Дар бораи Тартиби истифодаи мошини назоратї- хазинавии дорои
хотираи фискалї (аз љумла ҳангоми муомилот бо кортҳои пардохтї ва
штрихкодҳо), талаботи техникї ба мошинҳои назоратї- хазинавии
дорои хотираи фискалї (назоратї), инчунин талабот нисбат ба системаи
компютерї оид ба назорати хизматрасониҳои алоқаи мобилї ва
хизматрасониҳои электронї
Мутобиќи моддаи 38 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва
моддаи 51 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї» Њукумати Љумњурии Тољикистон ќ а р о р м е к у н а д:
1. Тартиби истифодаи мошини назоратї- хазинавии дорои хотираи
фискалї (аз љумла ҳангоми муомилот бо кортҳои пардохтї ва
штрихкодҳо), талаботи техникї ба мошинҳои назоратї - хазинавии
дорои хотираи фискалї (назоратї), инчунин талабот нисбат ба системаи
компютерї оид ба назорати хизматрасониҳои алоқаи мобилї ва
хизматрасониҳои электронї тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июли соли 2008,
№310 «Дар бораи тасдиќ намудани Ќоидањои истифодаи мошинњои
назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї» аз эътибор соќит дониста
шавад.
3. Ќарори мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал ќарор дода
шавад.
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тасдиќ шудааст
Тартиби истифодаи мошини назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї
(аз љумла ҳангоми муомилот бо кортҳои пардохтї ва штрихкодҳо),
талаботи техникї ба мошинҳои назоратї- хазинавии дорои хотираи
фискалї (назоратї), инчунин талабот нисбат ба системаи компютерї
оид ба назорати хизматрасониҳои алоқаи мобилї ва хизматрасониҳои
электронї
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1. Тартиби мазкур ќоидањои истифодаи мошинњои назоратїхазинавии дорои хотираи фискалї (аз љумла ҳангоми муомилот бо
кортҳои пардохтї ва штрихкодҳо), талаботи техникї ба мошинҳои
назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї (назоратї), инчунин талабот
нисбат ба системаи компютерї оид ба назорати хизматрасониҳои алоқаи
мобилї ва хизматрасониҳои электрониро муайян менамояд.
2. Барои маќсадњои Тартиби мазкур мафҳумҳои асосии зерин
истифода мешаванд:
- мошинњои назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї (минбаъд
– МНХ) – таљњизоти электронї бо блоки хотираи фискалї ва (ё)
системањои компютерии дорои хотираи фискалї, ки барои сабти
њисоббаробаркунињои пулї њангоми фурўши мол ва хизматрасонї
истифода бурда мешавад ва ќайди бетасњењи њарбастї ё нигоњдории
дарозмуддати маълумотро новобаста аз мављудияти ќувваи барќ таъмин
менамояд;
- Фењристи давлатии мошинњои назоратї–хазинавии дорои
хотираи фискалї - ин номгўи МНХ, ки истифодаи онњо дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон ба шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї
њангоми фурўши мол, иљрои кор
ва (ё) хизматрасонї њангоми
њисоббаробаркунї бо пули наќд иљозат дода шудааст;
- Дафтари сабти маблағҳои пулии нақд – дафтари баќайдгирии
гардиши маблаѓњои наќдии њар як басти корї, чиптањои молї мебошад,
ки шакли (намунаи) он тибќи замимаи 4 Тартиби мазкур тасдиќ
шудааст;
- Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияњо) ва дигар ҳуљљатҳои
ҳисоботи қатъї - дафтар барои ќайди расидњо (квитансияњо) дигар
њуљљатњои њисоботи ќатъї, ки шакли (намунаи) он тибќи замимаи 5
Тартиби мазкур тасдиќ шудааст;
- чиптаи (чеки) хазинавї - њуљљати аввалияи њисоботии МНХ, ки
њисоббаробаркуниро бо пули наќд миёни фурўшанда (њангоми фурўши
мол, иљрои кор ва хизматрасонї) ва харидор (мизољ) тасдиќ менамояд;

- љамъбасти рузи корї – ин интињои рељаи кории андозсупоранда
мебошад;
- ҳисоббаробаркунињо - њисоббаробаркунињое, ки бо истифода аз
маблаѓњои пулии наќдї, кортњо њангоми хариди мол, иљрои кор ва
хизматрасонї анљом дода мешавад;
- тамѓагузории маќомоти андоз - намуди муњофизат аз кушодани
нобањангоми сарпўши МНХ;
- Дафтарчаи баќайдгирии МНХ - њуљљати бањисобгирии
тасдиќкунандаи њолати баќайдгирї ва ё аз қайдбарории МНХ дар
маќомоти андоз;
- терминали хизматрасонии худкор – таљњизоти барномавию
техникии электронї, ки барои ќабул ва нигоњ доштани маблаѓњои пулии
наќди мизољон, истифодабарандагони хизматрасонињо, аз љумла
гузаронидани хизматрасонињо ба таври наќдї ва ѓайринаќдї ба
ташкилотњои коммуналї, операторони алоќаи мобилї, интернет ва
дигар пардохтњо пешбинї шудааст. Ин терминалњо бояд пеш аз насб
намудан дар нуќтањои хизматрасонї бо МНХ, ки дар Фењристи давлатї
ба ќайд гирифта шудааст, муљањњаз бошад;
- расид ва (ё) чиптаи молї–њуљљати аввалияи њисоботї дар шаклҳои
тасдиќнамудаи Вазорати молияи Љумҳурии Тољикистон мебошад, ки
њангоми корношоям будани МНХ ё набудани ќувваи барќ истифода
мегардад ва воќеъияти њисоббаробаркунии пули наќдро миёни харидор
ва фурўшанда тасдиќ менамояд;
- автомати савдо - таљњизоти электронию механикї, ки фурўши
молњоро бо роњи ќабули маблаѓи наќдї дар њолати автоматї амалї
менамояд;
-хотираи њисоботї-њисобот оид ба таѓйирёбии хотираи иттилоотии
(фискалии)МНХ барои давраи муайян;
- хотираи иттилоотї (фискалї) - маљмўи воситањои барномавї дар
таркиби МНХ, ки ќайди бетасњењи њарбаста ва нигоњдории тўлонии
маълумотњои љамъбастиро, новобаста аз мављудияти ќувваи барќ оид ба
њисобаробаркунињои пулии амалишуда таъмин менамояд;
- аломати иттилоотї (фискалї) - рамзи махсуси дар чиптањои
назоратї дарљшаванда, ки
хотираи фискалии
МНХ-ро тасдиќ
менамояд;
- POS - система - блоки системавї, тугмачањои барномавї,
баќайдгираки фискалї, монитор барои хазиначї, ќуттии маблаѓгузорї,
њисобкунаки маблаѓ, клавиатура, сканери штрих-кодњо ва дисплей барои
мизољро (харидорро) дар бар мегирад;
- тасмаи (лентаи) назоратї - нусхањои чиптаҳо (чекњо) ва дигар
њуљљатњои тасдиќкунандаи маблаѓњои пули ќабулшударо бояд
андозсупорандагон нигоњ доранд;
- корти пардохтї – воситаи пардохтие мебошад, ки ба дорандаи
корт барои пардохти ѓайринаќдии молу хизматрасонињо, инчунин
гирифтани маблаѓњои пулии наќдиро дар нуќтањои пешнињоди пули наќд
ё бонкоматњо имконият медињад;

- маълумоти фискалї - иттилоот оид ба њисоббаробаркунї бо пули
наќд мебошад, ки дар тасмаи (лентаи) коѓазии назоратї ва хотираи
фискалї ќайд мешавад;
- марказњои хизматрасонии техникї (минбаъд - МХТ) - шахсони
њуќуќие, ки МНХ-ро барои истифода омода менамоянд ва
хизматрасонии техникию таъмириро дар асоси созишномаи дахлдор бо
маќоми ваколатдори давлатї, анљом медињанд;
3. Муќаррароти Тартиби мазкур нисбати андозсупорандагони
зерин татбиќ намегардад:
а) соњибкорони инфиродї (ба истиснои фурўшандагони молњои
зераксизї), ки:
- тибќи патент фаъолият мекунанд;
- агар аз лањзаи баќайдгирии давлатии андозсупоранда, ба сифати
соњибкори инфиродї (ба истиснои онњое, ки тибќи патент фаъолият
мекунанд), се моњ нагузашта бошад.
б) андозсупорандагоне, ки дар ќисмати хизматрасониашон ба
ањолї расидњо (квитансияњо), чиптањо, талонњо, маркањо пардохти
почтавї ва дигар њуљљатњои ба чекњо баробаркардашудаи њисоботи
ќатъиро тибќи шаклњои тасдиќнамудаи Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон медињанд;
в) шахсони воќеие, ки мањсулоти кишоварзии истењсолнамудаи
худашро дар бозор ва дигар љойњои махсуси људошуда, берун аз биноњо
мефурўшанд;
г) супорандагони андози ягона њангоми фурўши мањсулоти
истењсоли худї дар мањалли истењсол, берун аз биноњо.
4. Шахсони њуќуќї (новобаста аз шакли моликият) ва соњибкорони
инфиродї МНХ-ро дар њолате истифода мебаранд, ки агар онњо:
- то оѓози истифодабарї дар МХТ ва маќомоти андоз ба ќайд
гирифта шуда бошанд;
- аз љониби маќомоти андоз тамѓабандї ва муњргузорї шуда
бошанд.
5. Шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродие, ки МНХ-ро
истифода мебаранд, ўњдадоранд:
- барои хизматрасонии техникї ва таъмири МНХ бо МХТ,
шартнома ба имзо расонанд;
- истифодаи МНХ танњо баъди ќабули он, љињати расонидани
хизматрасонии техникї дар МХТ ва баќайдгирї, тамѓагузорї намудани
он дар маќомоти андози љои фаъолият амалї шавад;
- бо маќсади хизматрасонии техникї ва таъмири МНХ аз
хизматрасонии техникии дигар шахсони њуќуќї ва воќеї, ба истиснои
МХТ, ки дар он МНХ мувофиќи шартнома дар хизматрасонии техникї
ќарор дорад, истифода набаранд;
- дар насб ва бакорандозї, инчунин барасмиятдарории санади
баистифодадињии МНХ иштирок намоянд;
- пешбурди бањисобгирї ва нигоњдории њуљљатњои вобаста ба
хизматрасонии техникї ва таъмири МНХ-ро, тибќи тартиби

