Кумитаи андози назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
АРИЗА
оиди аз қайди андозк баровардани воҳиди алоҳидаи андозсупоранда (ба
истиснои филиал ва намояндагк) ва бекор кардани рамзњои сабабњои ба
њисоб гузоштан
Қисмати мазкур танцо аз ҷониби мутахассиси мақомоти андоз пур карда мешавад:
Мақомоти андози бақайдгиранда

Рақами ариза

/

Таърихи ариза

/

сол

Тавсияцо барои пур кардани Ариза:




барои кӯмак ҷицати дуруст пур кардани Аризаи мазкур, ба мутахассиси мақомоти андоз муроҷиат намоед
аризаро бо цуруфоти чопк пур кунед, мижни калимацо як хоначаро холк монед
цангоми пур кардан ручкаи саққодори ранги сижцчадоштаро истифода намоед

Қисми I. Маълумот дар бораи андозсупоранда
1

Номи пурраи андозсупоранда

2

Номи мухтасар

Рамзцои сабабцои ба цисоб гузоштан
3

сана бацисобгирк

сол

Суроғаи цуқуқк
Вилоят

Шацр / ноция

Шацрак / Ҷамоати децот

Деца

Кӯча

Бино

Хона

4

РМА

РЯМ

Қисми II. Маълумот дар бораи аз бацисобгирк (аз қайди андозк) баровардани андозсупоранда
1

Сабабцои аз бацисобгирк (аз қайди андозк) баровардани андозсупоранда: (дар хоначаи дахлдор аломати «Х» гузоред)
- Дигар њолат

- вобаста ба барцамхӯрк (қатъ намудани фаъолият);
2

Цуҷҷатцои пешницодгардида вобаста ба барцамхурк дар хаҷми

варақ.

- қарор ва (ж) дигар цуҷҷати тасдиқкунанда оид ба барцамдицк;
- санади муқоисавк оид ба иҷрои ӯцдадорицои андоз;
- маълумотномаи мақомоти андоз оид ба надоштани қарзи андоз;
-Тасдиќномаи Рамзи сабабњои бањисоб гузоштанд (аслї);

Масъулияти андозсупоранда
Ман барои дурустк ва пуррагии маълумоте, ки дар аризаи мазкур оварда шудааст, тибқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон
масъулият дорам.
__________________________________________________________
(Ном ва насаби аризадиҳанда)

Санаи пешницоди Ариза

/

/

/ _________________________ /
(Имзо)

сол.

Қайди мақомоти андоз
Ман мутахассиси мақомоти андоз, дурустии маълумотцои дар Аризаи мазкур дарҷгардида ва хуҷҷатцои
пешницоднамудаи андозсупорандаро санҷида баромада онцоро қабул намудам.
_______________________________________________________
/ _________________________ /
(Ном ва насаби мутахассиси мақомоти андоз)
(Имзо)
Санаи қабули Ариза

/

/

Мӯҳри
мақомоти
андоз

сол.

Дар асоси Аризаи мазкур ва цуҷҷатцои пешницоднамудаи андозсупоранда,
РСБ
андозсупорандагон бароварда шуд.

ба андозсупоранда додашуда аз Фецристи ягонаидавлатии

