№14030/9.1 аз 06.12.2016
Маќомоти њудудии андоз
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
маќсади дар амал дуруст татбиќ намудани таѓйиру иловањои ба Кодекси
андози Љумњурии Тољикистон бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон» аз 14 ноябри соли 2016, №1367 воридшуда, чунин дастур
медињад.
Дар асоси муќаррароти ќисми 2 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру илова ба Кодекси
андози Љумњурии Тољикистон» аз 14 ноябри соли 2016, №1367, Ќонуни
мазкур аз 01.01.2017 мавриди амал ќарор дода мешавад.
Тибќи Ќонуни мазкур таѓйиру иловањои зерин ворид карда
шудааст:
1. Бо назардошти таѓйироти охирини Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон, аз ќисми 1 моддаи 2, зербанди в) банди 23 моддаи 17 ва
сархати якуми ќисми 1 моддаи 90 калимаи «(Сарќонуни)» хориљ карда
шуд.
2. Аз сархати њаштуми ќисми 2 моддаи 6, ќисми 2 моддаи 29
сархати нуњуми ќисми 4 моддаи 169, ќисми 8 моддаи 183, номи фасли ХIV
ва боби 38, банди 1 ќисми 1 ва ќисми 2 моддаи 255, ќисми 6 моддаи 260,
ќисми 2 моддаи 290 ва ќисми 2 моддаи 293 калимањои «нахи пахта ва» ва
«НАХИ ПАХТА ВА» хориљ карда шуд. Яъне, аз Кодекси андоз, андоз аз
фурўши нахи пахта хориљ карда шуда, бар ивази он бо санади дахлдор
бољи содиротї пешбинї шуд.
3. Дар сархати панљуми ќисми 9 моддаи 24 раќами «30» ба раќами
«15» иваз карда шуд. Бо назардошти ин минбаъд маќомоти андоз
њангоми муайян намудани нархњои бозорї метавонанд нархеро, ки
иштирокчиёни ањд пешнињод намудаанд, агар аз нархњои ањдњои вобаста
ба молњои (корњои, хизматрасонињои) шабењ (якхела) зиёда аз 15 фоиз
фарќ кунад ба маќсади андозбандї нархи бозориро татбиќ намоянд.
Дар моддаи 24 инчунин ќисми нав (ќисми 10) бо мазмуни зерин
илова карда шуд:
«10. Дар њолате, ки аз љониби андозсупоранда асосњои кофї
пешнињод нашуда бошад, барои маќсадњои андозбандї фарќияти
нархњои фурўши (бегонакунии) молњо (корњо, хизматрасонї) аз нархњои
харид ё нархњои гумрукии воридоти онњо на кам аз 5 фоиз ќабул карда
мешавад.».
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Яъне, арзиши ба молњо (корњо ва хизматрасонињо) иловашуда
(болонархї) минбаъд наметавонад аз 5 фоиз кам бошад, ба шарте, ки
њуљљатњои тасдиќкунанда (вобаста ба паст шудани нархи бозории молњо
(корњо ва хизматрасонињо), оид ба моњияти иќтисодї доштани бо нархи
харид ва ё аз нархи хариди молњо нисбатан пасттар фурўхтани молњо ва
дигар њолатњои асоснок) надошта бошад.
4. Ба ќисми 10 моддаи 29 пас аз калимањои «такрории маљмўї»
калимањои «ва мавзўї» илова карда шуд.
Бо ворид шудани таѓйироти мазкур минбаъд аз љониби маќомоти
андоз барои давраи санљидашудаи андоз дар баробари манъ будани
гузаронидани санљишњои такрории маљмўї, гузаронидани санљишњои
мавзўии такрорї низ манъ аст (ба истиснои њолатњои муќарраршуда).
5.Дар ќисми 4 моддаи 38 пас аз калимањои «мебошанд, ки»
калимањои «интиќоли электронии маълумотро таъмин намуда,» илова
карда шуда, калимањои «Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии
Тољикистон, маќомоти» ба калимањои «Маќоми» иваз карда шуд.
Таѓйироти мазкур мафњуми мошинњои назоратї – хазинавии дорои
хотираи фискалиро пурра намуда, таъминкунандаи маълумоти
электронї будани онро тасдиќ мекунад. Њамзамон, бо хориљ шудани
калимањои Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
минбаъд Фењристи давлатии мошинњои назоратї – хазинавии дорои
хотираи фискалиро Кумитаи андоз ва дигар маќомоти дахлдор тасдиќ
менамояд.
6. Матни моддаи 42 дар тањрири зерин ифода карда шуд.
«Иљрои талаботи ќонунгузории андоз оид ба бањисобгирии
объектњои андоз, бољњо ва дигар пардохтњои њатмї, супорандагон,
њисоби дуруст, пурра ситонидан ва сариваќт ба буљет гузаронидани
андозњо (бољњо ва дигар пардохтњои њатмї), љарима ва фоизњои вобаста
ба онњо аз љониби маќомоти ваколатдор тањти назорати маќомоти
ваколатдори давлатї ќарор дода мешавад.». Яъне, минбаъд дар ќатори
дигар маќомоти ваколатдор, Кумитаи андоз иљрои талаботи
ќонунгузории андозро аз љониби Хадамоти гумрук тањти назорат ќарор
медињад.
