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Ҳамдиёрони азиз!
Тамоми сокинони заҳматпешаву 

шарафманди ноҳияи Кӯҳистони 
Мастчоҳ, аз ҷумла шумо, ҳозирини 
арҷмандро бо рӯйдоди бузурги 
таърихи навини халқи тоҷик — Рӯзи 
Истиқлолияти давлатӣ, ки имрӯзҳо 
мардуми шарифи Тоҷикистон дар 
айёми омодагӣ ба таҷлили он қарор 
доранд, табрик гуфта, ба ҳар яки 
шумо сиҳатмандӣ, хонаи обод ва ба 
хотири ободии ин диёри кӯҳистони 
тоҷикон барори кору муваффақият 
орзу менамоям.

Ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 
зодаи даврони соҳибистиқлолии 
кишвари маҳбубамон мебошад 
ва маҳз ба туфайли Истиқлолияти 
давлатӣ имконият фароҳам омад, 
ки ин гӯшаи биҳиштосои сарзамини 
аҷдодиамон эҳё гардида, ба яке аз 
мавзеъҳои муҳимми кишоварзии 
мамлакат табдил ёбад.

Ноҳия ҳамеша таҳти назорат 
ва ғамхории давлат қарор дошта, 
Ҳукумати мамлакат набзи ин гӯшаи 
дурдаст ва зебои диёрамонро хуб 
эҳсос менамояд ва аз зиндагии 
мардуми он огоҳ мебошад.

Ва ҳар вақте, ки ман бо сафари 
корӣ ба Кӯҳистони Мастчоҳ меоям, 
ободиҳои баамаломадаро дида, аз 
натиҷаҳои заҳмати дастони марду-
ми сарбаланду заҳматқарини ин ди-
ёри кӯҳистони тоҷикон қаноатманд 
мегардам.

Дар як муддати хеле кӯтоҳ, яъне 
тайи се-чор соли охир дар деҳоти 
ноҳия ба шарофати таваҷҷуҳи хос-
саи Ҳукумати мамлакат иншооти 
иҷтимоӣ, аз қабили муассисаҳои 
таълимӣ, марказҳои саломатӣ, 
б у н г о ҳ ҳо и  т и б б ӣ ,  н у қ т а ҳо и 
хизматрасонӣ,  намояндагии 
бонкҳо, нерӯгоҳҳои барқи обии 
хурд ва дигар инфрасохтори зарурӣ 
бунёд карда шудаанд, ки ҳоло 
фаъолияти муназзам доранд ва 
боиси хеле беҳтар шудани шароити 
зиндагии аҳолӣ гардидаанд.

Дар ин муд дат,  инчунин, 
аз баракати заҳмати сокинони 
ватандӯсти ноҳия дар шароити 
кӯҳистони камзамин боғҳои нав 
бунёд шуда, майдони заминҳои 
корам васеъ ва роҳҳои байни деҳот 
тахту ҳамвор гардида, маркази 
ноҳия бо қомат афрохтани иншооти 
муосири маъмуриву хизматрасонӣ 
ва бунёди хиёбону гулгаштҳо ҳусни 
тоза гирифтааст.

Яъне хуб мушоҳида мегардад, 
ки Истиқлолияти давлатӣ ба ин 
гӯшаи диёрамон, дар ҳақиқат, умри 
дубора бахшида, роҳи онро равша-
ну мунаввар кардааст.

Дар давраи соҳибистиқлолӣ 
барои рушди ноҳияи Кӯҳистони 
Мастчоҳ аз ҳамаи сарчашмаҳои 
маблағгузории буҷети давлатӣ 
қариб 170 миллион сомонӣ, аз 
ҷумла 81 миллион сомонӣ му-
соидати молиявӣ ва аз ҳисоби 
маблағҳои марказонидашудаи ва-
зорату идораҳо 35 миллион сомонӣ 
равона гардидааст.

Дар раванди омодагӣ ба ҷашни 
30-солагии Истиқолияти давлатӣ 
нақшаи корҳои ободониву бунёд-
кории ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 
беш аз 100 иншооти таъиноти гуно-
гунро фаро мегирад, ки аз он то ба 
имрӯз 35 иншоот бунёд ва таъмиру 
азнавсозӣ карда шудааст.

Дар доираи чорабиниҳои 
омодагӣ ба ҷашн мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳияро за-
рур аст, ки дар ҳамкорӣ бо бахши 
хусусӣ барои сари вақту босифат ба 
охир расонидани корҳои сохтмону 
ободкорӣ азму талош варзанд.

Бояд зикр намуд, ки Барно-
маи рушди иҷтимоиву иқтисодии 
ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ барои 
солҳои 2016-2020 аз 171 лоиҳа ибо-

рат буда, дар сеюним соли охир 52 
лоиҳа дар ҳаҷми беш аз 102 милли-
он сомонӣ амалӣ шудааст, ки қариб 
60 фоизи маблағи пешбинишударо 
ташкил медиҳад.

З а р у р  а с т,  к и  л о и ҳ а ҳ о и 
боқимондаи барномаи мазкур сари 
вақт ва бо сифати баланд иҷро кар-
да шаванд, ки ин масъала аз ҷидду 
ҷаҳд ва қобилияти ташкилотчигии 
роҳбарони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоят ва 
ноҳия вобаста мебошад.