муќарраргардида ташкил намоянд;
- дастуру нишондодњои кормандони маќомоти андоз ва
мутахассисони МХТ-ро иљро намоянд;
- дар њолати вайрон шудани тамѓа, ошкор намудани дигар
нуќсонњо дар МНХ, инчунин мављуд будани дастури хаттї аз тарафи
маќомоти андоз ва МХТ оид ба истифода набурдани МНХ,
истифодабарии МНХ-ро ќатъ намоянд;
- дар бораи дастрасии иљозатнашуда ба воситањои муњофизати
хотираи фискалї ва корношоям будани МНХ, аз љумла вайрон шудани
тамѓа ва љилди (рўйпўши) МНХ ба маќомоти андоз дар муддати ду рўз
хабар дињанд;
- њангоми њисоббаробаркунї бо пули наќд, МНХ–и коршоями дар
маќомоти андоз баќайдгирифташуда ва тамѓазадашударо бо хотираи
фискалї, ки бањисобгирии маблаѓњои пулиро њангоми њисоббаробаркунї
бо сабткунии амалиётњои њисоббаробаркунї дар тасмаи (лентаи)
назоратї таъмин менамояд, истифода намоянд;
- тасмаи (лентаи) назоратї, нусхањои чипта (чекњо) ва дигар
њуљљатњои тасдиќкунандаи маблаѓи пулњои ќабулшуда аст, ки бояд
андозсупорандагон нигоњ доранд;
- ба харидорон (мизољон) њангоми њисоббаробаркунї бо пули наќд
дар лањзаи пардохт аз МНХ чипта (чек) дињанд;
- пешбурд ва нигоњдории њуљљатгузории вобаста ба харид,
баќайдгирї, ба кор даровардан ва истифодабарии МНХ, инчунин
дастрасии МНХ-ро ба шахсони масъули маќомоти андоз таъмин намуда,
ба онњо њуљљатгузории зикргардидаро пешнињод намоянд;
- њангоми баќайдгирї ва азнавбаќайдгирии МНХ, ба хотираи
фискалии МНХ ворид намудани иттилоот ва иваз кардани маълумотњои
љамъшудаи хотираи фискалиро бо иштироки намояндагони маќомоти
андоз ва МХТ амалї намоянд.
6. МХТ њар моњ то санаи 5-уми моњи навбатї оид ба баќайдгирии
аввалия, азнавбаќайдгирї, азќайдбарорї ва таъмир намудани МНХ ба
маќомоти андоз тибќи љадвал њисобот пешнињод менамоянд (Замимаи 7).
2. БАЌАЙДГИРЇ ВА АЗНАВБАЌАЙДГИРИИ МНХ
ДАР МАЌОМОТИ АНДОЗ
7. Баќайдгирии МНХ дар маќомоти андоз тавассути гузоштани
тамѓаи махсус пас аз насби хотирагузории МНХ амалї мегардад.
8. Баќайдгирии МНХ дар маќомоти андоз дар муддати ду рўзи
корї, пас аз супоридани аризаи андозсупоранда, тибќи Замимаи 1 ба
Тартиби мазкур анљом дода мешавад.
9. Баќайдгирї дар маќомоти андоз дар мањалли истифодабарии
МНХ нисбати МНХ, ки аз љињати техникї коршояманд ва намуди онњо
дар Фењристи давлатї дохил гардидааст, амалї мегардад.
10. МНХ, ки бо системаи компютерї муљазањњанд ва дар онњо
автомати савдо ва терминали хизматрасонии пулакї пайваст
гардидаанд, дар маќомоти андози мањалли истифодабарии ин автомати
савдо ё терминали хизматрасонї ба ќайд гирифта мешаванд.

Терминалҳо, автомати савдо бояд пеш аз насб намудан дар нуқтаи
фаъолият бо МНХ, ки дар Фењристи давлатї ворид карда шудааст,
муљањњаз бошанд.
11. МНХ, ки дар нуќтањои фурўши дукони сайёр ё хаймањо
истифода бурда мешаванд, бояд дар маќомоти андози мањалли
бањисобгирии чунин андозсупорандагон ба ќайд гирифта шаванд.
12. Њангоми баќайдгирии МНХ ба андозсупоранда раќами ќайди
МНХ аз рўи Фењрист доир ба љойгиршавї ва истифодаи МНХ дар
њудуди шањр (ноњия) (минбаъд - Фењристи љойгиршавии МНХ) мутобиќи
Замимаи 3 Тартиби мазкур ва Дафтарчаи баќайдгирии МНХ дорои
хотираи фискалї (минбаъд - Дафтарчаи баќайдгирии МНХ) мутобиќи
Замимаи 2 ба Тартиби мазкур дода мешавад. Раќами Дафтарчаи
баќайдгирї ва раќами ќайди МНХ дар Фењристи љойгиршавии МНХ
бояд як бошанд.
13. Барои ќайди МНХ андозсупоранда вазифадор аст, ки ба
маќомоти андоз њуљљатњои зеринро пешнињод намояд:
- ариза;
- МНХ;
-Дафтари сабти маблағҳои пулии нақд мутобиќи намунаи Замимаи 4
- Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои
ҳисоботи қатъї мутобиќи намунаи Замимаи 5;
- шиносномаи техникии корхонаи истењсолкунандаи МНХ.
14. Дар маќомоти андоз барои њар як шахси њуќуќї, соњибкори
инфиродї, љузъдони махсуси алоњида кушода мешавад, ки дар он
маълумотњои марбут ба истифодабарии МНХ нигоњ дошта мешавад.
15. Њуќуќ ва вазифањои корманди масъули маќомоти андоз дар
мавриди баќайдгирии МНХ:
- санљиши маълумотњои дахлдор, ки дар ариза барои баќайдгирии
МНХ нишон дода шудааст, инчунин њуљљатњое, ки барои баќайдгирии
МНХ пешнињод гардидаанд;
- муќоисаи раќами МНХ, ки аз љониби корхонаи истењсолкунанда
гузошташуда бо раќами МНХ, ки дар шартномаи хизматрасонї бо МХТ
нишон дода шудааст;
- дар њамкорї бо кормандони МХТ барќарор кардани рељаи
фискалии кори МНХ;
- тамѓагузории њатмии маќомоти андоз;
- ќайди маълумотњо дар бораи андозсупоранда ва МНХ дар
Фењристи љойгиршавии МНХ;
- ба расмият даровардани Дафтарчаи баќайдгирии МНХ;
- таъмини мўњргузорї ва, баимзорасонї дар Дафтари сабти
маблағҳои пулии наќд ва Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо)
ва дигар њуљљатњои њисоботи ќатъї аз љониби сардори (муовини
сардори) маќомоти њудудии андоз;
- ба андозсупоранда баргардонидани МНХ баъд аз тамѓагузорї бо
рељаи фискалии барќароршуда, Дафтари сабти маблағҳои пули наќд ва
Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар њуљљатњои

њисоботи ќатъї, инчунин шиносномаи техникии истењсолкунандаи
МНХ.
16. Ҳангоми бақайдгирии МНХ шахси ваколатдори мақомоти
андоз дар МНХ рамзи махсус мегузорад.
17. Дафтарчаи баќайдгирии МНХ ба андозсупоранда дар ваќти
баќайдгирии МНХ дода шуда, дар давраи истифодабарии МНХ
нигањдорї мешавад ва бо дархости маќомоти андоз пешнињод мегардад.
18. Њангоми ворид намудани таѓйирот дар Дафтарчаи баќайдгирии
МНХ аз љониби андозсупоранда ба нозироти андози мањалли
баќайдгирии МНХ, ариза оид ба ворид намудани таѓйирот дар муддати
3 рўзи корї пешнињод карда мешавад.
19. Дар њолати ворид намудани таѓйирот дар маълумотњои
баќайдгирии МНХ, андозсупоранда ба нозироти андози мањалли
баќайдгирии МНХ њуљљатњои зеринро пешнињод менамояд:
- ариза оиди ворид намудани таѓйирот дар баќайдгирии МНХ;
- Дафтарчаи баќайдгирии МНХ.
20. Корманди масъули маќомоти андоз дар муддати 3 рўзи корї аз
санаи ворид гардидани ариза оиди ворид намудани таѓйирот дар
баќайдгирии МНХ, ба Феҳристи љойгиршавии МНХ таѓйирот ворид
намуда, Дафтарчаи баќайдгириро бо таѓйиру иловањо ба
андозсупоранда бармегардонад.
21. Аз ќайд баровардани МНХ дар асоси аризаи андозсупоранда,
дар њолатњои зерин ба амал бароварда мешавад:
- иваз шудани суроѓаи истифодаи МНХ ва дигар њолатњои ба миён
омадани зарурияти баќайдгирии МНХ дар дигар маќомоти андоз, аз
љумла њангоми истифодабарии МНХ дар автомати бозї ё терминали
хизматрасонї, ки боиси зарурати баќайдгирии МНХ мегардад;
- ѓайриимкон будани истифодабарии МНХ вобаста ба сабабњои
корношоямии техникї;
- ќатъ гардидани фаъолияти андозсупоранда дар асоси ариза ё
ќарори суд;
- хориљ намудани МНХ аз Фењристи давлатї;
- иваз намудани МНХ.
22. Барои аз ќайд баровардани МНХ дар маќомоти андоз (ба
истиснои системањои компютерї) андозсупоранда ба маќомоти андоз ин
њуљљатњоро пешнињод мекунад:
- ариза дар хусуси аз ќайд баровардани МНХ аз рўйхати
баќайдгирї;
- МНХ;
- шиносномаи техникии корхонаи истењсолкунандаи МНХ;
- Дафтари сабти маблағҳои пулии нақд;
- Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуҷҷатҳои
ҳисоботи қатъӣ;
- Дафтарчаи баќайдгирии МНХ.
23. Корманди масъули маќомоти андоз МНХ-ро дар муддати 2
рўзи корї аз рўзи супоридани аризаи андозсупоранда аз ќайд мебарорад.

