Іукумати Їуміурии Тоїикистон
ЅАРОР
Дар бораи Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои соліои
2020-2025
Мутобиѕи муѕаррароти моддаи 15 Ѕонуни конститутсионии Їуміурии
Тоїикистон "Дар бораи Іукумати Їуміурии Тоїикистон" Іукумати Їуміурии
Тоїикистон ѕарор мекунад:
1. Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои соліои 2020-2025 ва Наѕшаи
чорабиниіо оид ба амалисозии Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои
соліои 2020-2025 тасдиѕ карда шаванд (замимаіои 1 ва 2).
2. Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон якїо бо вазорату
идораіои дахлдор ва маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ иїрои
Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои соліои 2020-2025-ро таъмин
намояд.
3. Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон якїо бо Вазорати
молияи Їуміурии Тоїикистон ва Кумитаи давлатии сармоягузорњ ва идораи
амволи давлатии Їуміурии Тоїикистон бо маѕсади амалисозии Барномаи рушди
маъмурикунонии андоз барои соліои 2020-2025, їиіати їалб намудани маблаљіои
грантии ташкилотіои молиявњ чораіои зарурњ андешад.
4. Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон іар сол ба Іукумати
Їуміурии Тоїикистон оид ба рафти иїрои Барномаи рушди маъмурикунонии
андоз барои соліои 2020-2025 іисобот пешниіод намояд.
Раиси
Іукумати Їуміурии Тоїикистон
аз 30 декабри соли 2019 № 643
ш.Душанбе

Эмомалњ Раімон

Замимаи 1
Бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон
аз 30 декабри соли 2019, № 643
тасдиѕ шудааст

Барномаи рушди маъмурикунонии андоз дар Їуміурии Тоїикистон
барои соліои 2020-2025
1. МУЅАРРАРОТИ УМУМЊ
1. Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои соліои 2020 - 2025 (минбаъд
- Барнома) Барномаи амали миёнамуілат мебошад, ки ба афзалиятіои Стратегияи
миллии рушди Їуміурии Тоїикистон барои давраи то соли 2030 асос ёфта, бо дар
назар доштани дастовардіои таїрибаи їаіонњ, бо маѕсади сода ва дастрас
намудани хизматрасониіо ба андозсупорандагон ва баланд бардоштани интизоми
андозсупории андозсупорандагон, таъмини рушди мунтазами маъмурикунонии
андоз, їорњ намудани иѕтисодиёти раѕамњ ва беісозии минбаъдаи муносибатіои
андозњ дар байни андозсупорандагон ва маѕомоти андоз амалњ мегардад.
2. Рушди маъмурикунонии андоз іамчун як їузъи муіимми ислоіоти иѕтисодњ
дар Їуміурии Тоїикистон ба беітар намудани муіити корњ ва фазои
сармоягузорњ, таікими раѕобатпазирии иѕтисоди миллњ ва ташаккули иѕтисоди
раѕамњ нигаронида шудааст.

2. ВАЗЪИ КУНУНИИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР ЇУМІУРИИ
ТОЇИКИСТОН
3. Тайи соліои охир дар Їуміурии Тоїикистон дар доираи амалисозии
Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои соліои 20112019 бо маѕсади
такомули маъмурикунонии андоз, барои мусоидат намудан ба рушди устувори
бахшіои гуногуни иѕтисоди кишвар як ѕатор ислоіот гузаронида шуд. Аз їумла
дар натиїаи амалисозии Барномаи мазкур натиїаіои зерин ба даст оварда шуданд:
- бо маѕсади таїдиди сохтор ва такмили уідадориіои вазифавии маѕомоти
андоз Низомномаи Кумитаи андоз дар таірири нав таіия ва бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон аз 31 августи соли 2012, №456 тасдиѕ карда шуд. Дар ин
робита, їиіати беігардонњ ва муосирсозии хизматрасонњ барои шаірвандон ва
андозсупорандагон ба сохтори раёсати хизматрасонњ ба андозсупорандагон,
раёсатіои андози вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, вилоятіои Суљду
Хатлон, шаіри Душанбе ва нозироти андози шаіру ноіияіои тобеи їуміурњ
таљйирот ворид карда шуда, дар сохтори оніо шуъбаіои хизматрасонњ ба
субъектіои хоїагидорњ ва шаірвандон таъсис дода шуданд;
- їиіати баланд бардоштани самаранокии кори Кумитаи андоз, такмили
идоракунии он ва бо иттилооти зарурњ таъмин кардани маѕомоти іудудии андоз
маркази коркарди иттилоот таъсис дода шуд;
- дар байни Вазорати молия ва Кумитаи андоз шабакаи ягона таъсис ёфт, ки
тавассути он маълумот дар бораи воридоти андозіо ба буїет тавассути хатіои
алоѕаи іифзшаванда ва хатіои дигар ба маѕомоти андоз интиѕол дода мешаванд;