7. Ба ќисми 3 моддаи 45 пас аз калимањои «нишон дода шаванд»
калимањои «, агар тартиби дигар пешбинї нашуда бошад» илова карда
шуда, ќисми 4 бо мазмуни зерин илова карда шудааст:
«4. Дар огоњиномаи электронии маќомоти андоз ба
андозсупоранда, ки ба суроѓаи электронии он илова ба огоњинома дар
шакли коѓазї фиристода мешавад, бояд раќами мушаххаси
андозсупоранда, номи маќомоти андоз, санаи огоњкунї ва матни
огоњинома нишон дода шавад.».
Минбаъд дар баробари ба андозсупоранда дар шакли хаттї
фиристодани огоњинома инчунин ба суроѓаи электрониаш низ
огоњиномаи электронї фиристода мешавад ва дар он бояд раќами
мушаххаси андозсупоранда, номи маќомоти андоз, санаи огоњкунї ва
матни огоњинома нишон дода шуда бошад.
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8. Ба ќисми 2 моддаи 47 пас аз калимаи «бањисобгириро»
калимањои «ба забони давлатї» илова карда шуд.
Ба забони давлатї ба роњ мондани бањисобгирї дар Љумњурии
Тољикистон бо ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар бораи забон,
бањисобгирии муњосибї ва молиявӣ ба танзим дароварда шудаанд.
Илова бар ин минбаъд мутобиќ ба талаботи ќисми 1 моддаи 51
Кодекси андоз андозсупорандагон (агенти андоз) ё намояндаи онњо
ўњдадоранд њисоботи андозро дар шакли коѓазї ё электронї бо забони
давлатї тибќи тартиб ва шаклњои муќаррарнамудаи Кодекси андоз,
тартиб дињанд.
9. Дар моддаи 65 ќисми 5 бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«5. Маблаѓи ўњдадорињои андози њисобшуда, ки барои иљрои онњо
амалї намудани шартњои махсус зарур мебошад, дар давраи амали чунин
шартњои махсус њамчун ќарзњои андози мушкилситон дониста шуда, дар
маќомоти андози дахлдор алоњида ба њисоб гирифта мешавад. Шартњои
махсус барои иљрои чунин ўњдадорињои андоз аз љониби маќоми
ваколатдори давлатї муайян карда мешаванд.»
Таѓйироти мазкур бо маќсади ба тартиб даровардани
бањисобгирии ќарзњои андози мушкилситон, ки имконияти сари ваќт
ситонидани онњо мављуд намебошад, бо тартиби муайян намудаи
Кумитаи андоз пешбинї шудааст.
10. Дар ќисми 4 моддаи 66 калимаи «ва» ба аломати вергул «,» иваз
карда, пас аз калимањои «пардохти андозњо» калимањои «ва иљрои ќисми
5 моддаи 65 Кодекси мазкур» илова карда шуд.
Тибќи таѓйироти мазкур љараёни мўњлати даъво дар давраи амали
мораторияи санљиши андозњо, мўњлати батаъхиргузории пардохти
андозњо ва дар давраи њамчун андози мушкилситон дониста шудан
боздошта мешавад.
11. Дар ќисми 1 моддаи 75 калимањои «андози дар мўњлаташ
иљронашуда нисбат ба ќарзи андози андозсупоранда, ки дар ќисми 2
моддаи 72 Кодекси мазкур муќаррар шудааст» ба калимањои «андоз дар
њолатњои пешбининамудаи ќисми 9 моддаи 65 Кодекси мазкур ё ќарзњои
муќаррарнамудаи ќисми 2 моддаи 72 Кодекси мазкур» иваз карда шуд.
Ќисми 9 моддаи 65 пешбинї намудааст, ки роњбари маќомоти
андоз њуќуќ дорад маблаѓи андозро њисоб карда, пардохти фаврии онро
то санае, ки маъмулан андоз супорида мешавад, талаб намояд, агар ин
чорабинї барои таъмини ситонидани андоз зарур бошад ва иттилооти
мушаххас мављуд бошад, ки агар пардохти фаврии андоз сурат нагирад,
андозсупоранда бо роњи фирор аз њудуди кишвар, супоридани дороињо
ба шахси дигар ё андешидани дигар чорањое, ки ба ситонидани андоз
монеъ мешаванд, аз андозбандї канорагирї менамояд. Яъне, минбаъд
дар њолатњои зикогардида маќомоти андоз мутобиќи Кодекси андоз
барои таъмини иљрои ўњдадории андоз метавонад молу мулки чунин
андозсупорандаро њабс кунад.
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12. Аз сархати дуюм моддаи 78 калимањои «ва њолатњои дигаре, ки
Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян мекунад» хориљ карда шуда,
матни модда ќисми якум њисобида шуда, ќисми 2 бо мазмуни зерин илова
карда шуд:
«2. Ба Њукумати Љумњурии Тољикистон ваколат дода мешавад, ки
дар њолатњои алоњида ќарзњои андоз, љарима ва фоизњои
андозсупорандаро беэътимод эътироф намояд.».
Дар асоси муќаррароти мазкур минбаъд Њукумати Љумњурии
Тољикистон метавонад бе назардошти талаботи ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 03.03.2014 №155 дар њолатњои алоњида ќарзњои
андоз, љарима ва фоизњои андозсупорандаро беэътимод эътироф намояд.
13. Ба сархати сеюми ќисми 1 моддаи 111 пас аз калимањои «ва
васли онњо» калимањои «(аз љумла, харољоти фарќияти манфии ќурби
асъор ва фоизњои ќарзї)» илова карда шуд.