Ҳангоми сафари қаблӣ масъу-
лонро вазифадор карда будам, ки 
бо дарназардошти эҳтиёҷоти кишо-
варзони ноҳия ба заминҳои обӣ ва 
дар ин асос афзоиш додани майдо-
ни кишти картошка ва боғҳо барои 
обёрӣ ва азхудкунии заминҳои 
бекорхобидаи Дашти Фалахмон 
тадбирҳои зарурӣ андешанд.

Ҷиҳати иҷрои ин супориш соли 
ҷорӣ ба маблағи қариб як милли-
он сомонӣ марҳалаи дуюми хатти 
оби полезии Дашти Фалахмон ба 
анҷом расида, он ба истифода дода 
шудааст, ки дар натиҷа 240 гектар 
заминҳои бекорхобида ба гардиши 
кишоварзӣ ворид карда мешаванд.

Дар марҳалаи аввал садҳо на-
фар сокинони ноҳия соҳиби ҷойи 
кор мешаванд. Баробари сероб 
шудани ин дашти ташналаб садҳо 
нафари дигар барои худ шуғли 
муносиб пайдо мекунанд ва он рӯз 
дур нест, ки дар ин мавзеъ киштзору 
боғҳои сарсабз бунёд хоҳанд шуд.

Ҳамчунин, дар доираи нақшаи 
корҳои ободонӣ соли ҷорӣ дар 
назди муассисаҳои таҳсилоти ми-
ёнаи умумии деҳаҳои Ҳадишаҳр, 
Пастиғав ва Ғузн сохтмони биноҳои 
ёрирасон анҷом ёфта, аз ҷониби 
соҳибкори ватанӣ корхонаи 
истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ба фа-
ъолият оғоз кардааст.

Ҳоло сохтмони муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ дар деҳаҳои Дашт 
ва Эсизи Поён барои 570 нафар хо-
нанда, бинои муассисаи таҳсилоти 
умумии асосӣ дар деҳаи Деҳавз бо 
110 ҷойи нишаст, мактаб дар деҳаи 
Хайробод, муассисаи томактабӣ 
барои 72 нафар кӯдак дар деҳаи 
Дашт ба тариқи ҳашар, беморхонаи 
минтақавӣ дар деҳаи Роғ, бунгоҳи 
тиббӣ дар деҳаи Табушн, варзишгоҳ 
барои 3000 ҷойи нишаст дар марка-
зи ноҳия, майдончаи варзишӣ дар 
деҳаи Оббурдон ва дигар иншооти 
таъиноти иҷтимоию иқтисодӣ ва 
инфрасохтори зарурӣ босуръат 
идома дорад.

Танҳо номгӯи иншооти навбу-

нёд ва вусъати бесобиқаи корҳои 
бунёдкорӣ аз он шаҳодат медиҳад, 
ки мардуми ноҳияи Кӯҳистони 
Мастчоҳ бо ҷонибдорӣ аз даъ-
вату ҳидоятҳои Роҳбари давлат 
барои истиқболи шоистаи ҷашни 
истиқлолу озодии Ватан бо эҳсоси 
баланди ватандорӣ заҳмат кашида 
истодаанд.

Роҳбарияти мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 
ва ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳро 
зарур аст, ки ҷиҳати сари вақт ва 
босифат бунёд гардидани ҳамаи 
иншооти ба нақша гирифташуда 
тадбирҳои зарурӣ андешанд.

Дар доираи сафари имрӯзаи мо 
як қатор иншооти муҳим, аз ҷумла 
дар маркази ноҳия — шаҳраки 
Меҳрон беморхона ва маркази 
саломатӣ ба истифода супорида 
шуд, ки онҳо бо таҷҳизоти муосири 
тиббӣ ва ташхисгоҳҳо таъмин буда, 
сокинон метавонанд минбаъд ба 
маркази вилоят ва пойтахти мам-
лакат нарафта, дар муддати кӯтоҳ 
аз ташхис гузаранд ва саломатии 
худро барқарор намоянд.

Ҳамчунин, мо имрӯз дар мар-
кази ноҳия биноҳои нави шуъбаҳои 
Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи 
давлатии амнияти миллӣ, Хадамоти 
давлатии оташнишонӣ, ҳолатҳои 
фавқулода ва судро ифтитоҳ кар-
дем.

Дар иншооти мазкур барои 
фаъолияти самарабахши хизмат-
чиёни мақомоти корҳои дохилӣ, 
амнияти миллӣ ва мақомоти дигар 
тамоми шароити зарурӣ муҳайё 
карда шудааст.

Дар маркази ноҳия қомат аф-
рохтани Парчам ва Нишони давлатӣ 
боиси ифтихору сарбаландӣ ва 
фараҳу шодмонии кулли сокинон 
гардид.

Бовар дорам, ки қомат афрохтан 
ва парафшон гардидани рамзҳои 
муқаддаси миллиамон дар тарби-
яи ватандӯстӣ, тақвияти ҳувияти 
миллӣ ва худшиносии насли муосир 
нақши муассир бозида, майдони 
Парчам ва Нишони давлатӣ мако-
ни сайругашти мардуми ноҳия ва 
баргузории чорабиниҳои оммавӣ 
мегардад.

Ҳозирини муҳтарам!
Дар ноҳия соли ҷорӣ дар ҳамаи 

шаклҳои хоҷагидорӣ 2330 гектар 
кишти картошка гузаронида шуда, 
тибқи нақша истеҳсоли ин намуди 
маҳсулот то 75 ҳазор тонна расони-
да мешавад.

