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Маќомоти њудудии андоз
Раёсатњои Дастгоњи марказї
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади иљрои
муқаррароти қисми 5 моддаи 28 боби 5 Кодекси андози Чумҳурии Тоҷикистон дар
тањрири нав оиди санљишњои амалиётї корњои мушаххас ба анљом расонида
истодааст.
Санљишњои амалиётӣ яке аз усулҳои назорати фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ
ва фаъолияти хоҷагидории шахсони воқеӣ марбут ба қабули воситаҳои нақдӣ
ҳангоми фурўши мол, маҳсулот, хизматрасонӣ ва иҷрои корҳо мебошад, ки аз љониби
маќомоти андоз ба амал оварда мешавад.
Тибќи маълумотњо дар ќаламрави Љумњурї њолатњои риоя нагардидани
талаботи ќонунгузории андоз, бахусус фаъолият бидуни баќайдгирї дар маќомоти
андоз, напардохтани маблаѓи андозњо ва дигар ќонунвайронкунињои андоз мушохида
карда мешавад.
Аз љумла, бархилофи талаботи Низомнома «Дар бораи пешбурди бањисобгирии
муњосибї ва њисоботи муњосибї дар Љумњурии Тољикистон» ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї» дар ваќти тартиб додани борхатњои
молї маълумот дар бораи харидор, ному насаб, суроѓа, суратњисоби бонк,
маълумотњои андозсупоранда, тамѓа ва раќами наќлиёти боргиранда, шахсияти
борќабулкунанда дарљ карда намешавад, ки чунин њолат барои аз андозбандї пинњон
мондани харидорону фурўшандагони зиёд мусоидат менамояд.
Мувофиќи талаботи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон, њисоббаробаркунињои пулї њангоми фурўши мол, иљрои корњо
ва хизматрасонињо бо пули наќд, кортњои пардохти бонкї, чекњо бояд бо истифодаи
њатмии мошинњои назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї ва додани чеки
назоратї анљом дода шавад. Аммо дар аксар мавридњо андозсупорандагон њангоми
фурўши мол, иљрои корњо ва хизматрасонињо бо пули наќд аз мошинњои назоратїхазинавии дорои хотираи фискалї истифода набурда, чеки назоратї намедињанд ва
инчунин Дафтари сабти ќайди маблаѓњои пули наќдиро истифода намебаранд. Бар
замми ин, њангоми супоридани њисоботњо ба Нозиротњои андоз маълумотњои хотираи
фискалии мошинњои назоратї-хазинавиро пешнињод наменамоянд.
Мутаассифона, чандин њолатњои дигари ќонунвайронкунињои андозро мисол
овардан мумкин аст.
Кумитаи андоз бо маќсади ташкили дурусти назорати андоз нисбати
андозсупорандагон ба маќомоти њудудии андоз тањти №605/7-1 аз 01.02.2012 мактуб
ирсол карда буд. Тибќи мактуби мазкур маќомоти њудудии андоз вазифадор шуда
буданд, ки оиди натиљаи санљишњои амалиётие (санљишњои амалиётї вобаста ба
иљораи молу мулк, наќлиёт, риоя ва дар амал татбиќ намудани ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон тањти №656 ва №310, инчунин вазъи андозбандии сарояндагон
ва дигар чорањои иловагии андешидашуда, ба истиснои натиљањои фаъолияти
гурўњњои корие, ки дар асоси Фармонњои Раиси Кумитаи андоз таъсис дода шудаанд)
аз љониби онњо гузаронида мешаванд, тибќи љадвали замима гардида дар алоњидагї,
њар моњ то санаи 10-уми моњи минбаъда ба унвонии Кумитаи андоз њисобот пешнињод
намоянд.
Инчунин, баъдан Кумитаи андоз ба маќомоти њудудии андоз мактуб тањти
№7355/12.5 аз 04.12.2012 ирсол намуда, онњоро вазифадор намуда буд, ки аз рафти
корњои анљомдодашуда аз он љумла санљишњои амалиётї њар моњ то санаи 3-юми

моњи минбаъда ба Раёсатњои андоз дар шањру вилоятњо ва дар навбати худ Раёсатњои
андоз дар шањру вилоятњо ва ноњияњои тобеъи љумњурї то санаи 5-уми моњи минбаъда
ба Кумитаи андоз њисобот пешнињод намоянд.
