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Маќомоти

њудудии

андоз
«Доир ба гузариш аз як низоми

андозбандї ба дигар низоми андозбандї»
Дар асоси талаботи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар
тањрири нав, Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
маќсади дар амал дуруст татбиќ намудани муќаррароти интиќолї, яъне
гузариш аз як низоми андозбандї ба низоми дигари андозбандї бо
назардошти натиљањои фаъолияти соли 2012, чунин дастур медињад.
Љињати халалдор насохтани фаъолияти андозсупорандагон
њангоми ба миён омадани њолатњои гузариши соњибкорони инфиродии
дар асоси шањодатнома фаъолияткунанда бо таъсис додани шахси
њуќуќї, гузариши супорандагони низоми соддакардашудаи андозбандї
ба низоми умумї ва баръакс, тибќи моддаи 327 Кодекси андоз амалї
карда мешавад.
Тибќи муќаррароти интиќолї андозсупорандагоне, ки бо
назардошти натиљаи фаъолияташон дар соли 2012 ба талаботи Кодекси
андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав мутобиќ намебошанд,
ўњдадоранд:
1. Нисбати соњибкорони инфиродие, ки дар асоси Шањодатнома
фаъолият менамоянд
а) Агар дар соли 2012 даромади умумии соњибкори инфиродии дар
асоси шањодатнома фаъолияткунанда аз 500 њазор сомонї бештар бошад
(аз љумла супорандаи андози ягона) соњибкор ўњдадор аст, ки то 1-уми
апрели соли 2013 фаъолияти соњибкории худро дар асоси шањодатнома
ќатъ намояд. Дар ин муддати гузариш андозњо тибќи меъёрњои нави
ќонунгузорї њисоб ва пардохт карда мешаванд. Фаъолияти чунин
соњибкори инфиродї баъд аз 1 апрели соли 2013 ѓайриќонунї њисобида
мешавад ва ў баъд аз 1 апрел соли 2013 танњо дар шакли шахси њуќуќї
метавонад фаъолияти худро идома дињад.
Дар њолати аз 1 январ то 31 марти соли 2013 ќатъ намудани
фаъолияти соњибкории инфиродї ва идома додани он дар шакли шахси
њуќуќї аз чунин шахс бољњои давлатї барои ќатъ намудани фаъолият ва
оѓоз намудани фаъолият њамчун шахси њуќуќї ситонида намешаванд.
Барои соњибкорони инфиродие, ки фаъолияти минбаъдаи худро
идома надода, фаъолиятро ќатъ менамоянд, бољи давлатї ситонида
мешавад.

