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Маќомоти њудудии андоз
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
маълумоти Шумо мерасонад, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон» тањти № 910 аз 28 декабри соли 2012
ќабул ва аз 4 январи соли 2013 мавриди амал ќарор дода шуд.
Мутобиќи ќонуни мазкур дар моддањои 22, 29, 34, 39, 599, 600, 601,
602, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620 ва
623 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон, ки
бевосита ба њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи андоз дахл доранд,
таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.
Бо маќсади дуруст татбиќ намудани таѓйиру иловањои воридгардида
ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон Кумитаи
андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон чунин маълумот ва дастур
медињад:
- Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 22
Ќисми 1 моддаи 22, ки мафњуми љавобгарии маъмуриро пешбини
менамояд, дар тањрири нав тањия гардида дар он калимањои “соњибкори
инфиродї” илова карда шуд.
Бояд ќайд намуд, ки «соњибкори инфиродї» њамчун субъекти
њуќуќвайронкунии маъмурї дар моддањои ќисми махсуси кодекс пешбинї
шуда, дар ќисми умумии он пешбини нагардида буд. Маќсад аз ворид
намудани «соњибкори инфиродї» ба моддаи зикргардида, мутобиќ
намудани муќаррароти ќисми умумии Кодекси њуќуќвайронкунии маъмури
Љумњурии Тољикистон ба ќисми махсусї он мебошад.
- Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 29
Моддаи 29 љавобгарии маъмурии шахси мансабдор, шахси ба ў
баробар кардашуда ва соњибкори инфиродиро муќаррар намуда дар
тањрири нав ифода карда шуд. Њамзамон ба моддаи мазкур ќисмњои 4 ва 5
илова карда шуданд.
Мутобиќи таѓийроти воридгардида ба бандњои 1, 2 ва 3-и модда
асосњои ба љавобгарии маъмури кашидани шахси мансабдор, мафњуми
шахси мансабдор, асосњои ба љавобгарии маъмури кашидани роњбарон ва
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кормандони ташкилотњо њамчун шахси мансабдор пешбини карда
шудааст.
Банди 4 асосњои ба љавобгарии маъмури кашидани соњибкори
инфироди ва банди 5
мафњуми соњибкори инфиродиро муќаррар
намуданд.
Мутобиќи бандњои 4 ва 5 ки ба моддаи 29 ворид карда шуд минбаъд
соњибкори инфироди њамчун субекти њуќуќвайронкунии маъмури ба
шахсони мансабдор баробар карда шуда аст. Яъне соњибкори инфироди
дар мавриде, њамчун шахси мансабдор ба љавобгари кашида мешавад,
кирдори њуќуќвайронкунии маъмуриро содир намуда, аммо дар моддаи
ќисми махсус бевосита пешбини нагардида бошад.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 34
Моддаи 34 мафњуми љазои маъмуриро муќаррар намуда дар тањрири
нав ќабул карда шуд.
Ба тањрири нави моддаи 34 калимањои “соњибкори инфироди” дохил
ва њамчун субекти њуќуќвайронкунии маъмури пешбини карда шудааст.
Њамзамон маќсад аз таѓийроти мазкур мутобиќ намудани муќаррароти
ќисми умуми ба ќисми махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон мебошад.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 39
Ќисмњои 3, 4 ва 5-и моддаи 39, ки мафњуми љаримаи маъмуриро
муќаррар намудааст дар тањрири нав ќабул карда шуданд.
Мутобиќи таѓийроти ба меъѐри ќисми 3 моддаи 39 воридгардида
њадди поѐнии љаримаи маъмури зиѐд карда шуда, барои шахси воќеъи ва
соњибкори инфиродии тибќи патент фаъолияткунанда ба љойи нисф як ва
нисбати шахси мансабдор ба љойи як се нишондињанда барои њисобњо
муќаррар карда шуд. Њамзамон њадди поѐнии љаримаи маъмури нисбати
соњибкорони инфиродии тибќи шањодатнома фаъолияткунанда ба љаримаи
нисбати шахсони њуќуќи муќаррар гардида баробар гардида, дањ
нишондињанда барои њисобњо муќаррар карда шуд. Минбаъд андозаи
љаримаи маъмурии таъиншаванда бояд аз андозаи дар њамин ќисм
пешбини гардида кам набошад.
Њамзамон мутобиќи таѓийроти ба меъѐри ќисми 4 моддаи 39
воридгардида соњибкорони инфиродии тибќи патент ва шањодатнома
амалкунанда пешбини шуда њадди болоии љаримаи маъмури нисбати онњо
дар алоњидаги муќаррар карда шуда аст. Тибќи ин таѓийрот њадди болоии
љарима барои соњибкори инфиродии тибќи патент фаъолияткунанда сад ва
нисбати соњибкори инфиродии тибќи шањодатнома фаъолияткунанда
сесад нишондињанда барои њисобњо муќаррар гардид.

