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Дастурамал
оид ба ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз даромад
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Дастурамал оид ба њисоб ва пардохт намудани андоз аз даромад
(минбаъд-Дастурамал) дар асоси талаботи ќисми 8 моддаи 158 Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон тањия гардида, тартиби ҳисоб ва пардохт намудани
андоз аз даромад, пешниҳоди эъломияҳои андоз ва дигар омилҳои
андозбандии андоз аз даромадро муайян менамояд.
2. Муќаррароти Дастурамали мазкур ба даромади шахсони воќеие, ки
фаъолияти соњибкориро тибќи низомњои махсуси андозбандї (дар асоси
патент ѐ шањодатнома амалї менамоянд) татбиќ намешавад.
2. АНДОЗСУПОРАНДАГОН ВА ОБЪЕКТИ АНДОЗБАНДӢ
3. Супорандагони андоз аз даромад, шахсони воќеї - резидентњо ва
ѓайрирезидентњо мебошанд, ки объекти андозбандишаванда доранд.
4. Объекти андозбандї даромади андозбандишаванда, аз љумла, њама гуна
даромад, ки новобаста ба мањал ва воситаи пардохт барои давраи андоз
њамчун фарќи байни даромади умумї ва маблаѓи тарњњои пешбининамудаи
Дастурамали мазкур муайян карда мешавад, ба њисоб меравад:
а) барои шахсони воќеие, ки резиденти Љумњурии Тољикистон ба њисоб
мераванд, аз манбаъњои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон ва (ѐ) аз манбаъњои
берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон;
б) барои шахсони воќеие, ки резиденти Љумњурии Тољикистон ба њисоб
намераванд, аз манбаҳои дар Љумњурии Тољикистон мављудбуда.
5. Даромади умумие, ки шахси воќеї мегирад, ба гуруҳҳои зерин таќсим
мешавад:
а) даромадњое, ки дар манбаъњои пардохт андозбандї карда мешаванд.
б) даромадњое, ки дар манбаъњои пардохт андозбандї карда намешаванд.
6. Даромадњо, подошпулињо ва манфиатњои шахси воќеї, ки дар шакли
пулї, моддї ва ѓайримоддї ба он пардохт мешаванд, ба истиснои даромадњо,
ки мувофиќи боби 11 Дастурамали мазкур аз пардохти андоз аз даромад озод
карда шудаанд, ба даромади умумии њамин шахси воќеї мансубанд, аз љумла:
а) даромадњое, ки њамчун музди мењнат гирифта шудаанд;
б) даромадњо аз фаъолияте, ки мењнати кироя њисоб намешавад;

в) њама гуна даромадњои дигар.
3. ДАРОМАДҲО ДАР ШАКЛИ МУЗДИ МЕҲНАТ
7. Њама гуна пардохтњо, манфиатњо ѐ подошњо, аз љумла дар шакли моддї
ва ѓайримоддї, ки ба шахсони воќеї пардохт мешавад, новобаста ба шакл ва
мањалли пардохт даромаде њисоб мешавад, ки дар шакли музди мењнат
гирифта шудааст, аз љумла:
а) даромадњо аз мењнати кироя;
б) даромадњо аз иљрои кор ва хизматрасонї мутобиќи шартнома ѐ бе чунин
шартномањо, аз љумла подошпулињо аз шартномањои муаллифї, ба истиснои
шартномањое, ки мавзўи онњо гузариши њуќуќи моликият ѐ ба дигар шахс
додани њуќуќи молумулкї мебошад;
в) даромадњо аз мењнати кирояи пешина, ки дар шакли нафаќа ѐ дигар шакл
гирифта мешаванд ѐ даромадњо аз мењнати кирояи минбаъда.
8. Даромаде, ки андозсупоранда дар шакли музди мењнат гирифтааст,
шаклњои зерини пардохти аслро (натуралиро) дар бар мегирад:
а) пардохти музди мењнат дар шакли аслї (натуралї);
б) арзиши молу мулке, ки ройгон дода мешавад. Арзиши иҷрои кор ва
хизматрасонии ройгон дар њаљми харољоте муайян карда мешавад, ки бинобар
иљрои чунин корњо, хизматрасонињо сарф шудаанд.

Мисоли 1:
Ширкати сохтмонии «А» дар моњи январи соли 2013 ба њуќуќшиноси
ширкат Рустамов М. ба андозаи 2000 сомонї музди мењнат њисоб намуд. Дар
худи њамин моњ ширкати «А» аз њисоби худ таъмири хонаи ба Рустамов М.
тааллуќдоштаро ройгон анљом дод. Таъмири хона барои ширкати сохтмонї
ба 3000 сомонї баробар шуд. Арзиши таъмири ройгон гирифта барои
Рустамов М. бо маќсади андозбандї њамчун даромади ў дар шакли музди
мењнат бањо дода (дониста) мешавад. Даромади (музди мењнати) Рустамов М.
бо маќсади њисоб намудани андози даромад барои моњи январ 5000 сомонї, аз
љумла 2000 сомонї-музди мењнати њисобшуда ва 3000 сомонї - даромади дар
шакли аслї дар намуди таъмири ройгони хона аз тарафи ширкати сохтмонии
«А» (корфармо) гирифтаро ташкил мекунад.
в) аз љониби корфармо пардохт гардидани арзиши молњо, иљрои корњо,
хизматрасонињо, ки корманд аз шахсони сеюм гирифтааст.

Мисоли 2:
Шањрванди Љумњурии Тољикистон Рустамов М. дар Љамъияти дорои
масъулияти маҳдуди «А» њамчун њуќуќшинос кор мекунад. Барои моњи январи
соли 2013 ба Рустамов М. ба андозаи 1000 сомонї музди мењнат њисоб карда
шуд. Љамъият аз њисоби худ маблағи хуроки кормандони худро пардохт
мекунад. Арзиши як хўрок 10 сомониро ташкил мекунад. Дар моњи таќвимї 22
рўзи корї мебошад. Дар чунин њолат даромади (музди мењнати) Рустамов М.
бо маќсади њисоб намудани андози даромад 1220 сомонї, аз љумла 1000
сомонї – музди мењнат ва 220 сомонї (22 рўз х 10 сомонї) даромади дар шакли
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аслї пардохтаи хўроки кормандро, ки аз љониби ЉДММ «А» (корфармо)
анљом дода шудааст, ташкил мекунад.
9. Барои мақсадҳои банди 7 Дастурамали мазкур арзиши манфиати
андозсупоранда ба маблаѓњои зерин бо тарњи њама гуна пардохтњои худи
андозсупоранда барои гирифтани ин манфиат баробар мебошад:
а) њангоми гирифтани ќарз тибќи меъѐри фоизи пасттар аз меъѐри бозорї
барои чунин намуди ќарзњо – маблаѓи баробар ба фоизњое, ки бояд тибќи
меъѐри бозорї пардохт шаванд;

Мисоли 3:
Рустамов М. дар Љамъияти дорои масъулияти маҳдуди «А» њамчун
њуќуќшинос кор мекунад. Барои моњи январи соли 2013 ба Рустамов М. ба
андозаи 2000 сомонї музди мењнат њисоб карда шудааст. Ба ѓайр аз ин,
Рустамов М. ба роњбарияти Љамъияти дорои масъулияти маҳдуди «А» бо
хоњиши ба ў људо намудани ќарз ба андозаи 10 000 сомонї ба мўњлати 1 моњ
мурољиат намудааст. Љамъияти дорои масъулияти маҳдуди "А" ба ў ба
мўњлати як моњ ќарзи бефоиз дод. Дар фосилаи муддати гузашта, яъне аз 1
январ то 31 январ меъѐри фоизи бозорї барои чунин намуди ќарзњо 3% барои
1 моњро ташкил додааст . Яъне, агар Рустамов М. аз дигар ташкилоти
молиявии ќарзї, чунин ќарз мегирифт, он гоњ вай бояд барои ќарзи шабењ бо
меъѐри 3% фоиз пардохт мекард.
31 январ Рустамов М. маблаѓи ќарзро пурра адо кард.
Дар ин мисол даромади умумии Рустамов М. бо маќсади њисоб намудани
андози даромад барои моњи январ 2300 сомонї, аз љумла 2000 сомонї-музди
мењнати њисобшуда ва 300 сомонї- манфиати аз ќарзи бефоизи гирифтаро
(10 000 х3%) ташкил мекунад.
б) њангоми фурўш ѐ ройгон додани молњо, иљрои корњо ѐ хизматрасонињо –
арзиши бозории чунин молњо, иљрои корњо ѐ хизматрасонињо;
в) њангоми гирифтани кўмак барои тањсили корманд ѐ шахсони дар
таъминоти ў ќарордошта (ба истиснои барномањои тайѐрї, ки бевосита ба
иљрои ўњдадорињои корманд алоќаманданд) – барои кўмакгиранда арзиши
кўмаки гирифташуда;

Мисоли 4:
Исматов А. дар вазифаи сармуњосиби Љамъияти саҳомии пушидаи «А» кор
мекунад.Бо маќсади баланд бардоштани дараљаи ихтисоси худ вай ба курси
«Стандартњои байналхалќии бањисобгирии муњосибї» дохил шуд. Дониши дар
ин курсњо гирифташуда бевосита ба иљрои ўњдадорињои ба вазифаи
ишѓолнамудаи ў алоќаманд мебошад. Арзиши курси омўзишї 500 сомониро
ташкил мекунад. Љамъияти саҳомии пушидаи "А" аз њисоби худ маблаѓи
курси мазкурро пардохт намуд. Дар њолати мазкур 500 сомонї ба даромади
умуми Исматов А. бо маќсади њисоб намудани андози даромад дохил
намешавад, чунки чунин курсњо бевосита ба иљрои ўњдадорињои ба вазифаи
ишѓолнамудаи ў алоќаманд мебошанд. Агар Исматов А.
курсњои
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(барномањои, омўзишњои) бевосита ба корї (ўњдадорињои вазифавии) ў
алоќаманд набударо мегузашт ва Љамъияти саҳомии пушидаи "А" (корфармо)
маблаѓи ин курсњоро (барномањоро, омўзишњоро) љуброн мекард, он гоњ
маблаѓи љуброн ба даромади умумии Исматов А. бо маќсади андозбандї
дохил карда мешуд.
г) дар њолати ба корманд љуброн кардани харољоте, ки бевосита ба мењнати
кирояи ў алоќаманд нестанд – маблаѓи љуброн;
д) њангоми бахшидани ќарз ѐ ўњдадории корманд дар назди корфармо –
маблаѓи ќарз ѐ ўњдадории бахшидашуда;

Мисоли 5:
ЉСП «Актив» ўњдадории кормандро ба андозаи 10000 сомонї дар назди
ҷамъият, ки ќаблан њамчун ќарз дода шуда буд, гузашт кард (аз эътибор соќит
донист). Дар ин мисол маблаѓи ќарзи бахшидашудаи (ќарзи ќаблан
додашуда)корманд, манфиати вай њисоб шуда, бо маќсади андозбандї ба
даромади умумии ў дохил карда мешавад.
е) њангоми пардохти подоши суѓуртавї тибќи шартномањои суѓуртаи њаѐт ва
саломатї ва дигар маблаѓњои шабењ аз љониби корфармо – арзиши чунин
подоши суѓуртавї ѐ маблаѓњо барои корфармо;
ѐ) дар дигар ҳолатҳо – арзиши бозории манфиат.

