Іукумати Їуміурии Тоїикистон
ЅАРОР
Дар бораи меъёріои андози аксиз барои баъзе моліои дар Їуміурии Тоїикистон
истеісолшаванда ва ба Їуміурии Тоїикистон воридшаванда
Мутобкѕи моддаи 57 Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи санадіои меъёрии іуѕуѕњ" ва моддаи 200
Кодекси андози Їуміурии Тоїикистон Іукумати Їуміурии Тоїикистон ѕарор мекунад:
1. Меъёріои андози аксиз барои баъзе моліои дар Їуміурии Тоїикистон истеісолшаванда ва ба
Їуміурии Тоїикистон воридшаванда тасдиѕ карда шавад (замима мегардад).
2. Вазорати коріои хориїии Їуміурии Тоїикистон мувофиѕи тартиби муѕарраргардида оид ба ѕабули
ѕарори мазкур Кумитаи иїроияи Иттиіоди Давлатіои Мустаѕилро огоі намояд.
3. Ѕарори Іукумати Їуміурии Тоїикистон аз 15 феврали соли 2014, № 102 "Дар бораи тасдиѕи меъёріои
андози аксиз барои баъзе моліои дар Їуміурии Тоїикистон истеісолшаванда ва ба Їуміурии Тоїикистон
воридшаванда" аз эътибор соѕит дониста шавад.
Раиси
Іукумати Їуміурии Тоїикистон

Эмомалњ Раімон

аз 9 июни соли 2018 № 302
ш.Душанбе

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 9 июни соли 2018, № 302
тасдиқ шудааст

Меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда

Рамзи мол
мувофиқи
номгӯи молии
фаъолияти
иқтисодии

Номгӯи молҳо

Меъёри аксиз бо
фоизҳо аз арзиш ё бо
евро барои воҳид

хориҷии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Гурӯҳи 22
Нӯшокиҳои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко
2201

Обҳо, аз ҷумла табиӣ ё сунъӣ-маъданӣ, газнок, бе иловаи
шакар ё маводи дигари ширинкунанда ё хуштаъм хушбӯйкунанда; ях ва барф:

2202

Обҳо, аз ҷумла маъданӣ ва газдор, дорои иловагиҳои шакар ё 0,09 евро
барои 1 литр
маводи дигари ширинкунандаҳо ё хуштаъм-хушбӯӣ ва дигар
нушокиҳои ғайриспиртӣ ғайр аз шарбатҳои мева ё сабзавоти
мавқеи молии 2009:
0,35 евро
---оби ҷави ғайриспиртӣ
барои 1 литр
0,35 евро
Оби ҷави суманакорд:
барои литр

2202 90 100 1
2203 00

0,06 евро
барои 1 литр

2204

Майҳои табиӣ аз ангур, аз он ҷумла спиртдор; шираи ангур,
ғайр аз дар мавқеи молии 2009 зикршуда:

0,84 евро
барои 1 литр

2205

Вермутҳо ва дигар майҳои ангурии табиӣ бо иловагиҳои маводи
растанӣ ё хушбӯй:

0,84 евро
барои 1 литр

2207

Спирти этилии денатуратсия карданашуда бо консентратсияи

4,0 евро
барои 1 литр

спирт 80 % ҳаҷм ё зиёд; спирти этилӣ ва шаробҳои дигари
спиртӣ, денатуратсия кардашуда, ҳама гуна консентратсияҳо:
Ғайр аз: спирти этилии денатуратсиянашудаи дар дохили
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеҳсоли машрубот ва доруворӣ
фурӯхташаванда
2208

Спирти этилии денатуратсия карданашуда бо консентратсияи
спирт камтар аз 80 % ҳаҷм; шаробҳои спиртӣ, ликёрҳо ва
нӯшокиҳои дигари спиртӣ:
Гурӯҳи 24
Тамоку ва маҳсулоти ивазкунандаҳои саноатии он

2402

4,1 евро
барои 1 литри спирти
100 %

Сигорҳо, сигорҳо бо қисми охирашон буридашуда, сигориллҳо ва 8,5 евро
сигорҳо аз тамоку ё ивазкунандаҳои он:
барои 1000 дона

2402 20

- сигаретҳо, дорои тамоку: (бо филтр)

2402 20

- сигаретҳо, дорои тамоку: (бе филтр)

2403

Дигар истеҳсолоти саноатии тамоку ва ивазкунандаҳои саноатии
тамоку; тамокуи "гомогенишуда" ё "барқароршуда"; шира ва

