Аз 22.01.2020, №985/11.1-д

Маќомоти
њудудии андоз

Оид ба таѓйиру иловањое, ки тибќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 2 январи соли 2020, №1676
ба Кодекси андоз ворид шудааст

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
маќсади дар амал дуруст татбиќ намудани Ќонуни мазкур чунин дастур
медињад.
Тибќи моддаи 1 Ќонуни номбурда ба Кодекси андоз таѓйиру
иловањои зерин ворид карда шудааст:
1. Дар моддаи 3:
- ба номи модда пас аз калимаи «андозњо» калимањои «ва
имтиёзњо» илова карда шуд;
- дар ќисми 1 калимањои «бекор кардани андозњои» ба калимањои
«бекор кардани андозњо ва имтиёзњои» иваз карда шуд.
- ќисми 2 дар тањрири зерин илова карда шуд:
«2. Тартиби пешнињоди имтиёзњои андозї бо пешнињоди Вазорати
молияи Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо маќоми ваколатдори
давлатї ва маќомоти давлатии дахлдори дигар аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад. ».
Таѓйироти мазкур љињати муќаррар намудани заминаи њуќуќї
барои ќабули Тартиби пешнињод ва хориљ намудани имтиёзњои андозї
ворид карда шудааст.
2. Дар моддаи 17:
Бандњои 55), 56) ва 57) бо мазмуни зерин илова карда шуданд:
«55) Махзани электронї - модули барномаи компютерие, ки дар
заминаи њисоботи муњосибї барои муайян намудани бањисобгирии
дурусти муомилоти молу мањсулоти андозсупорандагон ва манбаъњои
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андозбандї истифода бурда мешавад. Тартиби пешбурди он аз љониби
маќоми ваколатдори давлатї муайян карда мешавад.
56) Амалиёти азнавбањодињии асъор ва металлњои ќиматбањо амалиёте, ки бинобар таѓйир ёфтани ќурби пули миллї нисбат ба асъори
хориљї ва металлњои ќиматбањо бо маќсади танзими њисоботи дахлдори
тавозуни ташкилот (корхона, муассиса) новобаста ба майлу хоњиши он
анљом дода шуда, вобаста ба мусбат ва ё манфї будани натиљаи нињоии
он (фарќияти нињоии даромаду харољоти азнавбањодињї) дар давраи
њисоботї ё ба даромад ва ё ба харољоти ташкилот мансуб дониста
мешавад.
57) Мошинњои назоратї - хазинавї - мошинњои электронии
њисоббарор, воситањои дигари компютерї ва комплектии онњо бо
хотираи фискалї ва (ё) дастгоњњои нигоњдории маълумоти дорои
функсияњои насбкунї ва интиќоли маълумот, ки барои баќайдгирї ва
инъикоси маълумоти њисоббаробаркунии пулї њангоми фурӯши молњо,
кор ва хизматрасонї истифода шуда, њар моњ сабти тасњењшуда
(танзимшуда), чопкунї ва нигоњдории маълумотро новобаста ба
мављудияти ќувваи барќ ва интиќоли њуљљатњои фискалї ба маќомоти
андоз тавассути операторњо таъмин менамоянд. ».
Иловањои мазкур хусусияти тањрирї дошта, бо маќсади аз байн
бурдани гуногунфањмињо байни маќомоти андоз ва андозсупорандагон
ва инчунин љињати мушаххас муайян намудани мафњуми «Махзани
электронї», «Амалиёти азнавбањодињии асъор ва металлњои ќиматбањо»
ва «Мошинњои назоратї-хазинавї» муќаррар карда шудааст.
3. Моддаи 171 бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«Моддаи 171 Утоќи шахсии андозсупоранда
1. Утоќи шахсии андозсупоранда (минбаъд – утоќи шахсї) –
сањифаи маълумоте, ки дар сомонаи маќоми ваколатдори давлатї дар
шабакаи Интернет нигоњ дошта мешавад. Тартиби пешбурди он аз
љониби маќоми ваколатдори давлатї муайян карда мешавад.
2. Утоќи шахсї аз љониби андозсупоранда барои дар шакли
электронї аз маќомоти андоз гирифтани иттилоот ва ба маќомоти андоз
пешнињод намудани њисоботи андоз истифода мешавад.
3. Муќаррароти ќисмњои 1 ва 2 моддаи мазкур нисбати талаботи
дар моддањои 27 ва 87 Кодекси андоз пешбинишуда татбиќ намешавад.».