Хотиррасон менамоем, ки андозањои поѐни ва болоии зикргардида
дар мавриде тадбиќ карда мешавад, ки агар моддањои ќисми махсуси
кодекс љаримаро дар шакли фоиз нисбати маблаѓи пинњонкардашудаи
андозњо муќаррар накарда бошад. Дар њолате, ки моддаи ќисми махсуси
кодекс љаримаро бо фоиз муќаррар намуда бошад андозаи дар ќисми 4
моддаи 39 ба инобат гирифта намешавад.
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Таѓйироти ба ќисми 5 моддаи 39 воридгардида доираи ваколатњои
маќомоти андозро вобаста ба баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмури васеъ намуд. Ќаблан тибќи банди 5 моддаи 39 парвандаи
маъмурии андозаи љаримаашон аз сесад нишондињанда барои њисобњо зиѐд
(12 000 - сомонї) барои баррасї ба маќомоти судї ирсол карда мешуд.
Мутобиќи иловаи воридгардида минбаъд парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмури дар соњаи андоз новобаста аз андозаи љаримаи маъмури аз
љониби шахсони ваколатдори худи маќомоти андоз барраси гардида, ба
маќомоти суди ирсол карда намешавад.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 599
Мутобиќи таѓийроту иловањои воридгардида ба моддаи 599, ки
саркаши аз пардохти андозњоро пешбини менамояд санксияњои ќисмњои 1,
2, 3, 4 ва диспозитсияи ќисмњои 3 ва 4-и модда дар тањрири нав ифода
карда шуданд.
Мутобиќи тањрири нави санксияи ќисми 1 моддаи 599, ки саркаши аз
пардохти андозњо ва дигар пардохтњои њатмиро пешбини намудааст ба
шахсони воќеи ба андозаи аз њашт то дањ, ба шахсони мансабдор аз чил то
панљоњ, ба сохибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият
менамоянд ва шахсони њуќуќи аз яксаду панљоњ то дусад нишондињанда
барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Тањрири нави санксияи ќисми 2 моддаи 599, ки мављуд набудани

