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ВОРИДОТИ МОЛЊО
Ќисми 1. Маълумоти умумї дар бораи супорандаи андоз аз арзиши иловашуда
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барои кўмак аз Тартиби пур кардани Эъломияи мазкур истифода намоед
Эъломияро бо њуруфоти чопї пур кунед, миёни калимањо як хоначаро холї монед
њангоми пур кардан ручкаи саќќодори ранги сиёњчадоштаро истифода намоед
маблаѓњоро бо сомонї нишон дињед

Ќисми 2. Воридоти молњо бо меъёри 18% ва дигар меъёрњо
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Ќисми 3. Воридоти молњои аз андоз аз арзиши иловашуда озод
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Ному насаби шахси масъули Эъломияро тартибдода

Имзо

Шакли № 03.01(02).05

Воридоти молњо
ЌИСМИ 1. Маълумоти умумї дар бораи супорандаи андоз аз арзиши иловашуда
Дар банди 1 раќами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
Дар банди 2 раќами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
Дар банди 3 раќами сабаби баќайдгирии андозсупоранда (РСБ) гузошта мешавад.
Дар банди 4 номгўи супорандаи ААИ зикр мегардад.
Дар банди 5 давраи андоз нишон дода мешавад.
ЌИСМИ 2. Воридоти молњо бо меъёри 18% ва дигар меъёрњо
Ќисми воридоти молњо иборат аз 4 (чор) сутун мебошад ва дар ин ќисм молњое, ки ба ќаламрави Љуњурии Тољикистон ворид карда
шудаанд, нишон дода мешавад.
Дар сутуни А раќами тартиби, сутуни Б раќами ќайди эъломияи гумрукии молњо (ЭГМ), сутуни В амалиёти андозбандишавандаи ААИ
тибќи ЭГМ, дар сутуни Г ААИ пардохтшуда дар давраи андоз навишта мешаванд.
Сатри аввал (танњо њангоми љамъбаст пур карда мешавад.
Бузургии нишондињандаи сатри аввал ва сутуни Б ба сатри 011бА ва сутуни Г ба сатри 011бБ Шакли 03.01 гузаронида мешавад.
Ќисми воридоти молњо бо дигар меъёрњо низ аз 4 сутун иборат мебошад ва дар ин ќисм молњое, ки ба ќаламрави Љуњурии Тољикистон бо
дигар меъёрњо ворид карда мешаванд , нишон дода мешавад.
ЌИСМИ 3. Воридоти молњои аз андоз аз арзиши иловашуда озод
Ќисми воридоти молњои аз ААИ озод иборат аз 3 (се) сутун мебошад ва дар ин ќисм молњое, ки ба ќаламрави Љуњурии Тољикистон
ворид карда шудаанд, нишон дода мешавад.
Дар сутуни А раќами тартиби, сутуни Б раќами ќайди эъломияи гумрукии молњо (ЭГМ), сутуни В арзиш бе ААИ дар давраи андоз
навишта мешаванд.
Сатри аввал танњо њангоми љамъбаст пур карда мешавад.
Бузургии нишондињандаи сатри аввал ва сутуни В ба сатри 012А Шакли 03.01 гузаронида мешавад.

