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амалй намояд.
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Пешгуфтор
Тахлили вазъи имрӯзаи иктисодиёти кишварамон муайян намуд, ки махсусан
сохибкорӣ намуди бартарии фаъолияти иқтисодӣ ва хоҷагидорй мебошад ва
тавассути он зиёдшавии чои корй, таъмин намудани истеҳсоли молу маҳсулоти
ниёзи мардум ва пардохтҳо ба бучети давлатй таъмин мегардад.
Сохибкориро ҳамчун самти пайваст намудани омилҳои истеқсолот, самаранок
истифода намудани захираҳои мавҷуда ва пурра амалй намудани имкониятҳо
бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи бозор маънидод намудан мумкин аст.
Таҷрибаи пешкадами давлатҳои хориҷаи рушдошта, аз он шаҳодат
медиҳад, ки бе дастгирии давлатй ва молиявй сохибкорй фаъолияти хешро
бо мушкилиҳо амалй менамояд.
Ҳукумати кишвар оиди дастгирии давлатй ва молиявии сохибкорй корхои
назаррасро анҷом додааст. Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
мӯҳтарам Эмомалй Рахмон 21 январи соли 2015 ба Маҷлиси Олии Ҷумхурии
Точикистон омадааст, ки чалби харчй бештари сармоя ва рушди бемайлони
сохибкориву бахши хусусӣ бояд хамчун самти афзалиятноки тараккиёти
мамлакат густариш бахшида шавад.
Қонунгузории имрӯзаи кишварамон имконият медиҳад, ки фаъолияти
сохибкорй рушд ёбад ва аз ин лиҳоз маводи мазкур барои мусоидат ба онхо
тартиб дода шуда нашри мазкур тибки санадхои меъёрии хукукии амалкунандаи
нави ҷумҳурй такмил дода шудааст.
Дар маводи мазкур ба Шумоён, сохибкорони мӯхтарам, мукарраротхои
қонунгузории амалкунанда дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳукуқӣ
ва сохибкорони инфиродй, низомхои андозбандй дар Ҷумхурии Тоҷикистон,
умури гумрукй, низоми иҷозатномадихй, санҷиши фаъолияти субъектхои
хоҷагидор, ҷавобгарй барои вайрон кардани конунгузории андоз оварда
шудааст, ки он барои фаъолияти имрӯзаи Шумоён ахамияти муҳим дорад.
Ассотсиатсияи миллии сохибкории хурду миёнаи Точикистон итминон
аз он дорад, ки маводи мазкур барои Шумо китоби саримизй мегардад
ва хамавакт омода аст, барои хифзи ҳукукхои Шумо кӯмак ва фаъолияти
пурсамари Шуморо дастгирй намояд.
Раисы Ассотсиатсияи миллии
соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон
Матлуба Улджабаева
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Боби 1. Бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқи ва
соҳибкорони инфиродӣ
Бақайдгирии давлатии шахсопи ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ
(минбаъд-бақайдгирии давлатӣ) - амали мақомоти ваколатдори давлатй
дар соҳаи бакайдгирии давлатии шахсони ҳукукӣ ва соҳибкорони инфиродӣ
(минбаъд- макомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатй) дар хусуси ба расмият
даровардани воқеияти хукукии таъсисёбӣ, азнавташкилдихй ва барҳамдиҳии
шахсони ҳукукй, шахсони воқей ба сифати соҳибкорони инфиродй ва кать
намудани фаъолияти онҳо (минбаъд - соҳибкорони инфиродӣ), таъсисёбй
ва кать намудани фаъолияти филиалҳо ва намояндагихои шахсони ҳукукии
хориҷй, инчунин ворид намудани маълумот дар бораи онхо ба Фехристи
ягонаи давлатии шахсони ҳукукй ва сохибкорони инфиродй;
Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ
(минбаъд - Фехристи ягонаи давлатй) - махзани ягонаи давлатии иттилоотй
дар бораи шахсони хукукй, филиалҳо ва намояндагихои онхо, сохибкорони
инфиродй, филиалхо ва намояндагиҳои шахсони ҳукукии хориҷй;
Ҳуҷҷате, ки бақайдгирии давлатиро тасдиқ менамояд- хуҷҷати аз
ҷониби макомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатӣ додашуда (Шаходатнома
дар бораи бакайдгирии давлатии шахси ҳукукӣ ё Шақодатнома дар бораи
бакайдгирии давлатии шахси вокеӣ ба сифати сохибкори инфиродй ё Патент
барои хукуки амалигардонии фаъолияти соҳибкории инфиродй ё Шаходатнома
дар бораи бакайдгирии давлатии филиал ва намояндагии шахси хукукии
хориҷй, ва (ё) иктибос аз Фехристи ягонаи давлатй), ки аз далели таъсисёбй,
азнавташкилдихй ё барҳамдиҳии шахси хукукй, огозёбй ё кать намудани
фаъолияти шахси вокей ба сифати соҳибкори инфиродй, таъсисёбй ё кать
намудани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳукукии хориҷӣ ва ворид
намудани маълумот дар бораи онхо ба Фехристи ягонаи давлатй шаходат
медихад.
Рақами ягонаи мушаххас- рамзи ягонаи рақамй, ки ба раками мушаххаси
андозсупоранда асос ёфта, такрорнашаванда мебошад ва хангоми бакайдгирии
давлатй аз ҷониби макомоти андомдихандаи бакайдгирии давлатй ба шахсони
хукукй, сохибкорони инфородй, филиалхо ва намояндагихои шахсони хукукии
хориҷй дода шуда, барои мушаххасгардонии онхо хизмат мекунад.
Артадиҳанда- шахсе, ки ба макомоти андомдихандаи бакайдгирии давлатй
бо аризаи хаттй барои бакайдгирии давлатй муродиат намудааст
Қонунигардонии (легализатсияи) ҳуҷҷатҳо - тасдиккунии мутобикати
худдатхо ба конунгузории давлатй баромади онҳо, ифодаи аслй будани имзо
ва дар ҳолатҳои зарурӣ мӯхр дар худдатхо ва санадҳо бо мақсади истифода
бурдани онхо дар дигар давлат.
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Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон <)ар бории бақайдгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бакайдгирии давлатии
шахсони хуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба Конститутсияи (Сарконуни)
Ҷумҳурии Тоҷикисгон асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
бакайдгирии давлатии шахсони хукуқй ва соҳибкорони инфиродй», дигар
санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои хукукии
байналмилалие, ки онҳоро Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.
Бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона»
Бакайдгирии давлатй аз ҷониби макомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии
давлатй мувофики принсипи «равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи
ҳукукии хуҷҷатҳои пешниходгардида амалй гардонида мешавад.
Бақайдгирии давлатй мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» мазмуни
зеринро дорад:
1) барон бакайдгирии давлатй аризадиханда хуҷҷатҳои пешбининамудаи
конунгузориро танҳо ба макомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатй аз
рӯи маҳалли ҷойгиршавии (суроғаи) шахси ҳуқукй (маҳалли зисти роҳбари
шахси хукукй), маҳалли зисти (фаъолияти) соҳибкори инфиродй, маҳалли
ҷойгиршавии (суроғаи) филиал ё намояндагии шахси хукукии хориҷй (маҳалли
зисти роҳбари филиал ё намояндагии шахси хукукии хориҷӣ) пешниход
менамояд. Барои дурустии хуҷҷатқои пешниходгардида ва пуррагии маълумоти
дар онхо инъикосёфта аризадиханда тибки конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон
ҷавобгариро ба зимма дорад;
2) мақомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатй маълумотро дар бораи
шахси хукукй, соҳибкори инфиродй, филиал ё намояндагии шахси хукукии
хориҷиро ба Фехристи ягонаи давлатй ворид менамояд . Бакайдгирии
давлатй дар Фехристи ягонаи давлатй бакайдгирии яквактаро дар макомоти
анҷомдихандаи бакайдгирии давлатй, макомоти давлатии омор ва макомоти
суғуртаи иҷтимоии давлатиро дар назар дорад;
3) ҳангоми бақайдгирй дар Фехристи ягонаи давлатй ба субъектҳо Раками
ягонаи мушаххас дода мешавад, ки барои хар як шахси хукукй, сохибкори
инфиродй, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷй такрорнашаванда
мебошад.
Ҳуҷҷати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатй барои кушодани суратҳисобхо
дар ташкилотҳои бонкй, инчунин барои тайёр намудани мухр ва тамгаи
шахсони хукукй, соҳибкорони инфиродй, филиалхо ва намояндагихои шахсони
хукукии хориҷй асос мебошад.
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Мақамоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ва ваколатҳои он
Макомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ макомоти андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошад.
Макомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ дорои ваколатҳои зерин
мебошад:
1) пешбурди сиёсаги ягонаро дар сохаи бакайдгирии давлатии шахсони
хукукӣ, счжибкорони инфиродй, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқукии
хориҷӣ таъмин менамояд;
2) пешбурди Фехристи ягонаи давлатиро амалй месозад ва дастрас будани
маълумоти онро таъмин менамояд;
3) шакли аризахоро барои бакайдгирии давлатӣ, ворид намудани тағйиру
иловахо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ, инчунин шакли ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи
бакайдгирии давлатии шахсони хукукй, сохибкорони инфиродй, филиалхо ва
намояндагихои шахсони хукукии хориҷиро мукаррар менамояд;
4) маълумотро дар бораи шахсони хукукии ба кайдгирифташуда, аз нав
ташкилгардида ва бархамдодашуда, сохибкорони инфиродии ба кайдгирифташуда
ва фаъолияташон кагьгардида, намояндагихои таъсисдодашуда ва фаъолияти
худро катънамудаи шахсони хукукии хориҷӣ, тағйир ёфтани маълумоти ба
Фехристи ягонаи давлатй воридгардидаро дар сомонаи расмии худ ҷойгир
намуда, онро мунтазам нав мегардонад;
5) дигар ваколатхоро тибки конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон амалй
менамояд.
Мақомоти андози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо,
шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо дорои ваколатҳои зерин мебошанд:
1) бакайдгирии давлатии шахсони хукукй, сохибкорони инфиродй, филиалҳо
ва намояндагихои шахсони хукукии хориҷиро амалй менамоянд ва хуҷҷати
тасдиқкунандаи бакайдгирии давлатиро медиханд;
2) маълумотро дар бораи бакайдгирии давлатй ба Фехристи ягонаи давлатй
ворид менамоянд;
3) ба Фехристи ягонаи давлатй тагйиру иловахоро ворид менамоянд;
4) нусха ва маълумотномаро аз Фехристи ягонаи давлатй тибки тартиби
мукаррарнамудаи Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи бакайдгирии
давлатии шахсони хукукй ва сохибкорони инфиродй», медиханд;
5) дигар ваколатхои пешбининамудаи Қонуни Ҷумхурии Точикистон «Дар
бораи бакайдгирии давлатии шахсони хукукй ва сохибкорони инфиродй»,
амалй менамоянд.
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Боҷи давлатӣ барои амалҳои бақайдгирии давлати
Боҷи давлатӣ барои амалҳои бакайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ,
соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқукии хориҷй
тибки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи боҷи давлатй» ситонида
мешавад.
Пешбурди Фехристи ягонаи давлатӣ
Феҳристи ягонаи давлатй дорой маълумот дар бораи шахсони ҳукукй,
соҳибкорони инфиродй, филиал ва намояндагии шахсони ҳукукии хориҷии
бакайдгирифгашуда, инчунин дигар маълумоти пешбининамудаи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии шахсони ҳуқукй
ва соҳибкорони инфиродй» мазкур мебошад.
Тартиби гирифтан ва пешниҳод намудани маълумотро аз Фсхристи ягонаи
давлатй Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бакайдгирии давлатии шахсони
ҳукуқӣ ва соҳибкорони инфиродй» муайян менамояд.
Феҳристи ягонаи давлатй дар ҳомили электронй (магнитй) ва ҳомили коғазӣ
псш бурда мешавад. Дар ҳолати ба хам мувофикат накардани маълумоти
Фехристи ягонаи давлатй дар ҳомили электронй ва коғазӣ маълумоти дар
воситаи ҳомили коғазй мавҷудбуда ҳамчун асос ҳисобида мешавад.
Пешбурди Фехристи ягонаи давлатй ба воситаи хомили электронй тибки
принсипхои ягонаи ташкилй, якшаклй, эътиборнокй ошкоро, методологй ва
барномавию-техникй, ки хамбастагии Фехристи ягонаи давлатиро бо дигар
системахо ва шабакахои иттилоотии давлатй таъмин менамояд, анҷом дода
мешавад.
Қоидахои пешбурди Фехристи ягонаи давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
Мазмуни Фехристи ягонаи давлати
Феҳристи ягонаи давлатй маълумоти зеринро дар бораи шахси ҳуқуқӣ
дар бар мегирад:
1) шакли ташкилию хукукии шахси хукукй;
2) номи пурраи фирмавии (дар ҳолати мавҷуд будан, инчунин номи кӯтохи)
шахси хукукй бо забони давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон;
3) маълумот дар бораи тагйирёбии номи фирмавии шахси хукукй;
4) маҳалли ҷойгиршавии (сурогаи) шахси хукукй (рохбари шахси хукукй),
маълумот дар бораи тагйир ёфтани он, маълумот барои тамос бо онхо;
5) тарзи ташкилёбии шахси хукукй (таъсисёбй ё азнавташкил-диҳӣ);
6) санаи бакайдгирии давлатии таъсисёбии шахси хукукй;
8
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7) маълумот дар бораи муассисон ва роҳбари шахси хукукй (номгуи шахси
хукукй ё маълумот аз ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси вокеиро тасдик мекунад);
8) маълумот дар бораи бакайдгирии давлатии шахси хукукй, ки бо рохи
азнавташкилдиҳӣ таъсис ёфтааст (шакли азнавташкилдихй, санаи бакайдгирии
давлатии таъсисёбии шахси хукукие, ки бо рохи азнавташкилдихй таъсис
ёфтааст (дар мавриди мавҷуд будани чунин холат);
9) маълумот дар бораи филиалхо ва намояндагиҳои шахси хукукй (карор дар
бораи таъсис ё бархам додани филиал ва намояндагй, маълумот аз ҳуҷҷате ки
шахсияти рохбари филиал ва намояндагиро тасдик мекунад, маълумот барои
тамос бо он), маҳалли чойгиршавии (сурогаи) онхо, санаи ворид намудани
маълумот дар бораи онхо ба Фехристи ягонаи давлатй;
10) маълумот дар бораи сармояи оинномавй;
11) маълумот оид ба карор доштани шахси хукукй дар ҷараёни бархамдихй;
12) маълумот дар бораи барҳамдихии шахси хукукй;
13) намуди (намудҳои) асосии фаъолияте, ки шахси хукукй нияти амалй
кардани онро (онҳоро) дорад.
Феҳристи ягонаи давлатй дар бораи сщибкорони инфиродй маълумоти
зеринро дар бар мегирад:
1) насаб, ном, номи падар ва ҷинсияти сохибкори инфиродй;
2) маълумот аз ҳуҷҷати тасдиккунандаи шахсияти шахси вокей;
4) шахрвандии сохибкори инфиродй;
5) маълумот дар бораи ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шахси воқеии хориҷй
сукунат ва амалй намудани фаъолияти сохибкорй дар Ҷумхурии Тоҷикистон
иҷозат дода шудааст (раводид, варақаи бакайдгирй, гувохномаи икомат
(махалли зист;
6) санаи бакайдгирии давлатии сохибкори инфиродй;
7) маълумот дар бораи он, ки сохибкори инфиродй дар чараёни катъ
гардидани фаъолияти худ ё муфлисшавй карор дорад;
8) маълумот оид ба намудҳои фаъолияти асосие, ки дар асоси аризаи худ
сохибкори инфиродй мақсади амалигардонии онхоро дорад;
9) асосхои катъ намудани фаъолияти сохибкории инфиродй (тибки ариза
с дигар асосҳое, ки қонунгузории Ҷумхурии Точикистон пешбинй менамояд);
10) намуди хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии сохибкори
инфиродй.
Феҳристи ягонаи давлатй маълумоти зеринро дар бораи филиалҳо ва
намояндагщои шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар бар мегирад:
I)
шакли ташкилию хукукии шахси хукукии хоричй, ки дар Ҷумхурии
Тоҷикистон филиал ё намояндагй таъсис додааст;
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2) номи пурраи фирмавии шахси ҳукукии хориҷӣ, ки филиал ё намояндагй
таъсис додааст;
3) маълумот дар бораи тагйирёбии номи фирмавии шахси хукукии хориҷй,
ки филиал ё намояндагй таъсис додааст;
4) маҳалли ҷойгиршавии (сурогаи) шахси ҳукукии хориҷие, ки филиал ё
намояндагй таъсис додаст, инчунин маълумот дар бораи тагйир ёфтани он;
5) маҳалли чойгиршавии (сурогаи) филиал ё намояндагии шахси хукукии
хориҷй дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон;
6) маълумот дар бораи рохбари филиал ва намояндагии шахси хукукии
хориҷй (маълумот аз хуччате, ки шахсияти шахси вокеиро тасдик мекунад,
маълумот барои тамос);
7) маълумот дар бораи дар мархилаи катъ гардидани фаъолият карор
доштани филиал ё намояндагии шахси хукукии хориҷй;
8) маълумот дар бораи катъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии
шахси хукукии хориҷй;
9) намуди (намудхои) асосии фаъолияте, ки филиал ва намояндагии шахси
хукукии хоричй нияти амалй кардани онро (онхоро) дорад.
Тартиби бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқ)’Қй

Бакайдгирии давлатии таъсисёбии шахси хукукиро мақомоти анҷомдихандаи
бақайдгирии давлатй дар махалли чойгиршавии (сурогаи) шахси хукукй
дар муддати то панҷ рӯзи корй аз лахзаи пешниход намудани хуччатхое,
ки номгӯи онхоро Қонуни Ҷумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии
давлатии шахсони хукукй ва сохибкорони инфиродй» пешбинй намудааст,
бо додани хучҷати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии шахси хукукй дар
худи ҳамин муддат амалй мегардонад.
Агар пас аз ба охир расидани панҷ рӯзи корй макомоти анчомдихандаи
бакайдгирии давлатй карорро дар бораи бакайдгирии давлатй ё рад кардани
бакайдгирии давлатии шахси хукукй кабул накарда бошад ва ё хуччати
тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии шахси хукукиро надода бошад, макомоти
анчомдихандаи бакайдгирии давлатй ӯхдадор аст фавран пас аз гузаштани
мӯҳлати дар боло нишондодашуда ба Фехристи ягонаи давлатй маълумотро
дар бораи таъсисёбии шахси хукукй ворид созад ва ба аризадиҳанда дар
бораи бакайдгирии давлатии шахси хукукй Шаходатнома дихад ё онро ба
сурогаи дар ариза нишондодашуда фиристад.
3. Ҳуҷчатхоро барои бакайдгирии давлатии шахси хукукй муассисони
шахси хукукй ё шахсони ваколатдори онхо пешниҳод карда метавонанд.
Шахсони ваколатдор инхо буда метавонанд:
1)
рохбари макомоти иҷроияи шахси ҳукуқй, ки ваколатхои ӯро карор
муассисон дар бораи таъин намудани ӯ тасдик мекунад;
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2)
дигар шахсе, ки аз номи муассисони шахси хукуки дар асоси ваколатнома
баромад мекунад.
Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда парой бақайдгирии давлатии таъсисёбии
шахси ҳуқуқӣ
Барой амалигардонии бакайдгирии давлатии таъсисёбии шахси хукукй ба
макомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатӣ ҳуҷҷатҳои зерни пешниход
карда мешаванд:
1) ариза барои бакайдгирии давлатии шахси хукукй аз рӯи шакли
тасдикнамудаи макомоти анҷомдихандаи бакайдгирии давлатй. Дар ариза
маълумоти зерин нишон дода мешавад:
а) шакли ташкилию хукукии шахси хукукй;
б) номи пурраи (дар ҳолати мавҷуд будан, инчунин номи кӯтоҳи) фирмавии
шахси хукукй бо забони давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон;
в) махалли ҷойгиршавй (сурогаи) шахси хукукй;
г) тарзи ташкилёбии шахси хукукй (таъсисёбй ё азнав-ташкилдиҳй);
д) маълумот дар бораи муассис (муассисон) ва рохбари шахси ҳуқуқӣ (номи
фирмавии шахси ҳуқукй, насаб, ном ва номи падари шахси вокей, махалли
чойгиршавии шахси вокей ва хукукй, маълумот барои тамос);
е) намуди (намудхои) асосии фаъолияте, ки шахси хукукй нияти анҷом
додани онро (онҳоро) дорад;
ж) санаи пешниход гардидани ариза ва имзои аризадиханда.
2) қарори муассис (протоколи маҷлиси муассисон) дар бораи таъсисдихии
шахси хукукй. Қарор дар бораи таъсисдихии шахси хукукй аз ҷониби муассис
(муассисон)-и шахси хукукй имзо карда мешавад;
3) нусхаи хуччати тасдиккунандаи шахсияти рохбари макомоти иҷроияи
шахси хукукии таъсисёбанда дар сурати аз ҷониби рохбари макомоти иҷроияи
шахси хукукии таъсисёбанда пешниход гардидани хуччат ё нусхаи хуччати
тасдиккунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор дар сурати
аз чониби шахси ваколатдори муассисон пешниход гардидани хуччатхо барои
бакайдгирии давлатии шахси хукукй;
4) нусхаи хуччати тасдиккунандаи шахсияти хар як муассиси (шахси вокеии)
шахси хукукии таъсисёбанда ва маълумотномаи макомоти андоз нисбати ба
муассис - шахси хукукй дойр ба надоштани карзи андоз;
5) дар холати таъсис додани шахси хукукй дар худуди минтакаи озоди
иктисодй маълумотномаи маъмурияти минтакаи озоди иктисодй;
6) иктибоси хуччат дар бораи бакайдгирии давлатии шахси хукукй ё
нусха аз фехристи шахсони хукукии давлатй хориҷй ( ё дигар хуччати аз
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руи кувваи ҳукуқиаш ба он баробар, ки мақоми шахси хукукии хориҷиро
исбот менамояд), дар сурате, ки агар муассис шахси ҳуқуқии хориҷӣ бошад;
7) хулосаи мақомоти дахлдор дар мавриди бақайдгирии воситаҳои ахбори
омма;
8) пардохтномаи (квитансия) боҷи давлатй.
Ҳуҷҷа/щои иловагии пешнщодшаванда барои бақайдгирии давлатии шахси
ҳуқуқии бо роҳи азнавташкилдщй таъсисёфта ищ о мебошанд:
1) карори макомоти ваколатдори шахси ҳукукӣ дар бораи азнавташкилдиҳй
бо ҳатман нишон додани шакли азнавташкилдиҳӣ;
2) санади (акти) супурдан ё баланси таксим от вобаста аз шакли
азнавташкилдиҳии шахси хукукй.
3) хулосаи макомоти давлатии зиддиинҳисорй дар холатхои пешбининамудаи
кисми якуми моддаи 15 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ра кобаг
ва махдудкунии фаъолияти инхисорй дар бозорхои мол».
Барои бақайдгирии давлатии шахси ҳукуқй ба макомоти ан-ҷомдихандаи
бақайдгирии давлатй пешниҳод намудани Оинномаи шахси хукукй талаб
карда намешавад.
Бакайдгирии давлатй дар асоси пурра пешниход намудани хуҷҷатхое,
ки конунгузорӣ мукаррар намудааст, анҷом дода мешавад. Талаб намудани
ҳуҷҷатҳои иловагй аз ҷониби макомоти анҷомдихандаи бакайдгирии давлатй
манъ аст.
Барои бакайдгирии давлатй аризадиханда ҳуҷҷатхоро шахсан пешниход
менамояд.
Ҳуҷҷати тасдиққунандаи бақаӣдгирии давлатии таъсисёбии шахси
ҳуқуқӣ
Ҳуҷҷати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии таъсисёбии шахси хукукй
Шаходатнома дар бораи бакайдгирии давлатии шахси хукукй мебошад.
Ҳамзамон, дар ин Шаходатнома бояд нишондод оид ба зарурати пешниход
намудани ҳисоботи дахлдори оморй ва хисобот оид ба суғуртаи иҷтимой ба
макомоти дахлдор мавҷуд бошад.
Тартиби бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқие, ки бо роҳи
атавтишкилдиҳии шахси ҳукуқй таъсис ёфтааст
Бакайдгирии давлатии шахси ҳукукие, ки бо рохи азнавташкилдиҳӣ таъсис
ёфтааст, бо тартиби пешбининамудаи боби II Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи бакайдгирии давлатии шахсони хукукй ва сохибкорони инфиродй»
мазкур амалй гардонида мешавад.
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Азиаиташкилдиҳии шахси хукуқӣ дар шакли муттаҳидшавӣ
Ҳангоми муттахидшавии ду ё зиёда шахси ҳукукй ҳукук ва ӯхдадориҳои қар
яки онхо ба шахси ҳукукии навтаъсис гузашта, фаъолияти шахсони ҳуқукии
муттаҳидгардида бо минбаъд ворид намудани маълумот ба Фехристи ягонаи
давлатӣ оид ба ин катъшавй, кагь мегардад.
Шахси хукукии навтаъсис бояд аз бақайдгирии давлатй гузарад.
Ҳангоми аз хайати шахси хукукӣ чудо кардани як ё якчанд шахси ҳуқуқй
шахсони хукукии нав таъсис меёбанд, вале шахси хукуқии аввал мавҷудияти
худро давом медихад.
Шахсони ҳуқукии ҷудошуда бояд аз бакайдгирии давлатй гузаранд.

Азнавташкилдиҳии шахси хуқуқӣ дир шакли ҳамроҳкунӣ
Дар сурати хамрохкунии як ё якчанд шахси хукукӣ ба шахси хукукии дигар
хукуку ӯхдадориҳои шахсони хукукии хамрохшуда ба шахси охирон гузашта,
хамзамон шахсони хукукии хамрохшуда мавҷудияти худро қатъ мекунанд.
Макомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатй маълумотро оид ба катъ
гардидани мавҷудияти шахсони хукукии ҳамрохшуда ба Фехристи ягонаи
давлатй ворид менамояд.

Азнавташкилдиҳии шахси хуқуқӣ дар шакли тақсимшавӣ
Ҳангоми таксимшавии шахси хукукй хукуку ӯхдадориҳои он ба шахсони
хукукии навтаъсис мегузарад, хамзамон шахси хукукии тақсимгардида
мавҷудияти худро қатъ намуда, ду ва ё зиёда шахсони хукукии нав таъсис
меёбанд.
Макомоти анҷомдихандаи бакайдгирии давлатй маълумотро оид ба катъ
гардидани мавҷудияти шахси хукуқие, ки ба ду ё зиёда шахсони хукукй
тақсим карда шудааст, ба Фехристи ягонаи давлатй ворид намуда, бакайдгирии
давлатии ду ва ё зиёда шахсони нави хукукии дар натиҷаи таксимкунии шахси
хукукй таъсисёфтаро анҷом медихад.

Азнавташкилдиҳии шахси хукуқӣ дар шакли табдилдиҳӣ
Ҳангоми аз як шакли ташкилию хукукй ба шакли дигари ташкилию хукукии
мешбининамудаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон табдил додани шахси
хукукй макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлатй ба Фехристи ягонаи
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давлатй маълумотро оид ба тағйир ёфтани шакли ташкилию хукукии шахси
хукукй, ки дар ариза нишон дода шудааст, ворид менамояд.

Тартиби бақайдгирии давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ
Бакайдгирии давлатии бархамдихии шахси хукукй дар асоси карори
муассис (муассисон) ё макомоти ваколатдори шахси хукукй ё дар асоси карори
суд, ки тибқи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кабул гардидааст, пас аз
иҷрои расмиёти барҳамдиҳии шахси ҳукукии дар конунгузории Ҷумхурии
Тоҷикистон пешбинигардида анҷом дода мешавад.
Муассис (муассисон) ва макомоти ваколатдори шахси хукукй ё суд, ки қарор
дар бораи бархам додани шахси хукуқиро кабул намудаанд, ӯхдадоранд, ки дар
муддати се рӯзи корй аз рӯзи кабул гардидани карор макомоти анҷомдиҳандаи
бакайдгирии давлатиро дар бораи кабул гардидани чунин карор бо замимаи
карор дар бораи бархамдихии шахси хукукй огох намояд.
Макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлатй дар асоси огохинома оид
ба кабули карор дар бораи бархамдихии шахси хукукй ба Фехристи ягонаи
давлатй маълумотро оид ба дар марҳилаи бархамдиҳй карор доштани шахси
хукукй ворид менамояд.
Бакайдгирии давлатии бархамдихии шахси хукукй дар маҳалли ҷойгиршавии
(суроғаи) шахси хукукй аз чониби макомоти анчомдихандаи бакайдгирии
давлатй дар муддати то панҷ рӯзи корй аз рӯзи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои
пешбининамуда амалй гардонида мешавад.

Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда барон анҷнм додачи бақайдгирии
давлатии барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ
Барой анҷомдиҳии бақайдгирии давлатии барҳамдщии шахси ҳуқуқӣ ба
мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатй ҳуҷҷатҳои зерин пешнщод
карда мешаванд:
1) ариза дар бораи бакайдгирии давлатии бархамдихии шахси хукукй аз
рӯи шакли тасдикнамудаи макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлатй.
Дар ариза тасдик карда мешавад, ки расмиёти мукаррарнамудаи конун оид
ба бархамдихии шахси хукукй риоя шуда, хисоббаробаркунй бо кредиторони
он ба итмом расой ида шудааст;
2) тавозуни бархамдихии шахси хукукй аз рӯи натиҷаи кори комиссияи
бархамдихй, ки онро муассиси (муассисони) шахси хукукй ё макомоти дар
бораи бархам додани шахси хукукй кароркабулкарда тасдик кардааст;
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3) санад оид ба санҷиши маҷмӯии андоз, ки надоштани карзи андозро
тасдиқ менамояд;
4) Ш аҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии
бархамдодашаванда;
5) нусхаи эълон дар бораи бархамдиҳии шахси хукукй, ки дар яке аз
воситахои ахбори оммаи ҷумхуриявӣ нашр гардидааст;
6) ҳуҷҷатхои тасдиккунанда оид ба супоридани мӯҳрхо (тамғаҳо) ва баста
шудани ҳисобхои бонкй;
7) пардохтномаи (квитансия) пардохти боҷи давлатй.
Дар холати дар мӯҳлати зиёда аз шаш мохи пай дар пай бо тартиби
муқарраргардида пешниҳод накардани хисоботи андоз (омор ё суғуртаи иҷтимоии
давлатй), ё пардохт накардани андозхои муқарраршуда, ё сари вакт тагйир
надодани маълумот дар Фехристи ягонаи давлатй оид ба махалли чойгиршавй
(суроға) макомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатй метавонанд барои
бархам додани шахси хукукй, қатъ намудани фаъолияти филиал ё намояндагии
шахси ҳуқукии хоричй ё соҳибкори инфиродй тибқи конунгузории Ҷумҳурии
Точикистон ба суд бо ариза муроҷиат намоянд.
Тартиби бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори
инфиродй
Бакайдгирии давлатии шахси вокеиро ба сифати соҳибкори инфиродй
макомоти анҷомдихандаи бакайдгирии давлатй дар мудцати се рӯзи кори
аз рӯзи пешниход намудани ҳуҷҷатхои нишондодашуда амалй мегардонад.
Бакайдгирии давлатии шахси вокей ба сифати сохибкори инфиродй
хангоми гирифтани Шаҳодатнома дар бораи бакайдгирии давлатии ӯ ба
сифати сохибкори инфиродй ё хангоми гирифтани Патент барои хукукй
амалй намудани фаъолияти сохибкорй дар маҳалли анчомдиҳии фаъолияти
сохибкории чунин шахе амалй мешавад.
Хуҷҷатҳои пешниҳодшаваида барои бакайдгирии давлатии шахси воқеӣ
ба сифати соҳибкори инфиродй
Барои амалй гардонидани бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати
соҳибкори инфиродй ба мақомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатй
ҳуҷҷатҳои зерин пешнщод карда мешаванд:
1)
ариза барои бакайдгирии давлатии шахси вокей ба сифати сохибкори
инфиродй аз рӯи шакли тасдикнамудаи макомоти анчомдиҳандаи бакайдгирии
давлатй. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:
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а) ному насаби шахси воқей;
б) суроғаи ҷойи истикомати доимй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (суроғае, ки
дар он ҷой шахси воқсй ба кайд шрифта шудааст), сурогаи ҷойи истикомати
мувақкатй ва махалли анҷомдиҳии фаъолияти сохибкори инфиродй, маълумот
барои тамос бо шахси вокей;
в) раками мушаххаси андозсупорандаи (РМА) шахси вокей;
г) намуди (намудхои) асосии фаъолияти соҳибкории инфиродй, ки шахси
вокей хохиши анҷом додани онро (онхоро) дорад;
д) санаи пешниход гардидани ариза ва имзои аризадиҳанда.
2) нусхаи ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси вокеиро тасдик мекунад, инчунин
ду расми андозаи 4x6;
3) нусхаи сертификати ҳукуки истифодабарии замин ё нусхаи карор дар
бораи чудо намудани китъаи замин дар ҳолати бакайдгирии хоҷагии дехконии
(фермерии) фардй ё оилавӣ, рӯйхати аъзои хоҷагии дехконй (фермерй), раками
мушаххаси андозсупоранда барои хар яки онхо;
4) нусхаи хуччате, ки дар асоси он ба шахси вокеии хориҷй сукунат ва
амалй намудани фаъолияти соҳибкорй дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон
иҷозат дода шудааст (раводид, варақаи бакайдгирй, иҷозатномаи икомат;
5) пардохтномаи (квитансия) боди давлатй ва (ё) пардохтномаи (квитансия)-и
пешпардохти маблаги Патент барои ҳукуки амалй гардонидани фаъолияти
сохибкории инфиродй барои шумораи муайяни моҳ (мӯхлати амалй Патент) барои шахсоне, ки хоҳиши гирифтани Патент барои хукуки амалй гардонидани
фаъолияти сохибкории инфиродиро доранд.
Хуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси воқеи ба
сифати соҳибкори инфиродй
Ҳуччатхои тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии шахси вокеиро ба
сифати сохибкори инфиродй Шаходатнома дар бораи бакайдгирии давлатии
шахси вокей ба сифати сохибкори инфиродй ва ё Патент барои хукуки амалй
гардонидани фаъолияти сохибкории инфиродй мебошанд.
Шахси вокей метавонад фаъолияти сохибкории инфиродиро дар асоси
Патент барои хукуки амалй гардонидани намудхои фаъолияти сохибкории
инфиродй тибки рӯйхате, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон
тасдик мешавад, амалй намояд.
Шаходатнома дар бораи бакайдгирии давлатии шахси вокей ба сифати
сохибкори инфиродй хуччате мебошад, ки барои машғул шудан ба хама
намудхои фаъолияти сохибкорй хукук медихад, агар санадҳои меъёрии
ҳукукии Ҷумхурии Точикистон тартиби дигареро пешбинй накарда бошанд.
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Шахси воқей наметавонад дар як вакт хам сохиби Патент барон хукуки амалй
гардонидани фаъолияти сохибкории инфиродй ва хам сохиби Шаходатнома
дар бораи бакайдгирии давлатии шахси вокей ба сифати сохибкори инфиродй
бошад.
Дар ҳолати гум кардани Патент барои хукуки амалй гардонидани фаъолияти
сохибкории инфиродй ё Шаходатнома дар бораи бакайдгирии давлатии шахси
вокей ба сифати сохибкори инфиродй, сохибкори инфиродй хукук дорад
ба мақомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатй барои гирифтани нусхаи
(дубликата) он муроҷиат намояд. Нусхаи (дубликати) Патент барои хукуки
амалй гардонидани фаъолияти сохибкории инфиродй ё Шаходатнома дар бораи
бакайдгирии давлатии шахси воқей ба сифати сохибкори инфиродй дар асоси
аризаи сохибкори инфиродй дар муддати ду рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди
ариза бо кайди «Нусха (дубликат)» дода мешавад. Ба ариза эълон дар бораи
аз эътибор сокит донистани Шаходатнома ё Патенти гумшуда, ки дар яке
аз воситахои ахбори оммаи ҷумҳуриявй нашр гардидааст, замима мегардад.
Асосҳои қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ
оа сифати соҳибкори инфиродй
Бакайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати
соҳибкори инфиродй бо асосҳои зайл амалй мегардад:
1) аризаи сохибкори инфиродй;
2) вафоти сохибкори инфиродй;
3) карори суд дар бораи муфлис эътироф намудани сохибкори инфиродй;
4) карори суд дар бораи бедарак гоибшуда ё фавтида эътироф намудани
сохибкори инфиродй;
5) карори суд дар бораи қатъ гардидани фаъолияти сохибкори инфиродй
ба таври маҷбурй дар холатҳои мукаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
6) санади эътибори конунй пайдонамудаи суд дар бораи махрум намудан
аз хукуки машгул шудан бо фаъолияти соҳибкорй ба мӯҳлати муайян;
7) бекор кардани хуҷҷати тасдиккунандаи хукуки шахси хориҷӣ барои
муваққатан ё доимй истикомат намудан ва анчом додани фаъолияти сохибкорй
дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон ё ба охир расидани мӯхлати чунин ҳуччат.
Тартиби бакайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти шахси
воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродй
Бакайдгирии давлатии катъ гардидани фаъолияти шахси вокей ба сифати
сохибкори инфиродй дар махалли бакайдгирии давлатии ӯ дар муддати се
рӯзи корӣ аз рӯзи пешниход намудани ариза анҷом дода мешавад.
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Бакайдгирии давлатии қать гардидани фаъолияти шахси воқей ба сифати
соҳибкори инфиродй пас аз ворид намудани сабт дар бораи он ба Фехристи
ягонаи давлатй кувваи худро гум мекунад ва бо иқтибос аз Фехристи ягонаи
давлатй тасдик карда мешавад.
Сохибкори инфиродие, ки фаъолияти худро тибқи Шаҳодатнома дар бораи
бакайдгирии давлатии шахсони хукукй ба сифати соҳибкори инфиродӣ анҷом
медиҳад, дар як вақт бо додани ариза дар бораи кать намудани фаъолияти
соҳибкории худ бояд ба мақомоти андози маҳалли гирифтани Шаҳодатнома
дар бораи бакайдгирии давлатии шахси вокей ба сифати сохибкори инфиродй
эъломияи андоз, ҳуҷҷатхои тасдиқкунандаи иҷрои ӯхдадории андози ба
фаъолияти сохибкории ӯ вобаста буда, хуҷҷатхои тасдиккунандаи супоридани
мӯхрхо ва махкам кардани суратхисобхои бонкиро пешниход намояд.
Аз чониби макомоти андоз тарики маълумотнома тасдиқ намудани мавҷуд
набудани ӯхдадории андози сохибкори инфиродй (ки дар асоси Шаходатнома
дар бораи бакайдгирии давлатии шахси воқей ба сифати сохибкори инфиродй
ё Патент барои хукуки амалй гардонидани фаъолияти сохибкории инфиродй
фаъолият намудааст) барои барасмиятдарории хукукии катъ гардидани
фаъолияти сохибкории инфиродии ӯ асос мебошад. Ҳуҷҷати тасдиккунандаи
бакайдгирии давлатии катъ шудани фаъолияти сохибкори инфиродй дар ин
холат иктибос аз Фехристи ягонаи давлатй мебошад.
Дар холати катъ гардидани фаъолияти сохибкори инфиродй дар асоси карори
суд дар бораи муфлис эътироф намудани сохибкори инфиродй бакайдгирии
давлатиро макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлатй дар асоси нусхаи
қарори суд дар бораи муфлис эътироф намудани сохибкори инфиродй, ки бо
тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Ҷумхурии Точикистон ба макомоти
анчомдихандаи бакайдгирии давлатй ворид гардидааст, амалй менамояд.
Дар холати катъ гардидани фаъолияти сохибкори инфиродй дар асоси
карори суд дар бораи бедарак гоибшуда ё фавтида эътироф намудани сохибкори
инфиродй, инчунин дар асоси карори суд дар бораи катъ гардидани фаъолияти
сохибкори инфиродй ба таври мачбурй, бакайдгирии давлатиро макомоти
анчомдихандаи бакайдгирии давлатй дар муддати ду рӯзи корй аз рӯзи ворид
гардидани нусхаи дахлдори карори суд анчом медиҳад.
Дар холати қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродй дар асоси
санади эътибори конунй пайдонамудаи суд дар бораи махрум намудан аз
хукуки машғул шудан ба намудҳои алохидаи фаъолияти соҳибкорй ба мӯхлати
муайян, бакайдгирии давлатии катъ гардидани фаъолияти сохибкорй аз тарафи
макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлатй дар муддати ду рӯзи корй аз
рӯзи бо тартиби муқарраргардида гирифтани маълумот дар бораи эътибори
конунй пайдо кардани ин хукми суд, анчом медихад.
Бакайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти сохибкори инфиродиро
дар холати вафоти ӯ макомоти анчомдихандаи бакайдгирии давлатй дар асоси
маълумоти ба ин мақомот тибқи тартиби мукаррарнамудаи конунгузории
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бакайдгирии давлатии вафоти ин шахс
воридгардида, анҷом медиҳад.
Бақайдгирии давлатӣ хангоми кагь гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродй
вобаста бо бекор кардани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи шахси хориҷй барои
муваккатан ё доимй сукунат намудан дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба
охир расидани мӯхдати он, дар асоси маълумоти ба макомоти анҷомдихандаи
бакайдгирии давлатӣ тибки тартиби мукарраргардида воридгардида дар
бораи бекор намудани чунин қуҷҷат ё ба охир расидани мӯхлати амали он
бо назардошти маълумоти дар Фехристи ягонаи давлатй оид ба чунин мӯхлат
мавҷудбуда, анҷом дода мешавад.
Тирпшби бақайдгчрчч давлатчч таъсчсёбич филиал ва чамоячдагчч
шахсч ҳуқуқчч хорчҷч
Бакайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии шахси хукукии
хориҷиро мақомоти анҷомдиҳандаи бакайдгирии давлатй дар махалли
ҷойгиршавии (сурогаи) филиал ё намояндагй дар муддати то панҷ рӯзи
корӣ аз рӯзи пешниход намудани ҳуҷҷатҳое, ки номгӯи онхоро қонунгузорй
пешбинй намудааст, бо дар худи ҳамин муддат додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи
бакайдгирии давлатии он амалй мегардонад.
Ҳуҷҷатҳои парой бақайдгирчч давлатчч таъсчсёбич филиал ва
чамоячдагчч июхсч ҳуқуқчч хорчҷӣ пешччҳодшавачда
Барои амалигардочии бакайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва
намояндагии шахси ҳуқ)’қии хориҷй ба .чақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии
давлатй ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:
1)
ариза барои бакайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва намояндагии
шахси хукукии хориҷӣ дар шакли тасдикнамудаи макомоти анҷомдихандаи
бакайдгирии давлатй. Дар ариза маълумоти зерин нишон дода мешавад:
а) шакли ташкшшю хукукии шахси хукукии хориҷй, ки филиал ё намояндагй
таъсис медихад;
б) номи фирмавии шахси хукукии хориҷй;
в) махали ҷойгиршавии (сурогаи) филиал ё намояндагии шахси хукукии
хориҷй;
г) маълумот дар бораи рохбари филиал ё намояндагии шахси хукукии
хориҷӣ (маълумот аз хуҷчати тасдиқкунандаи шахсияти шахси вокей, маълумот
барои тамос)
д) намудхои асосии фаъолият, ки филиал ё намояндагии шахси хукукии
хориҷй нияти амалй гардонидани онро дорад;
е) санаи пешниҳод гардидани ариза ва имзои аризадиханда.
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2) қарори мақоми ваколатдори шахси хукукии хориҷӣ дар бораи таъсис
додани филиал ё намояндагӣ дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи
таъин намудани роҳбари филиал ё намояндагии шахси хуқуқии хориҷй, ки
онҳоро шахсони ваколатдори шахси хукукии хориҷӣ имзо кардаанд;
3) нусхаи хуҷчати тасдиқкунандаи шахсияти рохбари филиал ё намояндагии
шахси хукукии хориҷй дар ҳолате, ки агар ҳуҷҷатхоро рохбари филиал
ё намояндагии шахси хукукии хориҷӣ пешниход кунад; нусхаи хуҷҷати
тасдиқкунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор, агар аз
ҷониби шахси ваколатдор ҳучҷагҳо барои бақайдгирии давлатии таъсисёбии
филиал ё намояндагии шахси хукукии хоричй пешниход гардад;
4) ваколатнома ба номи рохбари филиал ё намояндагй;
5) нусхаи хуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии шахси хукукии
хориҷй ё дигар хуччати бо кувваи конуниаш ба он баробар, ки холати хукукии
ин шахсро тасдик мекунад;
6) пардохтномаи (квитансия) боди давлатй.
Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ва
намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ
Ҳуччати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии таъсисёбии филиал ё
намояндагии шахси хукукии хориҷӣ Шаҳодатнома дар бораи бакайдгирии
давлатии филиал ва намояндагии шахси хукукии хориҷй мебошад.
Тартиби бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти филиал ва
намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ
Бакайдгирии давлатии кать гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии
шахси хукукии хориҷй дар асоси карори макомоти ваколатдори шахси хукукии
хориҷй ё дар асоси карори суд бо тартиби пешбининамудаи конунгузории
Ҷумхурии Тоҷикистон амалй гардонида мешавад.
Бакайдгирии давлатии кать гардидани фаъолияти филиал ва намояндагии
шахси хукукии хориҷй дар маҳалли бакайдгирии давлатии таъсисёбии филиал
ё намояндагии шахси хукукии хориҷй аз чониби макомоти анҷомдихандаи
бакайдгирии давлатй дар муддати то панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниход
намудани хуччатҳои амалй гардонида мешавад.
Шахси ваколатдори шахси хукукии хориҷй ӯхдадор аст, ки дар муддати ду
рӯзи корй аз лахзаи кабул намудани карор дар бораи кап, гардидани фаъолияти
филиал ё намояндагй макомоти анҷомдихандаи бакайдгирии давлатиро дар
бораи кабул намудани чунин карор ба тарики хаттй огох созад.
Бакайдгирии давлатии кать гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии
шахси хукукии хоричй дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон пас аз гузаштани
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на камтар аз ду моҳ аз рузи нашр намудани маълумот дар ин хусус дар яке
аз воситахои ахбори оммаи ҷумхуриявӣ ба анҷом расонида мешавад.
Қатъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳукукии хориҷй
дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон аз рӯзи ворид намудани маълумот дар ин
хусус ба Фехристи ягонаи давлатӣ ба итмомрасида хисоб ёфта, бо иқтибос
аз Фехристи ягонаи давлатй тасдик карда мешавад.
Ҳуҷҷатҳои парой бақайдгирии давлатй и қатъ гардидани фаъолияти
филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ пешниҳодшаванда
Барой амалигардонии бақайдгирии давлатии қатъ гардидани фаъолияти
филиач ё намояндагии шахси ҳуцуқии хориҷӣ ба мақомоти анҷомдиҳандаи
бақайдгирии давлатй ҳуҷҷатҳои зерин пешнщод карда мешаванд:
1) ариза дар бораи қатъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии
шахси ҳуқуқии хориҷӣ;
2) қарори макомоти ваколатдори шахси хуқуқии хориҷй дар бораи катъ
гардидани фаъолияти филиал ё намояндагии шахси хукукии хориҷӣ бо
нишон додани хайати комиссия дар бораи қатъ гардидани фаъолияти филиал
ё намояндагй;
3) ҳуҷҷатҳои тасдиккунанда оид ба супоридани мӯхр ва махкам карда
шудани суратҳисобхои бонкй;
4) карори суд дар холате, ки катъ гардидани фаъолияти филиал ё намояндагй
дар асоси карори суд амалй гардонида мешавад;
5) ҳуҷҷате, ки аз чониби шахси хукукии хориҷй эътироф намудани карзро
дар назди кредиторон тасдик мекунад, ба истиснои ӯҳдадорихои андоз;
6) ҳуҷҷате (санади санҷиши хотимавии андози филиал ё намояндагии
шахси хукукии хоричй), ки адо намудани карзро дар бораи пардохти андозе,
ки дар робита ба фаъолияти филиал ё намояндагии шахси хукукии хоричй
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омадааст, тасдик мекунад;
7) нусхаи аслии Шаходатнома дар бораи бақайдгирии давлатии таъсиси
филиал ё намояндагии шахси хукукии хоричй;
8) пардохтнома (квитансия) дар бораи пардохти бочи давлатй.
Асосҳо барон рад кардани бақайдгирии давлатй
Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатй ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои
зерин бақайдгирии давлатиро рад намояд:
1) агар хуччатҳои бо максади бакайдгирии давлатй пешниҳодгардида ба
талаботи мукаррарнамудаи Қонуни мазкур мувофикат накунанд;
2) агар номи шахси хукукй ба талаботи конунгузории Ҷумхурии Точикистон
мувофикат накунад;
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3) агар бо худи хамон ном дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси ҳукукии
дигар ба кайд гирифта шуда бошад;
4) агар муассиси шахси хукукии таъсисёбанда аз хисоби андоз ва дигар
пардохтхои хатмй аз будет карздор бошад;
5) агар шахси хукукй - муассиси шахси хукукии таъсисёбанда дар мархилаи
бархамдихӣ қарор дошта бошад;
6) ҳангоми ҷой доштани бахси судй байни муассисони шахси хукукй тибқи муроҷиати хаттии онхо.
Рад намудани бакайдгирии давлатй, инчунин саркашй намудан аз бакайдгирии
давлатй боиси ба суд шикоят намудан шуда метавонад.
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Боби 2. Низомҳои андозбандй дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кодекси андози Ҷумқурии Тоҷикистон маротибаи сеюм 5 сентябри соли
2012 аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
кабул ва 14 сентябри соли 2012 аз ҷониби Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонибдорӣ карда шуда, он аз 1 январи соли 2013
мавриди амал карор дода шудааст, ки тавассути он низоми андози ҷумҳурй,
андоз ва андозбандӣ такмил ёфт.
Мутобики қонунгузории андози ҷумхурӣ низомқои махсуси андозбандӣ
мукаррар карда шудаанд, ки тибқи онҳо гуруҳқои алоҳидаи андозсупорандагон
ӯхдадоранд баъзе андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллиро тибқи тартиби
соддакардашуда супоранд.
Ба низомҳои махсуси андозбандй инҳо дохил мешаванд:
- низоми андозбандии шахсони вокеие, ки фаъолияти соҳибкориро гибки
патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд;
- низоми соддакардашудаи андозбандй барои субъектҳои соҳибкории хурд;
- низоми соддакардашудаи андозбандй барои истеҳсолкунандагони
маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона);
- низоми махсуси андозбандй барои субъектхои бизнеси бозй.
Боҷи гумрукй, боҷи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз номгӯи андозҳои
Кодекси андози амалкунанда хориҷ карда шуда, онхо гибки Кодекси гумрукй
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар
пардохтҳои хатмӣ ба буҷет» ва «Боҷи давлатӣ» ба танзим дароварда мешаванд.
Ҳамзамон дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон низомхои имтиёзноки
андозбандй мукаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузорй ба соҳахои
афзалиятноки иктисодист додани имтиёзхои андозии иловагиро пешбинй
менамоянд (андозбандии сохтмони неругохҳои барки обй, хусусияти
андозбандии корхонаҳои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи
пахта ба махсулоти никой (аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагии дӯзандагй)
машғул мебошанд, андозбандй аз рӯи созишномаҳо оид ба таксими маҳсулот,
асосҳои андозбандии фаъолияти минтакаҳои озоди иктисодй ва хусусияти
андозбандии хоҷагиҳои паррандапарварй ва корхонаҳои исолкунандаи хӯроки
омехтаи парранда ва чорво).
Мутобики қонунгузории андози Ҷумҳурии Точикистон 10 намуди андоз
мукаррар шудааст, ки аз он 8 намуд андози умумидавлатй ва 2 намуд андози
махаллй мебошад. Ба андозхои умумидавлатй дохил шудаанд:
андоз аз даромад;
2) андоз аз фонд ;
3) андоз аз арзиши иловашуда;
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4)
5)
6)
7)
8)

аксизҳо;
андози иҷтимой;
андоз барои захираҳои табий;
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия.

Ба андозҳои маҳаллӣ дохил мешаванд:
андоз аз воситаҳои нақлиёт;
андоз аз молу мулки ғайриманкул.
Андозҳои умумидавлатии Ҷумхурии Тоҷикистон
Андоз аз даромад. Андоз аз даромад, ки буҷети давлатро таъмин менамояд,
дар байни дигар андозҳо мавкеъи муҳимро ишғол менамояд. Вай манбаҳои
гуногуни даромади шахрвандонро дар бар мегирад, ки ба соҳаи фаъолияти
гуногуни онхо алокаманд мебошад.
Супорандагони андоз аз даромад шахсони воқей-резидентқо ва ғайрирезидентхо
мебошанд, ки объекти андозбандшаванда доранд.
Объекты андозбандӣ даромади андозбандишаванда, аз ҷумла, ҳама гуна
даромад, ки новобаста ба махал ва воситаи пардохт аз ҷониби андозсупорандагони
зерин шрифта шудааст, ки барои давраи андоз ҳамчун фарки байни даромади
умумй ва маблағи тарххои пешбининамудаи конунгузории андоз муайян
карда мешавад:
- барои шахсони вокеие, ки резидента Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб
мераванд, аз манбаъхои вокеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) аз манбаъҳои
берун аз худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- барои шахсони воқеие, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хисоб
намераванд, аз манбаъҳои дар Чумҳурии Тоҷикистон мавҷудбуда.
Даромади умумие, ки шахси воқеӣ мегирад, ба гурӯххои зерин таксим
мешавад:
- даромадҳое, ки дар манбаьҳои пардохт андозбандӣ карда мешаванд;
- даромадҳое, ки дар манбаъҳои пардохт андозбандӣ карда намешаванд.
Манбаи андоз аз даромад даромади умумие мебошад, ки шахсони вокей
- резидснтҳо ва гайрирезидентхо гирифтаанд, барои давраи андоз хамчун
фарки байни даромади умумй ва маблағи тарххои пешбининамуда муайян
карда мешавад.
Аз даромад дар шакли музди мехнати гурӯҳҳои зерини шахсони вокей
- кормандони кироя барои ҳар моҳи таквимй дар ҳаҷми 10 нишондиҳанда
барои ҳисобҳо тарҳи шахсӣ амалй карда мешавад:
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- кахрамонхои Иттиқоди Шӯравй, қахрамонҳои меҳнати сотсиалистӣ,
каҳрамонҳои Тоҷикистон, шахсони ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанй
баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбй барои мухофизати
Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистй, аз ҷумлаи хизматчиёни
харбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, сигодҳо ва муассисахои ба ҳайати артиши
амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд, собиқ партизанҳо, ҷанговарони
интернатсионалист, маъюбони гурӯҳҳои 1 ва II;
- шаҳрвандони беморшуда ва мубталои бемории шуоъ, ки дар натиҷаи
окибатхои садамаҳо дар объектхои атомӣ рух додааст, шахсони дар рафъи
окибатҳои чунин садамақо дар доираи минтакаи ҷудокунй иштирокдошта,
шахсоне, ки дар давраи бартараф намудани окибатҳои садамаҳо дар корҳои
баистифодабарй ё дигар корҳо дар объектҳои атомй иштирок намудаанд.
Аз даромади шахси воқеӣ - корманди кироя яке аз маблагхои нисбатан
калонтари тарҳи шахсй дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиккунанда иҷозат дода
мешавад.
Ҳангоми ҳисоб кардани даромади андозбандишавандаи шахси воқей аз
даромади ӯ маблағи андози иҷгимоии барои суғурташудагон, ки бо меъёри
1 фоиз нигоқ дошта шудааст, тарх карда мешавад.
Даромади андозбандишавандаи ҷойи кори асосии шахси вокеи аз рӯи
меъёрхои зерин андозбандй мешавад:
р/т

Маблаги даромади
андозбандишаванда
(дар як мох)

Маблаг ва меъёри андоз
Даромад андозбандй намешавад
(аз андозбандй озод)

1.

На зиёда аз тархи шахсй

2.

Зиёда аз микдори тархи шахсй то 8 фоиз аз маблаги даромади
андозбандишавандаи зиёда аз
140 сомони
тархи шахсй

Маблаги андози сатри 2 ҷамъ
13 фоиз аз маблаги даромади
андозбандишавандаи зиёда аз
140 сомонй
Даромади андозбандишавандаи шахси вокей, ки дар ҷадвали боло пешбинй
нагардидааст, бо меъёри 13 фоиз бе татбиқи тарҳқои пешбининамуда, ба
истиснои тархи андози иҷтимоии пардохтшуда барои шахси суғурташуда,
андозбандй карда мешавад.
Даромад дар шакли музди мехнати андозбандишавандаи шахси вокей ғайрирезидент бо меъёри 25 фоиз андозбандй карда мешавад.
3.

