуданд.    

Соҳибкори инфиродӣ Акмал 
Раҳимов бидуни бақайдгирӣ 
дар мақомоти андоз ба хари-
ду фурӯши молҳои саноатӣ ва 
хӯрокворӣ машғул шудааст. Ин 
амали ӯ бо дастрасии моддаи 
617 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳкум гардида, нисбати ӯ ба 
маблағи 1500 сомонӣ ҷаримаи 
маъмурӣ татбиқ шуд.

Санҷиши навбатии амалиётӣ 
нишон дод, ки ҳанӯз ҳам  дар фа-
ъолияти соҳибкорони алоҳида 
қонунвайронкуниҳо  ҷой до-
ранд. Вобаста ба ин, мақомоти 
андози шаҳри Ваҳдатро зарӯр 
аст, ки корҳои фаҳмондадиҳиро 
бо андозсупорандагон,  аз 
ҷумла гузаронидани семинар 
машваратҳо, боз ҳам пурзур 
намоянд.

Муҳаммадӣ ТАБАРЗОДА,
шаҳри Ваҳдат

Соњибкории ѓайриќонунї 
Дар ҷаласаи ҳисоботии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти  мақомоти андоз дар соли 2018 ва 
вазифаҳо барои соли 2019» масъалаҳо оид ба корҳои назоратии мақомоти андоз 
низ мавриди муҳокима қарор гирифт. Аз ҷумла қайд гардид, ки дар соли 2018 аз 
тарафи мақомоти андоз фаъолияти 28662 андозсупоранда таҳти санҷиши амалиётӣ 
қарор дода шудааст, ки дар натиҷа 4803 ҳолати бидуни қайд дар мақомоти андоз ба 
фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ машғул гардидани шахсони воқеӣ, 3796 ҳолати  
дар ҳисобот нишон надодани  коргарони кироя, 296 ҳолати бе истифодаи мошинҳои 
назоратӣ-хазинавӣ фаъолият доштани андозсупорандагон ва 971 ҳолати  бе қайди 
мақомоти андоз ба иҷора додани объектҳои ғайриманқул ошкор ва дар рафти 
санҷиш камбудиҳои ошкоргардида бартараф шудаанд.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро вы-
двинул предложение ввести платный 
вход в город. Теперь некоторым катего-
риям туристов нужно будет приобрести 
билет, пишет ТАСС 

Согласно данной инициативе, которая 

находится на изучении в муниципальном 
совете, тем, кто собрался в Венецию на 
один день, придется заранее заказывать 
пропуск. В итоге, чтобы переехать из 
материковой части в островную, потре-
буется специальный билет. Его отсутствие 

будет караться штрафом в размере от 100 
до 450 евро.

Стоимость билета, который, по сути, 
станет для многих туристов еще одним 
городским налогом, будет зависеть от 
сезона. За него придется отдать 6 евро 

в обычное время, 8 евро — в «высокий» 
сезон и до 10 евро — в самые популяр-
ные у туристов дни. Правило покупки 
билетов для въезда в Венецию плани-
руется ввести с 1 января 2022 г. Пока же 
мэр предлагает использовать «единый 
билет» стоимостью €3.

http://taxpravo.ru/international

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Венеции хотят ввести налог для «однодневных туристов»
Стоимость билета будет меняться в зависимости от сезона
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Мутобиқи иттилои Раёса-
ти ташкили андозбандии 
Кумитаи андози наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ба ҳолати 
01.01.2019 дар мақомоти 
ҳудудии андоз 15179 на-
фар шахси воқеӣ ҳамчун 
иҷорадиҳандаи молу 
мулк дар мақомоти 
андоз ба қайд гириф-
та шуда, масоҳати 
умумии объектҳои 
баиҷорадодашуда 2279,6 
ҳазор метри мураб-
баъро ташкил медиҳад 
ва маблағи умумии 
иҷорапулии шахсони воқеӣ 
ба 274,3 млн. сомонӣ баро-
бар мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки тибқи 
талаботи қисми 4 моддаи 156 
Кодекси андоз шахсони воқеӣ 
– резидентҳое, ки аз манбаъҳои 
воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
даромад мегиранд, уҳдадор 
мебошанд, ки эъломияро оид 
ба андоз аз даромад ҳар сол 
то 1-уми апрели баъди соли 
ҳисоботӣ ба мақомоти андоз 
пешниҳод намоянд. 

Сардори шуъбаи Раёсати 
ташкили андозбандии Куми-
таи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Собирҷон 
Исоев зимни  сӯҳбат ба мо 
гуфт, ки натиҷаи таҳлилҳои 
гузаронидашуда дар ин самт 
нишон медиҳад, ки аз ҷониби 
на ҳамаи иҷорадиҳандагон 
эъломияҳои андоз аз даромад 
бо ҷамъбасти соли 2017 дар 
муҳлатҳои муқарраргардида 
ба мақомоти андоз пешниҳод 
карда шудааст.

Тибқи ҳисоботи аз мақомоти 
ҳудудии андоз дастрасгардида 
аз 14197 адад иҷорадиҳандаи 
молу  мулк  бо  ҷамъбасти 
соли 2017 то санаи 1 апрели 
соли 2018 аз тарафи 11874 
нафар иҷорадиҳандаи молу 
мулк эъломияҳои андоз аз 
даромад ба мақомоти андоз 
пешниҳод гардида, шумо-
раи иҷорадиҳандагоне, ки 
эъломияҳои андоз аз даромади 
худро пешниҳод накардаанд, 
2154 адад ё 16,4 фоиз баробар 
мебошад.

Нишондиҳандаи шумо-
раи иҷорадиҳандагоне, ки 
эъломияҳои андозии худро 
бо ҷамъбасти соли 2017 ба 
мақомоти андози маҳалли 
қайди худ пешниҳод накар-
данд, мутаносибан дар шаҳри 
Душанбе 528 адад ё 12,4 фоиз, 

вилояти Суғд 556 адад ё 14,1 
фоиз, вилояти Хатлон 675 адад 
ё 30,4 фоиз ва шаҳру ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, 
386 адад ё 13,3 фоиз рост ме-
ояд ва ин нишондиҳанда дар 
баъзе аз шаҳру ноҳияҳо аз ин 
ҳам бештар мебошад.

Ф о и з и  б е ш т а р и 
и ҷ о р а д и ҳ а н д а г о н е ,  к и 
эъломияҳои андоз аз даромади 
худро пешниҳод накардаанд, 
аз сатҳи шаҳри Душанбе паст 
дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 
19,8 фоиз, Фирдавсӣ 16,3 фоиз, 
аз сатҳи вилояти Суғд паст дар 
шаҳру ноҳияҳои Бӯстон 32,2 
фоиз, Истаравшан 30,1 фоиз, 
Панҷакент 25,3 фоиз, Ашт 43,9 
фоиз, Хуҷанд 16,3 фоиз аз 
сатҳи вилояти Хатлон паст дар 
шаҳру ноҳияҳои Бохтар 21,0 
фоиз, Кушониён 33,3 фоиз, 
Хуросон 36,8 фоиз, Дӯстӣ 26,3 
фоиз, Қубодиён 11,6 фоиз, 
Ҷалолиддини Балхӣ 58,6 фоиз, 
Ҷайҳун 70,3 фоиз, Хуросон 52,9 
фоиз, Шаҳритус 51,9 фоиз, Ёвон 
12,9 фоиз, Левакант 68,2 фоиз, 
Дангара 36,0 фоиз, Кӯлоб 45,3 
фоиз, Восеъ 32,1 фоиз, Фархор 
24,3 фоиз, Шамсиддин Шо-
хин 46,5 фоиз, Ховалинг 15,8 
фоиз, Ҳамадонӣ 23,4 фоиз ва 
дар нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар 
Ҳисор 27,0 фоиз, Рӯдакӣ 15,5 
фоиз, Роғун 12,6 фоиз, Турсун-
зода 25,1 фоиз, Рашт 14,3 фоиз 
ва Файзобод 16,7 фоизро таш-
кил медиҳад. 

Собирҷон Исоев қайд кард, 
ки дар ин давра барои дар 
муҳлати муқаррарнамудаи 
қонунгузорӣ пешниҳод на-
кардани эъломияи андоз аз 
даромади шахсони воқеӣ аз 
ҷониби мақомоти ҳудудии 
андоз нисбати  1367 нафар 
шахси воқеӣ мутобиқ ба та-
лаботи моддаи 601 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъму-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
маблағи 174,1 ҳазор сомонӣ 

ҷаримаҳои маъмурӣ таъин шу-
дааст. Дар давоми соли 2018 ба-
рои сари вақт пешниҳод накар-
дани эъломияҳои андоз аз да-
ромад барои соли 2017 нисбати 
иҷорадиҳандагони молу мулк 
аз тарафи нозиротҳои андоз 
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Суғд 355 адад, вилояти Хатлон 
153 адад, дар нозиротҳои андоз 
дар шаҳру ноҳияҳои тобеи мар-
каз 138 адад иҷорадиҳандае, 
ки эъломияҳои андозии ху-
дро пешниҳод накардаанд, 
протоколҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ татбиқ намудаанд.

Аз тарафи нозиротҳои андоз 
дар шаҳру ноҳияҳои Нуро-
бод, Истаравшан, Кӯҳистони 
Мастчоҳ, Айнӣ, Мастчоҳ, Вахш, 
Дӯстӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Му-
минобод, Шамсиддин Шоҳин, 
Хоруғ, Роштқалъа, Ванҷ, Варзоб 
ва Темурмалик нисбати шах-
сони воқеие, ки эъломияҳои 
андоз аз даромади худро ба-
рои соли 2017 пешниҳод на-
кардаанд, дар давоми соли 
2018, умуман протоколҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
тартиб дода нашудааст.

Ғайр аз ин, муқоиса ва 
таҳлилҳои гузаронидашуда 
нишон дод, ки бақайдгирии 
иҷорадиҳандагони молу мулк 
бо дарназардошти зичии аҳолӣ 
ва шумораи андозсупоран-
дагони бақайдгирифташуда 
д а р  н у қ т а ҳ о и  с а в д о  в а 
хизматрасонӣ дар ҳудуди 
шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Спи-
тамен, Зафаробод, Кӯлоб, Бох-
тар, Ҳамадонӣ, Абдураҳмони 
Ҷомӣ, Хуросон, Данғара, Ле-
вакантд, Ҷалолиддини Балхӣ, 
Балҷувон, Исфара, Истарав-
шан, Б. Ғафуров, Даваштич, 
Зафаробод, Бӯстон, Спитамен, 
Хоруғ, Дарвоз, Варзоб, Рашт, 
Тоҷикобод ва Файзобод ҳоло 
ҳам нокифоя мебошад. 

Аз тарафи нозиротҳои ан-
доз дар шаҳру ноҳияҳои Хоруғ, 
Дарвоз, Рушон, Ванҷ, Шуғнон, 

Роштқалъа, Ишкошим, Мурғоб, 
Кӯҳистони Мастчоҳ, Дӯстӣ, 
Абдураҳмони Ҷомӣ, Носири 
Хусрав, Шаҳритус, Данғара, 
Ҷалолиддини Балхӣ, Шам-
сиддин Шоҳин, Ҳамадонӣ, 
Ховалинг, Балҷувон, Сангвор, 
Варзоб ва Лахш бошад, дар 
давоми 12 моҳи соли 2018 
ягон адад иҷорадиҳандаи молу 
мулк муайян, ошкор ва ба қайд 
гирифта нашудааст.

Лозим ба ёдоварист, ки 
бо мақсади дар сатҳи зарурӣ 
ба роҳ мондани маъмури-
кунонии маблағи андоз аз 
даромад, пурра ба ҳисоб ги-
рифтани объектҳои молу мул-
ки манқул ва ғайриманқули 
шахсони воқеӣ,  инчунин, 
оид ба сари вақт ва дуруст 
дар ҳисобварақаи андозсу-
порандагон дарҷ намудани 
маблағҳои ҳисобшавандаи 
андоз аз даромад Фармоиши 
Раиси Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 26.10.2017, №486  ба тасвиб 
расидааст ва аз аввали моҳи 
марти соли 2018 барномаи 
алоҳидаи компютерӣ таҳия ва 
мавриди истифода қарор дода 
шудааст.

Натиҷагирии рафти во-
рид намудани маълумот ба 
барномаи компютерӣ ни-
шон дод ,  ки  аз  шумораи 
умумии иҷорадиҳандагони 
молу мулк (15154 адад) ба 
ҳ о л а т и  0 1 . 0 1 . 2 0 1 9  д а р 
миқёси ҷумҳурӣ маълумо-
ти 11233 адад иҷорадиҳанда 
ё 74,1 фоизи шумораи уму-
мии иҷорадиҳандагони молу 
мулк ва 18180 адад нуқтаҳои 
иҷорадодашуда ба махзани 
маълумот дохил шудаанд. Раф-
ти ворид намудани маълумот 
мутаносибан дар вилояти Суғд 
59,4 фоиз, дар вилояти Хатлон 
75,2 фоиз, Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон 55,6 фоиз, 
шаҳри Душанбе 86,6 фоиз ва 
дар нозиротҳои андоз дар 
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, 
дар маҷмӯъ, 78,3 фоизро таш-
кил медиҳад. 

Нишондиҳандаи аз сатҳи 
вилояти Суғд паст дар шаҳру 
ноҳияҳои Хуҷанд (45,9 фоиз), 
Ҷ. Расулов (46,9 фоиз), Иста-
равшан (39,2 фоиз), Конибодом 
(52,1 фоиз), Панҷакент (51,3 
фоиз), дар вилояти Хатлон дар 
шаҳру ноҳияҳои Вахш (55 фоиз), 
Бохтар (50,6 фоиз) ва Қубодиён 
(51,8 фоиз), Ҷалолиддини Балхӣ 
(58 фоиз), Шаҳритус (59,8 фоиз), 
Левакант (59,3 фоиз) ва дар 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон дар шаҳри Хоруғ (5,9 
фоиз)-ро ташкил медиҳад.

Таҳлилҳои гузаронидашуда 
аз рӯи таъиноти объектҳои ба 
иҷора додашуда нишон дод, 
ки дар ҷумҳурӣ 2770 адад объ-
ект ҳамчун хонаи истиқоматӣ, 
13107 адад ҳамчун нуқтаи 
тиҷоратӣ ва 2303 адад ҳамчун 

дигар объектҳои молу мулк 
аз  тарафи шахсони воқеӣ 
баиҷорадодашуда, ташкил 
медиҳад, ки маблағи миёнаи 
иҷорапулӣ ба 1 метри мураб-
баъ аз рӯи ҳамаи объектҳои ба 
иҷора додашуда дар ҷумҳурӣ 
ба 10,2 сомонӣ баробар ме-
бошад.

 Тибқи иттилои Раёсати таш-
кили андозбандии Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, нишондиҳандаи 
маблағи миёнаи иҷорапулӣ 
ба як метри мураббаъ аз 
рӯи биноҳои истиқоматии 
б а и ҷ о р а д о д а ш у д а  2 1 , 6 
сомонӣ, объектҳои тиҷоратӣ 
9,6 сомонӣ ва дигар объектҳо 
8,4 сомониро ташкил медиҳад. 
Нишондиҳандаи маблағи миё-
наи иҷорапулӣ ба як метри му-
раббаъ аз рӯи ҳамаи объектҳои 
ба иҷорадодашуда дар Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
ба 4,6 сомонӣ, вилояти Суғд 
4,3 сомонӣ, вилояти Хатлон 4,7 
сомонӣ, шаҳри Душанбе 28,5 
сомонӣ ва дар шаҳру ноҳияҳои 
тобеи марказ, дар маҷмӯъ,  ба 
4,4 сомонӣ баробар мебошад, 
ки ин нишондиҳанда дар баъзе 
аз шаҳру ноҳияҳо аз ин ҳам 
пасттар ба назар мерасад.

Нишондиҳандаи пасттари 
маблағи миёнаи иҷорапулӣ ба 
як метри мураббаъ аз ҳисоби 
ҳамаи объектҳои ба иҷора до-
дашуда дар шаҳру ноҳияҳои 
Восеъ (4,7 сомонӣ), Фархор 
(3,7 сомонӣ), Ховалинг (3,0 
сомонӣ), Муъуминобод (7,6 
сомонӣ), Шамсиддин Шоҳин 
(0,1 сомонӣ), Темурмалик (0,9 
сомонӣ), Вахш (7,3 сомонӣ), 
Дӯстӣ (3,0 сомонӣ), Хуросон 
(4,5 сомонӣ), Кубодиён (6,7 
сомонӣ), Ҷалолиддини Балхӣ 
(5,4 сомонӣ),  Ҷайҳун (3,3 
сомонӣ), Айнӣ (7,2 сомонӣ), 
Деваштич (2,5 сомонӣ), Зафа-
робод (1,9 сомонӣ), Исфара (6,7 
сомонӣ), Гулистон (2,0 сомонӣ), 
С п и т а м е н  ( 1 , 7  с о м о н ӣ ) , 
Панҷакент (7,0 сомонӣ), Ҷ. Ра-
сулов (5,9 сомонӣ), Истаравшан 
(5,4 сомонӣ), Б. Ғафуров (2,4 
сомонӣ), Бӯстон (4,2 сомонӣ), 
Шаҳристон (1,8 сомонӣ), Ашт 
(2,6 сомонӣ), Рашт (6,3 сомонӣ), 
Лахш (3,8 сомонӣ), Нуробод (1,2 
сомонӣ), Рӯдакӣ (5,7 сомонӣ), 
Варзоб (5,0 сомонӣ) ва Санг-
вор (2,4 сомонӣ) рост меояд, 
ки  нишондиҳандаҳои мазкур 
дар муқоиса бо маблағҳои 
воқеии иҷорапулӣ хеле ночиз 
мебошад.

Аз ин рӯ,  кормандони 
мақомоти андозро зарурат 
пеш меояд, ки дар ин самт 
назоратро ҷиддӣ ба роҳ мо-
нанд ва ҷиҳати пешниҳоди 
эъломияҳои андоз барои дав-
раи соли 2018 ва воридоти 
маблағи андоз аз даромад 
чораҳои иловагӣ андешанд.

Тоҷинисои ЗАЙНИДДИН,
Фотимаи МИРЗОХОН

Вазъи иљораи амвол 
Ба иҷора додани молу мулк аз ҷониби соҳибмулкон 
зиёд ба назар мерасад. Оё соҳибмулкон молу мулки 
хешро тариқи ҳуҷҷатгузорӣ ба иҷора медиҳанд? 
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Хизматрасонӣ

Тибқи қонунгузории амалкунан-
даи кишвар ҳар як ниҳоде, ки ба 
корҳои назоратӣ, аз ҷумла санҷиши 
андозҳо сафарбар мешавад, бояд 
дар Дафтари қайди санҷишҳо, ки ба 
соҳибкор аз ҷониби мақомоти андоз 
ройгон дода мешавад, маълумоти 
заруриро сабт намояд.

Та в р е  с а р д о р и  Р а ё с а т и 
бақайдгирии андозсупорандагони 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон МЭЛС Меликов 
иттилоъ дод, Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо дафтари бақайдгирии 
санҷишҳои субъектҳои хоҷагидор 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба 
он тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузорӣ оид ба ҳар як санҷиши 
гузар о н и дашудаи  фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маълумот ворид меша-
вад. Дафтари бақайдгирии санҷишҳо 
аз тарафи субъекти хоҷагидор тибқи 
шакл ва тартиби муқаррарнамудаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ис-
тифода мегардад.