- дар биноіои дастгоіи марказии Кумитаи андоз, нозироти андоз дар шаіри
Кўлоб барои маѕомоти іудудии андоз дар минтаѕаи Кўлоби вилояти Хатлон,
раёсати андоз дар вилояти Мухтори Кўіистони Бадахшон, раёсатіои андоз дар
вилояти Суљд ва вилояти Хатлон барои ташкили мулоѕоти фосилавњ бо кормандон
ва андозсупорандагон толоріои видеоконференсия таъсис дода шуданд;
- теъдоди хизматрасониіои їоригардидаи электронњ ба андозсупорандагон то
36 адад зиёд карда шуда, айни замон раванди гирифтани иттилоот аз Феіристи
ягонаи давлатњ, дар шакли электронњ пешниіод намудани эъломияіои андоз ва
іисобнома-фактураіои андоз аз арзиши иловашуда, азназаргузаронии іисоботіо,
тартиб додани санадіои муѕоисавњ, пешниіоди эъломияіо аз їониби хизматчиёни
давлатњ, їадвали іисоби андоз (барои андоз аз даромад, андоз аз воситаи наѕлиёт,
амволи љайриманѕул, андози замин), шакли электронии Кодекси андоз барои
телефоніои мобилњ дар барномаи заминавии Android, дарёфти итттилоот дар
бораи раѕами мушаххаси андозсупоранда, пардохти андозіо тавассути кортіои
бонкњ ва љайраіо ба роі монда шуд;
- баѕайдгирии субъектіои хоїагидор тариѕи "Равзанаи ягона" ба роі монда
шуд. Бо дар назар доштани такмили заминаи техникии барномаи компютерии
истифодабарии Феіристи ягонаи давлатњ бо Агентии омори назди Президети
Їуміурии Тоїикистон мубодилаи иттилоот аз тариѕи онлайн комилан таъмин
карда шуда, аз тарафи Агентњ гузоштани рамзіои оморњ ба субъектіои
хоїагидории ба Феіристи ягонаи давлатњ воридгардида анїом дода мешавад.
Тартиби аз тариѕи электронњ пешниіод намудани іуїїатіо барои баѕайдгирии
давлатњ роіандозњ гардид;
- дар Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон Шўрои
апеллятсионњ ташкил карда шуд;
- сомонаи Кумитаи андоз такмил ва мавриди амал ѕарор дода шуд, ки
фарогири тамоми їузъиёти ѕонунгузории андоз, аз он їумла Кодекси андози
Їуміурии Тоїикистон, санадіои меъёрии іуѕуѕии дигар доир ба андоз ва
андозбандњ, дастурамаліо, мактубіои дастурию тавзеіотии Кумитаи андоз ва
дигар маводи зарурњ оид ба таъмини иїрои ѕонунгузории андоз мебошад;
- барои ѕабули фаврии зангіои шаірвандон ва андозсупорандагон дар
Кумитаи андоз Маркази тамос таъсис дода шуд;
- тартиби дар асоси арзёбии хавфіо таіия намудани наѕшаи санїиши андози
субъектіои хоїагидор омода ва їорњ карда шуд.
4. Дар маїмўъ, дар рафти амалисозии тадбиріои дар Барномаи рушди
маъмурикунонии андоз барои соліои 2011-2019 пешбинишуда ислоіоти сохторњ ва
функсионалии маѕомоти андоз гузаронида шуда, нишондиіандаіои арзёбии
натиїаіои фаъолияти маѕомоти андоз татбиѕ гардиданд. Їиіати баланд
бардоштани иѕтидори кадрии маѕомоти андоз чораіои иловагњ андешида шуда,
усуліои нави такмили ихтисоси кормандони маѕомоти андоз роіандозњ карда
шуда, системаи худомўзии муттасил їорњ гардид.
5. Дар самти таіия ва татбиѕи технологияіои иттилоотњ тамоми чорабиниіои
банаѕшагирифташуда иїро карда шуданд.
6. Тибѕи чорабиниіои дар Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои
соліои 2011-2019 пешбинишуда низоми муосири назорати андоз дар асоси арзёбии
хавфи вайронкунии ѕонунгузории андоз омода гардида, ба роі монда шуд. Аз
їумла вобаста ба сатіи хавф ва гурўііои андозсупорандагон принсипіои асосии
назорат муайян карда шуданд.

7. Чораіои банаѕшагирифташуда оид ба таікими заминаіои молиявњ ва
моддию техникии маѕомоти андоз, оид ба ташкили системаи самараноки кам
кардани ѕарзи андоз ва оид ба содагардонии маъмурикунонии андоз амалњ карда
шуда, їиіати таѕвияти нозироти андозсупорандагони калон, инчунин ташкили
воіиди сохторњ бо маѕсади назорати андозсупорандагони миёна чораіои иловагњ
роіандозњ гардиданд.
8. Ин нишондиіандаіо дар маїмўъ аз беітар гардидани маъмурикунонии
андоз шаіодат медиіанд, аммо аз їониби дигар, іанўз іам беісозии сифати
маъмурикунонии андозіо зарурат дорад.
9. Дар їуміурњ дар сатіи маіаліо баъзе норасоиіо дар самти банаѕшагирњ ва
пешгўии андозіо ба назар мерасанд, ки сабабіои он истифода гардидани усуліои
номукаммал, даѕиѕ набудани нишондиіандаіои оморњ, иштибоіот дар муайян
намудани нишондиіандаіо ва пешниіоди маълумоти нопурра барои іисобкунии
андоз аз їониби субъектіои хоїагидор ва шахсони воѕењ ба іисоб мераванд.
10. Айни іол самаранокии маъмурикунонии андоз дар минтаѕаіои їуміурњ
таніо аз рўи сатіи їамъоварии андозіо арзёбњ мешавад ва сари ваѕт ба буїет
пардохт шудани андозіо барои муайян намудани сифати системаи идоракунии
андоз дар минтаѕаіо нишондиіандаи асосњ ба іисоб меравад. Іолати мазкур аслан
ба он вобаста аст, ки маъмурикунонии андоз на ба принсипи хизматрасонњ ба
андозсупорандагон, балки ба танзими маъмурии муносибатіои андозњ асос
ёфтааст.
11. Бо дар назар доштани вазъи мавїуда айни замон масъалаіои муіимми
маъмурикунонии андоз иніо ба іисоб мераванд:
- іамкориіои самараноки байниидоравњ дар самти маъмурикунонии андоз;
- мавїуд набудани тартиби арзёбии танзими меъёріои андозіо ва таъсири
имтиёзіои андозњ;
- истифодаи ѕисман ва нопурраи механизміои іавасмандкунандаи фаъолияти
соіибкорњ;
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- іанўз іам нокифоя будани имкониятіои хизматрасонии электронњ ба
андозсупорандагон ва сатіи пасти расонидани ёри ба оніо;
- нокифоя будани арзёбии пайвастаи таілили даромадіои андозњ;
- сатіи нокифояи назорати дохилии эътимоднокии нишондиіандаіои махзани
маълумот ва системаіои технологияи иттилоотњ;
- нокифоя будани дониши андозњ ва іуѕуѕии андозсупорандагон (аз он їумла
сатіи огаіии оніо аз іуѕуѕіо ва уідадориіои худ);
- мутобиѕ набудани баъзе муносибатіои андозии байни маѕомоти андоз ва
андозсупорандагон ба имкониятіои техникии технологияіои муосир оид ба
интиѕол ва мубодилаи иттилоот;
- іавасмандии нокифояи андозсупоранда барои иїрои дуруст ва сари ваѕтии
уідадориіои андозњ;
- анїоми нопурраи мониторинги воридоти андозіо ва пешгирњ намудани
іолатіои саркашњ аз пардохти андозіо аз їониби маѕомоти маіаллии андоз;