Мисоли 6:
Љамъияти дорои масъулияти маҳдуди «А» бо ташкилоти суѓуртавї ба
манфиати коргари худ шартномањои суѓуртаи ихтиѐрии њаѐт баст ва њаќќи
суѓуртавиро (подоши суѓуртавиро)ба андозаи 1000 сомонї пардохт намуд.
Доир ба ин амалиѐт манфиатгиранда корманди ширкат мебошад, ки ба
фоидаи ў суѓуртаи ихтиѐрї анљом дода шудааст. Маблаѓи манфиати корманд
ба 1000 сомонї баробар аст, ки ба даромади умумї ў дохил шуда, бо андози
даромад андозбандї карда мешавад.
10. Даромади умумии корманд љуброни харољоти сафарњои хизматиро
мутобиќи меъѐрњои дар санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор муќарраршуда,
инчунин љуброни харољоти сафарњои хизматиро аз љониби ташкилотњои
байналмилалї ва муассисањои онњо, фондњо, ташкилотњои ѓайрињукуматї –
ѓайрирезидент аз њисоби маблаѓњои шахсони дар боло номбаршуда дар бар
намегирад.
11. Даромади умумї пардохтњои намояндагї ва дигар харољоти шабењро
(барои гузаронидани љашнњо, љойгиронии мењмонон ва ѓайра), ки шахси воќеї
гирифтааст, дар бар намегирад.
12. Пардохти моддї (ѓайримоддї), арзиши фоидањо, пардохтњо ва харољоти
корфармо ба фоидаи шахсони воќеї, ки дар бандњои 8 ва 9 Дастурамали
мазкур зикр шудаанд, маблаѓи андози аксиз, андоз аз арзиши иловашуда ва
њама гуна дигар андозеро дар бар мегиранд, ки корфармо бояд вобаста ба
ањди арзишдошта пардохт намояд.

Мисоли 7:
Ба корманди ташкилот, ки маошаш 900 сомониро ташкил медод, ба њисоби
музди мењнати моњи март моли истењсоли худї дода шуд, ки арзишаш 1000
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сомониро ташкил мекард. Њамзамон нархи бозории мол бо назардошти андоз
аз арзиши иловашуда 1180 сомониро ташкил мекунад. Дар њолати мазкур
даромади корманд дар шакли музди мењнат барои моњи марти соли 2013 - 1180
сомониро ташкил мекунад.
4. ДАРОМАДҲОИ ШАХСИ ВОҚЕӢ
МЕҲНАТИ КИРОЯ МАНСУБ НЕСТ

АЗ

ФАЪОЛИЯТЕ,

КИ

БА

13. Даромадњои фаъолияти ѓайрисоњибкорӣ, даромаде, ки ба меҳнати
кирояи шахси воқеи мансуб нест:
а) даромади аз фоизҳо бадастомада;
б) суди сањмияњо (дивидендњо);
в) даромад аз иљораи (кирояи) молу мулк ва (ѐ) афзоиши арзиш аз фурўши
молу мулк;
г) роялтӣ;
д) маблаѓи ќарзе, ки уҳдадории пардохти онро қарздиҳанда гузашт
кардааст;
14. Ба даромадњои шахси воќеї аз фаъолияте, ки ба мењнати кироя мансуб
нест, инчунин њама гуна манфиате, ки аз љониби он гирифта шудааст ва (ѐ)
дигар даромадњо, ба истиснои даромад дар шакли музди мењнат ва (ѐ) даромад
аз фаъолияти соњибкории инфиродї низ мансуб мебошанд.
5. МАНБАИ АНДОЗ
15. Манбаи андоз аз даромад- даромади умумие мебошад, ки шахсони воќеї
– резидентњо ва ѓайрирезидентњо гирифтаанд, барои давраи андоз њамчун
фарќи байни даромади умумї ва тарњњои пешбининамудаи Дастурамали
мазкур муайян карда мешавад.
16. Шахси воќеї – ѓайрирезидент, ки дар Љумњурии Тољикистон тавассути
муассисаи доимї фаъолият менамояд, супорандаи андоз аз даромади
андозбандишавандае мебошад, ки ба муассисаи доимї алоќаманд аст ва
њамчун фарќи байни даромади умумии аз манбаъњои воќеъ дар Љумњурии
Тољикистон марбут ба муассисаи доимї ва тарњњои марбут ба даромади
гирифташуда, ки Дастурамали мазкур пешбинї намудааст, муайян карда
мешавад.
17. Даромади умумии шахси воќеї - ѓайрирезидент, ки дар банди 16
Дастурамали мазкур зикр нашудааст, бояд аз манбаи пардохт бе тарњкунии
харољот андозбандї карда шавад, агар ин дар боби 10 Дастурамали мазкур
пешбинї шуда бошад.
18. Шахси воќеї – ѓайрирезидент, ки аз манбаи воќеъ дар Љумњурии
Тољикистон аз фурўш ѐ додани молу мулк ва (ѐ) њуќуќњои молумулкие, ки ба
муассисаи доимиаш дар Љумњурии Тољикистон алоќаманд намебошад,
даромад мегирад, нисбат ба даромади умумии чунин намуд бо тарњи
пешбининамудаи њамин Дастурамал ва марбут ба чунин даромад барои њамин
давра, супорандаи андоз аз даромад ба њисоб меравад. Агар андози дахлдор аз
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фурўш ѐ додани молу мулк ва (ѐ) њуќуќњои молумулкии шахси воќеї –
ѓайрирезиденти зикршуда пардохт нашуда бошад, шахси њуќуќие, ки
ѓайрирезиденти зикршуда дар он дорои њуќуќњои молумулкї мебошад (ѐ
агенти андози вай), ки ба ѓайрирезидент даромад мепардозад, ўњдадоранд, ки
андозро бе тарњ нигоњ дошта пардохт намоянд.
19. Њангоми ситонидани андоз аз даромад аз љониби корфармо, тарњ
кардани харољоти марбут ба иљрои кори кирояи њамин корманд аз даромади
умумии шахси воќеї – корманди кироя роњ дода намешавад.
20. Барои њар як намуди даромадњои шахси воќеї, ки нисбат ба онњо
меъѐрњои гуногуни андоз муќаррар шудаанд, манбаи андоз алоњида муайян
карда мешавад.
6. ТАРҲКУНИҲОИ ШАХСӢ АЗ ДАРОМАДҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ
21. Аз даромади шахси воќеї – корманди кироя дар шакли музди мењнат
барои њар моњи таќвимї дар њаљми як нишондињанда барои њисобњо тарњи
шахсї амалї карда мешавад.

Нишондињанда барои њисобњо маблаѓи пулие мебошад, ки њар сол дар
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи Буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои соли дахлдор муќаррар карда мешавад. Нишондињандаи
мазкур барои њисоб кардани андозњо, бољњо, дигар пардохтњои њатмї ва
муљозоти љаримавї, инчунин барои њисоб кардани ин ѐ он бузургии арзиши
њадди нињои (поѐнї ѐ болої), кўмакпулињо ва иловапулињои иљтимої
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон татбиќ карда мешавад.
(Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нишондињанда барои њисобњо».
Мутобиќи моддаи 23 Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи Буљети
давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2013 муќаррар шудааст, ки: «Аз 1
январи соли 2013 нишондињанда барои њисобњо, ки љињати њисобкунии
андозњо, бољњо, дигар пардохтњои њатмї, муљозоти љаримавї, пардохтҳои
иҷтимоӣ, инчунин барои њисоб кардани ин ѐ он бузургии арзиши њадди ниҳоӣ
(поёнии ё болоиӣ), ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон татбиќ
карда мешавад, дар њаљми 40 сомонї муќаррар карда мешавад».
22. Аз даромад дар шакли музди мењнати гурўњњои зерини шахсони воќеї –
кормандони кироя барои њар моњи таќвимї дар њаљми 10 нишондињанда барои
њисобњо тарњи шахсї амалї карда мешавад:
а) ќањрамонњои Иттињоди Шўравї, ќањрамонњои мењнати сотсиалистї,
ќањрамонњои Тољикистон, шахсони ба иштирокчиѐни Љанги Бузурги Ватанї
баробаркардашуда, иштирокчиѐни дигар амалиѐтњои њарбї барои муњофизати
Иттифоќи Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї, аз љумлаи хизматчиѐни њарбие,
ки дар ќисмњои њарбї, ситодњо ва муассисањои ба њайати артиши амалкунанда
шомилбуда
хизмат
кардаанд,
собиќ
партизанњо,
љанговарони
интернатсионалист, маъюбони гурўњњои I ва II;
б) шањрвандони беморшуда ва мубталои бемории шуоъ, ки дар натиљаи
оќибатњои садамањо дар объектњои атомї рух додааст, шахсони дар рафъи
оќибатњои чунин садамањо дар доираи минтаќаи људокунї иштирокдошта,
шахсоне, ки дар давраи бартараф намудани оќибатњои садамањо дар корњои ба
истифодабарї ѐ дигар корњо дар объектњои атомї иштирок намудаанд.
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23. Аз даромади шахси воќеї – корманди кироя яке аз маблаѓњои нисбатан
калонтари тарњи шахсї дар асоси њуљљатњои тасдиќкунанда мутобиќи бандњои
21 ва 22 Дастурамали мазкур иљозат дода мешавад.

