Замимаи 3
ба Қоидаҳои баҳисобгирӣ, додани рақамҳои мушаххаси
андозсупорандагон, муқаррар намудани рамзҳои сабабҳои
ба ҳисоб гузоштан

Кумитаи андози назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
АРИЗА

оид ба бацисобгирии шахси цуқуқк, намояндагицои дипломатк ва
намояндагицои ба онцо баробаркардашудаи давлатцои хориҷии дар
Ҷумцурии Тоҷикистон аккредитатсияшуда
(ба истиснои шахсони цуқуқие, ки бақайдгирии давлатии онцо мувофиқи
қонунгузорк аз ҷониби мақомоти андоз анҷом дода мешавад)
Қисмати мазкур танцо аз ҷониби мутахассиси мақомоти андоз пур карда мешавад:
Мақомоти андози бақайдгиранда

Рақами ариза

Таърихи ариза

/

/

сол

Тавсияцо барои пур кардани Ариза:




барои кӯмак ҷицати дуруст пур кардани Аризаи мазкур, ба мутахассиси мақомоти андоз муроҷиат намоед
аризаро бо цуруфоти чопк пур кунед, мижни калимацо як хоначаро холк монед
цангоми пур кардан ручкаи саққодори ранги сижцчадоштаро истифода намоед

Қисми I. Маълумот оиди бақайдгирии давлатк ва рамзи оморк
1
2
3
4

Шакли моликият
Рамзи оморк
Шакли ташкили цуқуқк
Мақомоти бақайдгирии
давлатк
Рақами бақайдгирк

сана

/

/

сол

Қисми II. Маълумот дар бораи андозсупоранда
5

6

7

Номи пурраи андозсупоранда

Номи мухтасар

Суроғаи цуқуқк
Вилоят

Шацр / ноция

Шацрак / Ҷамоати децот

Деца

Кӯча
8

Бино

Хона

Маълумот оид ба таъсисдицанда (номи пурраи андозсупоранда)

РМА

РЯМ

Қисми III. Танцо барои намояндагицои дипломатк ва (ж) намояндагицои
ба онцо баробаркардашудаи давлатцои хориҷк
1
2
3

Шакли моликият
Рамзи оморк
Шакли ташкили цуқуқк

4

Мақомоти бақайдгирии
давлатк
Рақами бақайдгирк

5

6

Санаи бақайдгирк

Шацр / ноция
Деца

Кӯча

9

10

11

сол.

Суроғаи цуқуқк

Шацрак / Ҷамоати децот

8

/

Номи пурраи намояндагии дипломатк ва (ж) намояндагии ба он баробаркардашуда

Вилоят

7

/

Бино

Хона (цуҷра)

Номи пурраи таъсисдицандаи намояндагии дипломатк
ва (ж) намояндагии ба он баробаркардашуда (шахси цуқуқии хориҷк)

/

Санаи бақайдгирии давлатии шахси цуқуқии хориҷк

/

сол.

Силсила ва рақами цуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси цуқуқии хориҷк

Мақоми бақайдгирк

Мацали ҷойгиршавии шахси цуқуқии хориҷк
Мамлакат
Шацр / ноция
Кӯчаи

Бинои

Хонаи

Масъулияти андозсупоранда
Ман барои дурустк ва пуррагии маълумоте, ки дар аризаи мазкур оварда шудааст, тибқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон
масъулият дорам. Дар баробари ин, ӯцдадори мегирам, ки цангоми тағйир жфтани маълумотцои дар аризаи мазкур
овардашуда, тибқи талаботи моддацои 19 ва 25 Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақомоти андоз сари вақт хабар
дицам.
__________________________________________________________

/ _________________________ /

(Ном ва насаби аризадиҳанда)

/

Санаи пешницоди Ариза

(Имзо)

/

сол.

Қайди мақомоти андоз
Ман мутахассиси мақомоти андоз, дурустии маълумотцои дар Аризаи мазкур дарҷгардидаро санҷида баромада онро қабул
намудам.
_______________________________________________________
/ _________________________ /
(Ном ва насаби мутахассиси мақомоти андоз)

Санаи қабули Ариза

/

/

(Имзо)

сол.

Маълумотцои дар Ариза буда ба Фецристи ягонаи давлатии андозсупорандагон
дохил карда шуда ба андозсупоранда РМА

дода шуд.

Мӯҳри мақомоти андоз