Мутобиќи муќаррароти сархати сеюми ќисми 1 моддаи 111
Кодекси андоз аз даромади умумї тамоми харољоти тасдиќшудаи воќеан
анљомдодаи марбут ба давраи њисоботии бо гирифтани чунин даромад
алоќаманд, ки дар Кодекси мазкур ва (ё) дигар санадњои меъёрии њуќуќї
пешбинї гардида, ба Кодекси мазкур мухолифат намекунанд, тарњ карда
мешаванд, аз љумла харољоти тасдиќшудаи вобаста ба хариди ашёи хом,
маводњо, энергияи воќеан дар давраи андоз истифодашуда, ба истиснои
њарољоти вобаста ба сохтмон, харидории воситањои асосї ва васли онњо
(аз љумла, харољоти фарќияти манфии ќурби асъор ва фоизњои ќарзї),
инчунин дигар харољоте, ки мутобиќи моддаи 153 Кодекси мазкур
хусусияти асосї (капиталї) доранд ва харољоте, ки мутобиќи моддаи 112
Кодекси мазкур ва дигар муќаррароти њамин боб бояд тарњ нашаванд.
Яъне, тарњ кардани харољоти фарќияти манфии ќурби асъор ва
фоизҳои қарзии вобаста ба воситањои асосї аз даромади давраи њисоботї
иљозат дода нашуда, чунин харољотҳо ба арзиши воситаи асосии дахлдор
хамроњ карда шуда, минбаъд њангоми њисоб намудани истењлок тарњ
карда мешавад.
14. Дар ќисми 1 моддаи 126 калимањои «ба истиснои суди
сањмияњое, ки ба корхонањои резидентии њиссаи (сањми) иштирокчии
минтаќаи оффшорї надошта» ба калимањои «ба истиснои суди
сањмияњои (пардохтњои ѓайриандозии) корхонањое, ки тибќи санади
меъёрии њуќуќии дигар аз фоидаи соф ба буљети давлатї пардохт шуда,
андозбандї мегардад,» иваз карда шуд.
Бо ворид гардидани таѓйироти мазкур минбаъд, њамаи шахсони
воќеї ва њуќуќие, ки даромад дар шакли суди сањмияњо мегиранд,
супорандаи андоз аз суди сањмияњо ба њисоб мераванд ва агенти андоз
ўњдадораст дар манбаи пардохт андоз аз суди сањмияњоро нигоњ дошта
ба буљети дахлдор пардохт намояд.
Танњо он шахсони њуќуќие, ки андоз аз суди сањмияњоро тибќи
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 02.11.2013, №499 њамчун
пардохтњои ѓайриандозї ба буљети дахлдор пардохт менамоянд, аз
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супоридани андоз аз суди сањмияњо тибќи моддаи 126 Кодекси андоз озод
мебошанд.
Њамзамон, бояд ќайд намоем, ки андоз аз суди сањмияњои барои
давраи то санаи 01.01.2017 њисоб ва ё пардохт нашудае, ки баъд аз санаи
01.01.2017 њисоб ва ё пардохта мешаванд, бояд дар давоми 5 рўзи корї
баъди ба охир расидани моње, ки дар он пардохтњо (маблаѓњо) супорида
шуда буданд, ба буљет гузаронида шавад.
15. Ба ќисми 2 моддаи 127 пас аз калимањои «ќарзии резидентї,»
калимањои «маќомоти молия,» илова карда шуд. Яъне, фоизњое, ки ба
маќомоти молия барои ќарзњои додашуда пардохт мешаванд, дар
манбаи пардохт андозбандї намегарданд.
16. Ба ќисми 1 моддаи 128 љумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова
карда шуд: «Инчунин бо тартиби мазкур андозбандии даромадњои
ѓайрирезидент аз манбаъњои воќеъ дар Љумњурии Тољикистон, ки тибќи
Кодекси мазкур ба муассисаи доимии он дар Љумњурии Тољикистон
марбут буда, сари ваќт анљом наёфта, њуљљатњои тасдиќкунандаи
пардохти андоз пешнињод нашудааст, дар манбаи пардохт амалї карда
мешавад.».
Мутобиќи талаботи ќисми 1 моддаи 128 Кодекси андоз даромади
ѓайрирезидент аз манбаи воќеъ дар Љумњурии Тољикистон, ки ба
муассисаи доимии њамин ѓайрирезидент дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон марбут намебошад, аз манбаи пардохт њамчун даромади
умумї, бе тарњи харољот (ба истиснои тарњи андоз аз арзиши иловашуда
дар њолати андозбандї мутобиќи моддаи 177 Кодекси мазкур) бояд
тибќи меъёрњои муайяннамудаи ќисми 6 њамин модда андозбандї
гардад.
Яъне, тибќи иловаи воридшуда, дар сурате, ки фаъолияти
ѓайрирезидент мутобиќ ба талаботи моддаи 12 Кодекси андоз муассисаи
доирмиро дар Љумњурии Тољикистон ба вуљуд меораду чунин
ѓайрирезидент худро дар Љумњурии Тољикистон њамчун муассисаи
доимї (филиал, намояндагї ва ѓайра) ба ќайд намегузорад, дар ин њолат
агенти андоз ўњдадор аст андозњои дахлдорро, ки моддањои 128 ва 177
Кодекси андоз пешбинї намудааст, дар манбаи пардохт нигоњ дорад.
17. Аз сархати якуми ќисми 3 моддаи 157 калимањои «, ки ба
коэффитсенти 1,1 зиёд карда шудааст» хориљ карда шуд. То ворид
гардидани таѓйироти мазкур пардохти љории андози фоида бо
назардошти андоз аз фоидаи соли гузашта, ки ба андозаи 10 фоиз зиёд
карда шудааст њисоб карда мешуд. Минбаъд бошад пардохти љорї бояд
аз маблаѓи андоз аз фоидаи соли гузашта, ки ба дувоздањ ќисм таќсим
карда шудааст ё аз 1 фоизи даромади моњи њисоботии соли љорї кам
набошад.
