Замимаи №9
ба Дастурамал «Оид ба њисоб ва
пардохти андоз аз арзиши иловашуда»

ЭЪЛОМИЯИ
АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА
бо меъёри 5 фоиз

Шакли 03.02

Ќисми 1. Маълумоти умумї дар бораи супорандаи андоз аз арзиши иловашуда
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Қисми 2. Ҳисоб намудани андоз аз арзиши иловашуда
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Қисми 3. Ҳисоббаробаркунии ААИ дар давраи андоз
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Ќисми 4. Љавобгарии андозсупоранда
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Тартиби
навиштан ва пешнињод намудани эъломияи андоз аз арзиши иловашуда
бо меъѐри 5 фоиз, Шакли 03.02
1. Шакли вараќаи эъломияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибќи Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон тањия карда шудааст.
2. Мутобиќи талаботи моддаи 189 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон супорандагони ААИ,
ки танњо бо меъѐри пасткардашуда андозбандї мегарданд эъломияи мазкурро то рўзи 15-уми моњи
баъди давраи њисоботї пешнињод менамоянд.
3. Њангоми ба маќомоти андоз пешнињод кардани эъломияи мазкур андозсупоранда њуќуќи ба
њисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашударо надорад.
4. Агар андозсупорандаи меъѐри пасткардашуда, дар фаъолияташ бо воридоти мол машѓул
шавад, ААИ-и он вобаста ба њиссаи молњои харољотшудаи воридотї дар њаљми умумии хариди молњо
њисоб карда шуда, маълумотњои он дар ќисми 2, сатри 002 зерсатри Б эъломияи Шакли 03.01 нишон
дода мешавад.
5. Дар сурати бекор карда шудани баќайдгирии ААИ андозсупоранда бояд ба маќомоти андоз
эъломияи молњои дар ихтиѐраш монда ва ба доираи амалиѐти андозбандишаванда мансубро пешнињод
намояд.
6. Мутобиќи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда бањисобгирии андозиро ба роњ
мемонад.
7. Агар дар моњи њисоботї ягон амалиѐти андозбандишаванда иљро нашуда бошад, дар тамоми
бандњои эъломия бояд аломати «Х» гузошта шавад.
ЌИСМИ 1. МАЪЛУМОТИ УМУМЇ ДАР БОРАИ СУПОРАНДАИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА
Дар банди 1 раќами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
Дар банди 2 раќами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
Дар банди 3 раќами сабаби баќайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар њолати анљом додани
амалиѐт аз љониби воњиди махсуси андозсупоранда гузошта мешавад.
Дар банди 4 номгўи супорандаи ААИ зикр мегардад.
Дар банди 5 дар се хоначаи аввал силсила, дар шаш хоначаи минбаъда раќами шањодатномаи
ААИ ва дар панљ хоначаи минбаъда санаи додани шањодатномаи ААИ нишон дода мешавад.
ДАР Банди 6 вобаста ба намудњои эъломияњо - ибтидої, навбатї, иловагї, барњамдињї ва
тасњењї дар хоначаи дахлдор аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 7 зербанди А моњ ва дар зербанди Б соли давраи андоз ќайд мегардад.
Дар банди 8 дар њолати андозсупорандае, ки меъѐри пасткардашударо истифода менамояд ва
дар моњи њисоботи воридоти мол дорад, аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 9 оиди доштани воњидњои алоњида аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 10 вобаста ба шаклњои истифодашудаи 03.01 дар хоначањои дахлдор аломати «Х»
гузошта мешавад.
ЌИСМИ 2. ЊИСОБ НАМУДАНИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА
Дар сутуни якум рамзи сатр, дар сутуни дуюм номгў, дар сутуни сеюм маблаѓи амалиѐт оиди
фурўш бе ААИ ва дар сутуни чорум маблаѓи ААИ нишон дода мешавад.
Сатри 001 иборат аст аз сатри 001А ва сатри 001Б. Дар сатри 001А њиссаи тањвили молњо
њангоми истифодаи меъѐри пасткардашуда яъне њиссаи бо меъѐри 5% андозбандишавандаи маълумоти
сатри 005 шакли №03.01(02.03).01 дарљ мегардад ва ѐ фарќияти сатри 005 шакли №03.01(02.03).01 ва
зерсатри Б (бо меъѐри 18% барои истифодабарандагони меъѐри пасткардашуда) ќисми 2 шакли №03.01
нишон дода мешавад. Дар сатри 001Б маълумоти зерсатри Б, маблаѓ бе ААИ (бо меъѐри 5%) нишон
дода мешавад.
Сатри 002 иборат аст аз сатри 002А. Дар сатри 002А маълумоти љамъбастии сатри Е, ќисми 2
шакли №03.01(02).02 дарљ мегардад.
Сатри 003 иборат аз сатри 003А буда, дар он маълумоти љамъбастии сатри 010 ќисми 2 шакли
№03.01(02.03).03 нишон дода мешавад. Дар сурати дар моњи њисоботї андозсупорандаи меъѐри
пасткардашуда амалиѐти озод дошта бошад, маълумоти сатри мазкур бо назардошти њиссаи харољоти
молњои воридотї дар њаљми воридоти андозбандишаванда нишон дода шуда, он аз рўи маълумотњои
эъломияи Шакли 03.01 пур карда мешавад. Яъне, (003А*(100-009)/100), њиссаи боќимонда дар сатри 003
(Амалиѐтњои аз ААИ озод), ќисми 2, Шакли 03.01 (эъломия оид ба ААИ бо меъѐри 18 фоиза) дарљ карда
мешавад.
Сатри 004 иборат аст аз сатри 004Б. Дар сатри 004Б маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда нишон
дода мешавад, ки он ба нишондоди сатри 001Б баробар мебошад.

Қисми 3. Ҳисоббаробаркунии ААИ дар давраи андоз
Дар сатри 005 маблаѓи андоз аз арзиши иловашудаи дар давраи андоз ба буљет пардохтшаванда
нишон дода мешавад, ки он ба нишондоди сатри 001Б баробар мебошад.
Ќисми 4. Љавобгарии андозсупоранда
Дурустии маълумоти дар эъломияи (њисоботи) андоз дарљшавандаро андозсупоранда бо имзои
худ ва гузоштани муњр тасдиќ менамояд. Дар ин ќисм санаи пешнињоди эъломия ва санаи ќабули он аз
љониби маќомоти андоз ќайд карда мешавад.
Барои сари ваќт пешнињод накардани эъломияи мазкур, инчунин саркашї аз пардохти андоз бо
роњи дидаю дониста ба эъломия дохил кардани маълумотњои тањрифшуда, андозсупоранда мутобиќи
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ва Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешавад.