М а в с у ф  и л о в а  н а м уд ,  к и 
субъектҳои хоҷагидор вазифадо-
ранд ҳар як санҷишро дар Даф-
тари бақайдгирии санҷишҳо сабт 
намоянд. Баъди ба субъектҳои 
хоҷагидор супурдани қарор оид ба 
гузарондани санҷиш шахси мансаб-
дори мақомоти санҷиш ва роҳбари 
субъекти хоҷагидор уҳдадор аст дар 
Дафтари бақайдгирии санҷишҳо 
маълумоти зеринро сабт намояд:

-  насаб,  ном, номи падар, 
рақами шаҳодатнома (аз ҷумла 
шаҳодатномаи махсус),  номи 
мақомоте, ки шаҳодатномаро 
додааст, муҳлати эътибори 
шаҳодатнома;

- дар вақти иштироки мутахас-
сиси даъватшуда дар гузаронидани 
санҷиш- насаб, ном, номи падар, 
инчунин рақами шаҳодатномаи 
хидматӣ, номи ташкилоте, ки 
намояндаи он мебошад ва дар 
сурати мустақил будани мутахас-
сис, рақами шаҳодатномаи шахсӣ 
ва агар тибқи қонун фаъолияти 
мутахассиси даъватшуда бояд 
иҷозатнома дошта бошад, рақами 
иҷозатнома, номи мақомоте, ки 

иҷозатномаро додааст ва муҳлати 
эътибори иҷозатнома;

- асос барои санҷиши фаъолияти 
субъекти хоҷагидор, сана ва вақти 
оғози санҷиш;

- мавзӯъ ва мақсади санҷиш.
МЭЛС Меликов, ҳамчунин, гуфт, 

ки Дафтари бақайдгирии санҷишҳо 
аз ҷониби мақомоти андоз ба 
соҳибкор ройгон дастрас шуда, ҳар 
як андозсупоранда уҳдадор аст, ки 
онро дошта бошад. 

Ба гуфтаи ӯ аз моҳи декабри соли 
2016 то 1 уми январи соли 2019 аз 
64265 адад Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо (45047 адад  ба нозиротҳои 
андоз ва 19218 адад  ба бахшҳои 
бақайдгирии давлатӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо), ки аз ҷониби мақомоти 
андоз ба масъулон тақсим шуда буд, 
58009 адади он ройгон ба андозсу-
порандагон дастрас гардидааст. Аз 
45047 адад Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо, ки ба нозиротҳои андоз 
тақсим шудааст, 40655 адади он ба 
андозсупорандагони амалкунанда 
дастрас шудааст. Дар баробари ин, 
аз  19218 адад  Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо, ки ба шуъба ва бахшҳои 
бақайдгирии давлатӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо пешниҳод гардидаанд, 
17354 адади он ба андозсупоран-
дагоне, ки нав ба фаъолият шурӯъ 
намуданд, дастрас шудааст. 

А з  1 5 0 0  а д а д  Д а ф т а р и 
бақайдгирии санҷишҳои ҷудошуда, 
ки ба мақомоти андоз дар Вилоя-
ти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
тақсим гардида буд, ҳамаи он ба 
андозсупорандагон дастрас шуда-
аст. Ба андозсупорандагони вило-
яти Суғд, аз 18271 адад Дафтари 
бақайдигирии санҷишҳо, 16635 
адади он ба андозсупорандагон 
дастрас гардидааст. Аз 10667 Даф-
тари бақайдигирии санҷишҳо, ки 
ба андозсупорандагони вилояти 
Хатлон пешбинӣ шада буд, ҳамааш 
пурра ба андозсупорандагон да-
страс шудааст. Ба ҳамин монанд, 
дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 
аз 6746 адад Дафтари бақайдигрии 
санҷишҳои ҷудогардида, 5793 адади 
он ба андозсупорандагони амал-
кунанда дастрас гардидааст. Аз 

ҷониби нозиротҳои андоз дар шаҳри 
Душанбе аз 6542 адад Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо 4795 адади 
он ба андозсупорандагон дастрас 
шудааст.

М. Меликов бо такя ба таҳлили 
ҳисобот гуфт, ки ҷараёни ба ан-
дозсупорандагони амалкунан-
да дастрас намудани Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо аз ҷониби 
баъзе мақомотҳои андоз ба талабот 
ҷавобгӯ набуда, новобаста аз он ки 
миқдори китобҳои дастрасшуда ба 
андозсупорандагон дастрас шудааст, 
ин раёсатҳо барои дастрас намуда-
ни дафтарҳои иловагӣ ба Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муроҷиат накардаанд. 

Бо дарназардошти ҳолати мазкур 
шахсони масъули шуъба ва бахшҳои 
бақайдгирии давлатӣ ва нозиротҳои 
андоз дар шаҳру ноҳияҳоро зарур  
аст, ки дар мавриди ба итмом раси-
дани  дафтарҳои дастраснамудаа-
шон ва мавҷуд будани талабот, сари 
вақт аз анбори Кумитаи андози наз-
ди Ҳукумати чумҳурии Тоҷикистон 
иловатан китобҳоро дастрас ва ба ан-
дозсупорандагон тақсим  намоянд. 

Ёдовар мешавем, ки шахси 
мансабдори мақомоти санҷиш 
барои саркашӣ аз ворид наму-
дани маълумот оид ба санҷиши 
гузаронидаистода дар Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо масъулияти 
муқаррарнамудаи қонунгузориро 
ба дӯш дорад.

Ҳамчунин, роҳбари субъекти 
хоҷагидор, ки дар он санҷиш гузаро-
нида шудааст, уҳдадор аст дар Даф-
тари бақайдгирии санҷишҳо сана ва 
вақти анҷоми санҷишҳо, ҳангоми ош-
кор гардидани вайронкунии шартҳо 
ва талаботи қонунҳо, тадбирҳое, 
ки аз ҷониби шахси мансабдори 
мақомоти санҷиш нисбати субъекти 
хоҷагидор андешида шудаанд ва 
мулоҳизоти худ дар шакли «Розиам», 
«Розӣ нестам», «Бо эродҳо рози-
ам»- ро зикр намояд. Дар сурати 
Дафтари бақайдгирии санҷишҳоро 
надоштани субъектҳои хоҷагидор 
шахси мансабдори мақомоти санҷиш 
дар санади санҷиш сабтҳои дахлдор 
ворид менамояд. 

Аз ин рӯ, соҳибкоронро зарур аст, 
ки барои дастрас намудани Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо ба мақомоти 
андоз муроҷиат кунанд ва ҳарчи зуд-
тар дар фаъолияти худ аз он истифо-
да намоянд. Дар сурати надоштани 
чунин ҳуҷҷат кормандони мақомоти 
андоз ва дигар ниҳодҳо уҳдадор 
мешаванд, ки дар фаъолияти онҳо 
корҳои назоратӣ гузаронанд. 

Мазҳаб ҶУМЪА

Иљрои 
уњдадорињои 
андозї

Тавре аз нозироти 
андози ноҳия иттилоъ 
доданд, дар моҳи янва-
ри соли 2019 нақшаи ан-
дози иҷтимоии буҷетӣ 
дар ноҳияи Ховалинг 
ба андозаи 119,5 фоиз 
иҷро гардида, ба ҷойи 
653 ҳазору 113  сомонӣ 
ба буҷети давлатӣ 780 
ҳазору 417  сомонӣ во-
рид шудааст. Мақомоти 
андози ноҳияи Ховалинг 
дар ин давра ҷиҳати кам 
кардани бақияпулиҳои 
қарзи андоз ва инчунин, 
вориди буҷет сохтани 
маблағҳои андозӣ дар 
моҳи январи соли 2019 
миёни андозсупоран-
дагон ва соҳибкорони 
марказҳои савдо 2 ма-
ротиба семинар – маш-
варат гузарониданд. 

Кормандони Но-

з и р о т и  а н д о з  д а р 
ноҳияи Ховалинг дар 
соли сипаригардида 
тавонистанд, ки 2 мнл. 
сомонӣ маблағи қарзи 
андозро кам намоянд. 
Гуфта шуд , ки танҳо 
аз ҳисоби хоҷагиҳои 
деҳқонӣ соли сипа-
ригардида 380 ҳазор 
сомонӣ бақияпулиҳои 
қарзи андоз вориди 
буҷет гардидааст. Дар 
ноҳияи Ховалинг ба 
санаи 01.01.2019 шу-
мораи соҳибкорон аз 
ҳисоби шахсони ҳуқуқӣ 
2 9 2  н а ф а р ,  т и б қ и 
шаҳодатнома амалку-
нанда 104 нафар, тибқи 
патент 235 нафар ва 
хоҷагиҳои деҳқонӣ 
1956 ададро ташкил 
медиҳанд.

Исломи РАҶАБАЛӢ

Дафтари  
баќайдгирии 
санљишњо
Он ба андозсупорандагон ройгон дастрас мешавад

Кормандони Кумитаи андози назди Ҳукмати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба хотири пешгирии қонунвайронкуниҳои 
андоз, бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, 
таъмини воридоти саривақтии маблағи андози дар рафти 
санҷиш ошкоршуда ва минбаъд ба қонунвайронкуниҳои 
андоз роҳ надодани андозсупоранда пайваста корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ мегузаронанд. 

Кормандони Нозироти андоз дар ноҳияи 
Ховалинг нақшаи ҳама гуна андозҳоро дар 
моҳи январи соли 2019 ба андозаи 105,8 
фоиз таъмин карданд. Ба ҷойи 2642168 
сомонӣ нишондиҳандаи пешбинишуда ба 
буҷети давлатӣ 2794191 сомонӣ ворид шуд. 

Apple погасила во 
Франции налоговую 
задолженность в 
размере 500 млн евро
Соглашение о договоренности 
было подписано еще в декабре

Компания Apple и власти Франции достигли 
договоренности относительно урегулирования 
проблемы крупной налоговой задолженности, в 
результате чего корпорацией были выплачены 500 
млн евро. Факт заключения соглашения представи-
тель Apple подтвердил во вторник Agence France 
Presse (AFP), не указав размера задолженности, 
пишет ТАСС.

По умещающимся сведениям, речь идет о за-
долженности в выплате налогов, которые накопи-
лись у компании за 10 лет. Цифру в 500 млн евро 
AFP подтвердил другой источник. По информации 
французского журнала L’Express, соглашение о до-
говоренности было подписано еще в декабре.

http://taxpravo.ru/international
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Мутобиқи маълумоти Нозироти 
андозсупорандагони миёна (НАМ), 
маблағи бақияи қарзи андозҳои 
андозсупорандагони дар қайди 
Нозироти андозсупорандагони ми-
ёнабуда ба санаи 01.12.2018-ум 58,7 
млн. сомониро ташкил намудааст, 
ки нисбат ба аввали соли 2018-ум 
1,7 млн. сомонӣ кам мебошад. Аз 
ҷумла, бақияи қарз дар шуъбаи 
НАМ дар ноҳияҳои Шоҳмансур 
11,3 млн. сомонӣ, Сино 19,8 млн. 
сомонӣ, Фирдавсӣ 10,4 млн. сомонӣ 
ва Исмоилӣ Сомонӣ ба 17,1 млн. 
сомонӣ расидааст. 

Тибқи иттилои мақомоти ан-
доз аз маблағи умумии қарзи 
андозҳои НАМ 21,7 млн. сомони-
аш маблағҳое мебошанд, ки дар 
натиҷаи фоизу ҷаримаҳои иловагӣ 
пайдо гардидаанд ва 13,4 млн. со-
монии дигар ҳангоми гузаронидани 
корҳои назоратӣ (санҷиши ҳуҷҷатии 
маҷмӯии андоз) ба вуҷуд омадааст. 
Инчунин, 19,1 млн. сомонӣ ба 39 
ширкати фаъолияташон моҳияти 
иқтисодинадошта, яъне ширкатҳои 
ба ном “якрӯза” ва 11,5 млн. сомонӣ 
аз ҳисоби 28 корхонаву ташки-
лоти давлатӣ аз ҷумла, Корхонаи 
воҳиди давлатии оид ба кашонидани 
партовҳои сатҳи маишӣ рост меояд.

Давоми ҳар моҳи тақвимӣ, 
бақияи қарзи андозҳо танҳо дар 
натиҷаи ҳисобкунии фоизҳо ба 
маблағҳои дар муҳлаташ пардох-
тнашудаи андозҳо, тақрибан ба 
андозаи 879,5 ҳазор сомонӣ (1,3%) 
афзоиш меёбад. Шумораи андоз-
супорандагони қарздор ба санаи 
01.12.2018-ум 436 ададро ташкил 
дода, нисбат ба аввали сол 70 адад 
кам гардидааст. Гурӯҳи корӣ муайян 
кард, ки аз ин шумора 225 ё худ 52,6 
фоизашро андозсупорандагоне таш-

кил медиҳанд, ки маблағи қарзашон 
то 30,0 ҳазор сомониро дар бар ме-
гиранд. Нисбати чунин андозсупран-
дагон, бе татбиқи чораҳои маҷбуран 
ситонидани қарзи андозҳо, яъне бо 
гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
қарзи андози онҳо ба буҷет ворид 
гардид. 

Мутобиқи ҳисобот дар соли 2018 
дар Нозироти андозсупорандагони 
миёна нисбати 225 андозсупоранда 
доир ба маҷбуран ситонидани қарзи 
андозҳо 435 қарор ба маблағи 67,3 
млн. сомонӣ қабул гардида, аз ин 
ҳисоб ба буҷет 47,9 млн. сомонӣ 
ворид гардидааст, ки мутаносибан 
71,0%-и маблағи умумии қарорҳои 
қабулгардидаро ташкил медиҳад.

Танҳо дар моҳи декабри соли 
2018 нисбати 21 андозсупорандаи 
қарздор маводи зарурӣ оид ба 
маҷбуран ситонидани маблағи қарзи 
андоз омода ва барои қабули қарори 
дахлдор ба Кумитаи андоз ирсол 
намуданд, ки дар натиҷа 48 қарор 
ба маблағи умумии 4,3 млн. сомонӣ 
қабул гардид. 

Масалан, нисбати ҶДММ «Ниёз», 
ки бақияи қарзи андозҳояш муайян 
гардид, қарорҳои Кумитаи андоз 
таҳти №8-2-1242 ва №8-2-1243 оиди 
ситонидани қарз ба маблағи 427,8 
ҳазор сомонӣ аз ширкати мазкур ба 
буҷет рӯёнида шуд. Дар баробари 
ин, ҶДММ «Ориёно 2017», ки аз 
қабили ширкатҳои «якрӯза» ба ҳисоб 
меравад, 1 декабри соли 2018 аз 
ҳисоби андозҳо (бе дарназардошти 
дигар пардохтҳои ҷумҳуриявӣ) ба 
маблағи 739,4 ҳазор сомонӣ қарздор 
буд. Инчунин, аз ҳисоби ҶДММ 
«Ҷасур РД», ки низ, ба маблағи 
200,5 ҳазор сомонӣ қарздор буд, бо 
боздошт намудани маҳсулоташ 100,0 
ҳазор сомонӣ ба буҷет ворид шуд. 

Мисоли дигар, ҶДММ «Промон-
таж», ки бақияи қарзи андозҳояш ба 
санаи 1 декабри соли 2018-ум 185,5 
ҳазор сомониро ташкил медод, бо 
пешниҳоди Гурӯҳи корӣ нисбати 
ҷамъият қарорҳои Кумитаи андоз 
аз 31.12.2018, таҳти №8-2-1297, 
№8-2-1298, №8-2-1299, №8-2-1300 
«Оид ба ситонидани қарз аз ҳисоби 
суратҳисоб» ва аз 31.11.2018 таҳти, 
№8-5-132 «Дар бораи ситонидани 
маблағи қарзи андозҳо бо роҳи 
ҳабси молу мулки андозсупоран-
да ва ба фурӯш баровардани он» 
қабул гардида, нисбати ҷамъият 
протоколи ҳабси молу мулк тартиб 
дода, амборҳои ҷамъият муҳрбандӣ 
гардид. 

ҶДММ «Иморатсоз», ки ба фа-
ъолияти сохтмони биноҳои балан-
дошёна машғул асту бақияи қарзи 
андозҳояш ба санаи 01.12.2018-ум 
151,0 ҳазор сомониро ташкил ме-
дод, дар натиҷаи гузаронидани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ маблағи 
қарзи ҷамъият ба буҷет ворид гар-
дид.

Инчунин, дар натиҷаи чораҳои 
андешидашуда аз ҳисоби бақияи 
қарзи андозҳои ( бе дарназардошти 
андозҳои ҷорӣ) ҶДММ «Диёр сох-
тмон» 280,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ 
«Закия сохтмон» 100,0 ҳазор сомонӣ, 
ҶДММ «Ширкати барқии Тоҷикистон 
Лу мин» 100,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ 
«Сарватҳои кӯҳӣ» 150 ҳазор сомонӣ, 
ҶДММ «Сапеда 112» 150,0 ҳазор 
сомонӣ, ҶДММ «Симрон» 110,0 
ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Муҳаммад 
А» 340,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ 
«Шаҳрофар» 175,5 ҳазор сомонӣ, 
ҶДММ «Муҳандис 2014» 122,6 ҳазор 
сомонӣ, КВД «КПШД» 100,0 ҳазор 
сомонӣ, ҶДММ «Парвиз 2017» 190 
ҳазор сомонӣ, Палатаи савдо ва сано-
ати Ҷумҳурии Тоҷикистон 218,0 ҳазор 
сомонӣ, ҶСП «РОС Азия Инвест» 100,0 
сомонӣ, ҶСК «Гулистони Душанбе» 
200,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Бозори 
Корвон» 210,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ 
«Нуробод» 200,0 ҳазор сомонӣ, 
ҶДММ «Строй-Центр» 100,0 ҳазор 
сомонӣ, КВД «Бозори Саховат» 90,0 
ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Ҳамсафар» 
180,0 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Собит 
тиҷорат» 95,0 ҳазор сомонӣ ва ҶДММ 
«Фуд Мастер» 250,0 ҳазор сомонӣ ба 
буҷет ситонида шуд.

Бояд ёдовар шуд, ки дар асоси 
муқаррароти қисми 3 моддаи 72 Ко-
декси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дастури методӣ «Дар бораи тар-
тиби маҷбуран ситонидани қарзи 
андозҳо» дар сурати аз ҷониби 
андозсупоранда дар муҳлати 
муқарраршуда иҷро накардани 
уҳдадории пардохти андозҳо, ба ан-
дозсупоранда санади муқоисавӣ тар-
тиб дода оид ба иҷрои уҳдадориҳо 
вобаста ба пардохти андозҳо ба онҳо 
огоҳинома ирсол мегардад.

Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

Маќсад - кам 
кардани ќарзи андоз

Дар асоси Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади расонидани кӯмаки амалӣ дар 
таъмини иҷрои нақшаи қисми даромади буҷет, кам намудани 
шумораи андозсупорандагони қарздор, татбиқи чораҳои 
маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо ва муқаррароти моддаҳои 
600, 620, 623 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нисбати андозсупорандагони қарздор, инчунин 
мавриди санҷиш қарор додани ҳолати иҷрои қарорҳо Гурӯҳи 
кории Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Нозироти андозсупорандагони миёна сафарбар гардид.

Сардори Раёсати андози вилоят Уқболшо Доди-
худоев  гуфт, ки соли 2018 нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои вилоят нақшаи ҳамаи намудҳои андозро 
барзиёд иҷро намуданд ва табиист, ки дар иҷрои 
саривақтии нақшаи андоз  андозсупорандагон саҳми 
арзишманд доранд. Аз таҷрибаи фаъолияти яксола 
бармеояд, ки андозсупорандагон ҳангоми пешниҳоди 
эъломияњои андоз аз фоида ва тавозуни муҳосибавӣ 
ба дурустии баъзе нишондиҳандаҳо ба таври лозимӣ 
аҳамият намедиҳанд. Ҳар як нишондиҳанда бояд  бо 
ҳуҷҷат тасдиқ ё собит шавад. Дар сурати набудани 
ҳуҷҷати тасдиқкунанда нозиротҳои андоз онро аз 
эътибор соқит мекунанд ва ё умуман қабул намеку-
нанд. Аз ин рӯ ба мақсади иҷрои талаботи моддаҳои 
107,111 ва 123 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳаноми пешниҳоди эъломияи андоз аз фоида ва таво-
зуни муҳосибавӣ ба дурустии нишондиҳадаҳои  зерин 
аҳамияти зарурӣ додан лозим меояд.  Бояд сатрҳои 
замимаҳои эъломияи андоз аз фоида дар қисмати да-
ромади умумӣ ва хароҷоти тарҳшаванда дар барномаи 
компютерӣ  дуруст ва пурра дарҷ гарданд. Дар қисмати 
тарҳҳо хароҷоти вобаста ба арзиши аслии молҳои 
таҳвилшуда, хароҷоти молу маҳсулоти сохтмонӣ, арзи-
ши хизматрасонӣ ва дигар хароҷоти  ба ин монандро 
танҳо дар ҳолати мавҷуд будани  ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба  
ба расмият даровардан мумкин аст. 