Мутаассифона, аз тарафи баъзе маќомоти њудудии андоз супориши мазкур бе
иљро монда истодааст.
Бинобар њамин, Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бори
дигар таваљљуњи маќомоти њудудии андозро ба мактубњои супоришии ќаблї љалб
намуда, хотиррасон менамояд, ки нисбати гузаронидани санљишњои амалиётї бояд
диќќати љиддї дода шавад.
Кумитаи андоз зимнан ба маќомоти њудудии андоз ва инчунин ба Раёсатњои
Дастгоњи марказии Кумитаи андоз чунин супориш медињад:
- санљишњои амалиётї танњо дар асоси амрнома гузаронида шуда, дар амрнома
мањалли гузаронидани санљиш (номи бозор, кўча, ноҳия ва ҳоказо) ва ё номи субъекти
фаъолияти соҳибкорие, ки дар нуқтаҳои савдо, биноҳои истеҳсолї ва анборҳои вай
бояд санљиш гузаронида шавад, инчунин санаи гузаронидани санљиш, мўҳлати
гузаронидани санљиш ва ному насаб ва мансаби кормандони мақомоти андоз, ки
барои гузаронидани санљиш сафарбар карда шудаанд, њатман дарљ карда шавад;
- то оғози санљишњои амалиётї роњбарони масъули маќомоти андоз ба
роњбарони гурўҳҳо ва санљишгарон, дастур (инструктаж) дињанд, роҳбарони гурўҳҳо
бояд боварӣ ҳосил намоянд, ки шахсони барои санљиш сафарбаркардашуда бо
варақаҳои санади санҷишӣ, протоколҳо, номгўйи инвентаризатсионӣ ва ҳуҷҷатҳои
дигари барои гузаронидани санљиши амалиётї зарур, таъмин мебошанд;
- санљишњо дар объекти муайяншуда на зиёда аз як маротиба дар 6 моњ
гузаронида шуда, минбаъд санљишњои доимамалкунанда гузаронида нашаванд;
- объектњое, ки аз тарафи гурўњњои кории маќомоти њудудии андоз ё гурўњњои
кории Дастгоњи марказии Кумитаи андоз тањти санљишњои амалиётї ќарор дода
шудаанд, минбаъд барои пеш аз мўњлат гузаронидани санљишњои онњо бо иљозати
хаттии Раиси Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон баъд аз
гузориши хаттии асосноки маќомоти андозе, ки пеш аз мўњлат гузаронидани
санљишњоро мувофиќ мешуморад, гузаронида шаванд (дар гузориши хаттї, сабабњо
ва зарурияти гузаронидани санљишњои пеш аз мўњлат, ќайд карда шаванд);
- баъди ба охир расидани санљишњои амалиётї санљишгарон њатман санади
санљишњои амалиётї тартиб дода, ба санад нусхањои њуљљатњои зарурї, њисобњои
анљомдодаи санљишгарон ва дигар маводи дар рафти санљишњои амалиётї
гирифташударо замима кунанд;
- аз рафти корњои анљомдодашуда, санљишњои амалиётии гузаронидашуда њар
моњ дар мўњлати то санаи 5-уми моњи минбаъда ба унвонии Кумитаи андоз ахбороти
хаттї бо замимаи њисоботи шакли нав барои љамъбаст ирсол карда шавад.