Дар њолате, ки дар давраи аз 1 январ то 1 апрели соли 2013
соњибкори инфиродии ќатъшаванда хоњиш пайдо намояд, ки њуќуќу
ўњдадорињои соњибкории инфиродии он (аз љумла, молу мулк ва (ё)
супорандаи ААИ будан) ба шахси њуќуќии таъсисдодашавандааш
гузарад, чунин амал бояд дар созишномаи сетарафа байни соњибкори
инфиродї, шахси њуќуќии навтаъсиси он ва маќомоти андози дахлдор
дарљ карда шавад (Замима карда мешавад).
Дар асоси созишномаи зикргардида њуќуќу ўњдадорињои соњибкори
инфиродї ба шахси њуќуќї мегузарад, маќомоти андози дахлдор
вазифадор аст ба чунин шахси њуќуќї шањодатномаи супорандаи ААИро дињад. Маќомоти андоз санљиши њуљљатии фаъолияти чунин
соњибкорони инфиродиро дар Наќшаи гузаронидани санљишњои андоз
барои даврањои минбаъда ба инобат гирифта, тибќи тартиби
муќарраршуда санљиши маљмўии андози онњоро амалї менамояд.
б) Дар њолати даромади умумии соњибкори инфиродї аз 1 январи
соли таќвимї дар давоми ягон моњи фаъолият дар солњои минбаъда
зиёда аз 500 њазор сомониро ташкил намояд, чунин соњибкори инфиродї
ўњдадор аст аз санаи 1-уми моњи дигари соли зикргардида фаъолияти
соњибкории худро ќатъ намояд. Фаъолияти минбаъдаи чунин соњибкори
инфиродї фаъолияти ѓайриќонунї ба њисоб меравад.
в) Соњибкорони инфиродї-супорандагони андоз аз арзиши
иловашудае, ки дар низоми соддакардашудаи андозбандї фаъолият
намуда даромади умумиашон дар соли 2012 то 500 њазор сомониро
ташкил менамояд (бо назардошти моњи декабр) баќайдгириашон њамчун
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда аз 1-уми январи соли 2013 бекор
карда мешавад. Молњои дар лањзаи бекоркунї дар ихтиёри чунин
андозсупоранда ќарордошта бо маќсади андоз аз арзиши иловашуда
амалиёти андозбандишаванда њисобида мешавад (ќисми 7 моддаи 164
Кодекси андоз). Дар чунин њолат андозсупоранда ўњдадор аст эъломияи
љамбастии андоз аз арзиши иловашударо пешнињод намояд.
Нозиротњои андоз ўњдадоранд, ки вобаста ба мањалли ќайди чунин
андозсупорандагон баќияи њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши
иловашудаи то санаи 0101.2013 истифоданашуда ва сертификати
супорандаи андоз аз арзиши иловашудаи онњоро бозгардонида гиранд.
г) Соњибкори инфиродие, ки дар асоси шањодатнома ба истењсоли
молњои зераксизї, фаъолияти бонкї, суѓуртавї, идоракунии фондњои
сармоягузорї, фаъолияти касбї дар бозори ќоѓазњои ќиматнок,
фаъолият доир ба истифодабарии ќаъри замин, ќабул, коркард ва
тањвили металњои ќиматбањо, сангњои ќиматбањо, дигар металњо,
консентрат, оњанпора ва маъданњо, фаъолияти савдо, хизматрасонї ва
фаъолият доир ба хуроки умумї, ки масоњати љойи фаъолият аз 30 м 2
зиёд бошад, фурўши сузишворї, гази моеъ ва табиї, таъсиси бозорњо,
мењмонхонањо ва хизматрасонињои варзишї ва ташкили сехњои
оњангудозї
машѓул
мебошанд,
ўњдадоранд,
ки
фаъолияти
соњибкориашонро дар асоси шањодатнома то 1-уми январи соли 2013
ќатъ намоянд.
Дар мавриди идома додани фаъолият, шакли ташкилию њуќуќии
худро њамчун шахси њуќуќи ба роњ мемонанд.
Дар асоси созишномаи дар зербанди “а)”-и њамин ќисм
пешбинишуда чунин соњибкори инфиродї метавонад њуќуќу

ўњдадорињои худро (аз љумла молу мулк, супорандаи ААИ будан)-ро ба
шахси њуќуќии таъсисдодааш то 1 январи соли 2013 гузаронад.
Маќомоти њудудии андоз вазифадор карда мешаванд, ки то 1
декабри соли 2012 ба ин гуна андозсупорандагон оиди иљро намудани
талаботи мазкур огоњиномаи дахлдор ирсол намаоянд ва онро тањти
назорати минбаъда ќарор диханд.
2. Нисбати шахсони њуќуќие, ки супорандаи андоз тибќи низоми
соддакардашуда мебошанд:
а) Супорандагони андоз аз арзиши иловашудае, ки дар низоми
соддакардашудаи андозбандї фаъолият намуда даромади умумиашон
дар соли 2012 то 500 њазор сомониро ташкил менамояд (бо назардошти
моњи декабр) баќайдгириашон њамчун супорандаи андоз аз арзиши
иловашуда аз 1-уми январи соли 2013 бекор карда мешавад. Молњои дар
лањзаи бекоркунї дар ихтиёри чунин андозсупоранда ќарордошта бо
маќсади андоз аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда
њисобида мешавад (ќисми 7 моддаи 164 Кодекси андоз). Дар чунин њолат
андозсупоранда ўњдадор аст эъломияи љамбастии андоз аз арзиши
иловашударо пешнињод намояд.
Нозиротњои андоз ўњдадоранд, ки вобаста ба мањалли ќайди чунин
андозсупорандагон баќияи њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши
иловашудаи то санаи 01.01.2013 истифоданашуда ва шањодатномаи
супорандаи андоз аз арзиши иловашудаи онњоро бозгардонида гиранд.
б) Дар њолати даромади умумии супорандаи андоз тибќи низоми
соддакардашуда, ки супорандаи андоз аз арзиши иловашуда мебошад аз
500 њазор сомонї бештар бошад, чунин андозсупоранда бояд аз 1-уми
январи соли 2013 ба низоми умумии андозбандї гузарад. Њамзамон
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда будани худро идома медињад.
Дар њолати супорандаи ААИ набудани чунин шахс, он бояд аз 1
январи соли 2013 ариза дода, ба фењристи супорандагони ААИ дохил
карда шавад.
3. Нисбати шахсони њуќуќии дар низоми умумии андозбандї
фаъолияткунанда
а) Агар даромади умумии андозсупорандагони тибќи низоми
умумии андозбандї фаъолияткунанда дар соли 2012 аз 500 њазор сомонї
кам буда, онњо на кам аз 3 соли таќвимии пай дар пайи ќаблї тибќи
низоми умумии андозбандї фаъолият дошта бошанд, бояд аз 1-уми
январи соли 2013 ба яке аз низомњои махсуси андозбандї гузаранд ва
баќайдгирии худро барои маќсадњои андоз аз арзиши иловашуда бекор
намоянд.
Нозиротњои андоз ўњдадоранд, ки вобаста ба мањалли ќайди чунин
андозсупорандагон баќияи њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши
иловашудаи то санаи 0101.2013 истифоданашуда ва шањодатномаи
супорандаи андоз аз арзиши иловашудаи онњоро бозгардонида гиранд.
Дар натиљаи бекор кардани бақайдгирии ААИ-и ин гуна
андозсупорандагон, молҳои дар лаҳзаи бекоркунї дар ихтиёрашон
қарордошта ҳамчун молҳои дар доираи амалиёти андозбандишаванда
таҳвилшуда њисоб мегарданд.

