Замимаи 7
ба Қоидаҳои баҳисобгирӣ, додани рақамҳои мушаххаси
андозсупорандагон, муқаррар намудани рамзҳои сабабҳои
ба ҳисоб гузоштан

Кумитаи андози назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
АРИЗА
дар бораи баҳисобгирии (қайди андозии) воҳиди алоҳидаи андозсупоранда
(ба истиснои филиал ва намояндагк)
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

Маълумоти умумк дар бораи андозсупоранда
1

2

Номи пурраи андозсупоранда (шахси воқек, шахси цуқуқк)

РМА

РЯМ

Маълумот оид ба воциди алоцида (объекти андозбандк ва (ж) объекти ба андозбандк алоқаманд)
3

дар хоначаи дахлдор аломати «Х» гузоред:
- қитъаи замин;

- молу мулки ғайриманқул;

- воситаи нақлижт;

- воциди алоцида (мутобиқ ба қисми 35 моддаи 17 Кодекси андоз);

- воситаи нақлижти бақайдгирифташуда;

- вобаста ба иҷрои ӯцдадорицои андоз оид ба пардохти дигар пардохтцои цатмк ба буҷети ҷумцуриявк ва (ж) мацаллк;
- вобаста ба низоми махсуси андозбандк барои субъектцои бизнеси бозк;
- вобаста ба низоми соддакардашудаи андозбандк барои истецсолкунандагони мацсулоти кишоварзк (андози ягона);
- вобаста ба пардохти андоз аз даромад ва андози иҷтимок, мутобиқ ба қисми 1 моддаи 156 Кодекси андоз;
- вобаста ба пардохти андоз аз фоида, мутобиқ ба қисми 3 моддаи 158 Кодекси андоз;
- вобаста ба бақайдгирии ғайрирезидент ба мақсади супорандаи андоз аз арзиши иловашуда, мутобиқ ба қисми 4
моддаи 160 Кодекси андоз;
- вобаста ба бақайдгирии ғайрирезиденте, ки коғазцои қиматнокро дар Ҷумцурии Тоҷикистон мехарад (мефурӯшад);
- вобаста ба бақайдгирии ғайрирезиденте, ки тавассути агенти ваколатдор ҷамъоварии подоши суғуртавк ва (ж)
суғуртакунк ж аз нав суғуртакунии таваккалро дар Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дицад.
4

Замимаи цуҷҷатцо дар цаҷми

варақ

Масъулияти андозсупоранда
Ман барои дурустк ва пуррагии маълумоте, ки дар аризаи мазкур оварда шудааст, тибқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон
масъулият дорам. Дар баробари ин, ӯцдадори мегирам, ки цангоми тағйир жфтани маълумотцои дар аризаи мазкур
овардашуда, тибқи талаботи моддацои 19 ва 25 Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақомоти андоз сари вақт хабар
(маълумот) дицам.
__________________________________________________________
/ _________________________ /
(ном ва насаби аризадиҳанда)

/

Санаи пешницоди Ариза

(имзо)

/

сол

Қайди мақомоти андоз
Ман мутахассиси мақомоти андоз, дурустии маълумотцои дар аризаи мазкур дарҷгардидаро санҷида баромада, онро қабул
намудам.
_______________________________________________________
/ _________________________ /
(ном ва насаби мутахассиси мақомоти андоз)

Санаи қабули Ариза

/

/

(имзо)

Мӯҳри
мақомоти
андоз

сол.

Маълумотцои дар Ариза буда ба Фецристи ягонаи давлатии андозсупорандагон
дохил карда шуда, ба андозсупоранда РСБ

дода шуд.