бањисобгирии муњосиботи ва риоя накардани тартиби пешбурди онро
пешбини менамояд, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панљоњ, ба
соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд
ва шахсони њуќуќи аз яксаду панљоњ то дусад нишондињанда барои
њисобњо љарима муќаррар намуд.
Дар асоси тањрири нави санксияи ќисми 3 моддаи 599, ки ќоидањои
истењсол ва дигар муомилот бо молњои зераксизиро дар назар дорад, ба
шахсони мансабдор ба андозаи аз њаштод то сад ва ба шахсони њуќуќи аз
сесаду сї то сесаду панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар
гардид. Њамзамон, дар санксияи ќисми мазкур соњибкорони инфиродии
дар асоси патент ва шањодатнома фаъолияткунанда њамчун субъектњои
номувофиќи њуќуќвайронкунии маъмурї хориљ карда шудаанд.
Њамзамон санксияи ќисми 4 моддаи 599, ки бе тамѓањои аксизи ба
фуруш баровардани моли зераксизиро пешбини намудааст, дар тањрири
нав ифода гардида ба шахсони мансабдор ба андозаи аз њаштод то сад, ба
соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд
ва шахсони њуќуќи аз њаштод то сад фоизи арзиши бозории ашѐи
њуќуќвайронкунии маъмурї љарима муќаррар намуд.
Мутобиќи таѓйиротњои воридгардида ба санксияњои ќисмњои 1, 2, 3
ва 4 моддаи 599 андозаи љаримањои маъмурї барои саркаши аз пардохти
андозњо зиѐд гардида фосилаи њадди поѐни ва болоии љаримаи маъмури
кам карда шуд. Дар баробари ин андозаи љаримаи маъмури нисбати
соњибкори инфироди ба андозаи љаримаи маъмурии нисбати шахси њуќуќи
муќаррар гардида баробар карда шуд.
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Дар диспозитсияи ќисми 3-и моддаи 599, ки ќоидањои истењсол ва
дигар муомилот бо молњои зераксизиро дар назар дорад калимаи
«шишањо» ба «зарфњо» иваз карда шудааст. Сабаби таѓйироти мазкур ин
мутобиќ гардонидани муќаррароти ќисм ба вазъи имрўзаи технологияи
истењсоли мањсулоти зераксизї (нушокињо ва машрубот) мебошад. Яъне,
мафњуми “зарфњо” нисбати мафњуми “шишањо” мафњуми васеътар буд, ба
зарфњо ба ѓайр аз шишањо, дигар намуди зарфњои барои истењсоли
нушокињо ва машрубот истифодашаванда (зарфњои пластмассї, ќоѓазї ва
њоказо) дохил мешаванд.
Ќисми 4-и моддаи 599 такмил дода шуд, ки тибќи он ба ѓайр аз
фурўш, барои бе тамѓањои аксизї нигоњдорї ва интиќоли моле, ки
мувофиќи тартиботи муќарраршуда бояд дорои тамѓањои аксизї бошанд,
љавобгарии маъмурї муќаррар карда шудааст.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 600
Санксияњои ќисмњои 1 ва 2-и моддаи 600, ки иљро накардани

талаботи ќонунии шахсони мансабдори маќомоти андозро дар назар
дорад, дар тањрири нав ифода карда шуда, мутобиќи онњо андозаи љаримаи
маъмури зиѐд ва фосилаи њадди поѐни ва болоии љаримањо кам карда шуд.
Мутобиќи таъѓийротњо ба санксияи ќисми 1 моддаи 600 андозаи
љаримаи маъмури барои шахсони воќеъи аз њашт то дањ, ба соњибкорони
инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда аз понздањ то бист, ба
шахсони мансабдор аз дањ то бист, ба соњибкорони инфиродии дар асоси
шањодатнома фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи аз њаштод то сад
нишондињанда барои њисобњо муќаррар карда шудааст.
Тибќи таѓийротњои воридгардида ба ќисми 2 моддаи 600, ки

такроран иљро накардани талаботи ќонуниро дар давоми як сол дар назар
дорад, андозаи љаримаи маъмури барои шахсони воќъи аз понздањ то
бист, ба соњибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда аз
бисту панљ то сї, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ, ба соњибкорони
инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи аз
дусад то дусаду панљоњ нишондињанда барои њисобњо муќаррар карда шуда
аст.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 601
Санксияњои ќисмњои 1, 2 ва 3-и моддаи 601, ки риоя накардани

мўњлати муќарраршудаи пешнињоднамудани эъломияњои андозро дар
назар доранд, дар тањрири нав ифода карда шуда, мутобиќи онњо андозаи
љаримаи маъмури зиѐд ва фосилаи њадди поѐни ва болоии љаримањо кам
карда шуд.
Тибќи таѓийротњои воридгардида ба ќисми 1 моддаи 601, ки
пешнињод накардани эъломияро то 10 рўз дар назар дорад, андозаи
љаримаи маъмури барои шахсони воќеъи аз як то се, ба шахсони мансабдор
аз панљ то њафт, ба соњибкорони инфиродии дар асоси шањодатнома
фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи аз бисту панљ то сї нишондињанда
барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба санксияи ќисми 2 моддаи
601, ки пешнињод накардани эъломияро то 30 рўз дар назар дорад, андозаи
4