Таѓйироти мазкур асосњои њуќуќиро љињати ташкили утоќи шахсии
андозсупоранда ва тартиби табодули маълумот дар шакли электронї
муќаррар намуда, барои сарфаи ваќт ва кам намудани харољоти
андозсупорандагон равона карда шудааст. Њамзамон, бо назардошти он,
ки утоќи шахсии андозсупоранда ба муносибатњои маќомоти андоз ва
андозсупорандагон дар мавриди пешнињоди хизматрасонињои электронї
вобаста мебошад, дар ќисми 3 моддаи мазкур бо таври мушаххас
пешбинї гардидааст, ки муќаррарот вобаста ба утоќи шахсии
андозсупоранда муносибатњои байнињамдигарии маќомоти андозро бо
дигар маќомотњои давлатї дар бар намегирад.
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4. Дар ќисми 1 моддаи 18 сархати њабдањум бо мазмуни зерин илова
карда шуд:
«- љињати тартиб додани санади муќоисавї ба маќомоти андоз
мурољиат намуда, вараќаи санади муќоисавиро гирад.».
5. Дар моддаи 19:
- ќисми 1:
- аз сархати дуюм калимањои «, аз љумла доир ба тартиб додани
санади муќоисавї» хориљ карда шуд;
- ба сархати чорум пас аз калимањои «эъломияњои андоз»
калимањои «бо дар назар доштани имтиёзњои андозї» илова карда шуд;
- ќисми 2 бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«2. Агар дар моддаи 18 тартиби дигар муќаррар нагардида бошад,
андозсупоранда уњдадор аст дар муњлатњои зерин санади муќоисавиро бо
маќомоти андоз тартиб дињад:
- хољагињои дењќонии инфиродї – њар сол як маротиба;
- андозсупорандагоне, ки дар низоми содакардашудаи андозбандї
ќарор доранд – як маротиба дар њар шаш моњ;
- андозсупорандагоне, ки дар низоми умумии андозбандї ќарор
доранд – як маротиба дар њар се моњ.».
Зимнан, таѓйиротњо ба моддањои 18 ва 19 Кодекси андоз њуќуќ ба
дастрасии санади муќоисавї ба андозсупорандаро муќаррар намуда, дар
ин замина уњдадории андозсупорандаро љињати дар муњлатњои
муќарраргардида бо маќомоти андоз тартиб додани санади муќоисавиро
мушаххас муайян намуд. Бо ин сабаб мактуби дастурии ќаблии Кумитаи
андоз аз 21.06.2019, №9683/5.1, муњлати тартиб додани санади
муќоисавиро муќаррар менамуд, беэътибор дониста мешавад.
6. Дар моддаи 27 ќисми 7 бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«7. Маќомоти ваколатдори соњавї уњдадоранд бо тартиби
муқарраргардида ба маќоми ваколатдори давлатї ва Вазорати молияи
Љумњурии Тољикистон оид ба истифодаи самараноки имтиёзњои андозї
њар сол то 20 январи соли минбаъдаи таќвимї њисобот пешнињод
намоянд.».
Таѓйироти мазкур маќомоти ваколатдори соњавиро уњдадор
менамояд, ки мониторинги самаранокии имтиёзњоро ба роњ монда аз
натиљаи он ба Кумитаи андоз ва Вазорати молия барои соли њисоботї то
20 январи соли минбаъда њисобот пешнињод намоянд.
7. Дар сархати якуми ќисми 1 моддаи 78 калимаи “сеюм” ба
калимаи “чорум” иваз карда шуд.
Таѓйироти мазкур расмиёти аз њисоб баровардани ќарзњои андозии
беэътимод эътироф гардидаро мушаххас ва содда менамояд, яъне
минбаъд дар њолати муфлис эътироф шудани андозсупорандае, ки молу
мулки он барои пушонидани уњдадории андози нокифоя мебошад, агар
бо ќарори суд тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, ќарзи андоз аз
њисоб бароварда шуда дониста мешавад.
8. Сархати шонздањуми ќисми 1 моддаи 90 дар тањрири зерин ифода
карда шуд:
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«- њар моњ ба маќомоти молия маълумоти заруриро оид ба
маблағњои њисобшуда ва пардохтшудаи андозию ғайриандозї,
баќияпулињои андозї, имтиёзњои андозї, манбаъњои андозбандї ва
шумораи андозсупорандагон дар доираи созишномаи дуљониба
пешнињод менамояд;».