Мисоли 8:
Љамъияти дорои масъулияти маҳдуди «А» дар моњи январи соли 2013 музди
мењнати Рустамов М-ро, ки ба љанговарони интернатсионалист шомил
мебошад, ба андозаи 2000 сомонї њисоб намуд.
Мутобиќи банди 21 Дастурамали мазкур Рустамов М. њуќуќ ба тарњи шахсї
ба андозаи як нишондињанда барои њисобњо дар моњи январ ба андозаи 40
сомонї дорад ва инчунин, тибќи зербанди «а» банди 22 Дастурамали мазкур
њуќуќ ба тарњи шахсї ба андозаи 400 сомонї дорад (40*10).
Банди 23 Дастурамали мазкур, яке аз маблаѓњои нисбатан калонтари тарњи
шахсиро (40<400)иљозат медињад. Яъне, аз музди мењнати Рустамов М. дар
моњи январ танњо 400 сомониро барои тарњкунї иљозат додааст,.
24. Дар њолате, ки агар шахси воќеї камтар аз шонздањ рўзи таќвимї дар
давоми моњ корманди кироя бошад, пас њангоми муайян намудани даромади
андозбандишавандаи корманд тарњи шахсї мутобиќи бандњои 21 ва 22
Дастурамали мазкур анљом дода намешавад.

Мисоли 9:
19 январи соли 2013 Исматов ба ЉСП «А» ба вазифаи хазинадор ба кор
даромад. Дар давраи аз 20 то 31 январи соли 2013 ба Исматов ба андозаи 500
сомонї музди мењнат њисоб карда шуд. Бинобар он ки Исматов дар моњи
январи соли 2013 аз 16 рўзи таќвимї кам кор кардааст њуќукї тарњи шахсиро
ба андозаи 40 сомонї (ѐ 400 сомонї), ки бандњои 21 ва 22 Дастурамали мазкур
пешбинї кардааст, гум мекунад.
25. Тарњи шахсї аз даромади андозбандишаванда мутобиќи бандњои 21 ва
22 Дастурамали мазкур тибќи даромадњои гирифташуда танњо дар як љойи
кори (асосии) корманд роњ дода мешавад. Дар њолате, ки шахси воќеї
корманди кироя ва соҳибкори инфиродӣ ва соҳибкори инфиродӣ намебошад,
тарњи шахсї, ки бандњои 21 ва 22 Дастурамали мазкур муќаррар намудааст,
танњо дар як мањалли пардохти даромад, ки дар асоси аризаи пешнињодшудаи
ў муайян карда мешавад, роњ дода мешавад.
26. Њангоми њисоб кардани даромади андозбандишавандаи шахси воќеї аз
даромади ў маблаѓи андози иљтимоии барои суѓурташудагон, ки бо меъѐри 1
фоиз нигоњ дошта шудааст, тарњ карда мешавад.
27. Шахсе, ки даромади шахси воќеиро пардохт менамояд, барои дуруст
амалї намудани тарњи шахсї љавобгар мебошад. Дар њолати вайрон намудани
талаботи муќаррарнамудаи Дастурамали мазкур, маблаѓи андози бинобар
нодуруст тарњ кардан ба буљет вориднашударо њамин шахс љуброн менамояд.
28. Додани алимент барои нигоњубини кўдакон, аз љумла аз шахсоне, ки
падарии онњо тибќи аризаи якљояи падару модари кўдак ѐ тибќи њалномаи
судї бояд аз њисоби њисагии тарафњо доир ба музди мењнат ба андозаи 1/4, 1/3,
ѐ 1/2 аз маблаѓи музди мењнати љавобгар анљом дода шавад ва он баъди нигоњ
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доштани андозњо аз музди мењнати љавобгар сурат мегирад. Яъне, нигоњдории
алимент баъд аз нигоњ доштани андозњо сурат мегирад.
29. Бояд дар назар дошт, ки тибќи зербанди «д» банди 56 Дастурамали
мазкур маблаѓи алименти шахсоне, ки онро мегиранд бо андоз аз даромад
андозбандї намешавад.
7. МЕЪЁРҲОИ АНДОЗ АЗ ДАРОМАД
30. Даромади андозбандишавандаи љойи кори асосии шахси воќеї аз рўи
меъѐрњои зерин андозбандї мешавад, агар дар Дастурамали мазкур тартиби
дигареро муќаррар нашуда бошад:
Маблаѓи
даромади
№ андозбандишаванда
(дар як моњ)
1.

На зиѐда аз тарњи шахсї

2.

Зиѐда аз миќдори
шахсї то 140 сомони

3.

Зиѐда аз 140 сомонї

тарњи

Маблаѓ ва меъѐри андоз
Даромад
андозбандї
намешавад
(аз андозбандӣ озод)
8 фоиз аз маблаѓи даромади
андозбандишавандаи зиѐда аз
тарњи шахсї
Маблаѓи андози сатри 2 љамъ
13 фоиз аз маблаѓи даромади
андозбандишавандаи зиѐда аз
140 сомонї

31. Даромади андозбандишавандаи шахси воќеї, ки дар банди 30
Дастурамали мазкур пешбинї нагардидааст, бо меъѐри 13 фоиз бе татбиќи
тарњњои пешбининамудаи бандњои 21 ва 22 њамин Дастурамал, ба истиснои
тарњи андози иљтимоии пардохтшуда барои шахси суѓурташуда, ки дар банди
26 Дастурамали мазкур пешбинї шудааст, андозбандї карда мешавад.
32. Даромад дар шакли музди мењнати андозбандишавандаи шахси воќеї –
ѓайрирезидент бо меъѐри 25 фоиз андозбандї карда мешавад.
33. Меъѐрњои андоз аз даромади шахсони воќеї-ѓайрирезидент вобаста ба
даромадњои аз манбаъњои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон гирифташаванда,
ки дар манбаи пардохти даромад нигоњ дошта мешавад, тибқи банди 48
Дастурамали мазкур муайян карда мешавад.

Мисоли 10:
Рустамов М М. (резиденти Љумҳурии Тоҷикистон) дар доираи шартномаи
мењнатї дар Ташкилоти хурди қарздиҳии «А» ба сифати иќтисодчї кор
мекунад. Кор дар Ташкилоти хурди қарздиҳии «А» барои Рустамов М М.
љои асосии кор мебошад. Барои моњи январи соли 2013 ба ў ба андозаи 1000
сомонї музди мењнат њисоб карда шудааст. Андозбандии даромади Рустамов
М М. аз тарафи корфармо (Ташкилоти хурди қарздиҳии «А»), ки њамчун
агенти андоз нисбати даромади вай эътироф мешавад, анљом дода мешавад.
Бинобар, он ки музди мењнати ба Рустамов М М. њисобкардашуда аз 140
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сомонї бештар аст, бо маќсади њисоб намудани андози даромад ду меъѐр 8%
ва 13% истифода бурда мешавад.
Тартиби њисобкунии андоз аз даромад чунин аст:
1000 * 1% = 10 сомонї – андози иљтимої, ки аз музди мењнат нигоњ дошта
мешавад.
1000-10 (тарњкунї доир ба андози иљтимоии нигоњдошташуда)=990
(140 – 40 тарњи шахсї) *8% = 8 сомонї, андози даромад аз 140 сомонї- бо
меъѐри 8%.
990-140=850;
850 *13% = 110,5 сомонї, андоз аз даромади зиѐда аз 140 сомонї, яъне аз 850
сомонї.
Маблаѓи андоз аз даромад 8+110,5=118,5 сомонї, ки бояд аз музди мењнат
нигоњ дошта шавад.
1000 (музди мењнати њисобшуда) – 10 (андози иљтимої) – 118,5 (андоз аз
даромад) = 871,5 сомонї- музди мењнати софи Рустамов М М. бидуни андоз
аз даромад ва андози иљтимої.
Мисоли 11:
Рустамов М. (резиденти Љумҳурии Тоҷикистон) дар доираи шартномаи
мењнатї дар Ташкилоти хурди қарздиҳии «А» ба сифати иќтисодчї кор
мекунад. Кор дар Ташкилоти хурди қарздиҳии «А» барои Рустамов М. љои
асосии кор намебошад. Барои моњи январи соли 2013 ба ў ба андозаи 1000
сомонї музди мењнат њисоб карда шудааст. Андозбандии даромади Рустамов
М. аз тарафи корфармо (Ташкилоти хурди қарздиҳии «А»), ки њамчун агенти
андоз нисбати даромади вай эътироф мешавад, анљом дода мешавад.
Корформое, ки корфармои асосии андозсупоранда намебошад ўњдадораст
андози даромадро аз музди мењнат бо меъѐри 13% бе татбиќи тарњњои
пешбининамудаи бандњои 21 ва 22 њамин Дастурамал, ба ѓайр аз тарњи
андози иљтимої нигоњ дорад.
Тартиби њисобкунии андоз аз даромад ва андози иљтимої чунин аст:
1000 * 1% = 10 сомонї – андози иљтимої, ки аз музди мењнат нигоњ дошта
мешавад.
(1000-10) *13%=128,7 сомонї, андоз аз даромад, ки аз музди мењнат нигоњ
дошта мешавад.
1000-10-128,7=861,3 сомонї – музди мењнати соф, бидуни андоз аз даромад
ва андози иљтимої.
Мисоли 12:
Шањрванди
Штатҳои Муттаҳидаи Америка
Брукс (ѓайрирезиденти
Љумҳурии Тоҷикистон) дар Ташкилоти хурди қарздиҳии «А» ба сифати
маслињатчии Директор кор мекунад. Барои моњи январи соли 2013 ба ў ба
андозаи 1000 сомонї музди мењнат њисоб карда шудааст.
Тартиби њисобкунии андоз аз даромад чунин аст:
1000 * 25% = 250 сомонї – андоз аз даромад, ки аз музди мењнат нигоњ
дошта мешавад.
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8. ТАРТИБИ СИТОНИДАНИ АНДОЗ ДАР МАНБАИ ПАРДОХТ
34. Шахсони (агентњои андози) зерин вазифадоранд, ки андозро аз
манбаъњои пардохт ситонанд:
а) шахсони њуќуќї, инчунин воњидњои алоњидаи онњо, соњибкорони
инфиродї ва муассисањои доимии ѓайрирезидентњо, ки ба шахсони воќеии
кироякори худ дар шакли музди мењнат даромад медињанд;
б) шахсони њуќуќї, инчунин воњидњои алоњидаи онњо, соњибкорони
инфиродї ва муассисањои доимии ѓайрирезидентњо, ки барои иљрои кор
хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон ба шахсони воќеие, ки ба сифати
соњибкори инфиродї ба ќайд гирифта нашудаанд, дар асоси шартномањои
хусусияти граждании њуќуќидошта ѐ бе чунин шартномањо, ба истиснои
шартномањои граждании њуќуќие, ки мавзўи онњо гузаштани њуќуќи моликият
ѐ њуќуќњои дигари ашѐї (њуќуќњои молумулкї) мебошад, барои иљрои кор
(хизматрасонї) даромад пардохт менамоянд;

