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Маќомоти њудудии андоз
«Оид ба андози фоида»
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади
маъмурикунонии андози фоида ва дуруст ба роњ мондани талаботи Кодекси
андоз дар тањрири нав ва ислоњу пешгирї намудани камбудињо мактуби дастурии
мазкурро ирсол менамояд.
Дар натиљаи чорабинињои ќатъї ва фаъолияти мунтазами Маќомоти андоз
наќшаи андоз аз фоида, ки дар соли 2013 маблаѓи 693,3 млн. сомониро ташкил
медод, ба андозаи 100,8 фоиз иљро гардида, ба буљети давлатї 699,0 млн. сомонї
ворид гардид.
Вазни ќиѐсии воридоти андоз аз фоида дар њаљми умумии воридоти андозњо
12,0 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2012 ба андозаи 0,2 (11,8) фоиз зиѐд
мебошад. Гарчанде, ки вазни ќиѐсии ин намуди андоз каме зиѐд шуда бошад њам,
Наќшаи муќарраршуда дар вилояти Хатлон, шањрњои Роѓун, Турсунзода ва
ноњияи Њисор иљро нашуда монд.
Њамзамон њиссаи вилояти Хатлон (0,8%), шањри Роѓун (0,6%), Турсунзода
(0,1%), Њисор (0,6%), Рўдакї (0,7%) ва НАК (0,8%) дар њаљми умумии андози
фоида кам шуда њиссаи вилояти Суѓд (2,8%) ва шањри Душанбе (0,7%) зиѐд
гардид.
Њамчунин, дар љамъбасти соли 2013 дар миќѐси Љумњурї изофапулии
андоз аз фоида ба маблаѓи 61 млн. сомонї расид, ки нисбати соли 2012 18 млн.
сомонї зиѐд аст ва ин раќамњо њангоми пешнињоди эъломияи солонаи фоида ба
инобат гирифта шуда, ба иљрои наќшаи соли 2014 таъсири манфии худро
мерасонад.
Новобаста ба зиѐд шудани воридоти андози фоида ва афзун шудани вазни
ќиѐсии он то њол хатогињо дар ќабули эъломияњои ин намуди андоз љой дорад ва
шахсони масъул њангоми ќабули эъломияњо ба нишондодњои асосии фаъолияти
андозсупорандагон ањамияти зарурї намедињанд, ки дар натиља шумораи зиѐди
андозсупорандагон фаъолияти худро ба зарар ѐ ин ки фоидаи ночиз љамъбаст
менамоянд.
Маќомоти њудудии андоз вазифадор карда мешаванд, ки њангоми ќабули
эъломияњои андози фоида ва тавозунимуњосибии андозсупорандагон барои соли
2013 ба нишондињандањои зерин диќќати махсус дињанд.
Њангоми ќабули эъломия нишондињандањои ќисми даромади умумї пурра
тањлил карда шуда, бо нишондињандањои маълуотномаи пешпардохти андози
фоида ва њамзамон бо нишондињандањои эъломияњои пешнињодшудаи андоз аз
арзиши иловашуда (соли гузаштаи њисоботї) муќоиса карда шаванд. Дар сурати
вуљуд доштани фарќияти даромади умумї асосњои он муайян карда шавад. Дар
баробари ин, ќисми активи тавозун пурра тањлил карда шуда, ба
нишондињандањои ќисмњои воситањои асосї, захирањо, ќарзњои дебиторию
кредиторї, воситањои пулї диќќати махсус дода, дар ќисми даромадњое, ки аз
андоз озоданд, дар сурати мављуд будани чунин маблаѓњо, асоснокии онњо ба
таври њуљљатї муайян карда шавад.