- дар минтаѕаіо номукаммал будан ва дар іолатіои алоіида умуман татбиѕ
нагардидани механизми арзёбии їанбаъіои сифатњ ва миѕдорњ ва имкониятіои
воѕеии їамъоварии андоз.
12. Дар назар аст, ки іангоми татбиѕи Барномаи нави маъмурикунонии андоз
масъалаіои болозикр ва вазифаіои дигар, ки дар доираи Барномаи ѕаблњ иїро
нашудаанд, инчунин норасоиіои дигари системаи мавїудаи маъмурикунонии
андоз іалли худро меёбанд.

3. МАЅСАД ВА ВАЗИФАІОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ
МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ
13. Зарурати такмил додани идоракунии андоз, пеш аз іама ба муіим будани
їамъоварии андозіо, коіиши сарбории маъмурњ ба андозсупорандагони
бомасъулият, тавсеаи шаффофияти системаи андоз алоѕаманд мебошад, ки
фаъолияти минбаъдаи онро мушаххас менамояд.
14. Іадафи асосии Барнома фароіам овардани шароити мусоид барои
соіибкорон ва сармоягузорон, іамчун омили асосии афзоиши самаранокии
фаъолияти соіибкорњ ва сармоягузорњ, инчунин беітар намудани сифати
хизматрасониіои андозњ мебошад.
15. Вазифаіои асосии Барнома аз иніо иборатанд:
- баланд бардоштани самаранокии іамкориіои байниидоравњ бо маѕомоти
дигари давлатњ дар самти маъмурикунонии андоз;
- таіия намудани тартиби арзёбии танзими меъёріои андозіо ва таъсири
имтиёзіои андозњ ба буїети давлатњ;
- такмили равандіои беісозии маъмурикунонии андоз, аз їумла тавассути
муттаіидсозии равандіои рушди соіибкорњ;
- таікими механизміои іавасмандсозандаи фаъолияти соіибкорњ
сармоягузорњ дар їараёни мукаммалгардонии маъмурикунонии андоз;
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- коіишёбии хароїоти марбут ба иїрои уідадориіои андозњ, ташаккули
низоми устувори андоз, ки барои іамаи субъектіои соіибкорњ шароити мусоид
фароіам меорад;
- мусоидат намудан ба таѕвият бахшидани коріо дар самти їоригардонии
иѕтисоди раѕамњ ва кам кардани таъсири омили инсонњ;
- їорњ кардани шакли нави назорати андоз - мониторинги андоз, ки дар байни
маѕомоти андоз ва андозсупорандагони масъулиятнок мубодилаи васею нави
иттилоотиро ба вуїуд меорад, ки іадафи он фаѕат назорат набуда, балки пешгирњ
кардани амалиёти дорои хавф ва омиліои бавуїудоварандаи оніо мебошад;
- вусъат бахшидани коріо дар самти пешгирњ ва аз байн бурдани омиліои
коррупсионњ дар маѕомоти андоз;
- баланд бардоштани сатіи маърифати іуѕуѕии андозсупорандагон ва дар ин
замина баланд бардоштани сатіи риояи ѕонунгузории соіа аз їониби
андозсупорандагон.
16. Амалисозии вазифаіои номбурда барои рушди фаъолияти соіибкорњ
мусоидат менамояд, хароїоти маъмуриро барои иїрои уідадориіои андоз коіиш
медиіад, їиіати татбиѕи иѕтисоди раѕамњ мусоидат мекунад ва ба маѕоми
їуміурњ дар раддабандии байналмилалии Іисоботи "Пешбурди соіибкорњ"-и
Бонки Їаіонњ таъсири мусбат мерасонад.

17. Самтіои асосии амалигардонии Барнома:
- рушди маъмурикунонии андоз, фароіам овардани муіити раѕобати солим ва
коіиш додани сатіи иѕтисоди пиніонњ;
- рушди пайвастаи системаи автоматикунонидашудаи маъмурикунонии андоз,
ба роі мондани іамкории фосилавњ бо андозсупорандагон ва маѕомоти давлатњ,
кам кардани истифодаи іуїїатіои ѕољазњ;
- баланд бардоштани интизоми андозсупории андозсупорандагон;
- беітар намудани сифати фаъолияти маѕомоти андоз.

4. НАТИЇАІОИ ЧАШМДОШТШАВАНДА
18. Ноил гардидан ба маѕсадіои Барнома шароити мусоиди фаъолияти
андозсупорандагонро бо роіи амалњ намудани расмиёти содакардашудаи
маъмурикунонњ ва имконияти иїрои уідадориіои андозњ дар шакли электронњ, бе
алоѕаи мустаѕим бо корманди маѕомоти андоз таъмин хоіад кард, ки дар натиїа
ваѕт ва мутаносибан хароїоти моддии андозсупорандагон барои иїрои
уідадориіои андозњ сарфа карда мешавад.
19. Тамоми чорабиниіои дар Барнома пешбинишуда ба маідуд намудани
иѕтисоди пиніонњ ва дар доираи ѕонунгузорњ ба роі мондани фаъолияти
минбаъдаи он нигаронида шуда, имкон медиіад манбаъіои андозбандњ ва
воридоти андозіо зиёд карда шавад.
20. Дар назар аст, ки амалисозии бомуваффаѕи чорабиниіои дар Барнома
пешбинишуда ба Їуміурии Тоїикистон имкон медиіад, ки соли 2025 дар
раддабандии байналмилалии Іисоботи "Пешбурди соіибкорњ"-и Бонки Їаіонњ аз
рўи нишондиіандаи "Андозбандњ" іадди аѕал маѕоми 80-умро соіиб гардад.

