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ДАСТУРАМАЛ
Оид ба муайян намудани маблағи тарњи иљозатшуда
аз даромади умумї нисбати ќарзњои беэътимоди
(шубњаноки) бонкњо, ширкатҳои ќарзї ва ташкилотњои
амонатии ќарзии хурд
Дастурамали мазкур мутобиќи ќисми 6 моддаи 115 Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон бо маќсади ба низом овардани тарњи ќарзњои беэътимод
(шубњанок) њангоми њисоб намудани андоз аз фоида тањия шуда, тартиби ягонаи
њисоби андоз аз фоидаро нисбат ба ќарзњои беэътимод муайян менамояд.

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1.Муќаррароти Дастурамал «Оид ба муайян намудани маблаѓи иљозатдодаи
тарњ аз даромади умумї нисбати ќарзњои беэътимоди (шубњаноки) бонкњо,
ширкатҳои ќарзї ва ташкилотњои амонатии ќарзии хурд» (минбаъд – Дастурамал)
барои њамаи бонкњо, ширкатҳои ќарзї ва ташкилотњои амонатии ќарзии хурд
њатмї мебошад.
2.Ќарзҳо ба тарафњои ба њам алоќаманд ва ќарзњое, ки тибќи уњдадорињои
тарафҳои ба ҳам алоқаманд ба тарафи сеюм дода шудаанд, ќарзњое мебошанд, ки
ба муносибат ва фаъолияти шахсони зерине, ки онњоро пешниҳод менамоянд,
таъсир мерасонанд:
а) шахсони муассис (иштирокчӣ), ки аз як корхона буда, њиссаи иштироки
онњо на камтар аз 20 фоизро ташкил медиҳад;
б) як шахсе, ки мустаќилона ѐ ба таври ѓайримустаќим метавонад якҷоя бо
шахси дигар иштирок намояд ва њиссаи умумии чунин иштирок аз 20 фоиз зиѐд
набошад;
в) як шахсе, ки аз рӯи мақому вазифаи ишғолкарда ба шахси дигар тобеъ
мебошад ва (ѐ) як шахсе, ки тањти назорати дигар шахс ќарор дорад;
г) шахсоне, ки тањти назорати мустаќим ѐ ѓайримустаќим ҳастанд, бояд
шахси сеюм бошанд;
д) шахсон мустаќиман ѐ ѓайримустаќиман бояд шахси сеюмро назорат
кунанд, агар њуќуќи овози њар кадоми онҳо на камтар аз 20 фоизро ташкил дињад;
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е) шахсоне, ки бо њамдигар издивоҷ кардаанд, ѐ муносибати хешутаборӣ
доранд;
ѐ) суд метавонад бо дигар асосњое, ки дар зербандҳои банди 2 пешбинї
нашудаанд, шахсонро мутаќобилан вобаста эътироф намояд, агар муносибатњои
байни ин шахсон ба шартҳои фурӯши молњо (иљрои корњо, хизматрасонињо)
таъсир расонида натавонанд.
3.Ќарзњои бо маќсади иљораи молиявї (лизинг) додашуда ќарзњое
мебошанд, ки мувофиќи шартномаи иљораи молиявии (лизинг) амволи моддии
манқули истењлокшаванда, аз љумла њавопаймоњо (ба истиснои молу мулки
ѓайриманќул, мебел,воситаи наќлиѐт) ба дигар шахсон дода шудаанд, агар онҳо
ба яке аз шартњои зерин љавобгў бошанд:
а) ба моликияти иљорагир дода шудани молу мулк ва (ѐ) ба иљорагир додани
њуќуќи хариди молу мулк бо нархи устувор дар шартномаи лизинг муайян шуда
бошад;
б) мутобиќи шартнома муњлати иљора нисбат ба муњлати хизмати
фоиданоки молу мулки ба иљора додашаванда њафтоду панљ фоиз зиѐд бошад;
в) арзиши љории дисконтшудаи пардохти њадди аќал дар тамоми давраи
муњлати иљораи молиявӣ аз 90 фоизи арзиши бозории амволи мутобиќи иљораи
молиявї додашаванда зиѐд мебошад;
г) арзиши боќимондаи бањододашудаи молу мулк баъди ба охир расидани
муњлати иљора камтар аз 20 фоизи нархи бозории онро дар давраи оѓози иљора
ташкил медињад;
д) молу мулки ба иљораи молиявї додашаванда тибќи фармоиш барои
иљорагир тайѐр шуда, баъди ба охир расидани муњлати иљора ба љуз иљорагир
наметавонад аз тарафи шахси дигар истифода шавад.
2. ТАРТИБИ ТАРЊИ ЗАХИРА БАРОИ ПЎШОНИДАНИ ТАЛАФОТИ
ИМКОНПАЗИР ЊАНГОМИ ЊИСОБИ АНДОЗ АЗ ФОИДА
4. Тартиби ташкил ва истифодаи захира барои пўшонидани талафоти
имконпазир мутобиќи Дастурамали №177 Бонки миллии Тољикистон «Дар бораи
тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пўшонидани талафоти имконпазир
аз рўи ќарзњо», ки дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон аз 2 сентябри соли
2011, №558 «а» ба ќайд гирифта шудааст, амалӣ карда шуда, вале њангоми њисоби
андози фоида бандњои 13,26-31,33-35 ва 38 Дастурамали мазкур ба инобат
гирифта намешаванд.