18. Дар ќисми 2 моддаи 160 калимањои «соли таќвимие, ки баъди
соли таќвимии» ба калимањои «давраи њисоботие, ки баъди давраи» иваз
карда шуд.
19. Ќисми 1 моддаи 161 дар тањрири зерин ифода карда шуд:
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«1. Шахси машѓули фаъолияти соњибкорї, ки даромади умумиаш
дар давраи пешинаи давомнокиаш на зиёда аз 12 моњи пурраи муттасили
(пай дар пайи) таќвимї аз њадди даромади як миллион сомонї зиёд
шудааст, ўњдадор аст дар муњлати на дертар аз 30 рўзи таќвимї ба
андозбандї тибќи низоми умумї гузарад ва ба маќоми андози мањалли
бањисобгирии худ љињати баќайдгирї барои маќсадњои андоз аз арзиши
иловашуда якљоя бо ариза барои гузаштан ба андозбандї тибќи низоми
умумї ариза дињад. Њадди даромад барои баќайдгирї барои маќсадњои
андоз аз арзиши иловашуда нисбат ба шахсоне, ки дар сархати дуюми
ќисми 2 моддаи 291 Кодекси мазкур муайян карда шудаанд, татбиќ
намегардад ва шахсони мазкур уњдадоранд на дертар аз 15 рўзи таќвимї
пас аз баќайдгирии давлатї аризаро пешнињод намоянд.»;
- дар ќисми 2 калимањои «солонаи ѓайрирезидент» ба калимањои
«ѓайрирезидент дар давраи пешинаи давомнокиаш на зиёда аз 12 моњи
пурраи муттасили (пай дар пайи) таќвимї» иваз карда шаванд;
- ќисми 4 бо мазмуни зерин илова карда шавад:
«4. Шахсоне, ки дар сархати дуюми ќисми 2 моддаи 291 Кодекси
мазкур муайян карда шудаанд, аз санаи баќайдгирии давлатї
ўњдадоранд бо маќсади баќайдгирї ба сифати супорандаи андоз аз
арзиши иловашуда ариза дињанд.».
20. Дар ќисми 2 моддаи 161, сархати якуми ќисми 1 моддаи 163,
ќисми 1 моддаи 289 ваќисми 2 моддаи 290 раќам ва калимањои «500
њазорсомонї» бакалимањои «як миллион сомонї» иваз карда шуд.
21. Сархатњои якум ва дуюми ќисми 6 моддаи 162 дар тањрири
зерин ифода карда шаванд:
«- њангоми баќайдгирии њатмї вобаста ба њаљми даромади умумї
- аз рўзи якуми давраи њисоботии баъди моње, ки дар он даромади
умумии андозсупоранда аз њадди даромад зиёд шудааст;
- шахсоне, ки дар сархати дуюми ќисми 2 моддаи 291 Кодекси
мазкур муайян карда шудаанд, - аз санаи баќайдгирии давлатї;».
22. Дар моддаи 163:
- дар ќисми 1:
- дар сархати якум калимањои «соли гузаштаи таќвимї» ба
калимањои «12 моњи пурраи муттасили (пай дар пайи) таќвимї» иваз
карда шаванд;
- дар сархати дуюм калимањои «3 соли таќвимї» ба калимањои «36
моњи таќвимї» иваз карда шаванд;
- дар ќисми 2 калимањои «1-уми январи соли таќвимї» ба
калимањои «рўзи якуми давраи андозбандї, ки баъди давраи аз љониби
андозсупоранда пешнињод намудани ариза барои бекор кардани
баќайдгирї фаро мерасад,» иваз карда шаванд.
Бо назардошти таѓйиру иловањои дар бандњои 18-22 мактуби
мазкур ќайдгардида, минбаъд ўњдадории баќайдгирї ба сифати
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда нисбати шахсони њуќуќї,
филиал ва намояндагии шахсони њуќуќии хориљї, ки даромади
умумиашон дар давраи пешинаи давомнокиаш на зиёда аз 12 моњи
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пурраи муттасили (пай дар пайи) таќвимї аз 1 млн.сомонї зиёд мешавад
(шудааст), аз санаи 1 моњи баъди моњи њисоботї, фаро мерасад. Чунин
шахсон ўњдадоранд дар муњлати на дертар аз 30 рўзи таќвимї ба
андозбандї тибќи низоми умумї гузаранд ва ба маќоми андози мањалли
бањисобгирии худ љињати баќайдгирї барои маќсадњои андоз аз арзиши
иловашуда якљоя бо ариза барои гузаштан ба андозбандї тибќи низоми
умумї ариза дињанд.
Њамзамон, хотирнишон бояд кард, ки тибќи муќаррароти сархати
дуюми ќисми 2 моддаи 291 Кодекси андоз фондњои инвеститсионї,
иштирокчиёни касбии бозори коѓазњои ќиматнок, ташкилоти суѓуртавї
ва
ќарзї,
ташкилоти
маблаѓгузории
хурд,
ломбардњо,
истифодабарандагони сарватњои зеризаминї, тањвилкунандагони
алюминийи аввалия, истењсолкунандагони мањсулоти зераксизї,
ташкилоти миёнаравї (дар асоси шартномањои комиссия, супориш ва
шартномањои миёнаравии дигар амалкунанда) наметавонанд субъекти
супорандаи андози соддакардашуда бошанд. Субъектњои соњањои
ќайдгардида, ки низомњои махсуси андозбандиро истифода мебаранд,
новобаста ба даромади умумиашон ўњдадоранд аз санаи мавриди амал
ќарор додани Ќонуни мазкур яъне, аз 01.01.2017 ба низоми умумии
андозбандї гузашта, њамчун супорандагони андоз аз арзиши иловашуда
ба ќайд гирифта шаванд. Субъектоне, ки минбаъд барои чунин фаъолият
таъсис дода мешаванд, ўњдадорандна дертар аз 15 рўзи таќвимї пас аз
баќайдгирии давлатї, њамчун супорандагони низоми умумии
андозбандї, ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба ќайд
гирифта шаванд.