љаримаи маъмури нисбати шахсони воќеъи ба андозаи аз се то панљ, ба
шахсони мансабдор аз њафт то дањ, ба соњибкорони инфиродии дар асоси
шањодатнома фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи аз чилу панљ то панљоњ
нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Дар асоси таѓийротњои воридгардида ба ќисми 3 моддаи 601, ки

пешнињод накардани эъломияро двр давоми зиѐда аз 30 рўз дар назар
дорад, андозаи љаримаи маъмури нисбат ба шахсони воќеъи ба андозаи аз
панљ то дањ, ба шахсони мансабдор аз дањ то сї, ба соњибкорони
инфиродии тибќи шањодатнома фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи аз
навад то сад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 602
Мутобиќи таѓийротњо моддаи 602-и Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон, ки риоя накардани тартиби нигоњ
доштан ѐ надоштани андоз дар манбаи пардохтро дар назар дорад, ба
пурраги дар тањрири нав ифода карда шуд.
Дар диспозитсияи модда баъд аз калимаи «манбаи пардохт»
калимањои «ва андозњо аз ѓайрирезидент» илова карда шуд. Бо назардошти
таѓийрот минбаъд моддаи 602 нисбати шахсони њуќуќї ва соњибкорони
инфиродие, ки аз манбањои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон ба
ѓайрирезидент (шањрвандон ва шахсони њуќуќии хориљї) маблаѓ (даромад)
пардохт намуда, андозњои муќарраргардидаро намеситонанд ва ѐ ситонида
ба буљаи давлат пардохт наменамоянд тадбиќ карда мешавад.
Мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба моддаи 602 андозаи љаримаи
маъмури нисбати шахсони мансабдор аз бисту панљ то сї, ба соњибкорони
инфиродиии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи
аз яксаду њаштод то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар
карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 605
Санксияњои ќисмњои 1 ва 2-и моддаи 605, ки кам нишон додани
маблаѓи андозњоро дар назар дорад, дар тањрири нав ифода карда шуда
мутобиќи онњо фоизи љаримаи маъмури зиѐд карда шуд.
Минбаъд мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба ќисми 1 моддаи 605
барои кам нишон додани андоз ѐ дигар пардохтњои њатми ба андозаи бисту
панҷ фоизи маблаѓи кам нишондодашуда љарима таъйин карда мешавад.
Њамзамон мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба ќисми 2 моддаи
605 барои дар давоми як соли таќвими баъд аз таъин намудани љазои

маъмури дар њолати такроран кам нишон додани андоз ѐ дигар пардохтњои
њатми ба андозаи чил фоизи маблаѓи кам нишондодашуда љарима
муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 606
Ба моддаи 606 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон, ки барои риоя накардани ќоидањои вобаста ба пардохти
андоз аз арзиши иловашуда љазо муќаррар намудааст таѓийроту иловањо
ворид гардид. Ба санксияњои ќисмњои 1, 2 ва 4 бо таѓйиротњои нав ва
ќисмњои 5 ва 6 ба моддаи 606 илова карда шуданд.
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Мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба санксияи ќисми 1 моддаи
606 барои пешбурди фаъолияти соњибкори бидуни баќайдгири ба сифати
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба андозаи бисту панљ фоизи
маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд барои тамоми давраи
фаъолияти бе ќайд ба буљет пардохта мешуд, љарима муќаррар карда шуд.
Тибќи таѓийрот ба санксияи ќисми 2 моддаи 606, минбаъд барои

нодуруст пешнињод намудани њисобнома фактураи андоз аз арзиши
иловашуда ба андозаи панљоњ фоизи маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда
аз рўйи њисобнома-фактурае, ки бояд вобаста ба ин муомилот пешнињод
карда мешуд, љарима таъйин карда мешавад.
Њамзамон дар асоси таѓийроти воридгардида ба санксияи ќисми 4
моддаи 606 барои риоя накардани тартиби навиштани њисобнома
фактураи андоз аз арзиши иловашуда аз се то панљ нишондињанда барои
њисобњо аз њар як њисобнома-фактураи нодуруст тартибдодашуда
(навишташуда) љарима таъйин муќаррар карда шуд.
Ќисми 5 ба моддаи 606 илова карда шуд ва мутобиќи он барои