Сардори Раёсати андози вилоят таъкид намуд, 
ки  дар сурати  бидуни  ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда 
пешниҳод кардани эъломияи андоз аз фоида ин  
амалиётҳо (тарҳҳо) аз ҷониби мақомоти андоз  
якҷониба бекор карда мешаванд. Ў бори дигар ба 
хотири андозсупорандагон расонд, ки аз 1 январи 
соли равон муҳлати татбиқи меъёри пасткардашудаи 
андоз аз арзиши иловашудаи 5 - фоиза, ки ба корҳои 
сохтмонӣ, хизматрасонии хўроки умумӣ ва марказҳои 
таълимӣ муттаалиқ буд, бекор карда шуд.

Андозсупорандагони мазкур акнун бояд   бақияи 
молу маҳсулотеро, ки  дар давоми як соли гузашта  аз 
супорандагони андоз аз арзиши иловашуда дастрас 
намудаанд,  дар асоси ҳисобнома-фактураҳои ААИ 
ба ҳисоб гирифта, ба эъломияи моҳи январ шомил ва 
то охири моҳи феврал ба нозиротҳои андоз пешниҳод 
намоянд. Таъкид шуд, ки санади бақияи молу маҳсулот  
бе ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, аз ҷумла борхат ва 
ҳисобнома- фактураро нозиротҳои андоз қабул на-
мекунанд.

Баъзе аз соҳибкорони инфиродие, ки ба хари-
ду фурўши молу мањсулот машғуланд, ҳангоми  
пешниҳоди эъломияи андоз аз фоида танҳо 
шаҳодатномаро пешниҳод мекунанд. Дар ҳоле ки 
яке аз ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи нишондиҳандаҳои 
соҳибкорони инфиродӣ мошини назоратӣ- хазинавӣ 
мебошад. Агар соҳибкор аз чунин мошин дуруст ис-
тифода намояд, ҳеҷ як намояндаи мақомоти назоратӣ 
ё харидор ба фаъолияташ эрод гирифта наметавонад. 
Он соҳибкороне, ки сари вақт дар коргоҳу корхонаҳои 
худ мошинҳои назоратӣ - хазинавиро васл кардаанд, 
бо мақомоти андоз мушкил надоранд. 

Сардори Раесати андози вилоят гуфт, ки минбаъд 
ҳар як соҳибкори инфиродӣ бояд дар фаъолияти худ 
аз мошини назоратӣ - хазинавӣ истифода намояд ва 
ҳангоми савдо ба харидор чипта пешниҳод кунад. 
Зеро ҳангоми муқоисаи ҳисобу китоб бо нозиротҳои 
андоз маҳз ҳамин чиптаҳо ҳамчун ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунанда ва дар айни замон боэътимод шумур-
да мешаванд.

Бовари ДОВАР
ВМКБ

Дар Раёсати андоз дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон барои сармуҳосибону 
роҳбарони корхонаҳои хусусию ҷамиятӣ дар 
мавзӯи “Роҳу усулҳои дурусти маъмуркунонии 
андоз аз фоида ва назорати истифодабарии 
ҳисобнома-фактураҳои электронии ААИ» давраи 
омӯзишӣ баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 80 
нафар андозсупоранда ширкат намуданд.

Пешнињоди њуљљати 
тасдиќкунанда 
њатмист



БОЉУ ХИРОЉ №8 (1157) 

Панҷшанбе, 21 феврали соли 2019  7Назорат

Кормандони Нозироти андоз 
дар ноҳияи Балҷувон ҷиҳати 
ошкор намудани маблағҳои 
пинҳоншуда дар соли сипари-
гардида (2018), дар фаъолияти 9 
нафар аз соҳибкорони нуқтаҳои 
маркази савдо ва фурӯши 
сӯзишвории ноҳия муоинаи 
хронометражӣ гузарониданд. 
Дар натиҷаи гузаронидани муо-
инаи хронометражӣ маблағҳои 
иловагӣ ошкор гардид.

Муовини сардори Нозироти 
андоз дар ноҳияи Балҷувон 
Карим Мусоев қайд кард, ки 
ҳангоми гузаронидани муоинаи 
хронометражӣ дар фаъолияти 
соҳибкорон дар соли сипари-
гардида 47 ҳазору 110 сомонӣ 
маблағҳои пинҳоншудаи андоз-
супорандагон ошкор гардид.

А з  ҷ у м л а ,  м у о и н а и 
хронометражӣ дар фаъолияти 
ҶДММ «Мавҷи Сурхоб» ба 
роҳ монда шуд. Ҷамъият ба 
фурӯши маводи сӯзишворӣ 
дизелӣ машғул аст. ҶДММ 
«Мавҷи Сурхоб» дар фаъоли-
яти худ пеш аз гузаронидани 
муоинаи хронометражӣ даро-
мадии умумияшро дар як моҳ 13 
ҳазору 602 сомонӣ ба нозироти 
андоз пешниҳод мекард. Дар 

натиҷаи гузаронидани муоинаи 
хронометражӣ маълум гардид, 
ки даромади умумии ҶДММ 
«Мавҷи Сурхоб» дар як моҳ 27 
ҳазору 180 сомониро ташкил 
медодааст. Муайян гардид, ки 
ҷамъият маблағи 13 ҳазору 578 
сомониро аз мақомоти андоз 
пинҳон доштааст.

Ҳамчунин, дар фаъолияти 
ҶДММ «Муҳамадҷон - 2006» 
низ муоинаи хронометражӣ 
гузаронида шуд. Ҷамъият пеш 
аз гузаронидани муоинаи 
хронометражӣ даромади уму-
мияшро ба мақомоти андоз дар 
як моҳ 16 ҳазору 200 сомонӣ 
нишон медод, ки аз ҳақиқат 
дур буд. Баъди гузаронидани 
муоинаи хронометражӣ муайян 
гардид, ки маблағи даромади 
ҶДММ «Муҳаммадҷон - 2006» 
дар як моҳ 32 ҳазору 385 - со-
мониро ташкил медиҳад. Дар 
натиҷа, маблағи ошкоршуда  
ба буҷети давлатӣ  пардохт 
гардид. Ҳамин тариқ, муоинаи 
хронометражӣ дар фаъолияти 
соҳибкори инфиродӣ Муродалӣ 
Иброҳимов гузаронида шуд. 
Соҳибкор манбаи андозбанди-
шавандаро ба мақомоти андоз 
дар як моҳ ба маблағи 6 ҳазору 

834 сомонӣ нишон медод. Му-
оинаи хронометражӣ маълум 
кард, ки манбаи андозбанди-
шавандаи соҳибкор 8 ҳазору 606 
сомониро дар як моҳ ташкил 
медиҳад, ки 1772 сомониро 
пинҳон кардааст. Дар натиҷа, 
маблағи ошкоршуда пурра ба 
буҷет пардохт гардид.

Дар фаъолияти Ҷумахон 
Ғуломов, ки ба фурӯши масолеҳи 

сохтмонӣ машғул аст, муоинаи 
хронометражӣ гузаронида шуд. 
Соҳибкор, пеш аз гузаронидани 
муоинаи хронометражӣ манбаи 
андозбандишавандаро дар як 
моҳ ба ҳисоби миёна ба андо-
заи 4 ҳазору 960 сомонӣ нишон 
медод. Баъди гузаронидани  
муоинаи хронометражӣ муайян 
гардид, ки маблағи даромади 
моҳонаи соҳибкор на 4 ҳазору 
960 сомонӣ, балки 8 ҳазору 989 
сомониро ташкил медиҳад. 
Маблағҳое, ки соҳибкор Ҷ. 
Ғуломов аз андоз пинҳон на-
мудааст, 4 ҳазору 29 сомониро 
ташкил медиҳад, пурра ба буҷет 
пардохт гардид.

Ба ҳамин монанд, дар фа-
ъолияти соҳибкор Умедҷон Та-
баров, ки ба фурӯши маҳсулоти 
доруворӣ машғулбуд, муоинаи 
хронометражӣ гузаронида шуд. 
Соҳибкор У. Табаров манбаи 
андозбандишавандаро дар як 
моҳ ба маблағи  3 ҳазору 985 
сомонӣ нишон медод. Дар 
натиҷаи гузаронидани муоинаи 
хронометражӣ муайян гар-
дид, ки даромади моҳонаи ин 
соҳибкор 7 ҳазору 410 сомонӣ 
мебошад. Соҳибкор У. Табаров 
3 ҳазору 425 сомонӣ маблағҳои 
андозро аз мақомоти андоз 
пинҳон кардааст. Маблағи ош-
коршуда пурра ба буҷет ворид 
гардид.

Дар рафти гузаронидани 
муоинаи хронометражӣ  аз 
ҷониби кормандони Нозироти 
андоз дар ноҳияи Балҷувон 47 
ҳазору 110 сомонӣ маблағҳои 
пинҳоншудаи соҳибкорон ош-
кор гардида, пурра ба буҷети 
мамлакат ворид гардид. 

Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

Дар асоси талаботи моддаи 40 Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон муоинаи 
хронометражї шакли назорати андоз 
буда, аз тарафи маќомоти андоз бо 
маќсади муќаррар намудани даромади 
воќеии андозсупоранда ва манбаи 
андозбандишаванда анљом дода мешавад.

Муоинаи хронометражї 
чиро ошкор кард?

Б и н о  б а  м а ъ л у м о т и 
сардори Нозироти андози 
ноҳияи Зафаробод Олимҷон 
Ҷумаев бақияпулии андоз дар 
мақомоти андози ноҳия айни 
ҳол маблағи беш аз 10 млн. 
760 ҳазор сомониро ташкил 
медиҳад. Сабабҳои асосии 
мавҷуд будани бақияи қарзи 
андозҳо дар ин давра пардохти 
ғайриқаноатбахши андозҳо аз 
тарафи корхонаҳои зертобеи 
Агентии беҳдошти замин ва 
обёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад, ки бақияи қарзи 
андози онҳо зиёда аз 3,9 млн. 
сомониро ташкил медиҳад. 
Баъдан, барқарор шудани 
маблағҳои бақияи қарзи андоз 
дар асоси талаботи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳти №666 аз 02.12.2009 «Дар 
бораи ба таъхир гузоштани 
муҳлати пардохти қарзҳо аз 
рӯи андозҳо, пардохтҳои 
иҷтимоӣ,  хизматрасонии 
қувваи барқ ва об», ки ба 
ҳисобварақаҳои хоҷагиҳои 
кишоварзӣ ба маблағи зиё-
да аз 3740,0 ҳазор сомонӣ 
барқарор шудааст. Инчунин, 
маблағҳои барилова ошкор-
шудаи андозсупорандагон 
дар асоси санҷиши маҷмӯӣ, 
ки аз тарафи мутахассисони 
Раёсати андоз дар вилояти 
Суғд гузаронида шуд, зиёда аз 
1100,0 ҳазор сомониро ташкил 
медиҳад. Аз он ҷумла, дар 
Идораи давлатии беҳдошти 
замин ва обёрии ноҳия 800,0 
ҳазор сомонӣ мебошад. 

Қайд кардан лозим аст, 
ки самти фаъолияти ноҳия, 
асосан, аграрӣ мебошад. Дар 
дувоздаҳ моҳи соли 2018 бо 
425 адад андозсупорандаи 
шахсони ҳуқуқӣ, 3712 адад 
хоҷагии деҳқонӣ, бо 268 адад 
соҳибкорони инфиродии бо 
шаҳодатнома фаъолияткунан-
да ва 953 адад соҳибкорони 
инфиродии бо патент фа-

ъолияткунанда, ҳамагӣ бо 
5358 адад андозсупоранда 
санадҳои муқоисавӣ тартиб 
дода шудааст. 

Соли 2018 баҳри кам кар-
дани бақияи қарзи андоз 
ба 1306 андозсупоранда ба 
маблағи 10255,6 ҳазор сомонӣ 
огоҳинома ирсол ва ба буҷет ба 
маблағи 6607,5 ҳазор сомонӣ 
ворид гардидааст. Дар ин 
давра чораҳои маҷбуран си-
тонидани андозҳо тариқи пули 
нақдӣ нисбати 548 андозсупо-
ранда ба маблағи  5877,6 ҳазор 
сомонӣ татбиқ ва аз ин ҳисоб 
ба буҷет 4232,0 ҳазор сомонӣ 
рӯёнида шудааст.  

– Барои дарёфт намудани 
захираҳои нави андозбандӣ 
ва зиёд намудани воридоти 
маблағҳо ба буҷети давлатӣ 
аз тарафи Нозироти андози 
ноҳияи Зафаробод дар асо-
си талаботи Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста 
тадбирҳои амалӣ андешида 
мешаванд, - гуфт Олимҷон 
Ҷумаев. - Ба мо - кормандо-
ни Нозироти андоз, муяссар 
гардид, ки қисми даромади 
буҷетро соли 2018 бо дарна-
зардошти андози иҷтимоии 
ғайрибуҷетӣ ба андозаи 103,4 
фоиз иҷро намоем. Воридоти 
маблағ ба буҷети давлатӣ 
35193,7 ҳазор сомониро 
ташкил дод. Таъмини иҷрои 
нишондиҳандаҳои андози 
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 108,0 
фоизро ташкил дода, ба буҷети 
давлатӣ 7233,5 ҳазор сомонӣ 
маблағ ворид шудааст. 

Саъю кӯшиши кормандони 
Нозироти андози ноҳияи Зафа-
робод имрӯз ба он равона гар-
дидааст, ки қисми даромади 
буҷети давлатро дар семоҳаи 
аввал ва баъдан ҷамъбасти 
соли 2019 барзиёду босифат 
таъмин намоянд. 

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Ташвиш аз баќияи 
ќарзи андоз

Мавҷудияти бақияи қарзи андозҳо дар 
мақомоти андози вилояти Суғд яке аз 
масъалаҳои ташвишовари рӯз аст. Ба ҳолати 
1-уми январи соли 2019 бақияи қарзи андозҳо 
дар вилояти Суғд, дар маҷмўъ, ба маблағи 
107,4 млн. сомонӣ боқӣ монда, нисбати 
аввали сол 21,0 млн. сомонӣ кам шудааст.

Глава государства Нурсултан Назарбаев пору-
чил провести налоговую амнистию для физиче-
ских лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
«На сегодня 1,3 миллиона физических лиц имеют 
задолженность перед бюджетом по налогам на 
транспорт, имущество и землю. 

Это более 17 миллиардов тенге, из которых 
5 миллиардов приходится на начисленные пени. 
Я уже говорил и поручил правительству, надо 

провести налоговую амнистию для физических 
лиц, предусматривающую вот эту пеню - 5 мил-
лиардов. 

Если (должник) заплатит основной налог», 
- сказал Президент на расширенном заседании 
правительства. Ранее Глава государства поручал 
провести амнистию для малого и среднего биз-
неса.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Казахстане намерены простить пеню 
за налоги на транспорт и имущество
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Панҷшанбе, 21 феврали соли 2019  8 Намудҳои андоз

Муовини сардори Нозиро-
ти андоз дар ноҳияи Балҷувон 
Карим Мусоев қайд кард, ки 
соли 2018 бо дарназардошти 
андози иҷтимоӣ 11193571 
сомонӣ нақшаи пешбинишуда 
ба буҷети давлатӣ 15793185 
сомонӣ ворид гардид, ки 
нисбат ба нақша ба андозаи 
4600800,0 сомонӣ маблағ 
зиёд аст. 

Дар ноҳия ҳарчанд нақшаи 
ҳама гуна андозҳо иҷро шу-
дааст,  мутаассифона, бақияи 
қарзи андоз дар ҳоли афзоиш 
аст. Ба ҳолати 1-уми декабри 
соли 2018  бақияи қарзи ан-
доз  дар ин ноҳия 2176813,0 
сомониро ташкил додааст. 
Масъулон яке аз омилҳои 
афзоиш ёфтани бақияпулиҳои 
қарзи андозро, асосан, дар 
бемасъулиятии роҳбарони 
ҷамъиятҳои дорои масъули-
яташон маҳдуд, хоҷагиҳои 
деҳқонӣ ва кооперативҳои 
тиҷоратӣ маънидод меку-
нанд. Метавон Ҷамъияти 
дорои масъулияти маҳдуди 
«Фароиз»-ро ҳамчун мисол 
овард. Ҷамъият дар назди 
буҷет ба маблағи 445132,0 
сомонӣ қарзи андоз дорад. 
Ҷамъияти дорои масъули-
яти маҳдуди «Аҳад 86» низ 
аз қабили қарздорон аст. 
Қарзаш ба 648329,0 сомонӣ 
мерасад. Хоҷаги давлатии 
ба номи С. Сафаров низ яке 
аз қарздорони ноҳия ба шу-
мор рафта, маблағи қарзаш 
дар назди буҷет ба андозаи 
61992,0 сомонӣ мебошад. 
Қарзи андозҳо дар Муассисаи 
давлатии хоҷагӣ зотпарва-
рии ба номи С.Сафаров ба 
30561,0 сомонӣ, Филиали 
Тоҷиксуғурта дар ноҳия 8119,0  
сомонӣ, КФ «Балҷувонгаз» 
17990 сомонӣ, ҶДММ «Би-
нокор 2010» 12771,0 сомонӣ, 
Кооперативи тиҷоратии 
«Юсуфиён 96» 10 ҳазору 
699 сомонӣ, Кооперативи 
истеҳсолии «Маҳмади - 
1» 21055,0 сомонӣ, ФҶСК 
«Тоҷиксодиротбонк» 3922,0 
сомонӣ, ҶДММ «Фароиз» 
12525,0 сомонӣ расидааст.

Дар соли сипаригардида 
аз ҷониби нозироти андози 
ноҳия, дар маҷмӯъ, 3489 адад 
огоҳинома ба андозсупоран-
дагон ирсол гардидааст. Ба 
соҳибкорони инфиродӣ 63 
адад огоҳинома ба маблағи 
240700,0 –сомонӣ ирсол 
гардида ба буҷети давлатӣ 
146000,0 сомонӣ маблағ во-
рид шудааст ва кор дар ин 
самт идома дорад. Нисбати 
47 нафар андозсупорандаи 
қарздор қарорҳои маҷбуран 

ситонидани маблағи қарзи ан-
доз низ қабул гардидааст. Аз 
он ҷумла, 12 адад қарор оид 
ба боздоштани суратҳисоб, 35 
адад қарор оид ба пули нақди 
андозсупоранда ба маблағи 
900300,0 сомонӣ қабул шуда, 
аз ин ба буҷет 664400,0 
сомонӣ ворид гардидааст. Аз 
47 қарори қабулгардида 13 
қарор ба маблағи 204000,0  
сомонӣ иҷро шудааст. 

Ҷиҳати пешгирӣ намудани 
қонуншиканиҳои андоз ва 
дигар пардохтҳо тибқи та-
лаботи моддаи 620 Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
сари вақт пардохт нагардида-
ни маблағи андози иҷтимоӣ 
нисбати 11 нафар роҳбар ва 
шахсони масъули муассиса-
ву ташкилотҳо ба маблағи 
22000,0 сомонӣ протоколҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ  
тартиб ёфтанд. 

Феълан дар ҳудуди ноҳияи 
Балҷувон 784 нафар андоз-
супоранда, аз он ҷумла 222 
нафар шахси ҳуқуқӣ, 71 адад 
ташкилоти буҷетӣ, 40 адад 
ҷамъият, 1 адад кооперативи 
истеҳсолӣ, 6 адад коопера-
тиви тиҷоратӣ, 6 адад корхо-
наи воҳиди давлатӣ, 1 адад 
ҷамъияти саҳомии пӯшида, 
1 адад асосиатсия ва ба қайд 
гирифта шудаанд. Инчунин, 
561 нафар соҳибкор ба қайди 
давлатӣ гирифта шудааст, 
ки аз онҳо 362 ададашро 
хоҷагии деҳқонӣ, 41 нафарро 
соҳибкори тибқи шаҳодатнома 
ва 158 нафарро соҳибкори 
тибқи патент фаъолиятку-
нанда ташкил медиҳанд. Дар 
соли сипаригардида  танҳо 
аз ҳисоби соҳибкороне, ки 
тибқи шаҳодатнома фаъо-
лият мекунанд, ба буҷети 
давлатӣ 145093,0 сомонӣ 
маблағи андоз ворид гарди-
дааст. Аз ҳисоби хоҷагиҳои 
деҳқонӣ 187944,0 сомонӣ ва 
соҳибкороне, ки тибқи патент 
фаъолият мекунанд, маблағи 
277005,0 сомонӣ ба буҷет 
пардохт гардидааст. 

