Шакли 01.02

ЊИСОБКУНИИ
АНДОЗИ ДАРОМАД
Ќисми I. Манбаи андоз аз даромад
Рамзи сатр
001

Номгўи даромадњо

Маблаѓ

Њама гуна пардохтњо, манфиатњо ё подошњо-даромадњо њамагї:
аз љумла:
- даромадњое, ки њамчун музди мењнат дода шудаанд
- даромадњо аз фаъолияте, ки мењнати кироя њисоб намешавад
- њама гуна даромадњои дигар

002

Тасњењи даромади умумии шахси воќеї:
аз љумла,
- даромадњо дар шакли музди мењнат, суди сањмияњо (дивидендњо), фоизњо,
бурдњо, роялти ва дигар даромадњо гирифтаи шахси воќеї

003

Даромади умумї баъд аз тасњењ (сатри 001-сатри 002)

Ќисми II. Њисоб намудани андоз
Рамзи сатр
004

Маблаѓ

Тарзи њисобкунї
Баќияи музди мењнати депонентї ба санаи 1 давраи њисоботї:
а) музди мењнат
б) андози даромад

005

Музди мењнати давраи њисоботӣ (бе назардошти андозҳо)

006

Андози даромади давраи њисоботӣ

007

Музди мењнати пардохтшаванда (сатри 004 а) + сатри 005),
аз ҷумла:
а) пардохта шуд
б) бақия (депонентӣ)

008

Њиссаи музди мењнати пардохташуда (сатри 007 а / сатри 007 х 100)

009

Маблаѓи андоз барои њисоб намудан (сатри 004 б + сатри 006) х сатри 008

010

Бақияи андоз аз даромад

%

Ќисми III. Љавобгарии андозсупоранда
Мо (ман) барои пуррагї ва дурустии маълумоти дар хамин Њисоб дарљгардида тибќи санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
љавобгар мебошем (ам).
Санаи пешнињоди Њисоб
Аз њудудњои муќарраршуда набароед!

_________________________________________________________________________/_____________________/

Ному насаби Роњбар

Имзо
Аз њудудњои муќарраршуда набароед!

_________________________________________________________________________/_____________________/

Ному насаби Сармуњосиб

рўз

моњ

сол

Ч. М.

Имзо

Санаи ќабули Њисоб дар маќомоти андоз

Аз њудудњои муќарраршуда набароед!
_______________________________________________________________________/_____________________/

Ному насаби Нозири Њисобро ќабул намуда

Имзо

Аз њудудњои муќарраршуда набароед!
_________________________________________________________________________/_____________________/

Кайд оиди ќабули Њисоб

рўз

Ч.Ш.

моњ

сол

Рамзи маќомоти андоз

Ҳисобкунии
андози даромад
Қисми I. Манбаи андоз аз даромад
 дар сатри 001, маблағи ҳама гунна пардохтҳо, манфиатҳо ё подошҳо, яъне
даромадҳо (ҳамагӣ), аз он ҷумла:
– даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнат дода шудаанд;
– даромадҳо аз фаъолияте, ки меҳнати кироя ҳисоб намешаванд;
– ҳамагуна даромадҳои дигар, дарҷ мегардад.
 дар сатри 002, даромадҳо дар шакли музди меҳнат, суди саҳмияҳо (дивидентҳо)
фоизҳо, бурдҳо, роялти ва дигар даромадҳои гирифташудаи шахсони воқеӣ, ки
қаблан андози он дар манбаи пардохт нигоҳ дошта шудааст, дарљ мегардад;
 дар сатри 003, даромади умумӣ баъд аз тасҳеҳ (сатри 001 – сатри 002) дарҷ
мегардад.
Қисми II. Њисоб намудани андоз
 дар сатри 004, маблағи бақияи музди меҳнати депонентӣ ба санаи 1 давраи
ҳисоботӣ дарҷ мегардад, аз он ҷумла;
а) музди меҳнат
б) андози даромад
 дар сатри 005, маблаѓи музди меҳнати дар давраи ҳисоботӣ ҳисобшуда бе
назардошти андозҳо дарҷ мегардад;
 дар сатри 006, маблаѓи андози дар давраи ҳисоботӣ нигоҳдошташуда дарљ
мегардад;
 дар сатри 007, маблағи музди меҳнати пардохташаванда (сатри 004 (зерсатри а) +
сатри 005), аз он ҷумла;
– дар зерсатри а) музди меҳнати пардохташуда ва дар зерсатри б) бақияи
музди меҳнати депонентӣ ба охири давраи ҳисоботӣ дарҷ карда мешавад;
 дар сатри 008, ҳисси музди меҳнати пардохташуда аз ҳисоби музди меҳнати
умумии пардохташаванда (сатри 007 зерсатри а) / сарти 007 х 100) дарҷ карда
мешавад;
 дар сатри 009, маблағи андоз барои ҳисоб намудан (сатри 004 зерсати б) + сатри
006 х сатри 008) дарҷ мегардад;
 дар сатри 010, маблаги бақияи карзи андоз аз даромад ба охири давраи ҳисоботӣ
дарч карда мешавад.
Ќисми III. Љавобгарии андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эъломияи (њисоботи) андоз дарљшавандаро
андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муњр тасдиќ менамояд. Дар ин ќисм санаи
пешнињоди эъломия (ҳисобот) ва санаи ќабули он аз љониби маќомоти андоз ќайд карда
мешавад.
Барои сари вақт пешниҳод накардани эъломияи мазкур, инчунин саркашӣ аз
пардохти андоз бо роҳи дидаю дониста ба эъломия дохил кардани маълумотҳои
таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида
мешавад.