Мувофиқи таҳлилҳо кишоварзо-
ни ноҳия майдони кишти картошка-

ро аз 1280 гектари соли 
2008 ба 2300 гектар дар 
соли 2018 расонида, 
истеҳсоли онро дар ин 
давра аз 46 ҳазору 200 
тонна ба 73 ҳазору 600 
тонна афзоиш дода, 
ҳаҷми истеҳсолро дар 
даҳ сол 27 ҳазору 400 
тонна зиёд кардаанд. 
Аммо ҳосилнокӣ дар 
ин давра аз ҳар гектар 
41 сентнер кам гарди-
дааст.

К и ш о в а р з о н и 
ноҳия соли ҷорӣ дар 
майдони 2330 гектар 
картошка кишт наму-
да, мувофиқи ҳисоби 
пешакӣ мақсад до-
ранд, ки ҳосилнокиро 
аз ҳар гектар ба 322 

— сентнерӣ расонида, ҳаҷми 
истеҳсолро ба 75 ҳазор тонна ра-
сонанд.

Вобаста ба ин масъала ва бо 
дарназардошти имкониятҳои зиёди 
ноҳия роҳбарону мутахассисони 
вилояти Суғд ва ноҳияи Мастчоҳ 
вазифадор карда мешаванд, ки 
истеҳсоли картошкаро то ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли 
2021 ба 100 ҳазор тонна расонанд.

Масалан, кишоварзони шаҳри 
Панҷакент имсол дар майдони 7 
000 гектар кишти картошка гуза-
ронидаанд (5000 гектар хоҷагиҳои 
деҳқонӣ ва 2000 гектар аҳолӣ) ва 
ният доранд, ки 120 ҳазор тонна 
ҳосил гиранд.

Ҳамзамон бо ин, дар солҳои 
2008 — 2019 саршумори чорвои 
калон 4 ҳазору 800 сар, моли майда 
46 ҳазор сар ва саршумори қутос 
670 сар афзоиш ёфта, истеҳсоли 
гӯшт дар соли 2018 нисбат ба соли 
2008-ум 700 тонна зиёд шудааст.

А з  ҳ и с о б и  з а м и н ҳ о и 
ғайрикишоварзӣ ва чарогоҳ дар 
ин давра 24 гектар боғ бунёд гар-
дидааст, ки 2,4 гектари он боғҳои 
интенсивӣ мебошад.

Муҳим аст, ки ҷиҳати содироти 
меваи тару тоза ва хушк тадбирҳо 
андешида, бо мақсади ба роҳ мон-
дани коркарди онҳо коргоҳҳо ва 
корхонаҳо бунёд карда шаванд, то 
ки садҳо нафар бо ҷои корӣ таъмин 
гардад.

Бо дарназардошти аҳаммияти 
соҳаи чорводорӣ дар ҳифзи амни-
яти озуқаворӣ мақомоти иҷрояи 
ҳокимияти давлатии ноҳия, Ва-
зорати кишоварзӣ ва Академияи 
илмҳои кишоварзиро зарур аст, ки 
ҷиҳати беҳтар кардани зоти чорво, 
рушди соҳаи қутоспарварӣ ва зиёд 
намудани саршумори он корро 
тақвият бахшанд.

Ҳа н го м и  с а ф а р и  г у з а ш т а 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияро вазифадор 
карда будам, ки ба рушди соҳаи 
занбӯриасалпарварӣ аҳаммияти 
махсус зоҳир намоянд.

Мувофиқи маълумот, шумораи 
оилаҳои занбӯри асал имсол ба 
зиёда аз 2000 оила расидааст, ки 
нисбат ба соли 2018-ум 800 оила 
зиёд мебошад.

Ҳарчанд ки истеҳсоли асал 
дар соли 2018 40 тонна ва дар 
шашмоҳаи аввали соли 2019 ба 
9,6 тонна расонида шуда, афзо-
иш ба назар мерасад, вале ин 

нишондиҳанда бо дарназардошти 
имкониятҳои зиёди ноҳия дар ин 
самт ҳоло ҳам нокифоя мебошад.

Бинобар ин, бояд дар ин самт 
тадбирҳои иловагӣ андешида ша-
ванд, то ки асали истеҳсолшуда 
на танҳо ба бозори дохилӣ, балки 
ба хориҷи кишвар низ ба фурӯш 
бароварда шавад. Зеро талабот ба 
ин намуди маҳсулоти шифобахш, 
махсусан, аз Тоҷикистон сол то сол 
афзоиш ёфта истодааст.

Бо вуҷуди он, ки Кӯҳистони 
Мастчоҳ ноҳияи кишоварзӣ аст, 
ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи 
чоруми миллӣ — саноатикунонии 
босуръати мамлакат зарур аст, ки 
бо истифода аз иқтидорҳои ноҳия 
дар самти ривоҷ додани соҳаи са-
ноат, махсусан, саноати коркарди 
маҳсулоти кишоварзӣ ва истихроҷи 
ангишт тадбирҳои иловагӣ андеши-
да шаванд.

Барои ин доир ба афзоиш до-
дани ҳаҷми карздиҳӣ ба соҳаҳои 
истеҳсолӣ бояд чораҳои иловагӣ 
андешида шаванд. Тибқи маълумот 
дар нимсолаи якуми соли 2019 аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба ноҳия 
1 миллион сомонӣ қарз дода шуда-
аст, ки назар ба ҳамин давраи соли 
гузашта қариб 6 фоиз камтар аст.