Бо назардошти таѓйироти ба ќисми 2 моддаи 261 воридгардида,
минбаъд, агар даромади умумии ѓайрирезидент дар Љумњурии
Тољикистон, ки бо муассисаи доимии ин ѓайрирезидент алоќаманд
нест,дар давраи пешинаи давомнокиаш на зиёда аз 12 моњи пурраи
муттасили (пай дар пайи) таќвимї аз тањвили молњои, иљрои корњо ва
хизматрасонињои дар њамин ќисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда (ба
истиснои воридоти молњо), аз њадди як миллион сомонї бештар бошад,
зимнан гирандагони ин молњо (кору хизматрасонї) дар Љумњурии
Тољикистон супорандагони андоз аз арзиши иловашуда намебошанд,
чунин ѓайрирезидент ўњдадор аст бо маќсади баќайдгирї ба сифати
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ариза дињад. Яъне, чунин
ѓайрирезидент дар Љумњурии Тољикистон супорандаи андоз аз арзиши
иловашуда эътироф мешавад.
Њамзамон, ќайд кардан зарур аст, ки супорандагони андоз аз
арзиши иловашудаеро, ки даромади умумиашон дар соли 2016 аз 1
млн.сомонї кам мебошад ва њамчунин баќайдгириашон ба сифати
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда 36 моњи таќвимиро гузашта
бошад, зарур аст ба низоми соддакардашуда гузаранд.
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Бо ин маќсад чунин андозсупорандагонро зарур аст љињати бекор
кардани баќайдгирї бо маќсадњои андоз аз арзиши иловашуда бо ариза
ба маќомоти андоз мурољиат намоянд.
23. Ба моддаи 166 ќисми 7 бо мазмуни зерин илова карда шуд.
«7. Арзиши амалиёти андозбандишавандаи молњои воридшуда
наметавонад аз арзиши воридоти андозбандишаванда кам бошад.
Њангоми вуљуд доштани фарќияти манфии арзиши амалиёти
андозбандишавандаи моли воридшуда, чунин фарќияти манфї барои
њисобкунии андоз аз арзиши иловашуда баробари сифр ќабул карда
мешавад.».
Яъне, дар сурате, ки моли воридшуда бо дилхоњ сабаб аз арзиши
барасмиётдарории гумрукї нисбатан пастар тањвил дода шуда бошад, бо
маќсади андозбандї арзиши тањвили чунин мол ба арзиши гумрукии
барасмиятдаровардашуда баробар буда, дар эъломияи андоз аз арзиши
иловашуда низ арзиши гумрукии мол нишон дода шуда, бо меъёри
барасмияти гумрукї даровардашуда андозбандї карда мешавад.
24. Дар сархати дањуми ќисми 4 моддаи 169 пас аз калимаи
«инчунин» калимањои «арзиши хизматрасонии таъмир ва» илова карда
шуд.
Тибќи муќаррароти сархати дањуми ќисми 4 моддаи 169 воридоти
техникаи њарбї, агрегатњои асосї, силоњ, лавозимоти љангї ва
дастгоњњои парвозкунандаи таъиноти мудофиавидошта аз андоз аз
арзиши иловашуда озод карда мешуд, минбаъд воридоти арзиши
хизматрасонии таъмир ва ќисмњои эњтиётї ба онњо низ аз андоз аз
арзиши иловашуда озод карда мешаванд.
25. Дар ќисми 2 моддаи 181 калимањои «То 1-уми январи соли 2016
њамаи муомилоти андозбандишавандаи корхонањои соњаи хўроки
умумї, корхонањои савдои яклухт ва чакана, мањсулоттайёркунї,
таъминотию фурўш, корхонањои сохтмонї, муассисањои таълимї» ба
калимањои «Аз 1 январи соли 2017 то 31 декабри соли 2018 амалиёти
андозбандишаванда вобаста ба иљрои корњои сохтмонї, расонидани
хизматњои хўроки умумї ва таълимї» иваз карда шуд.
Бо назардошти таѓйироти воридшуда, минбаъд то 31 декабри
соли 2018 амалиёти бо андоз аз арзиши иловашуда андозбандишавандаи
тамоми супорандагони андоз аз арзиши иловашуда дар самтњои
фаъолияти иљрои корњои сохтмонї, расонидани хизматњои хўроки
умумї ва таълимї бо меъёри пасткардашуда (5 фоиза) андозбандї карда
мешавад.
