Замимаи №8
Ба Дастурамал «Оид бањисоб ва
пардохти андоз аз арзиши иловашуда»
Шакли 03.01

ЭЪЛОМИЯИ
АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА
бо меъѐри стандартї (18%)

Ќисми 1. Маълумоти умумї дар бораи супорандаи андоз аз арзиши иловашуда
2

1 РМА
3

РСБ
Номгўи супорандаи
ААИ

4

5

6

7
8

9
10
11

РЯМ

Силсила раќам ва санаи Шањодатномаи ААИ

Намуди Эъломия (дар хоначаи дахлдор аломати

руз

X

гузошта шавад):Ибтидої

Навбатї

Њангомибањисобгирї (зачет) ААИ бо усули мутаносибї(дар хоначаи дахлдор аломати

X

Иловагї

А

Б

Моњ

сол

Барњамдињї

Тасњењї

гузошта шавад):Мутаносибї

Андозсупорандае, ки бо меъѐри пасткардашуда андозбандишаванда мегардад ваворидоти мол дорад

Давраи андоз

моњ

(дар хоначаи дахлдор аломати

X

гузошта шавад):

Сол

Воњидњоиалоњида(дар хоначаи дахлдор аломати

X

гузошта шавад):Ња

Не

Шаклњои пешнињодгардида башакли 03. 01(дар хоначаи дахлдор аломати X гузошта шавад)
Тавсияњо барои пур кардан





01 02

03 04

05 06

07

барои кўмак аз Тартиби пур кардани Эъломияи мазкур истифода намоед
Эъломияро бо њуруфоти чопї пур кунед, миѐни калимањо як хоначаро холї монед
њангоми пур кардан ручкаи саќќодори ранги сиѐњчадоштаро истифода намоед
маблаѓњоро бо сомонї нишон дињед

.

Қисми 2. Ҳисоб намудани андоз аз арзиши иловашуда
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Қисми 3. Ҳисоб намудани андоз аз арзиши иловашуда барои супорандаи меъёри пасткардашуда, ки воридот дорад
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Ќисми 4. ААИ-е, ки њангоми муайян намудани пардохт ба буљет ба њисоб гирифта мешавад
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Ќисми 6. Љавобгарии андозсупоранда
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Тартиби
навиштан ва пешнињод намудани эъломияи андоз аз арзиши иловашуда,
бо меъѐри стандартї (18%), Шакли 03.01
1. Шакли вараќаи эъломияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибќи Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон тањия карда шудааст. Эъломияи мазкур аз љониби супорандагони меъѐри стандартї (18%),
инчунин супорандагони меъѐри пасткардашудае, ки фаъолияти воридоти молњоро анљом медињанд, пур
карда мешавад.
2. Мутобиќи талаботи моддаи 189 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон супорандагони ААИ,
эъломияи мазкурро то санаи 15-уми моњи баъди давраи њисоботї пешнињод менамоянд.
3. Њангоми ба маќомоти андоз пешнињод кардани эъломияи ААИ барои давраи њисоботї нусхаи
сеюми њисобнома-фактура оид ба ААИ, ки андозсупорандаи мазкур тартиб додааст ва фењристи
(реестри) он замима карда мешавад. Барои тасдиќи маблаѓи бањисобгирифташавандаи ААИ ба эъломия
нусхаи дуюми њисобнома-фактурањо оид ба ААИ аз таъминкунандагони мол (кору хизматрасонї)
гирифташуда ва нусхаи эъломияи гумрукии молњои ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон воридгардида
замима карда мешаванд. Нусхаи чорумро фурўшанда ва нусхаи якумро харидор барои њуљљатњои
муњосибавї мегиранд.
4. 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.
5. Мутобиќи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда бањисобгирии андозиро ба роњ
мемонад.
6. 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), 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.
Банди 6 вобаста ба намудњои эъломияњо - ибтидої, навбатї, иловагї, барњамдињї ва тасњењї
дар хоначаи дахлдор аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 7 усули бањисобгирии ААИ, бо усули мутаносибї нишон додашуда дар хонача
аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 8 андозсупорандае, ки меъѐри пасткардашударо истифода менамояд ва воридоти
мол дорад, аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 9 дар зербанди А моњ ва дар зербанди Б соли давраи андоз ќайд мегардад.
Дар банди 10 оиди доштани воњидњои алоњида аломати «Х» гузошта мешавад.
Дар банди 11 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 њосили љамъи сатрњои 002А
ва 003А, ва дар њолати анљом додани амалиѐти андозбандинашаванда чунин амалиѐт низ навишта
мешавад. Дар сатри 001Б њосили љамъи сутунњои 002Б ва 003Б нишон дода мешавад.
Сатри 002 иборат аст аз сатри 002А ва сатри 002Б. Дар сатри 002А маълумоти сатри 005 шакли
№03.01(02.03).01 дарљ карда шуда дар зерсатрњои сатри 002Б њосили зарби нишондињандањои зерсатрњои
002А ба меъѐрњои дахлдори зербанди 002А нишон дода мешавад. Зерсатрњои А ва Г, бо меъѐри 18% ва
бо меъѐрњои дигар мутобиќи тартиби дар боло зикрѐфта аз маълумотњои мутобиќан аз зерсатрњои А ва
В шакли №03.01(02.03).01 пур карда мешавад. Дар зерсатри В сатри 002 (бо меъѐри 0%) маълумотњои
љамъбастии сутуни Е, ќисми 2, шакли №03.01(02).02 нишон дода мешавад. Зерсатри Бсатри 002 аз
љониби истифодабарандагони меъѐри пасткардашуда пур карда шуда, дар он њиссаи моли бо меъѐри
18% тањвилнамудаи ин андозсупоранда мутобиќан ба њаљми молњои бо меъѐри 18% харољотшудаи
воридотї дар харољоти умумї, бо роњи зарби нишондоди сатри 010 ба сатри 009 нишон дода шуда,
њиссаи боќимондаи молњои тањвилшуда бо меъѐри пасткардашуда андозбандї гардида, дар зербанди
сатри 001 (-бо меъѐри 5%), ќисми 2, Шакли 03.02 (эъломия оид ба ААИ бо меъѐри 5 фоиза) дарљ карда
мешавад.
Сатри 003 аз сатрњои 003А ва 003Биборат буда, дар онњо маълумоти љамъбастї мутобиќан
амалиѐти бе ААИ ва маблаѓи ААИ-и 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 амалиѐти