Барои ин, корманди масъули маќомоти андоз амалњои зеринро ба анљом
мерасонад:
- гирифтани њисоботи фискалї аз давраи пешнињоди охирини
њисоботи фискалї то лањзаи аз ќайдбарории МНХ;
- муќоисаи камералии маълумоти Дафтари сабти маблағҳои пулии
наќд, Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои
ҳисоботи қатъї бо нишондодњои њисоботи фискалї;
- аз қайд баровардан бо даровардани сабт дар Дафтари сабти
маблағҳои пулии нақд ва Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо)
ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї;
- гирифтани тамѓаи маќомоти андоз аз љилди(рўйпуши) МНХ;
- дар Дафтарчаи баќайдгирии МНХ дарљ намудани маълумот оиди
азќайдбарории МНХ;
- гузаронидани тањлили тартиби истифодабарии МНХ дар давраи
фаъолияти МНХ ва пешнињоди хулоса;
24. Корманди маќомоти андоз ба андозсупоранда бармегардонад:
- МНХ;
- Дафтари сабти маблағҳои пулии нақдї ва Дафтари баќайдгирии
расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї;
- Дафтарчаи баќайдгирии МНХ.
3. ГИРИФТАНИ ЊИСОБОТ АЗ ХОТИРАИ ФИСКАЛЇ ВА
ТАЛАБ НАМУДАНИ ЧИПТАИ НАЗОРАТЇ
25. Дар њолатњои зерин њисоботи хотираи фискалї аз тарафи
корманди масъули маќомоти андоз гирифта мешавад:
- њангоми пешнињоди эъломия ба маќомоти андоз;
- њангоми гузаронидани њама намуди санљишњои андоз;
- иваз намудани блоки хотираи фискалї;
- њангоми аз ќайд баровардани МНХ;
- њангоми талаби таъмири МНХ ва дар раванди таъмири љузъи
МНХ;
- њангоми иваз намудани Дафтари сабти маблағњои пулии нақд ва
Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои
ҳисоботи қатъї, бинобар сабаби пурра истифода шудани онҳо;
- корношоям ва ё гум шудани Дафтари сабти маблағҳои пулии
наќдии андозсупоранда ва Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо)
ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї.
26. Барои гирифтани њисоботи хотираи фискалї аз МНХ чунин
њуљљатњо пешнињод карда мешавад:
- Дафтари сабти маблағњои пулии нақд ва Дафтари баќайдгирии
расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї расидњои
раќамгузорї ва бо мўњри маќомоти њудудии андоз тасдиқшуда;
-њисоботњои њамарўза ва њисоботи охирини хотираи фискалии
МНХ.
27. Дар чиптаи назоратии МНХ, ки дар нуќтањои мубодилаи асъор
истифода мешаванд(ба истиснои тибќи патент фаъолияткунанда), ќабули

металлњои ранга, зарфњои шишагї, ломбардњо иловатан
маълумотњо оид ба фурўш ва харидро дар бар гирад.

бояд

4. ИСТИФОДАБАРИИ МНХ
28. Истифодабарандагони МНХ ўњдадоранд:
- њангоми фурўши мол, иљрои кор ва хизматрасонї МНХ–ро
истифода намоянд;
- дар мавриди мављуд набудани ќувваи барќ ва (ё) корношоямии
техникии МНХ ба харидорон њуљљатњои ба чекњо (расидњо)
баробаркардашуда дињанд;
- Дафтари сабти маблаѓњои пули наќд ва Дафтари баќайдгирии
расидњо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъиро пеш баранд;
- бо љамъбасти рўзи корї расмиёти «љамъбасти рўзи корї»-ро
иљро карда, маълумотњои њисоботии аз МНХ гирифташударо дар
Дафтари сабти маблаѓњои пулии наќд дарљ намоянд;
- њисобот оид ба «љамъбасти рўзи корї», Дафтари сабти маблаѓњои
пулии наќд, Дафтари баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар
ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї ва чиптањои(чекњои) нодуруст ба МНХ
вориднамуда
андозсупорандагон дар
муддати 5 сол бояд нигоњ
доранд.
29. Барои МНХ, ки бо автомати савдо муљањњаз гардонида
шудааст, давомнокии басти корї аз љониби андозсупоранда муайян
гардида, аз як моњ зиёд буда наметавонад.
30. Барои аз эътибор соќит кардани маблаѓњои иштибоњан
(нодуруст) дар ваќти хариду фурўш, иљрои кор ва хизматрасонињо ба
хотираи фискалии МНХ воридшуда, чиптаи (чеки) аслии нодуруст
воридгардида дар Дафтари сабти маблаѓњои пулии наќд дарљ шуда, дар
охири моњи њисоботї ба маќомоти андоз пешнињод карда мешавад.
31. Маълумотњои Дафтари сабти маблаѓњои пулии наќд бояд ба
нишондоди МНХ дар рўзи гирифтани маълумот мувофиќат кунад.
32. Дар ваќти гирифтани њисобот аз МНХ, нишондоди њолати
љории хазина бояд бо маблаѓи наќдии дар хазина мављудбуда мутобиќат
кунад.
33. Дар њолати аз љињати техникї корношоям будани МНХ, ки
таъмири он бе кушодани тамѓаи маќомоти андоз номумкин аст,
андозсупоранда дар муддати се рўзи корї оид ба таъмирталаб будани
МНХ ба маќомоти андоз пешнињод менамояд:
- ариза бо нишон додани раќам, таърихи гирифтани Дафтарчаи
ќайди МНХ, нишондоди њисобкунаки МНХ дар оѓози рўзи кории МНХ,
ки корношоям мебошад;
- шартнома бо МХТ, ки дар он мўњлати гузаронидани таъмир ва
сабаби корношоямии МНХ дарљ шудааст.
34. МНХ дар њолатњои зерин аз нигоњи техникї корношоям ба
њисоб меравад;

- чоп накардани чипта (чек), чопи нофањмо ё дар чиптаи(чеки)
назоратї нопурра дарљ гардидани маълумоти дар банди 47 Тартиби
мазкур пешбинишуда;
- мављуд набудани имконияти гирифтани нишондоди хотираи
фискалї;
- набудан ва ё вайрон будани тамѓаи гузоштаи маќомоти андоз;
- мављуд набудани шартнома бо МХТ.
35. МНХ бо системаи компютерї, дар он сурат аз љињати техникї
корношоям мебошад, ки агар
амалњои дар банди 34 Тартиби
пешбинишуда љой дошта бошанд.
36. Дар њолати то ба охир истифода шудан ё гум кардани (вайрон
намудани) Дафтари сабти маблағҳои пулии наќд ва Дафтари
баќайдгирии расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї,
андозсупоранда барои иваз (барќарор) намудани онњо дар муддати 3
рўзи корї ба маќомоти андози мањалли баќайдгирии МНХ њуљљатњои
зеринро пешнињод менамояд:
- ариза;
- Дафтари нави сабти маблаѓњои пулии накд ва Дафтари
баќайдгирии расидњо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои ҳисоботи қатъї;
- МНХ, Дафтари истифодашудаи сабти маблаѓњои пулии наќдї ва
Дафтари истифодашудаи баќайдгирии расидњо (квитансияњо) ва дигар
њуљљатњои њисоботи ќатъї, барои гирифтани хотираи фискалї.
37. Маќомоти андоз дар муддати на дертар аз 2 рўзи корї, аз рўзи
баќайдгирии аризаи андозсупоранда, Дафтари сабти маблаѓњои пулии
накд ва Дафтари баќайдгирии расидњо (квитансияҳо) ва дигар ҳуљљатҳои
ҳисоботи қатъиро иваз менамояд.
5. ТАЛАБОТЊОИ ТЕХНИКЇ БА МНХ
38. Талаботи техникии бо Тартиби мазкур муќарраршуда барои
МНХ, ки дар Љумњурии Тољикистон истифода мешаванд, њатмї
мебошад.
39. Мошинахои назоратї-хазинавие, ки љавобгўй ба талаботи
мазкур буда, ба Фехристи давлатии МНХ дохил карда шудаанд, барои
истифодаи онњо дар Љумњурии Тољикистон иљозат дода мешавад.
§1. Гурӯҳбандии МНХ
40. МНХ, ки барои амалисозии њисобаробаркунињои пулии наќд
бо ањолї истифода бурда мешаванд, аз рўи тавсифоти функсионалї ва
имкониятњои истифодабарї бояд ба талаботњои яке аз гурўњњои зерин
мутобиќат намоянд:
- Гурўњи 1 - МНХ хурдњаљм (портативї), ки бо таври автономї
истифода бурда мешавад;
- Гурўњи 2 - МНХ бо системаи камфаъол;
- Гурўњи 3 - МНХ фаъол бо системаи компютерии њисоб;
- Гурўњи 4 - сабткунандаи фискалї.