Зиёда аз 140 сомонй
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Аз намудҳои зерини даромадҳои шахсони воқеи андоз аз даромад гирифта
намешавад:
1) даромад аз фаъолияти расмии дипломата (консулй) ва фаъолияти ба он
баробаркардашудаи шахсе, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад,
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2) арзиши молу мулк дар шаклҳои аслй (натуралй) ва (ё) пулй, ки аз шахсони
вокей ҳамчун мерос ё тӯхфа гирифта шудаанд, ба истиснои даромадхое, ки аз
хисоби ин молу мулк гирифта шудаанд, аз ҷумла маблағҳое, ки ба ворисони
(ворисони ҳуқуқии) муаллифони асарҳои илмй, адабй, санъат, инчунин барои
кашшофй, ихтироъкорӣ ва намунаҳои саноатй пардохт мешаванд.
3) арзиши тӯхфаҳои аз шахсони ҳукукй гирифташуда, инчунин ҷоизаҳои
(бурдҳои) дар озмунҳо ва мусобикахо гирифташуда, аз ҷумла дар шакли
пулй, ки агар:
а) арзиши тӯҳфахои аз шахсони ҳукуқӣ гирифташуда, ки аз 100 нишондиханда
барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест;
б) арзиши ҷоизахои (бурдҳои) дар намоишхо ва мусобиқаҳои байналмилалй
гирифташуда, ки аз 500 нишондиханда барои ҳисобхо дар як сол зиёд нест;
в) арзиши ҷоизахои (бурдхои) дар озмунхо ва мусобиқаҳои ҷумхуриявӣ
гирифташуда, ки аз 100 нишондиханда барои хисобхо дар як сол зиёд нест.
4) нафақахои давлатӣ ва суғуртавй стипендияҳои давлатй, ёрдампулихои
давлатй ва ҷубронпулиҳои давлатй.
5) алиментхо аз шахсоне, ки онро мегиранд, маблагхое, ки барои супоридани
хун, шири модарӣ ва дигар кӯмакхои ба донорхо додашаванда.
6) пардохтхои якдафъаина ва кӯмаки моддй аз ҳисоби буҷет, ки мутобиқи
санадхои меъёрии хукукй дода мешаванд, маблагхои аз чониби корфармо ба
шахси вокей - резидент пардохтшавандаи хароҷоти сафархои хизматӣ аз рӯи
меъёрхои мукарраршуда, маблағи чуброни хароҷоти сафарҳои хизматии аз
чониби ташкилотҳои байналмилалй ва муассисахои онхо, фондхо, ташкилотхои
ғайридавлатй - ғайрирезидент аз ҳисоби маблағҳои ин шахсони дар боло
номбаршуда, инчунин кӯмаки башардӯстона (гуманитарй) ва кӯмаки эхеонкорй,
аз чумла ҳангоми офатҳои табиӣ.
7) афзоиши арзиш хангоми фурӯш ё дигар шакли бегона кардани:
а) биноҳои (ҳуҷраҳои) истиқоматӣ, ки на кам аз 3 сол ҷойи зисти
(истиқомати) асосии андозеупоранда то бегона кардан карор дошта бошанд;
б) дигар объектҳои гайриманкул, ки на кам аз 2 сол то санаи бегона кардан
дар моликияти андозеупоранда карор дошта бошанд.
8) афзоиши арзиш ё дигар шакли бегона кардани молу мулки манкул, ба
истиснои:
а)
молу мулке, ки аз чониби андозеупоранда барои фаъолияти соҳибкор
истифода бурда мешавад;
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б) фурӯши воситахои наклиёти механики ва ядакҳо, ки бояд ба кайди
давлатй гирифта шаванд ва на камтар аз як сол то санаи бетона кардан дар
моликияти андозсупоранда карор дошта бошанд;
в) моликияти киматноки таърихй (антиквариат).
9) маблағи ҷоизахо ва мукофотхои давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон.
10) пардохтҳои сугуртавие, ки тибки шартномахои дорой хусусиятҳои
ҷамъшаванда ва баргардонидашаванда дар доираи маблағҳои аз ҷониби шахси
вокей ба хисоби чунин шартномахо пардохтшуда ва пардохтхои сугуртавие,
ки дар натиҷаи фавти шахси сугурташуда гирифта шудаанд.
11) маблагхои маош, подошпулихо ва дигар маблагхои пардохтшуда вобаста
ба адои хизмат (иҷрои ӯхдадорихои мансабй) ба хизматчиёни харбй, шахсони
хайати қаторй ва роҳбарикунандаи системаи вазоратхои мудофиа, корхои
дохилй, макомоти давлатии амнияти миллй, оид ба холатхои фавкулодда ва
мудофиаи гражданй, вохидхои хифзи хукукй макомоти назорати давлатии
молиявй ва мубориза бо коррупсия, макомоти гумрук, Агентии назорати
маводи нашъовар, Гвардияи миллй, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
12) бурдхо аз вомбаргҳои давлатй ва лотереяхои давлатии Ҷумхурии
Тоҷикистон, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардааст, дар
хаҷми на зиёда аз 50 сомонй ба як вомбарг ё лотерея.
13) кӯмаки иҷтимоии суроғавй, ёрдампулй ва ҷубронпулиҳо, ба истиснои
пардохтҳо вобаста ба музди меҳнат, ки аз хисоби маблагхои бучети давлатй
гибки хаҷм ва тартиби муайяннамудаи санадхои меъёрии хукукй дода мешаванд.
14) ҷуброни зарари чисмонй ё дигар намуди зарари ба саломатии корманд
вобаста ба иҷрои ӯхдадорихои мехнатиаш ва хизматиаш расонидашуда,
мутобики қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон.
15) арзиши либоси махсус ва (ё) либоси расмй ва пойафзол, воситахои ҳифзи
инфиродй ва кӯмаки аввалияи гиббй, собун, воситахои безараркунанда, шир
ё дигар маҳсулоти истеъмолии ба онхо баробари барои истеъмоли табобатию
профилактики додашуда тибки меъёрхо ва вобаста ба сохаҳои фаъолият, ки
аз ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон мукаррар шудаанд.
16) пардохтхои сугуртавй тибки шартномахои суғуртаи ҳатмии масъулияти
корфармо (аз хисоби маблагхои корфармо) барои расонидани (хангоми
расонидани) зарар ба ҳаёт ва саломатии корманд хангоми ичрои ӯхдадорихои
мехнатй (хизматй).
17) маблаги ҷуброни зарари моддй, ки бо карори суд мукаррар карда шудааст.
Андоз щ фонда. Супорандагони андоз аз фонда шахсони хукукй (ба истиснои
шахсоне, ки чавобгӯи шартхои низомхои махсуси андозбандй мебошанд) ба
ҳисоб мераванд. Ҳама гуна субъекти хоричие, ки шахси вокей намебошад,
барои мақсадҳои ба сифати андозсупоранда - корхона баррасй мегардад,
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Объекты андозбандии андоз аз фоида барои резидент даромади умумй
мебошад, ки ба маблағи тархлои пешбининамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон кам карда мешавад. Даромади умумй аз даромадхо, подошпулихо
ва манфиатхои андозсупоранда дар шакли пулй ва моддй (гайримоддй), аз
ҷумла тамоми воридоте, ки боиси афзоиши дороихои софи андозсупоранда
мегардад, ба истиснои воридоте, ки аз андоз аз фоида озод аст, иборат мебошад.
Объекты андозбандии гайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон тавассути муассисаы доимй амалй менамояд, даромади умумии
он аз манбаъхои Ҷумхурии Тоҷикистон вобаста ба муассисаи доимй мебошад,
ки ба маблағи тарххои пешбининамудаи Кодекси андози ҶумхурииТоҷикистон
нисбат ба чунин даромад кам карда шудааст.
Манбаи андоз ин даромади умумй барои давраи андоз мебошад, ки ба
маблағи тарҳҳои мукарраркардаи Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон кам
карда шудааст.
Даромади умумии резидент аз даромадхое иборат мебошад, ки хамин
шахе дар давоми давраи андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз худуди
он гирифтааст .
Даромади умумии ғайрирезидент, ки фаъолияташро дар Ҷумхурии Тоҷикистон
тавассути муассисаи доимй амалй менамояд, аз даромадхои ба фаъолияти
муассисаи доимй алоқаманд иборат мебошад, ки хамин шахе гирифтааст.
Манбаи андози ғайрирезидент аз даромади умумии аз манбаъхои дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон бадастовардаи ӯ, ки ба муассисаи доимиаш алокаманд
нест, иборат мебошад.
Меъёри андоз аз фоида. Фоидаи андозсупоранда, ки ба маблаги зарари
расида кам карда шудааст, аз рӯи меъёрхои зерин андозбандй карда мешавад:
1) барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо:
- аз 1-уми январи соли 2013 - 15 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумй;
- аз 1-уми январи соли 2015 - 14 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумй;
- аз 1-уми январи соли 2017 - 13 фоиз, вале на кам аз I фоизи даромади умумй.
2) барои дигар намудхои фаъолият:
- аз 1-уми январи соли 2013 - 25 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумй;
- аз 1-уми январи соли 2015 - 2 4 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумй;
- аз 1-уми январи соли 2017 - 23 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумй.
Фоидаи ғайрирезидент аз рӯи меъёри 25 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи
даромади умумй андозбандй мешавад.
Қонунгузории андоз аз андоз аз фоида озод намуданро пешбинй намудааст,
ки инхо мебошанд:
1) муассисахо, ташкилотхои динй, эҳсонкорӣ, ташкилотҳои байнихукуматӣ
ва байнидавлатии (байналмилалии) гайритиҷоратй, ба истиснои фоидае, ки
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онхо ач фаъолияти сохибкорй мегиранд. Ҳамчамон чунин муассисахо ва
гашкилотҳо бояд бахисобгирии ҷудогонаи фаъолияти асосй (фаъолияте, ки
ач андоч ач фонда очод аст) ва фаъолияти соҳибкориро пеш баранд.
2) маблағгучарониҳои ройгон, молу мулки ройгон ва грантҳое, ки
ташкилотқои ғайритиҷоратӣ мегиранд ва барои фаъолияти гайритиҷоратй
истифода мебаранд, инчунин аъчохаккиҳо ва хайрияи ба онхо дастрасшуда.
3) корхонаҳо, ба истиснои корхонахое, ки ба фаъолияти савдо, миёнаравй,
гаъминотй - фурӯш ва чахиракунй машғуланд, ки дар онхо дар як вақт дар
соли ҳисоботии андоч:
а) на камтар ач 50 фоичи шумораи кормандонро маъюбон ташкил медиханд;
б) на камтар ач 50 фоичи маблагхои мучди мехнат ва дигар таъминоти
моддй, ач ҷумла натуралй, барои эхтиёҷоти маъюбон сарф карда шудааст.
4) Хачинаи суғуртаи пасандочҳои шахсони вокей.
5) суди сахмияхое (дивидендхое), ки корхонахои речидентй ач корхонахои
речидентй мегиранд.
6) корхонахои нави молистехсолкунанда ач санаи бақайдгирии ибтидоии
давлатй хангоми ач ҷониби муассисони онҳо дар мӯхлати 12 мохи таквимии
ач санаи бакайдгирии давлатй ба фонди оинномавии чунин корхонаҳо ворид
намудани хаҷмхои дар поён пешбинигардидаи сармоягучориҳо ба мӯҳлати:
а) 2 сол, агар хаҷми сармоягучорихо бештар ач 200 хачор доллари ИМА
то 500 хачор доллари ИМА бошанд;
б) 3 сол, агар хаҷми сармоягучорихо бештар ач 500 хачор доллари ИМА
го 2 миллион доллари ИМА бошанд;
в) 4 сол, агар хаҷми сармоягучорихо бештар ач 2 миллион то 5 миллион
доллари ИМА бошанд;
г) 5 сол, агар хаҷми сармоягучорихо бештар ач 5 миллион доллари ИМА
бошанд.
Тарҳкуниҳо. Мутобики Кодекси андочи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
мақсадхои андочбандй ач фонда тархкунихо пешбинй карда шудааст. Ач
даромади умумй тамоми хароҷоти тасдикшудаи вокеан анҷомдодаи марбут
ба давраи ҳисоботии бо гирифгани чунин даромад алокаманд, ки дар Кодекси
андочи Ҷумхурии Тоҷикистон ва (ё) дигар санадхои меъёрии хукуқӣ пешбинй
гардида, ба Кодекси андоч мухолифат намекунанд, тарх карда мешаванд.
Андоз аз арзиши иловашуда. Андоч ач арчиши иловашуда, ба гурӯҳи
андочхои гайримустаким дохил мешавад.
Андозсупоранда. Супорандаи андоч ач арчиши иловашуда шахсе мебошад,
ки ба сифати супорандаи андоч ач арчиши иловашуда ба кайд гирифта
шудааст ё ӯхдадор аст ба чунин сифат ба кайд гирифта шавад. Шахси ба
кайд гирифташуда ач лахчаи эътибор пайдо кардани бакайдгирй оид ба андоч
ач арчиши иловашуда андочсупоранда ба хисоб меравад. Шахси ба кайд
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гирифтанашудае, ки ӯхдадор аст барои бакайдгирй ариза диҳад, аз аввали
давраи хисоботие, ки баъди давраи ба миён омадани ӯхдадории додани аризаи
бакайдгирй фаро мерасад, андозсупоранда мебошад.
Шахси машғули фаъолияти соҳибкорӣ, ки даромади умумиаш дар соли
сипаригашта аз ҳадди даромади 500 ҳазор сомонй зиёд шудааст, ӯҳдадор аст
ба андозбандй гибки низоми умумй гузарад ва ба макоми андози махал л и
бахисобгирии худ ҷихати бакайдгирй барои мақсадҳои андоз аз арзиши
иловашуда якҷоя бо ариза барои гузаштан ба андозбандй тибқи низоми
умумй ариза дихад.
Объектҳои андозбандй аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда
ва воридоти андозбандишаванда мебошанд.
Тахвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонй, ба истиснои таҳвили молҳо,
иҷрои корҳо ва хизматрасонй, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда
озод шудаанд ва дар доираи фаъолияти соҳибкории мустақилонаи шахе анҷом
дода мешаванд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрошаванда эътироф гардидаанд,
амалиёти андозбандишаванда мебошанд.
Арзиши амалиёти андозбандишаванда дар асоси маблаге (арзише, аз думла
дар шакли аслй (натуралй)), ки андозсупоранда аз мизоҷ ё аз хар шахси дигар
мегирад ё хукуки гирифтанро дорад, аз думла хама гуна бодхо, андозҳо ва
(ё) дигар пардохтхо, вале бе дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда,
муайян мегардад.
Молхои ба қаламрави Ҷумхурии Тодикистон воридшаванда ё воридшуда
(ба истиснои молхое, ки аз андоз аз арзиши иловашуда озод шудаанд), ки
мутобиқи конунгузории гумруки Ҷумхурии Тодикистон бояд дар эъломия
зикр шаванд, воридоти андозбандишаванда ба хисоб мераванд.
Бо максади андозбандй арзиши воридоти андозбандишаванда арзиши
гумрукии молхо, ки мутобики Кодекси гумруки Ҷумхурии Тодикистон муайян
гардидаанд, инчунин дамъи маблаги бодхо ва андозхое, ки ҳангоми воридоти
молҳо ба Ҷумҳурии Тодикистон бояд супорида шаванд, аммо бе назардошти
ААИ, мебошад. Ҳангоми хисоб намудани андоз аз арзиши иловашудаи молҳои
зераксизй, дар он маблаги аксиз дохил карда мешавад.
Озодкунӣ аз андоз.Тахвили молҳо (ба ғайр аз содироти молҳо), идрои
корхо ва хизматрасонихои зерин, ки дар Ҷумхурии Тодикистон андом дода
шудаанд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд:
1) фурӯш, супоридан ё идораи молу мулки ғайриманқул, ба гайр аз:
а) фурӯш ё супоридани бинои меҳмонхонаҳо ё манзилгох барои
истироҳаткунандагон;
б) фурӯш ё супоридани бинохои истикоматии нави сохташуда;
в) фурӯш ё идораи молу мулки гайриманкул, ки барои мақсадҳои соҳибкорй
истифода бурда мешавад;
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2) хизматрасониҳои алоҳидаи молиявӣ бар ивази подошпулй, ки номгӯи
онҳоро Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон дар мувофика бо Бонки миллим
Тоҷикистон ва макоми ваколатдори давлатй муайян менамояд, аз ҷумла молу
мулки моддии истехлокшаванда тибки амалиёти иҷораи молиявӣ (лизинг) (аз
ҷумла ҳавопаймохо), ба истиснои молу мулки ғайриманқул, автомашинаҳои
сабукрав ва мебел.
3) таҳвили пули миллй ва (ё) асъори хориҷй (ба ғайр аз мақсадхои
нумизматй), инчунин когазхои қиматнок.
4) хизматрасонихои динӣ ва маросимй аз ҷониби ташкилоти динӣ.
5) хизматрасонии гиббии муассисахои давлатй, ба истиснои хизматрасонихои
ё косметологй, дандонпизишкй ва санаторию курортй.
6) хизматрасонихои зерини муассисахои давлатии аз хисоби буҷети
давлатй маблағгузоришаванда дар соҳаи маориф (дар холати мавҷуд будани
иҷозатнома, агар он зарур бошад):
а) таҳсилоти томактабй;
б) тахсилоти ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ;
в) тахсилоти ибтидоии касбй ва миёнаи касбӣ;
г) таҳсилоти олии касбй;
д) таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимй;
е) таҳсилоти иловагй ва махсус.
7) ройгон супоридани (даст кашидан аз) молхо ба манфиати давлат, таҳвили
молҳо, иҷрои корхо ва хизматрасониҳо ба сифати кӯмаки башардӯстона.
8) тахвили молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасонихое, ки бевосита аз ҷониби
муассисахои иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумхурии Тоҷикистон ё корхонахои
давлатие, ки ба системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
шомиланд, истеҳсол намудаанд (иҷро кардаанд, хизмат расонидаанд).
9) тахвили махсулоти махсуси истифодаи инфиродй барои маъюбон
мувофиқи номгӯе, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян
карда мешавад.
10)
таҳвили металлҳои киматбахо ва сангхои киматбахо, маснуоти заргарй аз
мсталлхои киматбахо ва сангҳои киматбахо, алюминийи аввалия, консентрати
металлҳо, маъданхои молй, оханпораи мсталлхои сиёх ва ранга, металлхои
дигари дар Ҷумхурии Тоҷикистон истехсолшаванда, пила, нахи пахта, калобаи
нахта, пахтаи коркарднашуда, аз ҷумла барои содирот, аз андоз аз арзиши
иловашуда озод карда мешавад.
Намудҳои зерини воридот аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда
мешаванд:
- воридоти пули миллй ва (ё) асъори хориҷӣ (ба гайр аз максадхои
нумизматй), инчунин когазхои киматнок;
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- воридоти металлхои киматбаҳо ва сангхои киматбаҳо аз ҷониби Бонки
миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон барои Хазинаи
давлатии сарватҳо;
- воридоти молқое, ки ройгон ба макомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дода мешаванд, воридоти молҳо ба сифати кӯмаки башардӯсгона, воридоти
молқое, ки ба ташкилотқои эҳсонкорй ба максади рафъи окибатҳои офатҳои
табий, садама ва фалокатҳо ройгон дода мешаванд;
- воридоти техникаи таъиноти кишоварзй, тачхизоти истехсолию технологӣ
ва маснуоти такмилии (комплектии) онхо, ки маҷмӯи ягонаи технологиро
ташкил медиханд. Номгӯи техникаи таъиноти кишоварзй ва тачхизоти
истехсолию технологи ва маснуоти такмилй ба он мутобиқи номгӯи молхои
фаъолияти иктисодии хориҷӣ аз чониби Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон
тасдик карда мешавад;
- воридоти дорувории тиббӣ, таҷҳизоти тиббй, фармасевтй ва асбобхои
тиббй мувофики номгӯи муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- воридоти молхое, ки барои татбики лоиҳахои сармоягузории Ҳукумати
Ҷумхурии Точикистон дар доираи маблағхои созишномахои грантй (қарзӣ)
амалй мешаванд;
- воридоти молхо барои сохтмони объектхои махсусан муҳим, ки номгӯи
онхоро Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян менамояд;
- воридоти молҳо (ба истиснои молҳои зераксизй) тибқи номгӯй ва ҳачми
муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон, ки бевосита истеҳсолкунандагон
барои истехсоли алюминийи аввалия анчом медиханд;
- воридоти нахи пахта ва алюминийи аввалия;
- воридоти техникаи харбӣ, агрегатҳои асосӣ, силох, лавозимоти чангй
ва дастгоххои парвозкунандаи таъиноти мудофиавидошта, инчунин кисмхои
эхтиётй ба онхо;
- воридоти маҳсулоти махсуси истифодаи фардй барои маъюбон мувофики
номгӯе, ки аз чониби Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон муайян карда мешавад.
Содироти молхо, ба гайр аз металлхои киматбахо ва сангхои киматбахо,
маснуоти заргарй аз металлхои киматбахо ва сангхои киматбахо, алюминийи
аввалия, консентрати металлҳо, оханпораи металлхои сиёх ва ранга,
металлхои дигари дар Ҷумхурии Точикистон истехсолшаванда, молхои дар
минтакаҳои озоди иктисодй истехсолшуда, пила, нахи пахта, калобаи пахта,
пахтай коркарднашуда бо андоз аз арзиши иловашуда аз рӯи меъёри сифр
андозбандй карда мешавад.
Хизматрасонии наклиётй ё дигар хизматрасонихо ё иҷрои корҳои бевосита
марбут ба хамлу накли бор ва мусофиркашонии байналмилалй, инчунин таҳвили
масолеҳи сӯзишворию равғанхои молиданӣ ва дигар маводи истеъмолӣ, ки
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ба дохили хавопаймо барон истеъмол дар вакти иарвозхои байналмилалй бор
карда мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд.
Андоз аз арзиши иловашударо оид ба воридоти андозбандишаванда
мақомоти гумруки ҷумқурӣ мутобики Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибки тартиби барои пардохти
гумрукй мукарраршуда ҳисоб мекунанд ва меситонанд.
Меъёри андоз. Меъёри андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои содирот
ва истифодаи меъёри пасткардашуда, 18 фоизи муомилоти андозбандишаванда
ва (ё) 18 фоизи воридоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад.
То 1 январи соли 2016 хамаи муомилоти андозбандишавандаи корхонахои
сохаи хӯроки умумй, корхонахои савдои яклухт ва макана, махсулоттайёркунй,
таъминотию фурӯш, корхонахои сохтмонй, муассисахои таълимй, ба истиснои
воридоти андозбандишаванда ва тахвили минбаъдаи моли воридшуда, инчунин
содироти андозбандишаванда, бо андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 5
фоиз (минбаъд - меъёри пасткардашуда) бе иҷозати бахисобгирии андоз аз
арзиши иловашудаи пардохташуда андозбандй карда мешаванд.
Аксизхо. Мутобики конунгузории андоз аксиз (андози аксиз) андози
ғайримустаким мебошад, ки ба нархи фурӯши молхои (хизматрасонихои)
зераксизй дохил карда мешавад.
Андозсупорандагон шахсоне, аз ҷумла вохидхои алохидаи шахсони хукукй
мебошанд, ки амалиётҳои андозбандишавандаро анҷом медиҳанд.
Объекти андозбандй амалиётхои андозбандишаванда бо молҳои зераксизй
ва намудҳои фаъолияти зераксизии зерин мебошанд:
1)
аз худуди корхона (макони истехсолот) берун баровардани молхои
зераксизие, ки дар каламрави Ҷумхурии Тоҷикистон истеҳсол шудаанд, аз
ҷумла:
а) тахвили молхои зераксизй, ба истиснои холатхое, ки андози аксиз барои
ин молхо пешакй пардохта шудааст;
б) супоридани молхои зераксизй барои коркард дар асоси ашёи фармоишгар
ба дигар шахе;
в) тахвили (супоридани) молхои зераксизие, ки махсули коркард аз ашёи
хом ва (ё) маводи барои коркард додашуда, аз ҷумла ашёи хом ва (ё) маводи
зераксизии барои коркард додашуда мебошад;
г) ба фонди (сармояи) оинномавии субъекта сохибкорй дохил намудани
молхои зераксизй;
д) истифодаи молхои зераксизй хангоми хисоббаробаркунии молй ва
хангоми пардохт дар шакли аслй (натуралй);
е) фиристодани молхои зераксизй аз ҷониби истеҳсолкунанда ба вохидхои
алохидаи худ;
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ж) фурӯши микдори озмунии молҳои зераксизй хангоми гузаронидани
расмиёти муфлисшавии андозсупоранда, агар аз рӯи молҳои мазкур дар
каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон каблан мутобики конунгузории Ҷумхурии
Тоҷикистон аксиз пардохт нашуда бошад;
2)
воридоти молҳои зераксизй ба каламрави Ҷумхурии Тоҷикистон мутобик
конунгузории гумрукй;
з) фурӯши молхои зераксизии мусодирашуда, бесохиб, тибки хукуки мерос
ба давлат гузашта ва ройгон ба моликияти давлат дар каламрави Ҷумхурии
Тоҷикистон сугюридашуда, агар аз рӯи молхои зикргардида дар каламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон каблан аксиз пардохт нашуда бошад;
4) истифодаи молхои зераксизй барои эхтиёҷоти истеҳсолии худ ва (ё)
барои истеҳсоли молхои дигари зераксизй;
5) расонидани намудхои алохидаи хизмат дар сохаи алоқаи баркй.
Молхои зераксизй инхо мебошанд:
1) хамаи намудхои спирт, нӯшокиҳои беспирт ва спиртдор;
2) тамокуи коркардшуда, махсулоти саноатии ивазкунандаи тамоку ва
махсулот аз тамоку;
3) сӯзишвории минералй, хама намудхои нафти хом ва маҳсулоти коркарди
он, моддахои битуминозӣ, мумхои минералй, гази моеъ;
4) шина ва покришкаҳои пневматикии резинии нав, шина ва покришкахои
пневматикии резинии баркароршуда ё пештар истифодашуда; шина ва
покришкахои яклухт ё нимпневматикй, протекторхои шинагй ва тасмахои
хошиядори резинй;
5) авгомобилхои сабукрав ва хама гуна воситахои наклиёти муҳаррикдоре,
ки барои кашонидани одамон пешбинй шудаанд;
6) махсулоти заргарй аз металлхои қиматбаҳо ва сангҳои қимагбаҳо,
инчунин қисмҳои онҳо аз металлхои киматбахо ва (ё) бо металлҳои қиматбахо
рӯйпӯшкардашуда.
Конунгузории андози ҷумҳурӣ намудхои фаъолияти зераксизиро пешбинй
намудааст, ки инхо мебошанд:
1) хизматрасонии алокаи кандуии (мобилии) сайёри истифодаи умум
(хамаи стандартҳо);
2) хизматрасонй оид ба интиколи маълумот (аз чумла алокаи телеграфй
ва IP-телефонй), аз чумла тавассути шабакаҳои операторон;
3) хизматрасонии хадамоти телематики;
4) хизматрасонии алокахои телефонии байналмилалй (байнишахрй)
тавассути шабакахои операторҳо.
Манбаи андоз оид ба андози аксиз нисбат ба моли андозбандишаванда
инхо мебошанд:
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1) хаҷми вокеии молҳои зераксизй;
2) маблағи амалиёти андозбандишавандаи дар асоси нархи фурӯши чаканаи
молҳои зераксизй муайяншаванда, бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва
аксизҳо;
3) маблағи амалиёти андозбандишавандаи ба арзиши гумрукй ё нишондиҳандаи
хаҷми вокеии моли зераксизй асосёфта, ки мутобиқи Кодекси гумруки
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо,
муайян карда мешавад;
4) маблағи амалиёти андозбандишавандае, ки дар асоси нархи чаканаи
мол бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо - ҳангоми аз ҷониби
молистеҳсолкунандаи молҳои зераксизй ба сифати пардохт дар шакли аслй
(натуралй), тӯхфа додани молхои зераксизй, хангоми ба моликияти гаравгиранда
додани молҳои багаравмондашуда ё амалиёти мубодила, инчунин дар асоси
ройгон додани молҳои зераксизй.
М анбаи андоз барои андозсупорандагоне, ки намудҳои алоҳидаи
хизматрасониҳоро дар соҳаи алокаи баркй анҷом медиҳанд, маблағи подошпулии
барои анҷом додани хизматрасониҳои пешбинигардида гирифташуда
(гирифташаванда) бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо мебошад.
Меъёрҳои андози аксиз барои молҳои зераксизй аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии
хориҷй муқаррар карда мешаванд. Меъёрҳои аксизҳо метавонанд бо фоизҳо
(адвалорӣ) ба арзиши молҳои зераксизй ва (ё) бо маблаги устувор (мутлак) ба
воҳиди ченаки молҳои зераксизй дар ифодаи натуралй мукаррар карда шаванд.
Меъёрҳои аксизҳо барои маҳсулоти спиртдор вобаста ба ҳаҷми спирти беоби
дар таркибаш мавҷудбуда (садфоиза) тасдиқ карда мешаванд.
Меьёри аксиз барои намудҳои алоҳидаи хизматрасонй дар соҳаи алоқаи
баркӣ дар хаҷми 5 фоизи манбаи андоз муқаррар карда мешавад.
Озод намудан аз андоз. Мутобики мукаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз супоридани аксиз озод мебошанд:
1) нӯшокиҳои спиртдор, ки шахси вокеӣ мувофики номгӯй ва дар доираи
меъёрқои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеъмоли
худй истеҳсол мекунад;
2) ворид намудани ду литр нӯшокии спиртй, ду баста (400 дона) сигор,
маснуоти заргарй ба микдори 4 адад (бо арзиши на зиёда аз 150 нишондиханда
барои ҳисобҳо) аз тарафи шахси вокей барои истеъмоли(истифодаи) худй,
инчунин сӯзишвории автомобил мувофиқи гунҷоиши зарфи сӯзишвории
авгомобил барои шахсоне, ки ба Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути автомобил
ворид мешаванд;
3) молҳое, ки ба тариқи транзит тавассути каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
интикол дода мешаванд;
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4) воридоти мувақкатии молҳо ба каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба
истиснои молҳое, ки барон содироти такрорй (реэкспорт) пешбинй шудаанд;
5) молҳои зераксизӣ, ба ғайр аз маҳсулоти спиртдор ва тамоку, ки дар доираи
кӯмаки башардӯстона ворид мешаванд, инчунин молҳои воридшаванда барон
беподош додан ба ташкилотҳои эҳсонкорй ба мақсади бартараф намудани
окибатҳои офатҳои табий, садамаҳо, фалокатҳо ва барон беподош додан ба
мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда;
6) содироти молҳои зераксизй, агар чунин содирот ҷавобгӯи талаботи
мукаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад.
Тамгаи аксизӣ. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи молҳои зераксизии
ватанй ва воридотиро, ки бояд тамғаҳои аксизӣ гузошта шаванд, мукаррар
менамояд. Фурӯши чунин молҳои зераксизй бе тамғаҳои аксизй манъ аст.
Мақомоти андоз қуқук доранд чунин молҳои зераксизиро, ки бе тамғаҳои
аксизӣ ба фурӯш бароварда шудаанд, мувофиқи тартиби мукарраргардида
мусодира намоянд. Тамғақои аксизӣ ҳуҷҷатҳои ҳисоботдиҳии қатъй буда,
дорои дараҷаи муайяни муҳофизат мебошанд. Тартиби таҳия ва муомилоти
онҳо аз ҷониби Ҳукумаги Ҷумҳурии Тоҷикисгон муайян карда мешавад.
Тартиби гузоштани тамғаҳои аксизй ба маҳсулоти зераксизй аз ҷониби
макоми ваколатдори давлатй муқаррар карда мешавад. Истеҳсолкунандагон
ва шахсон - воридкунандагони молхои зераксизй барои тамғагузории молҳои
зераксизй ҷавобгар мебошанд.
Андози иҷтимоӣ. Андози иҷтимоӣ маблағсупории ҳатмй мебошад, ки
барои мақсадҳои суғуртаи иҷтимоӣ аз ҷониби супорандагони андози иҷтимоӣ
мувофики меъёрҳои мукаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
нисбати маблағи музди меҳнат ё дигар манбаи андоз пардохта мешавад.
Супорандагони андози иҷтимоӣ инҳо мебошанд:
1) шахсони қукукӣ, воҳидҳои алоҳидаионҳо, муассисаҳои доимии
ғайрирезидентҳо ва сохибкорони инфиродй - корфармоён, ки ба шахсони
воқеӣ-резидентҳои бо онҳо дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатй ё
бе шартнома ҳамчун коргарони кироя кор мекунанд, музди меҳнат, подошпулй
ва манфиатҳои дигар медиҳанд;
2) шахсони ҳуқуқй, воҳидҳои алохидаи онҳо, муассисаҳои доимии
ғайрирезидентҳо ва сохибкорони инфиродй, ки ба шахсони воқей-резидентҳои
ба сифати сохибкори инфиродй ба кайд гирифтанашуда дар асоси шартномаҳои
дорои хусусияти гражданй- хукукй ё бе шартнома хакки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон хизматхои расонидашударо (корҳои иҷрошударо) чуброн менамоянд;
3) шахсони вокеии дар бандхои 1) ва 2) -и дар боло пешбинигардида, ки
пардохт гирифтаанд;
4) шахсони воқеие, ки дар каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти
соҳибкори иинфиродӣ машғуланд, аз ҷумла онҳое, ки ба сифати аъзои
хоҷагиҳои деҳконй (фермерй) бе таъсиси шахси хукукй фаъолият мекунанд.
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Конунгузории андоз муқаррар намудаст, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки муҳоҷирони меқнатй мебошанд ҳукук доранд ба мақоми
андози маҳалли зисташон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аризаи хаттӣ муроҷиат
намуда, ихтиёран супорандаи андози иҷтимой шаванд ва онро дар хаҷм ва бо
гартиби мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон пардохт намоянд.
Объекты андозбандй. Барои андозсупорандагон объекти андозбандй инх,о
шуда метавонанд: музди меҳнат, подошпулй ва манфиатхои дигари муқаррар
намудаи қонунгузоии андоз, ки аз ҷониби андозсупоранда ба манфиати
кормандони кироя пардохта мешаванд, пардохтқо, подошпулӣ ва ҳар гуна нафъи
ба манфиати шахси вокеӣ пардохташванда, меҳнат, подошпулй ва манфиатхои
дигар мутобиқи шартномаҳои (карордодҳои) меҳнатй ва гражданӣ-ҳукуқй оид
ба иҷрои корҳо, хизматрасониҳо, аз ҷумла пардохт ва подошпулӣ мутобики
шартномаҳои муаллифй мебошад, ки андозсупорандагон ба манфиати шахсони
вокеие мепардозанд, ки соҳибкорони инфиродй намебошанд.
Барои шахсони воқеие, ки дар каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти
сохибкори иинфиродй машгуланд, аз ҷумла онҳое, ки ба сифати аъзои хоҷагиҳои
дехконӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқй фаъолият мекунанд, объекти
андозбандй даромади умумй аз фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.
Озод наыудан аз андоз. Аз супоридани андози иҷтимой гибки қонунгузории
андози ҷумҳурй озод карда шудаанд:
1) даромади шахсони воқеие, ки шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон набуда,
барои намояндагиҳои дипломатй ва (ё) консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
хориҷа корҳоро иҷро мекунанд ва хизмат мерасонанд;
2) даромади шаҳрвандони давлатҳои хориҷй аз кироякорӣ дар доираи
татбики лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3) даромадҳое, ки аз андоз аз даромад мутобики Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон озод карда мешаванд.
Меъёри андоз. Меъёри андози иҷтимоие, ки ба буҷет гузаронида мешавад,
барои суғуртакунандагон меъёри 25 фоиза ва барои суғурташудагон I фоиза
мукаррар карда шудааст. Барои шахсони вокеии фаъолияти сохибкории
инфиродиро тибқи патент анҷомдиҳанда, аз ҷумла аъзои хоҷагиҳои деҳқонии
(фермерии) бе таъсиси шахси хукукӣ андозаи ҳадди ақали андози иҷтимоӣ
аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.Барои
соҳибкорони инфиродии тибки шаходатнома амалкунанда меъёри андози
иҷтимоӣ ба сифати шахсони суғурташуда ба 1.0 фоизи манбаи андоз, вале на
камтар аз андозаи хадди аксари андози иҷтимой барои соҳибкории инфиродии
гибки патент фаъолияткунанда мукарраршуда, новобаста баандозаи даромади
гирифташуда, баробар мебошад.
Барои шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба намояндагихои дипломатии
(консулии) давлатҳои хориҷй ва намояндагихои ташкилотҳои байналмилалй
дар Ҷумхурии Тоҷикистон кор мекунанд ва хизмат мерасонанд ва андози
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иҷтимоиро мустақилона пардохт менамоянд, меъёри андози иҷтимоӣ ба
сифати суғуртакунандагон дар хаҷми 25 фоиз ва ба сифати суғурташудагон
1 фоиз муқаррар карда мешавад.
Барои максадхои суғуртаи иҷтимоӣ, аз ҷумла таъмини нафакаи соҳибкорони
инфиродй, ке фаъолияти сохибкории инфиродиро гибки патентанмедиханд,
аъзои хоҷагихои дсхконӣ (фермерй), ки шахсони хукукй нестанд, маблағи
умумии андози иҷтимоии пардохташуда 20 фоизи даромадеро ташкил медихад,
ки барон максадхои суғуртаи иҷтимой аз ҷониби шахсони вокеии дар боло
нишондодашуда шрифта шудааст.
Андозҳо барон захираҳои табиӣ. Мутобики конунгузории андоз, андозҳо
барон захираҳои табий дар ҳолати истифода бурдани захираҳои табий, аз
ҷумла истифодабарии каъри замин дар доираи карордодхо оид ба истифодаи
каъри замин ва (ё) истифодабарии об барои истеҳсоли нерӯи барк пардохта
мешаванд.
Ҳангоми истифодабарии захираҳои табиӣ истифодабарандагони онҳо
мувофиқи тартиби мукаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон,
инчунин дигар андозҳо ва дигар пардохтҳои хатмиро ба буҷет мутобики
конунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт менамоянд. Андозҳо
барои захираҳои табий инҳоро дар бар мегиранд:
1) андозҳо аз истифодабарандагони сарватхои зеризаминй (бонуси обунавй,
бонуси кашфи тичоратй, роялти барои истихроҷ);
2) роялти барои об.
Супорсшдагони андоз. Андозхо аз истифодабарандагони сарватхои зеризаминй
аз ҷониби шахсони зерин супорида намешаванд:
1) шахсони вокей барои маъданҳои фоиданоки маъмул ва обҳои зеризаминие,
ки дар китъаҳои замини ба онҳо барои истифода вобасташуда истихроҷ
менамоянд, агар чунин маъданхои фоиданоки истихроҷшаванда барои
фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда нашаванд;
2) истеҳсолкунандагони махсулоти кишоварзй ва муассисахои давлатие, ки
обҳои зеризаминиро барои эҳтиёҷоти хоҷагидории худ истихроч менамоянд;
3) истифодабарандагони сарвтхои зеризаминй барои истихроҷи зимнии
обҳои зеризаминй хангоми баргашта пур кардани ин обхо барои нигохдории
фишори кишри замин;
4) шахсоне, ки обҳои зеризаминии дренажии дар тавозуни давлатии
канданихои фоиданок ба назар гирифтанашавандаро хангоми коркарди
конхои канданихои фоиданок, сохтмон ва истифодаи иншооти зеризаминй,
истифодабарии заминхои поёноби ботлокшуда истихроч менамоянд.
Ш арщои пардохти андозҳо аз истифодабарандагони сарватхои зеризаминй
барои ҳар як истифодабарандаи каъри замин, дар карордоди истифодабарии
сарвати зеризамини байни истифодабарандаи сарвати зеризаминй ва макоми
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ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон дар мувофика бо Вазорати
молияи Ҷумхурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ мувофиқи
гартиби мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташаванда
муайян карда мешаванд.
Бонуси обунавӣ андози устувори яккаратаи истифодабарандаи сарвати
зеризаминй барои ба даст овардани қукуки истифодабариисарвати зери- замин
дар \удуди муайян намудаи иҷозатнома (иҷозат) мебошад.
Бонуси обунавй аз ҷониби шахсе пардохта мешавад, ки яке аз иҷозатномахои
(иҷозатҳои) зеринро гирифтааст:
1) иҷозатнома (иҷозат) барои омӯзиши геологй;
2) иҷозатнома (иҷозат) барои истихроҷи канданиҳои фоиданок.
Андозаи бонуси обунавӣ мувофики коидахои муайяинамудаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар карда шуда, дар қарордоди истифодабарии
каъри замин инъикос карда мешавад.Мутобики муқаррароти Кодекси андози
Ҷумхурии Тоҷикистон доир ба конҳои ҷудогонаи канданиҳои фоиданок
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад андозаи баландтари бонуси
обунавиро мукаррар намояд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад доир ба конҳои ҷудогонаи
канданиҳои фоиданок мӯҳлати дигари пардохти бонуси обунавиро муқаррар
намояд.
Бонуси кашфи тиҷорагӣ андози устувори якаратаи истифодабарандаи
сарвати зеризаминй барои кашф ва бакайдгирии конхои аз ҷиҳати иктисодй
барои истихроҷ муносиб, инчунин гирифтани ҳукуки истихроҷ дар ҳудуде
мебошад, кидар ичозатнома (ичозат) муайян шудааст.
Андозсупорандагони бонуси кашфи тиҷоратӣ ин истифодабарандагони
сарватхои зеризамине мебошанд, ки дар бораи кашфи тиҷоратии маъдани
фоиданок дар худуди карордодй хангоми гузаронидани амалиёти истифодабарии
сарватхои зеризамин дар доираи иҷозатномаи (иҷозати) барои истифодабарии
сарватхои зеризаминй гирифташуда эълон кардаанд.
Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон андозаи бонуси кашфи тиҷоратиро тибки
тартиби муайяннамудаи мукаррар менамояд ва он дар карордодй истифодаи
сарватхои зеризаминй дарч карда мешавад. Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон
метавонад барои конхои чудогонаи канданиҳои фоиданок андозаи баландтари
бонуси кашфи тичоратиро мукаррар намояд. Доир ба конхои чудогонаи
маъанхои фоиданок Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон метавонад мӯҳлати
дигари пардохти бонуси кашфи тичоратиро мукаррар намояд.
Роялти барои истихроч андозе мебошад, ки истифодабарандаи сарватхои
зеризаминй аз рӯи хар як намуди маъдан фоиданоки дар каламрави Ҷумхурии
Точикистон истихрочшаванда, новобаста ба он, ки онхо ба харидорон
(кабулкунандагон) тахвил (бор карда фиристода) шудаанд ё барои эхтиёчоти
худй истифода гардидаанд, алоҳида месупорад.
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Супорандагони роялти барои истихроҷ истифодабарандагони сарватҳои
зеризамине мебошанд, ки дар доираи қар як иҷозатномаи (иҷозати) барои
истифодабарии сарвати зеризаминӣ додашуда чунин амалхоро анчом медиханд:
1) истихроҷи маъданҳои фоиданок, аз чумла маъданҳои фоиданок аз
зуҳуроти минералии техногенй;
2) коркарди к маъданои фоиданок бо ҳосил кардани ҷузъҳои фоиданок
аз таркиби онхо.
Объекти андозбандии роялти барои истихроч маъданҳои фоиданоки зерин
мебошанд:
1) аз конҳои дар каламрави Ҷумҳурии Точикистон дар қитъаи каьри замини
ба андозсупоранда ҷудошуда истихроҷшаванда;
2) аз партовҳо (талафот) хосилкардашуда, агар барои чунин ҳосилкунй
иҷозатномаи (ичозати) алоҳида дода шавад.
Объекти роялти барои истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо
истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбақо, аз ҷумла аз зухуроти
минералии техногенй мебошад.
Объекти роялти барои истихроҷи чисмҳои сахти маъданҳои фоиданок
инҳо мебошанд:
1) чисмҳои сахти маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда ва (ё) ҳосилшуда,
аз чумла аз зухуроти минералии техногенй;
2) маъданҳои фоиданоки дар ҷараёни коркард ҳосилнамудаи корхонаҳои
коркардкунанда.
Манбаи андози роялти барои истихроҷ дар давраи андоз ин арзише мебошад,
ки дар асоси нархи таҳвил ё дар ҳолати мавчуд набудани таҳвилдар асоси
арзиши аслии маҳсулоти молии якуми аз канданиҳои фоиданок истихрочшуда
дар натичаи коркарди аввалия (полоиш, тозакунй) хосилшуда бе андоз аз
арзиши иловашуда муайян карда мешавад.
Манбаи андоз барои навъхои алоҳидаи канданихои фоиданок ҳамчун
микдори канданиҳои фоиданоки истихроҷшуда бо ифодаи аслй муайян карда
мешавад.
Манбаи андоз дойр ба ҳар як намуди канданихои фоиданок, аз чумла
барои металлхои киматбахо ва сангхои қиматбаҳо, канданихои фоиданоки
маъмулй ва канданихои фоиданоки дигар дар шакли софи химиявй муайян
карда мешавад.
Меъёрхои роялти барои истихроҷи канданихои фоиданоки маъмул дар
конунгу зори и андоз мукаррар карда шудааст.
Супорандагони роялти барои об (шахсоне эътироф мешаванд, ки дар
Ҷумхурии Точикистон обро барои истехсоли нерӯи барк истифода мебаранд.
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Объекта андозбандии роялти барои об истифодаи объектҳои обй бо
максади истеҳсоли нерӯи барк дар нерӯгоххои баркии обй эътироф мешавад.
Манбаи андоз ҳамчун микдори дар давраи ҳисоботй истеҳсолшудаи нерӯи
барк бе дарназардошти талаф хангоми интиколи (таҳвили) минбаъдаи он
муайян карда мешавад.
Озод намудан аз андоз.Мутобиқи мукаррароти Кодекси андози Чумхурии
Точикистон истифодаи объектхои обй барои максадҳои истеҳсоли нерӯи барк
чангоми аз 1000 киловатт бештар набудани иқтидори объектхои нерӯи барк
истеҳсолкунанда аз пардохти роялти барои об озод карда мешавад. Дойр ба
роялти барои об давраи андоз моҳи таквимй эътироф мешавад.
Меъёри роялти барои об хангоми истифодаи объектхои обй бо максадхои
истехсоли нерӯи барк ба андозаи 0,06 нишондиханда барои хисобхо барои
чар 1000 киловатт/соат нерӯи барки истехсолшуда ба ҳолати охири давраи
андоз муқаррар карда мешавад. Андозсупоранда маблағи роялти барои обро
мустакилона хисоб менамояд. Маблаги роялти барои об аз рӯи натиҷаи хар
як давраи андоз хамчун хосили зарби манбаи андоз ба меъёри андоз хисоб
карда мешавад.
А ндоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард. А ндоз аз
исшфодабарандагони роххои автомобилгард андози мустаким буда, супорандагони
он шахсоне мебошанд, ки низоми умумии андозбандиро истифода мебаранд
ва дорой объекта андозбандй мебошанд. Объекта андозбандй инхо мебошанд:
1) маблаги хамаи харочоти вокеии дар давраи ҳисоботии андоз барои
молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) дар хаҷми пурра анҷомдодаи (анчом
додашавандаи) андозсупоранда. Харочот барои сохтмон, хариди воситахои
асосй ва насб кардани онҳо, дигар хароҷоте, ки хусусияти капиталй дошта,
бояд минбаъд дар шакли ҳиссаҷудокунихои истехлокй аз рӯи воситахои асосй
гарх карда шаванд, объекти андозбандй эътироф намешаванд;
2) 70 фоизи даромади умумии дар давраи хисоботии андоз гирифташудаи
(1 ирифташаванда) андозсупоранда, агар маблаги вокеан харчшуда (харчшаванда)
аз 70 фоизи даромади умумй зиёд набошад.
Ба объекти андозбандй инхо дохил карда намешаванд:
1) андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгарди хисобшуда (ба
будет пардохташуда);
2) андозҳое, ки хангоми хисобкунии андози фонда мутобиқи мукаррароти
Кодекси андози Ҷумхурии Точикистон ба арзиши аслии молхо (корхо,
хизматрасонихо) дохил намешаванд;
3) харочоти шахсоне, ки бо максади бартараф намудани окибатхои офатхои
забий ё халли масъалаҳои дигари ичтимой иншооти заруриро бунёд намуда,
ба таври ройгон ба моликияти макомоти дахлдори давлатй месупоранд.
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Мутобики қонунгузории андоз бо андоз аз истифодабарандагони роҳҳои
автомобилгард инҳо андозбандй карда намешаванд:
1) муассисаҳои давлатӣ, аз ҷумла макомоти давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети
давлатӣ мабалғгузорй мешаванд, ба истиснои фаъолияти андозбандишаванда
барои хизматрасониҳои пулакӣ;
2) иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои динй, ташкилотҳои дигари ғайритиҷоратй
ба истиснои хароҷот ва даромадҳои марбут ба фаъолияти соҳибкории онҳо.
Манбаи андози аз объекти андозбандй бароянда бо роҳи ҷамъ намудани
хамаи маблағҳое, ки андозсупоранда дар давраи ҳисоботӣ дар хаҷми пурра
харҷ кардааст (бояд харҷ кунад), ҳисоб карда мешавад, аз ҷумла:
1) хароҷот дар шакли пулй ва шакли молӣ барои молхо, корҳо ва
хизматрасониҳо, ба истиснои пардохтҳо оид ба хароҷот барои сохтмон,
хариди воситахои асосй ва насб кардани онх,о, дигар хароҷоте, ки хусусияти
капиталӣ дошта, бояд минбаъд дар шакли ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокй аз
рӯи воситақои асосӣ тарҳ карда шаванд;
2) хароҷоти дигаре, ки дар сархати боло нишон дода нашудаанд, аз ҷумла
хароҷоти коргарони кироя (хароҷоти фонди музди меҳнат).
Ба манбаи андоз инҳо дохил карда намешаванд:
1) қарзҳои додашавандаи ташкилотҳои карзӣ;
2) арзиши молу мулки ба сифати саҳм ба сармояи оинномавй додашуда;
3) маблағҳои пулӣ ва (ё) молу мулки ройгон ба манфиати давлат додашуда.
Конунгузории андоз меъёри андозро ба андозаи зерин мукаррар намудааст:
1) аз 1-уми январи соли 2013 ба андозаи 0,5 фоиз барои фаъолияти савдо,
маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурӯш ва ба андозаи 2 фоиз барои дигар
намудҳои фаъолият;
2) аз 1-уми январи соли 2015 ба андозаи 0,25 фоиз барои фаъолияти
савдо, маҳсулоттайёркунй, таъминоту фурӯш ва ба андозаи I фоиз барои
дигар намудқои фаъолият;
3) аз 1-уми январи соли 2017 андоз бекор карда мешавад.
Давраи андоз мохи таквимй мебошад. Пардохти андоз аз истифодабарандагони
роҳхои автомобилгард то санаи 15-уми мохе, ки баъд аз давраи хисоботии
андоз фаро мерасад, анҷом дода мешавад.
Андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия. Андоз аз фурӯши нахи
пахта ва алюминийи аввалия хангоми анҷом додани амалиёти андозбандишаванда
пардохт мешавад
Супорандагони андоз аз фурӯш шахсоне мебошанд, ки объекти андозбандй
доранд. Объекти андозбандй анҷом додани амалиёти андозбандишаванда бо молхои
андозбандишаванда мебошад. Намудхои дигари молхои андозбандишавандае,
ки бо истифодаи низоми гумрукии коркард дар қаламрави гумрукй истеҳсол
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гардида, бо андози фуруш андозбандй мешаванд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумқурии
Точикистон мукаррар карда мешаванд.
Манбаи андоз арзиши молҳои андозбандишаванда мебошад.Ҳангоми
хисоб намудани манбаи андоз арзиши воҳиди моли андозбандишаванда бо
дарназардошти сифаз; намуд ва навъ,дар асоси нарххои дар санаи содир
гардиданиамалиёти андозбандишаванда дар биржаи металлхои рангаи Лондон
ва ассотсиазсияи пахтай Ливерпул ташаккулёфта муайян карда мешавад.
Меъёри андоз. Меъёри андоз аз фурӯш ба андозаи зерин мукаррар карда
шудааст:
барои нахи пахта - 10 фоиз;
барои алюминийи аввалия - 3 фоиз.
Меъёри андоз барои фурӯш нисбат ба манбаи андоз барои молҳои
андозбандишавандае, ки бо истифодаи низоми гумрукии барориш барои
муомилоти озод ворид карда мешаванд, мутобиқи қонунгузории гумрук аз
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар карда мешавад.
Ҳангоми ба берун аз қаламрави Ҷумҳурии Точикистон содир кардани моли
андозбандишаванда то гузаштани сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Точикистон
андоз аз рӯи нархҳои дар лаҳзаи содирот амалкунанда пардохт мешавад.
Барасмиятдарории гумрукии содироти молҳои андозбандишаванда ба берун
аз қаламрави Ҷумҳурии Точикистон дар асоси тасдиқномаи нозироти андози
андозсупорандагони калон дойр ба пардохти андоз аз фурӯш амалй карда
мешавад.
Дар ҳолати ба бозори дохилии Ҷумҳурии Точикистон таҳвил намудани
молҳое, ки маҳсули коркарди молҳои андозбандишаванда дар Ҷумхурии
Точикистон мебошанд, баҳисобгирии маблағҳои пардохтшудаи андоз аз фурӯш
ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда ичозат дода мешавад.
Андозҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мутобиқи мукаррароти Кодекси андози Ҷумхурии Точикистон ба андозҳои
маҳаллй инҳо дохил мешаванд:
- андоз аз воситаҳои нақлиёт;
- андозхо аз молу мулки ғайриманкул.
Андоз аз воситаҳои нақлиёт. Супорандагони андоз аз воситаҳои нақлиёт
шахсоне мебошанд, ки соҳиб ва (ё) истифодабарандаи воситаҳои накдиёти
дорои объекти андозбандианд.
Объекщои андозбандй воситаҳои нақлиёт, мошинаҳо ва механизмҳои худгард,
воситахои шинокунанда ва локомотивҳои дар роҳи оҳан истифодашаванда
мебошанд, ки бояд ба кайди давлатӣ гирифта шаванд ва (ё) дар Ҷумҳурии
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Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта шуда, номгуи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян менамояд.
Объектҳои андозбандӣ аз ҷониби макомоти ваколатдор дар соҳақои корҳои
дохилй, нақлиёт, мудофиа, кишоварзй ва (ё) макомоти дигари давлатӣ ба
ҳисоб гузошта мешаванд.
Меьёрҳои андоз барон воситаҳои нацлиёт ва (ё) мошинҳо ва механизмҳои
худгард барои як сол ба андозаи зерин муқаррар карда мешаванд (ба ҳисоби
I қувваи аспи щтидори муҳаррик):
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудан аз андоз аз воситаҳои
наклиётро пешбинӣ намудааст.ва андоз аз воситаҳои нақлиёт озод карда
мешаванд:
- тракторҳои дар соҳаи кишоварзй истифодашаванда, комбайнҳои
муҳаррикдори ғалладаравй ва махсус, аз ҷумла комбайнҳои пахтачинй;
- автобусҳо ва троллейбусҳое, ки корхонахои наклиёти автомобилии
истифодаи умум барои мусофиркашонй дар шахрҳо истифода мебаранд;
- воситаҳои наклиёти тиббии махсус;
- як автомобили (мотоколяскаи) ба маъюб тааллукдош таи бо даст
идорашаванда;
- наклиёти саноатии роҳи оҳан (ба истиснои локомотивҳо);
- як автомобил, новобаста ба иктидори мухаррик, ки моликияти Қаҳрамони
Иттиҳоди Шӯравӣ, Қахрамони Меҳнати Сотсиалистӣ, Қахрамони Тоҷикистон,
иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, шахсони ба онҳо
баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбй оид ба мухофизати
Иттифоки Ҷумхуриҳои Шӯравии Сотсиалистй, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие,
ки дар қисмхои ҳарбӣ, ситодх.0 ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалкунанда
шомилбуда хизмат кардаанд, ҷанговарони интернатсионалист, иштирокчиёни
барҳамдиҳии окибатҳои фалокати Нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил мебошад
ва дар фаъолияти соҳибкорй истифода намешавад.

Нами о&ьектҳои андозбандӣ
Мотосикл ва мотороллерҳо

Меъёри андоз бо
фоиз писбат ба
нишондиҳанда
барои ҳисобҳо
2,5

Фургонх.о ва пикап дар заминаи автомобилқои
сабукрав

6

Авгомобилҳои сабукрав

7,5

Автобусҳо (то 12 ҷой)

7,5
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Автобусҳо ( барои 13-30 ҷой)

8,5

Автобусхо (зиёда аз 30 ҷой)

9,5

Автомобилҳои боркаш ва дигар воситахои
наклиёти иқтидори борбардориашон то 10 тонна

11

Автомобилҳои боркаш (иктидори борбардориашон
аз 10 то 20 тонна)

12,5

Автомобилхои боркаш (иктидори борбардориашон
аз 20 то 40 тонна)

13,5

Автомобилхои боркаш (иктидори борбардориашон
зиёда аз 40 тонна)

14,5

Тракторхо, воситахои наклиёти мухаррикдор
барои сохтмон, ба истиснои дар сохаи кишоварзй
истифодашаванда