Таѓйироти мазкур њамкорињои маќомоти андоз ва молияро
таќфият бахшида, замина ба вуљуд меоварад, ки минбаъд Кумитаи андоз
дар асоси созишномаи дуљониба њар моњ ба Вазорати молия вобаста ба
масъалањои дар ќонун омада маълумот пешнињод намояд.
9. Ба сархати якуми ќисми 2 моддаи 102 пас аз калимаи
“интернатсионалист” калимањои “, инчунин маъюбон аз кўдакї ва”
илова карда шуд.
Таѓйироти мазкур ба шахсони воќеъии аз кўдаки маъюб имтиёзи
андозиро пешбинї менамояд, минбаъд онњо аз даромад дар шакли музди
мењнати - кормандони кироя гирифта барои њар моњи таќвимї дар њаљми
10 нишондињанда барои њисобњо тарњи шахсї иљозат дода мешавад.
10. Ба моддаи 104 бандњои 18) ва 19) бо мазмуни зерин илова карда
шуд:
“18) Даромад аз фурӯши мањсулоти кишоварзї, ки дар ќитъаи
замини наздињавлигї парвариш (истењсол) карда шудааст, бе коркарди
саноатї ва содироти он.
19) Маблағи бонусњо, кэшбек ва дигар механизмњои
њавасмандгардонї, ки аз љониби ташкилотњои ќарзии молиявї ба
муштариён њангоми истифодабарии воситањои электронии пардохтї
пешнињод мегарданд.».
Таѓйиротњои мазкур бо маќсади њавасмандгардонии шањрвандон
љињати самаранок истифода намудани замини наздињавлигї ва пардохтї
ѓайринаќдї ќабул шудааст.
Минбаъд даромади шахси воќеї аз фурўши мањсулоти кишоварзї,
ки дар ќитъаи замини наздињавлигї парвариш (истењсол) карда шудааст,
мавриди андозбандї ќарор дода намешавад, агар он коркарди саноатї
ва ба хориљї кишвар содирот нашуда бошад.
Њамчунин даромади муштариён дар шакли бонусњо, кэшбек ва
дигар механизмњои њавасмандгардонї, ки аз љониби ташкилотњои
ќарзии молиявї њангоми истифодабарии воситањои электронии
пардохтї пешнињод мегарданд, аз пардохти андоз аз даромад озод карда
шудааст.
11. Аз сархатњои якум, дуюм ва сеюми банди 1), сархатњои якум,
дуюм ва сеюми банди 2) ќисми 1 ва ќисми 3 моддаи 109 калимањои «, вале
на кам аз 1 фоизи даромади умумї» хориљ карда шуд.
Бо назардошти таѓйироти ба моддаи 109 Кодекси андоз воридшуда
меъёри вале на кам аз 1 фоиз аз даромади умумї хориљ карда шуд,
бинобар ин минбаъд новобаста аз он, ки фаъолияти молиявии солонаи
корхона бо зарар љамъбаст шуда бошад ва ё маблаѓи њисобшудаи андоз
аз фоида аз 1 фоизи даромади корхона кам бошад, корхона уњдадор
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намебошад, ки андоз аз фоидаро аз даромади умумии солонаи худ на кам
аз 1 фоиз њисоб ва ба буљет пардохт намояд.
Ба инобат гирифта шавад, ки мутобиќ ба талаботи моддаи 157
Кодекси андоз супорандагони андоз аз фоида, уњдадоранд пардохти
љории њармоњаро (њар семоњаро) ба буљет на дертар аз санаи 15-уми моње,
ки баъд аз моњи (семоњаи) њисоботї фаро мерасад, анљом дињанд.
Мисоли 1: Дар соли њисоботї даромади ЉДММ «А» 1 500 000
сомонї ва маблаѓи харољотњои аз даромад тарњшаванда 1 700 000
сомониро ташкил медињад. Яъне, дар ин соли њисоботї љамъият
фаъолияти молиявии худро ба маблаѓи 200 000 сомонї бо зарар љамбаст
намудааст. Аз ин сабаб нисбати љамъият уњдадорї оид ба пардохти андоз
аз фоида барои соли њисоботї пайдо намешавад, яъне љамъият уњдадор
намебошад, ки аз даромади умумии 1 500 000 сомонї 1 фоиз андоз аз
фоида ба маблаѓи 15000 сомонї њисоб ва ба буљет пардохт намояд.