Чунин андозсупорандагон дар самти фаъолияти иљрои корњои
сохтмонї, расонидани хизматњои хўроки умумї ва таълимїњуќуќи ба
њисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашудаи њангоми хариди молњо
(корњо ва хизматрасонињо) пардохташударо надоранд. Онњо танњо андоз
аз арзиши иловашудаи њангоми барасмиятдарории молњои воридшуда
пардохташударо њуќуќ доранд ба њисоб гиранд. Тањвили минбаъдаи
чунин молњои воридшуда бо меъёре, ки бо андоз аз арзиши иловашуда
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њангоми барасмиятдарории гумрукї андозбандї шудаанд (ба истисонои
озод), андозбандї карда мешаванд. Дар чунин сурат бояд тибќи
талаботи моддаи 49 Кодекси андоз бањисобгирии људогонаи объектњои
андозбандиро
(муомилоти
андозбандишаванда
ва
воридоти
андозбандишавандаро) аз рўи ин намудњои фаъолият амалї карда
шавад.
Њангоми ба дигар мол табдил додани молњои дар натиљаи
воридоти андозбандишаванда ва амалиёти андозбандишаванда
харидоришуда, њиссаи тањвили минбаъдаи чунин моли дигар
мутаносибан ба вазни ќиёсии молњои воридшуда дар њаљми умумии
харид бо меъёри стандартї андозбандї гардида, њиссаи боќимондаи
тањвили чунин моли дигар бо меъёри пасткардашуда андозбандї карда
мешавад.
26. Дар моддаи 186:
- аз ќисми 1 калимањои «(ба истиснои супорандагони андози аксиз,
ки супорандагони андоз аз арзиши иловашуда намебошанд)» хориљ
карда шуд;
- дар сархати шашуми ќисми 2 калимаи «молњои» ба калимањои
«молњо ва њизматрасонињои» иваз карда шуд;
- ќисмњои 3, 4 ва 5 дар тањрири зерин ифода карда шуданд:
«3. Њисобнома-фактура дар шакли электронї тартибдодашуда
(навишта шуда), ба гиранда (харидор, фармоишгар)-и молњо (корњо,
хизматрасонињо) - супорандаи андоз аз арзиши иловашуда дар шакли
электронї ва ба шахсони дигар, ки супорандаи андоз аз арзиши
иловашуда намебошанд (ба истиснои фурўши чакана), њисобномафактураи содда дар шакли электронї ва нусхаи чопии он дода мешавад.
4. Нусхањои чопии њисобнома-фактурањои гирифташуда танњо аз
љониби шахсоне, ки дар Кодекси мазкур пешбинї шудаанд, метавонанд
ба эъломияи андоз аз арзиши иловашуда замима карда шаванд.
5. Њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњои
дар шакли электронї тартибдодашуда (навишташуда) дар китоби
баќайдгирии њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда ва
аксизњои навишташудаи андозсупоранда ва њисобнома-фактурањои
андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњои дар шакли электронї
гирифташуда дар китоби баќайдгирии њисобнома-фактурањои андоз аз
арзиши иловашуда ва аксизњои гирифташудаи андозсупоранда ба ќайд
гирифта мешаванд. Нусхањои чопии њисобнома-фактурањои андоз аз
арзиши иловашуда ва аксизњои дар шакли электронї навишташуда ва
гирифташуда дар њуљљатњои муњосибавии андозсупоранда нигоњ дошта
мешаванд.»;
- ќисмњои 6 ва 9 хориљ карда шуданд;
- дар ќисми 7 калима ва раќамњои «ќисмњои 5 ва 6» ба калима ва
раќами «ќисми 5» иваз карда шуда, љумлаи дуюм дар тањрири зерин
ифода карда шуд: «Китобњои дар боло зикргардида аз љониби
андозсупоранда дар њомилњои электронї ва коѓазї пеш бурда
мешаванд.»;
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ќисми 8 дар тањрири зерин ифода карда шуд:
«8. Њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњо
(аз љумла, њисобнома-фактураи содда) дорои силсила ва раќами дахлдор
буда, аз љониби андозсупоранда бо тартиби муќаррарнамудаи маќоми
ваколатдори давлатї дар шакли электронї тартиб дода (навишта)
мешавад.»;
- дар ќисми 10 калимањои «роњбар ва (ё) сармуњосиби тањвилгар ё
дигар шахсони» ба калимањои «электронии шахсї» иваз карда шуданд;
- аз ќисми 11 љумлањои дуюм ва сеюм хориљ карда шуд;
- ба сархати якуми ќисми 14 пас аз калимањои «хизматрасонињои
коммуналї» калимањои «ба ањолї (аз љумла тањвили неруи барќ, неруи
гармї, об, гази табиї ва дигар хизматрасонињо)» илова карда шуд;
- ќисми 15 дар тањрири зерин ифода карда шуд:
«15. Њангоми тањвили чаканаи молњо, иљрои корњо ё
хизматрасонињо ба харидорони нињоие, ки супорандаи андоз аз арзиши
иловашуда нестанд, бар ивази њисобнома-фактураи андоз аз арзиши
иловашуда ва аксизњо расид (квитансия) (њангоми њисоббаробаркунї
тавассути ташкилоти ќарзї) ё чиптаи мошинаи назоратї-хазинавии
дорои хотираи фискалї (њангоми њисоббаробаркунї бо пули наќд) дода
мешавад. Барои маќсадњои ќисми мазкур фурўши чакана њамчун
тањвили молњо, иљрои корњо ва хизматрасонињо ба истеъмолкунандаи
нињої бо нархи бозорї дониста мешавад, ки барои истифодаи шахсї,
манзилї ё истеъмолї таъин гардидааст.»;
- ќисмњои 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ва 16 мувофиќан ќисмњои 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 ва 14 њисобида шуд.