5. Захира барои пўшонидани талафоти имконпазир аз рўи ќарзњо (минбаъдЗахира) (тибќи банди 3 Дастурамали №177 Бонки миллии Тољикистон - Фонди
пўшонидани талафоти имконпазир) барои ќарзњои «ѓайриќолабї», «шубњанок»,
«хатарнок» ва «беэътимод» ба истиснои ќарзњои ќолабї, ќарзњои бо маќсади
лизинг ѐ бе таъмини гарав додашуда, ќарзњои ба фоидаи тарафњои ба њам
алоќаманд ѐ тибќи уњдадорињои тарафњои ба њам алоќаманд ба шахсони сеюм
додашуда ташкил карда мешавад.
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6. Бонкњо, ширкатњои ќарзї ва ташкилотњои амонатии ќарзии хурд дар
ваќти њисоби андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї барои тарҳи 90 фоизи
њиссаљудокунињо ба захира барои пўшонидани талафоти эњтимолї аз рўи 4
гурўњи ќарз (ѓайриќолабї, шубњанок, хатарнок ва беэътимод), ба истиснои
ќарзњои ќолабї, ќарзњои бо маќсади лизинг ѐ бе таъмини гарав додашуда, ќарзњои
ба фоидаи тарафњои ба њам алоќаманд ѐ тибќи уњдадорињои тарафњои ба њам
алоќаманд ба шахсони сеюм додашударо ҳуқуқ доранд.
7. Њадди нињоии њиссаљудокунињо ба захира барои пўшонидани талафоти
имконпазир, ки аз даромади умумӣ дар давраи њисоботии соли таќвимї тарњ
карда мешавад, 10 фоизро ташкил медињад.
Мисол: Љамъияти сањњомии кушодаи «Ситибонк» дар давраи њисоботї аз
амалиѐтњои бонкї 120 000 000 (яксаду бист миллион) сомонӣ даромади умумӣ ба
даст овард. Захира барои пўшонидани талафоти имконпазир, ба истиснои
мањдудиятњои пешбинишуда (барои ќарзњои қолабї, ќарзњои барои лизинг
додашуда, ќарзњои бе таъмини гарав додашуда, ќарзњои ба фоидаи тарафњои
алоќаманд ѐ тибќи ўњдадорињои тарафњои ба њам алоќаманд ба шахсони сеюм
додашуда) 15 000 000 (понздањ миллион) сомониро ташкил медињад.
15 000 000 х 90% = 13 500 000 сомонї
Яъне, 90% захираи ташкилшуда 13 500 000 (сенздањ миллиону панљсад
њазор) сомониро ташкил медињад. Дар ин њолат Љамъияти сањњомии кушодаи
«Ситибанк» ҳуқуқ дорад аз даромади умумие, ки дар давраи њисоботї
гирифтааст, танњо 12 000 000 (дувоздањ миллион) сомониро тарҳ намояд
(120 000 000 х 10%=12 000 000).
8. Бонкњо, ширкатњои ќарзї ва ташкилотњои амонатии ќарзии хурд аз
захира барои пўшонидани талафотњои имконпазир новобаста аз он, ки маблаѓи
ќарз баргардонида шудааст ѐ не, уњдадоранд пас аз гузаштани зиѐда аз 2 сол пас
аз лањзаи ба охир расидани муҳлати шартнома маблаѓи захираи ташкилшударо ба
даромади умумї дохил намоянд.
Мисол: Љамъитяи сањњомии кушодаи «Ситибанк» дар санаи 10 январи
соли 2012 ба Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Роял» ба маблаѓи 100 000
(сад њазор) сомонї ба муњлати як сол ќарз дод. Дар санаи то 10 январи соли 2013
аз сабаби сари ваќт иљро накардани уњдадории худ аз тарафи бонк аз њисоби
харољот ба маблаѓи 100 000 (сад њазор) сомонї захира барои пўшонидани
талафоти имконпазир ташкил карда шуд. Дар ин њолат бонк уњдадор аст, ки
новобаста аз он ки маблаѓи ќарз баргардонида шудааст ѐ не, пас аз гузаштани 2
сол, ба охир расидани муњлати шартнома, яъне 10 январи соли 2015 маблаѓи
фонди ташкилшударо ба даромади умумї баргардонад.
9. Бонкњо, ширкатњои ќарзї ва ташкилотњои амонатии ќарзии хурд дар
њолати иљро накардани уњдадорињои ќарзии муштариѐн ба ивази талаботњои худ
тибќи ќонунгузорї гаравњои гирифташударо дар њисоби тавозунии «Гарави барои
бозфурўш гирифташуда» ба њисоб мегиранд ва маблаѓи захираи ташкилшударо ба
даромади умумї дохил менамоянд.
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