Бонки миллӣ ва Бонки давлатии 
амонатгузории “Амонатбонк”-ро 
зарур аст, ки барои дастгирӣ наму-
дани соҳаҳои иқтисодии ноҳияҳои 
дурдасти кӯҳӣ, алалхусус, Кӯҳистони 
Мастчоҳ ҳаҷми қарздиҳиро зиёд 
намуда, дастрасии соҳибкорону 
аҳолиро ба воситаҳои молиявӣ 
таъмин намоянд.

Дӯстони азиз!
Боиси қаноатмандист, ки ҳоло 

кишварамон аз файзу баракати 
Истиқлолияти давлатӣ, суботу 
оромӣ ва ваҳдати комили миллӣ 
дар шоҳроҳи рушди устувор қарор 
дошта, сатҳу сифати зиндагӣ, 
маърифату ҷаҳонбинӣ ва эҳсоси 
худшиносиву ифтихори миллии 
ҳамватанонамон торафт таҳкиму 
густариш меёбад.

Ёдовар мешавам,  ки  дар 
қаламрави ноҳия ёдгориҳои зиё-
ди таърихӣ мавҷуданд, ки бозгӯи 
гузаштаи пурифтихори ин сарза-
мини аҷдодӣ мебошанд. Инчунин, 
иқлими барои истироҳату фароғат 
мусоиди ноҳия ва обҳои ҷонбахши 
чашмасорони он барои сайёҳон 
хеле ҷолиб буда, дар оянда мета-
вонанд ба яке аз мавзеъҳои тамо-
шобоб табдил ёбанд.

Пирони барнодил, ҷавонони 
ояндасози ин марзи аҷдодӣ бо 
рӯҳияи баланди миллӣ ва заҳмати 
софдилонаву аҳлонаи хеш бори 
дигар собит намуданд, ки онҳо 
қодиранд барои фарзандони худ ин 
гӯшаи таърихии диёрро ҳамчун мул-
ки ободи абармардони Мастчоҳи 
куҳан, ки таърихан ободкору со-
занда ва табиатан шоиру тарбиятгар 
ҳастанд, ба мерос гузоранд.

Итминони комил дорам, ки мар-
думи сарбаланди ноҳияи Кӯҳистони 
Мастчоҳ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати 
созандаи Ҳукумати мамлакат бо 
иқдомҳои тозаи бунёдкорӣ барои 
пешрафту ободии ноҳия, таъмини 
зиндагии шоистаи сокинон ва бо 
дастовардҳои сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон саҳми арзанда мегу-
зоранд.

Дар охир ба ҳамаи шумо, 
ҳозирини муҳтарам ва тамоми 
сокинони ноҳия дар роҳи ноил 
шудан ба орзуву ниятҳои некатон 
саломативу сарбаландӣ, хонаи обод 
ва барору комёбӣ орзу менамоям.

Саломату сарбаланд бошед, 
ҳамватанони азиз!

Марњалаи рушди дењоти кўњистон
Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон  

дар мулоқот бо сокинони ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ
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Беморхонаи  
марказии ноҳия

Бинои беморхонаи марказӣ дуошёна 
буда, дар муддати кӯтоҳ барои 60 кати хоб 
сохта шудааст.

Фармоишгари асосии иншоот Идо-
раи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд буда, 
корҳои сохтмониро коргарону мутахасси-
сони Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
«Сохтмон» анҷом додаанд.

Барои табобат ва муолиҷаи беморон 
дар беморхонаи марказӣ 4 шуъба, аз ҷумла 
шуъбаи ҷарроҳӣ, амрози дарунӣ, таваллуд-
хона ва шуъбаи кӯдакона мавҷуд аст. Ҳамаи 
шуъбаҳо бо дастгоҳу таҷҳизоти пешрафтаи 
тиббӣ муҷаҳҳаз буда, дар он табибон бо 
истифода аз технологияи муосир ба мардум 
хизмати муосири тиббӣ мерасонанд.

Президенти мамлакат  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сох-
тмонии беморхона баҳои баланд доданд 
ва ҳангоми суҳбат бо табибон онҳоро ба 
хизмати софдилона ба аҳолӣ, баланд бар-
доштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва 
муносибати хуб бо корафтодагон ҳидоят 
намуданд.

Бинои шуъбаи Вазорати  
корҳои дохилӣ дар ноҳия

Корҳои сохтмонӣ дар бинои шуъбаи Ва-
зорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ моҳи июли 
соли 2018 оғоз гардида, дар рӯзҳои таҷлил 
аз ҷашни 28-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуд.

Иншооти мазкур аз ду ошёна иборат 
буда, бо тарҳи муосир ва намои зебо сохта 
шудааст.Фармоишгари корҳои сохтмонӣ 
Дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва пудратчии иншоот Ҷамъияти 
дорои масъулияти маҳдуди «Гулгун»-и 
шаҳри Панҷакент мебошад. Дар рафти 
корҳои сохтмонии бинои нави мақомоти 
милитсия зиёда аз 50 нафар сокинони 
маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. 
Таъкид кардан бамаврид аст, ки то ин вақт 
кормандони шуъбаи Вазорати корҳои до-
хилии ноҳия дар бинои куҳнаву фарсуда ва 
дар шароити номутобиқи корӣ фаъолият 
доштанд.

Президенти мамлакат  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ша-
роити корӣ дар бинои нав ба сифти корҳои 
анҷомёфта баҳои баланд доданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳангоми суҳбат бо кормандони 
шуъбаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 
онҳоро барои хизмати содиқона ба Ватан 
ҳидоят намуда, ҷиҳати коҳиш додани сатҳи 
ҷинояткорӣ, таъмини волоияти қонун 
ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дастуру 
супоришҳои мушаххас доданд.

