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Маќомоти њудудии андоз
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
маълумоти Шумо мерасонад, ки санаи 3 марти соли 2014 ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №155 «Дар бораи Тартиби аз
њисоб баровардани ќарзњои беэътимод аз рўи андозњо, љаримањо ва
фоизњо» ќабул карда шудааст.
Тибќи муќаррароти банди 2-и ќарори мазкур, баќияпулињои андози
андозсупорандагон, ки то 1 январи соли 2009 ба вуљуд омада, то њол
пардохт нагардидаанд ва љаримаю фоизњое, ки барои сари ваќт
напардохтани ин андозњо то лањзаи аз эътибор соќит намудан њисоб
карда шудаанд, беэътимод дониста шуда, аз эътибор соќит карда
мешаванд.
Инчунин, мутобиќи талаботи ќисми 3 њамин ќарор, Кумитаи андоз
вазифадор карда шудааст, ки дар мўњлати 3 моњ аз рўзи ќабули ќарори
мазкур оиди муайян намудани баќияпулињои андози андозсупорандагон,
ки ба муќаррароти дар боло зикргардида мувофиќ мебошанд, чораљўи
намояд.
Бо маќсади таъмини иљроиши муќаррароти мазкур бо фармоиши
Раиси Кумитаи андоз аз 13 марти соли 2014 №79 дар Кумитаи андоз
комиссия таъсис дода шудааст, ки вазифаи он муайян намудани дурустии
маълумотњои пешнињоднамудаи маќомоти њудудии андоз оид ба ќарзи
андози беэътимод, иборат мебошад.
Бо назардошти ин, маќомоти њудудии андоз вазифадор карда
мешаванд, ки ба Комиссияи мазкур њуљљатњои зеринро дар мўњлатњои
тибки фармоиши Раиси Кумитаи андоз аз 13 марти соли 2014 №79
муќарраргардида, пешнињод намоянд:
1. Руйхати баќияпулињои андози андозсупорандагон, ки то 1 январи
соли 2009 ба вуљуд омада, то њол пардохт нагардидаанд ва љаримаю
фоизњое, ки барои напардохтани ин андозњо њисоб карда шудаанд.
(тибќи замимаи №1).
Дар рўйхати мазкур маблаѓи баќияи ќарзи андози то 1 январи соли
2009 ба вуљуд омадаи андозсупорандагон, бе назардошти маблаѓи дар
моњи декабр ва ѐ семоњаи чоруми соли 2008 њисобгардида бояд нишон
дода шавад.
2. Аризаи андозсупорандагон оид ба беэътимод донистан ва аз
эътибор соќит намудани баќияпулињои андоз (тибќи замимаи №2).

Дар њолати фавтидан, бедарак ѓоиб будан ѐ ѓайри ќобили амал
будани шахси масъули андозсупоранда ва ѐ бо дигар сабаб дарѐфт
нагардидани он, маќомоти андози мањалли ќайди андозсупоранда
ўњдадор аст, ки маводњоро мустаќилона омода намуда, ба Комиссия
пешнињод намояд. Дар њолати мављуд набудани аризаи хаттии
андозсупоранда, ки ќарзи андози он бояд беэътимод доништа шавад,
маќомоти андоз дар хулосаи худ дар ин хусус ќайд дохил менамояд.
3. Хулосаи маќомоти андози мањалли ќайди андозсупоранда дар
хусуси беэътимод будани маблаѓи баќияи ќарзи андоз (тибќи замимаи
№3).
4. Санади муќоисавї байни маќомоти андоз ва андозсупоранда оид
ба иљрои ўњдадорињои андоз барои солњои 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 ва ду моњи соли 2014.
Њангоми омода намудани маълумотњо оиди маблаѓи баќияи ќарзи
андозњои беэътимод, ки тибќи талаботи моддаи 66 Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон мўњлати даъвои он гузаштааст њатман талаботњои
банди 10-и Тартиби аз њисоб баровардани ќарзњои беэътимод аз рўи
андозњо, љаримањо ва фоизњо, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 3 марти соли 2014 №155 тасдиќ карда шудааст ва моддаи
71 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бояд ба инобат гирифта
шавад.
Мутобиќи муќаррароти банди 10-и Тартиби аз њисоб баровардани
ќарзњои беэътимод аз рўи андозњо, љаримањо ва фоизњо, ќарзњо аз рўи
андози иљтимої дар њолати гузаштани мўњлати даъво беэътимод дониста
намешавад.
Тибќи муќаррароти моддаи 71 Кодекси андоз маблаѓи
пардохтнамудаи андозсупоранда дар навбати аввал барои пўшонидани
фоизњои њисобшуда, баъдан љаримањои њисобшуда ва дар охир маблаѓи
андозњои њисобшуда равона мегардад.
Њамзамон, маблаѓи пардохтнамудаи андозсупоранда пеш аз њама
барои рўйпуш намудани ўњдадорињои андози солњои гузашта, яъне барои
рўйпуш намудани ќарзњои андози нисбатан барваќттар ба вуљуд омада
оѓоз гардида, баъдан барои рўйпуш намудани ќарзњои андоз нисбатан
дертар ба вуљуд омада равона карда мешавад.
Маблаѓи боќимонда барои рўйпуш намудани андозњои љории
њисобшуда пардохт карда мешавад.
Мавриди ќайд аст, ки муќаррароти мазкур аз 1 январи соли 2013
мавриди амал ќарор гирифтааст.

Мисол, баќияи ќарзи андозњои ЉДММ «Анор» ба њолати 1 январи
соли 2009 маблаѓи 18500 сомониро ташкил намуда, бо назардошти њисоб

гаридани љаримаю фоизњо баќияи ќарзи андози он ба њолати 1 марти
соли 2014 маблаѓи 46 513 сомониро ташкил намудааст.
Андозсупоранда андозњои љории дар давоми солњои 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 ва 2 моњи соли 2014 њисобшудаашро пурра ба буљет пардохт
намудааст.
Маблаѓи аз 1 январи соли 2013 то 1 марти соли 2014 пардохтнамудаи
андозсупоранда 20 000 сомониро ташкил менамояд.
Хулоса, бо назардошти аз 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор
гирифтани тартиби нави пўшонидани ўњдадории андоз, маблаѓи
баќияпулии андози то 1 январи соли 2009 ба вуљуд омада, ки то њол
пардохт нагардидааст бо назардошти љарима ва фоизњои њисобшуда
26 513 сомониро ташкил менамояд (маблаѓи ќарз ба 01.02.2014 – маблаѓи
дар давраи аз 01.01.2013 то 01.02.2014 пардохтгардида = маблаѓи ќарзи
беэътимод).
Мактуби дастурии мазкур бо маќсади иљроиши танњо бандњои 2 ва
3-и ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Тартиби аз
њисоб баровардани ќарзњои беэътимод аз рўи андозњо, љаримањо ва
фоизњо» аз 3 марти соли 2014 №155 омода карда шудааст ва оид ба
тартиби татбиќи муќарраротњои Тартиби аз њисоб баровардани ќарзњои
беэътимод аз рўи андозњо, љаримањо ва фоизњо, ки тибќи ќарори мазкур
тасдиќ карда шудааст, мактуби дастурии алоњида пешнињод карда
мешавад.

Замима: намунањои аризаи андозсупоранда, руйхати ќарзњои
андози беэътимод ва хулосаи нозироти андоз.
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