Кормандони Нозироти ан-
доз дар ноҳияи Балҷувон дар 
як соли гузашта дар фаъолия-
ти 49 нафар андозсупоранда 
тибқи талаботи моддаи 37 
Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба маблағи 421 
ҳазору 476 сомонӣ назорати 
камералӣ гузаронидаанд, 
ки дар натиҷа, маблағҳои 
иловагӣ ошкор шуда, онҳо 
пурра ба буҷети ҷумҳурӣ пар-
дохт гардиданд. 

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

Омӯзиши таҷрибаи ситонида-
ни андоз аз соҳибони воситаҳои 
нақлиёт дар давлатҳои хориҷӣ 
ва пеш аз ҳама, дар давлатҳои 
пешрафта имконият медиҳад дар 
ҳолати мувофиқ будани он ба ша-
роити иқтисодию иҷтимоии киш-
варамон механизми ситонидани 
он  дар низоми андози миллӣ мав-
риди истифода қарор дода шавад. 
Дар 5-10 соли охир дар давлатҳои 
пешрафта, дар баробари  такмил 
додани андози мазкур мақомоти 
ваколатдори давлатӣ кӯшиш ба 
харҷ дода истодаанд, ки дар сам-
ти беҳтарнамоии ваъзи экологии 
минтақа таъсири мусбиро расонад.

Мисол, дар минтақаҳои гуногу-
ни  кишвари Олмон тартиби сито-
нидани андози мазкур аз якдигар 
фарқ мекунад, аз арзиш, вазн ё 
дигар хусусиятҳои фарқкунандаи 
воситаи нақлиёт. Дар баробари 
ин, дар ҳамаи ҳолатҳо, пеш аз 
ҳама, соли  барориши воситаи 
нақлиёт он ба назар гирифта шуда 
манбаи андозбандӣ ва маблағи 
андоз муайян мешавад. Аз  оғози 
соли соли 2009 дар ин кишвар 
принсипи ягонаи андозбандӣ ба-
рои воситаҳои нақлиёт муқаррар 
шудааст. Муҳтаво аз он иборат аст, 
ки соҳибони воситаҳои нақлиёт 
дар баробари супоридани андози 
мазкур на танҳо  нишондиҳандаи 
иқтидори муҳаррики нақлиёт 
ҳисоб карда мешавад, балки ҳаҷми 
истихроҷи гази заҳролудшавандаи 
СО2-ро, ки ба атмосфера паҳн ме-
гардад, ба назар гирифта мешавад. 
Масалан, андоз барои воситаи 
нақлиёти бо муҳаррики бензин 
истифодашаванда ҳамагӣ 2 евро 
барои ҳар 100 см3 ҳаҷми муҳаррик 
аст, вале барои муҳаррики бо 
сӯзишвории дизелӣ истифода-
шаванда ин маблағ 9 евро барои 
ҳар 100 см3 ҳаҷми муҳҳарикро 
ташкил медиҳад. Дар баробари 
ин, соҳибони воситаҳои нақлиёти 
мазкур барои истихроҷи ҳаҷми гази 
СО2 ба атмосфера маблағи иловагӣ,  
ки нисбати маблағи пардохташудаи 
қаблан зиёдтар мебошад, пардохт 
менамоянд. Ин меъёр дар ҳолати 
имрӯза 2 евро барои  ҳар 1 грамм-
ро ташкил менамояд. Бояд гуфт ки 
меъёри имтиёзӣ низ муқаррар шу-
дааст. Он 120 грамм гази СО2 барои 
ҳар 1 км роҳ ташкил намуда, дар ин 
ҳолат пардохт барои экология сито-
нида намешавад. Дар баробари ин, 
меъёри муқарраршудаи имтиёзнок 
тадриҷан паст шуда истодааст. 
Дар соли 2012 ин нишондод то 
110 грамм барои ҳар 1 км ва соли 
2014 то 95 грамм СО2 барои ҳар 1 

км муқаррар гардидааст. Низоми 
муқарраршудаи пардохти андози 
мазкур ҳавасмандии шаҳрвандони 
Олмонро ба он равона менамо-
яд, ки бештар автомобилҳои аз 
ҷиҳати талаботи экологӣ ҷавобгӯй 
харидорӣ шаванд.  Инчунин, 
дар вақти бақайдгирии воситаи 
нақлиёт кормандони мақомоти 
андоз маълумоти бонкии мизоҷро 
муайян намуда дар солҳои мин-
баъда маблағи андози мазкурро 
мунтазам аз суратҳисоби шахсии 
он меситонанд.

Низоми мазкури тартиби сито-
нидани ин андоз дар Фаронса низ 
бо ҳамин шакл муқаррар шудааст, 
фарқият дар он мебошад, ки ме-
ъёри имтиёзноки истихроҷи гази 
СО2, ки маблағ аз соҳиби воситаи 
нақлиёт ситонида намешавад ва 
200 грамм барои ҳар 1 км роҳ ме-
бошад. Маблағҳои пардохшудаи 
ин андозро ҳукуматҳои маҳаллӣ ба 
татбиқи барномаҳои экологӣ раво-
на менамоянд. Дар Амрико тартиби 
ситонидани андози мазкур дигар 
аст. Принсипе, ки бештар воситаи 
нақлиётро истифода менамояд, 
мувофиқан, маблағро пардохт 
менамояд, муқаррар гардидааст. 
Ин механизм дар амалия бо усули 
сода, яъне андоз аз соҳибони воси-
таи нақлиёт ба арзиши сузишворӣ 
илова карда шудааст. Соҳиби во-
ситаи нақлиёте, ки ҳамарӯза аз 
нақлиёти  худ истифода мекунад, 
бештар сӯзишворӣ мехарад дар 
натиҷа, бештар андози мазкурро 
ба буҷет месупорад.

Дар кишвари Дания пардохтҳои 
ҳатмии барои ба қайд гузоштани 
воситаи нақлиёт аз соҳиби он во-
баста ба арзиши он тафриқа шуда, 
ситонида мешавад. Масалан, во-
ситаи нақлиёте, ки он то 18 000 
ҳаз. доллари амрикоӣ арзиш дорад 
15% ва аз он баландтар арзишдош-
та 18%  пардохт карда мешавад. 
Дар баробари ин, дар ин кишвар  
соҳибони воситаи нақлиёт  ду ма-
ротиба андози мазкурро пардохт 
менамоянд: дар вақти бақайдгирӣ 
ва истифодаи нақлиёт. Аз сабаби 
он ки барои молу маҳсулот ва 
нақлиёти воридшаванда аз хориҷи 
кишвар боҷҳои гумрукии вори-
дотии баланд муқаррар шудааст, 
арзиши воситаи нақлиёт низ дар 
Дания нисбати дигар давлатҳои 
Аврупо гаронтар мебошад. 

Дар Исроил тартиби ситони-
дани андоз аз воситаи нақлиёт 
бо чунин тарз муқаррар шуда-
аст: Ҳамаи тамғаҳои автомобил 
шартан ба 15 гурӯҳ, вобаста аз 
сатҳи заҳролудшавии муҳити 

зист, тақсим шудааст. Вобаста ба 
ин тарзи гурӯҳбандӣ, соҳибони 
воситаҳои нақлиёт аз 10% барои 
электроавтомобилҳо то 92% барои 
автомобилҳои калонҳаҷм аз арзи-
ши воситаи нақлиёт маблағ пар-
дохт менамоянд. Ба ҳисоби миёна 
соҳибони воситаҳои нақлиёт дар 
кишвари мазкур маблағи андози 
воситаи наклиётро дар якҷоягӣ бо 
пардохти экологӣ наздики 70% аз 

арзиши  нақлиёт ба буҷет пардохт 
менамоянд. 

Д а р  к и ш в а р и  А в с т р а л и я 
меъёрҳои андоз аз  воситаи 
нақлиёт аз якдигар қариб фарқ 
намекунанд ва шаҳрвандон барои 
автомобилҳои сабукрав-10% ва 
нақлиёти боркашӣ-5% аз арзиши 
онҳо пардохт менамоянд. Барои 
воситаҳои нақлиёт, ки арзиши онҳо 
зиёда аз 57.000 доллари ИМА-ро 
ташкил медиҳад, иловатан 33% ан-
дози мазкурро пардохт менамоянд.

Дар давлати Ҷопон тартиби 
андозбандии воситаҳои нақлиёт 
хусусияти худро дорад. Барои 
воситаҳои нақлиёт соҳибони онҳо 
дар ин давлат ба ҳисоби миёна 
ба хазинаи кишвар 3 маротиба 
пардохт менамоянд. Якум маро-
тиба дар вақти харидани воситаи 
нақлиёт, ки он начандон баланд 
мебошад ва ба ҳисоби миёна 
5%-и арзишро ташкил медиҳад. 
Дуюм, дар ҳолати ба қайд гузош-
тани воситаи нақлиёт, ки маблағи 
он аз ҳаҷми муҳаррик ва вазни 
автомобил вобаста мебошад. Ма-
салан, воситаи нақлиёте, ки ҳаҷми 
муҳаррикаш 2,5 литро ташкил 
медиҳад, тақрибан аз соҳиби он 
500 доллари америкоӣ ситони-
да мешавад. Маротибаи охир 
чопониҳо ҳар сол дар моҳи май бе-
восита андоз аз воситаи нақлиётро 
пардохт менамоянд. Қайд намудан 
зарур аст, ки маблағҳои ситонида-
шуда аз ин намуди андоз бевосита 
ба дастгирии самтҳои афзалиятно-
ки соҳаи автомобилсозии ватанӣ 
равона  мешавад. 

Таҳлили хусусиятҳои низоми 
андозбандии воситаҳои нақлиёт 
дар давлатҳои пешрафта шаҳодат 
медиҳад, ки дар баробари харак-
тери фискалӣ доштанаш вазифаҳои 
танзимӣ ва ҳавасмандиро низ 
иҷро менамояд. Ин, пеш аз ҳама, 
дар баланд будани меъёри пар-
дохти экологӣ барои воситаҳои 
нақлиёти куҳна ва бо ин васила 
дар сатҳи муайян таъмини ҳалли 
масъалаҳои нигаҳдории экологӣ 
дар ин кишварҳо ба ҳисоб ме-
равад. Инчунин, дар  давлатҳои 
пешрафта бо мақсади дастгирии 
истеҳсолкунандаи ватанӣ ва рушди 
соҳаи автомобилсозӣ барои вори-
доти нақлиёти хориҷӣ меъёрҳои 
баландарини гумрукӣ ва андозӣ 
муқаррар шудааст.

Хуршед  ҶУМЪАБОЕВ, 
директори ПИТ “Молия”-и ДДМИТ, 

Неъматулло ЗОИРЗОДА,
магистранти курси 2-юми  ДДМИТ

Вазъи номусоид
Нақшаи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 
соли 2018 аз ҷониби мақомоти андози 
ноҳияи Балҷувон ба андозаи 163,1 фоиз 
таъмин гардида, ба ҷойи 6018591 сомонӣ 
нақшаи пешбинишуда ба буҷети давлатӣ 
9814452 сомонӣ ворид шудааст, ки нисбат ба 
нақша  3797047 сомонӣ зиёд мебошад. 

Дар 27 соли соҳибистиқлолии Тоҷикистон низоми 
андози кишвар таҳти таъсири омилҳо ва шароитҳои 
иқтисодию иҷтимоӣ, инчунин сиёсию  институтсионӣ 
доимо тағйир ёфта меистад ва табиист, ки он аз 
низоми давлатҳои пешрафта бо баъзе хусусиятҳояш 
дар меъёр ва номгуйи андоз, усулҳои ҳисобкунии 
он, имтиёзҳои  андозӣ, идоракунии низоми андоз ва  
ғайра фарқ менамояд. 

Хусусиятњои андозбандии 
воситањои наќлиёт дар 
давлатњои пешрафта
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Амалиёти Гурӯҳи корӣ

Шумораи 
қарздорон

Мутобиқи маълумоти Куми-
таи андоз бақияи қарзи андозҳо 
дар Нозироти андоз дар ноҳияи 
Вахш ба санаи 01.12.2018-ум 
9,5 миллион сомониро ташкил 
намудааст, ки нисбат ба авва-
ли соли 2018-ум 1,3 миллион 
сомонӣ кам мебошад.

Тавре сардори Раёсати си-
тонидани қарзи андозҳои Ку-
митаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Зокир 
Қурбонов иттилоъ дод, шу-
мораи андозсупорандагони 
қарздор ба санаи 01.12.2018 дар 
ноҳия  ба 1853 адад мерасад. 

Муайян шуд, ки аз ин шумо-
ра 1215 адад ё худ 65,6 фоиз ан-
дозсупорандагоне мебошанд, 
ки маблағи қарзи андозҳояшон 
то 1 ҳазор сомониро дар бар 
мегирад. Нисбати чунин ан-
дозсупорандагон Гурӯҳи корӣ 
бе татбиқи чораҳои рӯёнидани 
қарзи андозҳо маблағи қарзи 
онҳоро ба буҷет таъмин кард. 

Ҳолати бақияи 
қарз

Ба гуфтаи Зокир Қурбонов 
аз маблағи умумии қарзи 
андозҳои мақомоти ҳудудӣ 3,8 
миллион сомониаш маблағҳое 
мебошад, ки дар натиҷаи фо-
изи ҷаримаҳои иловагӣ пайдо 
гардидаанд ва 1,7 миллион 
сомониаш ҳангоми гузарони-
дани корҳои назоратӣ (санҷиши 
ҳуҷҷатии маҷмӯии андоз) 
бавуҷудомада  мебошад. 

Аз шумораи умумии қарзи 
андозҳо 4343,9 ҳазор сомонӣ ба 

хоҷагиҳои кишоварзӣ тааллуқ 
дорад. Аз ин 1542,5 ҳазор сомо-
ниаш фақат ба КИ “Кӯлоб” мар-
бут аст. Инчунин, 1270,3 ҳазор 
сомонӣ ба 54 адад муассисаҳои 
давлатӣ (соҳаи маориф), 1249,3 
ҳазор сомонӣ ба корхонаҳои 
зертобеи Агентии беҳдошти за-
мин ва обёрии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 308,7 
ҳазор сомонии дигар ба ФҶДММ 
“Дарё” рост меояд.      

Вазъи иҷрои 
қарорҳо

Аз ҷониби мақомоти ҳудудии 
андоз бо мақсади кам намудани 
бақияпулиҳои андоз ва андеши-
дани чораҳои пешбинишудаи 
қонунгузории андоз дар сам-
ти маҷбуран ситонидани қарзи 
андозҳо, дар дувоздаҳ моҳи соли 
2018 нисбати 219 андозсупоран-
даи қарздор дар бораи маҷбуран 
ситонидани андозҳо ба маблағи 
умумии 6537 ҳазор сомонӣ 238 
қарор қабул шудааст. Аз ин ҳисоб 
ба буҷет 5282 ҳазор сомонӣ ворид 
гардидааст, ки 81,5 фоизи маблағи 
умумии қарорҳои қабулгардидаро 
ташкил медиҳад. 

Дар баробари ин, аз  ҳисоби 
17 қарори дар соли 2017 
иҷронагардида ба маблағи 1,7 
миллион сомонӣ, ки як қисмати 
он иҷро нагардида буд, ба соли 
2018 гузаронида шуд. Дар соли 
2017 аз ин қарорҳо 238,7 ҳазор 
сомонӣ ба буҷет таъмин гарди-
даасту халос. Аниқтараш, то ин 
муддат аз ҳисоби қарорҳои соли 
2017 ва 12 моҳи соли 2018, дар 
маҷмӯъ, 6,5 миллион сомонӣ ба 
буҷет ворид ва иҷрои 231 қарор 
пурра таъмин шудааст.

Танҳо дар моҳи ноябри соли 
2018 нисбати 37 андозсупоран-
даи қарздор маводи зарурӣ 
доир ба рӯёнидани қарзи 
андозҳо омода ва ба Кумитаи 
андоз ирсол гардидааст. Дар 
натиҷа, ба маблағи 276,5 ҳазор 
сомонӣ 37 қарор қабул гардида, 
то ин замон иҷрои 31-тои он, ки 
маблағи 198,1 ҳазор сомониро 
ташкил медод, вориди буҷет 
шуд. Дар давраи фаъолияти 
Гурӯҳи корӣ мақомоти андоз, аз 
ҳисоби қарорҳои соли 2018-ум 
917,5 ҳазор сомонӣ ва қарорҳои 
иҷронашудаи соли 2017-ум 
30,6 ҳазор сомонӣ, ҷамъ 948,1 
ҳазор сомонӣ вориди буҷет 
гардидааст.      

Маблағи 
рӯёнидашуда

Гурӯҳи корӣ бо кормандони 
нозироти андози ноҳия дар 
натиҷаи андешидани чораҳои 
зарурӣ оди ба рӯёнидани 
бақияи қарзи андозсупоранда-
гони қарздор ва дигар чораҳои 
таъсиррасон аз ҳисоби ҶДММ 
“Водии Вахш” маблағи 125 
ҳазор сомонӣ, ҶДММ “Насими 
Вахш ОСК” 126,5 ҳазор сомонӣ, 
Беморхонаи марказии ноҳия 
68,2 ҳазор сомонӣ, ИДБЗ ва 
Обёрӣ 61,6 ҳазор сомонӣ, КТ 
“Чорводор” 50 ҳазор сомонӣ, 
КИ “Кӯлоб” 100 ҳазор сомонӣ, 
Намояндагии ҶСК “Шабакаҳои 
барқии ҷанубӣ” 78,8 ҳазор 
сомонӣ, Маркази хизматра-
сонии муштариёни ҶСП “ТТ 
Мобайл” 52,3 ҳазор сомонӣ, 
Филиали ҶДММ “Дарё” 45 
ҳазор сомонӣ, ҶДММ “Бӯстон 
2010” 18,5 ҳазор сомонӣ, КФД 

“Хоҷагии манзилию комуналӣ” 
27,4 ҳазор сомонӣ, Маркази бе-
морхонаи “Пӯст ва сирояткунан-
даи ҷинсӣ” 26,2 ҳазор сомонӣ, 
КТ “Усмон-2016” 10 ҳазор 
сомонӣ, МД “Идораи давлатии 
мошинӣ” 18,8 ҳазор сомонӣ, 
Стансияи “Эпидиомологӣ” 25,9 
ҳазор сомонӣ, КТ “Сафар Ғаюр” 
8 ҳазор сомонӣ, АИО “Талба-
ков Раҳмон” 7,8 ҳазор сомонӣ, 
КТ “Файз К” 7 ҳазор сомонӣ, 
СИ Зиёев Маҳмадзариф 10,2 
ҳазор сомонӣ, СИ Давлатов 
Абдулхолиқ 9 ҳазор сомонӣ, ва 
СИ Сафарова Муҳаббат маблағи 
7,8 ҳазор сомониро рӯёнида ба 
буҷет ворид намуд.  

Чораи  
таъсиррасон

Яке аз чораҳои таъсиррасон 
ва ибтидоии маҷбуран сито-
нидани қарзи андозҳо, тибқи 
талаботи қисми 3 - и моддаи 
72 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ирсоли огоҳиномаҳо 
ба андозсупорандаҳои қарздор 
оид ба пардохти қарзи андоз 
мебошад. Вале, ҳарчанд таҳияи 
огоҳиномаҳо ба воситаи барно-
маи компютерии «Идоракунӣ ва 
мониторинги қарзи андозҳо» 
роҳандозӣ шудаю фаъолияти 
мақомоти андоз дар ин самт 
осонтар гардидааст, боз ҳам, 
тавре мушоҳида мешавад, аз 
ҷониби кормандони шуъбаҳои 
хизматрасонӣ ба андозсупо-
рандагон талаботи Кодекси 
андоз ва «Дастури методӣ дар 
бораи татбиқи маҷбуран си-
тонидани қарзи андозҳо» оид 
ба пешниҳоди огоҳинома ба 
андозсупоранда хуб риоя наме-

гардад. Гурӯҳи корӣ дар давраи 
фаъолияти худ, дар баробари 
анҷом додани корҳои дигар ба 
суроғаи 69 андозсупорандаи 
қарздор огоҳинома фиристод, 
ки маблағи умумии он ба 760,2 
ҳазор сомонӣ баробар мебо-
шад. Дар ин давра, аз ин ҳисоб 
танҳо 580,4 ҳазор сомонӣ во-
риди буҷет гардидааст. 