Бинои филиали  
«Амонатбонк»

Бинои филиали Бонки давлатии амо-
натгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонат-
бонк» дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дар 
доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба 
истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда, 
беҳтарин шароит барои пешбурди корҳои 
бонкдориро доро мебошад.

Бинои навбунёд аз 2 ошёна ва таҳхона 
иборат буда, 7 ҳуҷраи корӣ дорад ва ҳамаи 
ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсии нав ва тех-
нологияи муосир таъмин карда шудаанд.

Хотиррасон бояд шуд, ки барои анҷоми 
амалиёти бонкӣ дар ноҳияи Кӯҳистони 
Мастчоҳ мушкилоти зиёд мавҷуд буд ва 
бо ифтитоҳи филиали ин бонки давлатӣ 
дар ноҳия мушкилоти мизоҷони бонкҳо то 
андозае бартараф шуд.

Дар филиали Бонки давлатии амонатгу-
зории Ҷумҳурии Тоҷикистон “Амонатбонк” 
дар маркази ноҳия-шаҳраки Меҳрон аз 
ҳисоби аҳолии маҳалӣ 12 нафар бо ҷои кори 
доимӣ таъмин шуданд.

Бинои суди ноҳия
Ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бинои Суди 
ноҳия бо дарназардошти беҳтар сохтани ша-
роити корӣ барои кормандон сохта шудааст. 
Масоҳати бинои нав 1200 метри мураббаъ 
буда, он аз 2 ошёна ва 28 ҳуҷраи корӣ ибо-
рат мебошад. Бинои мақомоти суд бо тарҳи 
муосир ва сифати баланд бунёд ёфта, дар 
он барои кормандон тамоми шароити корӣ 
фароҳам оварда шудааст.

Таъкид кардан бамаврид аст, ки давоми 
солҳои соҳибистиқлолӣ дар асоси нақшаи 
генералӣ дар маркази ноҳия- шаҳраки 
Меҳрон барои беҳтар намудани шароити 
кору зиндагии аҳолӣ биноҳои наву замонавӣ 
ба истифода супорида шуданд ва маркази 
ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ба шаҳраки обо-
ду зебо ва замонавӣ табдил ёфтааст.

Бинои Кумитаи давлатии  
амнияти миллии ноҳия 

Таъкид гардид, ки  бинои нави шуъ-
баи  Кумитаи давлатии амнияти миллӣ 
дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дар до-
ираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ  ба 
истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
Дирексияи иншооти ҳукуматии Дастгоҳи 
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сохта шуда, пудратчии асосии иншоот  
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
“Шаҳриёр-93” мебошад.

Сарвари давлат мухтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни  шиносоӣ аз ҳуҷраҳои корӣ 
ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд  дода, 
онҳоро барои  хизмати софдилона ба нафъи 
давлату  миллат  ҳидоят намуданд.

Бинои Хадамоти  
давлатии оташнишонӣ ва  

ситоди ҳолатҳои фавқулодда
Бинои оташнишонии ноҳия дар 

кӯтоҳтарин фурсат бо сатҳу сифати баланд 
сохта шудааст. Баробари бунёди иншоот 
барои фаъолияти дурусти кормандони ин 
сохтор шароити зарурӣ муҳайё гардид.

Б а  П е ш в о и  м и л л а т  м у ҳ т а р а м 
Эмомалӣ Раҳмон маълумот дода шуд, 
ки Хадамоти давлатии оташнишонӣ дар 
ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дорои парки 
автомобилӣ, 2 адад нақлиёти оташнишонӣ, 
10 ҳуҷраи корӣ — ҳуҷраҳои дарсӣ, таҷҳизоти 
зиддиоташнишонӣ ва либосҳои корӣ, инчу-
нин ҳуҷраи маишӣ ва бойгонӣ мебошад, ки 
барои фаъолияти фаврӣ мусоидат менамо-
янд. Ҳамчунин, дар ошёнаи якуми бино ду 
ҳуҷраи кории махсус барои ситоди ҳолатҳои 
фавқулодда ҷойгир шудаанд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба кормандони ин сохтор 1 адад 
воситаи нақлиёт тақдим намуданд, ки бо 
тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз аст.

Баҳри зебову назаррабо гардидани 
атрофи бино дар масоҳати зиёда аз 20 садяк 
замин беш аз 3500 дона гулҳои ҳархела ва 
40 дарахти ҳамешасабз шинонида шудаанд. 
Ҳамзамон, ба хотири рафтуомади бема-
мониат масофаи 200 метр роҳ мумфарш 
гардидааст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон воситаҳои асосии оташхомӯшкунӣ, 
асбобҳо барои гузаронидани корҳои 
наҷотдиҳӣ ҳангоми садама, либоси мах-
сус барои хомӯш намудани сӯхторҳои 
ҳарораташон баланд ва дигар намуди 
таҷҳизоти муосирро, ки ба маъраз гузошта 
шуда буд, тамошо карданд.

Кормандони шуъбаи Хадамоти давлатии 
оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ дар 
ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ барои таъмини 
шароити муосири фаъолият ба Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори 
сипос намуданд.

Майдони Парчам ва  
Нишони давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон
Майдони Парчам ва Нишони давла-

тии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази 
ноҳия — шаҳраки Меҳрон бо садо додани 
Суруди миллӣ ва иштироки роҳбарону 
фаъолони ноҳия мавриди истифода қарор 
дода шуд.