Вазифаҳои асосие, ки аз ҷониби мақомоти андоз дар рафти санљишњои амалиётї
ҳаллу фасл карда, мавриди омўзиш қарор мегиранд:
- назорати риояи муќаррароти қонунгузории љории андоз аз ҷониби
андозсупорандагон;
- муқаррар кардани шахсияти намояндагони андозсупоранда;
- вуҷуд доштани шаҳодатнома ва иҷозатномаи махсус (литсензия) ҷиҳати
амалисозии намуди мазкури фаъолият;
- риояи ќабули воситаҳои пулии нақд, кортњои пардохти бонкї, чекњо аз
мизољон бо истифодаи мошинњои назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї,
системаи компютерии дорои хотираи фискалї ва бо додани чеки назоратї, дар ќисми
хизматрасонињо ба ањолї бо додани расидњо (квитансияњо), чиптањо, талонњо,
тамѓањои пардохти почтавї ва дигар њуљљатњои ба чекњо баробаркардашудаи

њисоботи ќатъї тибќи шаклњои тасдиќнамудаи Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон, дурустии пуркунии Дафтари сабти ќайди маблаѓњои пулии наќд ва
Дафтари сабти расидњо (квитансияњо) ва дигар њуљљатњои њисоботи ќатъие, ки
шаклњои онњоро Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад ва риояи
қоидаҳои истифодабарии мошинњои назоратї-хазинавии дорои хотираи фискалї;
- риоя намудани ќоидањои рехтан (печондан), гузоштани тамѓањои аксизї,
нигохдорї, фурўши молњои зераксизї ва амалї кардани намудњои алоњидаи
фаъолияти зераксизї (машрубот ва маҳсулоти тамоку);
- ошкорсозии андозсупорандагоне, ки фаъолияташонро бидуни бақайдгирии
давлатӣ ва гузоштан ба баҳисобгирии баќайдгирї дар маќомоти андоз ва ё гирифтани
иҷозатномаи махсус (литсензия) барои машғул шудан бо баъзе номгўи фаъолияти
алоҳида анҷом медиҳанд;
- назорат аз болои гардиши ашёи хом (маводҳо), маҳсулот ва молҳо дар
истеҳсолот ва анборҳо, инчунин дар ҷойхои фурўши маҳсулот (молҳо, иљрои корҳо,
хизматрасонињо) бо роҳи гузаронидани баҳисобгирии (инвентаризатсия) пурра ва ё
ҷузъӣ, бо мақсади дарёфти маълумоти зарурӣ ҷиҳати гузаронидани санҷишҳои андоз;
- дар баҳисобгирӣ таъмин намудани инъикоси пурраи даромадҳое, ки
андозсупоранда (субъектњои фаъолияти соҳибкорӣ) ҳангоми фурўши маҳсулот
(молҳо, иљрои корҳо, хизматрасонињо) ба даст меорад;
- аз љониби корфармо барои иљрои ягон кор (хизматрасонї) љалб намудани
кормандони кироя;
- мутобиқати бақия, номгўй, нархномаи мол, бо маълумотҳои борхати молию
нақлиётӣ, ҳуҷҷатҳои дигар ва маблағи пули фурўш (молњо, корњо хизматрасонињо), ки
дар лаҳзаи санљишњои амалиётї аз рўи нишондоди мошинњои назоратї-хазинавии
дорои хотираи фискалї гузаронида мешавад;
- мављудияти ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи пардохти андозњои муќарраршуда, ки
фурўши молҳоро (иљрои корҳо, хизматрасонињо) ба шахсони воқеӣ анҷом медиҳад;
- масъалаҳои дигаре, ки ба салоњияти мақомоти андоз тааллуқ доранд.
Хотиррасон менамоем, ки тибќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон
мўњлати гузаронидани санљиши амалиётї наметавонад аз 15 рўзи корї зиёд бошад.
Санљиши амалиётї нисбат ба андозсупорандаи алоњида набояд аз чор соати корї зиёд
давом кунад ва санљиши андоз метавонад танњо дар ваќти корї ва рўзњои кории
муќарраршуда гузаронида шавад. Дар њолати амалї намудани фаъолияти соњибкорї
(истењсол ва (ё) фурўши молњо, корњо, хизматрасонї) дар ваќти дигар, санљиши андоз
инчунин метавонад дар ин ваќт гузаронида шавад. Агар ваќти кории маќомоти андоз
ва андозсупоранда мувофиќ набошад, санљиши андоз метавонад дар ваќти кории
андозсупоранда гузаронида шавад. Инчунин, анљом додани санљишњои амалиётї, ба
истиснои њолатњое, ки андозсупоранда бе љалб намудани коргари кироя кор мекунад
ва иштироки ў дар љараёни санљиш њатмї мебошад, набояд фаъолияти
андозсупорандаро боз дорад ва набояд боиси номуътадилии нархњои истеъмолї
гардад.
Масъулияти иљроиши супориши мазкур бевосита ба зиммаи роњбарони аввали
маќомоти њудудии андоз вогузор карда мешавад.
Замима: шакли нави њисоботи њармоња дар њаљми __ вараќ ва шакли љадвали
ќайди андозсупорандагон дар рафти санљишњои амалиётї дар њаљми __ вараќ.

Раис

Н.Давлатов