Мисоли 2: Агар корхонаи истењсолї ЉДММ “А” дар соли њисоботї
фаъолияти молиявии худро ба маблаѓи -100 000 сомонї (15000001400000) бо фоида љамбаст намуда бошад, љамъият уњдадор мегардад, ки
аз фоидаи андозбандишаванда, яъне 100 000 сомонї андоз аз фоидаро бо
меъёри дар моддаи 109 Кодекси андоз пешбинигардида 13 фоиз ба
маблаѓи 13000 сомонї њисоб ва ба буљет пардохт намояд.
12. Дар ќисми 1 моддаи 110 банди 8) бо мазмуни зерин илова карда
шуд:
«8) Даромад аз азнавбањодињии асъор ва металлњои ќиматбањои
Бонки миллии Тољикистон.».
Мутобиќи таѓйирот ба моддаи 110 Кодекси андоз бо назардошти
муќаррароти банди 56 моддаи 17 Кодекси андоз минбаъд фарќияти
нињоии мусбии азнавбањодии асъор ва металлњои ќиматбањои Бонки
миллї аз пардохти андоз аз фоида озод карда шуд.
13. Дар ќисми 9 моддаи 112 сархати дуюм бо мазмуни зерин илова
карда шуд:
«- фарќияти ќурби асъор, ки аз ќарзњои шахсони мутаќобилан
вобаста гирифта шудаанд;».
Тибќи таѓйироти мазкур њамагуна харољотњое, ки аз фарќияти
манфии ќурби асъор, ки аз ќарзњои шахсони мутаќобила вобаста
гирифта шуда, ба вуљуд меоянд бо маќсади андоз аз фоида ба маблаѓњои
тарњшаванда дохил карда намешаванд, асоснокии он дар шарњи
таѓйиротњои ќисми 3 моддаи 114 Кодекси андоз мушаххас баён карда
шудааст.
14. Дар моддаи 114:
- аз ќисми 2 калимањои “то ба истифода додани” хориљ карда шуд.
Тибќи таѓйироти мазкур минбаъд пас аз ба истифода додани
воситањои асосї низ њамагуна фоизњои ќарзњое, ки бинобар харидорї
намудан ва (ё) сохтани воситањои асосии истењлокшаванда пардохт
мешаванд ё ба харољоте вобастаанд, ки ба таѓйирёбии арзиши онњо
таъсир мерасонанд, аз даромади умумии солона тарњ карда намешаванд,
вале арзиши чунин воситањои асосиро зиёд менамоянд. Яъне, чунин
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фоизњои ќарзї дар лањзаи пардохт ба харољотњои тарњшаванда гирифта
нашуда, ба арзиши воситањои асосї дохил карда шуда, минбаъд онњо дар
шакли истењлок мутобиќи муќаррароти моддаи 118 Кодекси андоз аз
даромади умумии солона тарњ карда мешаванд.
- ќисми 3 дар тањрири зерин ифода карда шуд:
“3. Нисбат ба корхона, агар зиёда аз 25 фоизи њисса дар сармояи
оинномавиаш
(шарикиаш)
мустаќим
ё
ѓайримустаќим
ба
ѓайрирезидентњо ё шахсони њуќуќии аз андоз аз фоида озод тааллуќ
дошта бошад, доир ба њар як ќарзи дар доираи давраи андоз
истифодашуда фоизњои пардохтшуда мувофиќи ќисми 1 њамин модда
тарњ карда мешаванд, аммо маблаѓи нињоии фоизњое, ки мувофиќи
ќисми 1 њамин модда метавонанд тарњ шавад, бо маблаѓи фоизњое, ки аз
меъёри њадди нињои фоизњо зиёд мебошанд, мањдуд мегардад.
Барои маќсадњои њамин модда меъёри њадди нињоии фоизњо бо
роњи таќсим намудани маблағи фоизи ќарзњо ба коэффисиенти сармояи
оинномавї муайян карда мешавад. Коэффисиенти сармояи оинномавї
бо роњи таќсими маблаѓи ќарзї пардохтнашуда дар охири давраи
њисоботї ба арзиши њиссаи иштироки муассиси хориљї дар сармояи
оинномавї ва таќсими он ба 3 муайян карда мешавад. Тањти мафњуми
ќарз њама гуна ќарзњои молї ва тиљоратї, амонатњои бонкї ва ќарзњои
дигар, новобаста ба шакли барасмиятдарории онњо дониста мешаванд.”.