Мисоли 13:
Љамъияти дорои масъулияти маҳдуди «А» бо шахси воќеие, ки соњибкори
инфиродї намебошад шартномаи хизматрасонї баст, ки маблағи он аз
тарљума намудани њуљљатњо аз забони англисї ба забони давлатї мебошад.
Арзиши хизмат дар шартнома 10 сомонї барои тарљумаи њар як вараќ нишон
дода шудааст. Тибќи санади доду гирифти хизмат њаљми хизматњои
расонидашуда 800 сомониро ташкил намуд. Дар ин мисол, мутобиќи моддаи 9
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматрасонии шахси воќеї дар
доираи шартномаи граждании њуќуќї, њамчун кори кироя баррасї мегардад,
фармоишгари хизмат нисбат ба муносибати шахси воќеї њамчун корфармо
эътироф мешавад, шахси воќеии хизматрасон њамчун коргар эътироф
мешавад, арзиши хизматрасонї бошад њамчун музди мењнат эътироф
мешавад. Бинобар ин, андозбандии даромади шахси воќеї тибќи шартномаи
мазкур ба андозбандии коргарони кирояе, ки аз љои кори асосинабуда
даромад мегиранд мутобиќ мебошад.
Тартиби њисобкунии андоз аз даромад чунин аст:
800 * 1% = 8
сомонї – андози иљтимоие, ки аз подошпулии
пардохташаванда нигоњ дошта мешавад (музди мењнат).
800 –8 (тарњкунї доир ба андози иљтимоии нигоњдошташуда)=792
792 *13% = 104 сомонї, андоз аз даромад.
800 (маблаѓи подошпулї) – 8 (андози иљтимої) – 104 (андоз аз даромад) =
688 сомонї – маблаѓи пардохтшаванда.
Агар шахси воќеии дар доираи шартномаи граждании њуќуќї хизмат
расонанда ба сифати соњибкори инфиродї ба ќайд гирифта шуда бошад, дар
ин њолат њангоми пардохти даромад ўњдадори оид ба нигоњ доштани андоз аз
даромад ва андози иљтимої дар манбаи андоз пайдо намешавад.
Њамзамон, манбаи пардохт (шахси даромад пардохткунанда) ўњдадор аст
нусхањои њамаи њуљљатњои (нусхаи шањодатнома (патент, ба ѓайр аз шахсони
њуќуќї) њуљљатњои бонкии тасдиќкунандаи пардохти маблаѓи патент дар
давраи хизматрасонї ва ѓайра)тасдиќкунандаро доир ба он ки шахси
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хизматрасонанда ба таври расмї њамчун соњибкори инфиродї дар ќайд
истодааст, дошта бошад.
Мисоли 14:
Шахси воќеии резиденти Љумњурии Тољикистон Рустамов М., ки соњибкори
инфиродї намебошад хонаи истиќоматии ба ў њуќуќи шахсї доштаро ба
Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Авесто» ба иљора медињад. Мутобиќи
шартномаи иљора (шартномаи гражданї-њуќуќї) пардохти њармоњаи иљоравї
1000 сомониро барои як моњ ташкил мекунад.
Дар мисоли мазкур даромади Рустамов М.ро тибќи зебанди «в» банди 13
Дастурамали мазкур њамчун даромад дар шакли музди мењнат бањо додан рост
намеояд ва мувофиќи моњияти банди 31Дастурамали мазкур бояд дар манбаи
пардохт бо андоз аз даромад тибќи меъѐри 13 фоиз андозбандї карда шавад.
1000*13%=130 сомонї.
1000-130 = 870 сомонї, даромади софи Рустамов М., ки бо андоз аз даромад
андозбандї шудааст.
Бинобар он ки пардохтњои иљоравї мутобиќи муќаррароти ќисми 4 моддаи
213 Кодекси андоз объекти андозбандии андози иљтимої намебошанд,
тарњкунии андози иљтимої 1 %, ки тибќи бандњои 26 ва 31 ва Дастурамали
мазкур пешбинї шудаанд, анљом дода намешаванд.
в) шахсони њуќуќї, инчунин воњидњои алоњидаи онњо, соњибкорони
инфиродї ва муассисањои доимии ѓайрирезидентњо, ки ба шахсони воќеї
нафаќа, стипендия ва кўмакпулї медињанд, ба истиснои нафаќа, стипендия ва
кўмакпулињои давлатї;
г) резидентњое, ки суди сањмияњо ва фоизњоро пардохт менамоянд;
д) шахсони њуќуќї - резидентњое, ки ќисми сањмияи (њиссаи иштироки) ба
ѓайрирезидентњои Љумњурии Тољикистон тааллуќдоштаашон фурўхта (бегона
карда) шудааст, инчунин агентњои ваколатдори ѓайрирезидентњо, ки молу
мулки (сањмияњои, њиссаи иштироки) дар Љумњурии Тољикистон вуљуддоштаи
чунин ѓайрирезидентњоро фурўхтаанд (бегона кардаанд) ѐ додаанд, агар
њуљљатњои тасдиќкунандаи пардохти андоз аз љониби худи ѓайрирезидентњо
пас аз фурўш (бегонакуни) ѐ додани молу мулки зикршуда пешнињод нашуда
бошанд;
е) шахсоне, ки пардохтњои дар боби 10 Даструамали мазкур пешбинишударо
анљом медињанд (ситонидани андоз аз даромади ѓайрирезидентњо дар манбаи
пардохт);
ѐ) шахсоне, ки бурдњоро оид ба вомбаргњо, лотереяњо, оид ба натиљањои
озмунњо, мусобиќањо ва дигар чорабинињо мукофотњо (бурдњо, тўњфањо)
медињанд.
35. Шахсоне, ки мутобиќи банди 34 Дастурамали мазкур андозро аз манбаи
пардохт меситонанд (њисоб мекунанд), аз љумла шахсоне, ки барои пардохти
музди мењнат аз ташкилотњои ќарзї маблаѓ мегиранд, вазифадоранд:
а) андозњои ситонидашударо (њисобшударо), аз ҷумла андози ба буљет
њамзамон бо гирифтани маблаѓњо барои пардохти даромад дар шакли музди
мењнат, дар дигар њолатњо – дар давоми 5 рўзи корї баъди ба охир расидани
моње, ки дар он пардохтњо (маблаѓњо) супорида шуда буданд, гузаронанд;
б) њангоми пардохти даромад дар шакли музди мењнат, бо дархости
шахсони воќеие, ки даромад мегиранд, дар давоми 5 рўзи корї ба онњо, бо
зикри насаб, ном ва номи падар, раќами мушаххаси андозсупоранда, маблаѓ
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ва намуди даромад ва андозњои ситонидашуда (агар андоз нигоњ дошта шавад)
маълумотнома дињанд;
в) бо дархости шахсони воќеї ва њуќуќие, ки мутобиќи банди 34
Дастурамали мазкур даромад мегиранд (гирифтаанд), ба онњо дар давоми 5
рўзи корї бо зикри раќами мушаххаси андозсупоранда, номи (насаб, ном ва
номи падари) шахс, маблаѓи умумии даромад ва маблаѓи умумии андози дар
соли њисоботї ситонидашуда маълумотнома фиристонанд (пешнињод кунанд).
36. Ба ташкилотњои ќарзї додани маблаѓњои пули наќд барои пардохти
даромад дар шакли музди мењнат бе пешакї ба буљет аз љониби
андозсупорандагон (агентњои андоз) гузарондани маблаѓи андоз аз даромад ва
андози иљтимоие, ки ба маблаѓи воситањои пули наќди дар боло
пешбинигардида алоќаманд аст, манъ аст.
37. Даромадњо дар шакли музди мењнат, суди сањмияњо (дивидендњо),
фоизњо, бурдњо, роялти ва дигар даромадњое, ки шахси воќеї гирифтааст ва
ќаблан аз манбаи пардохт дар Љумњурии Тољикистон мутобиќи Дастурамали
мазкур андозбандї шудаанд, бояд аз даромади андозбандишавандаи он, ки
дар давраи андозбандї гирифта шудааст, хориљ карда шаванд.
38. Нигоњ доштани андоз аз даромад ва пардохт намудани андози иҷтимоӣ
аз даромадҳои аз буҷет маблағгузоришавандаи шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки дар ташкилотҳои байналмилалӣ, дипломатї, консулї ва дигар
муассисањои ба онњо баробаркардашуда ба њайси намояндаи Љумњурии
Тољикистон дар хориља фаъолият менамоянд, ба таври марказонидашуда бо
тартибе, ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо маќоми
ваколатдори давлатї муайян кардаанд, анљом дода мешаванд.
9. ШАХСОНИ ВОҚЕӢ – РЕЗИДЕНТҲО ВА ҒАЙРИРЕЗИДЕНТҲО
39. Шахси воќеие, ки дар давоми њар давраи 12-моњаи пай дар пай
гузаранда, ки дар њамин соли таќвимии љорї ба охир мерасад, дар њаќиќат дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон бештар аз 182 рўз ќарор дошта бошад, аз
рўзи 183-юм барои соли љории таќвимї резиденти Љумњурии Тољикистон
(минбаъд -резидент) ба њисоб меравад. Агар чунин шахси воќеї дар соли
гузаштаи таќвимї резидент ба њисоб рафта бошад, пас он аз 1 январи соли
љорї низ резидент ба њисоб меравад.