5. МАНБАЪІОИ МАБЛАЉГУЗОРЊ
21. Татбиѕи амалии Барнома дар доираи маблаљіои буїетњ, инчунин бо
дастгирии созмоніои байналмилалии молиявњ сурат мегирад.
6. ТАШКИЛИ АМАЛИГАРДОНЊ ВА МОНИТОРИНГИ ИЇРОИ
БАРНОМА
22. Іадафіо, вазифаіо ва самтіои дар Барнома пешбинишуда мутобиѕи
Наѕшаи чорабиниіо оид ба амалисозии Барномаи рушди маъмурикунонии андоз
дар Їуміурии Тоїикистон барои соліои 20202025 амалњ карда мешаванд.
23. Наѕшаи чорабиниіо аз натиїаіои мушаххас бо нишон додани
иїрокунандагон ва муілати муѕарраргардида иборат аст.
24. Назорати умумии рафти иїрои Барнома аз їониби Кумитаи іамоіангсоз
амалњ карда мешавад, ки ба он раиси Кумитаи андози назди Іукумати Їуміурии
Тоїикистон (роібари Кумитаи іамоіангсоз), муовинони вазирони молия, рушди
иѕтисод ва савдо ва раиси Кумитаи давлатии сармоягузорњ ва идораи амволи
давлатњ, инчунин роібарони ду ассотсиатсияи соіибкорњ (аъзои Кумитаи
іамоіангсоз) ва котиби Кумитаи іамоіангсоз шомил мегарданд.
25. Фаъолияти Кумитаи іамоіангсоз дар асоси низомномаи он сурат мегирад.
Кумитаи іамоіангсоз дар їаласаіои худ, ки на камтар аз ду маротиба дар як сол
баргузор мегарданд, рафти иїрои Барномаи мазкур ва фаъолияти созмоніои

байналмилалии молиявњ ба он їалбшударо баррасњ намуда, ѕароріои Кумитаи
іамоіангсозро ѕабул менамояд.
26. Назорати їории амалисозии Барномаи мазкур, іамкорњ бо сармоягузорон,
їамъбасти натиїаіои бадастомада, таіия ва нигоідории протоколіо ва
мукотиботи дигарро котиби Кумитаи іамоіангсоз амалњ менамояд. Раиси
Кумитаи іамоіангсоз іар шаш моі ба Іукумати Їуміурии Тоїикистон дар бораи
рафти амалисозии Барномаи мазкур маълумот пешниіод менамояд.

Замимаи 2
Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз 30 декабри соли 2019, №643
тасдиќ шудааст
Нақшаи чорабинињо оид ба амалисозии Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020 - 2025
Самти 1
Рушди маъмурикунонии андоз, фароњам овардани муњити раќобати солим ва коњиш додани сатњи иќтисоди пинњонї
Вазифањо

Натиљањои
чашмдоштшаванда

1. Бењсозии маъмури- Афзоиши миќдори
кунонии андоз, аз љумла хизматрасонињои
тавассути
фосилавї ва фаврї
муттањидгардонии
(реинжиниринги)
равандњои бизнес

2.
Болоравии
нуфузи Бо маќсади коњиш
маќомоти андоз тавассути додани
сатҳи
идоракунии
одилона, сӯиистифода
аз
қобили қабул ва аз ҷиҳати муқаррароти
иқтисодӣ
асоснок
ва қонунгузории андоз аз
баланд
бардоштани ҷониби
мақомоти
эътимоди
аҳолӣ
ба андоз ва дар ин замина
зиёд
намудани
мақомоти давлатӣ
маблаѓњои андозҳо ва
пардохтҳои иловагӣ
аз натиҷаи санҷишҳои

Чорањо

Нишондињандањои натиљавї

Фароњам
овардани
фазои нисбатан мусоид
барои
субъектњои
соњибкорї
бо
роњи
содагардонии тартиби
маъмурикунонии андоз.
Татбиќи
механизмњои
дастгирии андоз барои
соњибкории иљтимої
Кам намудани шаклњои
мухталифи назорат дар
фаъолияти
андозсупорандагони
бомасъулият аз њисоби
содагардонии назорати
андоз ва зиёд намудани
таваљљуњ ба фаъолияти
андозсупорандагони
бемасъулият.

Номгўи нави хизматрасонињо
муайян, тањия, тасдиќ ва
амалї мегардад.
Њуљљати барномавии
«Механизми дастгирии
андозии соњибкории
иљтимої» тањия мегардад
Вазъи андозсупорандае, ки
уҳдадориҳои андозро сари
ваќт иҷро мекунад, бењтар
гардида, барои пешгирии
фаъолияти иќтисоди пинҳонӣ
мусоидат
менамояд.
Дар ин замина вазъи тағйирот
дар бахши иқтисодї пинњонї
мунтазам мавриди тањлил
ќарор мегирад