пешнињод ва ќабули хисобнома фактураи андоз аз арзиши иловашуда бе
амалан анљом додани амалиѐти андозбандишаванда нисбати шахсони
мансабдор сесад нишондињанда барои њисобњо ва ба соњибкорони
инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи
панљоњ фоизи маблаѓи андоз аз арзиши иловашудаи дар њисобномафактура зикргардида љарима муќаррар карда шуд.
Ќисми 5 бо маќсади пешгири намудани фаъолияти ѓайриќонунии
ширкатњои «якрўза» (шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї), ки бо
маќсадњои ѓаразнок њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда,
аз љумла њисобнома-фактурањои ќалбакї пешнињод намуда, амалиѐти
амалан вуљуднадоштаро ба расмиѐт медароранд илова карда шуда аст.
Дар баробари ин ба моддаи 606 ќисми 6 илова карда шуд, ки тибќи

он вайрон кардани тартиби нигоњдори ва гум кардани њисобнома фактураи
андоз аз арзиши иловашуда њуќуќвайронкунии маъмури дониста шуда
шуда ба шахси мансабдоре, ки ба чунин кирдор роњ додааст ба андозаи дањ
нишондињанда барои њисобњо барои њар як бастаи њисобнома-фактураи
андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњои гумшуда љарима муќаррар гардид.
Илова гардидани ќисми
6 ба
моддаи 606 масъулияти
андозсупорандагон-супорандагони андоз аз арзиши иловашударо оиди
таъмини дурусти нигоњдории вараќањои њисобнома-фактураи андоз аз
арзиши иловашуда ва аксизњо, њамчун њуљљатњои њисоботашон ќатъї
баланд мебардорад.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 607
Моддаи 607, ки ба маќомоти андоз пешнињод накардан ѐ сари ваќт

пешнињод
накардани
санади
муќоисавии
њисоббаробаркунињои
мутаќобиларо њамчун њуќуќвайронкунии маъмури эътироф намудааст, дар
тањрири нав ифода карда шуд.
Дар диспозитсияи модда баъд аз калимањои «аз љониби» калимањои
«андозсупоранда ва ѐ» илова карда шудааст. Бояд ќайд намуд, ки ќаблан
дар Кодекси амалкунандаи њуќуќвайронкунии маъмурї оиди пешнињод
6

накардан ва сари ваќт пешнињод накардани санади муќоисавї аз тарафи
дебитори андозсупоранда љавобгарї муќаррар карда шуда, барои содир
гардидани ин кирдор аз тарафи худи андозсупоранда љавобгарї пешбинї
нагарди буд. Иловањои воридгардида имкон медињад, ки минбаъд худи
андозсупоранда низ барои чунин кирдор ба чавобгарии маъмури љалб
карда шавад.
Дар санксияи модда андозаи љавобгарии маъмури зиѐд карда шуда ба
соњибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда аз бист то сї,
ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ, ба соњибкорони инфиродие, ки
дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва нисбати шахсони њуќуќи аз
њаштод то сад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 608
Моддаи 608, ки аз љониби ташкилотњои ќарзї риоя накардани

тартиби кушодани суратњисобњо ва мўњлати огоњ намудани маќомоти
андоз оид ба кушодани суратњисобњоро муќаррар намудааст, дар тањрири
нав ифода карда шуд.
Ба диспозитсияи моддаи мазкур калимањои “бонкњо ва ташкилотњои
молиявию кредити” ба калимањои “ташкилотњои ќарзї” иваз ва
калимањои “соњибкорони инфиродї” илова карда шуд.
Мутобиќи таѓийроти воридгардида ба санксияи ќисми 1-и модда ба
шахсони мансабдор ба андозаи аз њаштод то сад ва ба шахсони њуќуќи аз
сад то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Дар асоси таѓийротњои воридгардида ба санксияи ќисми 2 моддаи 608

барои огоњ накардани маќомоти андоз оиди кушодани суратњисоби бонки
нисбати шахсони мансабдор ба андозаи аз њаштод то сад ва ба шахсони
њуќуќи аз сад то яксаду панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима
муќаррар гардид.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 609
Моддаи 609, ки аз љониби бонкњо ѐ дигар муассисањои молиявию