Ба ќисми тарњњои (харољотњои) эъломияи андоз диќќати махсусан муњим
дода шавад ва њар як банди онро пурра зери тањлил ќарор дода, муќаррароти

боби 18 Кодекси андоз бо назардошти мањдудиятњо ва бо муќоисаи дигар
нишондињандањо истифода бурда шавад. Масалан, маблаѓи умумии тарњњо, ки
дар эъломия нишон дода шудааст, дар муќоиса бо нишондињандањои андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард (муомилоти андозбандишаванда)
баррасї карда шавад, зеро ки объекти андозбандии андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард њаљми пурраи тарњњоро
(харољотњоро) бе назардошти мањдудиятњо дарбар мегирад.
Њангоми тањлили тарњњои фоизњо ва љаримањои пардохтшуда, ќарзњои
беэътимод (шубњанок), њиссаљудокунињо ба фондњои захиравии суѓурта,
пардохтњои эњсонкорї, тарњњо нисбати андозњо ва љаримањо мањдудиятњои
муќаррарнамудаи Кодекси андоз ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї дуруст ба
инобат гирифта шаванд. Инчунин, њангоми мављуд будани тарњњои
њиссаљудокунињои истењлокї ва дигар тарњњо аз рўи воситањои асосии
истењлокшаванда, харољоти таъмири воситањои асосии истењлокшаванда ва
харољот барои активњои ѓайримоддї ба меъѐрњои муќаррарнамудаи Кодекси
андоз диќќат дода шуда, њамзамон бо нишондињандањои тавозун муќоиса карда
шаванд.
Тарњњо нисбати музди мењнати њисобгардида дар алоњидагї тањлил карда
шуда, бо нишондињандањои эъломияњои андоз аз даромади шахсони воќеї ва
андози иљтимої муќоиса карда шуда, махсусан дурустии маблаѓњои њисобшудаи
андози иљтимої муайян карда шавад.
Бо назардошти гуфтањои боло, дар ќисми ба инобат гирифтани зарарњои аз
дигар даврањо гузаронидашуда диќќат дода шавад ва он бо нишондињандањои
тавозун ва санадњои санљиши њуљљатии андоз дар се соли охир муќоиса карда
шуда, мањдудиятњои муќаррарнамудаи моддаи 124 Кодекси андоз дуруст татбиќ
карда шавад.
Алалхусус ба талаботи банди 63 «Дастурамал дар бораи тартиби њисоб ва
пардохт намудани андоз аз фоида» оид ба њисоб тарњ кардани зарари солњои
пештара ѐ ин ки ба дигар давра гузаронидани зарари андозсупорандагоне, ки
мутобиќи моддаи 110 дар ин солњо аз пардохти андози фоида озод буданд, диќќат
дода шавад. Яъне, зарари фаъолияти он солњое, ки андозсупоранда аз пардохти
андози фоида озод буд, барои тарњ кардан иљозат дода нашуда, њамчунин ба
давраи минбаъда гузаронида намешавад.
Њангоми татбиќи меъѐрњои андоз, ба соњаи фаъолияти андозсупорандагон
диќќати махсус дода, ба инобат гирифта шавад, ки танњо андозсупорандагоне, ки
ба фаъолият оид ба истењсоли молњо машѓуланд бо меъѐри 15-фоиза андозбандї
карда шуда, дигар намудњои фаъолият бо меъѐри 25-фоиза андозбандї карда
мешаванд.
Инчунин, њангоми ба инобат гирифтани тарњњо (харољотњо) талаботњои
Низомномаи «Калкулятсияи арзиши аслии мањсулот (кору хизматрасонї) дар
корхонаву ташкилотњои Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999 №210 тасдиќ карда шудааст, дуруст
истифода бурда шавад.
Сардорони маќомоти њудудии андоз шхсан вазифадор карда мешаванд, ки
мактуби дастурии мазкурро дар машѓулияти омўзишї ба маълумоти кормандон
расонанд ва нишондињандањои љамъбастии эъломияњои андози фоида барои соли
2013-ро то 20-апрели соли 2014 ба Кумитаи андоз пешнињод намоянд.
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