2

Завракхо, кишгихо ва дигар воситахои наклиёти
худгарди шинокунанда

15

Локомотивхои дар роҳи оҳан истифодашаванда
1
Андозҳо аз молу м улки гайриманқул. Бо максади ба андозбандй чалб
намудан мутобиқи муқаррароти қонунгузории андози ҷумҳурй андозқои зерин
аз молу мулки ғайриманқули барои истифодаи (ихтиёрдории) китъахои замин
ва (ё) объектҳои ғайриманқул пардохтшаванда мукаррар карда мешаванд:
- андози замин;
- андоз барои объектҳои ғайриманкул.
Андозсупорандагон. Мутобики конунгузории андози ҷумхурӣ андози
заминро заминистифодабарандагон, ки китъаҳои замин ба онҳо барои
истифодаи якумраи меросй, бемӯхлат, мӯҳлатнок ё ба иҷора дода шудаанд,
с заминистифодабарандагони вокеан қитъаҳои заминро истифодабаранда, ба
истиснои заминистифодабарандагоне, ки шартхои низоми содцакардашудаи
андозбандй барои истеҳсолкунандагони мақсулоти кишоварзиро иҷро мекунанд,
пардохт менамоян. Супорандагони андози замин инчунин инҳо мебошанд:
- истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзй, ки ба низоми умумии
андозбандй гузаштаанд ва (ё) истифодабарандагони заминхое, ки бо андози
ягона андозбандй намешаванд;
- шахсони истифодабарандаи низоми махсус ё имтиёзноки андоз, агар дар
асоси чунин низомҳо озодкунй аз андози замин пешбинй нагардида бошад.
Объскти андозбандии андози замин заминҳои махалхои ахолинишин,
заминҳои берун аз махалхои ахолинишин бо дарназардошти сифат, бахои
кадастрии замин, таъиноти истифодабарй ва хусусиятхои экологии китъаи
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замин мебошанд, ки мансубияти онҳоро қонунгузории замини Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян мекунад.
Маблағи андози замин ба натиҷаи фаъолияти хоҷагидории истифодабарандаи
замин вобаста набуда, дар шакли пардохтҳои устувор барои воҳиди масоҳати
замин ба хисоби як сол мукаррар карда мешавад.
Меьёрҳои андоз аз як гектари замин дар миқёси вилоятҳо ва шаҳрҳо
(ноҳияхо) бо дарназардошти минтақаҳои кадастрӣ ва намудҳои замин,
аз ҷумла заминҳои маҳалҳои аҳолинишин, заминҳои зери ҷангалзор ва
буттазорҳои махалҳои ахолинишин ва заминҳои истифодаи кишоварзӣ хар
5 сол бо пешниҳоди макоми ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар
мувофиқа бо макоми ваколатдори давлатӣ-Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар
карда мешаванд.
Мақоми ваколатдори давлатӣ-Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон хар сол меъёрҳои андози заминро мутобиқи сатқи таваррум
дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби макоми ваколатдор дар соҳаи омор
муайян карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрҳои индексатсияшудаи
андози заминро барои соли ҷории тақвимй дар сомонаи расмии электронии
худ ҷойгир мекунад.
Қонунгузории андози ҷумҳурӣ андозбандии заминҳо барои сохтмони
манзили истикоматии шахсони вокей дар маҳалҳои ахолинишинро мувофики
тартиби зайл мукаррар намудааст:
1) масоҳати хар як китъаи замине, ки ба истифодабарандаи замин тибки
ҳуҷҷати алохидаи (мустакили) тасдиқкунанда вобаста карда шудааст, ба истиснои
ҳолате, ки ин қитъахои замин ҳамҳудуд мебошанд, бо максади андозбандӣ
алоҳида баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандй масоҳати китъаҳои замини
ҳамҳудуд, ки ба як андозсупоранда дар асоси ҳуҷҷатҳои мухталифи (якчанд
хуччатхои) муайянкунандаи хукук вобаста карда шудаанд, ҷамъ карда шуда,
ин қитъаҳои ҳамҳудуди замин чун як китъаи замин баррасӣ мегарданд;
2) қисоб намудани маблағи андози замин мувофики тартиби зайл вобаста
ба ҳачми қитъаи замин, ки ба истифодабарандаи замин вобаста карда шудааст,
анҷом дода мешавад:
а) то 800 метри мураббаъ - тибки меъёрҳои мукарраргардида;
б) зиёда аз 800 метри мураббаъ то 2000 метри мураббаъ - маблағи
андоз, ки тибки зербанди а) ҳамин банд хисоб шудааст, чамъи маблағи бо
дарназардошти меъёри 2-каратаи андоз ҳисобшуда, барои майдоне, ки аз 800
метри мураббаъ зиёд аст;
в) беш аз 2000 метри мураббаъ - маблаги андозе, ки тибки зербанди б)
хамин банд хисоб карда шудааст, чамъи маблағи бо дарназардошти меъёри
5-каратаи андоз хисобшуда барои майдоне, ки аз 2000 метри мураббаъ зиёд аст.
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Ҳангоми андозбандии масохати хар як қитъаи замине, ки ба исгифодабарандаи
замин тибқи ҳуҷҷати алоҳидаи тасдиккунанда вобаста карда шудааст, ба
истиснои ҳолатҳое, ки ин қитьаҳои замин ҳамҳудуд мебошанд, алоҳида баррасй
мсгардад. Ҳангоми андозбандй масоҳати китъаҳои замини ҳамҳудуд, ки ба як
заминистифодабаранда дар асоси ҳуҷҷатхои мухталифи (якчанд хуҷҷатҳои)
муайянкунандаи хукук вобаста карда шудаанд, ҷамъ карда шуда, ин китъахои
хамҳудуди замин чун як қитьаи замин баррасӣ мегарданд.
Имтиёзи андозӣ. Дар асоси мукаррароги Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз андози замин инҳо озод мебошанд:
- худуди мамнӯъгоххо, боғҳои миллй ва дендрологй, ботаникй мутобики
номгӯи чунин ташкилотҳо ва масоҳати ҳудудҳои онхо, ки аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст;
- заминхое, ки муассисаҳои давлатй барои татбиқи мақсад, вазифа ва
амалҳои дар хуҷҷатҳои таъсисии чунин муассисаҳо дарҷгардида, истифода
мебаранд, ба истиснои заминҳое, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ дода
(истифода) шудаанд;
- замини ташкилотхое, ки дар онҳо бинохои истифодабарандаи онҳо вокеъ
гардида, аз ҷониби давлат хамчун ёдгорихои таърихй, фархангй ва меъморй
хифз карда мешаванд, тибқи номгӯи ташкилотхо ва мутобики андозаи замине,
ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар намудааст;
- заминҳои барои истифода гирифташуда, ки мутобики хулосаи макоми
ваколатдори давлатй оид ба заминсозй дар мувофика бо макоми ваколатдори
давлатй вайроншуда (рекултиватсия талабкунанда) эътироф шудаанд ва
заминҳое, ки дар зинаи азхудкунии кишоварзй мебошанд дар давоми 5 сол
баъди гирифтани (оғози азхудкунии) чунин заминхо;
- заминхое, ки таҳти хати мушохида дар тӯли сархади давлатй карор
дошта ба максадҳои дигар истифода намешаванд;
- заминхои истифодаи умумии маҳалхои ахолинишин ва хоҷагихои
коммуналй, аз ҷумла ташкилотҳои динӣ, кабристонҳо, агар дар чунин заминхо
фаъолияти сохибкорӣ анҷом дода нашавад;
- заминхои захираи озоди давлатй, инчунин заминхое, ки дар зери пиряххо,
ярчҳо, дарёхо ва кӯлҳо вокеъ мебошанд, агар дар онҳо фаъолияти сохибкорй
амалй карда нашавад;
- заминҳои ташкилотхое, ки на камтар аз 50 фоизи кормандони онхоро
маъюбон ташкил медиханд;
- заминхои тахти роххои автомобилгарди истифодаи умум ва рохи оҳан,
инчунин заминхои тахти объектхои давлатии интиколи барк, обтаъминкунй
ва иншооти обии давлатй карордошта, агар дар онхо фаъолияти сохибкорй
амалй карда нашавад;
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- заминхое, ки барои таъмини мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
мугобики ҷойгиркунии он\о ва масоҳати мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумхурии
Тоҷикистон дода шудаанд, агар дар онҳо фаъолияти соҳибкорй амалӣ карда
нашавад;
- як қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва қитъаи замине, ки барои сохтмони
манзил ба ҷанговарони интернатсионалист, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги
Ватанӣ ва шахсони ба онхо баробаркардашуда ҷудо гардидаанд;
- китьахои замини наздиҳавлигие, ки ба мухоҷирони аз дигар нохияҳои
Ҷумхурии Тоҷикистон барои зисти доимӣ ба нохияҳои муайянкардаи Ҳукумати
Ҷумхурии Тоҷикистон омада ҷудо карда шудаанд, дар давоми 3 сол баъд аз
чудо намудани чунин заминхо;
- китъахои замини наздихавлигй ва заминхое, ки барои сохтмони манзил
ба муаллимони дар муассисахои тахсилоти хамагонй ва духтурони дар
муассисаҳои тиббии дехот коркунанда чудо карда шудаанд, дар давраи кори
онхо дар чунин муассисахо;
- заминхое, ки бевосита барои максадхои илмй ва таълимй, инчунин озмоиши
навъхои зироатхои кишоварзӣ, дарахтхои ороишй ва мевадиҳанда аз ҷониби
ташкилотхои илмй, хоҷагихои тачрибавй ва илмию озмоишй, муассисахои;
илмию тахкикотй ва муассисахои таълимии самтхои кишоварзй ва хочагии
ҷангал тибки масохати замин ва мутобиқи номгӯи истифодабарандагони замин,
ки Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон муайян менамояд, истифода мегарданд;
- китъахои замини наздиҳавлигӣ ва заминхое, ки барои сохтмони манзил
дар холати мавчуд набудани аъзои оилаи кобили меҳнат ба хамаи гурӯҳи
маъюбони бекор чудо карда шудаанд;
- замини чарогоҳҳо, алафзорхо, бешахо ва дигар заминхои каблан дар
сохаи истехсоли махсулоти кишоварзй истифода нашаванда, ки барои бунёди1
боғҳо ва токзорхо истифода мешаванд, - дар давоми 5 сол аз соли огози
бунёди ин боғҳо ва токзорхо.
Мутобики конунгузории андози чумхурӣ супорандагони андоз аз объектҳои
гайриманкул сохибони (истифодабарандагони) объектхои гайриманкул, ки
объекти андозбандй мебошанд, ба шумор мераванд.
Объектхои андозбандй иморатҳо, хонахои истиқоматӣ, биноҳо, бӯстонсаройхо,
гаражхо ва дигар биною иморатхои дар худуди Ҷумхурии Тоҷикистон
вокеъбуда, инчунин объектхои сохтмонашон нотамом аз лахзаи зиндагонй
кардан, истифода бурдан мебошанд.
Ғайр аз ин ба объектхои гайриманкул контейнерхо, систернахо, дӯконҳо,
шипангҳо (навесҳо), вагонхо ва дигар объектхое дохил мешаванд, ки дар
фаъолияти соҳибкорй истифода шуда, дар давоми на камтар аз 3 мох дар хар
соли таквимй дар маҳалли амалй намудани фаъолияти соҳибкорй бе харакат
ҷойгир карда шудаанд.
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Манбаи андоз масоҳати умумии ишголнамудаи объекта ғайриманқул, аз
ҷумла масохати ҳар як ошёнаи бинои бисёрошёна мебошад.
Барой таххонахо ва болохонахои бинохо, ки баландии онхо ба хисоби
миёна зиёда аз 2 метр мебошад, ҳамчун манбаи андоз 50 фоизи масохати
пшғолнамудаи онҳо гирифта мешавад. Ба манбаи андоз таҳхонаҳо ва
болохонаҳои биноҳои истикоматй, ки барои фаъолияти сохи б кор й истифода
бурда намешаванд, дохил намегарданд. Барои бинохои ёрирасони шахсони
воқеӣ (гаражҳо, саройхо ва дигар бинохои ёридиханда), ки дар фаъолияти
сохибкорй истифода намешаванд, ба сифати манбаи андоз 50 фоизи масохати
пшғолиамудаи онҳо гирифта мешавад.
Андозаи (ҳаҷми) объектҳои гайриманкул дар асоси хуҷҷатхои техникии
дахлдор ё дигар хуччатхои вобаста ба чунин объектҳо муайян карда мешавад.
Андозаи (ҳаҷми) объектхои гайриманкул инчунин тавассути аз берун чен
кардан ё дар холати имконнопазир будани ченкунии берунй, аз рӯи масохати
умумии муфиди манзили дохилии объект, ки ба коэффисиенти 1,25 зиёд карда
шудааст, аз дониби макомоти андоз бо иштироки андозсупоранда муайян
карда мешавад.
Мутобики конунгузории андоз бо андоз аз объекта гайриманкул инхо
андозбандй намегарданд:
- муассисаҳои давлатие, ки аз хисоби маблағҳои буҷетӣ маблағгузорӣ
мешаванд, нисбат ба объекгхои ғайриманқули давлатие, ки бевосита аз ҷониби
чунин муассисахо барои татбики вазифахои оинномавии худ истифода бурда
мешаванд;
- шахсони ҳукукӣ, ки 50 фоизи кормандонашонро маъюбон ташкил
медиҳанд, нисбат ба объектхои гайриманкуле, ки бевосита аз чониби чунин
шахсон барои иҷро намудани вазифахои оинномавии худ истифода бурда
мешаванд;
- объектхои гайриманкул дар шакли як хонаи истикоматй ва дигар бинохои
дар як китъаи замини наздиҳавлигй ва ё як китъаи замин барои сохтмони манзил
чойдошта ва ё як хучрае, ки дар онхо Қахрамони Иттиходи Шӯравӣ, Қахрамони
меҳнати сотсиалистй, Қахрамони Точикистон, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги
Ватании солхои 1941-1945, шахсони ба онхо баробаркардашуда, иштирокчиёни
дигар амалиётҳои харбй оид ба муҳофизати Иттифоки Ҷумхурихои Шӯравии
Сотсиалистй, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар киемхои харбй, ситодхо
ва муассисахои ба ҳайати артиши амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд,
собик партизанхо ва чанговарони интернатсионалист, иштирокчиёни рафъи
оқибатхои фалокати Нерӯгохи барки атомии Чернобил, маъюбони гурӯҳҳои
I ва II ба кайд гирифта шудаанд;
- объектхои гайриманкули ташкилотхои динй, ки дар фаъолияти сохибкорй
истифода намешавад;
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- масоҳати объектҳои ғайриманкули давлатӣ, ки бо тартиби муқарраргардида
ба иҷора дода шуда, иҷорапулии онҳо дар хаҷми пурра ба буҷеги давлатд
пардохт карда мешавад.
Меъёри андоз аз объектҳои ғайриманқул вобаста ба масохати ишғолнамудац
объекти ғайриманкул ва максади истифодабарии он бо фоиз аз рӯи нишондиханда
барон ҳисобҳо бо коэффитсиенти танзимкунанда дар микёси шахру ноҳияЯ
муайян карда мешавад.
■
Бо назардошти мукаррароти конунгузории андози ҷумҳурӣ меъёри андоз
тибқи андозаҳои зерин мукаррар карда шудааст:
9
- барои объектҳои гайриманкули ба сифати биноҳои (ҳуҷрахои) истикоматй
истифодашавандаи то 90 метри мураббаъ - ба андозаи 3 фоиз;
*
- барон объектхои ғайриманкули ба сифати биноҳои (хучраҳои) истикоматй
истифодашавандаи зиёда аз 90 метри мураббаъ - ба андозаи 4 фоиз;
- барои объектхои гайриманкули барои амалӣ намудани фаъолия ги
савдо, ташкили нуктаҳои хӯроки умумй ва хизматрасонии маишии аҳолй
истифодашавандаи то 250 метри мураббаъ - ба андозаи 12,75 фоиз;
- барои объектҳои гайриманкули барои амалй намудани фаъолия ги
савдо, ташкили нуқтаҳои хӯроки умумй ва хизматрасонии маишии аҳолй
истифодашавандаи зиёда аз 250 метри мураббаъ - ба андозаи 15 фоиз;
- барои объектҳои гайриманкули барои максадхои дигар истифодашавандаи!
то 200 метри мураббаъ - ба андозаи 9 фоиз;
- барои масохати бокимондаи объектхои гайриманкули барои максадхои
дигар истифодашавандаи зиёда аз 200 метри мураббаъ - ба андозаи 12 фоиз.]
Ҳамзамон конунгузории андоз коэффитсиентҳои минтакавии андозаи
пардохти андоз аз объекти ғайриманқулро муқаррар намудааст, ки хангом
хисоби маблаги андоз истифода бурда мешавад.
Дойр ба объектхои ғайриманқуле, ки дар минтакахои рушди сайёхй ва ,
истирохат ҷойгир мебошанд, меъёрхои андози алохида мукаррар карда шудааст. ]
Барои андозбандии таҳхонахо,болохонахо, ва барои бинохои (ҳуҷрахои) i
ёрирасон меъёрхои алохида истифода бурда мешаванд.
Ҳисоб намудани андозхо аз молу мулки гайриманкул (андози замин ва
(ё) андоз аз объектхои гайриманкул) бо рохи зарб задани манбаи андоз ба
меъёрхои дахлдори андоз оид ба хар як объекти андозбандй алохида сурат
мегирад
Низомҳои махсуси андозбандй
Системой андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро
шибки патент ё шаҳодатнома амалй менамоянд
Андозбандии шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкориро тибки патент
амалй менамоянд, низоми махсуси андозбандй мебошад, ки дар асоси
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он соҳибони патент ӯхдадоранд андозҳои муқаррарнамударо ба андозаи
устувор новобаста ба даромади бадастомада пардохт намоянд. Андозбандии
даромадҳои шахсони вокеӣ, ки фаъолияти соҳибкориро тибқи шаходатнома
амалй менамоянд, дар асоси низомҳои андозбандии мукаррарнамудаи Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон амалй гардонида мешавад.
Тибқи конунгузории андози ҷумҳурй шахсони вокеӣ - резидентен ва
гайрирезидентони Ҷумхурии Тоҷикистон, ки ба сифати соҳибкори инфиродй
гибки патент бақайд гирифта шудаанд, аз системаи андозбандии шахсони
воқеии фаъолияти соқибкори инфиродиро тибқи патент амаликунанда, истифода
мебаранд, агар ҳамзамон шартҳои зерин иҷро гардида бошад:
хучҷати тасдиккунандаи бакайдгирии давлатии онҳо ба сифати соҳибкори
инфиродй патент мебошад;
маблағи пешбининамудаи системаи патентии андозҳо аз ҷониби соҳибкор
пешакй (бо тарики пешпардохт) барои давраҳои пурраи дахлдори фаъолияти
соҳибкорӣ пардохта шудааст;
фаъолияти сохибкори инфиродй бевосита аз ҷониби шахси вокей бо
истифодаи молу мулки мавҷуда, аммо бе кирояи кувваи корй ва бе амалй
намудани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ иҷро карда мешавад;
намудҳои амалишавандаи фаъолияти соҳибкори инфиродй ва андозаи
устувори маблағи андозхои аз ҷониби андозсупоранда пардохтшавандаро
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян менамояд;
дар соли таквимй даромади умумии истифодабарандаи системаи патентӣ
наметавонад аз 100 хазор сомонй бештар бошад, яъне ҳадди даромад барои
системаи патента.
Ҳамзамон истифодаи системаи патентӣ соҳибкори инфиродиро аз инҳо
озод менамояд:
аз пардохти андозҳо аз даромадҳо аз фаъолияти сохибкории инфиродии ӯ,
ки дар Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон мукаррар шудаанд, ба истиснои
андоз аз даромад ва андози иҷтимоии бевосита ба арзиши (нархи) патент
дохилшаванда;
аз пешниҳоди ҳисоботи андоз, ба истиснои пешниҳод намудани эъломияи
даромади умумӣ барои соли гузаштаи тақвимӣ (ё барои давраи аз оғози
соли таквимй дар ҳолати катъ намудани фаъолияти соҳибкорй) бо замимаи
нусхаҳои ҳуҷҷатҳои бонкӣ дойр ба пардохти андозҳо;
исгифодабарии мошинахои назоратй-хазинавӣ, агар Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро мукаррар накарда бошад.
Меъёрҳои андозҳои со\ибкорони инфиродие, ки тибки патент фаъолият
менамоянд, аз рӯи намудхои алоҳидаи фаъолият бо дарназардошти хусусияти
минтакавй аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайн карда мешавад.
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Супоридани андозҳо аз рӯи системам патентӣ аз ҷониби андозсупоранда
мустакилона бо тарики пешпардохт барои як ё якчанд моҳи минбаъдаи пай
дар пай ба суратҳисобҳои бонкии буҷети маҳаллӣ дар маҳалли фаъолияти
андозсупоранда амалй карда мешавад.
Мутобиқи қонунгузории андоз даромади умумии солонаи шахсони воқей
—резидентон ва ғайрирезидентони Ҷумҳурии Тодикистон, ки ба сифати
соҳибкори инфиродй дар асоси шақодатнома бакайд гирифта шудаанд, аз
ҳамаи намудҳои фаъолияти амалишавандаи онҳо наметавонад аз 500 ҳазор
сомонй зиёд бошад.
Соҳибкорони тибки шаҳодатнома фаъолияткунанда вобаста ба намуди
фаъолият ва даромади гирифтаашон мувофики тартиби мукарраргардида
низоми умумии андозбандй ё низомҳои зерини махсуси андозро истифода
мебаранд:
1) низоми соддакардашудаи андозбандй барои субъектҳои сохибкории хурд;
2) низоми соддакардашудаи андозбандй барои истехсолкунандагони
махсулоти кишоварзй;
3) низоми соддакардашудаи андозбандй барои субъектҳои тиҷорати бозй.
Низоми соддакардашудаи андозбандй барои субъектҳои соҳибкории хурд
Мутобики конунгузории андоз низоми соддакардашудаи андозбандй барои
субъектхои сохибкории хурд низоми махсуси андоз мебошад, ки мутобикион
еубъектҳои соҳибкории хурд андоз аз фоидаи шахсони хуқуқй ё андоз аз
даромад барои соҳибкорони инфиродиро бо тартиби соддакардашуда пардохт
менамоянд.
Субъектҳои сохибкории хурде, ки даромади умумии бо усули кассавй
хисобшудаи онхо дар соли пешинаи таквимй (бе дарназардошти андози
аксизй, андоз аз фурӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)) аз 500 хазор
сомонй зиёд намебошад аз андози низоми соддакардашуда истифода мебаранд.
Супорандаи андози низоми соддакардашуда супорандаи чунин андозхо
ба хисоб намеравад:
андоз аз фонда, ба истиснои даромадхое, ки аз онхо андоз дар манбаи
пардохт ситонида мешавад;
андоз аз истифодабарандагони роҳхои автомобилгард;
андоз аз даромад аз даромадхои бевоситаи соҳибкорони инфиродии тибқи
шаходатнома фаъолияткунанда, ба истиснои даромадхое, ки дар манбаи
пардохт андозбандй карда мешаванд;
андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашуда
ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон ва
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аил03 аз арзиши иловашудаи гайрирезидент, ки дар манбаи пардохт ситонида
мешавад.
Дигар андозхо аз ҷониби супорандагони андози низоми содцакардашуда
дар асоси Кодекси андози Ҷумқурии Тоҷикистон пардохт карда мешаванд.
Меъёри андози низоми содцакардашуда ба андозаи зерин мукаррар карда
карда шудааст:
1) барон фаъолият оид ба истехсоли молхо - 5 фоиз;
2) барон намудхои дигари фаъолият - 6 фоиз.
Андози низоми содцакардашуда хамчун хосили зарби манбаи андози
дахлдор ба меъёри андоз хисоб карда мешавад.
Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барон истеҳсолкунандагони
маҳсулоти кишоварзй (андози ягона)
Андози ягона аз ҷониби хоҷагихои дехконӣ (фермерӣ) ва дигар
истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие истифода карда мешавад, ки
барои онхо замин воситаи асосии фаъолияти сохибкорӣ мебошад.
Супорандаи андози ягона дар кисми фаъолияте, ки бо андози ягона
андозбандй мешавад, аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешавад:
1) андоз аз фонда (андози низоми соддакардашуда барои субъектхои сохибкории
хурд), ба истиснои даромадхои дар манбаи пардохт андозбандишаванда;
2) андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудае,
ки хангоми воридоти молхо ба қаламрави гумрукии Ҷумхурии Точикистон
пардохт мешавад ва (ё) дар холати анҷом ёфтани амалиётҳои дар манбаи
пардохт андозбандишаванда;
3) андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард;
4) андози замин.
Аз андози даромад даромадхои вобаста ба фаъолияти кишоварзй
бадастовардаи аъзои хоҷагии деҳқонии (фермерии) бе таъсиси шахси хукуқй
фаъолияткунанда, ки супорандаи андози ягона мебошад, озод карда мешавад.
Супорандагони андози ягона дигар андозхоро бо тартиби мукаррарнамудаи
Кодекси андози Ҷумхурии Точикистон пардохт менамоянд.
Супорандагони андози ягона истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие
эътироф карда мешаванд, ки истехсоли маҳсулоти кишоварзиро бе коркарди
минбаъда амалй менамоянд. Андози ягона аз ҷониби хочагихои дехконй
(фермерй) ва дигар истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие истифода
карда мешавад, ки барои онхо замин воситаи асосии фаъолияти сохибкорй
мебошад.
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Объекта андозбандии андози ягона қитъаи замини истеҳсолкунандаи
махсулоти кишоварзӣ мебошад, ба истиснои заминхои аз андози ягона озод.
Манбаи андоз масохати китъаи замини ҷудокардашуда (истифодашаванда)
мебошад.
Ӯхдадории андоз оид ба андози ягона ба натиҷаҳои фаъолияти хочагии
цстехсолкунандаи махсулоти кишоварзй вобастагй надошта, дар шакли пардохт
барои масохати заминивобасташуда муқаррар карда мешавад.
Аз андози ягона инхо озод карда мешаванд:
1) худуди мамнӯъгоххо, богхои миллй ва дендрологй, богхои ботаникй
мутобики номгӯи чунин ташкилотҳо ва масоҳати худудҳои онҳо, ки аз чониби
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон мукаррар гардидааст, агар чунин заминхо
барои фаъолияти сохибкорй истифода нашаванд;
2) дар давоми 5 соли таквимй баъд аз додан заминхои вайроншуда
(рекултиватсия талабкунанда) ва заминхои дар мархилаи азхудкунии кишоварзй
карордошта, ки мутобики хулосаи маком и ваколатдори давлатй дойр ба
заминсозй бо мувофикаи макоми ваколатдори давлатй эътироф карда шудаанд;
3) заминхое, ки тахти хатти мушоҳида дар тӯли сархади давлатй қарор
дошта, барои фаъолияти сохибкорй истифода намешаванд;
4) заминхои захираи озоди давлатй, агар чунин заминҳо барои фаъолияти
сохибкорй истифода нашаванд;
5) дар давоми 5 соли таквимй баъд аз додан заминхои чарогоххо, алафзорхо,
бсшахо ва дигар заминхое, ки каблан дар сохаи истеҳсоли махсулоти
кишоварзй истифода нашудаанд ва дар онхо боғхо ва гокзорҳо бунёд карда
шудаанд. Дойр ба майдони вокеии богхо ва токзорхои дар чунин заминхо
бунёдгардида андозсупоранда ба таври хаттй ба макомоти андози маҳалли
ҷойгиршавии онҳо дар давоми 30 рӯзи таквимй аз рӯзи анчом ёфтани чунин
корхоиттилоот медихад
Меьёрҳои андози ягона дар минтакахои кадастрй бо дарназардошти
нохияхои кӯҳй аз хар як гектар замин барои соли таквимй аз чониби Хукумати
Ҷумхурии Точикистон бо пешниходи макоми ваколатдор оид ба масъалахои
заминсозй дар мувофика бо макоми ваколатдори давлатй хар 5 сол мукаррар
карда мешаванд.
Оид ба заминхои кишти обй, ки амалан барои парвариши пахта истифода
мешаванд, меъёри андози ягона дар хачми нисфи меъёри дигар андозе, ки
конунгузории андоз муйян намудааст, мукаррар карда мешавад.
Ҳарсол то 1-уми марти соли чорй истехсолкунандаи махсулоти кишоварзй
ба макомоти андози маҳалли чойгиршавии заминхои худ эъломияи андози
ягона барои соли чории тақвимиро дар шакли мукаррарнамудаи макоми
ваколатдори давлатй пешниход менамояд.
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Низами махсуси андозбандй барои субъектной тиҷорати бозй
Низоми махсуси андозбандй барои субъектҳои тиҷорати бозй тибқи
конунгузории андози ҷумхурӣ низоми махсуси андоз мсбошад, ки субъектхои
гпҷорати бозй, ба истиснои даромадҳои тиҷорати бозй, ки андозбандии онҳо
дар манбаи пардохт амалй карда мешавад, ӯҳдадоранд истифода намоянд.
Истифодаи низоми соддакардашудаи андозбандй барои субъектхои тиҷорати
бозй аз пардохти чунин андозхо, ба истиснои даромадхои дар манбаи пардохт
андозбандишуда озод мекунад:
андоз аз фонда аз тиҷорати бозй;
андоз аз даромад бевосита аз даромадхои тиҷорати бозии соҳибкори
ннфиродй, ки тибки шаходатнома фаъолият мекунад;
андоз аз истифодабарандагони роҳхои автомобилгард;
Андозсупорандагони андоз аз тиҷорати бозй шахсони хукукй, филиалхои
онҳо, филиалхо ва намояндагихои шахсони хукукии хориҷӣ ва сохибкорони
инфиродие мебошанд, ки фаъолияти соҳибкориро дар сохаи тиҷораги бозй
амалй менамоянд.
Объекти андозбандй барои андоз аз тиҷорати бозиро мукаррар намудааст, ки
инҳо мебошанд: мизи бозй, кассам тотализатор, кассаи идораи букмекерй,автомата
бозй бе бурди пулй„ рохрави бозй (хангоми бозии боулинг (кегелбан), мизи
билярд (хангоми бозии билярд), ташкили лото (хангоми бозии лото) ба
фурӯш баровардани лотерея ва дигар объектхои тиҷорати бозй, ки аз чониби
мақомоти маҳаллии хокимияти давлатй барои гирифтани даромад муайян
карда мешаванд.
Барои максадхои хисоб намудани манбаи андоз аз тиҷорати бозй даромади
аз хар як вохиди объекти андозбандй (ҳар барориши лотереяҳо ба фурӯш)
дар назар дошташуда истифода бурда мешавад.
Боҷи давлатй, пардохтҳоигумрукӣ, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет,
ки тибқи қонунгузории дахлдори Ҷумхурии Тоҷикистон муқаррар
шудаанд
Боҷи давлатй
Супорандагони боҷи давлатй шахрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон,
шахрвандони хориҷй, шахсони ҳукукие, ки барои анҷом додани амалиёти
аҳамияти хукукй дошта ва додани ҳуҷҷатҳо ба макомоти ваколатдор, ки боҷи
давлатиро меситонанд, мебошанд.
Боҷи давлатй ситонида мешавад:
- аз аризахои даъвогӣ, аризаҳо (шикоятхо, шикоятхои аппелятсионй,
кассатсионй ва назоратӣ), ки ба судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
мешаванд;
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- барои анҷом додани амалиётхои дорой аҳамияти хукукй дар макомоти
адлия;
- барои аиҷом додани амалиёти нотариалй мувофики конунгузорип
Ҷумҳурии Точикистон;
j
- барои бакайдгирии давлатии асноди холати шахрвандӣ мутобиқи
конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- барои баррасй ва додани хуҷҷатхое, ки бо гирифтани шахрвандии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё баромадан аз шахрвандии Ҷумхурии Тоҷикистон
алокаманданд;
]
барои анҷом додани дигар амалиётхои дорой ахамияти хукукй, ки
Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи боҷи давлатй» муайян мекунад.
Бочи давлатй бо асъори миллй дар бонкхо (филиалҳои онхо), хамчунин
тавассути интиқоли маблағҳои боҷи давлатй аз хисоби бочсупоранда ба
воситаи бонкхо (филиалҳои онхо) пардохта мешавад. Қабули боҷи давлатй j
аз ҷониби бонкхо (филиалхои онхо) дар хамаи холатҳо бо додани шакли
мукарраргардидаи расид (квитансия) амалй мегардад.
Ҳангоми ситонидани бочи давлатй нишондиханда барои хисобхо дар хаҷме,
ки дар Ҷумхурии Точикистон амалиёти ситонидани бочи давлатй анчом дода
мешавад, ба эътибор гирифта мешавад.
Боҷи гумрукй
Фаъолияти гумрукии чумхуриро сиёсати гумрукии Ҷумхурии Точикистон,
инчунин тартиб ва шартҳои аз сархади гумрукии Ҷумхурии Точикистон
гузаронидани мол ва воситахои наклиёт, ситонидани пардохтхои гумрукй,
барасмиятдарории гумрукй, назорати гумрукй ва воситахои дигари дар амал
татбик намудани сиёсати гумрукй ташкил медиханд.
Ҳангоми интикол додани мол аз сархади гумрукии Ҷумҳурии Точикистон
пардохтхои гумрукй ситонида мешаванд ва асос барои хисоб намудани бочи
гумрукй арзиши гумрукии мол ва воситахои наклиёт, ки тибки мукаррароти
Кодекси гумрукй Ҷумхурии Точикистон муайян карда шудааст, мебошад.
Тарифи гумрукии Ҷумхурии Точикистон ин мачмуъи боҷҳо (тарифҳои
гумрукй), ки нисбати молҳое, ки аз сархади гумрукии Ҷумҳурии Точикистон
мегузаранд, истифода бурда мешаванд, мебошад.
Бочи гумрукй ин андозест, ки давлат аз моле, ки аз сархади миллии
гумрукй интикол меёбад, мутобики тарифи гумрукй меситонад.
Меъёри бочи гумрукй умӯмй буда, вобаста ба шахсҳои алоҳида, ки молро
аз сархади гумрукии Ҷумхурии Точикистон мегузаронанд, намуди карордод
ва дигар омилхо, гайр аз холатхое, ки Кодекси гумрукй Ҷумхурии Точикистон
пешбинй кардааст, тагйир дода намешавад.
Меъёри боҷи гумрукии воридотй ва содиротӣ ва номгӯи молҳое, ки
нисбати онхо хамин меъёрхо истифода бурда мешавад, Ҳукумати Ҷумҳурии
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Точикистон муайян менамояд. Меъёри интихоии боҷи гумрукии воридотиро,
ки нисбати молхое, ки аз давлатҳое, ки бо Ҷумхурии Точикистон тартиботи
бештарини мусоидакунии миллиро доранд, Мачлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Точикистон мукаррар менамояд.
Дар Ҷумҳурии Точикистон намуди зерини меъёрхои боч мавриди истифода
аст: адвалорй (бо арзиши гумрукии моли мавриди андозбандй кароргирифта
бо фоиз ҳисоб карда мсшаванд) ва омехта (хар ду навъи зикршудаи ставкахои
пардохти гумрукиро дар бар мегиранд).
а) боҷхои махсус ин гарик истифода мегарданд:
- ба сифати тадбири мухофизатй, агар мол ба каламрави гумрукии Ҷумхурии
Точикистон ба чунин миқдор ё шартхое ворид шавад, ки он тавонад ба
истехсолкунандагони ватании моли шабех ва ё моли бевосита ракобаткунанда
зарар расонад ё тахдиди зарар расонидан намояд;
- хамчун тадбири ҷавобй ба амалҳои табъизй (дискриминатсионй) ва
амалхои дигари баъзе кишварҳо ё и гтиходияхои онҳо, ки манфиати Ҷумҳурии
Точикистонро халалдор менамоянд.
б) боҷхои зиддидемпингй дар сурати ворид намудани мол ба каламрави
гумрукии Ҷумхурии Точикистон бо нархи нисбат ба нархи гумрукии миёнаи
омории дар кишвари содиркунанда дар лахзаи воридот нихоят пасттар, агар
чунин воридот ба истехсолкунандагони дохилии моли шабех зарари моддй
расонад ё тахдиди зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба бештар
истеҳсол намудани чунин мол дар Ҷумҳурии Точикистон мамониат кунад,
истифода мегарданд;
в) бочхои чубронй, ҳангоми ба каламрави гумрукии Ҷумхурии Точикистон
ворид намудани моле, ки хангоми истеҳсол ё содир кардани он бевосита
ё бавосита аз субсидия истифода шудааст ва агар чунин воридот ба
истехсолкунандагони ватании моли шабех зарари моддй расонад ё тахдиди
зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба истехсоли бештари моли шабех
дар Ҷумхурии Точикистон мамониат кунад, истифода бурда мешаванд.
Ҳаҷми бочи гумрукй аз арзиши мол ва тарифхои гумрукй вобаста мебошад.
Кодекси гумрукй Ҷумхурии Точикистон додан и имтиёзҳои тарифиро
пешбинӣ намудааст. Ҳангоми амалй намудани муносибатҳои тиҷоратӣ-сиёсии
Ҷумхурии Точикистон бо давлатхои хориҷй имтиёзхои тарифй дар шакли
озод намудан аз пардохти бочхо, кам намудани меъёри бочхо ё мукаррар
намудани хиссаи (квотаи) тарифй барои ворид ва содир намудани молхо
пешниход карда мешавад.
Ҳангоми амалй намудани сиёсати тиҷоратии Ҷумҳурии Точикистон
нисбати моли аз сархади гумрукии Ҷумхурии Точикистон интиколшаванда,
баргардонидани бочи каблан пардохтшуда, озод кардан аз пардохти бочи
гумрукй, кам кардани меъёри бочи гумрукй пешниход карда мешавад.
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Тоҷ| 'ггиёзҳои тарифӣ мутобики санадхои меъёрии хукукии Ҷумқурии
Точ 1(ИСТ0Н ва санадхои ҳукукии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии
и*истон мукаррар карда мешавад.
Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет
_^°нуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои хатмй ба
Lr», ки Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон
и,()ли соли 2006 № 197 кабул кард, намудҳои хироҷ ва пардохти ҳатмии
' - ''идавлатй ва намудҳои хироҷ ва пардохтхои хатмии маҳаллиро мукаррар
намУдааст.
вҷ '^ гаР пардохтхои ҳатмӣ ба будет аз дигар пардохтхои хатмии умумиҷумхурияви
‘ Л1,гар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ иборат мебошанд.
*'а дигар пардохтҳои ҳатмии умумиҷумҳуриявӣ инҳо дохил мсшаванд:
„У) хироҷ барои бакайдгирии давлатии воситахои радиоэлектронй ва
С||оҳҳои баландбасомад;
") хироҷ барои бакайдгирии давлатии киштихои хавоии гражданӣ;
хироҷ барои бакайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурӯдгохлои ҳавой;
' ) хироҷ барои бакайдгирии давлатии маводи доруворй;
;0 хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобили ҳориҷй дар
У;*Уди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
е) хироҷ барои додани иҷозати истифодаи спектри радиобасомад;
'*) хироҷи консулй;
0 хироҷ барои додани шиносномаи шаҳрванди Ҷумхурии Тоҷикистон;
и) хироҷи иҷозатномадиҳй;
,() пардохт барои истифодаи спектри радиобасомад;
J|) пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуки объектҳои моликияти
са,|оатӣ;
пардохт барои ифлос кардани мухити табии зист ва дигар намудхои
'•оири зарарнок ба он;
н) пардохт барои истифодаи объектхои олами ҳайвонот;
°) пардохт барои истифодаи ҷангал;
п) пардохт барои истифодаи объектхои олами наботот;
Р) пардохт барои додани иҷозати истифодаи воситаҳои наклиёт бо шишахои
СИ15\У хира;
Ба дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллй инхо дохил мешаванд:
а) хироҷ барои амалҳои бозрасии давлатии автомобилй;
Б) хироҷ барои амалхои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзй;
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в) хироҷ барои бақайдгирии давлатии хукук ба амволи ғайриманкул ва
ахдхо бо он;
г) хироҷ барои бакайдгирии давлатии киштиҳои дарёгарди хурдҳаҷм;
д) иардохт барои ҷойгир намудани рекламаи берунй.
Меъёри пардохтхои хатмй ва хироҷҳоро Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон
бо карори № 546 аз 2 ноябри соли 2007 «Дар бораи тасдик намудани меъёрҳои
хирочхо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати хукукӣ муҳим ва пардохтҳо
барои додани иҷозат оид ба истифодаи захирахои табий ё дигар захирахои
мавҷуда» тасдиқ намудааст.
Низомҳои имтиёзноки андозбандй
Андозбандии сохтмони иеругоҳҳои барқи обӣ
Мутобики мукаррароти Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон дар давраи
сохтмони неругохи барки обй дар каламрави Ҷумхурии Точикистон фармоишгари
сохтмон ва пудратчии генералии сохтмон метавонанд аз пардохти андозхои
зсрин (аз лахзаи фаро расидани мӯхлати пардохт), ки бевосита ба сохтмон
алоқаманд мебошанд, тибқи номгӯйи андозхо, ба андоза ва мухдати (давраи)
мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон пурра ё кисман озод
карда шаванд: андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони
роҳхои автомобилгард, андоз аз фонда (андоз низоми соддакардашуда), андоз
аз воситаҳои нақлиёт, андоз аз молу мулки ғайриманқул, андози иҷтимой
нисбат ба шахсони хориҷие, ки бевосита дар сохтмони неругохи барки обй
фаъолият мекунанд ва боҷи давлатй барои бақайдгирии тархи эмиссияҳои
коғазҳои қиматноки ғайридавлатй, ки бинобар сохтмони неругохи барки обй
амалй шудаанд.
Воридоти молҳо барои сохтмони неругоҳҳои барки обй, ки барои Ҷумхурии
Точикистон объекта махсусан мухим ба ҳисоб мераванд, аз андоз аз арзиши
иловашуда ва боди гумрукй бо тартиби мукаррарнамудаи Кодекси андози
Ҷумҳурии Точикистон ва Кодекси гумрукй Ҷумҳурии Точикистон озод карда
мешаванд Дар давраи сохтмон таҳвилгарони молҳо (корхо, хизматрасонихо)
барои сохтмони дар боло пешбинигардида метавонанд аз пардохти андоз аз
арзиши иловашуда, ки бояд бевосита нисбат ба сохтмони (вобаста ба сохтмони)
неругохи барки обй хисоб карда шаванд, бо андозаи озодкунӣ, ки Ҳукумати
Ҷумхурии Точикистон муайян менамояд, пурра ё кисман озод карда шаванд.
Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон мӯхдатҳо, намудхо ва
андозхои аз пардохт озодшаванда, ки ба онхо имтиёзи мазкур дода мешавад,
фармоишгари сохтмони неругохи барки обй ва пудратчии генералии сохтмони
неругохи барки обй ва давраи (мухлати) сохтмони неругохи барки обй муайян
карда мешаванд
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Хусусияти андозбандии корхонаҳои навтаъсис
Қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар намудааст, ки|
воридоти молҳо бевосита барон эхтиёчоти худ аз ҷониби корхонахои навтаъсис,]
ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба махсулоти нихой (аз калобаи
пахта то махсулоти пахтагини дӯзандагй) машғул мебошанд (минбаъд корхонахои навтаъсис), аз боҷи гумрукй ва андоз аз арзиши иловашуда озод
карда мешавад. Дар ҳолати аз ҷониби корхонахои навтаъсис тахвил додани
молхои воридшуда ба бозори дохилии Ҷумхурии Тоҷикистон, чунин амалиёгҳа
бо боҷи гумрукй, андоз аз арзиши иловашуда ва дигар андозхо бо гартиби
умумии мукаррарнамудаи Кодекси гумрукй Ҷумхурии Тоҷикистон ва Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандй карда мешаванд.
Ҳамзамон корхонахои навтаъсис аз андоз аз фонда, андози низоми
соддакардашуда ва андозхо аз молу мулки гайриманкул озод мебошанд.
Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон дойр ба пешниходи маком и
ваколатдори давлатй дар сохаи саноат дар мувофика бо Вазорати молияи
Ҷумхурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатй, яъне Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯйи корхонахои навтаъсис,
инчунин имтиёзхои андозии пешбининамудаи Кодексм андоз (воридоти мол
бевосита барои эхтиёҷти худ аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи
гумрукй озод мебошанд,аз андоз аз фонда, андози низоми соддакардашуда
ва андозҳо аз молу мулки гайриманкул озод мешаванд.) мухлати то 12 сол
аз 1-уми январи соли ба кайди давлатй гирифтани корхонахои навтаъсис
додашаванда ва нисбат ба хар як корхонаи навтаъсис мӯхлатхои огози
сохтмон ва ба кор андохтани объектхои хар силсилаи истехсолии коркарди
нахи пахта ба махсулоти нихой муайян карда мешаванд, мувофики тартиби
муқарраргардида муайян карда мешаванд.
Имтиёзхои андозии дар Кодеки андоз пешбинигардида ба корхонахои
навтаъсис баъд аз гузоштани онҳо ба хисоби махсуси (алоҳидаи) иловагй
дар макоми ваколатдори давлатй ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо тартиби мукаррарнамудаи ин макомоти давлатй дода мешаванд.
Тибки тартиби пешбининамудаи Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон метавонад барои коркарди саноатии пӯст,
пашм, абрешими хом ва дигар ашёи хоми сохаи кишоварзй ба махсулоти
нихой ба мухлати то 5 сол имтиёзи андозй пешниход намояд.
Андозбандй аз рӯи созишнома о ид ба тақсими маҳсулот
Барои максадхои андозбандй аз рӯи созишнома оид ба тақсими махсулот
дар конунгузории андоз мафхумхои зерин истифода бурда шудаанд:
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маҳсулот - маъдани фоиданоке, ки аз сарватҳои зеризаминй дар каламрави