кредити сари ваќт интиќол накардани маблаѓи андоз ва дигар пардохтњои
њатмиро њамчун њуќуквайронкунии маъмури эътироф менамояд, дар
тањрири нав ифода карда шуд ва дар диспозитсияи он калимањои “бонкњо
ва ташкилотњои молиявию кредити” ба калимањои “ташкилотњои ќарзї”
иваз карда шуд.
Мутобиќи таѓийроти воридгардида ба санксияи моддаи мазкур
андозаи љаримаи маъмури зиѐд карда шуда,
нисбати субектони
њуќуќвайронкунии мазкур ба андозаи аз яксаду панљоњ то дусад
нишондињанда барои њисобњо, аммо дар њаљми на камтар аз панљоњ фоизи
андоз ва дигар пардохтњои њатми, ки сариваќт ба буљет гузаронида
нашудаанд, љарима муќаррар гардида аст.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 610
Ба диспозитсияи моддаи мазкур, ки ба иљро накардани фармоишњои
инкассавии маќомоти андоз дахл дорад, калимањои “бонкњо ва
ташкилотњои молиявию кредити” ба калимањои “ташкилотњои ќарзї” иваз
карда шуд.
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Зарурати ворид кардани ин таѓйиротњо ба моддањои 608, 609 ва 610
мутобиќ гардонидани муќаррароти Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї
ба моддаи 2-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки миллии
Тољикистон” аз 28 июни соли 2011 тањти № 722 мебошад.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 611
Мутобиќи таѓийроти воридгардида санксияи моддаи 611, ки монеъ
шудан ба санљиши андозро дар назар дорад, дар тањрири нав ифода
гардида њамзамон андозаи љаримаи маъмури зиѐд карда шуд.
Минбаъд нисбати соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент
фаъолият менамоянд аз понздањ то бист, ба шахсони мансабдор ва
соњибкорони инфиродии дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда аз чил
то панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шудааст.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 612
Мутобиќи таѓийроти воридгардида санксияи моддаи 612, ки монеъ

шудан ба шахси мансабдори маќомоти андоз барои даромадан ба њудуди
корхона ѐ биноро њамчун њуќуќвайронкуни эътироф намудааст , дар
тањрири нав ифода гардида, њамзамон андозаи љаримаи маъмури зиѐд
карда шуд.
Мутобиќи таѓийротњои санксияи моддаи мазкур ба шахсони воќеъи
аз понздањ то бист, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент
фаъолият менамоянд аз бист то сї, ба шахсони мансабдор ва соњибкорони
инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд аз чил то
панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 613
Мутобиќи таѓийроти воридгардида санксияи моддаи 613 дар тањрири
нав ифода гардида, андозаи љаримаи маъмури барои риоя накардани

тартиби соњиби намудани молу мулки аз љониби маќомоти андоз ба њабс
гирифта шуда зиѐд карда шуд.
Мутобиќи таѓийроти санксияи моддаи мазкур ба шахсони воќеъи аз
панљ то дањ, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият
менамоянд аз бист то сї, ба шахсони мансабдор ва соњибкорони
инфиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият менамоянд аз њаштод то
сад ва ба шахсони њуќуќи аз сад то дусад нишондињанда барои њисобњо
љарима муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 614
Мутобиќи таѓийроти воридгардида санксияи моддаи 614 дар тањрири
нав ифода гардида, андозаи љаримаи маъмури барои таъмин накардани