9,8 евро
барои 1000 дона
60%

ҷавҳари тамоку:
Гурӯҳи 27
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва маҳсулоти коркарди онҳо
2709 00

Нафти хом ва маҳсулоти нафтии хоми аз навъҳои битумӣ
гирифташуда:

2710

Нафт ва маҳсулоти нафтии аз навъҳои битумӣ гирифташуда, ғайр 60 евро
барои 1 тонна
аз хом; маҳсулоти дар дигар ҷойҳо номбарнашуда ё дохилнашуда,
дорои вазни 70% ё зиёд нафт ё маҳсулоти нафти аз навъҳои
битумӣ гирифташуда, заминаи ин маҳсулоти нафтӣ қисми
таркибии асосии маҳсулот маҳсуб меёбанд; маҳсулоти нафтии
коркардшуда:

2710 12

-----дистиллиятҳои сабук ва маҳсулот:
-----бензинҳои муҳаррик:
------бензинҳои ҳавопаймо:
----------бензини автомобилӣ:

271012 310 0

2710 12 4110
2710 12 412 0

-------------бо рақами октании камтар аз 80 (бо усули муҳаққиқ)
-------------бо рақами октании 80 ё зиёда аз, вале на камтар аз 92
(бо усули таҳқиқот)

2710 12 413 0

-------------бо рақами октании 92 ё зиёда аз (бо усули таҳқиқот)

2710 12 419 0

------------дигар

2710 12 450 0

-----------бо рақами октании 95 ё зиёда аз он, вале камтар аз 98 (бо
усули таҳқиқот)

2710 12 490 0

-----------бо рақами октании 98 ё зиёда аз он (бо усули таҳқиқот)

2710 12 510 0

-----------бо рақами октании камтар аз 98 (бо усули таҳқиқот)

2710 12 590 0

-----------бо рақами октании 98 ё зиёда аз он (бо усули таҳқиқот)

2710 12 700 0

-----сӯзишвории бензин барои муҳаррики реактивӣ

2710 12 900

-----дистиллиятҳои сабуки дигар:

0

55 евро барои 1 тонна

---дистиллиятҳои мобайнӣ:
-----керосин:
2710 19 210 0

------сӯзишворӣ барои муҳаррики реактивӣ

2710 19 250 0

------дигар

2710 19 290 0

-----дигар
---дистиллиятҳои вазнин:
----газойлҳо:

25 евро
барои 1 тонна

2710 19 310 0

-----барои равиши маҳлулбарории махсус

2710 19 350 0

-----барои равиши мубаддали кимиёвӣ, ғайр аз дар зермавқеи
2710 19 310 0 зикргардида

2710 19 42

-----бо дороии сулфур на зиёда аз 0,05 %-и вазн

2710 19 460 0

------бо дороии сулфур зиёда аз
0,05 %-и вазн, вале на зиёда аз 0,2 %-и вазн

2710 19 480 0

------бо дороии сулфур зиёда аз 0,2 %-и вазн

8 евро
барои 1 тонна

----сӯзишвориҳои моеъ:
2710 19 510
2710 19 680
2710 19 5101

-----барои хусусиятҳои раванди коркард (сӯзишвориипечӣ):
Ғайр аз:

25 евро
барои 1 тонна

------мазут

0

2710 19 550 1

------мазут

0

2710 19 620 1

-------мазут

0

2710 19 640 1

-------мазут

0

2710 19 660 1

-------мазут

0

2710 19 680 1

------мазут

0

2710 20

-нафт ва маҳсулоти нафnӣ (ғайр аз хом), аз навъҳои битум
гирифташуда ва маҳсулоти дар ҷойҳои дигар номбарнашуда ё
дохилнашуда, дорои 70 %-и вазн ё зиёд нафт ё маҳсулоти нафтии
аз навъҳои битумӣ гирифташуда, замнан ин маҳсулоти нафтӣ
қисми таркибии асосии маҳсулот мансуб меёбад, дорои биодизел,
ғайр аз маҳсулоте, ки аз коркарди нафт бароварда шудааст:

2710 20110 0
2710 20 150 0

-- газойлҳо:
8 евро
---бо дороии сулфур на зиёда аз 0,05 %-и вазн
барои 1 тонна
---бо дороии сулфур зиёда аз 0,05 %-и вазн, вале на зиёда аз 0,2 %и вазн