Иљрокунандагон
Кумитаи андоз
ва созмонњои
байналмилалии
молиявї

Кумитаи андоз

Эњтиёљоти
молиявї

андозї

Содагардонии расмиёти
барҳамдиҳии
субъектњои хољагидор
Кам
шудани
адади
Муттаҳидсозии амалҳо Коњиш ёфтани иқтисоди
3. Афзоиши ҷамъоварии
андоз тавассути васеъ корхонаҳо аз бахши бо вазорату идораҳои нињонї.
мақомоти Якљо бо вазорату идорањои
намудани
пардохтњои иқтисоди нињонї ва дахлдор,
афзоиши
адади
онњо
ѓайринаќдї
иҷроияи
маҳаллии дахлдор ва маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї
дар бахши расмии
ҳокимияти давлатӣ оид дастурњои мушаххас љињати
иқтисодиёт
ба
баровардани њамгироии чораҳо оид ба
корхонаҳо аз бахши баровардани корхонаҳо аз
иќтисоди нињонї ба бахши иќтисоди нињонї ба
бахши
расмии бахши расмии иқтисодиёт
иқтисодиёт
тањия мегардад
Баланд бардоштани Ворид
намудани Афзоиши устувори њиссаи
масъулияти
тағйирот ба Кодекси андоз дар ММД, њисоботи
андозсупорандагон
андози
Ҷумҳурии тањлилї омода ва пешнињод
мегардад.
дар
самти
иҷрои Тоҷикистон
(рафъи «Њисобот оид ба ворид
уҳдадориҳои андоз
ихтилофот,
гардидани тағйирот ба
содагардонии андоз ва
низоми
андозбандї, Кодекси андози Ҷумҳурии
содагардонии маъмурӣ, Тоҷикистон (рафъи
афзоиши шаффофияти ихтилофҳо, содагардонии
фаъолияти
мақомоти андоз ва низоми андозбандї,
инчунин содагардонии
андоз)
маъмурӣ, афзоиши
шаффофияти фаъолияти
мақомоти андоз)» тањия
мегардад
Ба
воситаи
Бартараф
намудани
Манбаи андоз аз даромад,
4. Бо мақсади сарфа
содагардонии
монеаҳо, ки садди роњи њиссаљудокунї, муқаррароти
намудани ваќти
андозсупорандагон, барои баҳисобгирии андозї њамгироии
њисоботи дигар
ва
қоидаҳои
таҳия ва пешниҳоди
бо
мақсади

Вазорати молия,
Вазорати рушди
иќтисод ва
савдо, Кумитаи
давлатии
сармоягузорї ва
идораи амволи
давлатї ва
Кумитаи андоз

Кумитаи андоз,
Вазорати молия,
Вазорати рушди
иќтисод ва
савдо, Вазорати
адлия ва
Кумитаи
давлатии
сармоягузорї ва
идораи амволи
далатї

Кумитаи андоз,
Вазорати молия

ҳисоботи андоз, инчунин
такмил додани
ҳамкориҳои
андозсупорандагон ва
мақомоти андоз,
вазифагузорї мешавад, ки
қоидаҳои бањисобгирии
андозї ва муњосиботии
корхонањо ба њам наздик
гардонида шаванд

наздиксозии ќоидањои андоз
ва
муњосибот баҳисобгирӣ
мутобиќ
њисоботи андоз ва вуљуд доранд
гардонида мешаванд.
муњосибот
Ҳисоботи
андоз
сода
мегардад.
Вақт
барои
таҳия
ва
пешниҳоди ҳисоботи андоз аз

5. Такмили заминањои
технологї ва њуќуќї
љињати истифодаи њатмии
мошинњои назоратї –
хазинавии дорои хотираи
фискалї дар њама соњањои
хољагидорї

Тавсеаи
истифода
барои
мошинњои
назоратї – хазинавии
дорои
хотираи
фискалї
ва
бањисобгирии
њисоботи он бо шакли
электронї дар њама
соњањои хољагидорї
Ташкил
намудани
барномаи
(модули)
нави
компютерї
љињати бањисобгирї,
назорат
ва
андозбандии
даромади ширкатњое,
ки ба хизматрасонии
электронї
машѓул
мебошанд

6. Муайян намудани
механизми бањисобгирї,
назорат ва андозбандии
савдои электронї

Боз њам сода намудани
истифодаи
мошинњои
назоратї – хазинавии
дорои хотираи фискалї
ва
бањисобгирии
њисоботи он бо маќсади
сарфа намудани ваќт ва
кам намудани харољоти
андозсупорандагон
Фароњам
овардани
шароити
мусоиди
соњибкорї љињати дар
шакли электронї ба роњ
мондани бањисобгирии
ширкатњои
пешнињодкунандаи
хизматрасонии
электронї

ҷониби
андозсупоранда
коҳиш меёбад.
Маљмўи тавсияњо ва лоињаи
санадњои меъёрию њуќуќї оид
ба
бартараф
намудани
монеаҳо, ки садди роњи
њамгироии њисоботи андоз ва
муњосибот мебошанд, тањия
карда мешавад
Дар њама соњањои хољагидорї
истифодаи
мошинњои
назоратї – хазинавии дорои
хотираи
фискалї
ва
бањисобгирии
интиќоли
маълумот ба Кумитаи андоз
пурра дар шакли электронї ба
роњ монда мешавад

Кумитаи андоз,
Вазорати молия
ва Вазорати
адлия

Бо
дар
назар
доштани Вазорати молия,
омўзиши
ќонунгузорї
ва Кумитаи андоз
таљрибаи
дигар давлатњо
барномаи
(модули)
нави
компютерї
бо
маќсади
бањисобгирї,
назорат
ва
андозбандии
даромади
ширкатњои
пешнињодкунандаи

7. Тањия намудани
дастурамалї методї бо
меъёрњои мушаххас
љињати муайян намудани
хавфњои пинњонкунии
манбаъњои андозї дар
ташкилотњо барои
кормандони маќомоти
андоз

хизматрасонии
электронї
тањия карда мешавад
Ба шаффофияти фаъолияти Кумитаи андоз
андозсупорандагон мусоидат ва Вазорати
намуда, иќтисодиёти пинњонї, молия
канорагирї аз андозбандї ва
ба миён омадани омилњои
коррупсионї коњиш меёбад