Мисоли 15:
Шањрванди Штатҳои Муттаҳидаи Амрико Джон Брукс дар давраи аз 1
сентябри соли 2012 то 2 марти соли 2013 (183 рўзи таќвимї) дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон ба сифати директори Филиали ширкати хориљї ќарор
дошт. Давраи аз 1 сентябри соли 2012 то 1 марти соли 2013 (182 рўзи таќвимї)
барои Джон Брукс бо маќсади андозбандї њамчун ѓайрирезидент эътироф
мешавад. Аз 2 марти соли 2013 то 31 декабри соли 2013 Джон Брукс барои
мақсади андозбандӣ резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф мешавад.
Мисоли 16:
Шањрванди Великобритания Джеймс Смит дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон ба сифати директории ЉСП «А» давраи зирин ќарор дошт:
аз 5 январи 2013 то 16 майи 2013 (131 рўзи таќвимї);
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аз 5 июли 2013 то 31 июли 2013 (26 рўзи таќвимї);
аз 10 сентябри 2013 то 31 декабри 2013 (112 рўзи таќвимї);
Барои муайян намудани лањзаи эътироф гардидани Джеймс Смит, њамчун
резиденти Љумњурии Тољикистон, шумораи рўзњои дар давраи 12-моњаеро, ки
ў дар асл дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор дошт, муайян кардан
зарур аст.
131+26=157 – рўзњои дар њаќиќат дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон ќарор доштаи Джемс Смит дар давраи аз 5 январи 2013 то
31 июли соли 2013.
182-157=25– рўзњои таќвимии иловагї ќарордоштаи Д.Смит аз 10 сентябри
соли 2013, ки аз он резиденти Љумњурии Тољикистон дониста мешавад, яъне аз
10 сентябр+25 рўзи таќвимї = 5 октябр.
Аз ин рў, Д.Смит аз 6 октябри соли 2013 бо маќсади андозбандї њамчун
резиденти Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.
40. Шахси воќеие, ки дар давоми њамин соли таќвимии љорї дар хизмати
давлатии Љумњурии Тољикистон берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон
бошад, дар њамин соли таќвимии љорї, новобаста ба давомнокии чунин
хизмат, резидент ба њисоб меравад.

Ќобили ќайд аст, ки мутобиќи чунин шарт, хусусан њолати шахси воќеиро
њамчун хизматчии давлатї берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон
ќарордошта муайян мекунад, ки шахсони берун аз њудуди Љумњурии
Тољикистон дар хизмати давлатибуда, новобаста ба он ки чунин шахс дар
њудуди Љумњурии Тољикистон ќарор дошт ѐ не, дар давоми дилхоњ давраи
соли таќвимї, ки нисбати он резидентї муайян карда мешавад, резиденти
Љумњурии Тољикистон дониста мешавад.
Чунин шахс бо маќсади андозбандї, њумчун резиденти Љумњурии
Тољикистон ба њисоб меравад, њатто агар вай дар давоми соли таќвимї ягон
рўз дар ќаламравї кишвар ќарор надошта бошаду вале дар баробари ин
њамчун дар хизмати давлатї берун аз Љумњурии Тољикистон ќарордошта
њисоб ѐбад.
Њар як рўзи дар хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон берун аз
ќаламрави кишвар ќарор доштани шахси воќеї, њамчун дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон ќарордошта ба њисоб меравад.
41. Шахсони воќеие, ки шањрвандони Љумњурии Тољикистон мебошанд,
шахсони воќеие, ки барои ќабул шудан ба шањрвандии Љумњурии Тољикистон
ѐ дар бораи гирифтани иљозат барои истиќомати доимї дар Љумњурии
Тољикистон бе ќабули шањрвандии Љумњурии Тољикистон ариза додаанд,
сарфи назар аз мўњлати дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон буданашон ва
дигар омилњои муайяннамудаи њамин боб, њамчун шахсони воќеї-резидентон
эътироф мешаванд, аз љумла:
а) аз љониби маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба
хориља ба сафари хизматї фиристодашуда, аз љумла кормандони дипломатию
консулї ва намояндагињои ба онњо баробаркардашуда, намояндагињои
тиљоратии
Љумњурии
Тољикистон,
ташкилотњои
байналмилалї
ѐ
байнињукуматї, инчунин аъзои оилаи шахсони воќеии зикргардида;
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б) аъзои экипажњои воситањои наќлиѐтии ба шахсони њуќуќї ѐ шањрвандони
Љумњурии Тољикистон тааллуќдошта, ки њамлу наќли байналмилалиро анљом
медињанд;
в) хизматчиѐни њарбї ва кормандони ѓайринизомии пойгоњњои њарбї,
ќисмњои њарбї, гурўњњо, ќисмњо ва љузъу томњои њарбие, ки берун аз
ќаламрави Љумњурии Тољикистон љойгир шудаанд;
г) шахсоне, ки дар объектњои воќеъ берун аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон, ки моликияти Љумњурии Тољикистон ѐ резидентњо ѐ субъектњои
Љумњурии Тољикистон мебошанд (аз љумла дар асоси шартномањои
консессионї), кор мекунанд;
д) хонандагон, донишљўѐн, коромўзон ва таљрибаомўзон, ки бо маќсади
тањсил ва коромўзї дар давоми тамоми мўњлати таълим ва коромўзї берун аз
ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор доранд;
е) муаллимон ва кормандони илмї, ки бо маќсади таълимдињї, машварат ѐ
иљрои корњои илмї дар давоми тамоми мўњлати таълим ѐ иљрои корњои
номбаршуда берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор доранд.
42. Барои маќсадњои банди 39 Дастурамали мазкур ваќте, ки дар давоми он
шахси воќеии хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор дошт, ваќти
воќеии дар Љумњурии Тољикистон ќарор доштан ба њисоб намеравад, агар
чунин шахс:
а) ба сифати шахси дорои маќоми дипломатї ѐ консулї (ѐ узви оилаи чунин
шахс) ќарор дошта бошад;
б) ба сифати корманди ташкилоти байналмилалї ѐ ба сифати шахсе, ки дар
хизмати давлатии кишвари хориљї кор мекунад (ѐ аъзои оилаи чунин шахс)
ќарор дошта бошад;
в) танњо барои гузаштан аз як давлати хориљї ба давлати хориљии дигар
тавассути ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор дошта бошад.

Банди мазкур њолати махсуси мутаќобилаи муќаррароти банди 40
Дастурамали мазкурро аслан тасвир медињад. Яъне, њолати буду боши
шахси хориљї ба сифати хизматчии давлатии дипломатии кишвари хориљї
ѐ хизматчии ташкилоти байналмиллалї, инчунин њолати гузаштан аз як
давлати хориљї ба давлати хориљии дигар тавассути ќаламрави Љумњурии
Тољикистонро баррасї менамояд, ки новобаста ба мўњлати давомнокї, дар
њаќиќат дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарор доштанро дар бар
намегирад. Яъне чунин шахсон, њатто агар онњо дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон бештар аз 182 рўзи таќвимї ќарор дошта бошанд њам, њамчун
резиденти Љумњурии Тољикистон баррасї шуда наметавонанд (яъне,
ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон мебошанд) Чунин шахсон ба
маќсадњои андозбанди њамчун ѓайрирезидентони Љумњурии Тољикистон
баррасї мешаванд.
43. Њар рўзе, ки дар давоми он шахси воќеї њаќиќатан дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон ќарор дошт, сарфи назар аз давомнокии ќарор
доштанаш, рўзи дар Љумњурии Тољикистон ќарор доштан њисобида мешавад.
44. Шахси воќеие, ки тибқи њамин боби Дастурамали мазкур резидент
намебошад, ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.
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45. Шахси воќеї дар давраи аз рўзи охирини њамин соли таќвимї дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон буданаш то охири њамин соли таќвимї
ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон (минбаъд -ѓайрирезидент) ба њисоб
меравад, агар чунин шахс бевосита дар
соли
минбаъдаи
таќвимї
ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон бошад.
46. Маќоми резидент ва ѓайрирезидент нисбат ба шахси воќеї барои њар
соли таќвимї муайян карда мешавад.
47. Шахси воќеие, ки ѓайрирезидент эътироф мешавад, ўњдадор аст, ки ба
агенти андоз ѐ маќомоти андози мањалли будубош (истиќомат) на дертар аз
рўзи гирифтани даромад ѐ лањзаи пешнињод кардани њисоботи андоз
њуљљатњои зеринро пешнињод намояд:
а) њуљљати тасдиќкунандаи резидентї ѐ шахси бешањрванд дар давлати
хориљї будани ин шахс (дар сурати мављуд будани созишнома оид ба
канорагирї аз андозбандии дукарата байни Љумњурии Тољикистон ва давлати
шањрвандии ѓайрирезидент, агар ў нияти истифода бурдани муќаррароти
созишномаи мазкурро дошта бошад);
б) тарљумаи ба таври нотариалї тасдиќшудаи њуљљати муайянкунандаи
шахсият (шиноснома) ба забони давлатї.
10. СИТОНИДАНИ АНДОЗ АЗ ДАРОМАДИ ҒАЙРИРЕЗИДЕНТҲО ДАР
МАНБАИ ПАРДОХТ
48. Даромади ѓайрирезидент аз манбаи воќеъ дар Љумњурии Тољикистон, ки
ба муассисаи доимии њамин ѓайрирезидент дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон марбут намебошад, аз манбаи пардохт њамчун даромади умумї,
бе тарњи харољот (ба истиснои тарњи андоз аз арзиши иловашуда дар њолати
андозбандї мутобиќи моддаи 177 Кодекси андоз Љумҳурии Тоҷикистон) бояд
тибќи меъѐрњои зерин андозбандї гардад:
а) суди сањмияњо – 12%;
б) фоизњо – 12%;
в) сањмњои суѓуртавие, ки мутобиќи шартномањои суѓурта ва
азнавсуѓуртакунии таваккалњо аз тарафи резидент пардохт мешаванд – 6%;
г) маблаѓњое, ки барои хизматрасонии телекоммуникатсионї ѐ наќлиѐтї
њангоми алоќа ѐ њамлу наќли байналмилалї байни Љумњурии Тољикистон ва
дигар давлатњо аз тарафи резидент пардохт мешаванд - 5%;
д) маблаѓњо барои фрахти бањрї – бо меъѐри 6% ;
е) даромадњо дар шакли музди мењнат - 25%;
ѐ) даромадњои дигар – 15%.
49. Тањти мафњуми пардохти даромад супоридани пул дар шакли наќдї ва
(ѐ) ѓайринаќдї, коѓазњои ќиматнок, молњо, дигар молу мулк, додани манфиат,
иљрои корњо, хизматрасонињо фањмида мешаванд.
50. Пардохтњо ба манфиати ѓайрирезидентњо, вобаста ба тањвили молњо
њангоми амалиѐти тиљорати хориљї (вобаста ба воридоти молњо) ба
ќаламрави Љумњурии Тољикистон дар манбаи пардохт бояд андозбандї
нагарданд.
51. Андозбандии даромадњои ѓайрирезидент, ки дар Љумњурии Тољикистон
ба даст оварда шудаанд, сарфи назар аз ихтиѐрдории ин ѓайрирезидент нисбат
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ба даромадњои худ ба манфиати шахсони сеюм дар Љумњурии Тољикистон ва
(ѐ) воњидњои алоњидаи худ (шахсони дигар) дар дигар давлатњо, дар манбаи
пардохт анљом дода мешавад.
52. Андоз аз даромади ѓайрирезидент аз манбаи воќеъ дар Љумњурии
Тољикистон, новобаста ба шакл ва мањалли пардохти даромад ситонида
мешавад.
53. Барои маќсадњои њамин боб маблаѓњои пардохтшудаи муассисаи доимии
ѓайрирезидент дар Љумњурии Тољикистон ѐ аз номи чунин муассиса
пардохтшуда њамчун маблаѓњои супоридаи корхонаи резидентї баррасї
мегарданд.
54. Ташкилотњое, ки новобаста ба мањалли пардохт ба ѓайрирезидентњои
дар татбиќи созишномањои ќарзї (грантї) бе таъсиси муассисаи доимї дар
Љумњурии Тољикистон иштироккунанда даромад пардохт менамоянд,
ўњдадоранд ба сифати агентњои андоз аз манбаи пардохт андозро нигоњ
доранд ва ба буљет пардохт намоянд. Дар њолати риоя накардани талаботи
мазкур, андоз аз њисоби ташкилотњои зикршуда ситонида мешавад.