Чумхурии Тоҷикистон, дар қитъаи замине, ки тибки созишнома оид ба
гаксими махсулот ба ихтиёри сармоягузор дода шудааст, истихроч гардида,
;1i ҷихати сифат ба стандарти давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон ё стандарта
байналмилалй мутобиқ мебошад. Махсулоте, ки дар натиҷаи коркарди
минбаьдаи (ғанигардонй, тағйирдихии технологии) маъдани фоиданоки
пстихроҷшуда ҳосил шуда, махсулоти саноати коркард мебошад, маъдани
фоиданок хисобида намешавад;
- махсулоти истехсолшуда - миқдори маҳсулоти саноати истихроҷи маъдан
на махсулоти коркарди конхои кушода, ки дар гаркиби микдори маъданхои
(|юиданок ва ашёи хоми минералии (ҷинс, моеъ ва омехтаи дигари) амалан
a s сарватҳои зеризаминй истихроҷшуда (гирифташуда) (парговхо, талафҳо)
мавҷуд аст ва аз ҷиҳати сифат ба стандарти давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон
с стандарти байналмилалй мутобиқ буда, аз ҷониби сармоягузор дар ҷараёни
нҷрои корхо тибки созишнома оид ба тақсими махсулот истихроҷ шудааст
на дар доираи меъёрхои мукарраргардида ба микдори талафоти технологии
пн махсулот кам карда шудааст;
таксими махсулот - таксими махсулоти истехсолшуда байни давлат ва
сармоягузор дар ифодаи молӣ ва (ё) арзишй мутобики Қонуни Ҷумхурии
Тоҷикистон «Дар бораи созишномахо оид ба таксими махсулот» ва Кодекси
мазкур;
- махсулоти фоиданок - махсулоте, ки ҳангоми иҷрои созишнома оид
ба таксими махсулот дар давраи хисоботй (андозй) истехсол гардидааст, бе
дарназардошти махсулоти ҷубронй;
- махсулоти ҷубронӣ - кисми махсулоти ҳангоми иҷрои созишнома оид
ба таксими махсулот истеҳсолшудае, ки ба моликияти сармоягузор барои
пӯшонидани хароҷоти бо максади иҷрои созишнома оид ба таксими махсулот
анҷомдодаи он дода мешавад (хароҷоти ҷуброншаванда), ки таркиби онхо
мутобики созишнома оид ба таксими махсулот мукаррар мегардад. Махсулоти
ҷубронй бо дарназардошти арзиши иктисодии кони коркардшаванда аз рӯйи
кар як созишнома оид ба таксими махсулот ба таври инфиродй мукаррар карда
мешавад. Махсулоти чуброние, ки созишнома мукаррар кардааст, намегавонад
аз 70 фоизи хаҷми (микдори) умумии махсулоти истехсолшуда зиёд бошад;
- маҳалли таксимкунӣ - ҷойи баҳисобгирии тиҷоратии махсулоти
истехсолшуда, ки дар он андозагирии (хисоби) ҳаҷми (микдори) умумй ва
муайянкунии сифати он анҷом дода мешавад ва давлат ба сармоягузор кисми
махсулотеро, ки тибки созишнома оид ба таксими махсулот ба ӯ тааллук
дорад, месупорад;
- нархи махсулот - нархи тахвил ё содироти вохиди ченаки дахлдори
махсулоти истеҳсолшудае, ки тибки шартхои созишнома оид ба таксими
махсулот, вале на пасттар аз нархи бозорй дар санаи тахвил ё содирот муайян
карда мешавад;
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- андозсупорандагон (агентҳои андоз) - нисбат ба андозҳое, ки дар
асоси ҳамин низоми имтиёзноки андоз пардохт мешаванд, шахсоне эътироф
карда мешаванд, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
созишномахо оид ба таксими махсулот» ва Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон сармоягузор мебошанд.
Қонунгузории андоз пешбинӣ намудааст, ки шахсе, ки ҳангоми иҷрои
созишномаҳо оид ба таксими махсулот (маъдани фоиданок) хукуки татбиқи
низоми имтиёзноки андозро истифода мекунад, ба макомоти андози маҳалли
баҳисобгирии худ нусхаи тасдикшудаи со-зишнома оид ба таксими махсулотро.
пешниход менамояд. Идти-лооти шабеҳ ба макоми андоз аз ҷониби макоми
ваколатдори Ҳуку-мати Ҷумхурии Тоҷикистон, ки созишнома оид ба тақсими
маҳсу-лотро аз ҷониби давлат имзо намудааст, пешниход карда мешавад. j
Ҳангоми иҷрои созишнома оид ба таксими маҳсулот, ки шаргҳои таксими
маҳсулоти истеҳсолшударо мутобики кисми 1 моддаи 10 Қонуни Ҷумқурии
Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» пешбинӣ
менамояд, сармоягузор андозхо, хироҷқо ва дигар пардохтхои ҳатмии зеринро
пардохт менамояд: андозҳо барои захирахои табий, андози иҷтимой, андоз
аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, боҷи давлатй, хироҷхои
гумрукӣ, андозҳо аз молу мулки ғайриманкул, андоз аз воситаҳои наклиёт ва
дигар пардохтҳои ҳатмие, ки ба иҷрои созишнома оид ба таксими махсулот
вобастаанд.
Ҳангоми иҷрои созишнома оид ба таксими махсулот, ки шартҳои таксими
маҳсулоти истеҳсолшударо мутобики кисми 2 модцаи 10 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба таксими махсулот» пешбинй
менамояд, сармоягузор андозҳо, хироҷҳо ва дигар пардохтхои хатмии зеринро
мепардозад: андози иҷтимой.боҷи давлатй хирочхои гумрукй, андозхо аз молу
мулки гайриманкул, андоз аз воситахои наклиёт ва дигар пардохтхои хат-мие,
ки бо иҷрои созишнома оид ба таксими махсулот вобастаанд.
Ҳангоми ичрои созишнома оид ба таксими махсулот объекта андозбандишаванда,
манбаи андоз, давраи андоз, меъёри андоз ва тартиби хисоб кардани андоз
нисбат ба андозҳое, ки дар қонунгузории андоз зикр гардидаанд, мутобиқи
конунгузории андози Ҷумхурии Точикистон муайян карда мешаванд.
Ҳангоми дар давоми мухдати амали созишнома оид ба таксими махсулот
тағйир ёфтани номгӯйи ягон андоз ё дигар пардохтхои хатмии дар конунгузории
андоз пешбинигардида, вале дар айни хол тагйир наёфтани унсурхои андозбандй,
чунин андозхо ва дигар пардохтхои хатмй ҳангоми иҷрои созишнома оид ба
таксими махсулот бо номи нав ҳисоб ва пардохт мешаванд.
Бо дарназардошти талаботи Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи
созишномахо оид ба таксими махсулот» ва Кодекси андоз баста шудааст,
махсулоти истеҳсолшуда бояд байни давлат ва сармоягузор мутобики созишнома
оид ба таксими махсулот, таксим карда мешавад.
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Хароҷоти ҷуброншаванда бояд аз хисоби махсулоти ҷубронй ба андозаи
чароҷоти вокеан анҷомдодашуда, вале на бештар аз махсулоти ҷубронии
мукаррарнамудаи созишнома оид ба таксими махсулот ба сармоягузор ҷуброн
карда шавад.
Тибки қонунгузории андоз созишнома оид ба таксими махсулот, аз ҷумла
бо мақсадҳои андозбандӣ, инҳоро пешбинӣ менамояд:
1) дар сурати бастани созишнома гибки шартхои қисми 1 моддаи 10
Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими
маҳсулот» тартиб ва шартҳои:
а) муайян намудани ҳаҷми (микдори) умумии махсулоти истеҳсолшудае,
ки махалли тақсимкуниро гузаштааст ва арзиши он;
б) муайян намудани қисми махсулоти истехсолшудае, ки махсулоти
ҷуброниро ташкил медиҳад;
в) таксими (муайян намудани таносубҳои таксими) маҳсулоти фоиданок
байни давлат ва сармоягузор.
2) дар сурати бастани созишнома мутобики шартхои кисми 2 моддаи
10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномахо оид ба таксими
махсулот» тартиб ва шартхои:
а) муайян намудани хаҷми (микдори) умумии махсулоти истеҳсолшудае,
ки махалли таксимкуниро гузаштааст ва арзиши он;
б) таксими (муайян намудани таносубҳои таксими) хаҷми (микдори)
умумии махсулоти истехсолшуда байни давлат ва сармоягузор ё эквивалента
арзишии хачми (микдори) умумии махсулоти истехсолшуда. Таносубхои
чунин тақсимкунй дар созишнома вобаста ба баҳодихии геологй-иктисодй
ва арзишии конхои маъданхои фоиданок, лоихаи техники, нишондихандаҳои
асосноккунии техникию иктисодй муайян карда мешаванд.
3) Дар хамаи ҳолатхои бастани созишнома мутобики моддаи 10 Қонуни
Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномахо оид ба тақсими махсулот»
тартиб ва шартхои:
а) аз ҷониби сармоягузор ба давлат додани кисми махсулоти истехсолшудаи
мутобики шартхои созишнома оид ба таксими махсулот ба давлат тааллукдошта
ё эквиваленти арзишии он;
б) кисми махсулоти мутобики шартхои созишнома оид ба таксими махсулот
ба сармоягузор тааллукдоштаро гирифтани сармоягузор.
Фаъолияти сармоягузор дар бобати иҷрои созишнома оид ба таксими
махсулот дар Ҷумхурии Точикистон хамчун фаъолияти шахси хукукии мустақил
- корхонае, ки резиденти Ҷумхурии Тоҷикистон мебошад, ба хисоб меравад.
Ҳаҷми (микдори) умумии махсулоти дар давраи хисоботй (андозй)
истехсолшуда дар махалли таксимкунии махсулот тибки созишнома оид ба
тақсими махсулот муайян карда мешавад.
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Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини намудааст, ки хародоти
ҷуброншаванда - хароҷоти асоснок ва бо ҳуддатҳо тасдиқгардидаи сармоягузор
мебошад, ки ӯ вокеан ҳангоми иҷрои корхо дар доираи созишномаи басташуда
оид ба тақсими махсулот мутобики барномахои корхо ва сметахои хародоти
тибқи Қонуни Ҷумхурии Тодикистон «Дар бораи созишномахо оид ба таксими
махсулот» тасдиқгардида андом додааст, ба истиснои хародоти дуброннашаванда.
Ба хародоти аз ҳисоби ҳиссаи махсулоти фоиданок андомдодашаванда
(пӯшонидашаванда), ки ба сармоягузор тааллуқ дорад ва аз хисоби маҳсулоти
дубронӣ дуброн намешавад, намудҳои зерини хародот (масрафҳо) дохил
мешаванд:
- пардохти сахм барои иштирок дар озмуни барномахои сармоягузорй барои
гирифтани ҳукуқи истифодаи сарватхои зеризаминӣ аз рӯйи шартхои Қонуни
Ҷумхурии Тодикистон «Дар бораи созишномахо оид ба тақсими махсулот»;
- барои гирифтани иттилооти геолога;
- аз рӯйи моддаҳои хародоте, ки барои онҳо созишнома оид ба таксими
махсулот махдудиятхо мукаррар намудааст, дар кисми зиёдтар аз ин махдудиятҳо;
- аз рӯйи супоридани пардохтхои хатмй барои аз меъёрҳои мукарраршуда
зиёдтар ифлос кардани мухити зист;
- барои пардохти таҳвил ё содироти махсулоти дубронй ва хиссаи махсулоти
фоиданоки ба сармоягузор тааллукдошта, бо дарназардошти хародот барои аз
маҳалли тақсимот то махалли таҳвил ё содирот бурдани ин махсулот, талафхо
ҳангоми боркашонй, хародот барои сугурта хангоми боркашонии махсулот
то махалли таъинот, хародоти комиссионй ва хародоти дигар;
- барои маблаггузории тафтиши (аудита) фаъолияти молиявию ходагй,
ки бо талаби саҳмдорони (муассисони) сармоягузор андом дода шудааст;
- бинобар аз дониби сармоягузор идро накардан ё дар сатхи дахлдор идро
накардани ухдадорихо, ки созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар
кардааст, бо дарназардошти ухдадориҳои мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тодикистон «Дар бораи созишномахо оид ба таксими махсулот» пешбинишуда,
индунин хародот барои вайрон кардани конунгузории Ҷумҳурии Тодикистон;
- барои пардохти арзиши экскурсияҳо ва сайёҳатҳо, аз думла бо роххатхо;
- додани мукофотпулй (фоизхо) барои қарз (заём) ва истифодаи маблатхои
заём, индунин пардохтхои комиссионй ва дигар хародоте, ки бо далб ва
истифода намудани маблағҳои заём алокаманд мебошанд;
- зарари (хародоти) расонидашуда (андомдодашуда) дар натидаи садамахое,
ки бо айби сармоягузор бинобар риоя накардани технология ва (ё) техникаи
бехатарӣ рӯй додаанд;
- хародот барои суғуртаи ихтиёрии кормандон;
- хародоти вобаста ба тафтишоти судй;
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- ҷарима ва пиняҳое (фоизхое), ки макомоти давлати аз сармоягузор
мегиранд;
- хароҷоти пардохти масрафхо барои истифодаи шахсии кормандон, ки
конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ накардааст;
андозхо, хироҷхо ва дигар пардохтҳои ҳатмии иардохтшуда;
- тамоми хароҷоте, ки бевосита ба фаъолият аз рӯйи созишнома оид ба
таксими махсулот тааллук надорад, бо дарназардошти арзиши молу мулки
додашуда, корҳои иҷрошуда, хизматрасониҳои аз ҷониби сармоягузор (аз
\исоби сармоягузор) ройгон (хайрия) расонидашуда.
Пӯшонидани хароҷоти ҷуброншавандаи сармоягузор аз ҳисоби махсулоти
ҷубронӣ аз моҳи гирифтани маҳсулот cap карда, анҷом дода мешавад.
Таксими маҳсулоти фоиданок ё хаҷми (микдори) умумии маҳсулоти
истеҳсолшуда низ байни давлат ва сармоягузор мутобиқи шартҳои созишнома
оид ба таксими махсулот, ки байни онҳо баста шудааст, аз моҳи гирифтани
маҳсулот оғоз мегардад.
Барои мақсадҳои андозбандй хароҷоти ҷуброншаванда бояд аз ҳисоби
ба сармоягузор додани маҳсулоти истеқсолшуда ба миқдори на бештар аз
махсулоти ҷубронй тибки созишнома оид ба тақсими мақсулот пӯшонида
шаванд.
Мутобиқи мукаррароти конунгузории андоз бақияи харочоти ҷуброншавандае,
ки дар охири давраи андоз пӯшонида нашудааст, чунин муайян карда мешавад:
- харочоти чуброншавандае, ки дар аввали давраи андозӣ ба сармоягузор
чуброн карда нашудааст;
- чамъи харочоти чуброншавандае, ки сармоягузор дар давоми давраи
андозӣ анҷом додааст;
- тархи харочоти чуброншавандае, ки дар давраи андозй (барои давраи
андозй) ба сармоягузор чуброн карда шудааст.
Қонунгузории андоз мукаррар намудааст, ки сармоягузор пешбурди хисоби
махсулоти чубронй ва фоидаро бо вохидҳои ченаки молй (натуралй), инчунин
бо пули миллй ва асъори хориҷии озод табдилшаванда, ки дар созишнома оид
ба таксими махсулот муайян карда шудаанд, тибки коидахои бахисобгирии
андоз, анҷом медихад ва ӯхдадор аст пешбурди хисоби махсулоти ҷубронӣ ва
харочоти ҷуброншавандаро тавре таъмин намояд, ки ба инъикоси дукаратаи
хамон як харочот дар махсулоти чубронй ва хам дар харочоти чуброншаванда
рох дода нашавад.
Таносубхои таксими махсулоти фоиданок байни сармоягузор ва давлат
дар созишнома оид ба таксими махсулот мукаррар карда мешаванд.
Асосҳои андозбандии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ
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Мутобики конунгузории андоз низоми имтиёзноки андозбандии пешбининамудЯ
конунгузории андоз танҳо нисбат ба субъектхои минтакаи озоди иктисодй
дар китъаи махдуди бо девор иҳоташуда ва мухофизатшавандаи каламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷавобгӯи талаботи конунгузории Ҷумхурии
Тоҷикистон мебошад, татбик карда мешавад.
,1
Молҳои хориҷӣ ва ватанй ба минтакаи озоди иқтисодй бо пурра озод
будан аз пардохти боҷхои гумрукй, андозҳо зери назорати макомоти гумрук
бо шартхои муайяннамудаи низоми гумрукии минтақахои озоди иктисодй
ворид карда мешаванд.
Интиқоли молҳо аз худуди минтакаи озоди иктисодй ба минтакаи
дигари Ҷумхурии Тоҷикистон тахти назорати макомоти гумрук бо шартхои
муайяннамудаи низоми гумрукии иҷозат барои муомилоти озод амалй карда
мешавад. Интиколи молҳо аз худуди минтакаи озоди иктисодй ба берун аз
худуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти назорати макомоти гумрук
бо пардохт ва (ё) бидуни пардохти боҷҳои гумрукй, андозҳо бо шартхои
муайяннамудаи низомхои гумрукй амалй карда мешавад.
Андозсупорандагон - шахсони хукукй, сохибкорони инфиродии тибки
шаходатнома фаъолияткунанда, филиалхои шахсони ҳукукии хориҷие, ки
дар худуди минтақахои озоди иктисодй ба сифати субъектҳои он фаъолият
мекунанд, ухдадоранд ба чунин шартхо ҷавобгӯ бошанд:
]
- ҳуччатҳои тасдиккунанда дар бораи гузаштан аз кайди давлатй мутобики ]
Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии шахсони
хукукй ва сохибкорони инфиродй» ва дар нозироти андози нохияи (шахри) j
дахлдор ба хисоб гирифта шудан, дошта бошанд;
- берун аз каламрави минтакаи озоди иктисодй воҳидҳои алоҳида надошта
бошанд;
- намудҳои фаъолиятеро амалй намоянд, ки низомномаи минтакаи озоди
иктисодии дахлдор манъ накардааст.
Ба сохиби объекти молу мулки ғайриманқули дар худуди минтакаи озоди
иктисодй карордошта дар давоми 3 (се) сол баъд аз таъсис додани минтакаи
озоди иктисодй мухлат дода мешавад, ки макоми субъекта минтакаи озоди
иктисодии мазкурро сохиб шавад ё дар асоси шартхои низомхои андозии
мукаррарнамудаи конунгузории андоз ҳамчун шахсе фаъолият кунад, ки
субъекта минтакаи озоди иктисодии мазкур намебошад.
Конунгузории андоз пешбинй намудааст, ки субъектҳои минтакаи озоди
иктисодй ва маъмурияти минтакаи озоди иктисодй дар доираи фаъолияти дар
минтакаи озоди иктисодй амалишаванда ва молу мулки истифодашаванда аз
пардохти хамаи намудхои андоз ва ухдадорихои агента андози мукаррарнамудаи
конунгузории андоз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқукии Ҷумхурии Тоҷикистон,
ба истиснои андозҳи иҷтимой ва андози даромад озод мебошанд. Ташкилотхо
- субъектхои минтакаи озоди иктисодй агентони андоз оид ба андоз аз даромад
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ва супорандагони андози ичтимой нисбат ба шахсони вокеие мебошанд, ки
оа онхо даромадхо, мукофотпули-хо, пардохтхо, фонда ва маблагхои дигар
мувофики тартиби мукар-рарнамудаи Кодекси андоз пардохт мешаванд (бояд
пардохт шаванд).
Тибки конунгузории андоз сохибкорони инфиродие, ки тибки шаходатнома
(|)аьолият мекунанд- субъектхои минтакахои озоди иктисодй:
- нисбат ба даромадхои бсвосита гирифтаи (гирифта мешудаи) онхо
мувофики тартиби мукаррарнамудаи Кодекси андоз супорандагони андоз аз
даромад ва андози иҷтимой мебошанд, ки хар семоха бояд пардохт шаванд;
- нисбат ба даромад, подош, пардохт, фонда ва дигар иардохтхои ба
манфиати шахси вокей пардохтшуда (пардохтшаванда) супорандагони (агентони
андози) андоз аз даромад ва андози иҷтимой мебошанд.
Имтиёзхои андоз барои субъектхои минтакахои озоди иқти-содӣ танҳо ба
он қисми фаъолияти онҳо, ки он дар худуди минта-каи озоди иктисодй ба
анҷом расонида мешавад, амал мекунанд.
Ҳисобкунй, тартиб ва муҳлати пардохти андозхои барои субъектхои
минтакахои озоди иктисодй мукарраргардида, инчунин аз ҷониби онхо пешниход
намудани эъломияхо ва хисоботи дигари андоз бо тартиби мукаррарнамудаи
макоми ваколатдори давлатй амалй карда мешаванд.
Дар асоси мукаррароти конунгузории андоз маъмурияти минтакаи озоди
иктисодй хар семоха на дертар аз санаи 15-уми мохе, ки баъд аз семохаи
ҳисоботй фаро мерасад, ба макоми андози маҳалли бахисобгирии худ оид
ба субъектхои минтакаи озоди иктисодй ва объектҳои андозбандй маълумот
медихад. Субъектхои минтакаи озоди иктисодй хисоби алоҳидаи даромадхо,
хароҷот, мо-лу мулк ва фаъолияти хоҷагидории худро мувофики тартиби
мукаррарнамудаи конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон пеш мебаранд.
Объектхои андозбандии дар худуди минтакахои озоди иктисодй карордоштае,
ки ба субъектхои минтакахои озоди иктисодй мансуб нестанд, мутобики
конунгузории андози Ҷумхурии Тоҷикистон андозбандй карда мешаванд.
Дар Кодекси андози Ҷумхурии Точикистон низомхои имтиёзноки андозбандй
мукаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки
иктисодиёт додани имтиёзхои андозии иловагиро пешбинй менамоянд.
Хусусияти аидтбаидии хоҷагиҳои паррандапарварӣ ва корхонаҳои
истеҳсолкунандаи хӯроки омехтаи парраида ва чорво
Имтиёзхои мазкур нисбат ба хоҷагихои паррандапарварй ва корхонахое,
ки тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Ҷумхурии Точикистон
ба истеҳсоли саноатии хӯроки омехтаи парранда ва чорво машгул буда, бо
ҷалби сармояи хориҷй ва (ё) карзи бонкхои хориҷӣ дар хачми на камтар аз
16 миллион доллари ИМ А фаъолият, татбик карда мешавад.
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Корхонаҳои ба истеҳсоли саноатии хӯроки омехтаи парранда ва чорво
машғул буда дар сурати аз ҷониби бонкҳои хизматрасони онх,о дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешниҳод намудани хуҷҷатҳои тасдиккунанда дар бораи воридшавии
маблағҳо ба хисоби онҳо ва (ё) аз ҷониби макоми ваколатдори давлатй тасдиқ
гардидани воридшавии сармоя ба фонди оинномавии онқо, аз супоридани
андозу пардохтҳои зерин ба мӯхлати 12 сол озод карда мешаванд:
- андоз аз фонда;
- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард;
- андоз аз молу мулки ғайриманкул;
- андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ ҳангоми ворид намудани
мол\о бевосита барои эҳтиёҷоти худи корхонаҳо.
Дар холати аз ҷониби чунин корхонаҳо андозбандишаванда таҳвил додани
молҳои воридотӣ ба бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин амалиёт бо
андоз аз арзиши иловашуда, боҷи гумрукй ва дигар андозҳо бо тартиби умумии
муқаррарнамудаи Кодекси андозиҶумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси гумруки
Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд. Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофика бо Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон
ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи молҳои
воридотии бевосита барои эҳтиёҷоти худии корхонаҳо воридшавандаро
муайян менамояд.
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Боби 3. Умури гумрукй
Танзими гумрукй ва фаъолияти гумрукй дар Ҷумхурии Тоҷикистон
Танзими гумрукй аз муқаррар намудани тартиб ва коидахое иборат мебошад,
км шахсон ҳангоми риоя намудани онҳо хукуки аз сарқади гумрукии Ҷумҳурии
Тоҷикистон интиқол додани мол ва воситаҳои наклиётро амалй менамоянд.
Танзими гумрукй мутобиқи муқаррароти Кодекси гумрукй Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалй
карда мешавад.
Фаъолияти гумрукй маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои таъмини риояи тадбири
танзими гумрукию тарифӣ, мамнӯияг ва махдудиятҳоеро дар бар мегирад, ки
мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи танзими давлатии
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ вобаста бо интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт
аз сарҳади гумрукй мукаррар шудааст.
Мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукй бо мақсадҳои
гумрукй татбики мустақими вазифаҳоро дар соха и фаъолияти гумрукй ва
истифодаи якхелаи қонунгузории гумрукй Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби
ҳамаи мақомоти гумрук дар каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд.
Қаламрави гумрукй ва сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон каламрави ягонаи гумрукии Ҷумҳурии
Тоҷикистонро ташкил медиҳад.
Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд минтақаҳои озоди
иқтисодй ҷойгир бошанд, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
ташкил шуда, қисми минтакаи гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб
мераванд. Моли дар қаламрави минтақаҳои озоди иқтисодй ҷойгиршуда бо
максади истифодаи боҷхои гумрукй ва андоз, инчунин мамнӯият ва махдудияти
дорои хусусияти иқтисодӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон муайян шудаанд, ба истиснои холатҳои мукаррарнамудаи Кодекси
гумрукй Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон қамчун моли берун аз каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҷойгиршуда ба ҳисоб мераванд.
Сападҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷтистон дар соҳаи фаъолияти
гумрукй
Санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти
гумрукй ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз
Кодекси гумрукй Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳукуқй,
ки кабули онҳоро Кодекс пешбинй намудааст, инчунин санадҳои ҳукукии
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии Тоҷикистон иборат мебошад.
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Қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатқои вобаста ба
фаъолияти гумрукӣ, аз ҷумла муносибатҳои мукаррар намудани тартиби
интиколи мол ва воситахои наклиёт аз сархади гумрукӣ, муносибатҳоеро,
ки дар ҷараёни барасмиятдарории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ ба миён
меоянд, шикоят нисбати санад, амали (беамалии) макомоти гумрук ва шахсоыи
мансабдори онқо, инчунин муносибатхо оид ба мукаррар намудан ва татбики
низоми гумрукӣ, муайян, татбик намудан, тағйир додан ва сигонидани
пардохтҳои гумрукиро танзим менамояд.
Агар дар санадхои хукукии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии
Тоҷикистон нисбат ба мукаррароти Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон
меъёрҳои дигар мукаррар шуда бошанд, меъёрҳои санадхои ҳукукии
байналмилалӣ татбик мегарданд.
Меъёрҳои муқарраркунанда ё вазнинкунандаи ҷавобгарӣ ё вогузорандаи
ӯхдадориҳои иловагй ба зиммаи субъектҳои муносибатҳои ҳуқукии гумрукй
кувваи бозгашт надоранд.
Меъёрҳои сабуккунандаи ҷавобгарии иштирокчиёни муносибатхои хукукии
гумрукй кувваи бозгашт доранд.
Амалиёти гумрукӣ - амалҳои алоқида нисбати мол ва воситаҳои наклиёт,
ки аз ҷониби шахсон ва макомоти гумрук ҳангоми барасмиятдарории гумрукии
мол ва воситаҳои наклиёт ичро карда мешаванд;
Андозҳо - андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, ки макомоти гумрук
вобаста ба интиколи мол аз сарҳади гумрукй мутобики конунгузории Ҷумхурии
Тоҷикистон меситонанд;
Андозҳои дохш и - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки хангоми
муомилоти мол дар каламрави Ҷумхурии Тоҷикистон тибки конунгузории
Ҷумхурии Тоҷикистон ситонида мешавад;
Брокеры гумрукй (намоянда) - миёнараве, ки амалиёти гумрукиро аз номи
декларант ва (ё) бо супориши он ё шахси дигар, ки ба зиммаи ӯ чунин масъулият
гузошта шудааст, иҷро мекунад ё ба вай ҳукук дода шудааст, ки амалиёти
гумрукиро мувофики Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон анҷом дихад;
Воридоти мол ва (ё) воситаҳои наклиёт ба каламрави гумрукии Ҷумҳурии
Тоҷикистон - интиколи вокеии мол ва (ё) воситахои наклиёт ба каламрави
гумрукй ва ҳамаи дигар амалҳои мувофиқи Кодекси Ҷумхурии Тоҷикистон
пешбинишуда бо мол ва (ё) воситахои наклиёт то замони иҷозати онхо аз
ҷониби макомоти гумрук;
Воситахои наклиёт - хама гуна киштии дарёй (аз ҷумла лихтерҳои
худгард ва гайрихудгард, баржаҳо, инчунин киштиҳои болдор), киштиҳои
дорой болиштхои пурбод, тайёрахо, наклиёти автомобили (аз чумла ядакхо,
нимядакхо, воситахои наклиёти омехта) ё вохиди харакаткунандаи рохи
оханро дар бар мегирад, ки барон хамлу накли байналмилалии интиколи
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иулакии шахсон ё хамлу накли пулакй ва ройгони бори саноатй ва тиҷоратй
пстифода мешаванд, инчунин кисмхои эҳтиётии штатй, олот ва таҷҳизот,
сӯчишворию равғанҳои молидании дар бакҳои штатй мавҷуда, агар онҳо
якчоя бо воситахои наклиёт интикол дода шаванд;
Декларант - шахсе, ки молро декларатсия мекунад ё аз номи ӯ мол
юкларатсия карда мешавад;
Декпаратсияи гумрук - хуччати дорой шакли муайян, ки дар он тибки
Кодекси гумруки Ҷумҳурии Точикистон маълумоти барои макомоти гумрук
зарурй зикр карда мешавад;
Интиколи мол ва (ё) воситахои наклиёт аз сарҳади гумрукй - бо усулҳои
гуногун ба каламрави гумрукии Ҷумҳурии Точикистон ворид кардан ё аз он
содир кардани молу воситахои наклиёт;
Интиколи гайриконунии мол ва (ё) воситахои нақлиёт аз сархади гумрукй
- амали воридот ба каламрави гумрукии Ҷумхурии Точикистон ё содироги
мол ва (ё) воситахои наклиёт аз ин каламрав бо вайрон намудани тартиби
мукаррарнамудаи Кодекси гумруки Ҷумхурии Точикистон;
Макоми ваколатдор оид ба масъалахои фаъолияти гумрукй - макоми
давлатии дахлдор, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон барои таъмини
бевоситаи ичрои вазифахо дар сохаи фаъолияти гумрукй ва истифодаи якхелаи
қонунгузории Ҷумхурии Точикистон аз тарафи ҳамаи макомоти гумрук дар
каламрави Ҷумхурии Точикистон ваколатдор шудааст;
Мақомоти гумрук - макоми ваколатдор оид ба масъалахои фаъолияти
гумрукй ва воҳидҳои тобеи он, ба истиснои холатҳое, Кодекси гумруки
Ҷумхурии Точикистон макомоти гумруки давлатхои хоричй ёдовар шудаанд;
Мол - хама гуна амволи манқули ҳам ба максадҳои тиҷоратӣ ва ҳам
гайритичоратй аз сарҳади гумрукй интиколшаванда, инчунин воситахои
наклиёти марбут ба амволи гайриманкул, ки аз сархади гумрукй интикол
дода мешаван;
Моли ватанй - моле, ки барои максадхои гумрук дар каламрави гумрукии
Ҷумхурии Точикистон дорой статуей муомилоти озод мебошад, яъне моле, ки
аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Точикистон содир нашудааст ва пурра дар
Ҷумҳурии Точикистон истехсол гардидааст, моли барои муомилоти озод дар
каламрави Ҷумҳурии Точикистон ичозатдодашуда ва моле, ки дар Ҷумҳурии
Точикистон аз моли барои муомилоти озод дар каламрави Ҷумхурии Точикистон
ичозатдодашуда истехсол гардидааст;
Моли хориҷӣ — моле, ки моли ватанй хисобида намешавад;
Муомилоти озод - муомилоти мол дар каламрави гумрукии Ҷумхурии
Точикистон бидуни мамнӯият ва махдудиятхои пешбининамудаи конунгузории
гумруки Ҷумҳурии Точикистон;
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Назорати гумрукӣ - маҷмуи тадбирхое, ки макомоти гумрук бо мақсадд
таъмини риояи қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мемамоянт
Низоми гумрукӣ - расмиёти гумрукие мебошад, ки маҷмӯи талабот ва
шартҳо, аз ҷумла тартиби нисбати мол ва воситахои нақлиёт истифода бурданм
боҷҳои гумрукӣ ва андоз, мамнӯият ва махдудиятҳои санадхои меъёрии
хукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мақоми мол ва воситахои нақлиётро|
ба мақсадҳои гумрукй вобаста бо мақсади интиқоли онҳо аз сархади гумрукй!
ва истифодабарй дар каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз
ин каламрав дар бар мегирад;
Расмиёти гумрукй - маҷмӯи мукаррароте, ки статуей мол ва воситахои
нақлиёти аз каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиколшавандаро
барои мақсадхои гумрукӣ муайян менамояд;
Содироти мол ва (ё) воситахои наклиёт аз каламрави гумрукии Ҷумҳурии
Тоҷикистон - пешниҳоди декларатсияи гумрукӣ ё анҷом додани амалҳои дар j
сархати дуюми хамин банд зикршуда, ки мустакиман ба содироти мол ва (ё) ]
воситахои наклиёт, инчунин дигар амалҳои мувофики хамин Кодекс барои мол]
ва воситахои наклиёт то замони интиколи хакикии онхо аз сарҳади гумрукй]
пешбинишуда нигаронида шудааст.
Ҳуҷҷат ҳои тиҷорат ӣ - хисобнома - фактура (инвойс), варакаҳои
боррасонй ва бастабанд ва дигар хуччатхое, ки мувофики санадхои хукукии
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии Точикистон ва санадхои меъёрии )
хукукии Ҷумҳурии Точикистон, дигар анъанахои муомилоти корй хангоми анчом
додани фаъолияти иктисодии хоричй ва дигар фаъолият истифода мегарданд |
ва онхо тибки конун, созишномаи тарафҳо ё анъанахои муомилоти корй барои
тасдики анчом додани ахдхо вобаста ба интиколи мол аз сарҳади гумрукй
истифода бурда мешаванд, агар аз хамин Кодекс тартиби дигаре барнаояд;
Ҳуҷҷатхои гумрукй - хуҷҷатҳое, ки танҳо барои мақсадҳои гумрукй таҳия
шудаанд;
Принсипҳои асосии иитиқоли мол ва воситҳои нақлиёт аз сарҳади
гумрукй
Ҳамаи шахсон барои интиколи мол ва воситахои нақлиёт аз сархади
гумрукй, ба истиснои холатхои пешбининамудаи Кодекси гумрукй Ҷумхурии
Точикистон, дигар санадхои меъёрии хукукии Ҷумхурии Точикистон ва
санадхои хукукии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии Тоҷикистон,
хукуки баробар доранд. Мол ва воситахои наклиёт аз сархади гумрукии
Ҷумхурии Точикистон бо тартиби мукаррарнамудаи Кодекси гумрукй Ҷумхурии
Точикистон интикол дода мешаванд.
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риояи мампӯият ва маҳдудиятҳо ҳангоми иитиқоли мол на воситаҳои
нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ
Моле, ки воридоташ ба каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибки
санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст,
a ( ҷониби мақомоти гумрук боздошта шуда, нисбати онҳо тадбирҳои
петбининамудаи конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон татбик мегарданд.
\i ар дар Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон ва дигар санадхои меъёрии
хукукии Ҷумхурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад,
чунин мол бояд бетаъхир аз каламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оароварда шавад. Моле, ки воридоти он ба каламрави гумрукии Ҷумхурии
Гоҷикистон махдуд карда шудааст (ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи хамин
Кодекс аз чониби макомоти гумрук иҷозат дода мешавад), бо риояи талабот ва
шартҳои муқаррарнамудаи санадхои меъёрии ҳукукии Чумхурии Тоҷикистон
на санадхои хукуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии Тоҷикистон
барои воридот ичозат дода мешавад.
Моле, ки содироташ аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон манъ
аст, бояд аслан содир карда нашавад.
Моле, ки содироташ аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон махдуд
карда шудааст, бо риояи талабот ва шартхои мукаррарнамудаи санадхои
меъёрии ҳукукии Ҷумхурии Тоҷикистон ва санадхои хукукии байналмилалии
п.тирофнамудаи Ҷумхурии Тоҷикистон барои содирот ичозат дода мешавад.
Декларатсияи истеҳсоли мол
Ҳуҷҷати тасдиккунандаи кишвари истехсолкардаи мол метавонад декларатсияи
нстеҳсоли мол бошад, ки дар шакли озод таҳия шудааст, ба шарте ки дар он
маълумот оид ба муайян намудани кишвари истехсолкардаи мол зикр шуда
бошад. Ба сифати чунин декларатсия метавонанд ҳуҷҷатхои тиҷоратӣ ва
дигар ҳуччатҳои мансуб ба мол истифода гарданд, ки дорой маълумот оид
ба кишвари истехсолкардаи мол буда, аз чониби тайёркунанда, фурӯшанда ё
содиркунанда вобаста ба содир намудани мол тахия шудаанд.
Сертификата истеҳсоли мол
Сертификати истеҳсоли мол ҳуҷҷатест, ки кишвари истехсолкардаи молро
бе чунучаро тасдик менамояд ва аз чониби макоми ваколатдор ё ташкилотхои
хамин кишвар ё кишварҳои содиркунанда дода шудааст, агар дар кишвари
содиркунанда сертификат дар асоси маълумоти кишвари истехсолкардаи
мол дода шавад.
Ҳуқуқ барои шикоят
Ҳар шахе хукук дорад нисбати карор, амали (беамалии) макомоти гумрук
ё шахсони мансабдори онхо шикоят намояд, ба шарте ки бо чунин карор,
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амал (беамалӣ) ба акидаи ин шахе, хукуку озодӣ ва манфиатҳои конунии ӯ |
поймол карда ё барон амалй гаштани онҳо монеаҳо эҷод шуда ё ғайриқонунй
ба зиммаи ӯ ӯхдадории нав гузошта шуда бошад.
Аз қарор, амали (беамалии) макомоти гумрук ё шахсони мансабдори
онхо ба макомоти гумрук, прокуратура ва (ё) суд шикоят кардан мумкин аст]
Тартиби пешниходи шикоят, тартиби барраей ва тартиби халли шикояти ба
прокуратура ва суд фиристодашавандаро конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон
мукаррар менамояд.
Мӯҳлати пешниҳоди шикоят нисбати қарор, амали (беамалии) мақоми
гумрук ё шахе и мансабдори он
Шикоят нисбати карор, амали (беамалии) макоми гумрук ё шахеи мансабдори]
он метавонад дар мӯхлати як мох, вале хангоми пешниходи шикоят нисбати
карор оид ба андешидани ҷазои маъмурй дар холатхои зерин дар давоми даҳ
рӯз пешниход карда шавад:
1) аз рӯзе, ки шахе дар бораи поймол гардидани хукук, озодй ё манфиатхои ;
конунй, гузоштани махдудият ҷихати амалй намудани онхо ё гайриконунй!
ба зиммаи вай гузоштани ӯхдадорихо огох шудааст ё бояд огох мегардид; ]
2) аз рӯзи гузаштани мӯхлати мукарраршуда барои кабули карор ё иҷрои
амал аз ҷониби мақоми гумрук ё шахеи мансабдори он, ки кабул ва иҷрои
амал мувофики Кодекси гумрук пешбинй шудааст.
Ҳангоми гузаронидани мӯхлати пешниходи шикоят бо сабабхои узрнок
он метавонад тибки аризаи шахеи нисбати карор, амали (беамалии) макоми
гумрук ё шахеи мансабдори он бо шикоят мурочиатнамуда аз чониби макоми
гумруки ваколатдори баррасии чунин шикоят баркарор карда шавад.
Мӯхлати гузаронидашудаи шикоят хангоми вокеан барои барраей кабул
намудани шикоят нисбати карор, амали (беамалии) мақоми гумрук ва шахсони
мансабдори он баркароршуда ҳисоб меёбад.
Шикоят нисбати карор, амали (беамалии) макоми гумрук аз чониби макоми
болоии гумрук барраей карда мешавад.
Шикоят нисбати карор, амали (беамалии) шахеи мансабдори макоми гумрук
аз чониби макоми гумруке, ки ин шахе дар он хизмат менамояд (вазифаи
давлатиро ишгол менамояд) ва шикоят нисбати карор, амали (беамалии) сардори
макоми гумрук аз чониби макоми болоии гумрук барраей карда мешавад.
Шикоят нисбати карор, амали (беамалии) макоми гумрук ё шахеи мансабдори
он бояд аз чониби макоми гумрук дар давоми як моҳ аз рӯзи воридшавй ва
дар ҳолатхое, ки омӯзиш ва тафтиши иловагй талаб карда намешавад - дар
давоми на зиёда аз 15 рӯз барраей гардад.
Агар барои баррасии шикоят гузаронидани тафтиши махсус, дархости
хуччатхои иловагй ё худ кабули дигар чорахо такозо гардад, сардори макоми
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гумруки баррасикунандаи шикоят метавонад мӯхлати хдлли шикоятро на
бештар аз як мох тамдид намояд ва дар ин бора ба аризадиханда хаттй, бо
,пкри сабаби тамдид хабар дихад. Мӯхлати умумии баррасии шикоят набояд
■и ду мох зиёд бошад.
Амал ҷиҳати татбики карори макоми гумрук дар бораи конеъ намудани
шикоят нисбати карор, амали (беамалии) макоми гумрук, шахси мансабдори
он бояд аз ҷониби макомоти гумрук, ки карор, амали (беамалии) макоми
гумрук, шахси мансабдори он гайриконунй дониста шудааст, дар давоми 5
рӯзи корй аз рӯзи ворид шудани ин карор ба ин макомот анҷом дода шавад,
агар дар қарори мазкур мӯхлати дигаре муайян нашуда бошад.
Зараре, ки ба аризадиханда дар натиҷаи сари вакт иҷро накардани карор
расонида шудааст, мутобики мукаррароти Кодекси гумруки Ҷумҳурии
Гочикистон чуброн карда мешавад.
Шахси мансабдори макоми гумрук, ки шикоят нисбати карор, амали
(беамалии) макоми гумрук ё шахси мансабдори онро аз номи макоми гумрук
баррасй менамояд, хангоми ошкор намудани нишонахои гуноҳи шахси
мансабдори макомоти гумрук ё иҷрои номатлуби вазифахои ба зиммаи шахси
мансабдори макоми гумрук гузошташуда барои ҷалби ин шахси мансабдор ба
ҷавобгарии интизомй тибки тартиби мукарраргардида тадбирҳо меандешад.
Оид ба карори макоми гумрук нисбати карор, амали (беамалии) макоми
гумрук ё шахси мансабдори он ба макоми болоии гумрук ё ба суд шикоят
кардан мумкин аст.
Тартиби барасмиятдарории гумруки
Барасмиятдарории гумрукй тибки тартиби мукаррарнамудаи Кодекси
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадхои меъёрии хукукии Ҷумҳурии
Гочикистон, ки тибки он кабул гардидаанд, анҷом дода мешавад. Талаботи
макомоти гумрук хангоми барасмиятдарории гумрукй бояд асоснок ва
гибки талаботи мукаррарнамудаи хамин Кодекс ва зарурияти таъмини риояи
қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон махдуд карда шаванд.
Тартиб ва технологияи барасмиятдарории гумрукй вобаста ба намуди моли
аз сархади гумрукй интиколшаванда, навъи наклиёти барои чунин интикол
истифодашаванда, гурӯхи шахсони интиколдиҳандаи мол ва воситаҳои наклиёт
мукаррар карда мешавад.
Огоз ва анҷоми барасмиятдарории гумрукй
Барасмиятдарори гумрукии мол чунин огоз мсёбад:
1)
хангоми воридоти мол - дар лахзаи пешниҳоди декларатсияи каблии
гумрукй ба макоми гумрук ё хуччатхо тибки моддаи 72 Кодекси гумруки
Ҷумхурии Тоҷикистон, (вобаста ба он, ки кадом амал аввап анчом дода мешавад)
75
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс бошад, аризаи шифоҳй ,ё
анҷоми амалхои дигаре, ки дар бораи нияти шахе ҷихати барасмиятдарории
гумрукй гувохй медиҳанд;
2)
ҳангоми содироти мол - дар лаҳзаи пешниходи декларатсияи гумру
ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қамин Кодекс бошад, - аризаи шифохй с |
анҷоми амалхои дигаре, ки дар бораи нияти шахе ҷихати барасмиятдарории I
гумрукй гувохй медихад.
Маҳал ва вақти барасмиятдарории гумрукии мол
Барасмиятдарории гумрукии мол дар махалҳои ҷойгиршавии макомотД
гумрук дар вакти кори ин макомот анҷом дода мешавад.
/ / шшироки шахсони маифиатдор ва намояндагони оиҳо ҳангоми
барасмиятдарории гумрукй
Шахсони ваколатдори мол ҳуқуқ доранд ва бо талабоги макомоти гумрук!
вазифадоранд ҳангоми барасмиятдарории гумрукй иштирок намоянд.
Барасмиятдарории гумрукй ва назорати дигар мақомоти давлати
Барасмиятдарорй танхо баъди анчом додани назорати давлатии санитарию
карантинй, карантинию фитосанитарй, байторй ва намудхои дигари назорати
давлатии воридоти мол ба қаламрави гумрукии Ҷумхурии Точикистон ё содироти
онхо аз ин каламрав сурат гирад, агар мол тибки санадхои конунгузории
Ҷумхурии Точикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Точикистон,
бояд хатман мавриди чунин назорат карор гиранд.
Ҳуҷҷатҳо ва маълумоте, ки ҳаигоми ҳамлу нақли байиалмилалӣ
тавассути иақлиёти автомобили, ҳавой ви роҳи оҳаи пешниҳод карда
мешаванд
Ҳангоми ҳамлу иақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти автомобили
интиқолдщанда ба мақоми гумрук маълумоти зеринро хабар медщад:
1) дар бораи қайди давлатии воситаҳои наклиёт;
2) ном ва суроғаи интиқолдихандаи мол;
3) номи давлати ирсолкунанда ва давлати таъиноти мол;
4) ном ва суроғаи фиристанда ва гирандаи мол;
5) дар бораи фурӯшанда ва қабулкунандаи мол мувофики хуччатхои
тичоратие, ки интиколдиханда дорад;
6) дар бораи миқдори чойхои бор, маркировкаи онхо ва навъи бастабандии мол;
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7) номгӯй, инчунин рамзи (коди) мол мувофиқи талаботи байналмилалии
iавзех ва кодгузории мол дар сатҳи на камтар ач 4 раками аввал;
8) вазни умумии мол (бо кг) ё хаҷми мол (бо метри мукааб) ба истиснои
%
,оли калонқаҷм;
9 ) дар бораи мавҷудияти моле, ки воридотаиюн ба каламрави гумрукии
Ҷумхурии Точикистон манъ ё махдуд карда шудаанд;
10 ) дар бораи махал ва таърихи тахияи борхати нақлиётии байналмилалӣ;