Андешидани 
тадбирҳо

Тавре ки сардори Раёса-
ти ситонидани қарзи андозҳо 
иброз дошт, Гурӯҳи корӣ дар 
давраи сафари кории худ барои 
сари вақт пардохт накардани 
маблағи андози иҷтимоӣ ва ин-
чунин, иҷро накардани талаботи 
қонунгузорӣ, яъне сари вақт пар-
дохт накардани бақияпулиҳои 
андоз, дар асоси моддаи 620 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нисбати 19 андозсупоранда 
ҷаримаҳои маъмурӣ тартиб 
дод, ки маблағи умумии он 47,5 
ҳазор сомониро ташкил намуд. 
Дар давраи фаъолияти Гурӯҳи 
корӣ 12,5 ҳазор сомонии он ба 
буҷет таъмин гардидаасту халос.

Бояд қайд намуд, ки дар 
ҳудуди ноҳияи Вахш 37 хоҷагии 
кишоварзӣ, ки маблағи бақияи 
қарзашон 2,4 миллион сомони-
ро ташкил медиҳад, таҷдид гар-
дид. Дар ин, давра 347 хоҷагии 
нисбатан хурд таъсис ёфт, 
вале маблағи қарзи андозҳои 
хоҷагиҳои таҷдидгардида ба 
хоҷагиҳои навтаъсис тақсим на-
шудааст. Айни замон рӯёнидани 
ин маблағ душвор гардида, 
боиси баҳс қарор дорад.

Д а р  н а т и ҷ а и  т а т б и қ и 
чораҳои маҷбуран ситонида-
ни қарзи андозҳо, хусусан 
пешниҳоди огоҳиномаҳо ҷиҳати 
пардохти қарзи андозҳо, баста-
ни суратҳисобҳои бонкӣ дар 
ташкилотҳои қарзӣ ва хазинаи 
пули нақд, инчунин, татбиқи 
бақияпулиҳои андоз (бе дарназар-
дошти маблағи андозҳои ҷорӣ), 
дар маҷмӯъ, 919,4 ҳазор сомонӣ 
ба буҷет ворид гардидааст.

Дар ин робита, корман-
дони мақомоти ҳудудии ан-
дозро зарур аст, ки корҳои 
тавзеҳотию фаҳмондадиҳиро 
миёни андозсупорандаҳо 
бештар ба роҳ монанд, то ки 
андозсупорандаҳо аз ин хулосаи 
даркорӣ бароварда, дигар ба 
қонуншиканиҳо даст назананд.

Фирдавси АБДУРАҲМОН

Бо дарки масъулият
Бо маќсади расонидани кўмаки амалї дар таъмини иљрои 
нишондињандаи ќисми даромади буљет, кам намудани 
баќияи ќарзи андозњо ва шумораи андозсупорандаго-
ни ќарздор, татбиќи моддањои 600, 620, 623 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин, мавриди санљиш ќарор додани њолати 
иљрои ќарорњои рўёнидани ќарзи андозњо дар асоси 
Фамоиши Раиси Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Гурўњи корї ба Нозироти 
андоз дар ноњияи  Вахш сафарбар гирдид. 

Путин назвал эту 
инициативу обоснованной, 
если речь идет о 
единственном жилье

Глава государства Владимир Путин 
поддержал инициатив об освобожде-
нии молодых семей от уплаты НДФЛ 
при продаже квартиры, даже если она 
находилась в собственности менее 
пяти лет, пишет ТАСС.

«Если речь идет о единственном 
жилье, то тогда мне кажется, что это 
вполне обоснованное предложение, 
я его поддержу», — поведал прези-
дент на форуме «Деловой России», 
комментируя соответствующую ини-

циативу.
Один из участников форума от-

метил, что молодые собственники 
жилья часто не могут продать свою 
единственную квартиру для улучшения 
жилищных условий, так как вынужде-
ны платить с данной сделки налог в 
размере 13%, если владеют жильем 
менее пяти лет. По его словам, снятие 
такого ограничения позволило бы под-
нять спрос на квартиры.

Президент поддержал идею освободить от НДФЛ 
молодые семьи при продаже квартиры
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Имрӯз ҳар як давлат кӯшиш мекунад, ки иқтидори 
иқтисодиаш то андозае баланд бошад. Табиист, ки барои 
расидан ба ин ҳадаф дар амал татбиқ намудани барномаҳои 
ҳукуматӣ, таъмин намудани маошу нафақаи шаҳрвандон 
ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум аз сари вақт 
пардохт кардани андоз ва ғанӣ гардонидани буҷет вобаста ме-
бошад. Ғайр аз ин, устувории иқтисодиёт имконият фароҳам 
меорад, ки мардум дар фазои сулҳу ваҳдат рӯзгори осуда 
дошта бошанд.

Аммо, тавре мебинем, ҳастанд шаҳрвандоне, ки ҳарчанд 
дар ширкату корхонаҳои хурду бузург фаъолият мекунан-

ду маблағҳои калони молию пулиро дар ихтиёр доранд, 
андозҳои муқарраршударо сари вақт пардохт намекунанд. 
Ҳол он ки вазъи молиявии буҷети маҳаллӣ, бахусус мактабу 
маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар сохторҳои 
қудратию буҷетӣ, ки хароҷоти онҳо аз маблағҳои ҷамъшудаи 
андозҳо вобаста аст, дар ҳолати ногувор мемонанд. Дар 
натиҷа, дар соҳаҳо ноустувории пулию молӣ ба миён меояд. 
Дар ҷадвали зерин рӯихати шахсони воқеии шаҳру ноҳияҳои 
мамлакатро меорем, ки бақияи қарзи онҳо аз ҳисоби андозҳо 
аз объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳоли афзоиш аст.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

РӮИХАТИ СОҲИБМУЛКОНЕ, КИ ДАР НАЗДИ 
БУҶЕТ БА ҲОЛАТИ 01.01.2019 АЗ АНДОЗИ 
МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ ҚАРЗДОР 

МЕБОШАНД

№ Ном ва насаби 
соҳибмулк

Суроғаи ҷойгиршавии 
объекти молу мулки 

ғайриманқул

Маблағи 
қарз (бо 
сомонӣ)

СОҲИБМУЛКОНИ НОҲИЯИ ВАРЗОБ

1 О. Абдурамонов Ист.»Пайкар» 8303

2 Ф. Достиев 32 км Душанбе-Хуҷанд 6633

3 Ф. Мирзоалиева кӯчаи Федина, хонаи 29 1111

4 Х. Ятимов Ҷ/д. Чорбоғ, деҳаи 
Чорбоғ

1660

5 А. Ҷабборов Ҷ/д. С. Айнӣ, деҳаи 
Тошбулоқ

401

6 Х. Бобиев Ҷ/д. Чорбоғ, деҳаи 
Обизак

923

7 Д. Бобоев Ҷ/д. Чорбоғ, деҳаи 
Чормағзакони Боло

755

8 Ф. Каримов Ҷ/д. Чорбоғ, деҳаи 
Шодоб

750

9 Б. Мирова Ҷ/д. Чорбоғ, деҳаи 
Шодоб

579

10 Н. Азимов Ҷ/д. Чорбоғ, деҳаи 
Чормағзакони Боло

500

СОҲИБМУЛКОНИ ШАҲРИ ВАҲДАТ

1 Моҳсанам Қодирова кӯчаи Лоҳутӣ 17 945

2 Умар Кабиров кӯчаи Захватов 23 458

3 Зубайдулло Толибов кӯчаи Н. Қарабоев 20 1052

4 Баҳридин Солиҳов кӯчаи Муаллимон 11 2176

5 Бурӣ Ғафуров кӯчаи У. Хайём 46 951

6 Кумоншо Ҳомидов кӯчаи У. Хайём 57 1551

7 Қумрӣ Зокирова кӯчаи Бохтар 32 1137

8 Саъдулло Мирмах-
медов

кӯчаи Бохтар 46 1549

9 Ҳабибуло Шафиев кӯчаи Бохтар 19 873

10 Тоҷидин Каримов деҳаи Корвон 1200

11 Гулизор Юнусова деҳаи Хиргатарош 700

12 Аҳлидин Юсупов деҳаи Ҷангалобод 1300

13 Давлатмурод Ка-
римов

деҳаи Кишоварз 1100

14 Саидакбар Нидоев деҳаи Ҷангалобод 3 1150

15 Зайдулло Ҷобиров кӯчаи Фирдавсӣ 220

16 Хуршед Алиев кӯчаи Фирдавсӣ 375

17 Нарзигул Каримова кӯчаи Фирдавсӣ 438

18 Қутбия Зулматова кӯчаи Шодмон 15000

19 Умеда Фақирова кӯчаи Яккатол 15000

20 Сафарбек Комилов кӯчаи Эшмуродов 100б 778

21 Исломидин Миров кӯчаи Эшмуродов 1140

22 Файзидин Донаев кӯчаи Эшмуродов 158 543

23 Ҳодиса Худоёрова кӯчаи Эшмуродов 2211

24 Нурулло Раҷабов дехаи Ҷарбошӣ 7800

25 Тағойбек Шеров кӯчаи К. Хуҷандӣ 9 13000

26 Суҳроб Насридинов кӯчаи Ҳамзалиев 2500

27 Манучеҳр Сафаров деҳаи Шеробод 6000

СОҲИБМУЛКОНИ НОҲИЯИ РӮДАКӢ

1 Аҳрорбек Қаноатов деҳаи Меҳробод 31963

2 Нарзулло Негматов деҳаи Ҷуйбодом 763

3 Қобил Тоштемиров деҳаи Чортут 20000

4 Алишер Бобоев деҳаи Ангули 2500

5 Муҳамадтаюб Сай-
фуллаев

кӯчаи Борбад 637

6 Хайрихон Ҳусейнова кӯчаи Лоҳутӣ 616

7 Муқадас Аминова деҳаи Деҳқонобод 1929

8 Саид Одинаев деҳаи Бахористон 300

9 Гулнора Яздонова Ҷ/ш. М. Турсунзода, 
деҳаи Турдиев

1264

10 Алишер Зарипов деҳаи Гулбутта 10596

СОҲИБМУЛКОНИ ШАҲРИ ҲИСОР

1 Луқмон Маҳмудов Ҷ/д. Ҳисор, деҳаи Ҳаёти 
нав

973

2 Зуҳро Меликова Ҷ/д. Ҳисор, деҳаи Ҳаёти 
нав

1371

3 Абдусаттор Юсупов Ҷ/д. Мирзо Турсунзода 1990

4 Хақризо Юсупов Ҷ/д. Мирзо Турсунзода 1065

5 Дилшод Бозоров Ҷ/ш. Ҳисор 2355

6 Қудрат Усмонов Ҷ/д. Хонақоҳи кӯҳӣ 1207

7 Шараф Мансуров Ҷ/д. Навобод, деҳаи 
Ойбош

1859

8 Султонмурод 
Саидов

Ҷ/д. Деҳқонобод, деҳаи 
Кулмунда

2010

9 Хол Раҷабов Ҷ/д. Деҳқонобод, деҳаи 
Бағалак

898

СОҲИБМУЛКОНИ ШАҲРИ ТУРСУНЗОДА

1 Абдурасул Вафоев кӯчаи 15 - Солагии 
Истиқлолият

5924

2 Мижгона Хайрул-
лаева

кӯчаи 15 - Солагии 
Истиқлолият

4157

3 Тоҷидин Саидов Ҷ/д. Т. Туйчиев, деҳаи 
Дӯстӣ

7485

4 Нуридин 
Қавмидинов

Ҷ/д. Т. Туйчиев, деҳаи 
Гулистон

17492

5 Тоҷихон Ғаюрова Маҳаллаи 1-ум 3447

6 Ҷамшед Ғаюров Маҳаллаи 1-ум 3939

Шањрвандоне, ки аз андози молу 
мулки ѓайриманќул ќарздоранд

Д а р  н и ш а с т и 
матбуотӣ сардори Раё-
сати андоз дар вилояти 
Суғд  Абдуқаюм Воҳидов 
доир ба ҷамъбасти фа-
ъолияти кормандони 
мақомоти андози вило-
ят дар самти таъмини 
қисми даромади буҷети 
давлатӣ гузориши мухта-
сар дод. Мавсуф аз ҷумла 
қайд намуд, ки мақомоти 
андози вилояти Суғд да-
стуру супоришҳои Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
м у ҳ т а р а м  Э м о м а л ӣ 
Раҳмон ва қарорҳои 
Ҳу к у м а т и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикистонро роҳнамои 
кори худ қарор дода, дар 
ҳамкорӣ бо Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти дав-
латии вилоят ва шаҳру 
ноҳияҳо дар соли 2018 
н и ш о н д и ҳ а н д а ҳ о и 
Қ о н у н и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон «Дар бо-
раи Буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои соли 2018» таъмин 
намуд. Дар навбати худ 
барои беҳтар намудани 
фазои соҳибкорӣ, баланд 
бардоштани сатҳ ва сифа-
ти хизматрасонӣ ба ан-
дозсупорандагон, инчу-
нин хубтар ба роҳ монда-
ни корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ва тавзеҳотӣ тадбирҳои 
мушаххас андешида шу-
данд. 

Н и ш о н д и ҳ а н д а и 
қисми даромади буҷети 
давлатӣ дар ин давра 
ба андозаи 104,3% таъ-
мин гардида, ба буҷети 
давлатӣ бо дарназар-
дошти андози иҷтимоии 
ғайрибуҷетӣ 2 млрд. 
5 8 8 , 9  м л н .  с о м о н ӣ 
маблағ ворид шудааст, 
ки нисбат ба маблағҳои 
п е ш б и н и ш уд а  1 0 6 , 5 
млн. сомонӣ зиёд ме-
бошад. 

Ти б қ и  м а ъ л у м о т 
бақияи қарзи андозҳо ва 
дигар пардохтҳои ҳатмии 
андозсупорандагони ви-
лоят (бо дарназардошти 
шуъбаҳои нозиротҳои 
андозсупорандагони ка-
лон ва миёна) ба ҳолати 

1-уми январи соли 2019-
ум 107,4 млн. сомониро 
ташкил дод. Яъне дар 
ҷамъбасти соли 2018 
бақияи қарзи андоз дар 
вилоят ба маблағи 21,0 
млн. сомонӣ кам шуда-
аст. 

Бо дарназардошти 
таҳкими қонунгузории 
андоз ва фароҳам овар-
дани шароити мусоид 
барои рушди соҳибкории 
хурду миёна дар ҷумҳурӣ, 
ба  ин васила дар сатҳи 
замонавӣ ба роҳ мон-
дани хизматрасонӣ ба 
андозсупорандагон ба 
санаи 1-уми январи соли 
2019 дар вилоят шумораи 
умумии субъектҳои ба 
қайди давлатӣ гузошта-
шуда 113301 ададро таш-
кил намудааст, ки нисбат 
ба аввали соли 2018 ба 
миқдори 6035 адад зиёд 
мебошад.

- Соли 2019 дар баро-
бари таъмини қисми да-
ромади буҷети давлатӣ 
т а в а ҷ ҷу ҳ и  а с о с ӣ  б а 
самти боз ҳам баланд 
бардоштани маърифа-
ти андозсупории андоз-
супорандагон равона 
мегардад. Раёсати ан-
доз дар вилояти Суғд 
ва мақомоти ҳудудии 
андоз минбаъд низ ба-
рои беҳтар намудани 
маъмурикунонии андоз 
ва сатҳи хизматрасонӣ 
ба  андозсупоранда-
гон, бештар намуда-
ни корҳои тавзеҳотиву 
фаҳмондадиҳӣ, кам на-
мудани бақияи қарзи 
андозҳо тамоми дони-
шу малакаи худро ис-
тифода карда, ҷиҳати 
иҷрои нишондиҳандаҳои 
қисми даромади буҷети 
давлатӣ дар соли 2019 
чораҳои иловагӣ меан-
дешанд.

Дар охир сардори 
Раёсати андоз дар ви-
лояти Суғд  Абдуқаюм 
Воҳидов ба саволҳои 
х а б а р н и г о р о н и 
воситаҳои ахбори умум 
посух дод. 
Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,

вилояти Суғд

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

13-уми феврали соли 2019 
дар Раёсати андоз дар вилояти 
Суѓд  бо хабарнигорони васоити 
ахбори умум нишасти матбуотї 
доир гардид. 

Сањми
маќомоти андоз

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В ближайшие годы российские 
жертвователи и благотворительные 
организации получат новые налого-
вые льготы. Об этом говориться в 
проекте концепции совершенство-
вания сферы благотворительности в 

РФ до 2025 г. и плана мероприятий 
по ее реализации на 2019–2020 
гг., которые были разработаны 
Минэкономразвития России. Часть 
предложений была подготовлена 
сотрудниками Высшей школы эко-

номики, пишет РБК.
Обсуждение проекта с пред-

ставителями благотворительных 
организаций назначено на 12 
февраля. МЭР прежде собирало 
предложения благотворительных 
организаций, рассказала глава 
комиссии Общественной палаты 
по социальной политике Елена 
Тополева-Солдунова, которая 
будет участвовать в обсуждении 
концепции.

Россия: Жертвующие на благотвори-
тельность получат новые льготы
С такой инициативой выступило Минэкономразвития
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Солҳои 2019-2021 - солҳои рушди деҳот,  
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ

Он включал в декларацию ложные 
сведения о хозяйственных взаимоотно-
шениях с фирмами-однодневками

В Удмуртии будут судить экс-
директора кондитерского предприятия 

из Глазова за неуплату 66 млн руб. на-
логов. Обвиняемый является жителем 
Москвы, пишет газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, он уклонялся 
от уплаты НДС с 2015 по 2017 гг. Пред-

приниматель включал в налоговую 
декларацию ложную информацию о 
хозяйственных взаимоотношениях с 
компаниями-однодневками.

В отношение него возбуждено уго-

ловное дело по ч.2 ст. 199 Уголовного 
кодекса России (уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном размере). 
Дело направлено в Глазовский райсуд с 
обвинительным заключением.

Пӯшида нест, ки Тоҷикистони 
биҳиштосои мо бо табиати но-
такрор ва мавзеъҳои таърихиву 
фарҳангӣ диққати сайёҳони зиё-
дро ба худ ҷалб месозад. Яке аз 
гӯшаҳои дилфиребу дилрабои 
кишваррамон ноҳияи Муъми-
нобод мебошад, ки дар қисми 
ғарбии қаторкӯҳҳои Ҳазрати Шоҳ, 
ҷанубу ғарбии Тоҷикистон ва 
шарқи вилояти Хатлон воқеъ аст. 
Нуқтаҳои баландтарину паст-
таринаш  мутаносибан 2814 ва 
1100 м мебошанд. Табиати зебою 
афсонавӣ, олами ҳайвоноту на-
ботот, талу пуштаҳои сарзабзу 
хуррам, чашмаҳои оби мусаффо ва 
манзараҳои нотакрораш беихтиёр 
дили касро тасхир менамояд. Маҳз 
ҳамин ҳусну таровату дилрабоии 
табиат аз қадим диққати сайёҳони 
зиёд, олимон ва муҳаққиқонро 
ба худ ҷалб намудааст. Муъми-
нобод дорои таъриху фарҳанги 
қадима буда, мувофиқи маълу-
моти сарчашмаҳои таърихӣ, ҳанӯз 
аз асри  X ҳамчун шаҳри Ободон 
маъруф буд. Боиси тазаккур аст, ки 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
сафари корӣ ба ноҳия 3 октябри 
соли 2016  ва  дар мулоқот бо мар-
думи ин диёр таъкид доштанд, ки 
Муъминобод, воқеан, сарзамини 
мардони сарбаланду некусиришт 
буда, табиати зебояш қалби ҳар як 
сайёҳу меҳмонро тасхир месозад. 