Таѓйиротњои мазкур бо маќсади мушаххас муайян намудани
меъёрњои танзимкунандаи љалби ќарзњо аз шахсони мутаќобилан
вобаста ва пешгирии имконияти сўистифода намудани муассисони
хориљї аз муќаррароти ќонунгузорї ќабул карда шуд. Илова бар ин,
таѓйироти мазкур њолати истифода намудани имтиёзоти андозї ва бе
мањдудият гирифтани ќарзњои бесамар бо асъори хориҷӣ аз муассисон ва
шахсони мутаќобилан вобастаро пешгирї намуда, барои кам намудани
харољотњо дар шакли фоизњои ќарзї, аз як давлат ба давлати дигари
имтиёзнок бурдани фоида, ба шахсони њуќуќии дорои имтиёзи андозї
гузаронидани фоида ва зиёд намудани манбаи андозбандишавандаи
андоз аз фоида ва андоз аз суди сањмияњо (дивидент) мусоидат менамояд.
Яъне, тибќи таѓйироти мазкур корхонае, ки зиёда аз 25 фоизи
њисса дар сармояи оинномавиаш мустаќим ё ѓайримустаќим ба
ѓайрирезидентњо ё шахсони њуќуќии аз андоз аз фоида озод тааллуќ
дошта бошад, фоизњои пардохтшуда бо маблаѓи фоизњое, ки аз меъёри
њадди нињои фоизњо зиёд мебошанд, ба харољотњои тарњшаванда
гирифта намешаванд.
Меъёри њадди нињоии фоизњо бо роњи таќсим намудани маблағи
фоизи ќарзњо ба коэффисиенти сармояи оинномавї муайян карда
мешавад, яъне МЊН=МФЌ/КСО.
Коэффисиенти сармояи оинномавї бошад, бо роњи таќсим
намудани маблаѓи ќарзи пардохтнашуда дар охири давраи њисоботї ба
арзиши њиссаи иштироки муассиси хориљї дар сармояи оинномавї ва
таќсими он ба 3 муайян карда мешавад, КСО=(МЌПН/ЊИСМХ)/3.
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Дар ин формулањо:
МЊН – меъёри њадди нињоии фоизњо;
МФЌ-маблаѓи фоизи ќарзњо;
КСО- коэффисиенти сармояи оинномавї;
МЌПН- маблаѓи ќарзи пардохтнашуда;
ЊИСМХ- арзиши њиссаи иштироки муассиси хориљї дар сармояи
оинномавї.
Мисоли 3. Сармояи оинномавии ЉДММ “Б” маблаѓи 5,0 млн.
сомонї, ки 100 фоиз ба ѓайрирезидент тааллуќ дорад, маблаѓи ќарзи
пардохтнашудаи шахсони мутаќобилан вобаста ворид намуда ба охири
давраи њисоботи 30,04 млн. сомонї (3,13 млн. доллар ИМА), фоизи ќарзи
7% ва маблаѓи фоиз дар соли њисоботї 3,6 млн. сомонї мебошад. Ќурби
1 доллари ИМА ба аввали соли њисоботї 9,6 сомонї ва ба охири давраи
њисоботї 10,2 сомонї мебошад. Фарќияти ќурби пули миллї нисбат ба
асъори хориљї 2160 њазор сомонї ташкил медињад (3,6 млн. сомонї*0,6=
2160 њазор сомонї).
Нишондодњо дар мисоли овардашуда чунин мебошанд:
- арзиши њиссаи иштироки муассиси хориљї дар сармояи
оинномавї (ЊИСМХ)
- 5,0 млн. сомонї;
- маблаѓи ќарзи пардохтнашуда дар охири давраи њисоботї
(МЌПН)
- 30,04 млн. сомонї;
- маблаѓи фоизи ќарзњо (МФЌ)
- 3,6 млн. сомонї.
Аз рўї ин нишондодњо бо истифода аз таѓйиротњои ќисми 3
моддаи 114 Кодекси андоз маблаѓи њадди нињоии фоизњои ќарзии аз
шахсони мутаќобилан вобаста гирифташуда чунин муайян карда
мешавад:
КСО = (30.04/ 5)/3=2.
МЊН = 3,6/2=1,8 млн. сомонї.
Дар мисоли мазкур муайян карда шуд, ки маблаѓи њадди нињоии
фоизњои ќарзї, ки бо маќсади муайян намудани манбаи андоз аз фоида
ба харољотњои тарњшаванда дохил карда мешавад, на 3,6 млн. сомонї
балки њамагї 1,8 млн. сомонї мебошад.
Ѓайр аз ин, тибќи таѓйиротњо ба ќисми 9 моддаи 112 Кодекси
андоз фарќияти ќурби пули миллї нисбат ба асъор, ки аз ќарзњои
шахсони мутаќобилан вобаста пайдо шудааст 2160 њазор сомониро
ташкил медињад, ки он ба харољотњои тарњшаванда гирифта
намешаванд.