Интиқолдщанда маълумотро ҳангоми ҳамлу нақли байналмиллалӣ бо
роҳи ба мақоми гумрук пешнщод намудани ҳуҷҷапцои зерин хабар медиҳад:
1 ) хуҷчатхо ба воситаи наклиёт;
2 ) борхати наклиётии байналмилалй;
3 ) хуччатҳои тичоратй ба моли интиқолшаванда, ки интиколдиҳанда дорад.
Ҳангоми ҳамлу нақли байналмилалӣ тавассути нақлиёти ҳавоӣ интиқолдиҳанда
ба мақомоти гумрук маълумоти зеринро хабар медиҳад:
1 ) зикри аломати мансубияти миллӣ ва аломати бақайдгирии ҳавопаймо;
2 ) раками рейс, зикри самти парвоз, нуктаи парвоз, ҷойи фуруди хавопаймо;
3 ) номи истифодабарандаи хавоиаймо;
4 ) теъдоди ҳайати экипаж;
5 ) дар бораи теъдоди мусофирон, ном ва насаби онҳо; номгӯи маҳалхои
саворшавй ва фурудоии он\о;
6 ) зикри навъи мол;
7 ) раками борхат, микдори чой дар хар як борхат;
8 ) номи нуктаи боргирй ва борфарорй;
9 ) дар бораи микдори захирахои киштй, ки ба он бор карда ё фароварда
мешаванд;
10 ) дар бораи мавҷуд будани (мавчуд набудани) муросилоти почтахои
байналмилалй дар киштии хавой;
1 1 ) дар бораи мавчуд будани (мавчуд набудани) моле, ки ворид кардани
он ба каламрави гумрукии Ҷумҳурии Точикистон манъ ё махдуд аст, аз
чумла асъори Ҷумхурии Тоҷикистон ва арзишҳои асъорй, ки хайати экипаж
бо худ дорад, доруворй, ки дар таркибашон воситахои нашъадор, маводи
сахттаъсир, моддахои психотропӣ ва захрнок мавҷуданд, инчунин аслиха ва
лавозимоти ҷангӣ.
Ҳангоми ҳамлу накали байналмилалй тавассути нақлиёти роҳи оҳан
интиқолдиҳанда ба мақоми гумрук маълумоти зеринро хабар медщад:
1 ) номгӯ ва сурогаи ирсолкунандаи бор;
2 ) номгӯ ва сурогаи кабулкунандаи бор;
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3) номгӯи ИСТГОХ.И ирсолкунанда ва истгоҳи таъиноти мол;
4) дар бораи теъдоди ҷойи бор, оид ба маркировкаи он ва навъи бастабандии
мол;
5) номгӯ, инчунин коди мол тибқи Системам ҳамоҳангшудаи тасниф ва
кодгузории мол ё Номгӯи молҳои фаъолияти иктисодии хориҷӣ, дар сатҳи
на камтар аз 4 раками аввал;
6) вазни умумии мол (бо кг);
7) рақамҳои ҳаммонандсозии контейнерхо.
2. Интиқолдиҳанда маълумоти дар кисми 1 хамин модда зикршударо бо
роҳи нишон додани ҳуҷҷатхои зерин хабар мсдихад:
1) борхати рохи охан;
2) хуҷҷатхои тиҷоратӣ барои интиқоли мол, ки дар ихтиёри интиқолдиханда
мавҷуданд.
Нигаҳдории муваққатии мол
Нигахдории муваккатии мол расмиёти гумрукие мебошад, ки тибки он моли
хориҷй бидуни пардохти боҷхои гумрукй ва андоз ва бе татбиқи махдудиятхои
нисбати он мукаррарнамудаи санадхои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Точикистон,
то иҷозат додани он мутобики низоми муайяни гумрукй ё то ҷойгиркунии
онхо тахти расмиёти дигари гумрукй таҳти назорати гумрукӣ нигох дошта
мешавад.
Нигахдории муваккатии мол дар анборхои нигахдории мувакқатӣ анҷом
дода мешавад.
Анборхои нигахдории муваккатй минтақаи назорати гумрукй ба шумор
мераванд.
Ҷойгиронии мол дар анборҳои нигаҳдории муваққатӣ
Дар анборхои нигахдории муваккатй мумкин аст хама гуна моли хориҷй,
аз ҷумла моле ҷойгир карда шавад, ки ба қаламрави гумрукии Ҷумхурии
Тоҷикистон бо вайрон кардани тартиби мукаррарнамудаи санадхои меъёрии
ҳуқукии Ҷумхурии Точикистон ворид карда шудааст.
Хуҷҷатҳои чарурй барон ҷойгиронии мол дар анбори нигаҳдории
муваққапгӣ
Ҳангоми ҷойгиронии мол дар анбори нигахдории муваккатй интиколдиҳанда
ё шахси нисбат ба мол ваколатдошта ба макоми гумрук декларатсияи мухтасар
пешниход мекунад. Декларатсияи мухтасар дар рӯзи дигари корни баъди
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нешниҳоди мол ва воситаҳои наклиёт ба макоми гумрук пешниход карда
мешавад. Агар мол дар давоми ин муддат тахти низоми муайяни гумрукӣ карор
дода шуда бошад, декларатсияи мухгасар пешниход карда намешавад. Намунаи
декларатсияи мухтасар ва тартиби пур кардани онро макоми ваколатдор оид
ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ муайян менамояд.
Ҳамзамон бо декларатсияи мухтасар ба макоми гумрук хуҷҷат\ое пешниҳод
карда мешаванд, ки маълумотро дар бораи номгӯй ва маҳали ҷойгиршавии
ирсолкунандаи (гирандаи) мол мутобиқи хучҷатҳои нақлиётӣ (ҳуҷҷатҳои
борбарӣ), кишвари ирсолкунанда ва кишвари таъиноти мол, Номгӯи молҳо,
микдори он, микдори ҷойи бор, хусусият ва тарзи бастабандй, маркировка,
арзиши фактурй, вазни умумии мол (бо килограмм) ё ҳаҷми мол (бо метри
мукааб), инчунин дар бораи кодҳои таснифотии (классификатсионии) мол
гибки Системаи қамоҳангшудаи тавсифот ва кодгузории мол ё Номгӯи молхои
фаьолияти иктисодии хоричӣ дар сатҳи на камтар аз чор аломати аввалро
дар бар мегирад.
Мӯҳлати нигаҳдории муваққатии мол
Мӯхдати нигаҳдории мувақкатии мол ду мох мебошад.
Макоми гумрук дар асоси дархости асосноки шахси манфиатдор мӯхдати
мазкурро тамдид мекунад. Тартиби тамдиди мӯхдат аз ҷониби макоми
ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукй мукаррар мегардад.
Мӯҳлати ниҳоии нигахдории муваккатии мол 4 мох мебошад, агар
қонунгузорӣ мӯхлати дигареро мукаррар накарда бошад.
Тамдиди ин мӯхдатхо иҷозат дода намешавад.
Мол баъди анҷоми мӯҳлатхои пешбининамуда ихтиёрдорй карда мешавад.
Моле, ки бояд декпаратсия карда шавад
Мол хангоми интикол аз сархади гумрукй, бояд декларатсия карда ба
мақоми гумрук пешниход шавад.
Декларатсия кардан и мол
Мол бо рохи ба макомоти гумрук дар шакли мукарраршуда арз намудани
маълумоти боэътимод дар бораи мол, низоми гумрукии он ва маълумоти
дигари барон максадҳои гумрук зарурй (ба таври хаттӣ, шифоҳӣ, конклюдентй
ва электронй) декларатсия карда мешавад.
Мол аз чониби декларант ё брокери гумрук (намоянда) бо интихоби
декларант декларатсия карда мешавад.
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Воридоти муваққатӣ
Воридоти муваккатй низоми гумрукие мсбошад, ки ҳангоми он моли
хориҷй дар мӯҳлати муайян (мӯҳлати воридоти муваккатй) дар каламрави
гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон бо пурра ё кисман озод намудан аз боҷи
гумрукй ва андоз, бидуни истифодаи тадбирхои мамнӯият ва махдудиятхои
дорой хусусияти иктисодй нисбати ин мол, ки мувофики санадҳои меъёрии
ҳукукии Ҷумхурии Тоҷикистон муайян шудааст, ба шарти содироти бозпаси
он дар мӯхдати муайян аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон таҳти
назорати гумрукй истифода бурда мешавад.
Истифодаи боҷҳои гумрукй ва андоз
Номгӯи гурӯхи моли бо шарти пурра озод намудан аз пардохти боҷхои
гумрукй ва андоз муваккатан воридшаванда, инчунин шартҳои чунин озодкунй
аз ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Озодкунии пурраи шартй аз пардохти бочхои гумрукй ва андоз иҷозат дода
мешавад, агар воридоти муваккатии мол ба иктисоди Ҷумхурии Тоҷикистон
зарари назарраси иқтисодй нарасонад, аз чумла дар холатхои:
1) воридоти муваккатии контейнерхо, тагмонхо ва намудхои дигари зарфхо
ва бастабандхо, ки барои истифодаи чандинкарага таъин гардидаанд;
2) агар воридоти муваккатии мол дар доираи рушди муносибатҳои тичоратии
хориҷй, робитахои байналмилалй дар сохаи илм, санъат, кинематография,
варзиш, туризм, гузаронидани намоишгоххо ва ярмаркахо анҷом дода шавад;
3) агар максади воридоти муваккатй аз расонидани кӯмаки байналмилалй
иборат бошад;
4) агар воридоти муваккатй бо шартҳои лизингй анҷом дода шавад.
Мӯхдати воридоти муваккатии мол
Мӯхдати воридоти муваккатии мол на бештар аз 2 сол мебошад.
Барои молхои алохида, аз чумла молхое, ки бо шартхои лизинг ворид
мешаванд, Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон метавонад барои воридоти
муваккатй нисбат ба мӯхдати ниҳоии муайяннамудаи сархати якуми ҳамин
банд мӯҳлати нисбатан кӯтох ё давомнокро мукаррар намояд.
Низоми гумрукии анбори гумрукй
Анбори гумрукй низоми гумрукие мебошад, ки хангоми он моли ба
каламрави гумрукии Ҷумҳурии Точикистон воридшуда бидуни пардохти
бочхои гумрукй ва андоз ва бе истифодаи мамнӯият ва махдудиятхои дорой
хусусияти иктисодии мукаррарнамудаи санадхои меъёрии хукукии Ҷумхурии
Точикистон таҳти назорати гумрукй нигох дошта шуда, вале моли барои
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содирот таъингардида мувофики шартҳои пешбининамудаи хамим боб таҳти
назорати гумрукй нигох дошта мешавад.
Анборҳои гумрукй
Анборхои гумрукй бинои махсус ҷудокардашуда ва муҷаххаз барои мақсади
нигахдории мол ва (с) майдончахои кушодае мсбошанд .
Анборхои гумрукй минтакаи назорати гумрукй мебошанд.
Мӯхлати нигахдории мол дар анбори гумрукй
Мол метавонад дар мӯҳлати то 3 сол дар анбори гумрукй нигох дошта
шавад.
Аз пардохти бочхои гумрукй ва андоз озод кардани моли содиротй ё
баргардонидани маблағи бочхои гумрукй ва андози пардохтшуда
Ҳангоми тахти низоми гумрукй қарор додани моли хориҷие, ки каблан
тахти низоми гумрукии дигар карор дошт ва барои баровардан аз каламрави
гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон таъин шудааст, аз чунин мол бочхои гумрукии
воридотй ва андоз пардохта намешавад ё маблаги супоридашудаи бочхои
гумрукй ва андоз баргардонида мешаванд.
Пардохтҳои гумрукй ва памудҳои онҳо
Ба пардохтҳои гумрукй дохил мешаванд:
1) бочи гумрукй;
2) андоз аз арзиши иловашуда, ки хангоми воридоти мол ба каламрави
гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон ситонида мешавад;
3) аксиз, ки хангоми воридоти мол ба каламрави гумрукии Ҷумҳурии
Точикистон ситонида мешавад.
2. Пардохтхои гумрукй ситонида мешаванд, агар онхо мувофики санадҳои
меъёрии ҳукукии Ҷумхурии Тоҷикистон муайян шуда бошанд.
3. Бочхои махсус, зиддидемпингй ва чубронй, ки мувофики санадҳои
меъёрии ҳукукии Ҷумхурии Точикистон мукаррар карда мешаванд, тибки
коидахои пешбининамудаи Кодекси гумрук нисбати ситонидани бочхои
гумрукии воридотй пардохт карда мешаванд.
Боҷҳои гумрукй
Бочхои гумрукй хангоми декларатсия кардани мол дар низомҳои гумрукие,
ки шартҳои тахти ин низом чойгиркунонй супурдани бочхои гумрукиро
таъмин мекунанд.
Ставкахои бочхои гумрукиро Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон мукаррар.
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Намудҳои ставкаҳои боҷҳои гумрукӣ
Ставкаҳои боҷҳои гумрукй ба чунин гурӯҳҳо таксам мешаванд:
1) адвалорй - ба арзиши гумрукии моли мавриди андозбандй кароргирифта
бо фоиз ҳисоб карда мешаванд;
2) махсус - тибки ҳаҷми мукарраршудаи вохиди моли мавриди андозбандй
кароргирифта хисоб карда мешаванд;
3) омехта - \ар ду навъи зикршудаи ставкахои пардохти гумрукиро дар
бар мегиранд.
Боҷҳои гумрукии мавсимй
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқук дорад боҷҳои гумрукии мавсимиро
барои танзими фаъолияти тиҷорати хориҷй муқаррар намояд. Дар ин ҳолат
ставкаҳои боҷҳои гумрукии мукаррарнамудаи тарифи гумрукй истифода карда
намешаванд. Мӯхлати амали бочхои гумрукии мавсимй дар як сол набояд
аз шаш моҳ зиёд бошад.
Озодкупии молҳои алоҳида аз пардохти боҷҳои гумрукӣ
Намудҳои зерини моли воридотӣ аз пардохти боҷҳои гумрукй озод карда
мешавад:
1) воридоти асъори миллй ва (ё) хориҷӣ (ба ғайр аз максадхои нумизматй),
инчунин коғазҳои қиматнок;
2) воридоти тилло, нукра, платина, палладий (родий, иридий, рутений,
осмий) аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин воридоти тилло,
нукра, платина, палладий (родий, иридий, рутений, осмий), алмосхои табий
(коркардшуда ва коркарднашуда), сапфир, зумуррад, рубин, александрит,
гавхар, шпинел аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон барои
Хазинаи давлатии сарватхо;
3) воридоти мол ба сифати кӯмаки башардӯстона ва воридоти моле, ки ба
макомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ройгон дода мешавад;
4) воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологи ва махсулоти такмилии
(комплектии) онҳо (ки маҷмӯи ягонаро ташкил медиханд, яъне бе онхо
кори тачхизоти истехсолию технологй имконнопазир аст) барои ташаккул
ё пурра кардани фонди оинномавии корхонахо ё азнавтаҷҳизонии техникии
истехсолоти амалкунанда ба шарте ки ин амвол мустакиман дар истеҳсоли
мол, иҷрои корхо ва хизматрасонӣ мутобики хуччатҳои таъсисотии корхона
истифода гардад ва ба категорияи моли тахти аксиз карор нагирад, инчунин
амволи шахсие, ки кормандони хориҷии корхонахои дорой инвеститсияхои
хоричй мустакиман барои эҳтиёчоти худ ба Ҷумхурии Точикистон ворид
менамоянд. Дар сурате, ки агар чунин корхона бархам дода шавад, ё тачхизоти
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истехсолии технологи ва маҳсулоти такмилии (комплектам) онҳо, ки ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудаанд, дар ҷараёни чор сол аз лаҳзаи
воридот ба ҷумхурӣ истифода бурда нашаванд ё аз ҷониби ин корхона ба дигар
шахс фурӯхта шаванд, боҷхоп гумрукй, ки мутобики ҳамин банд пардохта
нашудаанд, бояд ба будет ситонида шаванд. Фарохам овардани ин имтиёзот ва
ба таҷҳизоти истехсолию технологй мансуб намудани таҷхизот гибки тартиби
мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;
5) воридоти техникам кишоварзй, қисмҳои эҳтиётии он, инчунин дорувории
гиббй аз рӯи Номгӯи молхои фаъолияти иктисодии хориҷй мутобики рӯйхати
муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
6) воридоти моле, ки барои татбики лоиҳаҳои максадноки маъкулдонистаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби (дар доираи) маблағи грантхо
ва (ё) кредитҳое (карзҳое), ки шахсони ҳукукй ва вокей, давлатҳои хориҷӣ,
қукуматҳои давлатхои хориҷӣ ё ташкилотҳои байналмилалӣ фарохам овардаанд,
амалӣ гардонда мешаванд;
7) воридоти мол барои сохтмони объектҳои махсусан муҳим. Номгӯи
чунин мол ва объектҳои махсусан муҳимро Ҳукумати Ҷумқурии Тоҷикистон
муайян менамояд.
Имтиёзҳои тарифи
Таҳги мафҳуми имтиёзҳои тарифӣ чунин имтиёзе фаҳмида мешавад,
ки ҳангоми татбиқи сиёсати тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби
яктарафа шартхои муносибатҳои мутақобила ё нисбати моли аз сарҳади
гумрукии Ҷумхурии Точикистон интиқолшаванда, баргардонидани боҷи
каблан пардохташуда, озод кардан аз пардохти боҷи гумрукй, кам кардани
ставкам боҷи гумрукй, мукаррар намудани квотахои тарифӣ барои воридоти
(содироти) имтиёзноки мол пешниход карда мешавад.
Имтиёзхои тарифӣ мувофиқи санадхои меъёрии хукукии Ҷумхурии
Тоҷикистон ва санадхои ҳуқукии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумхурии
Тоҷикистон мукаррар карда мешавад.
Хироҷҳои гумрукй ва намудҳои оиҳо
Ба хироҷхои гумрукй дохил мешаванд:
1) хироҷи гумрукй барои барасмиятдарории гумрукй;
2) хироҷи гумрукй барои мушоияти гумрукй;
3) хироҷи гумрукй барои нигахдории мол дар анборхои мақоми гумрук;
4) хироҷи гумрукй барои додани шаходатномаи тахассусии мутахассиси
барасмиятдарорандаи гумрукй.
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Аидозаи хироҷҳои гумрукй
Ҳангоми барасмиятдарории молу воситаҳои наклиёт, мушоияти гумрукии мол
ва воситаҳои нақлиёт, нигохдории мол дар анборҳои макоми гумрук, инчунин
барои додани шаходатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарорандаи
гумруки хирочҳои гумрукӣ гибки тартиб ва андозаи муайяннамудаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд.
Ҳолатҳое, ки боҷҳоч гумруки иа андоз пардохта намешаванд
Ҳангоми интиқали мол аз сарҳади гумрукӣ ӯҳдадории пардохти боҷҳои
гумрукӣ ва андоз дар ҳолати зайл ба миён меоянд:
1) хангоми воридоти мол - аз лаҳзаи убури сарҳади гумрукй;
2) хангоми содироти мол - аз лаҳзаи пешниҳоди декларатсияи гумрукй ё
анҷом додани амалҳое, ки мақсад аз онҳо мустакиман содир намудани мол
аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон аст.
Боҷҳои гумрукй ва андоз супорида намешаванд, агар:
1) мувофиқи конунгузории Ҷумх,урии Тоҷикистон ё Кодекси гумруки
Ҷумҳурии Тоҷикистон:
- аз мол боҷхои гумрукй ва андоз ситонида нашаванд;
- агар мол аз пардохти боҷҳои гумрукй ва андоз шартан пурра озод карда
шуда бошад - дар давраи амали ин гуна озодкунй ва бо риояи шартҳое, ки
дар натиҷаи онхо мол аз пардохти боҷу андозҳо озод карда шудааст;
2) агар то иҷозат барои муомилоти озод ва ҳангоми аз тарафи шахсон
вайрон нашудани талаботу шартҳои мукаррарнамудаи ҳамин Кодекси гумруки
Ҷумҳурии Тоҷикистон моли хориҷӣ бар асари садама ва ё таъсири кувваи
рафънопазир ё дар натичаи фарсудашавии табий ва ё талаф дар шароити
мукаррарии интикол, нигахдорй ва истифодабарй тамоман нобуд ё тамоман
талаф шуда бошад;
3) агар мол мувофиқи Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон ва дигар
санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумхурии Точикистон ба моликияти давлатй
гузаронида шавад.
3. Нисбати моле, ки барои муомилоти озод дар қаламрави гумрукии
Ҷумҳурии Точикистон ичозат дода шудааст ва ё аз ин каламрав содир карда
шудааст, дар қолатҳои пешбининамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Точикистон
ӯхдадории пардохти бочхои гумрукй ва андоз қать меёбад.
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Арзиши гумрукии мол
Арзиши гумрукии мол арзиши молест, ки аз сарҳади гумрукии Ҷумхурии
Тоҷикистон интиқол ёфта, мутобиқи ҳамин боб муайян мегардад ва ба
максадҳои зерин истифода бурда мешавад:
1) таҳти пардохтҳо ва хироҷхои гумрукӣ карор додани мол;
2) ба кор бурдани тадбирхои дигари танзими давлатии фаъолияти иктисодии
хориҷии Ҷумхурии Тоҷикистон.

Муайяи кардапи арзиши гумрукии моли содиротй
Арзиши гумрукии моле, ки аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон
содир мешавад, дар асоси нархи муомилотие, ки вокеан пардохта шудааст
ва ё ҳангоми фурӯши он барои содирот бояд пардохта шавад, муайян карда
мешавад.
Ҳангоми муайян кардани арзиши гумрукии мол хароҷоти зерин ба нархи
муомилот дохил карда мешавад, ба шарте агар он каблан дохил карда нашуда
бошад:
1) хароҷоти расондани мол то фурӯдгоҳ, бандар ё махали дигари содироти
мол аз каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон:
- арзиши хамлу нақл;
- хароҷоти борбардорӣ ва борфарорй, аз нав бор кардан ва аз ҷое ба дое
кашондани мол;
2) арзиши сугурта;
3) хароҷоти фурӯшанда:
- музди комиссионй ва брокерй;
- арзиши контейнер ё зарфхои дигари серистифода, ба шарте, агар мутобики
Номгӯи молхои фаъолияти иктисодии хориҷй он хамчун вохиди тому ягона
бо моли арзёбишаванда баррасй гардад;
- арзиши бастабандй, аз ҷумла арзиши масолехи бастабандй ва корхои
вобаста ба бастабандй;
4) роялти ва хироҷи додани иҷозатнома барои моли арзёбишавандае, ки
бояд фурӯшанда мустакиман ва ё гайримустаким хамчун шарти фурӯши моли
арзёбишаванда супорад, ба шарте, агар чунин роялти ва хироч ба нархе, ки
вокеан супурда шудааст ё бояд супорида шавад, дохил нашуда бошад;
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5) кисми даромад аз фурӯши минбаъда, ки мустакиман ва с ғайримустаким
фурӯшанда мегирад;
6) андозхое, ки дар қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида
мешаванд, ба шарте ки мутобики конунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
ё санадхои ҳукуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
онхо ба фурӯшанда вобаста ба баровардани мол аз қаламрави Ҷумхурии
Тоҷикистон ҷуброн карда намешаванд.

Усулҳои муайян карданы арзиши гумрукии моли воридоти
Арзиши гумрукии моле, ки ба каламрави гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон
ворид карда мешавад, бо истифодаи усулҳои зерин муайян карда мешавад:
1) тибқи нархи муомилоти моли воридшаванда;
2) -гибки нархи муомилоти моли шабех;
3) тибки нархи муомилоти моли хамҷинс;
4) тархи арзиш;
5) ҷамъ кардани арзиш;
6) усули эҳтиётӣ.

Ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ
Объекти ситонидани боҷҳои гумрукӣ ва андоз моле мебошад, ки аз сархади
гумрукӣ интиқол дода мешавад. Заминаи андоз барои хисоби боҷҳои гумрукӣ
ва андоз арзиши гумрукии мол ва (ё) микдори он мебошад.

Тартиби муайян кардан ва арзи арзиши гумрукии мол
Арзиши гумрукии молро декларант тибки усулхои муайян намудани
арзиши гумрукй, муайян менамояд ва хангоми декларатсия кардани мол ба
макоми гумрук арз мекунад.
Арзиши гумрукии моле, ки аз тарафи декларант арз мешавад ва маълумоте,
ки ӯ барои муайян кардани он пешниход менамояд, бояд боэътимод ва бо
хуччатхо тасдиқ шуда бошад.
Макоми гумрук дар асоси ҳуҷҷату маълумоти пешниходкардаи декларант,
инчунин дар асоси иттилооти дар ихтиёр доштааш, ки барои муайян кардани
арзиши гумрукии мол истифода мешавад, дар бораи розй буданаш бо усули
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муайянкунии арзиши гумрукии мол, ки декларант интихоб кардааст ва дар
бораи дурустии муайян намудани арзиши гумрукии мол, ки декларант арз
кардааст, карор кабул мекунад.

Тартиби ҳисоб карданы боҷҳои гумрукй ва андоз
Бочхои гумрукй ва андоз аз тарафи декларант ё шахсони дигаре, ки
барои пардохти боҷхои гумрукй ва андоз масъуланд, мустақилона хисоб
карда мешаванд.
Маблағи боҷҳои гумрукй ва андози пардохтшаванда бо асъори Ҷумҳурии
Тоҷикистон хисоб карда мешавад.

Пардохткунандагони боҷҳои гумрукй ва андоз
Пардохткунандагони боҷҳои гумрукй ва андоз декларантҳо ё шахсони
дигаре мебошанд, ки вазифаи пардохти боҷҳои гумрукй ва андоз ба ӯхдаи
онҳо гузошта шудааст.
Ҳар шахе хукук дорад боҷҳои гумрукй ва андози моли аз сархади гумрукй
интиколшавандаро пардохт намояд.

Мӯҳлати пардохти боҷҳои гумрукй ва андоз
Бочхои гумрукй ва андоз то кабули декларагсияи гумрукй аз чониби
макомоти гумрук ё хамзамон бо он, ба истиснои холатҳои пешбининамудаи
Кодеки гумрукй Ҷумҳурии Тоҷикистон, пардохт мешаванд.
Ҳангоми воридоти мол бочхои гумрукй ва андоз бояд дар давоми 15 рӯзи
пешниходи мол ба макоми гумрук дар махали расидани он ба каламрави
гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон ё аз рӯзи анҷом ёфтани транзити дохилии
гумрукй пардохта шаванд, ба шарте агар мол дар махали воридшавии он
декларатсия карда нашавад.
Ҳангоми содироти мол боди гумрукй бояд дар мӯхдати на дертар аз рӯзи
пешниходи декларатсияи гумрукй пардохта шавад.
Шартхои умумии тағйири мӯхдати пардохти бочхои гумрукй ва андоз
Ҳукумати Ҷумхурии Точикистон тартиби тағйир додани мӯхлати пардохти
бочхои гумрукй ва андозро хангоми мавчуд будани асосхои мукаррарнамудаи
Кодеки гумрукй Ҷумхурии Точикистон мукаррар менамояд.
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Мӯхдати пардохти бочхои гумрукӣ ва андоз бо роҳи батаъхиргузорй ё
тамдиди мӯхдат тағйир дода мешавад.
Батаъхиргузорй ё тамдиди мӯхдати супоридани боҷхои гумрукй ва андоз
аз 1 то 6 мох фароҳам оварда мешавад.
Асосхои батаъхиргузорй ё тамдиди мӯхдати пардохти боҷхои гумрукй
ва андоз
Иҷозати батаъхиргузорй ё тамдиди мӯхдати пардохти боҷхои гумрукй ва
андоз ба пардохткунандаи боҷхои гумрукй ва андоз дар сурати вуҷуд доштани
ақаллан яке аз асосхои зерин дода мешавад:
1) зарар дидани ин шахе дар натиҷаи офати табий, фалокати технологй ё
ҳодисаҳои дигари рафънопазир;
2) молрасониро дар асоси созишномаҳои байниҳукуматй ба ӯхда доштани
шахс;
3) дигар холатхои истисноии муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон.

Қоидаҳои умумии ситонидани маҷбурии боҷҳои гумрукй ва андоз
Дар сурати дар мӯхлати мукарраршуда насупоридан ё пурра напардохтани
боҷи гумрукй, андоз макомоти гумрук бочхои гумрукй ва андозро маҷбуран,
тибқи тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон меситонанд.
Ситонидани маҷбурии боҷхои гумрукй ва андоз аз шахсон бо рохи
ситонидани боҷхои гумрукй ва андоз аз хисоби маблагхои дар суратхисобхои
дар бонкҳо будаи пардохткунанда ё аз хисоби амволи дигари пардохткунанда
тибки тартиби судй анҷом мегирад.
Мақоми гумрук пеш аз истифодаи чораҳои вобаста ба ситонидани мачбурии
боҷхои гумрукй ва андоз ба шахси масъули пардохткунандаи онҳо талаби
супоридани пардохтхои гумрукиро пешниход мекунад.