Ноҳия дорои беш аз 100 ёдго-
рии таърихӣ, ҷойҳои муқаддас ва 
мавзеъҳои тамошобоб мебошад. 
Яке аз ин ёдгориҳо мақбараи Мир 
Сайид Ҷалолиддини Гулдаста буда, 
поёнтар аз маркази ноҳия Қалъаи 
Мир воқеъ аст, ки таърихи пайдоиши 
он ба асрҳои II – III милодӣ рост ме-
ояд. Дар маркази ноҳия, мақбараи 
Хоҷаи Нур ва хона - музейи олим ва 
муҳаққиқи намоёни тоҷик шодравон 

Соҳиб Табаров ҷой гирифтаанд. Ин-
чунин, дар гӯшаву канори гуногуни 
ин диёри дилфиреб оромгоҳҳои 
Хоҷа Алмос, Хоҷа Иброҳимҷон, Бибӣ 
Навро ва Бибӣ Савро, Хоҷаи Гумбазӣ, 
Хоҷа Хидир, Ҳазрати Муродбахш, 
Хоҷа Валишоҳ, Домулло Икром, Сул-
тон Санҷар, ки зиёратгоҳи мардум 
гаштаанд, воқеанд.

Муъминобод,  ҳамчунин, бо 
мавзеъҳои хушманзара машҳуру 
маъруф аст, ки кӯҳи Чилдухтарон 
аз ҷумлаи онҳо мебошад. Кӯҳ 
20 километр дуртар аз маркази 
ноҳия воқеъ буда, роҳи он имрӯз 
бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
ноҳия навсозӣ шудааст.

Бояд гуфт, ки дарёчаҳои Яхсу, 
Лиҷак, Лангар дар мавсими баҳору 
тобистон сероб буда, дорои за-
хираи фаровони тиллои сурх ме-
бошанд. Дар домани қаторкӯҳҳои 
Чилдухтарон дашти Паҳндара 
доман густурдааст, ки дар он 
ҷо солҳои 80-уми қарни ХХ яке 
аз қисмҳои филми бадеии «Ру-
стам ва Сӯҳроб» (аз рӯи асари 
безаволи Абулқосими Фирдавсӣ 
«Шоҳнома») ба навор гирифта шу-
дааст. Мардум ҷойи набарди пада-
ру писарро санг чида, ба он «Қабри 
Сӯҳроб» ном ниҳодаанд. Ҳамасола 
ба зиёрати он садҳо сайёҳони до-
хилу хориҷ меоянд. Каме дуртар аз 
ин мавзеъҳо, дар деҳаи Ҷавзодара, 
дар масоҳати 7 гектар «Бозори 
Зелолак» ҷойгир аст, ки  ба асрҳои 
V–VI  тааллуқ дорад. 

Ҳангоми аз маркази ноҳия ба 
тарафи деҳаи Кӯлчашма раҳсипор 
шудан, теппаҳои зебое ба назар 
мерасанд ва дар яке аз онҳо акси 
дил намудор мегардад. Онро 
мардум «Кӯҳи Дил» ном меба-
ранд. Муъминобод, инчунин, бо 
ёдгориҳои таърихии Қалъа (асрҳои 

III – IV ), Шоҳи Хомӯш, Ҷалолиддини 
Гулдаста, Хоҷаи Нуру Хоҷа Алмос 
(асрҳои IX – XIII) , ки миқдорашон 
аз сӣ мегузарад, чинорҳои ази-
ми аз 1000  то 2000-сола, обҳои 
шифобахши чашмаҳои Толеъ, Бе-
даво, Шифо, Ғӯзаҷоғ, Биби Навро 
ва Биби Савро, Яхак ва ғайраҳо, 
ки дар маҷмӯъ наздик ба 800-то 
мебошанд, шуҳрати хоса доранд. 

Масоҳати ҷангалу буттазори 
ноҳия 23 ҳазор гектарро ташкил 
медиҳад. Олами ҳайвоноту на-
бототаш низ бою рангин ва барои 
ташкили саёҳатҳои экологӣ ва 
шикорӣ мувофиқ мебошад. Аз 
4500 рустании ҷаҳонӣ 860 номгӯйи 
он дар Муъминобод мерӯяд. Аз 
ҳамаи ин дороиҳо метавон сама-
ранок истифода кард ва аз суди 
бадастомода мавзеъҳои сайёҳиву 
фароғатиро боз ҳам зеботару 
ободтар гардонд. 

Аз мавзеъҳои дигаре, ки мако-
ни сайру саёҳати мардум гаштааст, 
обанбори Муъминободро мета-
вон ном бурд. Масоҳати он 300 
гектарро ташкил дода, дар гирду 
атрофаш меҳмонхонаву қаҳвахона 
қомат афрохтаанд ва ҳар сол 
ҳазорон нафар дӯстдорони табиат 
аз дохилу хориҷи кишвар барои 
истироҳату фароғат ва қаиқронӣ 
ба ин ҷо меоянд. 

Д а р  б а р о б а р и  и н ,  а з 
қадимулайём Муъминобод бо 
ҳунармандони худ шуҳрат до-
рад. Бино ба маълумоти таърихӣ, 
ҳанӯз дар давраҳои пеш бозар-
гонону савдогарон аз Чину Бал-
ху Ҳиндустон маҳз барои хари-
ди маҳсули дасти косибони ин 
куҳандиёр, ки шуҳраи офоқ гашта 
буданд, ба ин сарзамин қадам 
ранҷа менамуданд.

Хулоса, ҷойи шубҳа нест, ки 
бо рушд ёфтани инфрасохтори 
туризм дар Муъминобод, сол аз 
сол шумораи сайёҳон афзуда, ба 
Буҷети давлатӣ маблағҳои зиёд 
ворид мегардад, ки ин дар на-
вбати худ ба боло рафтани сатҳи 
иҷтимоии мардум мусоидат 
хоҳад кард. 

Неъматулло ЗОИРЗОДА, 
магистранти курси 2-юми  ихтисоси 

ҳуқуқи иқтисоди ДДМИТ, 
Ҷовидон ХАЛИФАЗОДА,

магистранти курси 1- уми   
ихтисоси андоз ва андозбандии  

ДДМИТ

С а р м у т а х а с с и с и 
гурӯҳи хизматрасонӣ бо 
соҳибкорони инфиродӣ 
шуъбаи хизматрасонӣ ба 
андозсупорандаго-
ни Нозироти ан-
дози ноҳияи 
Восеъ Дил-
шод Зиёев 
қайд кард, 
ки истифо-
д а и  М Н Х 
дар фаъолияти 
андозсупоранда-
гони ноҳия ба таври 
зарурӣ таъмин гарди-
дааст. Дар соли сипари-
гардида дар фаъолияти 
андозсупорандагон 144 
адад, МНХ насб шудааст.

Бо мутахассиси пешба-
ри гурӯҳи хизматрасонӣ 
бо соҳибкорони инфи-
родии Нозироти андози 
ноҳия Сорбон Умаров аз 
фаъолияти чанд маркази 
савдо ва хизматрасонӣ 
дидан кардем.

Сараввал ба мағозаи 
х ӯ р о к в о р ӣ ,  к и  б а 
соҳибкори инфиродӣ 
Толибҷон Маҳмадназаров 
тааллуқ дошт, ворид шу-
дем. Соҳибкор ҳангоми 
с а вдо  му т а а сс и ф о н а , 
қисми зиёде аз харидо-
рон ба чиптаи додаи ӯ 
аҳамияти намедоданд ва 
онро намегирифтанд. Аз 
дигар мағозаи хӯрокворӣ, 
ки ба соҳибкор Амирхон 
Шарипов, тааллуқ дошт 
низ дидан кардем. Аён 
гардид, ки соҳибкор Ша-
рипов А, ба МНХ – дорои 
ТИЭ таъмин аст, ва  аз он 
ба таври зарурӣ истифода 
мекунад. Ҳар вақте ки 
мизоҷон дохили мағозаи 
ӯ  мешуданд ,  ба онҳо 
чиптаи МНХ-ро медод. 
Ҳамин тавр ба мағозаи 
хӯроквории соҳибкори 
инфиродӣ Эмом Шари-
пов, ворид шудем, ки ӯ низ 

ҳангоми 
ф у р ӯ ш и 

маҳсулот аз 
МНХ ба таври ло-

зима истифода ме-
кард. Ба ҶДММ «Нек-
фарм» - дорухонае, ки ба 
соҳибкор Муҳаммад Наи-
мов тааллуқ дошт, ворид 
шудаем. Муайян гардид, 
ки он  ба МНХ таъмин 
аст. Аммо аз он ба таври 
бояду шояд истифода 
карда натавонист. Вақте 
аз ӯ сабаб пурсидем, гуфт, 
акнун ду моҳ шудааст, ки 
ба фаъолияти соҳибкорӣ 
шурӯъ кардааст. 

Д а р  м а ҷ м ӯ ъ  д а р 
ноҳияи Восеъ 1338 нафар 
соҳибкор тибқи патент 
фаъолият мекунанд, ки 
аз ин ҳисоб танҳо дар 
як соли сипаригардида 
1 млн. 570 ҳазору 610 
сомонӣ маблағ ба буҷети 
ҷумҳурӣ ворид гардида-
аст. Соҳибкорони тибқи 
шаҳодатнома фаъоли-
яткунанда 463 нафарро 
ташкил менамояд , ки 
дар муқоиса ба ҳамин 
давраи соли гузашта 43 
нафар зиёд аст. Маблағи 
ҳисобшуда аз  ҳисоби 
с о ҳ и б к о р о н и  т и б қ и 
шаҳодатнома амалкунан-
да ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 
дар  ин  давра  5  млн. 
2063 сомониро ташкил 
медиҳад.

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

Мавзеъњои дилфиреби 
Муъминобод – мусоидат 
ба рушди сайёњї

Воситаи 
даромади воќеї

Дар асоси талаботи моддаи 38 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи 
мошинҳои назоратӣ-хазинавии дорои 
хотираи фискалӣ дар фаъолияти андозсу-
порандагон аз ҷумла, соҳибкорони инфи-
родии дар асоси шаҳодатнома фаъолият-
кунанда ҳатмӣ мебошад. 

В Удмуртии предпринимателя будут судить за неуплату НДС на 66 млн руб.
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Дар партави Паёми Президент

Тоҷикистон як гӯшаи 
биҳиштосои рӯйи за-
мин ба ҳисоб меравад. 
Маҳз тавассути сиё-
сати оқилонаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷумҳурии мо 
ободу зебо гардида, 
таваҷҷуҳи сайёҳон ба 
минтақаҳои зебои он 
меафзояд.

Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паём 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба беҳтар гарди-
дани вазъи иҷтимоии аҳолӣ су-
хан гуфта, барои боло бурдани 
сатҳи зиндагии мардум, ободу 
зебо гардондани деҳаҳои киш-
вар ва бо мақсади тараққӣ до-
дани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии 
шоистаи имкониятҳои сайёҳии 
мамлакат ва фарҳанги миллӣ 
дар арсаи байналмилалӣ, ин-
чунин, ҷалби сармоя ба инфра-
сохтори сайёҳӣ пешниҳод наму-
данд, ки солҳои 2019-2021 дар 
мамлакат Соли рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон карда шавад. Пешвои 
миллат дар паёмашон чунин 
зикр намудаанд: «Мақсади 
асосӣ аз ин пешниҳод амали-
гардонии талошҳои Ҳукумати 
мамлакат ба хотири боз ҳам 
обод кардани Тоҷикистон ва 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани 
инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар 
соҳаҳои маорифу тандурустӣ, 
таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин 
кардани аҳолии деҳот бо оби 
босифати ошомиданӣ, бунёду 
таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди 
инфрасохтори сайёҳӣ ва инки-
шофи ҳунарҳои мардумӣ, ба та-
лаботи муосир мутобиқ сохтани 
сатҳи хизматрасонӣ ва баланд 
бардоштани некӯаҳволии мар-
дум дар ҳар як деҳа ва маҳалли 
аҳолинишин мебошад».

Сайёҳӣ, ки яке аз соҳаҳои 
сердаромад шумурда мешавад, 
барои таъмин намудани ҷойҳои 
нави корӣ  хуб мусоидат менамо-
яд, дар пешрафти иқтисодиёти 
миллӣ ва мустаҳкам карда-
ни робитаи дустӣ бо дигар 
халқияту миллатҳои ҷаҳон таъ-
сири мусбат мерасонад. Дар 
баробари рушди туризм акнун 
аҳолиро зарур аст, ки истеҳсоли 
молҳои ниёзи мардумро дар 
хона хуб ба роҳ монанд ва 
дар рушди ҳунарҳои мардумӣ 
нақши муҳим гузоранд. 

Дар ин  росто, агар дар ҳама 
мавзеъҳои сайёҳии кишварамон 
савдои армуғонҳои миллиро 
аз қабили маснуоти заргарӣ, 

зардӯзӣ, зардеворӣ, сӯзанӣ, 
кашидадӯзӣ, асбобҳои мусиқӣ, 
бозичаҳои гуногуни сафолин дар 
заминаи афсонаҳою ривоятҳои 
халқӣ, буклету албомҳои му-
саввар, китобчаҳои мунаққаши 
ашъори шуарои классик ба 
забонҳои англисӣ, фаронсавӣ, 
чинӣ, олмонӣ, ҷопонӣ, нишонҳо, 
мавизу бодом, печаку набот 
ва ғайра бо рамзи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва манзараҳои зе-
бои он ба роҳ монем, боиси ҳам 
даромади мардум мешаваду 
ҳам буҷети ҷумҳурӣ. 

Боиси ифтихор аст,  ки 
Тоҷикистон аз рӯи имкониятҳои 
с а ё ҳ а т и  с а р г у з а ш т ӣ  в а 
пиёдагардӣ ба даҳгонаи авва-
ли кишварҳои беҳтарини ҷаҳон 
шомил шуда, мавқеи 7-умро 
ишғол менамояд. 

Зикр кардан бамаврид аст, 
ки бо талошҳои созанда ва 
пайгиронаи Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 
захираҳои сайёҳии Тоҷикистон 
зиёд гардида, симои мамлакат 
ҳамчун давлати осоишта ва до-
рои захираҳои бойи сайёҳӣ боз 
ҳам устувор мегардад.

 Бо мақсади дастгирии 
соҳибкорони инфиродӣ ва руш-
ди ҳунарҳои мардумӣ, номгӯи 
намудҳои фаъолият оид ба 
иҷрои кор, хизматрасонӣ, 
истеҳсол ва фурӯши молҳои ни-
ёзи мардум дар хона дар асоси 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 13 феврали 
соли 2018, №60 ба қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 31.08.2012 №451 «Дар бораи 
тасдиқи Қоидаҳои андозбандии 
соҳибкорони инфиродие, ки 
дар асоси патент ё шаҳодатнома 
фаъолият менамоянд» тағйиру 
иловаҳо ворид шуд. Тибқи 
тағйиру иловаҳои воридшуда 
банди 3 дар таҳрири нав  илова 
гардид. Яъне номгӯйи намудҳои 
фаъолият оид ба иҷрои кор, 
хизматрасонӣ, истеҳсол ва 
фурӯши молҳои ниёзи мардум 
дар хона, ки бе коргари кироя 
сурат мегирад, аз пардохти 
ҳамаи намуди андозҳо озод 
пешбинӣ гардиданд. 

Акнун ҳангоми амалӣ на-
мудани фаъолият дар маври-
ди истеҳсол, фурӯш, аз ҷумла 
хизматрасониҳои таъмиру 
омӯзишӣ ба шарте аз пардохти 
ҳама намуди андозҳо озод ме-
бошанд, ки фаъолияти мазкур-
ро шахси онро амаликунанда 
бевосита дар хона (бидуни 
ташкили коргоҳҳои истеҳсолӣ, 
нуқтаи савдои алоҳида ва ё 
мағоза) ба анҷом расонад. Ило-
ва бар ин, бо мақсади аз байн 
бардоштани гуногунфаҳмиҳо 
ва бо дарназардошти хусу-
сияти оммавӣ доштани баъ-
зе аз намудҳои фаъолият аз 
қабили қолинбофӣ, дуредгарӣ, 
кандакорӣ, дӯзандагӣ, атласу 

адрасбофӣ, бофтани маҳсулоти 
пашмин, ҷомадӯзӣ, кӯрпадӯзӣ, 
ҳ а й к а л т а р о ш ӣ ,  г а ҷ к о р ӣ , 
к ӯл ол га р ӣ ,  т а б а қ т а р о ш ӣ , 
г а ҳ в о р а с о з ӣ ,  к о р д с о з ӣ , 
ҷ у в о з с о з ӣ ,  о с и ё б с о з ӣ , 
сангтарошӣ, рассомӣ, фатирпазӣ 
ва монанди инҳо, яъне ҳамон 
намуди фаъолиятҳое дар на-
зар дошта шудааст, ки ба таври 
дастӣ ва дар хона омода ме-
гарданд.

Мавриди қайд аст, ки дар 
баробари амалӣ намудани 
фаъолиятҳои дар бандҳои 
79 «Сандуқсозӣ», 89 «Кулчаи 
калонпазӣ», 90 «Гирдачапазӣ», 
92 «Кулчаи чойникпазӣ» ва 
банди 93 «Тунукчапазӣ» пешби-
нигардида дар хона, ҳамзамон, 
истифодаи меҳнати кироя (кор-
гари кироя) низ бандҳои зик-
ргардида маҳдуд  шудаанд, 
яъне дар сурати истифодаи 
меҳнати кироя шахси онро ама-
ликунанда имтиёзи мазкурро 
аз даст медиҳад ва ҳамзамон 
даромади ӯ тибқи талаботи 
қонунгузорӣ ҳамчун соҳибкори 
инфиродӣ андозбандӣ мегар-
дад. 

Ба номгӯи намудҳои фаъоли-
яти соҳибкории инфиродие, ки 
дар асоси патент амалӣ меша-
ванд ва андозаҳои пардохт ба-
рои патентро дар бар мегирад, 
низ тағйироту иловаҳо ворид 
шуд, аз ҷумла: бо дарназардош-
ти аз андозбандӣ озод пешбинӣ 
гардидани номгӯи намудҳои 
фаъолияти дар бандҳои 11 ва 49 
пешбинигардида, бандҳои маз-
кур пурра аз номгӯйи намудҳои 
фаъолияти бо патент амалиша-
ванда хориҷ шуданд.

Ҳ а м з а м о н ,  м а қ о м о т и 
ҳудудии андозро зарур аст, ки 
ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани 
механизми татбиқи имтиёзҳои 
андозӣ нисбат ба фаъолиятҳое, 
ки номгӯи онҳо тибқи қарори 
мазкур  тасдиқ шудаааст, 
феҳристи соҳибкороне, ки чу-
нин фаъолиятҳоро дар маҳалҳо 
амалӣ менамоянд , ташкил 
намуда, ба беасос аз чунин 
соҳибкорон талаб намудани 
ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ (патент ё 
шаҳодатнома) роҳ надиҳанд.

Пешниҳоди Сарвари дав-
лат дар бораи эълон намуда-
ни солҳои 2019-2021 ҳамчун 
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ роҳи 
ҷомеаро барои расидан ба зин-
дагии арзанда равшан намуд. 
Умед аст, ки ин ташаббус оми-
ли асосии пешрафти иқтисоди 
миллӣ хоҳад гашт. Дар ин ба-
робар моро мебояд, ки аз ин 
иқдомҳои башардӯстонаи Пеш-
вои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пайравӣ намуда, баҳри 
ободу зебо гардондани кишва-
ри маҳбубамон саҳми арзанда 
гузорем.

Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

Њадаф - баланд бардоштани 
некуањволии халќ

«Я достиг пика успеха в 
деловом мире, в других глазах 
моя жизнь является сущностью 
успеха. Однако кроме работы 
у меня мало радости. В конце 
концов, богатство – это про-
сто факт жизни, к которому я 
привык. В этот момент, когда 
я лежу в кровати больной и 
вспоминаю всю свою жизнь, 
я понимаю, что всё признание 
и богаство, которые у меня 
есть, бессмысленны и лишены 
высшего смысла перед лицом  
неминуемой смерти. Вы може-
те нанять кого-то чтобы водить 
машину для вас, зарабаывать 
деньги для вас, но вы не може-
те никого нанять на все  ваши 
деньги, чтобы он понёс эту 
болезнь вместо вас. Можно 
найти и купить материальные 
вещи. Но есть одно вещь, ко-
торую нельзя найти и купить, 
когда она потеряна – нельзя ку-
пить «жизнь». Побалуйте себя 
хорошо. И уважайте других.