андозбандишаванда нишон дода шуда (003А*009/100), њиссаи боќимонда дар сатри 003 (Амалиѐтњои аз
ААИ озод), ќисми 2, Шакли 03.02 (эъломия оид ба ААИ бо меъѐри 5 фоиза) дарљ карда мешавад.
Сатри 004 иборат аст аз сатри 004Б. Дар сатри 004Б вазни ќиѐсї амалиѐти андозбандишаванда дар
њаљми умумии амалиѐт бо роњи таќсим нмудани сатри 002А ба сатри 001А ва зарби натиљаи он ба 100
муайян карда мешавад.
Дар сатри 005Б маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда нишон дода мешавад, ки он ба нишондоди
сатри 001Б баробар мебошад.
ЌИСМИ 3. Њисоб намудани ААИ барои супорандаи меъѐри пасткардашуда, ки воридоти мол дорад
Сатри 006 иборат аст аз сатри 006А ва сатри 006Б. Дар сатри 006А маблаѓи баќияи молњои
воридшуда ба њолати 01 моњи њисоботї бе назардошти ААИ навишта мешавад. Дар сатри 006Б маблагї
ААИ-и баќияи молњои воридшуда дарљ мегардад. Баќияи молњои воридоти дар моњи оянда бо иљро
намудани амали мазкур, маълумоти сатри 006А+007А-008А муайян карда мешавад.
Сатри 007 иборат аст аз сатрњои 007А ва 007Б. Дар сатри 007А воридоти мол дар давраи
њисоботї (маблаѓ бе ААИ) навишта мешавад яъне, маълумотњои сутуни љамъбастии В, ќисми 2, шакли
№03.01(02).05 нишон дода мешавад. Дар сатри 007Б маблагї ААИ-и молњои воридшуда дарљ мегардад.
Сатри 008а иборат аст аз сутунњои 008аА ва 008аБ. Дар сутуни 008аА маблаѓи молњои
бафурўшрафтаи (харољотшудаи) молхои воридшуда бе назардошти ААИ навишта мешавад. Дар сутуни
008аБ маблаѓи ААИ-и молњои бафурўшрафтаи (харољотшудаи) молхои воридоти дарљ мегардад. Дар
сутуни 008бАмаблаѓи молњои бафурўшрафтаи (харољотшудаи) молњои аз дохил харидашуда бе
назардошти ААИ ва дар сутуни 008бБмаблаѓи ААИ молњои бафурўшрафтаи (харољотшудаи) молњои аз
дохил харидашуда навишта мешавад.
Сатри 009 иборат аст аз сутуни 009Б ва дар он њиссаи маблаѓи молњои бафурўшрафтаи
(харољотшудаи) молњои воридшуда, яъне нишондињандаи сутуни 008аА ба њосили љамъи
нишондињандахои сутуни 008аА ва 008бА таќсим карда шуда ба 100 зарб зада мешавад (008аА/
(008аА+008бА)*100).
Сатри 010 иборат аст аз сатри 010Б. Дар сатри 010Б њаљми муомилоти умумии тањвили мол
(иљрои кор ва хизматрасонї) супорандаи меъѐри пасткардашуда дарљ карда мешавад.
ЌИСМИ 4. ААИ, ки њангоми муайян намудани пардохт ба буљет ба њисоб гирифта мешавад
Сатри 011 иборат аст аз сатри 011А ва сатри 011Б. Дар сатри 011А њосили љамъи сатрњои 011аА
ва 011бА (маблаѓи харид бе ААИ) дарљ карда мешавад. Дар сатри 011Б њосили љамъи сатрњои 011аБ ва