Парчами давлатӣ бо баландии 36 
метр дар арафаи таҷлили сазовори 28-
умин cолгарди Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст. 
Паҳноии матои Парчам 5 ва дарозиаш 
10 метрро ташкил намуда, атрофи он 
дар масоҳати 3 ҳазор метри мураббаъ 
сафолакпӯш гардидааст.

Дар ҳамин ҷо Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 
бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ дар 
паҳлӯи Парчам пояи Нишони давлатиро 
ифтитоҳ намуданд. Баландии пояи Нишони 
давлатӣ 18 метрро ташкил медиҳад.

Мавриди истифода қарор гирифтани 
майдони Парчам ва Нишони давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ноҳияи дур-
дасти мамлакат боиси рӯҳбаландӣ ва иф-
тихору садоқати сокинон ба Ватан — Модар 
гардидааст ва акнун онҳо метавонанд дар 
майдони назди он чорабиниҳои гуногуни 
фарҳангӣ баргузор намоянд.

Кони ангишти Ғузн
Ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки Корхонаи ан-
гишти Ғузн соли 2017 таъсис ёфтааст. Айни 
ҳол дар корхона 35 нафар сокини маҳаллӣ 
дар ҷараёни истихроҷи ангишт ба кор ҷалб 
шуда, бо маоши хуб таъмин гардидаанд.

Тибқи маълумот, корхона дар як сол то 10 
ҳазор тонна иқтидори истеҳсолии  истихроҷи 
ангиштро доро мебошад. Роҳбарияти кор-
хонаи ангишти Ғузн ният дорад бо ворид 
намудани технологияҳои муосир иқтидори 
истеҳсолии корхонаро то 100 ҳазор тонна 
зиёд карда, ҳаҷми истихроҷи ангиштро 
бештар намоянд ва 120 нафарро бо ҷойи 
кор таъмин кунанд.

Боғи интенсивӣ дар ноҳияи 
Кӯҳистони Мастчоҳ

Боғи интенсивии навъҳои дар бозори 
ҷаҳонӣ маъруфи себ аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми шарикони 
рушд бо технология ва усулҳои италиявию 
испанӣ дар майдони 1,88 га бунёд ёфтааст.

Афзалияти аз ҳама муҳими ин боғ аз 
боғҳои анъанавӣ дар он аст, ки ниҳолҳои 
он аллакай дар соли якуми сабзиш қисман 
ба ҳосил омада, дар соли дуюм ба таври 
назаррас ҳосилдеҳ мешаванд.

Ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иттилоъ доданд, ки боғи мазкур 
моҳи апрели соли 2018 бунёд шуда, соли 
дуюм аст боровар шудааст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон баъд аз боздиди боғи интенсивии 
дарахтони себ дар ин ноҳияи дурдасти кӯҳӣ 
аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан 
намуданд.

Сарвари давлат зимни суҳбату вохӯрӣ 
бо кишоварзони ноҳия барои боз ҳам афзун 
намудани маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла 
картошка маслиҳати муфид доданд.

Майдони картошка  
дар хоҷагии деҳқонии «Роғ»
Тавре иттилоъ дода шуд, масоҳати 

заминҳои корам дар хоҷагии деҳқонии 
«Роғ»-и ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ба 124,2 
гектар баробар буда, аз ин ҳисоб 102 гектар 
ба кишти картошка рост меояд. Деҳқонони 
хоҷагӣ пайваста барои ба даст овардани 
ҳосили дилхоҳ талош карда, дар парвариш 
ва захираи ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ 
аз роҳу услуҳои нав ва тухмиҳои хушсифат 
истифода мекунанд. Феълан дар хоҷагии 
деҳқонии «Роғ» навъҳои гуногуни картош-
ка, аз қабили «Тоҷикистон», «Бик Роза», 
«Алладин», «Пикасо» ва ғайра парвариш 
карда мешаванд.

Ба Пешвои миллат иттилоъ доданд, 
ки соли гузашта кишоварзони хоҷагии 
деҳқонии «Роғ» аз ҳар гектар замин аз 
250 то 300-сентнерӣ ҳосил ба даст оварда 
буданд. Имсол вобаста ба мусоид омадани 
вазъи ҳаво дурнамои ҳосил аз ҳар гектар то 
350- сентнерӣ аст.

Деҳқонон барои нигаҳдории картошка 
аз чағора-анбори зеризаминӣ истифода 
мебаранд. Танҳо дар хоҷагии деҳқонии 
«Роғ»-и ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ 205 
адад чунин анборҳои зеризаминӣ мавҷуд 
буда, ғунҷоиши ҳар яке аз онҳо аз 8 то 25 
тоннаро дар бар мегирад. Мувофиқи ит-
тилои мутахассисони Академияи илмҳои 
кишоварзии Тоҷикистон чунин анборҳои 
зеризаминӣ имкон медиҳанд, ки картошка 
дар ҳолати хуб нигаҳдорӣ шуда, тару тоза 
ва босифат ба бозорҳои ҷумҳурӣ бароварда 
шавад.

Зимни шиносоӣ бо фаъолияти кишо-
варзон ва нашъунамои картошка дар деҳаи 
«Роғ» Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулони 
ноҳиявию ҷумҳуриявиро вазифадор сох-
танд, ки аз ҳар ваҷаб замин самаранок ис-
тифода карда, сол аз сол масоҳати заминҳои 
корамро васеъ гардонанд. Зеро фаровонии 
бозорҳои ҷумҳурӣ, хони пурнозу неъмати 
сокинон ва ниҳоят татбиқи яке аз ҳадафҳои 
асосии давлат ва Ҳукумати мамлакат — таъ-
мини амнияти озуқаворӣ маҳз аз фаъолияти 
пурсамари кишоварзон вобаста аст.