Мисоли 17:
Сармояи оинномавии ЉДММ «А» аз њиссањои зерин иборат мебошад:
 Д.Брукс шахси воќеии ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон 70%;
 Рустамов М шахси воќеии резиденти Љумњурии Тољикистон – 30%.
Бо љамбасти соли 2012 ЉДММ «А» фоида гирифт. Маљлиси умумии
сањмдорон 20 марти соли 2013 ќарор ќабул кард, ки байни сањмдорон ќисми
фоидаи соли 2012-ро ба андозаи 100 000 сомонї таќсим кунад. Даромад
(сањмия) 15 апрели соли 2013 пардохта шуд.
Андоз аз суди сањмияи пардохташаванда ба Д. Брукс-ѓайрирезиденти
Тоҷикистон бо тартиби зерин нигоњ дошта мешавад:
100 000 сомонї х 70% = 70 000 сомонї – маблаѓи суди сањмияи ба
ѓайрирезиденти шахси воќеї њисобшуда;
70 000 сомонї х 12% = 8 400 сомонї – маблаѓи андоз аз суди сањмия;
70 000 сомонї – 8400 сомонї = 61 600 сомонїи – маблаѓи аслии суди сањмияи
ба ѓайрирезидент ба сифати суди сањмия пардохташаванда.
Андоз аз суди сањмияи пардохташаванда ба Рустамов М-резиденти
Љумҳурии Тоҷикистон бо тартиби зерин нигоњ дошта мешавад:
100 000 сомонї х 30% = 30 000 сомонї - маблаѓи суди сањмияи њисобшуда;
30 000 сомонї х 12% = 3600 сомонї - маблаѓи андоз аз суди сањмия;
30 000 сомонї – 3600 сомонї = 26 400 сомонї – маблаѓи аслии суди сањмияи
аз тарафи ЉДММ «А» ба Рустамов
М ба сифати суди сањмия
пардохташаванда.
Суди сањмияњои тибќи зербанди “а” банди 48 Дастурамали мазкур
андозбандишуда ба даромади умумии шахси гирандаи он дохил карда
намешавад ва минбаъд андозбандї намегардад
Бо талаби ѓайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Љумњурии Тољикистон
амалї менамояд, маќомоти андоз аз рўи шакл ва бо тартиби муќаррарнамудаи
маќоми ваколатдори давлатї оид ба маблаѓњои даромадњои аз манбаъњои
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воќеъ дар Љумњурии Тољикистон пардохтшуда ва андозњои дар давраи
андозбандї ситонидашуда маълумотнома пешнињод менамоянд
Мисоли 18:
Љамъияти саҳомии пушидаи «Б» тибќи шартномаи ќарзї аз шахси воќеї
резидент ѐ ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон 100 000 сомонї бо меъѐри
15% солона ба мўњлати 1 сол ќарз гирифт. Бо гузаштани мўњлати ќарз
Љамъияти саҳомии пушидаи «Б» ўњдадор аст ба шахси воќеї резидент ѐ
ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон маблаѓи ќарзро 100 000 сомонї ва
фоизњои ба он њисобшударо ба андозаи 15 000 сомонї баргардонад.
Љамъияти саҳомии пушидаи «Б» њамчун агенти андоз баромад намуда,
ўњдадор аст аз маблаѓи фоизњои пардохташаванда дар лањзаи пардохти
даромад бо меъѐри 12% андозро нигоњ дорад ва ќисми боќимондаро ба
резидент ѐ ѓайрирезидент пардохт намояд.
Маблаѓи ќарз
100 000 сомонї
Фоизњо
15.000 сомонї
Андоз аз даромади резидент ѐ ѓайрирезидент 15 000 *12% =1 800 сомонї
Барои пардохт ба резидент ѐ ѓайрирезидент 15 000-1 800 =13 200 сомонї
Фоизњои тибќи зербанди “б” банди 48 Дастурамали мазкур андозбандишуда
ба даромади умумии шахси гирандаи он дохил карда намешавад ва минбаъд
андозбандї намегардад
55. Принсипњои асосии андозбандии ѓайрирезидентоне, ки аз манбањои
воќеъ дар Љумњурии Тољикистон тибќи боби 10 Дастурамали мазкур даромад
мегиранд, аз инњо иборат мебошанд:
а) даромади ѓайрирезидент дар Љумњурии Тољикистон андозбандї мешавад,
ба шарте, ки даромад тибќи муќаррароти банди 24 моддаи 17 Кодекси андози
Љумҳурии Тоҷикистон аз манбањои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон гирифта
шуда бошад;
б) нигоњ доштани андоз дар манбаи пардохт (новобаста аз мањал ва шакли
њисоббаробаркунї) пешбинї шуда бошад;
в) меъѐрњо ва тартиби андозбандї, бо назардошти миќдор ва ќоидањои дар
санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон пешбинишуда
дар бораи пешгирии андозбандии дукарата бо давлатњои хориљї татбиќ карда
мешавад (агар ѓайрирезидент нияти истифода бурдани муќаррароти санадњои
њуќуќии мазкурро бо тамоми шартњои пешбининамудаи Кодекси андоз бо
маќсади татбиќи чунин санадњо, дошта бошад).