011бБ (маблаѓи ААИ) нишон дода мешавад.
Сатри 011а иборат аст аз сатрњои 011аА ва 011аБ. Дар сатри 011аА маълумоти љамъбастии сатри
009А (арзиш бе ААИ), Ќисми 2, Шакли 03.01(02).04 навишта мешавад. Дар сатри 011бБ маълумоти
љамъбастии сатри 009Б (ААИ, ки бояд пардохта шавад), Ќисми 2, Шакли 03.01(02).04 навишта мешавад.
Зерсатрњои бо меъѐри 18%, меъѐри 5% ва зерсатри «аз супорандаи ААИ набуда»мутобиќан бо
маълумотњои зерсатри А ва Б сатри 009 Ќисми II, Шакли 03.01(02).04пур карда мешавад.
Сатри 011б иборат аст аз сатрњои 011бА ва 011бБ. Дар сатри 011бА маълумоти љамъбастии
зерсатри В, Ќисми 2 (амалиѐти андозбандишаванда), Шакли 03.01(02).05 навишта мешавад. Дар сатри
011бБ маълумоти љамъбастии зерсатри Г, Ќисми 2 (ААИ пардохташуда), Шакли 03.01(02).05 навишта
мешавад. Зерсатрњои бо меъѐри 18% ва бо дигар меъѐрњо мутаносибан бо маълумотњои зерсатри њамаги
(бо меъѐри 18%) ва њамаги (бо дигар меъѐрњо) бо тартиби дар боло овардашуда аз маълумотњои Ќисми
2, Шакли 03.01(02).05 пур карда мешаванд.
Сатри 012 иборат аст аз сатри 012А. Дар сатри 012А њосили љамъи маълумоти љамъбастии сатри
аввал сутуни В Ќисми 3 (воридоти молњо, ки аз ААИ озод мебошанд) Шакли 03.01(02).05 ва нишондоди
хариди дохилии аз ААИ озод навишта мешавад.
Сатри 013 иборат аст аз сатри 013А ва 013Б. Дар сатри 013А маълумотњои сатри 003А, Ќисми
(арзиш бе ААИ), Шакли 03.01(02).04 навишта мешавад. Дар сатри 013Б маълумотњои сатри 003Б, Ќисми
(ААИ, ки бояд пардохта шавад) шакли 03.01(02).04 навишта мешавад.
Сатри 014 иборат аст аз сатри 014Б. Дар сатри 014Б њосили љамъи сатрњои 011Б ва 013Б дарљ
карда мешавад.
Сатри 015 иборат аст аз сатри 015Б. Дар сатри 015Б њосили зарби сатрњои 014Б ба сатри 004Бва
раќами 100 дарљ карда мешавад.
ЌИСМИ 5. ЊИСОББАРОБАРКУНИИ ААИ ДАР ДАВРАИ АНДОЗ
Сатри 016 иборат аст аз сатри 016Б. Нишондоди сатри 016Б ин маблаѓи ААИ, ки дар давраи
андоз ба буљет пардохта мешавад, яъне дар ин сатр фарќи байни сатри 005Б ва 014Б навишта мешавад.
Дар њолати истифода бурдани усули мутаносибї фарќи байни сатри 005Б ва 015Б навишта мешавад.
Дар њолати маблаѓи ААИ-и пардохт шаванда аз маблаѓи бањисобгирифташаванда кам будан сатри 016Б
пур карда намешавад.
Сатри 017 иборат аст аз сатри 017Б. Сатри 017Б дар њолате пур карда мешавад, ки агар маблаѓи
бањисобгирифташаванда аз маблаѓи ААИ, ки бояд ба буљет пардохт шавад зиѐд бошад ва њамин
фарќият дар сатри 017Б навишта мешавад.

Ќисми 6. 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.