Таѓйиру иловањои ба моддаи 186 воридшуда асосан бо маќсади
мутобиќсозии ќонунгузорї вобаста ба бекор кардани шакли коѓазї ва
љорї намудани шакли электронии њисобнома-фактурањои андоз аз
арзиши иловашуда ва аксизњо пешбинї шудааст. Њамзамон пешбинї
шудааст, ки њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда ва
аксизњои дар шакли электронї тањия шуда барои нигоњдорӣ дар
њуљљатњои муњосибї дар шакли коѓазї ба чоп расонида шуда, дар
муњосибот нигоњ дошта мешаванд. Инчунин, тањия ва ба мизољон
пешнињод намудани шакли электронии њисобнома-фактурањои соддаи
андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњо муайян карда шуд.
Њамчунин, дар ќисми 15 моддаи 186 пешбинї карда шуд, ки барои
маќсадњои ќисми мазкур фурўши чакана њамчун тањвили молњо, иљрои
корњо ва хизматрасонињо ба истеъмолкунандаи нињої бо нархи бозорї
дониста мешавад, ки барои истифодаи шахсї, манзилї ё истеъмолї
таъин гардидааст.
27. Аз ќисми 2 моддаи 189 љумлаи дуюм хориљ карда шавад.
Таѓйироти мазкур моњияти тањрирї дошта, бо назардошти бекор шудани
шакли чорнусхагии њисобнома-фактурањои андоз аз арзиши иловашуда,
љумлаи дуюми ин ќисм хориљ карда шудааст.
28. Ќисми 1 моддаи 211 матни модда њисобида шуда, ќисми 2 хориљ
карда шуд. Бо назардошти он ки минбаъд истењсолкунандагони
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мањсулоти зераксизї, супорандаи андози низоми соддакардашуда буда
наметавонанд ва онњо њатман супорандаи андоз аз арзиши иловашуда
мебошанд, муќаррароти ќисми 2 моддаи мазкур хориљ карда шуд.
29. Ба сархати дуюми ќисми 4 моддаи 220 пас аз калимањои
«хољагидории худ» калимањои «ва бењтар гардонидани њолати
мелиоративии заминњои кишоварзї» илова карда шуд. Яъне,
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзие, ки обњои зеризаминиро
барои бењтар гардонидани њолати мелиоративии заминњои кишоварзї
истихрољ менамоянд, минбаъд андозњо аз истифодабарандагони
сарватњои зеризаминї намесупоранд.
30. Дар ќисми 3 моддаи 221 калимаи «3-каратаи» ба калимаи «2каратаи» иваз карда шуд.Мутобиќи талаботи ќисми мазкур
истифодабарии сарватњои зеризаминї бе бастани ќарордод иљозат дода
намешавад. Њангоми истифодабарии сарватњои зеризаминї бе бастани
ќарордод андозњо аз истифодабарандагони сарватњои зеризаминї
(бонусњо ва роялти барои истихрољ) барои њамаи давраи чунин фаъолият
бояд бо меъёри 2-каратаи меъёрњое, ки Кодекси мазкур муќаррар
кардааст, пардохт карда шавад.
31. Аз ќисми 1 моддаи 258 калимањои «ва ассотсиатсияи пахтаи
Ливерпул» хориљ карда шаванд.
32. Ќисми 1 моддаи 259 дар тањрири зеринифода карда шуд:
«1. Меъёри андоз аз фурўш барои алюминийи аввалия нисбат ба
манбаи андози муайяннамудаи ќисмњои 1-3 моддаи 258 Кодекси мазкур
ба андозаи 3 фоиз муќаррар карда мешавад:».
33. Аз моддаи 260 ќисми 8 хориљ карда шуда, ќисми 9 ќисми 8
њисобида шуд.
Таѓйироти бандњои 31-33 мактуби мазкур моњияти тањрирї дошта,
вобаста ба хориљ шудани андоз аз фурўши нахи пахта, таѓйир дода
шудааст.
34. Дар љадвали ќисми 1 моддаи 266 сатри дуюм хориљ карда шуда,
сатри сеюм дар тањрири зерин ифода карда шуд:
Автомобилњои сабукрав:
- то 250 ќувваи асп
- аз 250 то 300 ќувваи асп
- аз 300 то 350 ќувваи асп
- зиёда аз 350 ќувваи асп

7,5
10
12
15

Дар сархати дуюми љадвали ќисми 1 моддаи 266 меъёри андоз аз
воситањои наќлиёт барои фургонњо ва пикап дар заминаи автомобилњои
сабукрав ба андозаи 6 нисбат ба нишондињанда барои њисобњо муќаррар
шуда буд, ки тибќи таѓйиру иловањои мазкур хориљ карда шуд.
Сатри сеюми љадвали ќисми 1 моддаи 266 таѓйир дода шуда,
меъёри андоз аз воситањои наќлиёт барои автомобилњои сабукрав ба чор
гурўњ људо карда шуд.
11

Минбаъд барои тамоми намуди автомобилњои сабукрав, аз љумла
барои фургонњо ва пикап дар заминаи автомобилњои сабукрав меъёри
андоз вобаста ба иќтидори муњаррик то 250 ќувваи асп бе таѓйир ба
андозаи 7,5 нишондињанда барои њисобњо боќї монда, аз 250 то 300
ќувваи асп 10 фоиз, аз 300 то 350 ќувваи асп 12 фоиз ва зиёда аз 350 ќувваи
асп 15 фоизи нишондињанда барои њисобњо муќаррар карда шуд.
Њамзамон, бояд хотиррасон намуд, ки нишондињанда барои
њисобњо тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бути
давлатии Љумњурии Тољикитсон барои соли 2017” аз 01.01.2017 ба
андозаи 50 сомонї пешбинї шудааст.
