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Маќомоти њудудии андоз
«Оид ба пешнињоди эъломияи
андоз аз даромади хизматчиёнии давлатї»

Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади
дар сатњи замонавї ба роњ мондани хизматрасонї ба андозсупорандагон,
сарфа намудани ваќти шањрвандон ва андозсупорандагон тибќи
муќаррароти моддаи 51 Кодекси андоз ва «Тартиби пешнињоди њисоботњои
андоз дар шакли электронї», ки бо Фармоиши Кумитаи андоз аз 26.01.2013,
№2-Ф тасдиќ карда шудааст, барномаи компютерии ба тариќи электронї
пешнињод намудани эъломияњои андоз аз даромади хизматчиёни давлатиро
бо истифода аз “Утоќи шахсии андозсупоранда” тањия ва ба роњ мондааст.
Тибќи талаботи моддаи 31 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи хизмати давлатї», моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия» ва ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 01.08.2005 № 289 хизматчии давлатї ўњдадор аст, ки њар
сол на дертар аз 1 апрели баъди соли њисоботї ва шањрванд њангоми
ќабул шудан ба хизмати давлатї ба маќомоти андози мањалли зист
эъломия оид ба андоз аз даромад ва ба маќоми давлатии љойи кор агар
корманди кироя бошад эъломия оид ба вазъи молу мулкро пешнињод
намоянд.
Санадњои меъёрии њуќуќии номбаршуда муќаррар намудааст,
ки пешнињод накардани эъломияњо ё дар онњо нишон додани
маълумотњои нодуруст барои аз хизмати давлатї озод намудани
хизматчии давлатї ва ба хизмати давлатї ќабул нагардидани
шањрванд асос шуда метавонанд.
Инчунин, тибќи талаботи ќисми 4 моддаи 156 Кодекси андоз
мўњлати пешнињоди (ќабули) эъломия оид ба андоз аз даромад то 1
апрели баъди соли њисоботї муќаррар карда шуда, дар банди 2 ќарори
мазкур мўњлати пешнињоди эъломияи мазкур барои шањрвандон
њангоми дохил шудан ба хизмати давлатї пешбинї шудааст.
Бинобар ин, хизматчиёни давлатї ва шањрвандон њангоми ќабул

шудан ба хизмати давлатї метавонанд эъломия оид ба андози
даромадро дар шакли электронї ба маќомоти андоз пешнињод намоянд.
Дар баробари ин, маќомоти њудудии андоз вазифадор карда
мешавад, ки љињати баќайдгирии хизматчиёни давлатї барои ба тариќи
электронї пешнињод намудани эъломия оид ба андози даромад, аз
хизматчиёни давлатї дар мўњлати муайяншуда то 1 апрели баъди соли
њисоботї ва аз шањрвандон њангоми дохил шудан ба хизмати давлатї
дар давоми соли таќвимї чораљўї намоянд.
Мактуби дастурии Кумитаи андоз аз 04.02.2014, №1135/4.1
беэътибор дониста шавад.
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