Фоизҳо
Ҳангоми дар мӯҳлати мукарраршуда (гузаштани мӯхдат) напардохтани
бочхои гумрукй ва андоз фоизҳо супорида мсшаванд.
Фоиз ба андозаи муқаррарнамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон
пардохта мешавад.
Баргардонидани бочхои гумрукй ва андози барзиёд супорида ва ё барзиёд
ситонидашуда
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Маблағи барзиёд супорида ё барзиёд ситонидашудаи бочхои гумрукӣ ва
андоз маблаге мебошад, ки ба сифати маблағи боҷи гумрукӣ ва андоз воқеан
суиорида ё ситонида шуда, андозаи он аз маблағи мутобиқи санадхои меъёрии
хукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохгшаванда зиёдтар мебошад.
Аризаи баргардонидани маблағи барзиёд супурда ё барзиёд ситонидаи
бочхои гумрукӣ ва андозро пардохткунанда ба мақоми гумруке, ки ӯ ин
маблағро ба он супурдааст ё хамин маблағро дар ин маком аз ӯ ситонидаанд,
дар давоми се соли баъд аз супурдан ё ситонида шудани маблағ пешниход
мскунад.
Маблағи барзиёд супорида ё барзиёд ситонидашудаи боҷхои гумрукй
ва андоз ба суратхисобе гузаронида мешавад, ки дар аризаи баргардонидан
нишон дода шудааст.
Шаклҳои назорати гумрукй
Шаклҳои назорати гумрукй чунинанд:
1) тафтиши хуччату маълумот;
2) пурсиши шифохӣ;
3) гирифтани тавзеҳот;
4) мушохидаи гумрукй;
5) азназаргузаронии гумрукии молу воситахои наклиёт;
6) муоинаи гумрукии молу воситаҳои наклиёт;
7) муоинаи шахе;
8) тафтиши маркировкаи мол бо маркахои махсус, мавҷудияти воситахои
хаммонандсозй;
9) азназаргузаронидани бино ва худуди он;
10) санҷиши гумрукй.
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Боби 4. Дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе намудхои
фаъолият
Қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи ицозатномадиҳӣ ба
баъзе намудҳои фаъолият
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе 1
намудхои фаъолият ба Конститутсияи (Сарконуни) Ҷумхурии Тоҷикистон
асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳй
ба баъзе намудхои фаъолият», дигар санадхои меъёрии ҳукукии Ҷумхурии
Тоҷикистон ва санадхои хукукии байналмилалие, ки онхоро Ҷумҳурии
Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат аст.
Меъёрҳои муайян кардан и намудҳои фаъолияте, ки барояшон
иҷозатнома дода мешавад
Ба намудхои фаъолияти иҷозатномадодашаванда намудхои фаъолияте дохил
мешаванд, ки амалй шудани онхо метавонад ба хукуку манфиатҳои қонунй,
саломатии шахрвандон, мудофиа ва амнияти давлатй, мероси фарҳангии
халкхои Ҷумхурии Тоҷикистон зарар расонад ва танзими онхо ба тайр аз
иҷозагномадихӣ бо роҳҳои дигар имконнопазир аст.
Салоҳияти Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба иҷозатномадиҳӣ
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар мавриди иҷозатномадиҳй салоҳиятхои
зеринро дорад:
- низомномаро дар бораи хусусиятхои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудхои
фаъолият тасдиқ намояд;
- мақомоти хокимияти иҷроияеро муайян намояд, ки барои намудҳои
мушаххаси фаъолият иҷозатнома медиҳад.
Салоҳияти мақомоти иҷозатномадиҳанда
Мақомоти иҷозатномадщанда салоҳият доранд, ки:
- иҷозатнома дихад;
- хуҷҷатхоеро аз нав ба расмият дароранд, ки вуҷуд доштани иҷозатномаро
тасдиқ менамоянд;
- мӯхлати амали иҷозатномахоро дароз намоянд;
- амали иҷозатномаро боздоранд;
- амали иҷозатномаро баркарор созанд;
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- иҷозатномаро бекор кунанд, дар мавридхои пешбининамудаи конунгузорй;
- фехристи иҷозатномаҳоро тартиб диҳанд;
- назорати аз тарафи иҷозатномадорон риоя шудани шарту талаботи
ичозатномаро ба амал бароранд.
Амали иҷозатпама
Намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда танҳо аз ҷониби шахси
хукукй ё соқибкори инфиродие, ки иҷозатнома гирифтааст, метавонад амалӣ
I ардонида шавад.
Амали иҷозатнома дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн
мегардад.
Мӯҳлати амали иҷозатнома
Мӯхлати амали иҷозатномаҳо барои намудхои фаъолияти иҷозатномадодашаванда
на камтар аз 5 сол, барои намудҳои фаъолияти иҷозатномадодашаванда на
камтар аз 3 сол мебошад.
Мӯхдати амали иҷозатномаро пеш аз ба охир расиданаш мувофики аризаи
иҷозатномадор ба хамин мӯхдат дароз кардан мумкин аст. Мӯҳлати амали
иҷозатнома бо тартиби аз нав ба расмият даровардани ҳуҷҷате, ки иҷозатнома
доштани шахсро тасдик мекунад, дароз карда мешавад.
Ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гирифтани иҷозатнома
Довталаби иҷозатнома барои гирифтани иҷозатнома ба макомоти
иҷозатномадиҳанда ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:
ариза дар бораи додани иҷозатном а барои намуди фаъолияти
иҷозатномадодашаванда, ки дар он маълумогҳои зерин нишон дода мешаванд:
а) барои шахси хукукй - ном ва шакли ташкилию ҳуқуқии корхона, сурогаи
хукукй, раками суратхисоб ва шӯъбаи бонк;
б) барои соҳибкори инфиродй - ному насаб, ҷойи истикомат шиноснома,
ракам ва таърихи гирифтани он;
- намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда, ки соҳибкори инфиродй ва
шахси хукукй максади анчом додани онро дорад ва мӯхдате, ки дар давоми
он чунин намуди фаъолият анчом дода мешавад;
- нусхаи ҳуҷҷате, ки бакайдгирии давлатии довталаби ичозатномаро
тасдик мекунад;
- нусхаи ҳуҷҷат дар бораи аз тарафи макомоти андоз ба довталаби
ичозатнома додани раками мушаххаси андозсупоранда; - хуччате, ки пардохти
91
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ҳақки иҷозатномаро барои баррасӣ шудани аризаи довталаби иҷозатнома
тасдиқ мекунанд;
- маълумот дар бораи дараҷаи ихтисоси кормандони довталаби иҷозатнома.
Қабули Қарор дар бораи додан ё надоданч иҷозатнома
Мақоми иҷозатномадиҳанда карор дар бораи додан ё надодани иҷозатномаро
дар мӯҳлати на зиёда аз сӣ рӯзи расидани аризаи довталаби иҷозатнома бо
тамоми ҳуҷҷатҳои лозима кабул мекунанд. Қарори мазкур бо фармони мақоми
иҷозатномадиҳанда ба расмият дароварда мешавад.
Макоми иҷозатномадиҳанда ӯҳдадор аст, ки довталаби иҷозатномаро аз
кабули карор дар бораи додан ё надодани иҷозатнома дар мӯхлати мазкур
огох намояд.
Хабарнома дар бораи додани иҷозатнома дар шакли хаттӣ ба довталаби
иҷозатнома бо кайди реквизита суратҳисоби бонкӣ ва мӯҳлати пардохти ҳаққи
иҷозатномагирй фиристонида (супорида) мешавад.
Хабарнома дар бораи надодани иҷозатнома ба довталаби иҷозатнома бо
нишон додани сабабхои радкунй (супорида) фиристонида мешавад.
Мақоми иҷозатномадиҳанда баъди се рӯзи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи
пардохти ҳакки иҷозатномадиҳиро пешниҳод кардани довталаби иҷозатнома ба
иҷозатномадор ҳуҷҷатеро, ки мавҷуд будани иҷозатномаро тасдиқ мекунанд,
бепул медиҳад.
Асосҳои надодани иҷозатнома инҳо мебошанд:
- агар хуҷҷатхои пешниҳодкардаи довталаби иҷозатнома дорои маълумоти
нодуруст ё галат бошад;
- агар довталаби иҷозатнома, объектҳои ба ӯ тааллуқцошта ё аз тарафи
ӯ истифодашаванда ба шарту талаботи иҷозатномадиҳй номувофик бошанд;
- агар вобаста ба намуди пешбинишудаи фаъолият аз тарафи макомоти дахлдор
ҷиҳати мутобиқати шароити фаъолият ва талаботи ба онх,о пешбинишаванда
хулосаи манфй дода шуда бошад.
Довталаби иҷозатнома ҳукук доранд нисбати надодани иҷозатнома аз тарафи
макоми иҷозатномадиҳанда ё барои бефаъолиятии вай ба суд муроҷиат намояд.
Хуҷҷате, ки мавҷуд будани иҷозатнома ва қарори додани онро тасдиқ
мекунанд
Дар карор оиди додани иҷозатнома ва хуҷҷате, ки мавҷуд будани онро
тасдик мекунанд, инҳо нишон дода мешаванд:
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- номи макоми ичозатномадиханда;
барон шахси хукукй - ном ва шакли ташкилию хукукй. сурогаи хукукй
ва маҳалли ҷойгиршавии он;
- барон соҳибкори инфиродй - ному насаб, чои истикомат, маълумоти
хуччате, ки шахсиятро тасдиқ мекунанд;
- намуди фаъолияти иҷозатномадодашаванда;
раками бакайдгирй, рӯз ва мӯхлати амали ичозатнома;
- раками мушаххаси андозсупоранда ва раками ягонаи мушаххас;
раками ичозатнома;
- рӯзи кабул кардани карор оиди додани ичозатнома.
Амалй намудани испорот
Назоратро аз болои иҷозатномадор оиди риоя намудани шарту талаботи
ичозатнома, ки бо низомнома дар бораи хусусиятхои иҷозатномадихй ба
баъзе намудхои фаъолият муайян гардидааст, макоми иҷозатномадиханда дар
доираи салохияти худ ба амал мебароранд.
Санҷиши фаъолияти шахси иҷозатномадор ҷихати муайян намудани
мутоқибати он ба шарту талаботи ичозатнома, аз ҷониби макоме, ки
ичозатномаи дахлдорро додаст, мутобики Қонуни Ҷумхурии Точикистон «Дар
бораи санҷиши фаъолияти субъектхои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
ба амал бароварда мешавад.
Боздоштани иҷозатнома ва декор кардани амали иҷозатнома
Макоми ичозатномадиханда хукук доранд хангоми такроран ошкор кардани
камбудихо ё шарту талаботи иҷозагномадихиро дагалона ваирон намудани
ичозатномадор амали иҷозатномаро боздоранд.
Боздоштани амали ичозатнома хамчунин дар холатхои истиснои, агар ин
барои пешгирии хатари бевосита барои ҳаёт ва саломатии одамон, ба миён
омадани фалокати техногенй, расонидани зарари баркарорнашаванда ба
объектхои табиат ё холати мухити зист зарур бошад ва пешгирии ин холатхо
бо дигар роххо имконнопазир бошад, татбик карда мешавад.
Макоми ичозатномадиханда ӯхдадор аст, ки мӯхдати аз чониби ичозатномадор
бартараф кардани қонуншиканиро, ки боиси боздоштани амали ичозатнома
гардидааст, мукаррар намояд. Мӯхлати нишондодашуда набояд аз се мох
зиёд бошад. Агар ичозатномадор конуншиканихои мазкурро дар мӯҳлати
мукарраршуда ислох накарда бошад, макомоти ичозатномадиханда ухдадор
аст ба суд муроҷиат намуда, бекор кардани иҷозатномаро талаб намояд.
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Макомоти иҷозатномадиҳанда метавонанд иҷозатномаро дар мавриди аз
тарафи иҷозатномадор дар давоми понздах рӯз напардохтани хакки иҷозатнома
бекор кунанд.
Агар иҷозатномадор шарту талаботи иҷозатномаро риоя накарда бошад ва
бар асари ин ба ҳукуку манфиатхои конунӣ, саломатии шаҳрвандон, дифоъ
ва амнияти давлат, мероси фарҳангии халкхои Ҷумхурии Тоҷикистон зиён
расида бошад ва ё дар ҳолатхои пешбининамудаи қонуегузорй иҷозатнома
бо карори суд дар асоси аризаи макоми иҷозатномадиҳанда бекор карда|
мешавад. Инчунин ичозатномадиханда хукук доранд зимни ба суд додани
ариза амали иҷозатномаи мазкурро то рӯзи ба хукми конун даромадани
карори суд боздоранд.
Қарори боздоштани амали иҷозатнома, бекор кардани иҷозатнома ва ё ба
суд фиристодани аризаро оиди бекор кардани он макомоти иҷозатномадиханда
бо далелхои асоснок баъди се рӯзи кабул шуданаш ба иҷозатномадор хаггй
хабар медиҳад.
Нисбати карори боздоштани амали иҷозатнома ва бекор кардани он бо
тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби
судй шикоят кардан мумкин аст.
Қатъ гардидапи амали иҷозатнома
Амали иҷозатнома дар холатҳои бархамдихии шахси хукукй ва катъ гаштани
амали шаҳодатнома дар бораи бакайдгирии давлатии шахси вокей ба сифати
соҳибкори инфиродй, ба кувваи конунй даромадани халномаи суд дар бораи
бекор кардани амали иҷозатнома, ба охир расидани мӯҳлати амали иҷозатнома,
инчунин дар асоси аризаи хаттии иҷозатномадор катъ карда мешавад.
Маблаггузории иҷозатномадиҳӣ ва парбохти ҳаққи иҷозатнома
Иҷозатномадихӣ дар доираи маблаги аз буҷети дахлдор барои харочоти
макомоти иҷозатномадихй ҷудогардида маблағгузорй мешавад.
Барои баррасии ариза оид ба додани ичозатнома ба намудхои фаъолияти
бо моддаи 17 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадихӣ ба
баъзе намудхои фаъолияг» пешбинигардида ба андозаи чор нишондиханда
барои хисобҳо ва ба намудхои фаъолияти бо моддаи 18 Қонуни мазкур
пешбинигардида ба андозаи даҳ нишондиханда барои хисобхо ҳак пардохта
мешавад, ки онхо пас гардонида намешаванд.
Барои додани ичозатнома ба намудхои фаъолияти бо моддаи 17 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадихӣ ба баъзе намудхои
фаъолият» пешбинигардида ба андозаи дах нишондиханда барои хисобҳо
хақ пардохта мешавад. Андозаи хакки додани ичозатнома барои намудхои
фаъолияти дар моддаи 18 Қонуни мазкур пешбинигардидаро Ҳукумати
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Ҷумхурии Тоҷикистон аз руи ҳар намуди фаъолият дар Низомнома дар бораи
чусусиятҳои иҷозатномадиҳй ба баъзе намудхои фаъолият муайян мекунад.
Маблағҳои пардохтҳои хдкки иҷозатнома ба буҷети давлатй гузаронида
мешаванд.
Ҳангоми дароз намудани мӯхлати амали иҷозатнома аз довталаб маблағи
ба ҳаққи иҷозатномадиҳӣ баробар ситонида мешавад.
Номгӯи намудҳои фаъолияте, ки барон амалӣ намудани онҳо
иҷозатнома зарур аст
Барои намудҳои зерини фаъолият иҷозатнома зарур аст:
- фаъолият оид ба додани сертификатной калидҳои рақамии имзои
злектронӣ, ба кайд гирифтани соҳибони имзоҳои рақамии электронй,
хизматрасонӣ вобаста ба истифодаи имзоҳои рақамии элекгронй ва тасдик
кардани ҳакконияти имзоҳои ракамии элекгронӣ;
- фаъолият оид ба ошкор намудани таҷҳизоти электроние, ки барои махфӣ
кабул намудани маълумот дар биноҳо ва воситахои техникй таъин гардидаанд
(ба истиснои ҳолатқое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти худи
шахси ҳукукӣ ё соҳибкори инфироди анҷом дода шавад);
- фаъолият оид ба коркард ва истехсоли намудхои маълуми воситахои
хифзи маълумоти махфӣ;
- фаъолият оид ба ҳифзи техникии маълумоти махфй;
- фаъолият оид ба коркард ва истехсоли воситахои махсуси техникие, ки
барои ба даст овардани иттилооти махфй истифода бурда мешаванд, фурӯши
ин воситахо ва инчунин хариди онҳо бо мақсади фурӯш дар холатҳое, ки ин
намудхои фаъолият аз тарафи соҳибкорон ва шахсони хукукии ба сохибкорй
машғулбуда амалй гардонида мешаванд;
- фаъолият оид ба тайёр кардани махсулоти матбаавии аз сохтакори
мухофизатшаванда, аз ҷумла коғазхои қиматнок, инчунин савдои маҳсулоти
мазкур;
- фаъолият оид ба фурӯши яроки тайринизомй ва хизматӣ, кисмхо ва
лавозимоти он;
- фаъолият оид ба таъмир ва хизматрасонии механизмҳои борбардорй
(ба истиснои холатхое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти шахси
хукукй ё сохибкори инфиродй анчом дода шавад);
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- фаъолият оид ба истифодаи иншоотхои истехсол ие, ки хавфи гаркидан,
сӯхтан ва химиявй доранд;
- фаъолият оид ба истехсол, коркард, истихроҷи нафт, газ, ангишт ва
истифодаи шабакахои иншооти нафтй ва газй;
- фаъолият оид ба нигохдорй ва фурӯши нафту газ ва махсулоти коркарди
онхо (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти
худи шахси хукукй ё сохибкори инфиродӣ анҷом дода шавад);
- фаъолият оид ба васл, танзим ва таъмири иншоотҳо ва тачхизоти
энергетики (ба истиснои ҳолатхое, ки ин кор барои таъмини эҳтиёҷоти худи
шахси хукукй ё соҳибкори инфиродй анҷом дода шавад);
- фаъолият оид ба гузаронидани экспертизаи бехатарии саноатй;
- фаъолият оид ба истеҳсол, нигохдорй, пахн кардан, интикол додан ва
истифодаи маводи таркандаи таъиноти саноатй;
- фаъолият оид ба истехсол ва пахн намудани маҳсулоти тарфгарй
(пиротехникй), ки ба кадастри давлатии маводи тарканда дохил шудаанд;
- фаъолият оид ба иҷрои корхои васлу таъмир ва хизматрасонии воситахои
таъмини аз сӯхтор пешгирй кардани биною иншоотхо;
- фаъолият оид ба истехсол, додан ва таксим кардани энергияи барк (ба
истиснои ҳолатҳое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эхтиёҷоти шахси
хукукй ё сохибкори инфиродй анҷом дода шавад);
- фаъолият оид ба корхои лоихакашй ва тадкикотй, сохтмони бинохо ва
иморату иншоот, аз ҷумла васеъкунй, азнавсозй, таъмир ва баркарор кардани
объектхои мавҷуда (ба истиснои сохтмони манзили шахсй барои эҳтиёҷоти
шахсии худ);
- фаъолият оид ба корхои лоихакашй ва тадкикотй, сохтмон, таъмир ва
баркарор кардани роххои автомобилгард, рохи охан ва иншоотхои рох;
- фаъолият оид ба корхои маркшейдерй;
- фаъолияти геодезй ва харитасозй;
- фаъолият дар сохаи обухавосанҷӣ ва сохахои ба он алокаманд, аз ҷумла
иҷрои корхои фаъолона таъсир расонидан ба ходисоту раванди обухавосанҷӣ
ва геофизикй;
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- фаъолияти фарматсевтӣ (тайёр ва истеҳсол кардани доруворӣ ва воситаҳои
косметикӣ, истеҳсоли молу техникам тиббй, фурӯши доруворй ва молхои
тиббӣ, истеҳсол ва фурӯши ғизои иловагии табобатию профилактики);
- фаъолияти хусусии тиббй;
- фаъолият оид ба хизматрасонии техникии техникам тиббй (ба истиснои
ҳолатҳое, ки агар ин кор барои таъмини эҳтиёҷоти худи шахси хукуқӣ ё
соҳибкори инфиродӣ анҷом дода шавад);
- фаъолият бо истифодаи ангезандаҳои бемориҳои сирояткунанда;
- фаъолият оид ба истехсоли воситахои дезинфексионй, дезинсексионй
ва дератизатсионй;
- фаъолият оид ба киштукори растанихои нашъадор ба мақсадҳои илмй,
ҳамчунин таҳияи воситаҳои нави нашъадор ва моддахои психотропй;
- фаъолияти вобаста ба муомилоти конунии воситахои нашъадор, моддахои
психотропй ва прекурсорҳо (тахия, истеҳсол, тайёр кардан, коркард, нигох
доштан, интикол, муросилот, додан, фурӯш, таксимот, соҳиб шудан, истифода,
воридот ва содирот);
- фаъолияти вобаста ба манбаъхои афканишоти иондоркунанда;
- фаъолият вобаста ба воридоту содирот, истехсол, фурӯш, истифода,
хамлу накл, нигохдорй, коркард ва нобуд кардани моддахои радиоактивй;
- фаъолият оид ба мусофиркашонй ва боркашонй бо нақлиёти хавой;
- фаъолият оид ба мусофиркашонй ва боркашонй бо наклиёти автомобилй
(ба истиснои холатхое, ки ин фаъолият барои таъмини эҳтиёҷоти худи шахси
хукукй ё соҳибкори инфиродй анҷом дода шавад);
- фаъолият оид ба мусофиркашонй ва боркашонй бо наклиёти роҳи оҳан
(ба истиснои холатхое, ки агар ин фаъолият барои таъмини эхтиёҷоти худи
шахси хукукй ё сохибкори инфиродй анҷом дода шавад ва набаромадан ба
рохи охани истифодаи умум);
- фаъолият оид ба хизматрасонии техникй ва таъмир дар наклиёти
автомобилй ва рохи охан;
- фаъолияти терминалхои мусофиркашонй ва боркашонй;

- фаъолият оид ба хизматрасонии техникй хангоми парвози наклиёти хавой;
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- фаъолият оид ба таьмир ва хизматрасонии техникии наклиёти хавой;
- фаъолият оид ба ҷамъоварӣ, истифода, безараргардонй, кашонидан ва
ҷойгиркунонии партовҳои хатарнок;
- фаъолият оид ба ташкилу нигохдории кассахои тотализатор, идорахои
букмекерй ва бозии лото ;
- фаъолияти баходихй (нархгузорй);
- фаъолияти туристй;
- фаъолият оид ба тайёр кардан, коркард ва фурӯши пораву партови
металлхои сиёх ва ранга;
- фаъолияти бо кор таъмин кардани шахрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон
берун аз Ҷумхурии Тоҷикистон ва бо кор таъмин кардани шахрвандони хориҷӣ
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- фаъолияти аудиторй;
- фаъолияти ломбардхо;
- фаъолият дар сохаи биржа;
- фаъолияти сугуртавй;
- фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори когазхои киматнок;
- фаъолияти хусусии байторй;
- фаъолияти адвокатхои ваколатдор;
- фаъолияти соҳаи маориф (ба истиснои муассисаҳои давлатии таълими
томактабй ва тахсилоти умумй (ибтидой, умумии асосй ва миёнаи умумй);
- фаъолияти вобаста ба муомилоти металлхои қиматбахо ва сангҳои
киматбаҳо (коркарди пораву партови металлхои киматбахо бо максади ба
даст овардани натиҷаи нихоии махсулот, холис кардани металлхои киматбахо
ва рекуператсияи сангхои киматбахо, аз ахолй харидани маснуоти заргарй
ва дигар маснуоти аз металлу сангхои киматбахо сохташудаи рӯзгор ва
шикастапорахои онхо, хариду фурӯши яклухт ва чаканаи металлхои киматбахо
ва сангхои киматбахо) ба истиной фаъолияти истихроҷи канданиҳои пошхӯрда
бо усули худфаъолй ва худбиёрй;
- фаъолияти кормандони масъули патентй;
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- фаъолияти сохдқои телевизион, радиошунавони ва истеҳсоли махсулоти
аудиовизуалӣ;
- фаъолияти ба даст овардан, фурӯш, истифода, партов ва нобуд кардани
моддахои вайронкунандаи кабати озон ва махсулоти дорандаи онхо, инчунин
хамаи намуди фаъолият, ки бо васлнамой, хизматрасонӣ ва таъмири тачхизоте,
ки бо истифодаи моддахои вайронкунандаи қабати озон кор мекунанд;
- фаъолият оид ба ҷамъоварӣ ва тайёр намудани ашёи хоми доруворй;
- фаъолияти фондҳои ғайридавлатии нафақа;
- фаъолияти Бюрои таърихи карз.

Номгӯи махсуси памудҳои фаъолияте, ки барон амалй намудани онҳо
иҷоштнома зарур ист
Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ичозатномадихй ба баъзе
намудхои фаъолият» тартиби махсуси иҷозатномадиҳй намудхои зерини
фаъолиятро дар бар мегирад:
- фаъолият оид ба анҷомдихии амалиёти бонкй;
- фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷй;
- фаъолияти сохаи истеҳсол ва муомилоти спирти этилӣ, машрубот ва
махсулоти спиртдор;
- фаъолият оид ба истеҳсол, воридот, содирот, фурӯши яклухт ва чаканаи
махсулоти тамоку;
- фаъолият дар сохаи алокаи баркй;
- фаъолият оид ба истифодаи сарватхои зсризаминй ба истиснои фаъолияти
истихроҷи канданихои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъолй ва худбиёрй;
- фаъолият оид ба истифодабарии объектхои олами наботот ва хайвонот,
ки ба Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардидаанд;
- фаъолият, кор ва хизматрасонй дар соҳаи истифодаи энергияи атом.

Ичозатномадихии фаъолият оид ба анҷомдихии амалиёти бонкй ва амалиёт
бо асъори хориҷӣ бо конунгузории Ҷумхурии Точикистон дар бораи бонкхо
99

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ва фаъолияти бонкй, танзими асъор ва назорати асъор ба танзим дароварда
мешавад.

Амали сачадҳои ҳуқуқии байналмилалй
Агар дар санадҳои хукуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон тартиби дигари иҷозатномадиҳй ё намудхои дигари фаъолияти
иҷозатномадодашаванда мукаррар гардида бошанд, ин санадхои хукукии
байналмилалй мавриди амал карор дода мешаванд.
Иҷозатномахои дар дигар давлатхо гирифташуда дар худуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо шарти мавҷуд будани санадхои ҳуқуқии байналмилалии
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар онхо ин холат кайд гардидааст,
эътироф карда мешаванд.

Додачи иҷозатчома дар асоси озмуч
Иҷозатномаҳо барои фаъолият дар сохаи алоқаи баркй ва фаъолияти
истифодаи сарватҳои зеризаминй метавонанд дар асоси озмун дода шаванд.
Тартиби гузаронидани озмунро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаррар
менамояд.

Додачи иҷозатчама дар асоси созишчома оид ба пшқсими маҳсулот
Иҷозагномаҳо барои фаъолияте, ки аз созишнома оид ба тақсими
маҳсулот байни давлат ва сармоя гузор бармеояд, пас аз 30 рӯзи ба имзо
расонидани созишномаи мазкур бе талаб кардани хуччату маводи иловагй
ва бе мувофиқасозии иловагй дода мешавад.
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Боби 5. Ҷавобгари барон вайрон кардани
қонунгузории андоз
Ҳукуквайронкунии андоз кирдори (амал ё беамалии) зиддиҳуқуқии
андозсупорандагон (агентҳои андоз) ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин
шахсони мансабдори маком от и ваколатдор эътироф мешаванд, ки ба ичро
нагардидан ё ба таври дахлдор иҷро нагардидани талаботи Кодекса андози
Ҷумхурии Тоҷикистон ва дигар санадқои меъёрии хуқуқии Ҷумхурии
Тоҷикистон, ки назорати онҳо ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шудааст,
оварда расонидаанд.
Шахсони вокей ва хукукӣ мутобики Кодекси Ҷумхурии Тоҷикистон дар
бораи ҳукуквайронкунихои маъмурй дар холатҳои зайл ба ҷавобгарӣ кашида
мешаванд:
Вайрон кардани конунгузорн
оид ба андоз
1

Намуд ва хаҷми чавобгарии
молинвй (чарима)

Моддаи 599. Саркашй аз
пардохтани андоз
1. Барой саркашй аз пардохтани
андоз ва дигар пардохтхои
ҳатмӣ, ки дар пинхон кардани
объектҳои андозбандй ифода
ёфтаанд, ҳангоми набудани
аломати ҷиноят

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз хашт то дах, ба шахсони
мансабдор аз чил то панчох, ба
сохибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаҳодатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони ҳукукӣ
аз яксаду панҷох то дусад
нишондиханда барои хисобхо
чарима таъйин карда мешавад.

-ба шахсони мансабдор ба
2. Барои мавҷуд набудани
бахисобгирии мухосиботй ё
андозаи аз чил то панҷох, ба
пешбурди он бидуни риояи
сохибкорони инфиродие, ки дар
тартиби муқарраргардида,
асоси шаходатнома фаъолият
таҳрифи бахисобгирии
менамоянд ва шахсони ҳукуқӣ
мухосиботй ё хисоботи андоз,
аз яксаду панҷоҳ то дусад
пешниход накардани хисобот ва
нишондиханда барои хисобхо
тавозуни мухосиботй, ҳисобхо,
чарима таъйин карда мешавад
эъломияҳо, дигар хуччатхои
вобаста ба хисобкунй ва пардохти
андоз ва дигар пардохтхои хатмй
ба будет, хан гоми набудани
аломати чиноят
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3. Барой роия накардани
коидаҳои истеҳсол, рехтани
маҳсулот ба зарфхо (бастабандй)
ва нигохдории маҳсулоти
зераксизӣ бе хисобкунакқои
дорой хотираи фискалй

-ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз ҳаштод то сад
нишонди ҳанда барои хисобхо,
ба шахсони хуказ сесаду ей то
сесаду панҷох нишондиханда
барои хисобхо ҷарима таъйин
карда мешавад.

4. Барой бе тамғаҳои аксизй
фурӯш, нигохдорӣ ва ё интикол
додани моле, ки мувофиқи
тартиботи муқарраршуда бояд
дорой тамгахои аксизй бошад

-ба шахсони мансабдор ба андозаи
аз хаштод то сад нишондиханда
барои хисобхо, соҳибкорони
инфиродие, ки дар асоси
шаҳодатнома фаъолият менамоянд
ва шахсони хукукй аз хаштод
то сад фоизи арзиши бозории
ашёи хукуквайронкунии маъмурй
ҷарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 600. Иҷро накардани
талаботи конунии шахсони
мансабдори макомоти андоз
1. Барой иҷро накардани
талаботи конунии шахсони
мансабдори макомоти андоз

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз хашт то дах, ба сохибкорони
инфиродй, ки дар асоси патент
фаъолият мекунанд, аз дах то
бист, ба сохибкорони инфиродие,
ки дар асоси шаходатнома
фаъолият менамоянд ва шахсони
хукукй аз ҳаштод то сад
нишондиханда барои хисобхо
ҷарима таъйин карда мешавад.

2.Барой дар давоми як соли
баъди таъйини ҷазои маъмурй
такроран содир намудани
кирдори пешбини-намудаи кисми
якӯми ҳамин модда

- ба шахсони вокей ба
андозаи аз понздах то бист,
ба сохибкорони инфиродй, ки
дар асоси патент фаъолият
менамоянд, аз бисту панд то
сй,ба шахсони мансабдор аз
чил то панҷоҳ, ба сохибкорони
инфиродие, ки дар асоси
шаходатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони хукукй
аз дусад то дусаду панчоҳ
нишондиханда барои хисобхо
дарима таъйин карда мешавад
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3

Модцаи 601. Риоя накардани
мӯҳлати пешниҳоди эъломияи
андоз ва хисобҳо
Барой дар мӯхлати
мукаррарнамудаи конунугзории
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод
накардани эъломияи андоз,
ҳисобхои марбут ба андоз ва
дигар намудҳои қисоботи андоз

4

Модцаи 602. Риоя накардани
тартиби нигох доштан ё
нигох надоштани андоз дар
манбаи пардохт ва андозхо аз
ғайрирезидент
Барой риоя накардани
тартиби нигох доштан ё
нигох надоштани андоз дар
манбаи пардохт, инчунин
нигох надоштан ё дар мӯхлаги
мукарраргардида нагузаронидани
андози нигохдошташуда
(ҳисобкардашуда) ба буҷет ё
фонди давлатй

5

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз як то се, ба шахсони
мансабдор аз панҷ то хафт,
ба сохибкорони инфиродие,
ки дар асоси шаходатнома
фаъолият менамоянд ва шахсони
хукукӣ аз бисту панҷ то ей
нишондиҳанда барои хисобхо
ҷарима таъйин карда мешавад.

- ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз бисту панҷ то ей ба
сохибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаходатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони хукукй
аз як саду хаштод то дусад
нишондиханда барои хисобхо
ҷарима таъйин карда мешавад.

Модцаи 603. Риоя накардани
мӯхдати бакайдгузорй дар
макомоти андоз
1.Барои риоя накардани мӯхлати
ба бакайдгузорй гузоштан дар
макомоти андози дахлдор дар
муддати то 30 рӯз

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз як то ду, ба сохибкорони
инфиродй аз панҷ то дах, ба
шахсони мансабдор аз дах то
бист ва ба шахсони хукукй аз
панҷох то сад нишон-диханда
барои хисобхо ҷарима таъйин
карда мешавад.
103

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

2. Барой содир намудани кирдори
пешбининамудаи қисми якӯми
ҳамин модда дар муддати аз 31
то 90 рӯз

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз се то панҷ, ба соҳибкорони
инфиродй аз хафт то понздаҳ, ба
шахсони мансабдор аз ей то чил ва
ба шахсони хукукй аз сад то дусад
нишондиханда барои ҳисобҳо
ҷарима таъйин карда мешавад.

3. Барой содир намудани кирдори
пешбининамудаи қисми якӯми
ҳамин модда дар давоми зиёда аз
90 рӯз

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз ҳафт то даҳ, ба соҳибкорони
инфиродй аз погодах то бист, ба
шахсони мансабдор аз чилу панч
то панҷоҳ ва ба шахсони хукукй
аз дусад то сесад нишондиханда
барои ҳисобхо ҷарима таъйин
карда мешавад.

Модцаи 604.Нишон надодан ё
нодурустнишон додани раками
мушаххаси андозсупоранда
дар эъломияхои андоз
ва гумрукдисобномафактураҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои
пешбининамудаи Кодекси андоз
1. Барой нишон надодан ё
нодуруст нишон додани раками
мушаххаси андозсупоранда дар
эъломияҳои андоз ва гумрук,
ҳисобнома-фактураҳо ва дигар
ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи
Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки дар рафти
санҷиши андоз ошкор шудааст

- ба шахсони воқеӣ ба андозаи
аз як то ду,ба сохибкорони
инфиродй аз панч то даҳ, ба
шахсони мансабдор аз даҳ то
понздаҳ ва ба шахсони хукукй
аз панчоҳ то сад нишон-диханда
барои ҳисобҳо чарима таъйин
карда мешавад.

2. Барой дар давоми як соли
баъди таъйини ҷазои маъмурй
такроран содир намудани
кирдори пешбини-намудаи қисми
якӯми ҳамин модда

-ба шахсони воқей ва
соҳибкорони инфиродй ба
андозаи аз погодах то бист, ба
шахсони мансабдор аз ей то чил
ва ба шахсони хукукй аз сад
то дусад нишондиханда барои
ҳисобҳо чарима таъйин карда
мешавад.
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3. Барой аз ҷониби шахси
ваколатдор содир намудани
амалҳо (ахдҳо) бидуни риоя
кардани талаботи моддаи 25
Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин дар
ҳолатҳои пешбининамудаи
конунгузории Ҷумхурии
Тоҷикистон зикр накардани
раками мушаххаси
андозсупоранда
7

-ба андозаи аз дах то понздаҳ
нишондиҳанда барои хисобхо
чарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 605. Кам нишон додани
маблағи андоз
1. Барой аз тарафи
- ба андозаи бисту панҷ фоизи
маблаги кам нишондодашуда
андозсупоранда ё агента андоз
чарима таъйин карда мешавад.
кам нишон додани маблаг
ё дигар пардохти ҳатмӣ дар
эъломияҳо ё хисобҳо, дар
киёс бо маблағе, ки бояд дар
эъломияхо ё хисобҳо нишон дода
шавад
2. Барой дар давоми як соли
баъди таъйини ҷазои маъмурй
такроран содир намудани
кирдори пешбини-намудаи қисми
якӯми ҳамин модда

8

- ба андозаи чил фоизи кам
нишондодашуда чарима таъйин
карда мешавад.

Моддаи 606. Риоя накардани
қоидаҳо вобаста ба пардохти
андоз аз арзиши иловашуда
1. Барой псшбурди фаъолияти
сохибкорй бидуни кайди андоз аз
арзиши иловашуда,ба шарте, ки
чунин кайд ҳатмӣ бошад

-ба андозаи бисту панҷ фоизи
маблаги андоз аз арзиши
иловашуда, ки бояд барои
тамоми давраи фаъолияти бе
кайд ба будет пардохта мешуд,
чарима таъйин карда мешавад.
1 05
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2. Барой нодуруст пешниход
намудани хисобнома- фактурам
андоз аз арзиши иловашуда, ки
боиси кам нишон додан и маблағи
андоз аз арзиши иловашуда ё
зиёд нишон додани маблағи ба
ҳисоб гирифташуда мегардад,
ҳамчунин пешни ход накардани
хисобнома-фактураи андоз аз
арзиши иловашуда

- ба андозаи панҷоҳ фоизи
маблаги андоз аз арзиши
иловашудаи аз рӯи хисобномафакгурае, ки бояд вобаста ба
ин муомилот пешниход карда
мешуд, дарима таъйин карда
мешавад.

3. Барой пешниход намудани
хисобнома- фактураи андоз аз
арзиши иловашуда аз ҷониби
шахсе, ки дар кайд аз рӯйи андоз аз
арзиши иловашуда карор надорад

-ба андозаи бист фоизи маблағи
андоз аз арзиши иловашуда,
ки дар ҳисобнома-фактура
зикргардида, аммо ба будет
ворид нашудааст, дарима таъйин
карда мешавад.
-ба андозаи аз се то панд
нишондиҳанда барои хисобхо
аз хар як хисобнома-фактураи
нодуруст тартибдодашуда
(навишташуда) дарима таъйин
карда мешавад.

4. Барой аз дониби
андозеупоранда риоя накардани
тартиби навиштани хисобномафактураҳои андоз аз арзиши
иловашуда ва аксизхо
5. Барой ғайриқонунй пешниход
ва кабул гардидани варакахои
хисобнома - фактураи андоз аз
арзиши иловашуда ва аксизхо, бе
амалан анҷом додани амалиёти
андозбандишаванда

- ба шахсони мансабдор ба
андозаи сесад нишондиҳанда
барои хисобхо, ба сохибкорони
инфиродие, ки дар асоси
шаҳодатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони хукукй
ба андозаи пандоҳ фоизи
маблағи андоз аз арзиши
илоашудаи дар хисобномафактура зикргардида дарима
таъйин карда мешавад.

6. Барой вайрон кардани тартиби
нигохдории хар як бастаи
хисобнома - фактураи андоз аз
арзиши иловашуда ва аксизхо,
хамчун хуччатхои хисоботашон
катъй, ки боиси гум гаштани онҳо
гаштааст, набудани аломати ҷиноят

- ба шахсони мансабдор ба
андозаи дах нишондиханда
барои хисобхо барои хар як
бастаи хисобнома - фактураи
андоз аз арзиши иловашуда
ва аксизхои гумшуда дарима
таъйин карда мешавад.
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Моддаи 607. Ба мақомоти
андоз пешниҳод накардан
ё сари вақт пешниҳод
накардани санади мукоисавии
хисоббаробаркуниҳои
мутакобила
1. Барой аз ҷониби
андозсупоранда ва ё
дебиторҳои он ба мақомоти
андоз таҳия накардан ё
саривақт таҳия ва тасдик
накардани санади мукоисавии
бо тартиби мукарраршуда
ба расмият даровардашудаи
ҳисоббаробаркуниҳои
мутакобила

-ба сохибкорони инфиродие,
ки дар асоси патент фаъолият
менамоянд ба андозаи бист то
ей, шахсони мансабдор аз чил то
панҷоҳ, соҳибкорони инфиродие,
ки дар асоси шаҳодатнома
фаъолият менамоянд ва шахси
ҳуқуқӣ ба андозаи аз ҳаштод
то сад нишондиҳанда барои
хисобҳо ҷарима таъйин карда
мешавад.

Моддаи 608. Аз ҷониби
ташкилотҳои карзи риоя
нагардидани тартиби кушодани
суратҳисобҳо ва мӯхдати огоҳ
намудани мақомоти андоз оид ба
кушодани суратхисобхо
1. Барой аз ҷониби ташкилотҳои
қарзи кушодани суратҳисобқои
ҳисоббаробаркунӣ ва дигар
суратҳисобҳои шахсони вокеӣ,
соҳибкорони инфиродй ва
шахсони ҳукукӣ (ба истиснои
суратҳисобҳои амонатӣ
(депозита) - и шахсони воқей)
бе пешниҳоди ҳуҷҷатҳое, ки
аз ҷониби мақомоти андоз
додани рақами мушаххаси
андозсупорандаро тасдик
мекунанд (мактуби ахборотии
макомоти андози маҳали кайди
сохибкорони инфиродӣ ва
шахсони ҳукукй)

- ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз хаштод то сад ва ба
шахсони ҳукуқй аз сад то дусад
нишондиҳанда барои ҳисобҳо
ҷарима таъйин карда мешавад
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2. Барой аз ҷониби ташкилотҳои
карзӣ риоя накардани мӯҳлати
огох намудани макомоти
андози маҳалли бахисобгирии
бакайдгирии худ дар бораи
аз ҷониби шахси воқей ва ё
хукукй кушодани суратҳисобхои
хисоббаробаркунй ва дигар
суратҳисобҳо (ба истиснои
суратҳисобҳои амонатй
(депозитй)-и шахсони воқей)
11

Моддаи 609. Аз ҷониби
ташкилогҳои карзй сари вакт
интиқол накардани маблағи
андоз ва дигар пардохтхои хатмй
Барой аз ҷониби ташкилотҳои
карзй сари вакт интикол
накардани маблаги андоз ва
дигар пардохтхои ҳатмӣ аз
рӯйи супоришномаҳои пардохти
андозсупорандагоне, ки дар ин
ташкилотхо суратхисоб доранд

12

- ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз ҳаштод то сад ва
ба шахсони ҳуқуқй аз сад п то
яксаду панҷоҳ нишондиханда
барои хисобхо ҷарима таъйин
карда мешавад.