Таѓйиротњое, ки ба моддањои 109 ва 114 Кодекси андоз вобаста ба
андоз аз фоида ворид гардиданд, ба фаъолияти молиявии соли 2020 дахл
дошта, њангоми њисоб намудани андоз аз фоида барои соли њисоботии
2019 татбиќ намегарданд.
15. Ќисми 9 моддаи 183 дар тањрири зерин ифода карда шуд:
«9. Новобаста аз муќаррароти моддаи мазкур, бањисобгирии
андоз аз арзиши иловашуда, ки барои хариди молњо ва воридоти молњо
аз љониби ташкилоти бо фаъолияти савдо, мањсулоттайёркунї,
таъминоту фурўш машѓулбуда пардохта шудааст, танњо њангоми фаро
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расидани амалиёти андозбандишавандаи давраи њисоботї иљозат дода
мешавад.».
Тибќи таѓйироти мазкур супорандагони андоз аз арзиши
иловашуда, ки бо фаъолияти савдо, мањсулоттайёркунї, таъминоту
фурўш (минбаъд-фаъолияти савдо) машѓул мебошанд, минбаъд аз 8
феврали соли 2020 бањисобгирии андоз аз арзиши иловашударо вобаста
ба хариди мол тибќи тартиби муайяншуда танњо дар лањзаи фурўши мол,
амалї карда метавонанд.
Бо маќсади дуруст мавриди амал ќарор додани муќаррароти
ќисми 9 моддаи 183 Кодекси андоз, чунин супорандагони ААИ
вазифадор мебошанд, ки маблаѓи баќияи моли дар анбор бударо
мутобиќи ба њисобгирии муњосибї ба санаи 01.02.2020 муайян намуда
маблаѓи ААИ, ки аз ин њисоб ќаблан бањисоб гирифта шуда буданд,
бекор намуда, тасњењоти дахлдорро бо эъломияи иловагї ба маќомоти
андоз пешнињод намоянд.
Супорандагони ААИ, ки ба фаъолияти савдо машѓуланд, њангоми
пешнињоди эъломияи андоз аз арзиши иловашуда барои моњи январи
соли љорї, дар ќисми 4 эъломия (“њисобот оиди баќияи молњо”) баќияи
молњои худро аз њисоби даврањои пешин пурра мутобиќ ба амбори
электронии барномаи компютерї дарљ намояд, зеро чунин
супорандагони ААИ барои давраи њисоботии моњи феврал ва минбаъд
бањисобгирии андоз аз арзиши иловашударо дар эъломияњо, танњо дар
мавриди фурўши молњо амалї карда метавонанд.
16. Дар ќисми 2 моддаи 249 сархати чорум бо мазмуни зайл илова
карда шуд:
«- даромад ва харољот аз азнавбањодињии асъор ва металлњои
ќиматбањои Бонки миллии Тољикистон.».
Мутобиќи таѓйирот ба моддаи 249 Кодекси андоз бо назардошти
муќаррароти банди 56 моддаи 17 Кодекси андоз, минбаъд фарќияти
нињоии манфии азнавбањодии асъор ва металлњои ќиматбањои Бонки
миллї аз пардохти андоз аз истифодабарандагони роњњои
автомобилгард озод карда шуд.
17. Дар моддаи 290 ќисми 4 дар тањрири зерин илова карда шуд:
«4.
Соњибкорони
инфиродии
тибќи
шањодатнома
фаъолияткунандае, ки даромади умумиашон дар давраи пешинаи
давомнокиаш на зиёда аз дувоздањ моњи пурраи муттасили (пай дар
пайи) таќвимии гузашта аз њадди даромад бештар гардидааст,
уњдадоранд ба низоми умумии андозбандї бо таъсис додани шахси
њуќуќї гузаранд. Бо маќсади андозбандї уњдадорињои чунин
соњибкорони инфиродї ба шахси њуќуќии мазкур мегузаранд.».
Тибќи таѓйироти мазкур агар даромади умумии соњибкорони
инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда дар давраи
пешинаи давомнокиаш на зиёда аз дувоздањ моњи пурраи муттасила (пай
дар пайи) таќвимии гузашта аз 1 млн. сомонї зиёд шуда бошад, чунин
соњибкори инфиродї уњдадор аст, ба низоми умумии андозбандї бо
таъсис додани шахси њуќуќї гузарад. Ба инобат гирифта шавад, ки барои
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маќсадњои андозбандї уњдадорињои чунин соњибкори инфиродї ба
шахси њуќуќии мазкур мегузарад.