Шуъбаи табобатии  
Беморхонаи марказии ноҳия

Ба Сарвари давлат иттилоъ доданд, ки 
бинои шуъбаи табобатии Беморхонаи мар-
казии ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дар деҳаи 
Роғ дар масоҳати 288 метри мураббаъ қомат 
афрохта, 10 ҳуҷраро дар бар мегирад. Барои 
қабул ва муолиҷаи беморон бино бо катҳои 
хоб, дастгоҳи ултрасадоӣ, сабти барқии дил 
ва дигар таҷҳизоти соҳавӣ таъмин карда 
шудааст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо шароити фароҳамовардашуда 
дар Шуъбаи табобатии Беморхонаи марка-
зии ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дар деҳаи 
Роғ шинос гардида, аз сифати корҳои 
анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуданд.

Сарвари давлат кормандони соҳаи тан-
дурустиро бо мавриди истифода қарор ги-
рифтани иншооти нав табрику таҳният гуфта, 
ба онҳо дар иҷрои масъулияти касбиашон 
комёбиҳо таманно намуданд.

Ба истифодадињии иншооти љашнї
20 августи соли равон  Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи са-
фари кории худ ба ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ як қатор 
иншооти ҷашниро мавриди истифода қарор доданд.
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Роҳи мошингард
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бо буридани лентаи рамзӣ роҳи 
мошингарди аз шоҳроҳи Душанбе — Чаноқ 
то маркази ноҳияи Деваштичро пас аз 
мумфаршкунӣ мавриди баҳрабардорӣ 
қарор доданд. Роҳи мазкур 17 километрро 
ташкил дода, пас аз навсозӣ аз категори-
яи 3-юм ба категорияи чоруми роҳсозӣ 
мутобиқ гардонида шудааст.

Роҳи мошингарди Хуштоҳир — Ях-
тани шаҳраки Ғончӣ дар асоси дастуру 
супоришҳои бевоситаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷдиду навсозӣ 
гардида,  дар рӯзҳои истиқбол аз 30 — сола-
гии Истиқлолияти давлатӣ ва Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ туҳфаи 
арзандаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
барои сокинони ноҳия мебошад.

Роҳи мазкур солҳои зиёд таъмир на-
шуда буд ва ҳангоми рафтуомад дар ҳама 
фаслҳои сол сокинон ба мушкилии ҷиддӣ 
рӯ ба рӯ мешуданд. Бо анҷоми ин тадбир, 
яъне пурра мумфарш шудани роҳ дар 
ҳама фаслҳои сол рафтуомади мунтазами 
сокинон, воситаҳои нақлиëт ва интиқоли 
мусофиру мол комилан осон шуд.

Бинои Муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами 17
Бинои мактаб соли 1983 барои таҳсили 

624 нафар дар як баст сохта шуда буд. Бо 
мақсади ба шароити имрӯза ҷавобгӯ на-
мудан биною иншооти муассиса пурра 
навсозӣ карда шуд. Бинои таълимии 2-ошё-
на аз чор қисм иборат буда, 29 синфхона бо 
9 кабинети фаннӣ, 2 озмоишгоҳи фаннӣ, 
китобхона, ошхона, маҷлисгоҳ ва толори 
варзишӣ дорад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарҳу си-
фати корҳои сохтмону навсозӣ, шароити 
фароҳамоварда барои кори муаллимону 
таҳсили хонандагон баҳои баланд доданд.

Таъкид гардид, ки дар чунин шароити 
арзанда бояд сатҳи илму донишандӯзӣ ва 
маърифати фарзандон баланд бардошта 
шавад.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо 
муассисаи таълимӣ ва суҳбатҳо бо муал-
лимону хонандагон ва падару модарон 
таъкид доштанд, ки бунёду навсозӣ, 
муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимӣ 
аз ҳадафҳои муҳими давлат дар дав-
рони соҳибистиқлолист, зеро дар роҳи 
таҳкими давлатдории миллӣ ва пешрафту 
шукуфоӣ омода намудани мутахассисони 
донишманд ниҳоят муҳим буда, Ҳукумати 
мамлакат аз ҳамин нуқтаи назар ба рушди 
соҳаи маориф афзалият ва диққати махсус 
медиҳад.

Маркази саломатӣ дар  
деҳоти Яхтан

Маркази саломатии навбунёд аз 
ҳуҷраҳои хизмати тибби оилавӣ бо фаро-
гирии ташхису табобати бемории калонсо-
лон, занон, кӯдакон, хизмати момодоягӣ, 
солимии модару кӯдак, табобати дандон, 
эмкунӣ ва кумаки фаврии тиббӣ иборат аст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити кор 
дар Маркази саломатӣ табибонро ҳидоят 
намуданд, ки баҳри таъмини солимии 
аҳолии деҳот сатҳи хизматрасониро баланд 
бардоранд.

Дар маркази саломатии тозабунёд 
маҷмӯи мизи ҷарроҳӣ бо лавозимоти 
ҷарроҳӣ, дастгоҳи сабти барқии дил, 
маҷмӯи дастгоҳи стомотологӣ, автоклав ба-
рои таъмизкунии лавозимоти тиббӣ, барои 
озмоишгоҳ таҷҳизоти гемостометр, ҷевони 
хушки безараргардонӣ ва дигар лавозимоти 
тиббии муосир таъмин шудааст.