Мисоли 19:
Дар доираи шартномаи гражданї-њуќуќии басташуда, ва бахусус доир ба
шарномаи хизматрасонї шахси воќеї (ѓайрирезиденти Љумњурии Тољикистон)
барои Ташкилоти карздиҳии хурди «А», ки резиденти андозии Љумњурии
Тољикистон мебошад, хизматрасонии таълимиро (гузаронидани машќњо)
анљом медињад. Машќњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон расонида
мешаванд. Барои хизматњои расонидашуда Ташкилоти қарздиҳии хурди «А»
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ўњдадор мешавад ба шахси воќеии ѓайрирезидент ба андозаи 10 000 сомонї
њаќќї таълиф пардохт намояд. Ќадами аввал бояд муайян намуд, ки оѐ
амалиѐти мазкур бо андоз аз арзиши иловашуда тибќи муќаррароти моддаи
177 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандї мешавад?.
Мутобиќи банди 3 ќисми 1 моддаи 176 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон хизматрасонии таълимї дар ќаламрави њамон давлате
расонидашуда њисоб меѐбанд, ки дар асл дар њамон мањал анљом дода шуда
бошанд. Бинобар он ки дар асл хизматрасонињо таълимии (машќњои) шахси
воќеии ѓайрирезидент дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон расонида
мешаванд, аз ин рў бо маќсади нигоњ доштани андоз аз арзиши иловашуда
хизматрасонї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон анљомдодашуда ба њисоб
меравад.
Бинобар ин, тибќи амалиѐти мазкур моро зарур аст андоз аз арзиши
иловашударо мутобиќи моддаи 177 Кодекси андози Љумҳурии Тоҷикистон
нигоњ дорем.
10 000 *18/118 =1525 –маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда барои нигоњ
доштан.
Ќадами дуюм, муайян намудан зарур аст, ки оѐ чунин даромади шахси
воќеии ѓайрирезидент аз манбањои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон
гирифташуда мансуб мебошанд? Барои ин ба банди 24 моддаи 17 Кодекси
андози ЉТ, ки кадом даромадњо ба даромадњои аз манбањои воќеъ дар
Љумњурии Тољикистон гирифташударо муайян мекунад, назар кардан зарур
аст. Чунин намуди даромад мутобиќи зербанди «р)» банди 24) моддаи 17
Кодекси андози Љумҳурии Тоҷикистон њамчун даромади аз манбањои воќеъ
дар Љумњурии Тољикистон гирифташуда баррасї мегардад, меъѐри андоз
мутобиќи бандњои 32 ва 48 Дастурамали мазкур ба андозаи 25% муќаррар
шудааст.
Њисоби андози нигоњдошташаванда аз даромади ѓайрирезидент:
(10 000-1525)*25%=2119 –маблаѓи андози нигоњдошташаванда аз даромади
ѓайрирезидент
Њисоби хотимавї, 10 000 – 1525-2119 = 6356 – маблаѓи софе, ки баъд аз
нигоњ доштани андозњо ба ѓайрирезидент барои хизматњои расонидашуда
пардохтан зарур аст.
11. ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗӢ
56. Аз намудњои зерини даромадњои шахсони воќеї тибқи моддаи 104
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андоз аз даромад гирифта намешавад:
а) даромади шахсе, ки шањрванди Љумњурии Тољикистон намебошад, аз
фаъолияти расмии дипломатї (консулї) ва фаъолияти ба он
баробаркардашуда дар Љумњурии Тољикистон ва берун аз њудуди Љумњурии
Тољикистон, гирифта шудааст;
б) арзиши молу мулк дар шаклњои аслї (натуралї) ва (ѐ) пулї, ки аз
шахсони воќеї њамчун мерос ѐ тўњфа гирифта шудаанд, ба истиснои
даромадњое, ки аз њисоби ин молу мулк гирифта шудаанд, аз љумла маблаѓњое,
ки ба ворисони (ворисони њуќуќии) муаллифони асарњои илмї, адабї, санъат,
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инчунин барои кашшофї, ихтироъкорї ва намунањои саноатї пардохт
мешаванд;
в) арзиши тўњфањои аз шахсони њуќуќї гирифташуда, инчунин љоизањои
(бурдњои) дар озмунњо ва мусобиќањо гирифташуда, аз љумла дар шакли пулї,
ки агар;
- арзиши тўњфањои аз шахсони њуќуќї гирифташуда, ки аз 100
нишондињанда барои њисобњо дар як сол зиѐд нест.
- арзиши љоизањои (бурдњои) дар намоишњо ва мусобиќањои байналмилалї
гирифташуда, ки аз 500 нишондињанда барои њисобњо дар як сол зиѐд нест;
- арзиши љоизањои (бурдњои) дар озмунњо ва мусобиќањои љумњуриявї
гирифташуда, ки аз 100 нишондињанда барои њисобњо дар як сол зиѐд нест.
г) нафаќањои давлатї ва суѓуртавї стипендияњои давлатї, ѐрдампулињои
давлатї ва љубронпулињои давлатї;
д) алиментњо аз шахсоне, ки онро мегиранд, маблаѓњое, ки барои
супоридани хун, шири модарї ва дигар кўмакњои ба донорњо додашаванда;
е) пардохтњои якдафъаина ва кўмаки моддї аз њисоби буљет, ки мутобиќи
санадњои меъѐрии њуќуќї дода мешаванд, маблаѓњои аз љониби корфармо ба
шахси воќеї - резидент пардохтшавандаи харољоти сафарњои хизматї аз рўи
меъѐрњои муќарраршуда, маблаѓи љуброни харољоти сафарњои хизматии аз
љониби ташкилотњои байналмилалї ва муассисањои онњо, фондњо,
ташкилотњои ѓайридавлатї - ѓайрирезидент аз њисоби маблаѓњои ин шахсони
дар боло номбаршуда, инчунин кўмаки башардўстона (гуманитарї) ва кўмаки
эњсонкорї, аз љумла њангоми офатњои табиї;
ѐ) афзоиши арзишњои зерин, њангоми фурўш ѐ дигар шакли бегона кардан:
-биноњои (њуљрањои) истиќоматї, ки на кам аз 3 сол љойи зисти (истиќомати)
асосии андозсупоранда то бегона кардан ќарор дошта бошанд;
-дигар объектњои ѓайриманќул, ки на кам аз 2 сол то санаи бегона кардан
дар моликияти андозсупоранда ќарор дошта бошанд.
ж) афзоиши арзиш ѐ дигар шакли бегона кардани молу мулки манќул, ба
истиснои:
-молу мулке, ки аз љониби андозсупоранда барои фаъолияти соњибкорї
истифода бурда мешавад;
-фурўши воситањои наќлиѐти механикї ва ядакњо, ки бояд ба ќайди давлатї
гирифта шаванд ва на камтар аз як сол то санаи бегона кардан дар моликияти
андозсупоранда ќарор дошта бошанд;
-моликияти ќиматноки таърихї (антиквариат).
з) маблаѓи љоизањо ва мукофотњои давлатии Љумњурии Тољикистон;
и) пардохтњои суѓуртавие, ки тибќи шартномањои дорои хусусиятњои
љамъшаванда ва баргардонидашаванда дар доираи маблаѓњои аз љониби
шахси воќеї ба њисоби чунин шартномањо пардохтшуда ва пардохтњои
суѓуртавие, ки дар натиљаи фавти шахси суѓурташуда гирифта шудаанд;
к) маблаѓњои маош, подошпулињо ва дигар маблаѓњои пардохтшуда вобаста
ба адои хизмат (иљрои ўњдадорињои мансабї) ба хизматчиѐни њарбї, шахсони
њайати ќаторї ва роњбарикунандаи системаи вазоратњои мудофиа, корњои
дохилї, маќомоти давлатии амнияти миллї, оид ба њолатњои фавќулодда ва
мудофиаи гражданї, воњидњои њифзи њуќуќи маќомоти назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсия, маќомоти гумрук, Агентии назорати
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маводи нашъовар, Гвардияи миллї, системаи иљрои љазои љиноятии Вазорати
адлияи Љумњурии Тољикистон;
л) бурдњо аз вомбаргњои давлатї ва лотереяњои давлатии Љумњурии
Тољикистон, ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон баровардааст, дар
њаљми на зиѐда аз 50 сомонї ба як вомбарг ѐ лотерея;
м) кўмаки иљтимоии суроѓавї, ѐрдампулї ва љубронпулињо, ба истиснои
пардохтњо вобаста ба музди мењнат, ки аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї
тибќи њаљм ва тартиби муайяннамудаи санадњои меъѐрии њуќуќї дода
мешаванд;
н) ҷуброни зарари љисмонї ѐ дигар намуди зарари ба саломатии корманд
вобаста ба иљрои ўњдадорињои мењнатиаш ѐ хизматиаш расонидашуда,
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
о) арзиши либоси махсус ва (ѐ) либоси расмї ва пойафзол, воситањои њифзи
инфиродї ва кўмаки аввалияи тиббї, собун, воситањои безараркунанда, шир ѐ
дигар мањсулоти истеъмолии ба онњо баробари барои истеъмоли табобатию
профилактикї додашуда тибќи меъѐрњо ва вобаста ба соњањои фаъолият, ки аз
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар шудаанд;
п) пардохтњои суѓуртавї тибќи шартномањои суѓуртаи њатмии масъулияти
корфармо (аз њисоби маблаѓњои корфармо) барои расонидани (њангоми
расонидани) зарар ба њаѐт ва саломатии корманд њангоми иљрои ўњдадорињои
мењнатї (хизматї);
р) Маблаѓи љуброни зарари моддї, ки бо ќарори суд муќаррар карда
шудааст.
57. Аз андози даромад даромадњои вобаста ба фаъолияти кишоварзї
бадастовардаи аъзои хољагии дењќонии (фермерии) бе таъсиси шахси њуќуќї
фаъолияткунанда, ки супорандаи андози ягона мебошад, озод карда мешавад.
12. ДАВРАИ АНДОЗ
58. Давраи андоз аз даромад барои даромадњои дар шакли музди мењнати аз
љониби шахсони воќеї гирифташуда, ки андоз аз онњо дар манбаи пардохт
ситонида шудааст, моњи таќвимї мебошад, агар тартиби дигар дар
Дастурамали мазкур пешбинї нагардида бошад.
59. Агар тибќи Дастурамали мазкур мўњлатњои дигар пешбинї нашуда
бошад, давраи андоз аз даромад барои даромадњои шахсони воќеие, ки андоз
аз онњо дар манбаи пардохт дар Љумњурии Тољикистон ситонида намешавад,
соли таќвимї мебошад.
13. МӮҲЛАТИ ПЕШНИҲОДИ ЭЪЛОМИЯ ВА ПАРДОХТИ АНДОЗ
60. Эъломияи ягона оид ба андоз аз даромад ва андози иљтимої аз
даромадњои дар шакли музди мењнати шахсони воќеї, ки андоз аз онњо дар
манбаи пардохт ситонида мешавад, аз љумла аз љониби воњиди алоњидаи
шахсони њуќуќї, то санаи 15-уми моње пешнињод карда мешавад, ки баъди
моњи њисоботї фаро мерасад. (Замимаи 1).
61. Эъломияи ягона оид ба андоз аз даромад ва андози иљтимої аз
даромадњои шахсони воќеї – шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар
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муассисањои дипломатї, консулии давлатњои хориљї ва ба онњо
баробаркардашудаи намояндагињои ташкилотњои хориљї дар Љумњурии
Тољикистон кор мекунанд, то санаи 15-уми моњи баъди семоњаи њисоботї аз
љониби ин ташкилотњо пешнињод ва андозњо пардохт карда мешаванд. Дар
сурати аз љониби ташкилотњои ќайдшуда пешнињод нагардидани эъломияи
ягона, эъломия дар њамон мўњлат аз тарафи шахсони воќеї-кормандони ин
муассисањо (ташкилотњо) пешнињод ва андозњо пардохт карда мешаванд.
Иттилоот дар бораи шахсони воќеии дар боло пешбинишуда ба маќоми
ваколатдори давлатї аз љониби Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон њар семоња то санаи 15-уми моње пешнињод карда мешавад, ки
баъди семоњаи гузашта фаро мерасад.
62. Њисоби ягона оид ба андоз аз даромад ва андози иљтимої аз даромадњои
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар ташкилотњои дипломатї ва
ташкилотњои ба онњо баробаркардашудаи Љумњурии Тољикистон дар хориља
фаъолият менамоянд, њар семоња аз љониби Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон то санаи 15-уми моње пешнињод карда мешавад, ки баъди семоњаи
њисоботї фаро мерасад ва дар њамин мўњлат андозњо ситонида мешаванд.
63. Эъломия оид ба андоз аз даромад аз даромадњои дигар шахсони воќеие,
ки дар манбаи пардохт андозбандї намешаванд то 1-уми апрели баъди соли
њисоботї аз љониби андозсупорандагони зерин пешнињод ва маблаѓи андоз
пардохта мешавад:
а) шахсони воќеї – резидентњои дорои даромад, ки дар манбаи пардохти
воќеъ дар Љумњурии Тољикистон андозбандї намешаванд, ба истиснои
шахсоне, ки андозњоро мутобиќи фасли 16 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон пардохт менамоянд (шахсоне, ки фаъолияти соњибкориро тибќи
патент ѐ шањодатнома амалї менамоянд);