- ба андозаи аз яксаду панҷоҳ
то дусад нишондиханда барои
ҳисобхо, аммо дар ҳаҷми на
камтар аз панҷоҳ фоизи андоз
ва дигар пардохтхои хатмй, ки
саривақт гузаронида нашудаанд,
ҷарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 610. Иҷро накардан
ё сари вакт иҷро накардани
фармоишхои инкассавии
мақомоти андоз дар хусуси
рӯёнидани маблағхои
андозсупоранда аз хисоби
шахсони сеюм-дебиторҳои
андозсупоранда
-ба андозаи аз дусад то сесад
Барой аз ҷониби ташкилотхои
карзй, ки дар онхо суратхисобхои нишондиханда барои хисобхо
дарима таъйин карда мешавад.
андозсупоранда кушода шуда,ба
онхо хизмат мерасонид ё аз
ҷониби бонкхо ё муассисаҳои
дигари молиявию кредита, ки
дар онхо суратҳисобҳои шахсони
сеюм -дебиторхои андозсупоранда
кушода шуда, ба онҳо хизмат
мерасонид, иҷро накардан ё
саривакт иҷро накардани
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фармоишҳои инкассавии
макомоти андоз дар хусуси
рӯёнидани маблағҳо аз
суратҳисобҳои шахсони сеюм
дебиторҳои андозсупоранда
(аз ҷумла аз суратҳисобҳои
бонкии худи андозсупоранда
ё суратхисобхои дигар
муассисаҳои молиявию
кредитй, ки дар онҳо ба
ҳамин андозсупоранда
хизмат расонида мешавад) ба
максади пӯшонидани карзи
андозсупоранда.
13

Моддаи 611. Монеъ шудан ба
санҷиши андоз
Барои монеъ шудан ба санҷиши
андоз дар шакли рад кардани
қонеъгардонии талаботи қонунии
мақомоти андоз вобаста ба
пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо,
ҳисобот ё дигар иттилоот барон
санҷише, ки ба фаъолияти
соҳибкорӣ марбу г аст

14

-ба соҳибкорони инфиродие,
ки дар асоси патент фаъолият
менамоянд, ба андозаи аз
понздаҳ то бист, ба шахсони
мансабдор ва соҳибкорони
инфиродие, ки дар асоси
шаҳодатнома фаъолият
менамоянд , аз чил то панҷох,
нишондиҳанда барои ҳисобҳо
ҷарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 612 Монеъ шудан ба
воридшавии шахси мансабдори
макомоти андоз ба ҳудуди
корхона ё бино
Барои ғайриконунй монеъ
шудан ба ворид шудани шахси
мансабдори макомоти андоз, ки
санҷиши андозро мегузаронад
ё дигар шахси ӯхдадор ба
худуди корхона ё бинои ба
андозсупоранда тааллукдошта, ба
истиснои бинохои истикоматй

-ба шахсони вокей ба андозаи аз
понздаҳ то бист, ба соҳибкорони
инфиродие, ки дар асоси патент
фаъолият менамоянд,аз бист то
ей, ба шахсони мансабдор ва ба
соқибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаходатнома фаъолият
менамоянд аз чил то панҷоҳ
нишондиҳанда барои хисобҳо
ҷарима таъйин карда мешавад.
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15

Модцаи 613. Риоя накардани
тартиби соҳибй, истифода ё
ихтиёрдории молу мулке, ки аз
ҷониби мақомоти андоз ба хабе
гирифта шудааст
Барой риоя накардани тартиби
сохибй истифода ё ихтиёрдории
молу мулке, ки аз ҷониби
макомоти андоз ба хабе гирифта
шудааст.

16

Модцаи 614. Таъмин накардани
нигохдории ҳуҷҷатхои вобаста ба
истифодаи мошинахои назоратию
хазинавии дорой хотираи
фискалй
Барои таъмин накардани
нигохдории ҳуҷҷатхои вобаста ба
истифодаи мошинаҳои назоратию
хазинавии дорой хотираи
фискалй, аз ҷумла лентахои
назоратй

17

- ба шахсони вокей ба андозаи
аз панҷ то дах, ба сохибкорони
инфиродие,ки дар асоси патент
фаъолият менамоянд,аз бист то
ей, ба шахсони мансабдор ва ба
сохибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаҳодатнома фаъолият
менамоянд , аз хаштод то сад
ва ба шахсони ҳукуқйаз сад
то дусад нишондиханда барои
ҳисобхо ҷарима таъйин карда
мешавад.

-ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз чил то панҷох
ва ба шахсони хукукй ва
сохибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаходатнома фаъолият
менамоянд аз хаштод то сад
нишондиханда барои хисобҳо
дарима таъйин карда мешавад

Модцаи 615. Риоя накардани
тартибиистифодаимошинаҳои
назоратию хазинавии дорой
хотираи фискалй вабахисобгирии
хазина

ПО
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1. Барой риоя намудани тартиби
истифодаи мошинаҳои назоратию
хазинавии дорой хотираи
фискалй ва баҳисобгирии
хазина (баҳисобгирии пули
нақд), ҳамчунин анҷом додани
ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо
истеъмолкунандагон ҳангоми
фурӯши мол ё хизматрасониҳо
тавассути пули нақд бе додани
пардохтнома (квитансия), чипта,
талон, тамғаҳои маблағсупории
почта ё дигар ҳуҷҷатҳои ба
чекҳо баробаркардашудаи
қисоботдихии катъй

-ба шахсони мансабдор
ба андозаи аз ҳаштод то
сад, ба шахсони хукукй ва
соҳибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаҳодатнома фаъолият
менамоянд аз яксадухаштод
то дусад нишондиҳанда барои
ҳисобҳо ҷарима таъйин карда
мешавад

2. Барой дар давоми як соли
баъди таъйини ҷазои маъмурй
такроран содир намудани
кирдори пешбиникардаи кисми
якӯми ҳамин модда

-ба шахсони мансабдор ба андозаи
аз яксаду ҳаштод то дусад, ба
шахсони хукукй ва сохибкорони
инфиродие, ки дар асоси
шаҳодатнома фаъолият менамоянд
аз дусаду панҷох то сесад
нишондиханда барои хисобхо
ҷарима таъйин карда мешавад

3. Барои пешбурди ҳисобу
китоб тавассути пули накд
бо истеъмолкунандагон
бе истифодаи мошинаҳои
назоратию хазинавии дорой
хотираи фискалй, дар холати
ҳатмӣ будани истифодаи чунин
мошинаҳо тибки конунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон

-ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз яксаду хаштод то
дусад, ба шахсони хукукй ва
сохибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаходатнома фаъолият
менамоянд аз дусаду панҷох
то сесад нишондиҳанда барои
ҳисобхо ҷарима таъйин карда
мешавад

Моддаи 616. Ба макомоти андоз
пешниход накардани маълумоти
зарурй
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Барой ба макомоти андоз
пешнихдд накардани хуччатхо
ва (ё) маълумоти дар моддаҳои
Кодекси андози Ҷумҳурии
тоҷикистон пешбинишуда,
аз ҷумла гибки дархости он
макомоти андоз, ки санҷиши
андозро мегузаронад, хамчунин
дигар гунна саркашй аз
пешниходи чунин ҳуҷчатҳо
ё дидаю дониста пешниҳод
намудани хуччатхои дорой
маълумоти нодуруст
19

20

-ба шахсони вокей ба андозаи
аз хашт то дах, ба шахсони
мансабдор аз чил то панҷох, ба
сохибкорони инфиродие, ки дар
асоси шаходатнома фаъолият
менамоянд ва ба шахсони
хукукй аз хаштод то сад
нишондиханда барои хисобҳо
дарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 617. Соҳибкории
ғайриқонунӣ
1. Барой пешбурди фаъолияти
сохибкорй бидуни бакайдгирии
давлатй

-ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз
ей то чил нишондиханда барои
ҳисобҳо дарима таъйин карда
мешавад.

2. Барой дар давоми як соли
баъди таъйини чазои маъмурй
такроран содир намудани
кирдори пешбиникардаи кисми
якуми ҳамин модда

-ба шахсони воқеӣ ба андозаи
аз хаштод то сад нишондиханда
барои ҳисобҳо дарима таъйин
карда мешавад.

Моддаи 618. Сохибкории сохта
Барой сохибкории сохта, яъне
ба кайди давлатй гирифтани
шахси хукукй ва ё ба кайди
давлатй гирифтани сохибкори
инфиродй бидуни мақсади
пешбурди фаъолияти сохибкорй,
ки ба мақсади бо рохи саркашй
аз пардохти андозхо ба даст
овардани фонда бе амалан
анҷом додани амалиёти
андозбандишаванда, хангоми
набудани аломати ҷиноят

-ба шахсони мансабдор ва
соҳибкорони инфиродие. ки дар
асоси шаҳодатноми фаъолият
менамоянд ба андозаи аз сад
то яксаду панҷох, ба шахсони
хукукй аз дусад то дсаду панҷох
нишондиханда барои хисобҳо
дарима таъйин карда мешавад.
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21

22

Моддаи 620. Дар мӯхдати
мукарраршуда пешниҳод
накардани ҳисобот ва саривакт
напардохтани андози иҷтимоӣ
1. Барой дар мӯҳлати
мукарраргардида пешниҳод
накардани ҳисобот ва саривакт
напардохтани андози иҷтимоӣ

-ба соҳибкорони инфиродие.
ки дар асоси патент фаъолият
менамоянд ва шахсони
мансабдор ба андозаи аз чил
то панҷоҳ, ба соҳибкорони
инфиродие. ки дар асоси
шаҳодатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони ҳукуқй
аз яксаду хаштод то дусад
нишондиханда барои хисобхо
ҷарима таъйин карда мешавад.

2. Барой кам нишон додан ва ё
пинҳон кардани андози иҷтимой

-ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз хаштод то сад, ба
сохибкорони инфиродие. ки дар
асоси шаходатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони хукукй
аз дусаду панҷох то сесад
нишондиханда барои хисобхо
дарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 623. Беасос рад ё
саркашй кардан аз пардохти
андози иҷтимоӣ
1. Барой беасос рад ё саркашй
кардан аз пардохти андози
иҷтимой

-ба андозаи аз хаштод то сад
нишондиханда барои хисобхо
дарима таъйин карда мешавад.

2. Барой дар давоми як соли
баъди таъйини ҷазои маъмурй
такроран содир намудани
кирдори дар кисми якуми хамин
модда пешбинишуда

-ба андозаи аз яксаду панҷох
то дусад нишондиханда барои
ҳисобҳо дарима таъйин карда
мешавад.
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Мутобики Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои қонуншикании
андоз ҷазохои зерин мукаррар карда шудааст:

№

Намуди конуншиканй

1

Моддаи 291.

Намудҳои ҷазо

1) Саркашӣ аз пардохтҳои гумрукй ба
миқцори калон

- бо ҷарима ба андозаи
аз хаштсад то як хазору
панҷсад нишондиханда
барои хисобхо ё махдуд
кардани озодй ба
мӯхлати то ду сол ҷазо
дода мешавад.

2) Ҳамин кирдор агар: а) аз ҷониби
гурӯх бо маслиҳати пешакй; б) бо
истифода аз макоми хизматӣ; в) аз
ҷониби шахси қаблан барои ҷинояти
дар хамин модда ё барои ҷиноятхои
дар моддаҳои 292 ё 293 пешбинишуда
судшуда; г) ба микдори махсусан калон
содир шуда бошад

- бо ҷарима ба андозаи
як хазор то ду хазор
нишондиханда барои
ҳисобхо бо маҳрум
кардан аз хукукй ишғоли
мансабхои муайян
ё машғул шудан ба
фаъолияти муайян ба
мӯхдати то панҷ сол ё
махдуд кардани озодй
ба мӯхдати то се сол ё
маҳрум сохтан аз озодй
ба ҳамин мӯхдати сол
ҷазо дода мешавад.

Эзоҳ: Саркашӣ аз пардохти гумрукй
ҳангоме ба микдори калон содиршуда
шуморида мешавад, ки агар микдори
пардохтҳои гумрукии супориданашуда
аз панҷ хазор нишондиҳанда барои
хисобхо ва ба микдори махсусан калон
аз дах хазор маоши нишондиҳанда барои
хисобҳо зиёд бошад.
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2

Моддаи 292. Саркашӣ аз супоридани
андозҳо ва (ё) пардохтҳо аз шахси
хукукй
1) саркашй аз супоридани андозҳо
ва (ё) пардохтхо аз шахси ҳукукй, ки
қонун муқаррар намудааст, бо рохи
дидаю дониста ба асноди муҳосибавй
(бухгалтерй) ё эъломияи андоз дохил
намудани таҳсилоти тахрифшуда оид
ба даромад ва хароҷот ё бо роҳи дигар
пинҳон доштани дигари объектхои
андозбандишаванда, ки ба микдори
калон содир шудааст.

- бо дарима ба андозаи
аз як ҳазор то як хазору
панҷсад нишондиҳанда
барои хисобҳо ё маҳрум
намудан аз хукуки
ишголи мансабхои
муайян ё машгул шудан
ба фаъолияти муайян
ба мӯхдати то панҷ сол
ё хабе ба мӯхлати аз се
то шаш моҳ ҷазо дода
мешавад.

2) ҳамин кирдор агар:
- бо ҷарима ба андозаи
а) аз ҷониби шахси қаблан барои
аз як хазору панҷсад то
ду ҳазор нишондиханда
ҷинояти дар ҳамин модда ё барои
ҷиноятҳои дар моддаҳои 291 ё 293
барои ҳисобҳо ё бо
махрум сохтан аз озодй
пешбинишуда,судшуда;
ба мӯҳлати то се сол бо
б) ба микдори махсусан калон содир
махрум кардан аз хукукй
шуда бошад.
Эзоҳ: Саркашй аз супоридани андозҳо ва ишголи мансабхои
муайян ё машгул шудан
ё пардохтхо аз шахсони ҳукукӣ ҳангоме
бо фаъолияти муайян
ба микдори калон содиршуда ҳисобида
ба мӯҳлати то панҷ сол
мешавад, ки агар ҳаҷми андоз ё
пардохтҳои пардохтнашуда аз панҷ ҳазор ҷазо дода мешавад.
маоши нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва
ба микдори махсусан калон бошад аз
даҳ хазор маоши нишондиҳанда барои
ҳисобҳо бештар бошад.
3

Моддаи 293. Саркашии шахси воқеъӣ аз
пардохти андоз
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1) саркашии шахси воқеъӣ аз пардохти
андоз бо роҳи пешниҳод накардани
эъломия оид ба даромад, дар ҳолате, ки
пешниҳоди эъломия ҳатмй мебошад ё ба
эъломия дидаю дониста дохил кардани
таҳсилотҳои таҳрифшуда оид ба даромад
ва ҳароҷот, ки боиси ба микдори калон
напардохтани андоз гаштааст.

- бо ҷарима ба
андозаи то хафтсад
нишондиҳанда барои
ҳисобҳо ё бо корхои
ислоҳӣ ба мӯхдати то ду
сол ҷазо дода мешавад.

2) ҳамин, кирдор агар:
- бо дарима ба андозаи
а) аз ҷониби шахси каблан барои
аз хафтсад то як ҳазор
ҷинояти дар ҳамин модда ё барои
нишондихднда барои
ҷиноятҳои дар моддаи 291 ё 292
ҳисобх.о ё маҳрум сохтан
пешбинишуда, судшуда;
аз озодй ба мӯхдати
б)
ба миқдори махсусан калон содир туда
то ду сол дазо дода
бошад.
мешавад.
Эзоҳ: Саркашии шахси вокеъй аз
пардохти андоз ҳангоме ба микдори
калон ҳисобида мешавад, ки агар
маблаги пардохтнашудаи андоз -аз панҷ
ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо
бештар ва ба микдори махсусан калон аз
даҳ ҳазор маоши нишондиҳанда барои
ҳисобҳо бештар бошад.
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Боби 6. Дар бораи санҷиши фаьолияти субъектҳои
хоҷагидор
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор» тартиби гузаронидани санҷишҳо, ҳукуку ӯхдадориҳои субъектҳои
хоҷагидор ва шахсони мансабдори макомоти санҷишро мукаррар намуда, барои
хифз намудани фаъолияти онхо аз дахолати ғайриконунй равона гардидааст ва
он муносибатҳоро вобаста ба ташкил ва гузаронидани санҷишҳои фаъолияти
субъектҳои хоҷагидор аз ҷониби макомоти санҷиш танзим менамояд.
Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти
субъекгҳои хоҷагидор» нисбати санҷишҳое, ки аз тарафи мақомоти зерин
гузаронида мешаванд, татбик намегардад:
-Бонки миллии Тоҷикистон оид ба фаъолияти бонкҳо ва муассисақои
ғайрибонкии молиявй:
-мақомоти иҷрокунандаи фаъолияти оперативию ҷустуҷӯӣ;
-макомоти гахкиқи ибтидой, тафтиши пешакй, прокуратура ва судҳо;
-мақомоти Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нуқтаҳои доимӣ ва сайёр бо мақсади таъмини
бехатарии харакат дар роҳ;
-мақомоти андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-макомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумхурии
Тоҷикистон;
- Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон;
-мақомоте, ки дар нуктаҳои гузаргоҳи Сархади давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолият мекунанд;
-макомоте, ки муоинаи нишондиҳандаҳои сифатй ва микдории молхоро
барои мутобиқати онҳо ба стандартҳо ва талаботи конунгузорӣ ба амал
мебароранд.
Санҷишҳои дар боло пешбинигардида тибки конунгузории Ҷумхурии
Тоҷикистон гузаронида мешавад.
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷишҳои фаъолияти
субъектҳои хоҷагидор
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санҷишҳои фаъолияти
субъекгҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарконуни)
Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор», дигар санадхои меъёрии ҳуқукии
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии
Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.
Санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақамоти санҷиш оид ба гузаронидани
саиҷишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ма коми санҷиш дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
санҷиши фаъолияти субъектхои хоҷагидор» коидаҳои гузаронидани санҷишҳои
фаъолияти субъектҳои хоҷагидорро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кабул менамояд,
ки бояд меъёрхои зеринро дар бар гирад:
-асосҳои хукукии гузаронидани санҷишҳо аз тарафи мақомоти санҷиш;
- ваколатҳои шахсони мансабдори макоми санҷиш;
-тартиби банакшагирӣ ва гузаронидани санҷишҳо;
-таксими ваколатҳо оид ба қабули карор аз натиҷаи санҷишҳо;
-услуби тартибдиҳии санади санҷиш ва кабули қарор ҳангоми бастани
ҷаримаи маъмурй;
-тартиби ҳисоб ва ситонидани ҷарима;
-расмиёти баррасии дохилй идоравии шикояти субъектхои хоҷагидор;
-расмиёти мубодилаи иттилоот ва ҳамоҳангсозии амалҳо бо дигар макомоти
санҷиш.
Мақсади санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон
М ақсади санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳифзи ҳукук ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, таъмини риояи
шартҳо ва талаботи қонунҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирй ва қагъ
намудани ҳукуквайронкуниҳо дар фаъолияти субъектқои хоҷагидор мебошад.
Принсипҳои асосии гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор дар Ҷунҳурии Тоҷикистон
Принсипҳои асосии гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоянд:
-қонунй будан, беғаразӣ ва ошкорбаёнй дар фаъолияти макомоти санҷиш;
-пешгирй ва бартараф намудани ҳукуквайронкунихо;
-поквиҷдонии шахсони мансабдори макомоти санҷиш ва субъекти хоҷагидор;
-қифзи хуқук ва манфиатқои қонунии субъектҳои хоҷагидор;
-шартҳо ва талаботҳои ҳатмии санҷиш танҳо тибки мукаррароти конунҳо;
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-pox, надодани дахолат ба фаъолияти субъектхои хоҷагидор, ки ба мавзӯи
санҷиш вобастагй надоранд;
-даврияти гузаронидани санчиш;
-роҳ надодан ба гузаронидани санҷиши такрории як мавзӯъ аз ҷониби ду
ва бештар макомоти санчиш;
-огоҳкунии ҳатмии субъектхои хочагидор аз чониби макомоти санҷиш дар
бораи санадхои меъёрии хукукии Ҷумҳурии Точикистон, ки шартхо ва талаботи
ҳатмиро пешбинӣ менамояд, ки риоя ва иҷрои онҳо бояд санчида шавад;
-ошкоро ва дастрас будани иттилоот оид ба санчишҳои фаъолияти
субъектхои хочагидор;
-гузаронидани санҷишхо тибки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
санҷиши фаъолияти субъектхои хочагидор» ганхо дар худуди фаъолияти
субъектхои хочагидор;
-санҷишҳо аз хисоби маблағҳое, ки дар сметай хароҷоти макомоти санҷиш
пешбинй шудаанд, гузаронида мешавад.
Мавзӯи санҷишҳо ва номгӯи мақомопш ваколатдори давлатие, ки
санциш мегузаронаид
Мавзӯи гузаронидани санҷишхои фаъолияти субъектхои хочагидор ва
макомоти ваколатдори давлатие, ки дар Ҷумҳурии Точикистон тибки Қонуни
Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектхои хочагидор»
санҷиш мегузаронад, инхо мебошанд:
-оид ба хифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал- макомоти ваколатдор дар
сохаи хифзи мухити зист ва хоҷагии ҷангал;
-оид ба сохаи сохтмон ва меъморӣ, истехсоли масолех, маснуот ва таркиби
сохтмонй- макомоти ваколатдор дар сохаи сохтмон ва меъморй;
-оид ба бехатарии пешбурди корхо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ- макомоти
ваколатдори сохаи назорати кӯҳкорӣ ва бехатарии корхо дар саноат:
-дар сохаи телевизион ва радио- макомоти ваколатдори сохаи телевизион
ва радио;
-дар сохаи рақобат ва махдудсозии фаъолияти инхисорй дар бозорхои
мол, инхисорихои табий, хифзи хукукхои истеъмолкунандагон ва фаъолияти
рекламавй- макомоти ваколатдор дар сохаи сиёсати зиддиинхисорй ва хифзи
хукукхои истеъмолкунандагон;
-оид ба иҷрои чорабинихои пешгирй аз сӯхтор ва бехатарй аз сӯхтормақомоти ваколатдори назорати сӯхтор;
-оид ба истеҳсол, хосил намудан, коркард, истифода, нигохдорй ва
бахдсобгирии металлхои қиматбахо ва сангхои киматбахо, инчунин дигар
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амалиёт бо металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои киматбахо- макомоти ваколатдори
назорати давлатии иёр;
-оид ба истифодаи оқилона ва самараноки кувваи барку гармй, сифати
кувваи барқи таҳвилшаванда, ҳолати баҳисобгирии истеҳсол ва истеъмоли
кувваи барку гармӣ, тартиби тасдик ва таксими меъёрхои истеъмоли
кувваи барку гармӣ, ҳолати техникии нерӯгоҳҳои баркй, шабакаҳои баркй
ва дастгоҳҳои баркию гармй, низоми истеъмоли кувваи барку гармй, дойр
намудани чорабинихои таъминкунандаи хизматрасонии бехатари дастгоххои
баркй ва истифодабарандаи гармй- макомоти ваколатдори назорати энергетикй;
-оид ба сифати расонидани ёрии тиббй аз тарафи шахсоне, ки ба фаъолияти
хусусии тиббй машгул мебошанд- макомоти ваколатдор дар соҳаи тандурустй;
-оид ба риояи меъёрхо ва коидаҳои санитарй- макомоти ваколатдори
назорати санитарию эпидемиолога;
-оид ба стандартизатсия, сертификатсияи маҳсулот ва хизматрасонй,
метрология ва таъмини ягонагии ченакхо- макомоти ваколатдор дар сохаи
стандартизатсиякунонй, метрология, сертификаткунонй;
дар сохаи байторй- макомоти ваколатдори гузаронандаи назорати байторй;
-оид ба тухмипарварй- макомоти ваколатдор дар сохаи тухмипарварй;
-оид ба карантини растанихо- макомоти ваколатдор дар соҳаи карантини
растаниҳо;
-оид ба хифзи мехнат дар ҷараёни истехсолот- макомоти ваколатдор дар
сохаи ҳифзи меҳнат;
-оид ба зотпарварй дар чорводорй ва паррандапарварй- макомоти ваколатдор
дар соҳаи зотпарварй;
-дар соҳаи наклиёт ва хоҷагии pox- макомоти ваколатдор дар сохаи нақлиёт;
-оид ба истифодаи каналхо ва хатхои басомад, тавсифи техникй ва
истифодабарии радиосигналхои пахншаванда- макомоти ваколатдор дар
сохаи алока;
-оид ба гирифтан, гузаронидан ё истифодаи маблағҳои буҷети давлатӣ,
фондҳои давлатӣ, карзхои аз тарафи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва бо
ваколати ӯ ҷалбшаванда аз тарафи сохибкорони инфиродй ва шахсони ҳукукии
ғайридавлатй - макомоти ваколатдори гузаронандаи назорати давлатии молиявй;
-оид ба истифодаи техникаи сохаи кишоварзй- макомоти ваколатдор дар
сохаи истифодаи техникаи сохаи кишоварзй;
-оид ба иҷозатномадихй- макомоти иҷозатномадиҳанда;
-оид ба моликият ва идоракунии моликияти давлатй- макомоти ваколатдори
идораи амволи давлатй.
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Дафтари бақайдгирии санҷишҳо
Субъектҳои хоҷагидор вазифадоранд, ки ҳар як санҷишро дар Дафтари
бакайдгирии санҷишҳо кайди хаттӣ намоянд.
Роҳбари субъекти хоҷагидор ӯхдадор аст, ки дар Дафтари бакайдгирии
санҷишҳо инхоро зикр намояд:
- сана ва вакти анҷоми санҷишҳо;
- ҳангоми ошкор гардидани вайронкунии шартхо ва талаботи конунҳо,
тадбирҳое, ки аз ҷониби шахси мансабдори макомоти санҷиш нисбати субъекти
хоҷагидор андешида шудаанд;
- мулоқизоти худ дар шакли «Розиам», «Розй нестам», «Бо эродҳо розиам».
. Шахси мансабдори макомоти санчиш барои саркашӣ аз ворид намудани
маълумот оид ба санҷиши гузаронидаистода дар Дафтари бакайдгирии
санҷишхо масъулияти мукаррарнамудаи конунро ба дӯш дорад.
5. Дар сурати Дафтари бакайдгирии санҷишҳоро надоштани субъектҳои
хоҷагидор шахси мансабдори макомоти санчиш дар санади санҷиш сабтхои
дахлдор ворид менамояд.
6. Дафтари бакайдгирии санчишҳо аз тарафи субъекти хочагидор тибки
шакл ва тартиби мукаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон истифода
бурда мешавад.
7. Макомот оид ба дастгирии сохибкорй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
асоси тахдили сабтҳои ба Дафтари бакайдгирии санчишхо воридгардида ба
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солона пешниход менамояд.
Асос барои гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Асос барои гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор
карори мутобики конун кабулнамудаи макомоти санчиш оид ба гузаронидани
санчиши фаъолияти субъекти хочагидор мебошад.
Қарор оид ба гузаронидани санчиш бояд маълумоти зеринро дошта бошад:
-сана ва раками бакайдгирии карор дар макомоти санҷиш;
-номи макомоте, ки оид ба гузаронидани санчиш карор кабул намудааст;
-номи пурраи шахси хукукии санҷидашаванда ё фамилия, ном, номи
падари соҳибкори инфиродй;
-мавзӯъ ва максади санҷиш;
-мансаб, фамилия, ном, номи падари шахсони санҷишкунанда;
-сана ва давомнокии гузаронидани санчиш;
-давраи санчидашаванда;
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-им зои рохбари макомоти санҷиш ;
-м ӯхр и м акомоти санҷиш .

Даврияти санҷишҳои фаъолияти субъектҳои хочагидор
Ҳар як макомоти санҷиш, санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагидорро на
зиёдтар аз як маротиба дар ду сол анҷом медиҳад, ба истисвои холатҳое, ки
дар Қонуни Ҷумхурии Точикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектхои
хочагидор» пешбинй шудаанд.

Огоҳкунӣ
Бо мақсади гузаронидани санҷиш, ба истиснои холатҳои пешбининамудаи
кисми 1 моддаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти
субъектхои хочагидор» макомоти санҷиш субъекти хочагидорро аз санҷиши
оянда се рӯзи кори кабл аз оғози санҷиш хаттӣ огоҳ менамояд.
Номгӯи масьалаҳои назоратие, ки тибқи онҳо санҷиш гузаронида
мешавад
Санҷиш тибқи Номгӯи масъалахои назоратие, ки намунаи онхоро хар
як мақомоти санҷиш мутобиқи шартҳо ва талаботи мукаррарнамудаи конун
тасдик намудааст, гузаронида мешавад.
Давомнокӣ ва муҳлити гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектной
хоҷагидор
Мӯхлати гузаронидани санчиши молиявии фаъолияти шахси хукукй набояд
аз бист рӯзи таквимй зиёд бошад.
Санчиши фаъолияти шахси хукукй аз тарафи дигар мақомоти санҷиш бояд
дар мӯхлати на бештар аз панч рӯзи корй гузаронида шавад.
Мӯхлати гузаронидани санҷиши молиявии фаъолияти сохибкори инфиродй
набояд аз дах рӯзи таквимй зиёд бошад.
Санчиши фаъолияти сохибкори инфиродй аз тарафи дигар макомоти
санҷиш бояд дар мӯхлати на бештар аз панҷ рӯзи корй гузаронида шавад.
Дар ҳолатхои истисной, яъне фочиавй, беморй, фавти шахси масъул ва
офати табий бо карори рохбари мақомоти санҷиш мӯхлатхои дар сархатҳон
2 ва 3 дар боло пешбинишуда метавонанд як маротиба ба мӯҳлати на зиёдтар
аз сеяки мӯхлати асосии гузаронидани санҷиш дароз карда шаванд.
Санҷиш танхо дар вақти корй ва дар рӯзхои корй гузаронида мешавад.
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Санҷишҳои гайринақшавӣ, такрорӣ ва мутақобила

гайринакшавӣ дар ҳолатқои зерини истисной анҷом дода мешавад:
-бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бо максади пешгирии

Санҷиши

ба вучуд омадани холатҳои фавкулодда;

- бинобар мураккаб гардидани ҳолати санитарию эпидемиологи ва ё
байторию санитарй (бо қарори хаттии Сарнозири дахлдори давлатии Ҷумҳурии
Точикистон).
Санчиши такрорй танҳо гибки аризаи хаттии худи субъекти хоҷагидор
гузаронида мсшавад.
Санчиши мутакобила танҳо оид ба масъалаҳои дуруст дарҷ намудани
амалиёти мушаххас дар хуччатҳои молиявй дар давраи санҷиш, ки дар карори
гузаронндани санчиши мутакобила зикр гардидаанд, гузаронида мешаванд.
Дигар санҷишҳо наметавонанд нисбат ба мӯхлатҳои мукаррарнамудаи
моддаи Ю Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти
субъектхои хоҷагидор» пештар гузаронида шаванд.

5. Шикояти субъекти хоҷагидор аз карорхо ё амапҳои шахсони мансабдори
мақомоти санҷиш намставонад боиси санчишхои ғайринақшавй, такрорй ва
ё мутакобилаи фаъолияти он гардад.
Анҷоми санҷиш

Баъди анҷоми санҷиш, сарфи назар аз натиҷаҳои он, шахси мансабдори
макомоти санҷиш хатман санад таргиб медиҳад.
Қарор оид ба нитиҷаҳои санҷиш

Баъди анчоми хар як санҷиш дар асоси натиҷахое, ки дар санади санҷиш
дарҷ гардидаанд, мақомоти санҷиш бо имзои роҳбар ё шахси ивазкунандаи
ӯ оид ба натиҷаҳои санҷиш карор кабул менамояд, ки он дар мӯхдати панҷ
рӯзи корй баьди рӯзи анчоми санҷиш ба субъекти хоҷагидор дода мешавад.
Ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои субъектҳои хоҷагидор

Субъектной хочагидор хукук доранд:
- дар бораи санчиши дар пешистода маълумот дошта бошанд;
- аз шахсони мансабдори санчишкунанда асосҳои гузаронидани санчишхоро
талаб намоянд, бо ҳуҷчатҳои тасдиккунандаи шахсияти санҷишкунандагон
шинос шаванд;
- щахсонеро, ки карорро дар бораи гузаронидани санҷиши дар моддаи
Қонуни Ҷумхурии Точикистон «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектхои
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хоҷагидор» зикршуда надоранд ва ё ба Дафтари бакайдгирии санҷишҳо
маълумоти дахлдор ворид накардаанд, даврияти псшбининамудаи моддаи 10
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор»-ро риоя накардаанд ва ё мӯхлатҳои дар қарор нишон додашуда
фаро нарасидаанд ва ё гузаштаанд, ба санҷиш роҳ надиҳанд;
- талаботи шахсони мансабдори макомоти санҷишро оид ба масъалаҳое,
ки дар доираи салоҳияти онх,о карор надоранд, иҷро накунанд ва онхоро бо
маводе, ки ба мавзӯи санҷиш дахл надоранд, шинос накунанд;
- аз макомоти санҷиш нусхаи санади санҷишро дар давоми панҷ рӯзи
корӣ баъди анҷоми санҷиш талаб намоянд ва гиранд;
- аз мақомоти санҷиш ҷуброни зиёни дар натиҷаи амалхои ғайриконунии
шахсони мансабдори он ҳангоми гузаронидани санҷиш расонидашударо тибки
тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Ҷумқурии Тоҷикистон талаб намоянд;
- ба шахси мансабдори макомоти санҷиш шарҳу эзоҳотро оид ба масъалахои
вобаста ба санҷиш ва натиҷаҳои он пешниҳод кунанд;
- аз натиҷаҳои санчиш бо тартиби мукаррарнамудаи конун шикоят намоянд;

- бо максади ҳифзи хукуку манфиатҳои қонунии худ дар ҷараёни
гузаронидани санҷишҳо ва тибки натиҷаҳои онҳо хукук доранд мутахассисон
ва намояндатони ассотсиатсияҳоеро, ки аъзои онҳо мебошанд, инчунин дигар
ташкилотҳои ҷамъиятиро ҷалб намоянд.
Субъектҳои хочагидор ӯхдадоранд:
- шахсони мансабдори макомоти санҷишро дар сурати доштани карор дар
бораи гузаронидани санҷиш, ки тибқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Точикистон
«Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектхои хоҷагидор» пешбинӣ шудааст
ва аз ҷониби онҳо пешниход гардидани шаҳодатномаи хизматй ва ворид
намудани сабтҳои дахлдор ба Дафтари бакайдгирии санҷишҳо ба объектҳои
дахлдори санчиш роҳ диханд;
- мавод ва ҳучҷатҳои барои гузаронидани санчиш зарурбударо дар асоси
талаботи конунӣ ва асосноки шахсони мансабдори макомоти санҷиш пешниход
намоянд;
- карорхои макомоти санчишро дар бораи бартараф намудани хукуквайронкуниҳо
дар мӯхдатҳои мукарраршуда, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи кисми
2 моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти
субъектҳои хоҷагидор», ичро намоянд;

- ба шахсони мансабдори мақомоти санҷиш дар иҷрои ӯхдадориҳои
конунии онҳо монеъ нашаванд;
- ба огози санчиш дар сана ва дар вақти муайяншуда монеъ нашаванд;
- бо тартиби мукаррарнамудаи кисми 3 моддаи 8 Қонуни Ҷумх,урии
Точикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектқои хоҷагидор» ба Дафтари
бакайдгирии санчишҳо маълумоти дахлдор ворид намоянд.
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Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои шахсони мансабдори мақамоти санҷиш
1. Шахсони мансабдори мақомоти санҷиш дар доираи салоҳияти худ

хукук доранд:
- ба худуди объектҳои субъекта хоҷагидор бо хамроҳии намояндаи субъекти
хоҷагидор ворид шаванд;
- аз субъекти хоҷагидори санҷидашаванда хуҷдатҳои зарурии бевосита
ба гузаронидани санҷиш вобастабударо талаб намоянд, аз онҳо иқтибос ва
нусха гиранд;
- аз роҳбари субъекти хоҷагидор оид ба масъалаҳои вобаста ба санҷиши
фаъолияти он баёноти хаттӣ талаб намоянд;
- намунаҳоро (иёрҳоро) дар асоси санади (акта) хаттӣ ба микдори барои
гузаронидани санҷиш зарурбуда интихоб намуда гиранд ва новобаста аз намуди
намуна онҳоро баъди анҷоми санҷиш якҷоя бо як нусхаи санади санҷиш ба
сохибаш баргардонанд.
Шахсони мансабдори макомоти санҷиш ҳангоми гузаронидани санҷиши
фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар доираи салоҳияти худ ӯхдадоранд:
- конунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ва ҳуқуқҳои субъекти хоҷагидорро
риоя намоянд;
- санҷишҳоро дар мутобикати қатъӣ бо карорҳои мақомоти санҷиш оид
ба гузаронидани санҷиш тибқи тартибе, ки ҳамин Қонун пешбинй намудааст,
гузаронанд;
- ба субъектҳои хоҷагидори санҷидашаванда қарор дар бораи гузаронидани
санҷиш ва дигар хуччатҳои заруриро пешниҳод намоянд;
- маълумотҳоро тибқи тартиби мукаррарнамудаи қисми 2 моддаи 8 ҳамин
Қонун ба Дафтари бакайдгирии санҷишҳо ворид намоянд;
- то оғози санҷиш ҳуқуқ ва ӯхдадориҳои субъектҳои хоҷагидори
санҷидашаванда, инчунин ҳукук ва ӯхдадорих,ои худро вобаста ба гузаронидани
санҷишҳо фаҳмонида диҳанд;
- ба иштирок намудани намояндагони субъекти хочагидор ҳангоми
гузаронидани санчиш монеъ нашаванд ва масъалаҳои вобаста ба мавзӯи
санҷишро ба онҳо шарх диҳанд;
- нигохдошти микдор ва сифати ҳучҷатҳо, намунахои таҳкиқй ва дигар
маводеро, ки мувақкатан гирифта шудаанд, инчунин сари вақт баргардонидани
онҳоро таъмин намоянд;
- мавзӯъ ва моҳияти камбудиҳои ошкоргардидаро ба субъектҳои хоҷагидор
шарх дода, тадбирхоро оиди бартараф намудани онхо ба амал бароварда, ба
пинҳон кардани онхо рох надиҳанд;
- барои фаъолияти субъектхои хоҷагидор монеаҳо эҷод накунанд;
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- аз худуди субъекта хоҷагидори санҷидашаванда ҳуҷҷатхои санҷидашавандаро
берун набароранд;
- ба субъектҳои хоҷагидори санҷидашуда доир ба бартараф намудани
камбудиҳои ошкоргардида дастурҳои конунӣ ва асосноки иҷрояшон хатмиро
диҳанд;
- риояи сирри давлатӣ, тиҷоратй ва дигар асрореро, ки қонун ҳифз
намудааст, таъмин намоянд.
Маҳдудиятҳо ҳангоми гузарониданч санҷишҳои фаъолияты субъектной
хоҷагидор
Ба макомоти санҷиш ва шахсони мансабдори онхо манъ мебошад:
- дахолат намудан ба фаъолияти субъектхои хоҷагидор дар масъалахои ба
мавзӯи санҷиш вобастанабуда;
- ситонидани пардохтҳои пешбининамудаи қонун, инчунин ҷаримаҳо,
фоизхо аз субъектхои хоҷагидор дар шакли накдй;
- истифода бурдани далелҳои вуҷуд доштани камбудихо ҳамчун асос барои
дахолат ё махдуд намудани фаъолияти субъектхои хоҷагидор;
- талаб намудани пешниходи ҳуҷҷагхо ва дигар маълумотҳои ба мавзӯи
санҷиш вобастанабуда;
- гузаронидани
Ҳалли баҳсҳо ва ҳуқуқи шикоят
Амалхо ва карорхои шахсони мансабдори макомоти санҷиш метавонанд
бо тартиб ва дар мӯхдатҳое, ки конунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар
намудаанд, мавриди шикоят қарор гиранд.
Шикоят аз рӯи қарори мақомоти санҷиш, ки тибқи тартиби мукаррарнамудаи
қонун пешниход гардидааст, иҷрои карорро бозмедорад, ба истиснои карор
дар бораи татбиқи чораи ҷавобгарии маъмурй дар намуди огоҳй. Иҷрои
карори макомоти санҷиш то лахзаи кабул гардидани карори дахлдор доир
ба мохияти шикоят боздошта мешавад.
Ҷуброи намудани чараре, ки ба субъектной хоҷагидор дар натиҷаи
амалнои гаириқонунии шахсони мансабдори мақомоти санҷиш
расонида шудааст
Зараре, ки ба субъектхои хоҷагидор дар натиҷаи карорхои ғайриқонунй ё
дигар амалхои ғайриқонунии шахсони мансабдори мақомоти санҷиш расонида
шудааст, аз ҷумла фоидаи аздастдода, гибки конун чуброн карда мешавад.
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1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлагии шахсони
ҳукукй ва сохибкорони инфиродӣ», Душанбе,2009 сол.
2. Кодекси андози Чумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Шарки Озод, 2012 сол.
3. Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Шарки Озод, 2005 сол.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи боҷи давлатй», ш.Душанбе,
2004 сол.
5. Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон», Душанбе, 2011 сол.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои хатмй ба
будет», Душанбе, 2006 сол.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нишондиҳанда барои ҳисобҳо»,
Душанбе, 2008 сол.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба таксими
маҳсулот», Душанбе, 2009 сол.
9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳй ба баъзе
намудҳои фаъолият», Душанбе, 2005 сол.
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои
хоҷагидор», Душанбе, 2008 сол.
11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтакаҳои озоди иктисодӣ»,
Душанбе, 2011 сол.
12. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 1998 сол.
13. Кодекси ҳукуквайронкунии маъмурии Ҷумхурии Тоҷикистон, Душанбе,
2008 сол.
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