41. МНХ-и хурдњаљм (портативї), ки бо таври автономї истифода
бурда мешавад, МНХ мебошанд, ки имкониятњои фунсионалии он бо
барномаи аз дохил тарњрезишуда идора шуда, бо васл намудани
воситањои иловагӣ метавонад васеъ карда шавад. Ба МНХ автономї,
инчунин МНХ хурдњаљм, ки бе истифодаи ќувваи барќ амал мекунанд
дохил мешаванд.
42. Ба МНХ бо системаи камфаъол МНХ-е дохил мешаванд, ки
дар системањои компютерї – хазинавї истифода гардида, аммо дорои
имконияти идоракунии ин системаро надоранд. МНХ бо системаи
камфаъол метавонанд монанди МНХ хурдњаљм бо таври автономї
истифода гарданд.
43. МНХ-и фаъоли бо системаи њисоби
компютерї, МНХ
мебошанд, ки бо системаи њисоби компютерї – хазинавї фаъолияти
системаро идора менамояд. Ин намуди МНХ њамчун МНХ бо системаи
камфаъол ва МНХ автономї истифода мегарданд.
44. Сабткунаки фискалї, МНХ-е мебошад, ки дар таркиби
системаи компютерї- хазинавї истифода шуда, бо воситаи хатњои алоќа
маълумотњоро ќабул менамояд.
45. Шартњои истифодаи њар як гурўњи МНХ тибќи шарт ва
талаботњои барои истифодаи њар яки онњо муќарраршуда, амалї
мегардад.
§2.Талаботњое, ки ба њама гурўњњои МНХ ҳатмист
46. Талаботњои зерин барои њамаи гурўњњои МНХ њатмист:
- механизми чопкунї(принтер);
МНХ бояд чоп кардани маълумоти њарфї – раќамиро таъмин
карда тавонад.
- тасмаи чиптаи (чеки) хазинавї.
47. Дар чиптаи (чеки) хазинавї, ки ба мизољ дода мешавад бояд
маълумотњои зерин дарљ шуда бошанд:
а) маълумот оид ба андозсупоранда
- номи кўтоњи андозсупоранда, ки тањвили молро (иљрои кор ва
хизматрасониро) анљом медињад;
- раќами мушахасси андозсупорандае, ки дар хотираи фискалї
ворид карда шудааст;
- рамз (код), номгўй ва мавќеи љойгиршавии МНХ;
- дигар маълумотњо, ки андозсупоранда дарљи онњоро
зарур
мешуморад (раќами телефон ва ѓайра).
б) маълумот оид ба тањвили мол (иљрои кор ва хизматрасонї):
- рамзи (коди) ва ё номгўи мол (иљрои кор ва хизматрасонї);
- миќдор ва њаљми мол;
- арзиш ба воњиди мол (иљрои кор ва хизматрасонї);
- маблаѓи андоз ба арзиши иловашуда, агар супорандаи чунин
андоз бошад;
- маблаѓи умумї.
в) маълумоти умумї:
- раќами тартибии чиптањои (чекњои) хазинавї;

- сана ва ваќти додани чипта (чек);
- тамѓа ва раќами истењсолии МНХ;
-рамзи (коди) шўъба ва хазиначї (њисобдор);
- нишонаи аломати рељаи фискалї (нишона).
§3. Тасмаи (лентаи) назоратї
48. Дар МНХ тасмаи назоратї бояд дорои хусусиятњои зерин
бошад:
- маълумотњо оид ба чиптаи(чеки) хазинавиро таљассум намояд;
- дар мавриди баќайдгирии амалиётњо, тасмањои назоратї ва
чиптавї бояд дар як ваќти корї тартиб дода шаванд ва (ё) чоп намудани
тасмаи назоратї бояд дар низоми автономї(мустаќилона) таъмин
шавад.
Дар мавриди мављуд набудани тасмаи назоратї ва ё набудани
имконияти мустаќилона чоп намудани тасмаи назоратї ба истифодаи
МНХ бояд роњ дода нашавад.
§4. Хотираи фискалї
49. Њар як МНХ бояд дорои хотираи фискалї (минбаъд - ХФ)
бошад, ки алоќаро бо ќисмати (блоки) идоракунї таъмин менамояд.
50. ХФ аз истифодаи ќувваи барќ вобастанабуда воситаи доимии
хотира барои мањфуздории иттилоот буда, маълумотњои њамарўза,
даврї, љамъбастї ва умумии њисобдориро дар бар мегирад ва
имконнопазирии воридоти таѓйиру иловањо ба онро таъмин менамояд.
51. Њангоми мављуд набудани интиќоли маълумот оид ба њаљми
амалиётњои њаррўза дар охири рўзи корї (гузариш аз як рўз ба дигар рўз)
истифодаи МНХ дар оѓози рўзи кории оянда, аз ҷиҳати техникї бояд
ѓайриимкон бошад.
52. Кори љузъии хотираи фискалии дорои таљњизоти
интиќолидињандаи электронии (минбаъд - ТИЭ) маълумот ва тасмаи
электронї бояд имконпазир бошад.
53. Ба маълумотњои аз ХФ чопшаванда ва дар он
нигоњдоришаванда инњо дохил мешаванд:
- раќами корхонаи истењсолкунандаи МНХ;
- маълумот оид ба андозњои ѓайримустаќими њисобшаванда (агар
супоранда набошад «сифр» гузошта мешавад);
- раќами баќайдгирии ТИЭ;
- санаи фаъолгардонии ТИЭ.
54. Маълумоти њисоботии њаррўзаи ба ХФ интиќолёбанда ё аз ХФ
чопшаванда дар шакли њисоботи фискалї (њисоботи «Z»):
- маблаѓи фурўш (иљрои кор ва хизматрасонї), ки андозбандї
мешавад;
- маблаѓи фурўш (иљрои кор ва хизматрасонї), ки андозбандї
намешавад;
- шумораи чиптањои (чекњои)ба харидорон (мизољон) додашуда;
- санаи њисоботи њаррўзаи ХФ.

55. Њаљми ХФ бо шарти истифодаи МНХ на кам аз 300 рўз дар сол
бояд пешбурди њисоботи фискалиро дар мўњлати на зиёда аз 5 сол
таъмин намояд.
56. МНХ бояд чоп намудани ХФ–ро барои давраи дилхоњ таъмин
карда тавонад, аз љумла маълумотњо оид ба:
- љамъи маблаѓи амалиётњо дар давра;
- љамъи маблаѓи андозњо дар давра;
- раќами мушаххаси андозсупоранда;
- рамзи объект ва МХТ.
57. Маълумотњои дар ХФ сабтшаванда пас аз пурра шудани ХФ
бояд мањфуз нигоњ дошта шаванд.
58. Истифодаи МНХ дар њолатњои зерин ѓайриимкон мегардад:
- пур шудани ХФ;
- вайроншавии ХФ;
- њангоми кушодани ХФ;
- риоя нагардидани тартиби истифодаи МНХ;
- њангоми кўшиши дахолати худсарона ба кори ХФ;
- њангоми кушодан, вайроншавии ТИЭ ва дар дигар њолатњое, ки
дар Талаботњои техникї ба воситањои электронии интиќолдињандаи
маълумотњо дар МНХ истифодашаванда ќайд гардидаанд;
- дар охири рўзи корї ё таѓйир додани санаи рўз, њангоми интиќол
надодани маълумотњои њаррўза ба ХФ.
§5. Дарљи сана ва ваќт
59. МНХ бояд дорои нишондоди сана ва ваќти таќвимї бошад. Бе
расонидани зарар ба тамѓаи њифозатї ва корпуси МНХ ѓайриимконии
иваз намудани сана ва ваќт бояд таъмин карда шавад.
§6. Нишондоди МНХ
60. МНХ бояд дорои 2 нишондод - барои харидорон (мизољон) ва
хазиначї бошад, ки љамъи маблаѓро дар њар як чипта(чек) (на кам аз 8
сифр) дарљ намояд.
61. МНХ хурдҳаҷм бояд дорои на кам аз 1 нишондод бошад, ки
љамъи маблаѓи фурўшро дар њар як чипта(чек) (на кам аз 7 сифр) дарљ
намояд.
§7. Раќами истењсолї ва калиди МНХ
62. МНХ бояд доро раќамии заводи истењсолкунанда (бо дарљи
рамзи њарфї ва раќамї, сол ва силсилаи барориш) ва калиди махсус
(электронї), ки онро ба њолати корї медарорад, бошад.
§8. Љойи тамѓагузорї
63. МНХ бояд дорои љойи махсуси тамѓагузорї дар ќисмати
дастнораси он бошад. Љойи тамѓагузорї инчунин метавонад дар дигар
ќисматњо, ки комилии тамѓаро мушоњида кардан осонтар аст, љойгир
карда шавад.