Мисоли 20:
Шахси воќеъї Рустамов М. хонаи истиќоматии ба ў њуќуќи шахсї доштаро
ба шахси воќеии дигар - Эшматов Э. ба иљора медињад. Њардуи ин шахсони
воќеии Љумњурии Тољикистон буда, соњибкори инфиродї намебошад.
Мутобиќи шартномаи иљора (шартномаи гражданї-њуќуќї) пардохти
њармоњаи иљоравї 1000 сомониро барои як моњ ташкил мекунад.
Дар мисоли мазкур даромади Рустамов М. тибќи зербанди «в» банди 13
Дастурамали мазкур, њамчун даромад дар шакли музди баррасї намегардад.
Чунки дар ин мисоли иљорагир Эшматов Э. мувофиќи банди 31 Дастурамали
мазкур њамчун агенти андоз эътироф намешавад ва ў ўњдадор нест, ки аз
маблаѓи ба Рустамов М. пардохташаванда андоз аз даромад нигоњ дорад.
1000*13%=130 сомонї.
1000-130 = 870 сомонї, даромади софи Рустамов М., ки бо андоз аз даромад
андозбандї шудааст.
Рустамов М. тибќи зербанди «а» банди 63 Дастурамали мазкур ўњдадор аст
мустаќилона то 1 апрели соли минбаъдаи баъди соли њисоботї даромадњои
худро декларатсия кунонад ва аз он андоз аз даромад супорад.
б) шахсони воќеї – резидентњое, ки дар суратњисобњояшон дар бонкњои
хориљии воќеъ берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон маблаѓњои пулї
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доранд, инчунин онњое, ки берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон даромад
мегиранд;
в) шахсони воќеие, ки тибқи муқаррароти қонунгузории Ҷумњурии
Тољикистон ба зиммаашон вазифаи пешнињоди эъломия оид ба андоз аз
даромад ва эъломия оид ба вазъи молумулкї гузошта шудааст.Тартиб
мӯхлатҳои пешниҳод, инчунин шакли эъломияро, ки ин шахсон
пешнимекунанд, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи
соли 2005 № 289 муқаррар шудааст;
г) дигар шахсони њуќуќї ва воќеї – ѓайрирезидентњое, ки аз манбаъњои
воќеъ дар Љумњурии Тољикистон даромаде мегиранд, ки бояд андозбандї
карда шавад, аммо дар манбаи пардохт андозбандї намешавад.
64. Хољагињои дењќонї (фермерї) бе таъсис додани шахси њуќуќї њар
нимсолаи таќвимї то санаи 15-уми моње, ки баъд аз нимсолаи њисоботї фаро
мерасад, ба маќомоти андози мањалли бањисобгириашон нисбат ба аъзои ин
хољагињо дар шакли муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори давлатї эъломияи
ягонаи андоз аз даромад ва андози иљтимої пешнињод намуда, дар њамин
мўњлат маблаѓи андозњоро пардохт менамоянд.
65. Шахси воќеие, ки аз вай пешнињод кардани эъломияи андоз талаб карда
намешавад, метавонад бо пешнињоди њуљљатњои тасдиќкунанда бо талаби аз
нав њисоб кардани андоз ва баргардонидани маблаѓи барзиѐд супоридааш
эъломия пешнињод кунад.
14. МАҲАЛЛИ ПАРДОХТИ АНДОЗ
66. Агентњои андоз, ки дар банди 34 Дастурамали мазкур ќайд гардидаанд
андоз аз даромади нигоњдоштаро дар мањалли бањисобгирии агенти андоз
пардохт менамоянд.
67. Шањрвандони Љумњурии Тољикистони дар банди 61 Дастурамали мазкур
нишондодашудае, ки андози даромадро мустаќилона пардохт менамоянд,
ўњдадоранд аз даромади худ мустаќилона андоз аз даромадро дар мањалли
зисти худ дар мўњлатњои барои пешнињоди эъломия муќарраршуда пардохт
намоянд.
68. Соњибкорони инфиродии фаъолияти соњибкориро дар асоси
Шањодатнома анљомдињанда андоз аз даромадро дар мањалли бањисобгирии
худ пардохт менамоянд.
69. Андоз аз даромад аз даромади шахсони воќеие, ки дар манбаи пардохт
андозбандї намешаванд тибќи банди 63 Дастурамали мазкур бояд дар мањалли
зисти чунин шахсони воќеї пардохта шаванд.
70. Новобаста ба муќаррароти бандњои 66-69 њамин Дастурамал, андози
даромад нисбат ба шахсони воќеие, ки дар воњидњои алоњидаи шахсони њуќуќї
кор мекунанд, бояд ба буљети мањалли љойгиршавии воњидњои алоњидаи
шахсони ҳуқуқӣ супорида шаванд.
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15. ХУСУСИЯТҲОИ АНДОЗБАНДИИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДИЕ,
КИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ ХУДРО ДАР ҲУДУДИ МИНТАҚАИ
ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ АНҶОМ МЕДИҲАНД
71. Соњибкорони инфиродие, ки тибќи шањодатнома фаъолият мекунандсубъектњои минтаќањои озоди иќтисодї нисбат ба даромади умумии дар
њудуди минтақаи озоди иқтисодӣ гирифта супорандагони андоз аз даромад
мебошанд.
72. Даромади умумї тибќи муќаррароти моддаи 142 Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо усули хазинавї муайян карда мешавад.
73. Даромади умумии соњибкори инфиродии тибќи Шањодатнома
фаъолияткунанда-субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ, њамчун шахси воќеї бо
андоз аз даромад бо меъѐри 13% андозбандї карда мешавад.
74. Давраи андоз семоња мебошад.
75. Эъломия андоз ба маќомоти андози мањалли бањисобгирї дар мўњлати
то санаи 15 моњи баъди давраи њисоботї пешнињод гардида, дар њамон мўњлат
маблаѓи пардохташаванда пардохта мешавад.
76. Соњибкорони инфиродие, ки тибќи шањодатнома фаъолият мекунандсубъектњои минтаќањои озоди иќтисодї нисбат ба даромад, подош, пардохт,
фоида ва дигар пардохтњои ба манфиати шахси воќеї пардохтшуда
(пардохтшаванда) мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи Дастурамали мазкур
супорандагони (агентони андози) андоз аз даромад мебошанд.
77. Имтиѐзњои андоз барои субъектњои минтаќањои озоди иќтисодї танњо ба
он ќисми фаъолияти онњо, ки он дар њудуди минтаќаи озоди иќтисодї ба
анљом расонида мешавад, амал мекунанд.
16. БАҲИСОБГИРИИ АНДОЗИ ХОРИҶӢ
78. Маблаѓи андоз аз даромад, ки берун аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон
пардохт шудаанд, њангоми дар Љумњурии Тољикистон пардохтани чунин
андоз, дар сурати тасдиќ шудани пардохти андоз берун аз ќаламрави
Љумњурии Тољикистон тибќи тартиби муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори
давлатї, ба њисоб гирифта мешавад.
79. Њаљми бањисобгирї, ки дар банди 78 Дастурамали мазкур пешбинї
шудааст, набояд аз маблаѓи андозе, ки дар Љумњурии Тољикистон нисбат ба
чунин даромад тибќи меъѐрњои дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда њисоб
карда шудааст, зиѐд бошад.

Барои он ки андоз аз даромади хориљї, њамчун андоз аз даромад баррасї
шавад, бояд манбаи андози хориљї ба манбаи андоз аз даромаде, ки тибќи
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, мутобиќ бошад.
Тарњ, танњо нисбати андози хориљии аз андозсупоранда-резиденти
Љумњурии Тољикистон ситонидашавандае иљозат дода мешавад, ки чунин
манбаъњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон низ бо андоз аз даромад
андозбандї мешуда бошанд. Ҳуҷ гуна тарњкунї нисбат ба андози резиденти
Љумњурии Тољикистон берун аз ќаламрави кишвар аз даромадњои манбањои
хориљї пардохтнамуда, ки дар Љумњурии Тољикистон аз андоз озод аст, иљозат
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дода намешавад. Ин маънои онро дорад, ки агар резиденти Љумњурии
Тољикистон берун аз ќаламрави кишвар нисбат ба ягон намуди даромад андоз
аз даромади хориљиро пардохтааст, аммо дар Љумњурии Тољикистон чунин
намуди даромад аз андозбандї озод мебошад, бинобар ин ба чунин резидент
њуќуќи тарњкунї доир ба маблаѓи андоз аз даромади хориљї дода намешавад.
17. ДАРОМАДҲОЕ, КИ ДАР МАМАЛАКАТҲОИ ДОРОИ
АНДОЗБАНДИИ ИМТИЁЗНОК ГИРИФТА ШУДААСТ
80. Агар резидент мустаќиман ѐ ѓайримустаќим дорои зиѐда аз 10 фоизи
фонди оинномавї ѐ зиѐда аз 10 фоизи сањмияњо бо њуќуќи овози корхонаи
хориљї бошад, ки дар навбати худ дар мамлакати дорои андозбандии
имтиѐзнок даромад мегирад, як ќисми чунин даромад, ки ба резидент тааллуќ
дорад, ба даромади андозбандишавандаи вай (резидент) дохил карда мешавад.
81. Давлати хориљї давлати дорои андозбандии имтиѐзнок њисобида
мешавад, агар:
а) меъѐри андоз дар он нисбат ба меъѐри мувофиќи Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон муќарраршуда, 30 фоиз кам бошад;
б) дар он ќонунњо дар бораи махфї нигоњ доштани маълумоти молиявї ѐ
маълумот дар бораи ширкатњо амал мекунанд, ки имконият медињанд сирри
соњиби воќеии молу мулк ѐ гирандаи даромад махфї нигоњ дошта шавад.
18. ЉАВОБГАРЇ
82. Шахси њуќуќї, филиал ва намояндагии шахси њуќуќии хориљї,
муассисаи доимии ѓайрирезидент ва соњибкори инфиродї, ки дар давоми соли
таќвимї ба манфиати дигар шахсон пардохтњо анљом медињанд, ўњдадоранд
иттилооти дахлдорро оид ба пардохтњо тибќи тартиб ва дар њолатњои
муќаррарнамудаи маќоми ваколатдори давлатї дар мувофиќа бо Вазорати
молияи Љумњурии Тољикистон ба маќомоти андоз пешнињод намоянд.
83. Андозсупорандагон, намояндагон ва шахсони мансабдори онњо,
инчунин агентњои андоз барои иљрои номатлуби талаботњои ќонунгузории
андоз тибќи Кодекеси андоз ва дигар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
љавобгар мебошанд.
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