Вобаста ба ин, ба сархати панљуми ќисми 9 моддаи 29 пас аз
калимањои «ба истиснои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї»
калимањои «ва соњибкорони инфиродие, ки тибќи моддаи 290 Кодекси
мазкур њуќуќи гузариш ба низоми умумиро пайдо намудаанд» илова
карда шуд. Минбаъд њангоми ќатъї фаъолияти соњибкорони инфиродие,
ки њуќуќи гузариш ба низоми умумии андозбандиро доранд, санљишњои
ѓайринаќшавии маљмўї ё мавзўї гузаронида намешаванд.
18. Ба моддаи 291 ќисми 4 бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«4. Андозсупорандагон њуќуќ доранд ихтиёран андози низоми
содакардашударо аз фарќияти даромад ва харољот пардохт намоянд,
агар ба маќомоти андози мањалли бањисобгирї тибќи шакли
муќарраргардида дар муњлатњои зерин ариза пешнињод намоянд:
1) андозсупорандагони навтаъсис – дар давоми 5 рўзи корї пас аз
лањзаи баќайдгирии давлатї;
2) андозсупорандагони амалкунанда – то 31 декабри соли
таќвимї.».
Дар моддаи 292 ќисми 2 дар тањрири зерин илова карда шуд:
«2. Объекти андозбандии андози низоми содакардашуда барои
андозсупорандагони дар ќисми 4 моддаи 291 муайяншуда даромади
умумие мебошад, ки ба маблаѓи тарњњои пешбининамудаи боби 18
Кодекси мазкур кам карда шудааст.»;
Дар моддаи 293 ќисми 5 бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«5. Барои супорандагони андози низоми содакардашудаи дар
ќисми 4 моддаи 291 Кодекси мазкур муайяншуда манбаи андоз ифодаи
пулии даромади умумии дар давраи андоз гирифташуда, бо дар назар
доштани тарњи харољоти иљозатдодашуда эътироф карда мешавад.».
Моддаи 296 дар тањрири зерин ифода карда шуд:
«Моддаи 296. Меъёрњои андоз
Меъёри андози низоми содакардашуда ба андозаи зерин муқаррар
карда мешавад:
1) Барои амалиётњои супорандагони моддаи 291 Кодекси мазкур,
ба истиснои ќисми 4 њамин модда:
а) Барои фаъолият оид ба истењсоли молњо:
- аз рӯи амалиётњои ѓайринаќдї 4 фоиз;
- аз рӯи амалиётњои наќдї 5 фоиз.
б) Барои намудњои дигари фаъолият:
- аз рӯи амалиётњои ѓайринаќдї 5 фоиз;
- аз рӯи амалиётњои наќдї 6 фоиз.
2) Барои амалиётњои андозсупорандагони ќисми 4 моддаи 291
Кодекси мазкур пешбинишуда:
а) Барои фаъолият оид ба истењсоли молњо:
- аз рӯи амалиётњои ѓайринаќдї 13 фоиз;
- аз рӯи амалиётњои наќдї 14 фоиз.
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б) Барои намудњои дигари фаъолият:
- аз рӯи амалиётњои ѓайринаќдї 15 фоиз;
- аз рӯи амалиётњои наќдї 16 фоиз.».
Дар ќисми 2 моддаи 297 калимањои «якчанд намудњои фаъолият»
ба калимањои «амалиёти наќдї ва ѓайринаќдї» иваз ва ќисмњои 3 ва 4
илова карда шуд:
«3. Барои супорандагони андози низоми содакардашудаи дар
ќисми 4 моддаи 291 Кодекси мазкур муайяншудае, ки бањисобгириро бо
усули кассавї пеш мебаранд, лањзаи гирифтани даромад мутобиќи
моддањои 142 ва 143 Кодекси мазкур дар санаи гирифтани он эътироф
гардида, тарњи харољот дар санаи амалї намудани он анљомдодашуда
дониста мешавад.
4. Аз даромади умумї тамоми харољоти тасдиќшудаи воќеан
анљомдодаи марбут ба давраи њисоботии бо гирифтани чунин даромад
алоќаманд, мутобиќ ба муќаррароти моддањои 111-113, 118, 119, 122 ва
123 Кодекси мазкур тарњ карда мешаванд.»;
Тибќи таѓйиру иловањо ба моддањои 291, 292, 293 ва 296 Кодекси
андоз минбаъд дар баробари тартиби амалкунанда, яъне аз даромади
умумї бе тарњи харољот њисоб ва пардохт намудани андози
содакардашуда, ба андозсупоранда њуќуќ дода шудааст, ки ихтиёран
андози низоми содакардашударо бо тартиби нав, яъне аз фарќияти
даромади умумї ва харољотњо (аз фоида) њисоб ва пардохт намоянд.