§9. Дуруст намудани доираи њудуди ќайди маблаѓњои пулї
64. МНХ бояд дорои имкониятњои дуруст намудани ќайди
маблаѓњои пулї, чї яклухт ќайд намудани маблаѓ ва ё бо гузоштани
аломати вергул «,» људо намудан ба воњидњои дањиро дошта бошад.
§10. Тарҳрезии нишондодњои (параметрњои) барномасозї
65. МНХ бояд дорои нишондодњои зерини барномасозї бо
тугмачањоро дошта бошад:
- тарњрезии молњои (номгўй ё рамз, шумора, арзиши мол) на кам аз
1000;
- тарњрезии шўъбањо (номгўи шўъбањо ё рамзњои онњо) – барои
гурўњњои 2, 3 ва 4 на кам аз 8, барои гурўњи 1 на кам аз 4;
- тарњрезии шакли пардохт - на кам аз 3;
- тарњрезии тахфиф (каму зиёд) кардани арзиш на кам аз 3.
66. МНХ бояд функсияи гардиши молњоро низ дошта бошад. Дар
баробари имконияти барномасозии њисоби молњои ќабулшаванда дар
давраи фуруш, ќобилияти њисоби камшавии мол ва дар мавриди ба
итмом расидани он додани бонги махсусро дошта бошад.
§11. Шумораи хазиначиён
67. МНХ бояд фаъолияти якчанд хазиначиро таъмин карда
тавонад. Дар гуруњњои 2, 3 ва 4 бояд фаъолияти на кам аз 4 хазиначї дар
як МНХ, дар гурўњи 1 бошад, як хазиначї бо як МНХ таъмин карда
шавад.
§12. Ќуттии нигоњдории маблаѓ
68. МНХ гуруњњои 2 ва 3 бояд дорои ќуттии маблаѓнигоњдории
металлӣ, ки бо калиди алоњида мањкам карда мешавад бошад. Барои
МНХ гурўњи 1 доштани ќуттии нигоњдории маблаѓ талаб карда
намешавад.
§13. Дигар имконот
69. МНХ бояд иљрои функсияњои зеринро низ дошта бошад:
- ислоњи камбудињо;
- даст кашидан аз моли харидоришуда (иљрои кор ва
хизматрасонї);
- баргардонидани мол;
- иваз намудани мол;
- њисоби баќия;
- гузоштани пулњои наќдї ба хазина (ба истиснои МНХ гурўњи 1);
- додани пулњои наќдї аз хазина;
- назорати баќияи молњо.
§ 14. Дараљаи њимоявї
70. МНХ дорои якчанд дараљаи њифозатии зерин мебошад:
- бояд чунон тамѓаи њифозатї гузошта шавад, ки бе расонидани
зарар ба тамѓа кушодани љузъњои он ѓайриимкон бошад;

- дар сурати ногањон аз њолати корї баромадани МНХ, инчунин
набудани ќувваи барќ мањфузияти маълумотњои дар хотираи корї ва
фискалї љойгирбуда бе зараррасонї ба тамѓа ва љузъњои дигари он бояд
нигоњ дошта шавад.
- њангоми кушодани хотираи фискалии МНХ, корношоямї,
ивазнамої, нуќсон дар љузъњои чопкунї ва ё кушодани он набудани
тасмаи чиптавї ва назоратї, кушодани ТИЭ ва дигар чунин њолатњо
кори МНХ бояд ѓайриимкон бошад.
§15. Талаботњо оид ба МНХ хурдњаљми ба таври автономї
истифодашаванда (гурўњи 1)
71. МНХ-и хурдњаљми ба таври автономї истифодашаванда барои
истифода дар шароити мављуд набудани таъмини шабакаи барќи
стандартии ивазшаванда, инчунин фаъолият дар дўкончањо, маѓозањои
хурд, дўконњои сайёр ва дигар чунин объектњо пешбинї шудааст. Чунин
МНХ бояд дар мавриди набудани ќувваи барќ бо истифода аз таљњизоти
захиракунандаи энергия, кидар дохил ва ё беруни он љойгир аст (ё
ивазкунандаи он) имконияти амал намуданро дошта бошад.
§16. Талаботњо ба МНХ бо системаи камфаъол (гурўњи 2)
72. МНХ бо системаи камфаъол бояд ба талаботњое, ки дар
бандњои 46-70 Тартиби мазкур пешбинї шудааст, љавобгўй бошад.
§17.Талаботњо баМНХ фаъол бо системаи
компютерии њисоб (гурўњи 3)
73. МНХ фаъол бо системаи
компютерии њисоб бояд ба
талаботњое, ки дар бандњои 47-70 Тартиби мазкур пешбинї шудааст,
љавобгўй бошад. МНХ фаъол бо системаи њисоби компютерї барои
ворид намудан ба Фењристи давлатии МНХ якљоя бо таъминоти
барномавии дахлдор, ки фаъолияти онро идора менамояд пешкаш карда
мешавад.
74. Ба МНХ фаъол бо системаи компютерии њисоб инчунин МНХ
–POS-системањо, ки ба монанди компютерњои фардї имконияти ворид
намудан ва хондан, коркард ва дарљи маълумотро доранд, дохил
мегарданд.
75. Ба ѓайр аз њисоби фурўши мол, дар POS-система, инчунин
дигар маълумот барои тањлили минбаъда љамъ оварда мешаванд. POSсистема бо маќсади муайян намудани моли зарурї ва ќабул намудани
маълумот оид ба он (арзиш, мўњлати коршоям ва ѓайра), омода
намудани чиптаи фискалї, њисоби маблаѓи баргардонанда, тайёр
намудани њисоботњои гуногун дорои интерфейс (намуди барнома) барои
алоќамандї бо истифодабарандагон бошад.
§18. Талаботњо ба сабткунандаи фискалї (гурўњи 4)

76. Сабткунандаи фискалї - таљњизоти чопкунандае мебошад, ки
дар таркиби POS-система амал карда, дорои ХФ мебошад ва бояд ба
талаботњои фасли 3 њуљљати мазкур љавобгўй бошад.
77. POS-система, њамчун дастаи асбобњо барои автоматикунонии
фаъолияти хазиначї мебошад, ки асоси онро сабткунаки фискалї
ташкил медињад. Ба таркиби POS-система блоки системавї, тугмачаҳои
барномавӣ, баќайдгираки фискалї, монитор барои хазиначї, ќуттии
маблаѓгузорї, њисобкунаки корт, сканер штрих-кодњо ва дисплей барои
харидор( мизољ ) мебошад.
78. Љойгиркунонии якљояи ќисмњои таркибии таљњизот дар маљмўъ
љойи кори хазиначиро ташкил менамояд.
§19.Талаботњои техникї ба таљњизоти интиќолдињандаи
электронии маълумотњо дар МНХ истифодашаванда
79. Тамоми њуљљатњои пардохтї, њисоботњои бастњои кории
хазиначиён, инчунин њисобот оид ба фаъолгардонии ТИЭ, бояд бо дарљи
раќами рамзи криптографии санљишї (минбаъд-РКС) анљом ёбад.
80. Тамоми њуљљатњои пардохтї, њисоботњои бастњои кории
хазинадорон, инчунин њисобот оид ба фаъолгардонии ТИЭ бояд сатри
иборат аз раќами бањисобгирии
ТИЭ-и фаъолшударо (шакли чопї:
«раќами њисоби ТИЭ») чоп намоянд. Љойи чопи ин маълумот дар
њуљљатњои истифодабарии МНХ муайян карда мешаванд. Раќами
бањисобгирии ТИЭ бояд дар ХФ МНХ нигоњ дошта шавад.
81. Фаъол намудани интиќолдињандаи электронии масофавї
танњо баъд аз интиќол додани маълумотњои аввалия
тавассути
танзимгари алоќаи интихобнамудаи маќоми ваколатдори давлатї ба
маркази маълумотњои Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва чоп намудани маълумоти тасдиќкунанда аз МНХ амалї
мегардад.
82. Анљомёбии амалиётњои хазинавї пас аз фаъолгардонии ТИЭ
бояд бо тартиби дар бандњои 79 – 98 пешбинигардидаи Тартиби мазкур
ќайд гардад.
83. Дар МНХ бояд барои додани њуќуќи иљозат ба дастрасии
маълумотњои ТИЭ тибќи талаботи дар бандњои 100-106 Тартиби мазкур
пешбинишуда дода мешавад.
84. Дар љавоб ба дархости МНХ
маълумотњои аз ТИЭ
гирифташуда
бояд дар тасмаи назоратии МНХ тибќи њуљљати
хусусиятњои техники ин таљњизот чоп карда шавад.
85.Њангоми хомўш намудани махзани маълумотњои ТИЭ, бояд
дархости маълумот дар њама реља, ба истиснои рељаи фурўш дар МНХ
имконпазир бошад. Тартиби фаъол намудани ТИЭ, хомўш намудани
махзани маълумотњо ва талаб намудани маълумотњо аз ТИЭ бояд дар
њуљљатњои ба истифодадињии истењсолкунанда чоп карда шавад.
86. Њангоми
амалиёти
фаъол
намудани
ХФ-и
МНХ
азнавбаќайдгирї
ва
дохил
намудани
ТИЭ
ба
МНХ-и