Муайян ва пешгирї
намудани
намудани
хавфњои пинњонкунии
сарчашмањои
андоз
дар
фаъолияти
андозсупорандагон

Такмил
додани
барномањои (модулњои)
дахлдори
компютерї
љињати
гузаронидани
назорати
андоз
дар
фаъолияти
андозсупорандагон
бо
маќсади
муайян
намудани
манбаъњои
пинњон намудани андоз
Самти 2
Рушди пайвастаи системаи автоматикунонидашудаи маъмурикунонии андоз, ба роњ мондани њамкории фосилавї бо андозсупорандагон
ва маќомоти давлатї, кам кардани истифодаи њуљљатњои ќоѓазї
Вазифањо
Нишондињандањои натиљавї Иљрокунандагон Эњтиёљоти
Тадбирҳо
Натиҷаҳои
молиявї
чашмдоштшаванда

1. Гузариш ба моделњои Баланд бардоштани
нави технологии рушди сифати хизматрасонї
системаи маќомоти андоз ба андозсупорандагон

2. Таъсис додани муҳити Мураттабсозии
махсуси технологӣ ва маълумот дар бораи
махзани
маълумоти андозсупорандагон
худкор, ки маълумотро аз
субъектҳои гуногун бо

Гузаронидани равандњои
бештари
кории
маъмурикунонї
ба
шакли
электронӣ.

Усулҳои технологии кор дар
мақомоти андоз ҷорӣ карда
мешаванд.
Њисоботи тањлилї оид ба

Татбиқи
маҷмӯи
чорабиниҳо
барои
таъмини
пурраи
субъектҳои соҳибкорӣ
бо имзои электронии
рақамӣ
Афзун
намудани
назорати
худкори
мушоњидавї (бе ташриф
овардан
ба
назди
андозсупоранда
ва

гузаронидани аксари ҷараёни
маъмурӣ дар шакли
электронӣ омода карда
мешавад
Меъёрҳои эътимоднокии
иттилоот дар бораи
андозсупорандагон муайян
карда мешавад
Усулњои арзёбии
эътимоднокии иттилоот дар

Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

Вазорати молия
ва Кумитаи
андоз

алоќаи
бевосита
андозсупоранда)

мақсади
муқаррар
намудани эътимоднокии
иттилоот
дар
бораи
андозсупорандагон
ва
ҳалли масъалаҳои таҳлилї
љамъ меоварад
Дар шакли электронї
љорї
намудани
раванди
баргардонидани
маблаѓи
андоз
аз
арзиши иловашуда
3. Татбиқи васеи системаи
маљмўии
коркарди
электронии маълумот, ки
дар фаъолияти мақомоти
андоз
дар
заминаи
технологияҳои
муосири
иттилоотӣ таҳия шудааст

бо бораи андозсупорандагон
тањия мегардад
Оид ба назорати худкори
мушоњидавї њисоботи
тањлилї ташаккул меёбад

Пурра љорї намудани
механизми
баргардонидани маблаѓи
андоз
аз
арзиши
иловашуда дар шакли
электронї

Механизми электронии
хизматрасонї ба
андозсупорандагон љињати
сари ваќт баргардонидани
мабалаѓи ААИ ва сарфа
намудани ваќти (харољоти)
андозсупорандагон љорї
карда мешавад
Низоми
Арзёбии системаи
Хизматрасонӣ ба
маъмурикунонии
андоз
хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон такмил
бо истифода аз воситаи
андозсупорандагон
дода мешавад.
ташхисии
такмил ёфтааст
Њисоботи тањлилї оид ба
маъмурикунонии андоз
арзёбии системаи идоракунии
(ТАДАТ)
андоз бо истифода аз воситаи
ташхисї омода карда
мешавад
Таъминоти
Ҳамоҳангсозии мањзани Амалисозии вазифањои
барномавии системаи маълумоти мақомоти
муќоисаи таносуби
иттилоотии «Равзанаи андоз бо вазифањои
иттилооти андоз таъмин
ягона» на танҳо ба
таҳлилї оид ба коркарди карда мешавад.
Њисоботи тањлилї оид ба
ташаккули махзани
иттилооти маќомоти
иљрои корњои њамоњангсозии
маълумот, балки ба
андоз, истифодабарии
махзани маълумоти мақомоти
вазифањои таносубї,
иҷрои вазифаҳои
муқоиса
ва
коркарди
андоз бо вазифаи таҳлилї оид
таҳлилии коркарди
маълумоти аз вазорату
ба коркарди иттилоот тањия
иттилооти маќомоти
идораҳо
бадастомада
мегардад
андоз бо истифода аз
вазифањои таносубї
нигаронида шудааст

Вазорати молия,
Кумитаи андоз

Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

Кумитаи андоз

Истифодаи
васеи
технологияҳои
муосири
маъмурикунонї,
идоракунии хавфњо,
воситаҳои
таҳлил,
усулҳои
пешгӯӣ,
технологияҳои
таълимӣ, мониторинг,
лоињакашї

Стандартикунонӣ
ва
автоматикунонии
амалиёти
асосии
маъмурӣ

Технологияҳои муосири
маъмурӣ истифода мешаванд.
Оид ба стандартикунонӣ ва
автоматикунонии амалиёти
асосии маъмурикунонии
андоз њисоботи тањлилї
омода гардид

Кумитаи андоз

Таҷдиди
инфрасохтори
моддию техникӣ дар
фаъолияти мақомоти
андоз, ки имкон
медиҳад мушкилоти
нав ва ќаблан дар

Навсозии
пурраи Бањисобгирии пурраи маводу
инфрасохтори моддию амволи инфрасохтори
техникии
маќомоти моддию техникӣ гузаронида
андоз
шудааст, њисоботи тањлилї
оид ба иљрои вазифа омода
карда мешавад

Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

ҷараёни
маъмурикунонии
андоз ба миёномадаро
сари вақт ва пурра
ҳаллу фасл карда
шавад

Вазифањо

Самти 3
Баланд бардоштани интизоми андозсупории андозсупорандагон
Нишондињандањои натиљавї
Тадбирҳо
Натиҷаҳои

чашмдоштшаванда
1.Таҳкими механизмҳои Ташаккули механизми Татбиқи системаи
ҳавасмандкунандаи
таҳлил ва арзёбии идоракунии хавфҳо дар
фаъолияти мақомоти
фаъолияти соҳибкорӣ ва хавфҳои андозӣ
андоз

Афзоиши фаъолияти андоз
дар ноњияҳо ва шаҳрҳои
кишвар.