нигоњдории њуљљатњо вобаста ба истифодаи мошинањои назорати хазинави
зиѐд карда шуд.
Дар асоси таѓийроти санксияи моддаи мазкур ба шахсони мансабдор
аз чил то панљоњ, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома
фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќи аз њаштод то сад нишондињанда
барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 615
Дар асоси таѓийроти воридгардида санксияњои ќисмњои 1, 2 ва 3-и
моддаи 615 дар тањрири нав ифода гардида, андозаи љаримаи маъмури
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барои риоя накардани тартиби истифодаи мошинањои назоратию
хазинавии дорои хотираи фискали ва бањисобгирии хазина зиѐд карда шуд.
Мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба санксияи ќисми 1 моддаи
615 барои вайрон кардани тартиби истифодаи мошинањои назоратию
хазинавии дорои хотираи фискали минбаъд нисбати шахсони мансабдор
аз њаштод то сад, соњибкорони инфиродии, ки дар асоси шањодатнома
фаъолияткунанда ва шахсони њуќуќи аз яксаду њаштод то дусад
нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Ба санксияи ќисми 2 моддаи зикргадида, таѓийрот ворид гардида
барои дар давоми як сол такроран содир намудани кирдори дар ќисми як
пешбини гардида, андозаи љаримаи маъмури ба ба шахсони мансабдор аз
яксаду њаштод то дусад, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси
шањодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќи аз дусаду панљоњ то
сесад нишондињанда барои њисобњо муќаррар гардид.
Њамзамон санксияи ќисми 3 дар тањрири нав ба шахсони мансабдор
аз яксаду њаштод то дусад, ба соњибкорони инфиродиии тибќи
шањодатнома амалкунанда ва шахсони њуќуќи аз дусаду панљоњ то сесад
нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар намуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 616
Дар моддаи 616 санксия дар тањрири нав ќабул гардида мутобиќи он
барои ба маќомоти андоз пешнињод накардани маълумоти зарури нисбати
шахсони воќеъи аз њашт то дањ, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ,
соњибкорони инфиродии тибќи шањодатнома амалкунанда ва шахсони
њуќуќи аз аз њаштод то сад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар
карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 617
Мутобиќи таѓийротњои воридгардида моддаи 617 ба пурраги дар
тањрири нав ифода карда шуда номи модда “Соњибкории ѓайриќонуни”
гузошта шудааст.
Мутобиќи диспозитсияи модда мафњуми “соњибкории ѓайриќонуни”
дар шакли мухтасар ва фањмо ифода гардида, пешбурди фаъолияти

соњибкори бидуни баќайдгирии давлати њамчун соњибкории ѓайриќонуни
эътироф карда шуд.
Тибќи таѓийротњои санксияи ќисми 1 моддаи мазкур ба шахсони
воќеъи ба андозаи аз си то чил нишондињанда барои њисобњо љарима
муќаррар карда шуд.
Њамзамон барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмури
такроран анљом додани соњибкории ѓайриќонуни ба андозаи аз њаштод то
сад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда шуд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 618
Моддаи 618 дар тањрири нав ифода гардида, тибќи он мафњуми
соњибкории сохта такмил ва ба шакли содиршавии њуќуќвайронкунии
мазкур мутобиќ гардонида шуд. Аз љумла тибќи таѓийротњои мазкур ба
даст
овардани
фоида
бе
амалан
анљом
додани
амалиѐти
андозбандишаванда, њангоми набудани аломати љиноят соњибкории сохта
эътироф карда мешавад.
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Дар асоси таѓийротњои санксияи моддаи мазкур ба шахсони
мансабдор ва соњибкорони инфиродие, ки дар асоси шањодатнома
фаъолият менамоянд ба андозаи аз сад то яксаду панљоњ ва ба шахсони
њуќуќи аз дусад то дусаду панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима
муќаррар карда шуд.
Дар робита ба санксияи моддаи 618 ќайд кардан зарур аст, ки корњои
назоратии маќомоти андоз аз он шањодат медињанд, ки як ќатор
шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз соддагардонии баќайдгирии
давлатии субъектњои хољагидорї истифода бурда, бо роњи ташкили
фаъолияти соњибкорї дар шакли љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд ва
соњибкори инфиродии тибќи шањодатнома фаъолияткунанда бо маќсадњои
ѓаразнок (гирифтани даромад аз фаъолияти ѓайриќонунї ва як ѐ ду
дафъаина) њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда, аз љумла
њисобнома-фактурањои ќалбакї пешнињод намуда, амалиѐти амалан
вуљуднадоштаро ба расмиѐт медароранд. Аз ин лињоз, маќсади ворид
кардани таѓйироти мазкур пешгирии пешгирии фаъолияти ѓайриќонунии
чунин ширкат ва соњибкорон мебошад.
Њамзамон бояд ќайд намуд, ки моддањои 259 ва 259.1 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон љавобгарии љиноятиро барои содир
намудани соњибкории ѓайриќонуни ва соњибкории сохта пешбини
намудаанд. Чунин кирдорњо дар њолате мутобиќи Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии љинояти кашида мешаванд, ки агар
ба миќдори калон содир шуда бошад ва ѐ дар натиљаи он ба миќдори калон
зарар расонида шуда бошад. Яъне њаљми зарари расонида шуда ба сифати
шарти асосии љиноят эътироф намудани кирдорњои мазкур дар Кодекси
љинояти пешбини гардида, моддањои пешнињодгардидаи 617 ва 618
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмури аз онњо вобаста ба њаљми зарар ва
миќдори содиршавии кирдор фарќ мекунанд.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 620
Санксияњои ќисмњои 1 ва 2-и моддаи 620 дар тањрири нав ќабул ва