фискализатсияшуда, мошина бояд имконияти фаъол намудани ТИЭ-ро
дињад.
87. Фаъолгардонии ТИЭ бояд танњо пас аз анљоми басти корї
имконият дошта бошад.
88. Њангоми фаъолгардонии ТИЭ, МНХ бояд интиќоли
маълумотњои зеринро ба ТИЭ таъмин карда тавонад:
- санаи љории фаъолгардонї;
- ваќти љории фаъолгардонї;
- раќами барориши МНХ;
- рақами мушаххаси андозсупоранда;
- раќами њисоботи љамъбастии охирин (њисоботи «Z»);
- навъи МНХ;
- баќияи љамъбастии ХФ.
89. Дар њолати фаъол гардидани ТИЭ, МНХ бояд, ки њисоботњои
дар поён тартибдодашударо, ки бо тариќи дархост аз ТИЭ талаб карда
шудааст чоп намояд:
- навъи МНХ;
- раќами барориши МНХ;
- рақами мушаххаси андозсупоранда;
- раќами бањисобгирии ТИЭ;
- маълумоти баќайдгирии МНХ;
- раќами ќаблии њисоботи«Z» то фаъолгардонї;
- санаи фаъолгардонї;
- ваќти фаъолгардонї;
- љамъбасти баќияи хотираи фискалї.
90. Дар анљоми фаъолгардонии ТИЭ, дар хотираи фискалии МНХ
бояд маълумотњои зерин нигоњ дошта шаванд:
- раќами бањисобгирии ТИЭ;
- санаи фаъолгардонї;
- раќами њисоботи ќаблии «Z» то фаъолгардонї;
91. Њангоми омода гардидани њуљљати пардохт, МНХ бояд
расонидани маълумоти зеринро ба ТИЭ таъмин намояд:
- намуди амалиётњои хазинавї (фурўш, баргардонидани мол,
баргардонидани фурўш, барњамдињї, тахфиф, изофа, фурўш аз корти
пардохтї) - аз њар як амалиёти зикргардида. Маълумот оид ба дигар
намудњои амалиётњои хазинавї метавонад дар шакли матни алоњида
пешнињод гардад;
- барои пеш бурдани њисобот дар ТИЭ вобаста ба шўъбањо,
бахшњо, молњо, хизматрасонњо ва ѓайра аз рўи рамзи њисоботї (оид ба
фурўш, харид, баргардонидани мол, баргардонидани фурўш,
барњамдињї, амалиёт оид ба фурўш аз корти пардохтї);
- миќдор (шумора) аз рўи шўъбањо;
- маблаѓ аз рўи шўъбањо;
- сана ва вакти чопи њуљљат ва рамзи хазиначї (раќам).
92. То додани њуљљати тасдиќи фурўш (чипта) дар ТИЭ (то чоп
кардани чиптаи хазинавї), МНХ бояд ба барњамдињии он роњ надињад.

93. Бе санљиши комилнокии бойгонї, МНХ набояд ќабули
њисоботи «Z»-ро иљозат дињад.
94. Њангоми ќабули њисоботи «Z» МНХ бояд сана, ваќт ва рамзи
хазиначиеро, ки ин њисоботро дар ТИЭ ќабул намудааст, тањвил
дињад.Ин сана ва ваќт бояд бо сана ваќти њисоботи чопшаванда як
бошад.
95. Њангоми тартиб додани њисоботи «Z», МНХ маълумот оид ба
њисоботи дар ТИЭ сабтшударо бо илова намудани сатри РКС (рамзи
криптографии санљишї) тањвил медињад.
96. Мањкам кардани мањзани маълумоти ТИЭ (ЕМQ) бе чоп
намудани њисоботи навбатии «Z» бояд ѓайри имкон бошад.
97. Њангоми вайрон шудани ХФ, МНХ имконияти мањкам
намудани мањзани маълумоти ТИЭ-ро, бе чоп намудани њисоботи «Z»,
танњо дар мавриде дода метавонад, ки мањкам намудани мањзан бо ин
сабаб ѓайриимкон бошад. Махкам кардани мањзани маълумоти ТИЭ, ки
истифодаи он дар таркиби МНХ боз дошта шудааст, танњо дар мавриди
аз кор баромадани ТИЭ имкон дорад.
98. Агар рамзи љавобии ТИЭ оиди љой доштани ягон нуќсон дар
МНХ маълумот дињад, бояд сатри огоњикунанда иборат аз рамзи
љавобии ТИЭ бо дарљи нуќсони љойдошта дар ТИЭ (шакли чоп: «ЕРР
_ТИЭ_ рамзи љавобї» ё «ЕРР _ТИЭ »)чоп шавад.
99. Агар амалиёти технологии дилхоњ бо МНХ анљомдодашуда
имконияти иваз шудани натиљањои њисоботи «Z»-ро ба миён оварад, пас
њангоми ба кор андохтани МНХ ва то ќабули њисоботи «Z» дар асоси
маълумотњои дахлдор маълумотњои фискалї бояд дар ТИЭ барќарор
карда шаванд.
100. МНХ барои ќабул намудани махзани маълумотњо аз ТИЭ бояд
имконияти иљрои талаботњои зеринро дошта бошад:
- бо шўъбањо барои давраи муайян;
- њисоботи «Z», аз рўи шуъбањо барои давраи муайян;
- њисоботи «Z», аз рўи давраи муайян;
-натиљаи њисоботи «Z»,
- натиљањои фаъолнамої (активизатсия);
- њуљљат аз рўи раќами МНХ;
- тасмаи назоратї аз рўи њисоботи «Z».
101. МНХ бояд имконияти чоп намудани ду намуди њисоботро
дошта бошад:
- њисоботи мушаххас – танњо дарљи маблаѓи љамъбастї барои
давраи (ваќти) интихобшуда;
- њисоботи муфассал – тамоми маълумотњо, аз љумла маблаѓи
љамъбастї барои давраи (ваќти) интихобшуда;
102. Тартиби чоп намудани маълумоти аз ТИЭ гирифташуда дар
МНХ бояд дар њуљљатњои истифодабарии МНХ дарљ шуда бошад.
103. Њангоми дар таркиби МНХ набудани ТИЭ ва љойгир будани
ТИЭ, ки ќаблан дар дохили дигар МНХ фаъол гардида буд, бояд кори
онро боз дорад.

104. Барќарор намудани кори МНХ, танњо бо роњи љойгир
намудани ТИЭ- фаъолгардида дар дохили он имконпазир мегардад.
105. Ба истиснои њолатњои алоќаманд ба санљиши комилии махзани
маълумотњо, чоп намудани њисоботи «Z» ва мањкам намудани махзани
маълумотњо кори МНХ њангоми наздик омадан ба пур шудани хотираи
ТИЭ, дар њолатњои корношоямї ё ба охир расидани мўњлати ба махзани
асосї додани маълумотњои љамъгардида бояд ѓайриимкон гардад.
106. Њангоми љойгир намудани ТИЭ-и фаъолнагардида ба таркиби
МНХ, ба истиснои амалиётњои азнавбаќайдгирї ё фаъолгардонии ТИЭ
ворид намудани дигар маълумотњо бояд ѓайриимкон бошад.
§20. Дигар талаботњо
107. Тавсифоти техникї ва истифодабарии МНХ, ки дар талаботи
мазкур дарљ нагардидааст бояд ба талаботи умумиэътирофшуда
мутобиќат намояд.
108. Аломатњои тугмачањо, маълумотњои дар нишондињанда
бароварда ва дар МНХ чопшаванда, ки барои истифода дар Љумњурии
Тољикистон иљозат шудаанд, бояд бо раќам, аломатњо ва алифбои
тољикї бошанд.
109. МНХ мутобиќ ба хусусиятњои ТИЭ бояд бо лавозимотњои
техники зарурї таъмин карда шавад.
110. Дар шиносномаи техникии МНХ, бояд сањифањои алоњида
оид пешбурди ќайди махсус дар бораи насб ва ё иваз кардани ТИЭ љой
дошта бошад.
6. Ташаккули Фењристи давлатии МНХ-и дорои хотираи фискалї
барои истифодабарї дар Љумњурии Тољикистон
111. Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
(минбаъд - маќоми ваколатдор), маќоми ваколатдори давлатї ва
маќомоти дахлдори дигар Фењристи давлатии МНХ-и дорои хотираи
фискалиро, ки барои истифода дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
иљозат дода шудааст (минбаъд - Фењристи давлатї), тасдиќ менамояд.
Њангоми анљом додани њисоббаробаркунї бо пули наќд дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон танњо он тамѓањои МНХ, ки ба Фењристи
давлатї ворид карда шудаанд, истифода бурда мешавад.
112. Барои хулосабарорї оид ба талаботи техникї љавобгуй
будан, ворид намудани тамѓањои МНХ ба Фењристи давлатї ё аз
Фењристи давлатї хориљ намудани тамѓањои МНХ, дар назди Вазорати
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон Комиссияи экспертии
байниидоравї бо љалби кормандони Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон, маќоми ваколатдори давлатї, маќомоти дахлдори дигар ва
коршиносон таъсис дода мешавад.
113. Дар њолати аз Фењристи давлатї хориљ намудани ин ё он
тамѓаи МНХ истифодабарии минбаъдаи он то ба охир расидани