2710 20190 0
2710 20 310
2710 20 390

---бо дороии сулфур зиёда аз 0,2 %-и вазн
--сӯзишвории моеъ:
ба ғайр аз:

25 евро
барои 1 тонна

2710 20 310 1
2710 20 350 1
2710 20 370 1
2710 20 390 1
2710 20 900 0

----мазут
----мазут
----мазут
----мазут
--маҳсулоти дигари нафтӣ

2711

Газҳои нафтӣ ва карбогидриди газгуни дигарҳо, ғайр аз газҳои
нафтӣ ва карбогидриди газгуни тариқи қубурҳо интиқолшаванда

0
0
0
0
55 евро
барои 1 тонна
4 евро
барои 1 тонна

3403

Маводи молиданӣ (аз ҷумла эмулсияҳои хунуки молиданӣ барои 60 евро
барои 1 тонна
асбобҳои бурранда, мавод барои сабук кардани тофта
баровардани мехҳои печдор ва тобҳалқаҳо, мавод барои барҳам
додани занг ё маводи зиддизангзанӣ ва доруҳо барои сабук
кардани кофта баровардани маҳсулоти аз қолаб тайёр кардашуда
дар асоси молидан) ва маводи барои коркарди масолеҳи
пахтагини равғанин ё чарбудор, чарм, пӯст ё масолеҳи дигар
истифодашаванда, ба ғайр аз моддаҳои ба сифати қисмати асосии
таркибашон иборат аз 70 %-и вазн ё зиёда нафт ё маҳсулоти
нафтии аз ҷинсҳои битумӣ гирифташуда:

Гурӯҳи 40
Каучук, резин ва маснуот аз онҳо
4011

Резинчархаҳо ва покришкаҳои пневматикии резинии нав:

13%

4011 61 000 0

--барои воситаҳои нақлиёт ва мошинҳои дар хоҷагии деҳот ва

0

4012

хоҷагии ҷангал истифодашаванда
Резинчархаҳо ва покришкаҳои пневматикии резинии
13%
барқароршуда ё истифодашуда; резинчархаҳо ва покришкаҳои
яклухт ё нимпневматикӣ, резивчархаҳо - протекторҳо ва тасмаҳои
доирашакли резинӣ:
Гурӯҳи 71
Марворида табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои қиматбаҳо ё зинатӣ-ороишӣ,
металлҳои қиматбаҳо, металлҳои бо металлҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда ва маснуоти
аз онҳо тайёршуда; ҷавоҳирот; тангаҳо

7113

Ҷавоҳирот ва қисмҳои онҳо аз металлҳои қиматбаҳо ё металлҳои
бо металлҳои қиматбаҳо рӯйкашшуда:

7114

5%
Маснуоти тиллоӣ ё нуқрагии заргарон ва қисмҳои онҳо аз
металлҳои қиматбаҳо ё металлҳои. бо металлҳои қиматбаҳо
рӯйкашшуда:
Дигар маснуот аз металлҳои қиматбаҳо ё металлҳои бо металлҳои 5%
қиматбаҳо рӯйкашшуда:
Гурӯҳи 87

7115

5%

Воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ба ғайр аз ҷамъи нақлиёти роҳи оҳан
ё трамвайҳо, қисмҳо ва лавозимоти онҳо
8703

Автомобилҳои сабукрав ва воситаҳои дигари нақлиёти
муҳаррикдор, асосан барои интиқоли одамон таъйиншуда (ба ғайр
аз воситаҳои нақлиёти муҳаррикдори мавқеи молии 8702), аз
ҷумла автомобилҳи каппадори боркаш ва автомобилҳои пойга:

10%, вале
на кам аз
0,15 евро
барои 1 см³
ҳаҷми кории
силиндрҳои
муҳаррик

Эзоҳи 1. Таснифоти молҳо мутобиқи номгӯи молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оварда шудааст. Барои мақсадҳои истифодаи меъёрҳои андози аксиз молҳо танҳо тибқи рамзҳои
номгӯи молии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд. Номгӯи
мавқеъҳои моли танҳо барои осонии исгифодабарӣ оварда шудааст.
Эзоҳи 2. Маблағи аксиз бо евро ҳисоб карда шуда, бо пули миллӣ дар асоси қурби муайяннамудаи
Бонки миллииТоҷикистон дар рӯзи таҳвили мол, барасмиятдарории ордери хазинавии гумрукӣ, қабули
эъломияи бори гумрукӣ ё иҷозати молҳо супорида мешавад.

