Шакли 07.01

ЭЪЛОМИЯИ
АНДОЗ АЗ ФУРЎШ
(нахи пахта ва алюминийи аввалия)
Ќисми I. Маълумоти умумї дар бораи андозсупоранда
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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
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Қисми II. Њисоб намудани андоз
Рамзи сатр
001
002
003
004
005
006
007
008
009

Нишондињандањо

Воњид

Миќдори моли андозбандишаванда
(тонна)
Арзиши моли андозбандишаванда
(доллар)
Курби асъори миллї ба њисоби миёна дар давраи њисоботї нисбати 1 (як)
доллари ИМА

(сомонї)

Арзиши моли андозбандишаванда
(сомонї)
Меъёри андоз
(фоиз)
Маблаѓи андоз
(сомонї)
Маблаги андози фурўши барои моњи њисоботї пардохтшуда
(сомонї)
Маблаѓ барои њисобкунї
(сомонї)
Маблаѓ барои камкунї
(сомонї)

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

_________________________________________________________________________/_____________________/
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рўз

Имзо
Аз њудудњои муќарраршуда набароед!

_________________________________________________________________________/_____________________/

Ному насаби Сармуњосиб

моњ

сол

Ч. М.

Имзо

Аз њудудњои муќарраршуда набароед!

Санаи ќабули Эъломия дар маќомоти андоз

_______________________________________________________________________/_____________________/

Ному насаби Нозири Эъломияро ќабул намуда

Имзо
рўз

Аз њудудњои муќарраршуда набароед!
_________________________________________________________________________/_____________________/

Кайд оиди ќабули Эъломия
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Рамзи маќомоти андоз

Ч.Ш.

Тартиби
пур кардан ва пешнињод намудани эъломияи андоз аз фурўш
1. Вараќаи эъломияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибќи муќаррароти ќисми
5 моддаи 261 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тањия шудааст.
2. Мутобиќи талаботи ќисми 9 моддаи 260 Кодекси андоз эъломияи мазкур дар
мўњлати на дертар аз санаи 15-уми моње, ки баъд аз моњи њисоботї фаро мерасад, аз
љониби тањвилкунанда пешнињод карда мешавад.
3. Мутобиќи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда бањисобгирии
андозиро ба роњ мемонад.
Дар эъломия чунин маълумот дарљ карда мешавад:
Ќисми I. Маълумоти умумї дар бораи андозсупоранда
 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), дар њолати
доштани воњиди алоњида ќайд карда мешавад.
 дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда ќайд кард мешавад.
 дар банди 5 намуди эъломияи пешнињодшаванда ќайд карда мешавад.
 дар банди 6 давраи андоз бо дарљи моњ ва соли андоз ќайд карда мешавад.
 дар банди 7 намуди моли андозбандишаванда ва шакли замимашаванда бо
гузоштани ќайди дахлдор, дарљ карда мешавад.
 дар банди 8 дар сурати доштани воњиди (воњидњои) алоњида ќайд карда мешавад.
Қисми II. Њисоб намудани андоз
 дар сатри 001, миќдори моли андозбандишаванда дарљ мегардад;
 дар сатри 002, арзиши моли андозбандишаванда бо арзи ИМА дарљ мегардад;
 дар сатри 003, ќурби асъори миллї ба њисоби миёна дар давраи њисоботї нисбати 1
(як) доллари ИМА дарљ мегардад;
 дар сатри 004, арзиши моли андозбандишаванда бо асъори миллї дарљ мегардад;
 дар сатри 005, вобаста ба моли андозбандишаванда (нахи пахта ва ё алюминийи
аввалия) меъёри андоз дарљ карда мешавад;
 дар сатри 006, маблаѓи андоз нишон дода мешавад;
 дар сатри 007, маблаѓи андози фурўши барои моњи њисоботї пардохтшуда дарљ
мегардад;
 сатри 008 пур карда мешавад, агар натиљаи тарњи сатрњои 006-007 мусбї бошад;
 сатри 009 пур карда мешавад, агар натиљаи тарњи сатрњои 006-007 манфї бошад.
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 ва санаи ќабйли 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.