Яъне, объекти андозбандии андози низоми содакардашуда њамчун фарќи
байни даромади умумї ва маблаѓи тарњњои пешбининамудаи боби 18
Кодекси андоз дониста мешавад.
Барои истифода намудани чунин тартиб андозсупорандаи
навтаъсис - дар давоми 5 рўзи корї пас аз лањзаи баќайдгирии давлатї
ва андозсупорандаи амалкунанда – то 31 декабри соли таќвимї бояд ба
маќомоти андози мањали ќайд ариза пешнињод намояд. Гузариши ба
тартиби мазкур дар яке аз санаіо барои андозсупорандаи навтаъсис аз
рўзи баќайдгирии давлатї ва барои андозсупорандаи амалкунанда аз
аввали соли минбаъдаи таќвими пас аз пешнињоди ариза эътибор пайдо
мекунад.
Меъёри низоми содакардашудаи андозбандї барои субъектњои
соњибкори хурд дар баробари намудњои фаъолият (яъне истењсоли молњо
ва дигар намуди фаъолият) аз рўи амалиётњои ѓайринаќдї ва наќдї
муќаррар карда шудааст.
Меъёрњо барои аз даромади умумї њисоб ва пардохти андози
низоми содакардашуда бошад, барои фаъолияти истењсоли молњо аз рўи
амалиёти ѓайринаќдї 4% ва амалиёти наќдї 5% ва барои намудњои
дигари фаъолият мутаносибан 5% ва 6% муќаррар карда шуд.
Меъёрњо барои аз фоида њисоб ва пардохти андози низоми
содакардашуда барои фаъолияти истењсоли молњо аз рўи амалиётњои
ѓайринаќдї 13% ва аз рўи амалиёти наќдї 14% барои намудњои дигари
фаъолият мувофиќан 15% ва 16% муќаррар карда шуд.
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Барои супорандагони андози низоми содакардашудаи дар ќисми 4
моддаи 291 Кодекси андоз пешбинишуда, ки бањисобгириро бо усули
кассавї пеш мебаранд, лањзаи гирифтани даромад мутобиќи моддањои
142 ва 143 Кодекси андоз дар санаи гирифтани он эътироф гардида, тарњи
харољот дар санаи амалї намудани он анљомдодашуда дониста мешавад.
Барои дуруст татбиќ намудани муќаррароти мазкур андозсупоранда
бояд бањисобгирии муњосибї ва њисоботи андозиро низ мутобиќ ба
муќаррароти ќонунгузории амалкунанда пеш бурда тамоми харољотњои
бо њуљљатњои аввалаи муњосибї тасдиќшудаи воќеан анљомдодаи марбут
ба давраи њисоботии бо гирифтани чунин даромад алоќамандро,
мутобиќ ба муќаррароти моддањои 111-113, 118, 119, 122 ва 123 Кодекси
андоз тарњ намояд.
19. Таѓйиру иловањои ба моддањои 38, 39, ќисми 4 моддаи 125,
ќисми 8 моддаи 156, ќисми 5 моддаи 184, ќисми 1 моддаи 189 ва дигар
таѓйиротњо ба Кодекси андоз хусусияти тањрирї ва мутобиќгардонї ба
ќонунгузории љорї дорад.
Моддаи 2. Ќонуни мазкур, пас аз як моњи интишори расмї мавриди
амал ќарор дода мешаванд.
Бо назардошти он, ки Ќонун дар нашрияи расмии Љумњурии
Тољикистон “Љумњурият” санаи 8 январи соли љорї (№4-7) ба чоп
расидааст, таѓйироти ќабулгардида аз санаи 8 феврали соли љорї
мавриди амал ќарор дода мешавад.
Бо назардошти муќаррароти ќайдгардида, сардорони маќомоти
њудудии андоз вазифадор карда мешаванд, ки тамоми кормандони
андозро бо мактуби дастурии мазкур шинос намуда, бо маќсади дуруст
татбиќ намудани талаботи он ба субъектњои хољагидорї мунтазам
корњои фањмондадињї гузаронида, аз натиљаи он ба Кумитаи андоз
ахборот пешнињод намояд.
Раис

Н. Давлатзода
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