Яъне, маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда, ки то бекоркунї оид
ба андоз аз арзиши иловашуда нисбати молњои харидашуда, ки пештар
њангоми андозбандї аз даромади андозбандишаванда бо меъёри
стандартї тарњ карда шуда буданд, дар њисоботи љамъбастї (охирин) то
бекоркунии баќайдгирї ба сифати супорандаи андоз аз арзиши
иловашуда тибќи тартибе, ки Кодекси андоз пешбинї намудааст, баќия
молњо њамчун амалиёти андозбандишаванда дониста мешавад.
в) Андозсупорандагони низоми умумї, ки то 1 январи соли 2013
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда набуданд, вале даромади
умумиашон аз 500,0 њазор сомонї бештар мебошад, ўњдадоранд ба
сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба ќайд гирифта шаванд.
Нисбати амалиётњои андозбандишавандаашон њуќуќ доранд андоз
аз арзиши иловашудаи ба дигар андозсупорадагон пардохтнамудаашонро бањисоб гиранд.
4. Нисбати шахсоне, ки аз 1 январи соли 2013 ААИ-ро бо меъёри
5% месупоранд
Супорандагони ААИ, ки тибќи ќисми 2 моддаи 181 Кодекси андоз
ААИ-ро бо меъёри 5% (меъёри пасткардашуда) аз 1 январи соли 2013
месупоранд, тибќи талаботи сархати 7 ќисми 5 моддаи 183 Кодекси
андоз бояд то санаи 15 январи соли 2013 эъломияи иловагї бо меъёри
18% (меъёри стандартї) пешнињод намуда, маблаѓи ААИ-и барои баќияи
мол пардохтшударо бекор намояд (ба истиснои молњои воридотї).
Тањвили минбаъдаи молњои воридотї бо меъёри 18 % андозбандї
мешаванд.
Сардорони маќомоти њудудии андоз ўњдадоранд, ки тамоми
кормандонро бо мактуби дастурии мазкур шинос намуда, доир ба он
семинари омўзишї гузаронида протокол тартиб дињанд ва нусхаи онро
ба Кумитаи андоз пешнињод намоянд.
Њамзамон барои ба маълумоти андозсупорандагон расонидани
талаботи мактуби мазкур чораљўи намуда, нусхаи онро дар лавњаи
маълумотњои нозирот љойгир намоянд. Иљрои талаботњои Кодекси
андоз новобаста аз огоњ ёфтани андозсупоранда аз муќаррароти он,
њатмист.
Масъулияти дар мўњлатњои муќарраргардида таъмин намудани
талаботњои дастури мазкур бевосита ба зиммаи сардорони маќомоти
њудудии андоз ва кормандони мутассадии онњо гузошта мешавад.
Замима: Дар њаљми 1 (як) вараќ.
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