мўњлатњои дар Фењристи давлатї нишондодашуда иљозат дода мешавад.
114. Баррасии масъалањо оид ба ворид намудани тамѓаи нави МНХ
ба Фењристи давлатии МНХ дар асоси аризаи барои дохил ва ё хориљ
намудани тамѓаи нави мошинаи назоратї–хазинавї ба (аз) Фењристи
давлатї мутобиќи замимаи 6 Тартиби мазкур амалї мешавад.
115. Ба ариза барои ворид намудани тамѓаи МНХ ба Фењристи
давлатї чунин њуљљатњо замима мегарданд:
шиносномаи МНХ
ва њуљљати
техникии
корхонаи
истењсолкунанда;
- намунаи чиптањо (чекњо) ва њисоботњои љамъоваришуда, ки
корхонаи истењсолкунандаи МНХ дар њолати ѓайрифискалї будани
МНХ чоп намудааст;
- дастур оид ба истифодабарии МНХ, дар њомили коѓазї ва
электронї;.
- дастур барои шахси ваколатдори маќомоти андоз дар њомили
коѓазї ва электронї, оид ба барќарор намудани рељаи фискалї,
азнавбаќайдгирии МНХ, гирифтани њисоботи фискалї, њисобот оиди
њолати љории хазина, инчунин барои дар чиптаи назоратї ворид
намудани маълумоти дар банди 27 Тартиби мазкур пешбинишуда;
- санади кафолатии корхонаи истењсолкунанда оид ба
хизматрасонињои техникї вобаста ба тамѓаи дахлдори МНХ;
- тавсифномаи техникии тамѓаи МНХ, ки аз љониби корхонаи
истехсолкунанда дода шудааст;
- расми (сурати) рангаи МНХ дар њомили коѓазї ва электронї.
116. Агар тамѓаи МНХ барои насб намудан ба барномахои
компютерї таъин шуда бошад, ба ариза иловатан барои пайвастшавии
сабткунандаи фискалї ба барномањои компютерї хуљљатњои зерин
пешнињод карда мешавад:
- хулосаи маќоми ваколатдори давлатї дар бораи мувофиќатии
МНХ ба талаботи техникии системаи компютерї. Додани хулоса аз
љониби маќоми ваколатдори давлатї дар мувофиќа бо маќоми
ваколатдор амалї карда мешавад;
- тасдиќи санади кафолатї аз љониби МХТ вобаста ба
хизматрасонии техникии намуди МНХ, ки дорои системањои компютерї
мебошад.
117. Ба талаботи техникї љавобгў будани тамѓаи МНХ барои
ворид намудан ба Фењристи давлатї аз љониби Комиссияи экспертии
байниидоравї бо роњи гузаронидани озмоиши намунаи тамѓаи МНХ
дар њузури шахсе, ки барои ворид намудани МНХ ба Фењристи давлатї
мурољиат намудааст, амалї мегардад. Барои муайян сохтани талаботи
техникии тамѓаи МНХ Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии
Тољикистон њуќуќи љалби дигар мутахассисон ва коршиносонро (ба
истиснои шахсоне, ки барои ворид намудани тамѓаи МНХ ба Фењристи
давлатї мурољиат намудаанд ва шахсони ба онњо алоќаманд) дорад.
118. Ќарор оид ба ворид намудани (ё рад намудани воридкунии)
тамѓаи МНХ ба Фењристи давлатї аз љониби Вазорати рушди иќтисод

ва савдои Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо маќоми ваколатдори
давлатї ва дигар маќомоти дахлдор баъди гирифтани хулосаи
Комиссияи экспертии байниидоравї дар муддати 1 моњ, аз рўзи ворид
шудани ариза ва њуљљатњои зарурие, ки ба ариза њамроњ мегарданд,
ќабул карда мешавад. Дар њолати рад намудани ариза барои ворид
намудани намуди МНХ ба Фењристи давлатї, ба аризадињанда мактуби
дахлдор бо баёни њама сабабхои радкунї фиристода мешавад.
119. Хориљ намудани тамѓаи МНХ аз Фењристи давлатї аз љониби
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, маќоми
ваколатдори давлатї ва дигар маќомоти дахлдор дар њолати љавобгў
набудани он ба талаботи муќаррарнамудаи Тартиби мазкур тибќи
хулосаи Комиссияи экспертии байниидоравї амалї мегардад.
120. Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон дар
якљоягї бо маќоми ваколатдори давлатї андозсупорандагонро оид ба аз
Фењристи давлатї хориљ намудани (ворид намудани) тамѓаи МНХ дар
муддати на камтар аз 2 моњ тариќи интишори ќарори мазкур дар
воситањои ахбори омма огоњ менамояд.

Замимаи 1
ба Тартиби истифодаи мошини
назоратї - хазинавии дорои
хотираи фискалї
АРИЗА
барои бақайдгири ва аз қайд баровардани
мошинаи назоратї - хазинавии дорои хотираи фискалї(МНХ)
Ќисми I. Маълумоти умуми дар бораи андозсупоранда
1
2
3
4

РМА (раќами мушаххаси
андозсупоранда)
РЯМ (раками ягонаи мушаххас)
РСБ (рамзи сабаби бањисобгирї)
Номи пурраи
андозсупоранда

Ќисми II. Маълумот оиди бақайдгирии давлатии МНХ
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Шањодатномаи баќайдгирии андозсупоранда дар нозироти андоз, ҳамчун супорандаи
андози арзиши иловашуда (дар мавриде пур карда мешавад, ки агар маълумоти мазкур дар
лентаи назоратї дарљ шавад)
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гузошта шавад):

Қайди маълумот дар бораи мошинаи назоратї-хазинавии дорои хотираи
фискалї дар ҳолати бақбаќайдгирӣ

Б

Таѓйирёбии маълумоти дар аризаи пештара дарљшуда

В

Аз ќайд баровардани МНХ
Ќисми III. Маълумот оиди аз ќайд баровардани МНХ

Тамѓаи мошинаи назорати хазинави
Раќами тартибии аз љониби истењсолкунанда ба
МНХ гузошташуда
Соли
Раќами
истењсол
шиносномаи техникї
Ширкат ва кишвари
истењсолкунанда
Мањалли љойгиршавии мошинаи назорати хазинави
Вило

Ша

ят

њр

Ноњи
я
Хона
(бино)

Кўча
3

Намуди
фаъолият

4

Ба ариза замима карда мешаванд:
А

Дафтари сабти маблаѓњои
пули наќд

миќдори вараќњо

Б

Дафтари баќайдгирии
расидњо(квитансияњо) ва
дигар њуљљатњои њисоботи
ќатъї

миќдори вараќњо

В

Шиносномаи техзникии мошинаи
назорат хазинавї

Ќисми IV. Љавобгарии андозсупоранда
Мо (ман) барои пуррагї ва дурустии маълумоти дар хамин ариза дарљгардида тибќи
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љавобгар мебошем (ам).
Санаи
пешнињоди Ариза
рўз

моњ

сол

Аз њудудњои муќарраршуда набароед!

________________________________________________________________/_____________________/

Ному насаби Сармуњосиб

Имзо

Ч. М.

Ќисми V. Ќайди маќомоти андоз
Санаи ќабули ариза дар маќомоти
Аз њудудњои муќарраршуда набароед!
андоз
_______________________________________________________________/_____________________/
Ному насаби нозири аризаро ќабул намуда

Имзо

Аз њудудњои муќарраршуда набароед!

рўз

моњ

Кайд оиди ќабули Ариза

сол
Рамзи

____________________________________________________________/_____________________/

Ч.Ш.

маќомоти андоз

Замимаи 2
ба Тартиби истифодаи мошини
назоратї-хазинавии дорои
хотираи фискалї
ДАФТАРЧАИ
БАЌАЙДГИРИИ МОШИНИ НАЗОРАТЇ-ХАЗИНАВИИ ДОРОИ
ХОТИРАИ ФИСКАЛЇ №____
1. Номи пурраи андозсупоранда________________________________
2. РМА_______________________РЯМ_ __________________________
3. Тамѓаи мошини назоратї - хазинавии дорои хотираи
фискалї______________
4. Раќами тартибии аз љониби истењсолкунанда ба МНХ
гузошташуда_______________________________________
5. № шиносномаи техникї________________________
6. Истењсолкунанда_____________________________
7. Кишвари истењсолкунанда______________________
8. Соли барориш_________________________
9. Мањалли љойгиршавии мошини назорати-хазинавї:
-вилоят________________________________________
- шањр_________________________________________
-ноњия__________ кўча ____________хона _________
10. Намуди фаъолият___________________________________________
11. Нишондоди њисобкунак дар мавриди танзими низоми фискалї
12. Санаи пешнињоди ариза барои баќайдгирї ___________________
____________________________________________________________
(Ному насаби корманди масъули маќомоти андоз,
(имзо)ки баќайдгириро анљом додааст)
Санаи додани дафтарча «___»___________соли 20__ Љ. М.
------------------------------------------------------ Ќайдњо оид ба махкам кардани Дафтарчаи баќайдгирии МНХ
13. Сабаби махкам кардани Дафтарчаи баќайдгирии МНХ
-таѓйироти маълумот____________________________
-аз ќайд баровардан______________________________
14. Њисоботи фискалї барои давраи аз «____»______соли 20__то
«____»_______соли 20__ гирифта шудааст.
15. Нишондоди њисобкунак то њолати аз ќайд баровардан _________
_______________________________________________
___________
(Ном ва насаби корманди маќомоти андоз
ки аз ќайдбарориро анљом додааст)(имзо)
Санаи пешнињоди ариза оиди
аз хисоб баровардани Дафтарча «___»_________соли 20__ Љ. М.