Иљрокунандагон
Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

Эњтиёљоти
молиявї

Њисоботи тањлилї оид ба
татбиќи системаи идоракунии
хавфҳо (риск-менеджмент)
дар фаъолияти мақомоти
андоз тањия мегардад
Афзоиши фаъолияти
соҳибкорӣ дар шањру
ноњияњои кишвар.
Њисобот «Оид ба натиљањои
њавасмандгардонии андозии
фаъолнокии соњибкорї ва
сармоягузорї» тањия
мегардад

сармоягузорӣ дар ҷараёни
маъмурикунонии андоз

2. Баланд бардоштани
иќтидори
минтақавӣ
љињати
истифодаи
механизми андоз барои
ҳавасмандии
фаъолгардонии фаъолияти
соҳибкорӣ
ва
сармоягузорӣ
3.
Ташкили
системаи
арёбии
ҷамъиятии
пайваста ва мустақили
сифати хизматрасонињои
андоз
ва
фаъолияти
мақомоти андоз

Баланд бардоштани
нақши нозироти
андози шаҳрӣ ва
ноҳиявӣ дар
маъмурикунонии
андоз

Беҳгардонии сифати
хизматрасониҳои
андоз

Истифодаи фаъоли
бештари маќомоти
мањаллии андоз дар
хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон

Таҳияи низоми робитаи
тарафайн (бозгашт) бо
андозсупоранда,
ташкили
системаи
иттилооти
фаврӣ,
босифат
ва
маслиҳатдиҳї
ба
андозсупоранда,
аз
ҷумла такмили
Маркази тамос

4. Баланд бардоштани
сатҳи донишњои ҳуқуқии
соњаи андоз, огоҳии
андозсупорандагон ва дар
натиҷа мустаќилона риоя
намудани қонунҳои андоз

Риояи ќонунгузории
андоз

Кумитаи андоз,
маќомоти
иљроияи
мањаллии
њокимияти
давлатї

Фаъолияти самараноки
Маркази тамос ба роњ монда
мешавад.
Њисоботи тањлилї оид ба
фаъолияти Маркази тамос
тањия мегардад

Кумитаи андоз

Фаъолияти дурусти
андозсупорандагон ва
машварати ихтиёрии андоз
таъмин мегардад.
Њисобот оид ба љорї
гардидани механизми
танзимкунандаи машварати
андоз ва масъулияти
мушовирони андоз, баланд
бардоштани самаранокии

Кумитаи андоз,

кори

Ҷорӣ
намудани
механизми
танзимкунандаи
машваратии андоз ва
масъулияти мушовирони
андоз,
баланд
бардоштани
самаранокии фаъолияти
мақомоти андоз

мақомоти андоз тањия
мегардад
Афзоиши истифодаи
Тезонидани
муњлати иќтидори андозї дар
баррасии шикоятҳо
минтақаҳои кишвар таъмин
мегардад.
Маќомоти минтаќавии андоз
оид ба баррасии шикоят ва
мурољиатњои воридшуда
њисобот пешнињод менамояд

Афзоиши хударзёбии
дороиҳо, ки
метавонад
шаффофияти кори
мақомоти маҳаллиро
таъмин кунад ва ба
онҳо дар муколама бо
андозсупорандагон
кумак расонад
Сатҳи маърифатнокии Ҳавасмандии фаъолият Шумораи брокерҳои соњаи
аҳолӣ
оид
ба дар соҳаи брокерҳои андоз дар кишвар афзоиш
меёбад.
пардохтњои
андозї андозї
Њисоботи тањлилї «Оид ба
баланд шуда, сатҳи
фаъолият дар соҳаи
ноогоњї дар соҳаи
брокерҳои соњаи андоз»
қонунгузории андоз
омода мегардад
коњиш дода шуд.
Муомилоти ҳуҷҷатӣ
байни андозсупоранда
ва мақомоти андоз
асосан тавассути
воситаҳои электронӣ
амалӣ мегардад

Тақвият бахшидан ба

Тақвияти ҳифзи
ҳуқуқҳои
андозсупорандагон

Ташаббус
таъсиси

гардиши ҳуҷҷатњо дар
шакли электронї дар
байни андозсупоранда
ва мақомоти андоз

Дар ҷараёни идоракунии
андоз байни андозсупоранда
ва мақомоти андоз дар амал

Кумитаи андоз

Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

Кумитаи андоз

алоќаи бевосита ба вуҷуд
намеояд.
Њисобот дар бораи «Њолати
гардиши электронии њуљљатњо
миёни андозсупоранда ва
маќомоти андоз» омода хоњад
шуд

оид ба Иттиҳодияи ҷамъиятӣ оид ба
ассотсиатсия ҳифзи ҳуқуқҳои
ҷамъиятии
ҳифзи андозсупорандагон таъсис
дода мешавад.