Чем старше мы становимся, 
тем больше мы умнеем, и по-
степенно мы понимаем, что 
часы, которые стоят 30 долла-
ров,  и часы, которые стоят 300 
долларов, показывают одно 
и то же время. Будем ли мы 
носить с собой кошелёк, ко-
торый стоит 30 долларов, или 
кошелёк, который стоит 300 
долларов, - оба вмещают оди-
наковую сумму денег. Будем 
ли мы ездить на автомобиле 
стоимостью 150000 долларов, 
или на машине стоимостью 
30000 долларов, дорога и 
расстояние одинаковы, и мы 
достигаем того же места на-
значения. Еслы мы выпьем 
бутылку стоимостью 300 дол-
ларов или вино стоимостью 
10 долларов, то «кайф» будет 
одиноковым. В доме, в кото-
ром мы живём, площадью 300 
квадратных метров или 3000 

квадратных метров, - ты оди-
наково одинок. Ваше истинное 
внутреннее счастье исходит не 
из материальных вещей этого 
мира. Летите вы в первом или 
эконом-классе - неважно. Если 
ваш самолёт падает, то вы па-
даете вместе с ним. 

Итак… Надеюсь, вы по-
нимаете, что когда у вас есть 
друзья или кто-то,  с кем можно 
поговорить, то это настоящее 
счастье!

Пят неоспоримых фактов
1 Не воспитывайте своих 

детей, чтобы они были бога-
тыми. Воспитывайте их, чтобы 
они были счастливы. Поэтому, 
когда они вырастут, они будут 
знать ценность вещей, а не 
цену.

2. Ешьте еду как лекар-
ство. В противном случае вы 
должны есть своё лекарство в 
качестве пищи.

3. Те, кто вас любит, никогда 
не покинут вас, даже если у них 
есть 100 причин отказаться от 
вас. Он или она всегда найдёт 
одну причину быть стойким и 
не оставить вас.

4. Существует большая раз-
ница между тем, чтобы быть 
человеком, и тем, чтобы быть 
человечным.

Если вы просто хотите идти 
быстро, идите в одиночку!

Но если вы хотите уйти да-
леко, идите вместе!

Шесть лучших врачей мира
1. Солнечный свет. 
2. Отдых.
3. Спортивная зарядка.
4. Диета
5. Уверенность в себе
6. Друзья
Держите их на всех этапах 

жизни и наслаждайтесь здо-
ровой жизнью».

Аргументы и факты
№7, 2019 г.

Какое послание 
человечеству Стив Джобс 
оставил перед смертью?

Один из основателей корпорации Apple 
Стив Джобс умер в возрасте 56 лет, будучи 
миллиардером. Письмо приведённое ниже, 
якобы его последнее послание человечеству.
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(Аввалаш дар шумораи гузашта)

Рӯихати андозсупорандагони бефаъолияти ноҳияи Ис-
моили Сомонии шаҳри Душанбе, ки барои хориҷ на-
мудан аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ пешниҳод гардидаанд.

№ Ном ва насаби 
андозсупоранда

Санаи 
бақайдгирӣ РЯМ

ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ

76 ҶСП «Эмин Инвест» 01.10.2009 0210000551

77 ҶДММ «Азиятуртранс» 26.01.2010 0210012578

78 Муассисаи Нашрияи 
«Нигоҳ»

05.01.2012 0210014668

79 ҶДММ «Сон ва Рафиқон» 23.10.2012 0210016226

80 ҶДММ «Максимус» 01.06.2010 0210008095

81 ҶСП «Алмаз Азия» 16.06.2010 0210008627

82 ҶДММ «Акид» 11.01.2010 0210004236

83 ҶДММ «Шаҳривар» 10.07.2010 0210010479

84 ҶДММ «Агентии Консер-
ти ба номи Висотский»

18.03.2010 0210005804

85 ҶДММ «Бизнес Солюшнс 
Колсалтинг Групп»

13.05.2010 0210006995

86 ҶДММ «Анко Тоҷ» 16.09.2009 0210001440

87 ҶДММ «Групп Медиа 
Сервис»

20.04.2012 0210015355

88 ҶДММ «Сайрес» 25.05.2010 0210007316

89 ҶДММ «Ариана Инвест» 28.08.2013 0210019040

90 ҶДММ «ТМ Плаза» 07.08.2012 0210015915

91 ҶДММ «Ҷаҳони Муосир» 25.05.2012 0210015585

92 ҶДММ «Энергия ТҶ» 22.05.2013 0210018371

93 ҶДММ «Амина Ойл» 06.06.2013 0210018536

94 ҶДММ «АБС Иншоот» 21.10.2010 0210011826

95 ҶДММ «Бобои Шоди» 10.06.2011 0210013705

96 ҶДММ «Визит» 18.08.2012 0210015685

97 ҶДММ «Мега Фарма» 29.08.2013 0210002788

98 ҶДММ «Чархи Озод» 12.07.2010 0110009745

99 КМ ШСМ «Карамова 11» 17.05.2010 0210007298

100 ҶДММ «Оби Соф-гейса» 25.04.2011 0210000010

101 ҶДММ «Деж» 11.09.2014 0210021094

102 КМ ШСМ «Рудакӣ 103» 19.05.2010 0210007298

103 ҶДММ «Футиён» 25.03.2011 0210013100

104 ҶДММ «Ширкати 
серсоҳаи рост»

21.08.2013 020018976

105 ҶДММ «Сорбон 2002» 10.07.2010 0210010433

106 КМ ШСМ «Пушкин 2» 20.05.2010 0210007408

107 КМ ШСМ «Рудакӣ 90» 17.05.2010 0210004142

108 ҶДММ «Инком 2011» 25.04.2011 0310009774

109 НҶДММ «Мансард» 08.07.2010 0220000248

110 ҶДММ «Меҳрубони КО» 08.07.2010 0210010268

111 ҶДММ «АРК Тоҷикистон» 18.05.2010 0210007215

112 КМ ШСМ «Теҳрон 32» 21.05.2010 0210007435

113 ҶДММ «Ториён» 05.02.2010 0210004823

114 ҶДММ «Меҳмонхонаи 
Вахш»

13.07.2010 0210010735

115 КМ ШСМ «Пушкин 6» 20.05.2010 0210007160

116 ҶДММ «Таҷнис» 20.10.2009 0210002357

117 ҶДММ «Элиф-2013» 27.11.2013 0410024597

118 ҶДММ «Аудит Экперт» 12.02.2010 0210004942

119 ҶДММ «ТЕДЖУ» 11.11.2009 0210002788

120 ҶДММ «Ваҳдат Ҳидоят» 07.07.2010 0210010112

121 ҶДММ «Тен-Хо» 19.05.2010 0210002513

122 ҶДММ «Лидс» 22.02.2010 0410005255

123 ҶДММ «Корпоратсияи 
ист. сармоя. шарки дуру 
Чин дар Тоҷикистон

12.11.2014 0210021323

124 ҶДММ «Нақшабанди 
Аср»

01.10.2009 0210000038

125 ҶДММ «Аквазона» 14.05.2010 0310005447

126 ҶДММ «Фарорун» 18.05.2010 0210007243

127 КМ ШСМ «М.Миршакар 
2»

24.05.2010 0210007454

128 ҶДММ «МАСАДИ» 26.08.2005 0210010002

129 ҶДММ «Торфи Урал» 10.04.2000 0210020213

130 ҶДММ «Табаристон» 11.11.2008 0210003433

131 ҶДММ «МИРОЛ» 05.10.2009 0210021394

132 ҶДММ «МЕРКОТ» 02.05.2012 0210015456

133 ҶДММ  «БОБУР» 29.08.2001 0210010332

134 ҶДММ «РИЗО- ПРИНТ» 16.12.2010 0210012211

135 ҶДММ «МУМИНА» 01.06.2005 0210009012

136 ҶДММ «СОМОН МЕ-
ТАЛЗ»

20.04.2012 0210015365

137 ҶДММ «ТОҶ-ТУР» 21.07.2002 0210000359

138 ҶДММ «АНЕНЕРБЕ» 07.01.2008 0110005455

139 ҶДММ ЗАРОРАШ» 20.09.2011 0310010315

140 ҶДММ «ИТТИФОҚ» 08.02.2002 0110010441

141 ҶДММ «ОБОДОНИИ 
НОДИР»

03.02.2012 0210014815

142 ҶДММ «Маркази Осиё 
Течу»

22.04.2010 0210006583

143 ЧДММ «ТОМИРИС -М» 04.03.2010 0210005538

144 ҶДММ «МАЛИК 1604» 08.07.2013 0210018756

145 ҶДММ «ФОРЕКС ДА-
СТРАС»

17.10.2011 0210014283

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
рӯихати субъектҳои бефаъолиятро тибқи талаботи қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиби аз 
Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ, хориҷ намудани шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори 
инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷии 
бефаъолият”, ҷиҳати хориҷ намудан аз Феҳристи ягонаи 

давлатӣ пешниҳод менамояд. 
Аз шумо хоҳиш менамоем, ки арзу шикоятҳоро нисбати 

андозсупорандагони бефаъолият, ба Бахши иттилоотӣ бо 
рақамҳои содакардашудаи телефонии 151 ва 152 ё ба Ку-
митаи андоз бо суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев 
42/2 пешниҳод намоед. 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

МУЊТАРАМ ШАЊРВАНДОН ВА АНДОЗСУПОРАНДАГОН! 146 ҶДММ «Прайм Трейдинг 
Истеблишмент»

23.02.2011 0210012908

147 ҶДММ «ТРОЯН» 31.05.2007 0210003448

148 ҶДММ «ФАРИДА ГРУПП» 26.05.2006 0210009553

149 ҶДММ «Вест Глори 
Ресорсез»

16.06.2006 0210014491

150 ҶДММ «ФИН КОЛСТАН-
ГИН»

07.07.2013 0210018710

151 ҶДММ «СММ ФОНИ» 27.05.2010 0210007875

152 ҶДММ «ЗОЛИ ЗАРД» 20.03.2008 1610000975

153 ҶДММ «МАЛАЙЗИЯ 
ГРУПП»

18.10.2012 0210016199

154 ҶДММ «КАРАВАН-
ТРАНС»

29.02.2008 0210005445

155 ҶДММ «ИМПЕРИЯ СО-
ДОТ»

16.06.2006 0410008610

156 ҶДММ «ТЕЛЕКОМ ИНК» 23.06.2006 0210010928

157 ҶДММ «ЮПИТЕР НК» 22.04.2010 0210005336

158 ҶДММ «ТОҶ-КАМ» 05.11.2012 0210016281

159 ҶДММ «ОРИЁ» 06.05.2008 0210010341

200 ҶДММ «НУРУЛЛОХОН» 01.08.2008 0210009901

201 ҶДММ « ГРАФФИТ» 06.12.2007 0210008920

202 ҶДММ «Муҳаммадҷон 
Қодирӣ»

08.07.2008 0210009241

Рӯихати андозсупорандагони бефаъолияти шаҳри 
Панҷакенти вилояти Суғд, ки барои хориҷ намудан 

аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ пешниҳод гардидаанд.

№ Ном ва насаби 
андозсупоранда

Санаи 
бақайдгирӣ РЯМ

ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ

1 ҶДММ»САРМАД» 02.02.2011 6010003331

2 ҶДММ «Зимтут» 01.10.2009 6010000114

3 ҶДММ «СИПАРИ ЗАРАФ-
ШОН»

22.07.2016 6010005348

4 ҶДММ «БИНОКОР С» 25.04.2014 6010004825

5 АССОСИАТСИЯИ ИСТИ-
ФОДАБАРАНДАГОНИ ОБИ 
«ФАРОЗ»

27.05.2011 6010003496

6 ФОНД «АНСОРӢ» 18.03.2011 6010003395

7 АИО «МАЗОРИ ШАРИФ» 18.03.2011 6010003405

8 ҶДММ «АЛЬТЕРА» 29.06.2010 6010002616

9 ҶДММ»ЗАРИ ЗАРАФ-
ШОН»

16.08.2011 6010003606

10 АИО «ҚӮРУҚ» 29.07.2011 6010003588

11 ҶНК «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» 29.06.2010 6010002625

12 ҶДММ «ЭНЕРГЕТИК 
САРАЗМ»

22.07.2010 6010002772

13 ҶДММ «НАСИМИ ФА-
РОБ»

14.06.2010 6010002341

14 ҶДММ «ФАРИД» 17.05.2010 6010001654

15 ҶДММ «МИРЗО ФАХРИД-
ДИН»

31.03.2013 6010004266

16 ҶДММ «ТВ САРАЗМ» 20.08.2013 6010004642

17 ҶДММ «Абдулазиз» 28.10.2009 6010000150

18 АИО «ТӮХСАНКОРЕЗ» 05.04.2010 6010000645

Сумма сбора за сутки может 
составить до 0,5% от минималь-
ной заработной платы в 4173 
грн (20,87 грн) для внутренних 
туристов и до 5% (208,65 грн) 
для иностранцев. Как объяснил 
«Сегодня» начальник управления 
туризма и промоции КГГА Антон 
Тараненко, сейчас туристический 
сбор составляет 1% от общей сто-
имости проживания.

«К примеру, если турист при-
ехал в Киев и заплатил $500 за 
пятидневное проживание, то 

процент сбора от этой суммы со-
ставит $5», – отметил чиновник.

В новом же законе туристиче-
ский сбор должны будут платить 
постояльцы не только отелей, но 
и хостелов, квартир, апартамен-
тов, и не от общей суммы прожи-
вания, а за сутки. Окончательный 
размер сбора должна будет при-
нять Киеврада на сессии.

«Сейчас мы только обсужда-
ем те или иные ставки. По-моему, 
ставку нужно рассчитывать ис-
ходя из стоимости размещения. 

Потому что 5%, например, для 
хостелов с ценой за ночь в 250 
грн – это много. Также и для 
5-звездочного отеля нужно опре-
делять ставку исходя из средней 
стоимости проживания в сутки», 
– считает Тараненко. Осущест-
влять контроль за сбором будет 
фискальная служба.

«Когда все заработает, города 
вместе с бизнесом смогут акку-
мулировать достаточно большие 
средства для развития отрасли. 
За прошлый год Киев собрал 35 

миллионов гривен туристиче-
ского сбора, что на 25% больше, 
чем в предыдущем году. Это аб-
солютный рекорд для Украины», 
– говорит Антон Тараненко.

Городской туристический сбор 
не новинка во многих странах 
мира. К примеру, в Дрездене 
он составляет 1,3 евро в сутки, в 
Барселоне – 0,75-2,5 евро, в Риме 
достигает 10 евро, а в ОАЭ иногда 
доходит до 15 евро.

Источник: https://finance.tut.by

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Киеве хотят ввести посуточный налог для туристов
С 2019 года в столице 
Украины изменится 
туристический сбор и 
принцип его оплаты. 
Речь идет о принятии 
Верховной радой закона 
о внесении изменений в 
Налоговый кодекс в части 
туристического сбора, 
который вступил в силу 
с 1 января этого года, 
сообщают vesti-ukr.com.
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Муҳтарам андозсупорандагон!
Хотиррасон менамоем: 

Муҳлати пешниҳоди эъломия оид ба андоз аз даромади хизматчии  
давлатӣ то 1-уми апрели баъди соли ҳисоботӣ муқаррар гардидааст 

 ¾ Мувофиқи муқаррароти моддаи 31 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматчии 
давлатӣ” шаҳрванд ҳангоми қабул шудан ба хизмати давлатӣ уҳдадор мегардад, ки ҳар сол ба 
мақоми андози маҳалли зист эъломия оид ба андоз аз даромад ва ба мақоми давлатии ҷои кор 
эъломия оид ба вазъи молу мулк пешниҳод намояд.

 ¾ Тибқи талаботи моддаи 156 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  хизматчии давлатӣ уҳдадор 
аст, ки эъломия оид ба андоз аз даромадро ба мақомоти андози маҳалли зисти худ ба таври хаттӣ 
ё электронӣ пешниҳод намояд.

 � Барои сари вақт ба мақомоти андоз пешниҳод накардани эъломия оид ба андоз аз 
даромад тибқи муқаррароти Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст.

 � Маълумоти пурраро оид ба тартиби ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз даромади 
хизматчии давлатӣ метавонед аз сомонаи Кумитаи андоз (www.andoz.tj), Бахши иттилоотии 
«Контакт – сентр» (рақами телефонии 151) ва мақомоти ҳудудии андоз дастрас намоед.

ЉАВОНОН 
ФИРЕФТАИ 
ГУРЎЊЊОИ 

ХИЁНАТПЕША 
НАГАРДАНД

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки 
вақтҳои охир дар ҷомеа ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротгаро ва тафриқаангез ҳарчи бештар 
кӯшиш мекунанд, ки амалҳои номатлуб 
ва хиёнаткоронаи худро содир намуда, 
дар ин аъмоли зишти хеш ҷавонон ва 
шахсони ноогоҳро ҷалб намоянд. Аз 
табори чунин равияҳои ифротӣ ташки-
лоти экстремистӣ-террористии ҳизби 
наҳзати ислом ба шумор меравад. 
Ҳамагон огаҳӣ дорем, ки ин ташкилоти 
ифротӣ мақсад ва ҳадафи ягона надо-
шта, роҳбарони он таҳти роҳнамоии 
хоҷагонашон кору зиндагӣ мекунанд. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хурду бузурги 
кишвар аз оқибатҳои фоҷиабори ҷанги 
шаҳрвандӣ хуб огаҳӣ дорем. Ҳеҷ гоҳ аз 
хотири мардум он рӯзгори сахту сангине, 
ки аз дасти наҳзатиҳо болои миллати азиз 
омад, фаромӯш намешавад. Мусибате, ки 
наҳзати исломӣ ба сари мардум овард, 
онро ҳеҷ кас намебахшад. Ятиммонии 
кӯдакон, бесаробон мондани модарон, 
гуреза шудани пиру ҷавон аз Тоҷикистон 
намунаи «қаҳрамониҳо»-и наҳзатиён аст.

Пӯшида нест, ки ин тоифа гумроҳон 
барои амалӣ намудани нақшаву ниятҳои 
тахрибкоронаи хеш ниқоби дини муби-
ни исломро ба бар намуда, мардумро 
рӯйрост ба гумроҳиву хиёнат ба давлату 
миллат ҳидоят мекарданд. Бо баробари 
онки фаъолияти ҳизби наҳзати ислом би-
нобар даст доштани роҳбарияташ ба таш-
кили ошӯби мусаллаҳонаи ҳоҷӣ Ҳалим 
Назарзода дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
манъ карда шудааст, имрӯзҳо роҳбари 
ин ташкилоти ифротӣ бо ҳар шеваи нав 
мехоҳад худро ба хоҷагонашон сафед ва 
пок нишон дода, ба бовариашон сазовор 
ва маблағи муфташонро ба даст ова-
рад. Ин хоини миллату Ватан, ки акнун 
ниқоби демократро ба бар кардааст, бо 
таъсис додани гурӯҳе бо номи “Паймони 
миллӣ” ва ба гуфти худаш бо шеваи нав 
имрӯзҳо гӯё мубориза бар зидди сохти 
конститутсионии ҷумҳуриро ихтиёр 
кардааст. Аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ 
ва интернет гӯиё ба мусоҳибаи ошкоро 
баромадани ӯ шаҳодат аз он медиҳад, ки 
дар ҳақиқат майдон ва доираи фаъоли-
яти хоинони миллат танг гардида, ба ҷуз 
мусоҳибаи видеоӣ дигар роҳи хизмат ба 
хоҷагонашонро надоранд.

Ҷавонони саодатманди мо бо такя ба 
дастгирии давлату Ҳукумат ва ҳидоятҳои 
бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бояд зиракии сиёсиро аз даст 
надода, ба ҳар гуна андеша ва ақидаҳои 
ифрогароёнаи хоинони миллат мисли 
роҳбари ТЭТ ҲНИ ва пайравони ӯ дода 
нашуда, баҳри ободониву созандагӣ дар 
кишвари маҳбубамон ҷаҳду талош наму-
да, Ватанро чун гавҳараки чашм ҳифз ва 
гиромӣ доранд. Зеро ба фармудаи Паём-
бари акрам Муҳаммад (с) дӯст доштани 
Ватан аз нишонаи имондорист.