Замимаи 3
ба Тартиби истифодаи мошини
назоратї - хазинавии дорои
хотираи фискалї
ФЕЊРИСТ
ДОИР БА ЉОЙГИРШАВИ ВА ИСТИФОДАИ МОШИНЊОИ
НАЗОРАТЇ-ХАЗИНАВЇ ДАР ЊУДУДИ __________________________
(вилоят шањр,ноњия)
Тартиби пур кардани Фењрист:
р/т

А
1
2
3
4
5
6

Номгўи
андозсупоранда

РМА
РЯМ

Суроѓаи
њуќуќї

Раќами
истењсолии
МНХ

Тамѓаи
МНХ

Суроѓаи
љойгиршави
и МНХ

1

2

3

4

5

6

Кадом
МХТ
хизмат
мерасонад
№ ва
санаи
Шартном
а
7

Дар сутуни А раќами тартибии сабткунии МНХ (вобаста ба миќдори (адади)
МНХ-и) шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродї нишон дода мешавад.
Дар сутуни 1 номгўи шахси њуќуќї дар мутобиќат бо њуљљатњои таъсисї ё ному
насаби соњибкори инфиродї дар асоси шиноснома ё дигар њуљчати тасдиќкунандаи
шахсият бо нишони раќами њуљљат, санаи додан ва ташкилоте, ки онро додааст.
Дар сутуни 2 суроѓаи њуќуќии (љойгиршавии) шахси њуќуќї, мањалли зисти
соњибкори инфироди нишон дода мешавад
Дар сутуни 3 раќами мушаххаси андозсупоранда - шахси њуќуќї ё соњибкори
инфиродї нишон дода мешавад
Дар сутуни 4 раќами истењсолии МНХ нишон дода мешавад
Дар сутуни 5 тамѓаи (номгўи) савдоии (истењсолии) МНХ нишон дода мешавад.
Дар сутуни 6 мањали (суроѓаи) истифодабарии воќеии МНХ нишон дода
мешавад
Дар сутуни 7 номгўй ва мањали (суроѓаи) љойгиршавии МХТ, ки хизматрасонии
техникии МНХ номбурдаро ба ўхда дорад, инчунин раќам ва санаи шартномаи
басташуда доири хизматрасонии техникии МНХ дарљ карда мешавад.

Замимаи 4
ба Тартиби истифодаи мошинаи
назоратї - хазинавии дорои
хотираи фискалї
Шакли (намунаи) Дафтари
сабти маблаѓњои пулии наќдї тавассути истифодаи мошини
назорати-хазинавии дорои хотираи фискалї хангоми фурўши мол (иљрои
кор ва хизматрасонї)
1. Ному насаб ё номи андозсупоранда (аризадињанда)
_________________________________________________________________
2. РМА____________________ РЯМ _________________________
Дафтарчаи баќайдгирии мошини назоратї-хазинавии дорои хотираи
фискалї №_______аз «____»_________________соли 20__
р/т Сана Нишондоди
№
пули дар
оѓози рўз

Даромади
умуми дар
як рўз

А
1
2
3
4

3

1

2

Нишондоди Бозгашти Маблаѓњо
пули дар
чекњо
барои
охири рўз
иваз
кардан
(размен)
4
5
6

Дафтар барои њар як МНХ дар алоњидагї кушода мешавад.
Дар Дафтар маълумоти зерин дарљ карда мешавад:
-дар сутуни А раќами тартибии навиштаљот;
-дар сутуни 1 санаи баќайдгирии маблаѓњои наќди;
-дар сутуни 2 нишондоди пулї дар огози рўз;
-дар сутуни 3 даромади умумии дар як рўз гирифташуда;
-дар сутуни 4 нишондоди пулї дар анљоми рўз;
-дар сутуни 5 нишондоди чекњои бозгашташуда (бозхондашуда);
-дар сутуни 6 маблаѓњои наќдї, ки аз хазина барои баргардонидан
ба мизољон гирифта шудаанд.

Замимаи 5
ба Тартиби истифодаи мошини
назоратї - хазинавии дорои
хотираи фискалї
Шакли (намунаи) Дафтари
баќайдгирии расидњо (квитансияњо) ва дигар њуљљатњои њисоботи ќатъї
њангоми истифода дар хизматрасонї ба ањолї
р Сан
/
а
т
№

А
1
2
3

1

Номгўи
њуљљатњ
о

Баќияи
њуљљатњ
о дар
оѓози
рўз

Сарфи
њуљљатњ
о дар
давоми
рўз

Маблаѓњо
и
њуљљатњои
дар
давоми
руз
сарфшуда

2

3

4

5

Бозгашти Маблаѓи
(бозхонди њуљљатњои
) њуљљатњо бозгашт(чекњо)
шуда
дар
(бозхонд
давоми
шуда)
рўз

6

7

Баќияи
маблаѓ
о

Баќияи
њуљљатњ
о дар
охири
рўз

8

9

Дар Дафтари баќайдгирии расидњо маълумоти зерин дарљ карда
мешавад:
-дар сутуни А раќами тартиби навиштаљот;
-дар сутуни 1 санаи навиштаљот;
-дар сутуни 2 номгўи њуљљатњои њисоботдињии ќатъи;
-дар сутуни 3 миќдори баќияи њуљљатњои њисоботдињии ќатъї дар
оѓози рўз бо дарљ намудани силсила ва раќамњои онњо (барои њар як
силсила аз раќами ибтидои то раќами калонтарин);
-дар сутуни 4 миќдори сарфи њуљљатњои њисоботдињии ќатъї дар
давоми рўз бо дарљ намудани силсила ва раќамњои њуљљатњои сарфшуда;
-дар сутуни 5 љамъи маблаѓњои дар нусхањои њуљљатњои
њисоботдињии ќатъии дар давоми рўз сарфшуда дарљгардида;
-дар сутуни 6 миќдори њуљљатњои њисоботдињии ќатъии дар давоми
рўз бозгаштшуда (бозхондшуда) бо дарљ намудани силсила ва раќамњои
онњо;
-дар сутуни 7 љамъи маблаѓњои дар њуљљатњои њисоботдињии ќатъии
дар давоми рўз бозгаштшуда (бозхондшуда) дарљгардида;
-дар сутуни 8 баќияи маблаѓњо дар охири рўзи њисоботи аз рўи
истифодаи њуљљатњои њисоботдињии ќатъї (фарќият байни маълумоти
сутунњои 5 ва 7);
-дар сутуни 9 миќдори баќияи њуљљатњои њисоботдињии ќатъї дар
охири рўз бо дарљ намудани силсила ва раќамњои онњо (барои њар як
силсила аз раќами ибтидої то раќами калонтарин).

Замимаи 6
ба Тартиби истифодаи мошини
назоратї - хазинавии дорои
хотираи фискалї
АРИЗА
барои дохил ва ё хориљ намудани тамѓаи нави мошини назоратїхазинавї ба (аз) Фењристи давлатї
1. Ном ва насаби аризадињанда___________________________________
2. РМА____________________
3. Тамѓаи мошинаи назоратї-хазинавї___________________________
4. Кишвари истењсолкунандаи МНХ_____________________________
5. Суроѓаи дархосткунанда_____________________________________
6. Телефон _____________________ суроѓаи почтаи электронии
аризадињанда ________________
7. Вазифа ва ном\насаби роњбари аввали аризадињанда ____________
8. Ба ариза замима карда мешаванд:
-Шиносномаи мошинаи назоратї-хазинавї, дар њаљми ______ вараќ
-Намунаи чеки додашаванда дар хачми ________ вараќ
-Нусхаи сертификати истењсолкунанда_____________миќдори вараќ
-Дастурамал
оид
ба
истифодаи
мошинаи
назоратїхазинавї____миќдори вараќ.
-Њуљљатњои техникии истењсолкунанда дар њаљми _______вараќ.
-Кафолатномаи истењсолкунанда оид ба хизматрасонии техникї дар
њаљми ______ вараќ.
________________________________
_________________________
(Ному насаби аризадињанда)
(имзо)
Санаи додани ариза «___»_____________соли 20_
_______________________________________________________
(Ному насаби ќабулкунандаи ариза)
(имзо)
санаи ќабули ариза «____»______________соли 20__

Замимаи 7
ба Тартиби истифодаи мошини
назоратї - хазинавии дорои
хотираи фискалї

Номгўи
андозсупоранда

РМА / РЯМ

Санаи оѓози
фаъолият №
фаъолият
Намуди
шањодатнома

Суроѓаи фаъолият

№ давлатии МНХ

Тамѓаи МНХ

Нишондоди
МНХ

Маълумот
оид барафти хизматрасонии МНХ дорои хотираи фискалї дар Маркази
хизматрасонии техникї______________дар моњи____ соли______.
РМА__________ РЯМ ____________

1

2

3

5

6

7

8

р/т
№

А
1
2
3

4

МНХ дар
МНХ,ки
ќайди кадом
барои
Нозиротиандоз таъмир
аст
ё ивази
хотираи
фискали
гирифта
шудааст
9
10

Роњбари ЉДММ (МХТ)______________________________________
(имзо)
(Ному насаб)
Дар маълумотнома иттилооти зерин дарљ карда мешавад:
-дар сутуни А раќами тартиби навиштаљот;
-дар сутуни 1 шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродї;
-дар сутуни 2 РЯМ ва РМА-и андозсупоранда;
-дар сутуни 3 санаи машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї ва баќайдгири дар
маќомоти андоз;
-дар сутуни 4 намуди фаъолият аз даврви аввали фаъолиятии соњибкорї;
-дар сутуни 5 суроѓањои фаъолият дар тамоми давраи фаъолияти МНХ;
-дар сутуни 6 раќами давлатии истењсолкунанда;
-дар сутуни 7 намуди МНХ, ки дар фењристи давлатии Вазорати рушди иктисод
ва савдои Чумхурии Точикистон иљозат дода шудааст;
-дар сутуни 8 нишондоди хотираи МНХ то давраи баќайдгирї ва ё
азќайдбарории МНХ-и дорои хотираи фискалї;
-дар сутуни 9 МНХ дар кадом нозиротњои андоз ба ќайд гирифта шудааст ва ё
маротибаи аввал мебошад;
-дар сутуни 10 МНХ-е, ки барои таъмир гирифташуда, инчунин барои иваз
намудани хотираи фискалї дарљ карда мешавад. (дар њолати иваз намудани хотираи
фискалї рўйхати МНХ, ки блоки хотираи МНХ иваз гардидааст дар алоњидагї
пешнињод карда шавад).