Кумитаи андоз,
Вазорати адлия

ҳуқуқҳои
андозсупорандагон

Вазифањо

Њисобот «Оид ба таъсис
додани Иттиҳодияи ҷамъиятӣ
оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои
андозсупорандагон» тањия
мегардад

Самти 4
Бењтар намудани сифати фаъолияти маќомоти андоз
Нишондињандањои натиљавї
Тадбирҳо
Натиҷаҳои

чашмдоштшаванда
1. Азхудкунии вазифаҳои Баланд бардоштани
нави
маъмурикунонии самаранокии тамоми
андоз
воҳидҳои
сохтории
маќомоти
андоз,
суръатбахшии
кор,
беҳтар
кардани
сифати
ќарорњои
қабулшуда
2. Кам кардани хароҷоти Таъмини шаффофияти
назорати андоз,
марбут
ба
иҷрои коҳиш додани
уҳдадориҳои
андоз, омилҳои коррупсионї
ташаккули
низоми
устувори андоз, ки барои
ҳамаи
субъектҳои
соҳибкорӣ
шароити
мусоид фароҳам меоварад
3.
Татбиќ
намудани Ташкил
кардани
системаи муосири таҳлили низоме, ки тадриҷан
фаъолияти соҳибкорӣ ва сатҳи
касбияти
љорї
намудани кормандони маќомоти
идоракунии стратегӣ дар андозро
баланд
мебардорад

Гузаронидани тренингҳо Шумораи довталабони
омўзонидашуда афзоиш
барои кормандони
меёбад.
ҳамаи сатҳҳо
Њисобот «Оид ба азхудкунии
вазифаҳои
нави
маъмурикунонии андоз ва
рушди системаи омўзиш»
тањия мешавад
Кам кардани хароҷоти Низоми санљиш ба
стандартњо мутобиќ
андозсупорандагон
гардонида мешавад.
барои иҷрои уҳдадории Њисобот «Оид ба
андоз,
кам
кардани шаффофияти расмиёти
адади
санҷишҳои назорати андоз бо хулосањо
ва маљмўи тавсияњо» тањия
андозсупорандагон
хоњад шуд.
Ташкили
низоми
омўзиши пайваста
ва
такмили
дониши
кормандон

Низоми идоракунӣ ва сохтори
ташкилии маќомоти андоз
бењтар мегардад.
Маълумотномањои зерин
тањия мешаванд: (1) «Дар
бораи љорї намудани низоми

Иљрокунандагон
Кумитаи андоз,
Донишгоҳи
молия ва
иқтисоди
Љумњурии
Тољикистон

Кумитаи андоз

Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

Эњтиё-љоти
молиявї

мақомоти андоз (бо шакли
мурофиавї)

4. Љорӣ намудани шакли Пешгирии амалиёти
нави
назорату дорои хавф аз љониби
андозсупоранда
ва
мониторинги андоз
муайян
намудани
омилҳое,
ки
ба
пайдоиши он сабабгор
мешаванд

Иваз кардани Раёсати
назорати умумӣ бо
раванди мониторинг

Муайян кардани
масъулияти ҳар як
воњиди сохторӣ ва ҳар
як корманд

Дар асоси тањлилњои
даќиќ муайян намудани
доираи масъулияти ҳар
як воҳиди сохторӣ ва
ҳар як корманд љињати
пешгирї намудани
такроршавии
уњдадорињои вазифавии
онњо

5. Пешгирӣ ва аз байн
бурдани
омилњои
коррупсионї
дар
мақомоти андоз

Такмили
низоми Ташкили низоми
омода ва интихоб ҳавасмандгардонии
намудани кадрњо
кормандон, аз он ҷумла
сатҳи арзандаи музди
Ќабули
низоми
меҳнат, мукофотпулӣ ва
ҳавасмандгардонии

фаъолияти соҳибкорӣ»; (2)
«Њуљљати идоракунии
стратегӣ ва протсесуалї»
(бо шакли мурофиавї)
Тавсеа ва ташкили мубодилаи
нави
иттилоот
байни
мақомоти
андоз
ва
андозсупорандагони

Кумитаи андоз

бовиҷдон
Њисобот «Дар бораи љорӣ
гардидани
шакли
нави
назорату мониторинги андоз»
тањия мегардад
Кумитаи андоз
Доирањои масъулияти ҳар як
воњиди сохторӣ ва ҳар як
корманд тибқи санадњои
меъёрии њуќуќии дохилӣ
муқаррар карда мешаванд.
Њисоботи тањлилї «Дар
бораи чорањои пешгирї ва аз
байн бурдани њолатњои
коррупсионї дар мақомоти
андоз» тањия мешавад.
Маълумотнома «Дар бораи
масъулияти мансабии
корманди маќомоти андоз»
тањия мегардад
Иќтидори Кумитаи андоз
Кумитаи андоз
ҳамчун маќомоти давлатї
афзуда он метавонад
вазифаҳои бамиёномадаро
ҳал намояд. Гузориш «Оид ба
њавасманд намудани

сифати
фаъолияти кумакпулиҳои иҷтимоӣ
мақомоти андоз

кормандони маќомоти андоз»
тањия карда мешавад

Истифодаи усулњои
нав њангоми
гузаронидани
назорати мушоњидавї

Тақвият додани татбиқи
усулҳои инноватсионӣ
дар маъмурикунонии
андоз

Сатњи ихтилофи манфиатҳо
байни маќомоти андоз ва

Ташкили
хизматрасонии
фосилавї ба
андозсупорандагон

Гузариш ба
хизматрасонии фосилавї
ба андозсупорандагон,
аз он ҷумла татбиқи
чорабиниҳои назоратӣ,
гузариш ба шаклњои
электронии тартибот, ба
монанди гирифтани
патент, шаҳодатнома,
пешниҳоди ариза ва
ғайра

Гузариш ба шакли
электронии расмиёт, ба
монанди гирифтани патент,
шаҳодатнома, пешниҳоди

андозсупоранда дар ҷараёни
чорањои назоратї коњиш
меёбад.
Њисобот «Дар бораи татбиќи
усулҳои инноватсионӣ дар
маъмурикунонии андоз»
тањия карда мешавад

ариза ва дигар ҳуҷҷатҳои
маъмурӣ анљом дода, дар ин
бора њисоботи тањлилї тањия
карда мешавад

Кумитаи андоз,
созмонњои
байналмилалии
молиявї

Кумитаи андоз