Маҳмадюсуф ҚОЗИЕВ

ЉОМЕА

Кумитаи андози 
назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон

Ҷиҳати дар шакли электронӣ пешниҳод намудани эъломияи андоз, пеш аз ҳама, 
хизматчии давлатӣ бояд дар портали хизматрасониҳои электронии сомонаи Кумитаи 
андоз (www.reg.andoz.tj) ба қайд гирифта шуда, баъд аз гирифтани иҷозат тавассути 
барномаи компютерии Системаи иттилоотии андоз (www.portal. andoz.tj) эъломия 
оид ба андоз аз даромадро ворид намояд. 
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БАРҲАМ МЕХӮРАД
 � КВД «Насби нақлиёти барқӣ 

троллейбус ва велосипед» (РЯМ 
0310011149) воқеъ дар ноҳияи 
Фирдавсӣ, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Тобони Ҳаким 21» (РЯМ 
0410017007) воқеъ дар ноҳияи Сино 
барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Хатлон 2013» (РМА 
290007732) воқеъ дар ноҳияи Вахш, 
барҳам мехӯрад. 

 � ҶДММ «Субҳи пурнур» (РЯМ  
5510000293) воқеъ дар шаҳри Исфа-
ра, барҳам мехӯрад. 

 � ҶДММ «Зиёратшоҳ-2014» (РЯМ 
0410022736) воқеъ дар ноҳияи Сино, 
барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии «Саон» 
(РЯМ 3510004612) воқеъ дар ноҳияи 
А.Ҷомӣ, барҳам мехӯрад.

 � К о о п е р а т и в и  т и ҷ о р а т и и 
«Холмаҳмад  К» (РЯМ 3510004850) 
воқеъ дар ноҳияи А.Ҷомӣ, барҳам 
мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии «Адолат» 
(РЯМ 3510000918) воқеъ дар ноҳияи 
А.Ҷомӣ, барҳам мехӯрад.

 � К о о п е р а т и в и  т и ҷ о р а т и и 
«Ҷурабек» (РЯМ 3510005529) воқеъ 
дар ноҳияи А.Ҷомӣ, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Фаридун-Д» (РЯМ 
3310006251) воқеъ дар ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ, барҳам мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « М и р  А с р »  ( Р Я М 
3310000999) воқеъ дар ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ, барҳам мехурад.

 � К о о п е р а т и в и  т и ҷ о р а т и и 
«Шукрона-С» (РЯМ 3310009166) 
воқеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, барҳам 
мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « П а ҳ л а в о н »  ( Р Я М 
6210002306) воқеъ дар шаҳри Ис-
таравшан, барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии «Хушбах-
ти Тоир» (РЯМ 2910001005) воқеъ дар 
ноҳияи Вахш, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Халиқ  Абдул» (РМА 

050013240, РЯМ 0510007603) воқеъ 
дар шаҳри Ваҳдат, барҳам мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « К а р о м »  ( Р Я М 
1510002945) воқеъ дар ноҳияи Вар-
зоб, барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии «Деҳқон-
Бобо» (РЯМ 5710002586) воқеъ дар 
шаҳри Конибодом, барҳам мехӯрад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД
 � Патенти соҳибкори инфиродӣ Са-

идова Анварбӣ (РЯМ 0830046525), аз 
ноҳияи Рашт, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ Га-
добоев Абдуқаҳор (РЯМ 5230009969), 
аз ноҳияи Айнӣ, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ То-
иров Зиёвиддин (РЯМ 0230067952), 
аз ноҳияи И.Сомонӣ, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Саидов Аҳлиддин (РЯМ 0331224300), 
аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
А с а д о в а  Г у л ь ж а м о л  ( Р Я М 
0331290227), аз ноҳияи Фирдавсӣ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Мамадназарбеков Ҳайрат (РЯМ 
7730007652), аз ноҳияи Шуғнон, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Та б а р о в а  М е ҳ р и н и с о  ( Р Я М 
0330162645), аз ноҳияи Фирдавсӣ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Ҷалилов Фаридун  (РЯМ 0330161325), 
аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ Зул-
пикаров  Азизбек (РЯМ 0730094732), 
аз шаҳри Турсунзода, бинобар гум 

шуданаш беэътибор дониста шавад.

 � Ш а ҳод а т н о м а и  с оҳ и б ко р и 
инфиродӣ Ирматов Илҳомҷон (РЯМ 
0730128190), аз шаҳри Турсунзода, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи  соҳибкори 
инфиродӣ Ҳакимов Абдуразоқ (РЯМ 
0730095154), аз шаҳри Турсунзода, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Р а х м о н о в  И л ҳ о м ҷ о н  ( Р Я М 
1830027357), аз шаҳри Кӯлоб, бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Д а в л а т о в  М у ҳ а м а д ӣ  ( Р Я М 
1830083127), аз шаҳри Кӯлоб, бино-
бар гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Ш а ҳод а т н о м а и  с оҳ и б ко р и 
инфиродӣ Маматқулов Маматқул  
(РЯМ 6230029447), аз шаҳри Ис-
таравшан, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба Х/Д «Эргаш Ёқуб-2» 
(РЯМ 6230122391) аз шаҳри Ис-
таравшан, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба  МТМУ № 27-и ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ  (РЯМ 3310008460) аз ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ, бинобар гум шуданаш беэъ-
тибор дониста шавад.

 � Ш а ҳод а т н о м а и  с оҳ и б ко р и 
инфиродӣ Одилов Ёсуфҷон (РЯМ 
3830060997), аз ноҳияи Шаҳритус, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба ҶДММ «Экогаз М»  
(РЯМ 3310003650) аз ноҳияи Ҷ.Балхӣ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Шаҳодатномаи  соҳибкори 
инфиродӣ Мингатов Тошпулот (РЯМ 

3430003959), аз ноҳияи Кушониён, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба Х/Д «Шамс-2008» 
(РЯМ 0930006486) аз шаҳри Ҳисор, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба Х/Д «Ҷ.Сайдалӣ» (РЯМ 
5430025435) аз ноҳияи Зафаробод, 

бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Ш а ҳод а т н о м а и  с оҳ и б ко р и 
инфиродӣ Солиева Лола (РЯМ 
5430064851) аз ноҳияи Зафаробод, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти  соҳибкори инфиродӣ 
Масруров Санъат (РЯМ 5530121190) 
аз шаҳри Исфара, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

Эълон 

ЭЪЛОН
Дар асоси ҳалномаи Суди иқтисодии шаҳри Душанбе фаъолияти 

шахсони ҳуқуқии зерин тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
барҳам дода шудаанд.

Бинобар ин, шаҳодатнома, муҳр, штамп, рамз ва бланкаҳои фирма-
вии субъектҳои дар рӯихат дарҷгардида беэътибор дониста мешаванд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ Номгӯи субъектҳо РМА Нозирот

1 ҶДММ «Гурӯҳи тиллоӣ» 010098059 Шоҳмансур

2 ҶДММ «Пайк» 010086611 Шоҳмансур

3 Филиали ҶДММ «Ҷаҳони муосир 
дар шаҳри Сарбанд»

020038166 Левакант

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

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

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

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

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

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

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

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

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки аз ҷониби мақомоти андоз модули нави 
хизматрасонӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо бо тартиби электронӣ таҳия шуда, дар 
сомонаи расмии Кумитаи андоз бо суроғаи электронии (http://andoz.tj)  ҷойгир 
шудааст.

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

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

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

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

МУЗОЯДА
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон музоядаи №7-ро эълон менамояд.

Ба таваҷҷуҳи хоҳишмандон расонида мешавад, ки молу мулки таҳти ҳабс қароргирифтаи ҶДММ 
«Тоҳириён - 1» (РМА 090005109) – шаҳри Ҳисор бо нархи ибтидоии 555600 (панҷсаду панҷоҳу панҷ 
ҳазору шашсад) сомонӣ такроран ба фурӯш гузошта мешавад.

Хоҳишмандон бо пардохти 5 фоиз пардохти кафолатӣ аз нархи ибтидоии молу мулк, дар му-
зояда иштирок карда метавонанд.

Пардохти кафолатии ғолиби музояда ба нархи фурӯши молу мулк дохил мешавад.
Музояда 6 марти соли 2019, соати 16:00, дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2, бинои 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. Музояда бо усули 
англисӣ сурат мегирад.

Телефон барои тамос: 2-33-09-30
НОМГӮИ МОЛУ МУЛКИ ТАҲТИ ҲАБС ҚАРОРДОШТА

№ Номгӯи молу мулк Миқдор 
(адад)

Соли 
баро-
риш

Маҳалли ҷойгиршавӣ Нархи ибтидоии 
фурӯш дар асоси 
хулосаи КВД оид ба 
нархгузорӣ  (сомонӣ)

1 Дастгоҳи истеҳсоли 
хишти суфта

1 2014 ш. Ҳисор, Ҷ/д 
Деҳқонобод, деҳаи Гачак

248 920

2 Бинои сехи 
истеҳсоли хишти 
суфта (навес)

1 2014 ш. Ҳисор, Ҷ/д 
Деҳқонобод, деҳаи Гачак

200 000

3 Таҷҳизоти 
истеҳсоли сангҳои 
ороишӣ (мазайка)

1 2015 ш. Ҳисор, Ҷ/д 
Деҳқонобод, деҳаи Гачак

62 230

4 Қолаби истеҳсоли 
сангҳои сунъӣ

1200 2015 ш. Ҳисор, Ҷ/д 
Деҳқонобод, деҳаи Гачак

44 450

Ҷамъ 555 600
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Панҷшанбе, 21 феврали соли 2019  16

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

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

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

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ Теъдод: 68 536

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

 ¾ Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

 ¾ Навбатдор: Тоҷинисои ЗАЙНИДДИН

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-

Андозҳои давлатиро пардохт намоед!

ќљњўїѓ

Андоз ва андозбандї 
дар замони 
барќароршавии 
сотсиализм

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Аз ҳар хусусАЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

Соли 1929 аксизҳо бо андози 
истеҳсолоти соҳаи молҳои бофандагӣ, 
истеҳсоли шаробу спирт ягона карда шу-
данд. Ба таври марказонидашуда ситони-
дани маблағи аксизҳо онҳоро бо андози 
истеҳсолоти саноатӣ наздик кард. Дар 
ҳолати ягона кардани андозбандии молҳои 
саноати бофандагӣ, чунонки дар боло 
ишора шуд, андози истеҳсоли саноат боқӣ 
монд, аксизҳо барҳам хӯрданд. Дар нисба-
ти маҳсулоти шаробу спирт ситонидани ак-
сиз боқӣ монд, ки он андоз аз истеҳсолоти 
саноатиро низ дар бар мегирифт. 

Оид ба ислоҳоти умумӣ дар соҳаи 
андоз ва такомули нисбатан бештари во-
ридот ба буҷет аз хоҷагиҳои сотсиалистӣ 
дар қарори Комитети иҷроияи марказӣ 
(КИМ) ва Шӯрои комиссарони халқии 
ИҶШС (2 сентябри соли 1930) сухан 
мерафт. 

Дар шароити бамиёномада низоми 
амалкунандаи андозситонӣ бояд тағйир 
дода мешуд: аввалан, бо роҳи бештар 
сода кардани андозҳои асосии давлатӣ 
(андоз аз истеҳсолоти саноатӣ, аз даро-
мад ва аз даромади изофа), ки бо дарна-
зардошти фаъолияти моликияти хусусии 
капиталистӣ мураттаб гардида буданд; 
дуюм, бо роҳи ягона кардани пардохтҳои 
дигар, ки асосан ба ҳамон объектҳо 
дахл мекарданд, вале ҳеҷ гуна аҳамияти 
ҷиддии молиявӣ ва сиёсӣ надоштанд. Ин 
пардохтҳои барои хоҷагии умумӣ ягона 
кардашуда ба аҳолӣ мононда намешу-
данд (пардохтҳои давлатӣ – пошлинаҳо, 
баъзе андозҳои маҳаллӣ ва ғайра). 

Ҳ а м а и  т а ғ й и р о т  б а  н и з о м и 
андозбандӣ ворид карда шуданд ва 
қисми таркибии ислоҳоти умумии андози 
соли 1930-ро ташкил медоданд. 

Танҳо он пардохтҳо ягона нокарда 
монданд, ки хусусияти алоҳида ва ё 
аҳамияти махсус доштанд: пардохтҳои 
боҷхона (гумрукӣ), пардохтҳои консулӣ, 
ҷамъоварии маблағҳо барои истодан дар 
бандар, баъзе пардохтҳо ва андозҳои 
аҳамияти маҳаллидошта, андози ҳарбӣ 
аз шахсоне, ки барои хидмат дар ақибгоҳ 
мемонданд ва ғайра. 

Зарурати бунёди махсуси низо-
ми андозбандии колхозҳо (хоҷагиҳои 
дастаҷамъӣ) ва колхозчиён (аъзои 
хоҷагиҳои дастаҷамъӣ -- деҳқонон) 
б а  м и ё н  о м а д а  б уд ,  к и  б а р о и 
мустаҳкамсозии артел чун шакли асосии 
ҳаракати созмон додани колхозҳо, дар 
оянда рушду такомул ёфтани хоҷагии 
қишлоқ, афзудани маҳсулоти он, тавсеаи 
савдои колхозӣ мусоидат намояд.  

 (Давом дорад)
Манбаъ: Тоҳир Исломов «Аз таърихи 

молия, андоз ва ташаккулёбии низоми 
андозбандӣ дар Тоҷикистон»

Дар таркиби замбурӯғи сафед 
2 антиоксиданти сустсози раванди 
пиршавӣ вуҷуд дошта, ба муддати 
боз ҳам зиёдтар дар ҳолати ҷавон 
мондани организм ёрӣ мерасонад. 
Ба ақидаи олимон замбурӯғи сафед 
қобилияти дар организм амино-
кислотаи антиоксидант-эрготио-
неин ҳосил намуданро доштааст. 
Раванди пиршавӣ бо ҷамъ шуда 
мондани осебёбиҳои дар натиҷаи 
оксидшавӣ ба ҳуҷайраҳо расида 
рабт дорад. Аз ин сабаб хусусияти 
ҳифзсозии антиоксидантҳо ҷараёни 
пиршвиро суст намуда метавонад. 
Ғизоҳои муҳимтарини дар таркиби 

замбурӯғи сафед мавҷудбуда селен, 
витамини Д, глутатион ва эрготио-
неинанд. Ба ақидаи олимон ҳамаи 
онҳо антиоксидантҳои сабуккунандаи 
стресси оксидсоз ба ҳисоб мераванд.

Замбурўѓ раванди
пиршавиро бозмедорад

ҳакимона
Нахустин дарсе, ки волидон 

бояд ба фарзанди худ биомӯзанд, 
садоқат аст.

ххх
Гоҳо барои он  ки ҳурматат ши-

каста нашавад, бояд биравӣ аз як 
шаҳр, аз як дил, аз як зиндагӣ.

ххх
Борону муҳаббат  ҳарду хотира-

ангезанд, аммо фарқашон ин аст, 
ки дар борон ҷисм тар мешавад, 
дар муҳаббат чашм.

ххх
Ибрат нишон додан беҳтар аз 

насиҳат кардан аст.
ххх

Бузургтарин сарвати ҳар миллат 
озодӣ аст.

ххх
Ман фикр кардам, ки дӯстонро 

дар вақти ҷанҷол гум мекунӣ, аммо 
онҳо дар кор, пулу мол ва вақт низ 
гум мешаванд.

ххх
Бо дигарон хуб муомила кардан, 

беҳтарин хубиест, ки ба худ кардаӣ.

Суханони

Ҳ о л д и н г и 
и н т е р н е т ӣ 
« A l i b a b a  G r o u p » 
“ м е ҳ м о н х о н а и 
оянда”- ро ба на-
моиш гузошт. Дар 
м е ҳ м о н х о н а ,  к и 
«FlyZoo» номида шу-
дааст, калидро ска-
нери рӯйи мизоҷ иваз 
намудааст. Дар он 
роботҳо дастпок медиҳанду нӯшокиҳоро 
омехта карда, хӯрокро ба ҳуҷраҳо меба-
ранд. 

Меҳмонхонаи мазкур дар шаҳри 
Ханчжои Чин ҷойгир аст. Дар 290 ҳуҷраи 
он смарт - шунавандаҳо насб шуда, 
фармоиши овозии меҳмононро интизо-
ранд. Бо фармони мизоҷ парда пӯшида 
мешаваду телевизор рӯшан. Тартиби 
вуруд ба «FlyZoo» пурра автоматӣ аст. 
Мизоҷоне, ки рақами мушаххас до-
ранд, тариқи сканер метавонанд аз 
қайд гузаранд. Будубоши якшаба дар 
“меҳмонхонаи доно” тақрибан 207 дол-
лар арзиш дорад. Маблағ тариқи онлайн 
пардохт мешавад. 

Истифодаи технологияҳои муосир 
сафи кормандонро дар меҳмонхона ба-
маротиб кам намуд.

«FLYZOO»   
робот дар хизмати 
мењмон

Оё медонед?
Олимон муайян кар-

даанд, ки инсон дар да-
воми ҳаёти худ 2,5 тона 
сафеда, 1,3  тона равған, 
17,5 тона карбогидрат ва 
75 тонн обро истеъмол 
мекунад.

ххх
Б а р о и  а ф з уд а н и 

қобилияти кор садбарг, 
беҳшавии хотира  мех-
чагул, паст кардани табъ  
бобунаро бӯидан муфид 
аст.

ххх
Ҳар инсон  ҳар рӯз 

ба ҳисоби миёна зиёда 
аз 5000 калима ҳарф 
мезанад.

Дар деҳаи Уорлии мулки Йорк-
шири Британия осорхонаи хурд-
тарини олам ҷойгир аст. 

Осорхона дар хоначаи телефон ҷой 
дода шуда, дар бораи таърих ва одамо-
ни машҳури деҳа маълумот медиҳад. 
Ҳамчунин, дар он нигористон ҷой дода 
шудааст. Барои тамошо якнафарӣ ба 
осорхона ворид мешаванд. Ёдгориҳо ҳар 
се моҳ тағйир меёбанд.

Осорхона зуд дар Британия ва берун 
аз он машҳур гардид.  Маъмурияти он 
талаб дорад, ки осорхонаро ҳамчун 
осорхонаи хурдтарини олам ба “Китоби 
рекордҳои Гиннес” ворид созанд.

Занеро шавҳараш 
аз дунё гузашт ва 
барои рӯҳи ӯро шод 
кардан шабҳои ҷумъа 
ғизое омода мекард 
ва ба фарзанди яти-
ми худ медод, то ба 
ҳамсояҳо расонад. 
Кӯдаки маъсум бо он 
ки аз он ғизои махсус 
бенасиб буд, онро ба 
ҳамсояҳо тақсим ме-
кард ва бо оби даҳон 
ба хона бармегашт. 
Шабе ҳангоми бурдани 
ғизо косаи сабри кӯдак 
лабрез шуд ва онро 
худаш хӯрду ба хона 
баргашт. Он шаб зан 
шавҳарашро дар хоб 
дид, ки ба ӯ мегуяд: 

“Танҳо ғизои имшаба-
ат ба ман расид”. Зан 
аз хоб бедор шуд ва 
бо камоли шигифтӣ 
аз фарзандаш пурсид: 
Дишаб ғизоро ба кӣ 
додӣ ва он шабҳои ди-
гар низ ба кӣ медодӣ? 
Кӯдак дар ҷавоб гуфт: 
Ман шабҳои гузашта 
ғизоро ба ҳамсояҳо 
медодам ва чун дишаб 
зиёд гурусна будам ва 
аз бӯи хуши ғизо оби 
даҳонам рафт, онро 
худам хӯрдам. Пас 
аз ин зан донист, ки 
беҳтарин кор барои 
рӯҳи шавҳараш ин аст, 
ки фарзанди ятими ӯро 
сер нигаҳ дорад…

ПАНДИ РЎЗГОР

Осорхона дар хоначаи телефон