љарима барои дар муњлати муќаррар шуда пешнињод накардани њисобот ва
сари ваќт пардохт накардани андози иљтимои зиѐд карда шуд.
Мутобиќи таѓийротњои воридгардида ба санксияи ќисми 1 моддаи
620 нисбати соњибкорони инфиродии дар асоси патент амалкунанда ва
шахсони мансабдор аз чил то панљоњ, ба соњибкорони инфиродие, ки дар
асоси шањодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќи аз яксаду
њаштод то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима муќаррар карда
шуд.
Дар асоси таѓийротњои санксияи ќисми 2 моддаи 620 ба шахсони
мансабдор аз њаштод то сад, ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси
шањодатнома фаъолият менамоянд ва шахсони њуќуќи аз дусаду панљоњ то
сесад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Вобаста ба таѓйиру иловањои ба моддаи 623
Санксияњои ќисмњои 1 ва 2-и моддаи 623 дар тањрири нав ќабул ва
љарима барои беасос рад ѐ саркаши кардан аз пардохти андози иљтимои
зиѐд карда шуд.
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Тибќи таѓийротњои воридгардида ба ба санксия ќисми 1-и модда
љарима ба андозаи аз њаштод то сад нишондињанда барои њисобхо љарима
карда шуд.
Дар асоси таѓийротњои ба санксияи ќисми 2 воридгардида барои дар
давоми як сол такроран содир намудани чунин кирдор ба андозаи аз
яксаду панљоњ то дусад нишондињанда барои љисобњо љарима муќаррар
карда шуд.

Дар баробари ин ба маќомоти њудудии андоз мутобиќи ќисми 1
моддаи 5 Кодекси њуќуќвайронкунии Љумњурии Тољикистон дастур дода
мешавад, ки нисбати њамаи њуќуќвайронкунињои маъмури, ки
андозсупорандагон то санаи 4 январи соли 2013 содир намудаанд ва аз
љониби маќомоти андоз баъд аз санаи 4 январ ошкор ва барраси карда
мешаванд, љаримањои маъмурии ќаблан то ќабули ќонуни нав
амалкунандаро тадбиќ намоянд.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон»
тањти № 910 аз 28 декабри соли 2012 нисбати њуќуќвайронкунињои
маъмури, ки баъд аз 4 январи соли 2013 содир гардидаанд тадбиќ карда
шавад.
Њамзамон ба маълумоти маќомоти њудуди расонида мешавад, ки
андозаи љарима, ки барои њуќуќвайронкунињои маъмурии дар соњаи андоз
пешбинигардидабуд, таъсирбахш набуда дар тафовут бо љаримањои
пешбининамудаи ќонунгузории дигар давлатњои аъзои ИДМ нисбатан
паст мебошад. Маќсад аз ќабули ќонуни мазкур ва нисбатан зиѐд кардани
андозаи љаримањои маъмурї пешгирї намудани содиршавии шумораи зиѐд
ва такрории њуќуќвайронкунињои маъмури аз љониби андозсупорандагон
мебошад.
Маќомоти њудудии андозро зарур аст, ки талаботи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон» тањти № 910 аз 28
декабри соли 2012-ро бо назардошти мактуби мазкур дар амал ба таври
васеъ тадбиќ намоянд.
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