35. Дар ќисмњои 4 ва 5 моддаи 279 калима ва раќамњои «ќисмњои 2
ва 3» ба калима ва раќами «ќисми 2» иваз карда шуд. Таѓйироти мазкур
моњияти тањрирї дошта барои аз байн бурдани гуногунфањмї машаххас
гардонида шудааст.
36. Дар моддаи 291:
-ба ќисми 2 сархати дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:
«- фондњои инвеститсионї, иштирокчиёни касбии бозори коѓазњои
ќиматнок, ташкилоти суѓуртавї ва ќарзї, ташкилоти маблаѓгузории
хурд, ломбардњо, истифодабарандагони сарватњои зеризаминї,
тањвилкунандагони
алюминийи
аввалия,
истењсолкунандагони
мањсулоти зераксизї, ташкилоти миёнаравї (дар асоси шартномањои
комиссия, супориш ва шартномањои миёнаравии дигар амалкунанда).
Субъектњои мазкур, ки низомњои махсуси андозбандиро истифода
мебаранд, ўњдадоранд аз санаи мавриди амал ќарор додани Ќонуни
мазкур ба низоми умумии андозбандї гузашта, њамчун супорандагони
андоз аз арзиши иловашуда ба ќайд гирифта шаванд;»;
- аз ќисми 3 калимањои «аз 1-уми январи соли таќвимї» хориљ карда
шаванд;
- сархатњои якум ва дуюми ќисми 3 дар тањрири зеринифода карда
шаванд:
«- агар аз рўйи натиљањои дар давраи пешинаи давомнокиаш на
зиёда аз 12 моњи пурраи муттасили (пай дар пайи) таќвимии гузашта
даромади умумии андозсупорандаи истифодабарандаи низоми умумии
андоз аз њадди даромад кам бошад ва агар баъди гузариши охирон аз
системаи соддакардашудаи андоз ба низоми умумии андоз 36 моњи
таќвимї гузашта бошад, андозсупорандаи мазкур ўњдадор аст дар
мўњлати на зиёда аз 10 рўзи таќвимї ба таври хаттї маќомоти андози
мањалли бањисобгириашро оид ба њаљми даромади худ хабардор созад
ва доир ба гузариш ба андози низоми соддакардашуда ариза дињад;
- агар дар давраи пешинаи давомнокиаш на зиёда аз 12 моњи
пурраи муттасили (пай дар пайи) таќвимии гузашта даромади умумии
андозсупорандаи истифодабарандаи андози низоми соддакардашуда
(бо дарназардошти даромадњои дигаре, ки дар њолати истифодабарии
низомњои дигари андозбандї ба даст омадаанд) аз њадди даромад зиёд
бошад, андозсупорандаи мазкур ўњдадор аст дар мўњлати на зиёда аз 10
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рўзи таќвимї бо тариќи хаттї маќомоти андози мањалли
бањисобгириашро оид ба њаљми даромади умумии худ хабардор созад
ва доир ба гузариш ба низоми умумии андоз ариза дињад;»;
Вобаста ба таѓйироти банди мазкур дар бандњои 18-22 мактуб
шарњи муфассал дода шудааст.
37. Дар моддаи 313:
- ба ќисми 7 љумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шуд:
«Бо ин маќсад ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар якљоягї
бо маќоми ваколатдори давлатї ваколат дода мешавад, ки бо ќабули
санади дахлдор имтиёзњои додашударо ќатъ намоянд.»;
- ба ќисми 8 пас аз калимањои «навтаъсис баъд аз» калимањои
«иљрои талаботи ќисми 5 моддаи мазкур ва» илова карда шаванд.
Тибќи иловаи мазкур минбаъд Вазорати молия дар якљоягї бо
Кумитаи андоз дар сурати аз љониби корхонаи навтаъсис дар мўњлатњои
барои онњо муќаррарнамуда барои таъсис додани силсилаи минбаъдаи
коркард
шурўъ
накунанд,
метавонанд
имтиёзњои
андозии
пешбининамудаи њамин моддаро нисбати онњо ќатъ намоянд.
38. Аз ќисми 1 моддаи 325 калимањои «андоз ва ўњдадорињои
агентї» хориљ карда шуд.
Бо назардошти таѓйироти воридшуда минбаъд субъектњои
минтаќаи озоди иќтисодї ва маъмурияти минтаќаи озоди иќтисодї дар
доираи фаъолияти дар минтаќаи озоди иќтисодї амалишаванда ва молу
мулки истифодашаванда ўњдадоранд, тибќи талаботи моддаи 125
Кодекси андоз вазифањои агенти андозро доир ба хама намуди андозњо
дар манбаи пардохт иљро намоянд.
Инчунин тибќи ќисми 1 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру илова ба Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон» аз 14 ноябри соли 2016, №1367, муќаррар шудааст, ки
“Амали ќисми 4 моддаи 115 то 31 декабри соли 2018 боздошта шавад.”.
Тибќи талаботи ќисми 4 моддаи 115 њиссаљудокунињо аз рўи ќарзњое, ки
дар захира зиёда аз 2 сол пас аз анљом ёфтани мўњлати пешбининамудаи
шартномаи ќарзї нигоњ дошта шудаанд, бояд ба даромади бонкњо,
ширкатњои ќарзї ва ташкилотњои амонатии ќарзии хурди зикршуда
дохил карда мешуд. Бо назардошти муќаррароти ќисми 1 моддаи 2
Ќонуни мазкур то 30 декабри соли 2018 ин амал боз дошта шудааст.
Раис

Н. Давлатзода
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