Дар маркази саломатӣ дегхона бо шаба-
каи гармидиҳии мустақил, ҳавзи об ва зар-
фи захираи об, иншооти хоҷагидорӣ, анбор, 
мошинсаро ва нуқтаи санитарии-гигиенӣ 
сохта шудааст, ки аз инфрасохтори зарурию 
табобатии муассисаҳои тиббӣ дар шароити 
деҳот буда, сатҳи меъёрии имкониятҳоро 
фароҳам овардааст.

Бинои Нозироти андоз
Бинои нави замонавии Нозироти ан-

доз дар ноҳияи Деваштич дар доираи 
омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бунёд гардида, дар он барои 
кормандони соҳа ва андозсупорандагон 
шароити меъёрии кору хизматрасонӣ 
фароҳам омадааст.

Ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои нозироти 
андози ноҳия аз як ошёна бо таҳхона ибо-
рат мебошад. Бино дорои 8 ҳуҷраи корӣ, 
хизматрасонӣ ба шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, 
соҳибкорони инфиродӣ, маркази қабули 
шаҳрвандон ва маҷлисгоҳ мебошад.

Дар бино як терминали электронии 
хизматрасонӣ бо маҷмӯи компютерҳо насб 
карда шудааст. Ин тарзи пешрафтаи пешниҳоди 
эъломияи андоз ба тариқи электронӣ аз 
ҷониби андозсупорандагон — шахсони 
ҳуқуқию соҳибкорони инфиродӣ буда, ба 
ҳисоби шаффоф, бидуни омили инсонӣ ва бо 
сарфаи вақт пешниҳоду гирифтани маълумот 
оид ба фаъолияти молиявию уҳдадориҳои 
андозсупорӣ мусоидат менамояд.

Сарвари давлат ифтитоҳи бинои на-
вро дар арафаи таҷлили ҷашни 28 — со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба кормандони соҳа табрик 
намуданд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо ша-
роити корӣ дар иншооти нав ба корман-
дони нозироти андоз дастуру ҳидоятҳо 
доданд, ки корро бо андозсупоранда-
гон дар асоси қонунҳои амалкунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монанд ва 
барои ғанӣ намудани буҷети давлатӣ бо 
масъулиятшиносӣ фаъолият намоянд.

Маҷмаи модару кӯдак
Ин Маҷмаи калони солимии модару 

кӯдак бо супориши бевоситаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо харҷи 18 миллион сомонӣ дар 

заминаи бинои солҳои дароз нотамом сохта 
шуда, дар он барои ба хизматрасониҳои 
тиббию солимгардонӣ фаро гирифтани 
модару кӯдак шароиту имконияти беҳтарин 
фароҳам оварда шудааст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни ифтитоҳи расмии ин Маркази 
тиббӣ таъкид намуданд, ки солимии аҳолӣ, 
хусусан солимии модару кӯдак дар мар-
кази таваҷҷуҳи доимии давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон мебошад, зеро аз модари солим 
кӯдаки солим таваллуд меёбад, ки ояндаи 
генофонди миллат мебошад.

Дар саҳни муассиса муҷассамаи рам-
зии модару кӯдак бунёд гардидааст ва 
Сарвари давлат парда аз рӯи муҷассама 
бардошта, табибону кормандони тибро ба 
хизматрасониҳои сатҳи баланд ба модару 
кӯдак ҳидоят намуданд.

Намояндагони аҳли ҷомеа, кормандо-
ни соҳаи тиб ба Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои чунин муассисаи 
муосири тиббӣ изҳори сипосу хушнудӣ 
намуданд, зеро марказ барои таъмини 
саломатии модару кӯдак аҳамияти муҳим 
дорад ва туҳфаи арзанда ба ифтихори 
ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Шабакаи таъминоти аҳолӣ бо 
оби нӯшокии «Ҳазорчашма-

Ғончӣ»
Оби нӯшокӣ дар масофаи 8 километр аз 

мавзеи Ҳазорчашма то ба маркази ноҳия 
—  шаҳраки Ғончӣ оварда шудааст, ки 
шаҳрак ва 7 деҳоти ноҳияро бо оби тозаи 
ошомиданӣ таъмин менамояд.

Оби нӯшокии худҷорӣ аз саргаҳи мавзеи 
Ҳазорчашма тариқи қубурҳои полиэтиле-
нии қутрашон 500-миллиметра то шаҳраки 
Ғончӣ оварда шудааст, ки дарозии хати об 
7,2 километрро ташкил медиҳад. Татбиқи 
лоиҳаи Шабакаи таъминоти аҳолӣ бо оби 
нӯшокӣ дар ноҳияи Деваштич аз тарафи 
Корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзи-
лию коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
маблағи зиёда аз 8 миллион сомонӣ амалӣ 
шудааст.

Хати нави оби нӯшокии “Ҳазорчашма-
Ғончӣ” дар партави дастуру супоришҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини доимии 
сокинони деҳоти ноҳия бо оби нӯшокии 
аз ҷиҳати экологӣ тоза амалӣ карда шуда, 
татбиқи лоиҳа дар марҳалаҳои гуногун 

давоми чанд соли охир сурат гирифтааст.
Иқдомҳои судманд дар таъмини оби 

тозаи ошомиданӣ ба сокинон ва ҳалли 
мушкилоти дар ин самт ҷойдошта идо-
маи татбиқи ташаббусҳои сатҳи ҷаҳонии 
роҳбарияти олии давлат ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028» ва дигар 
тадбирҳои шоистаи сатҳи ҷаҳонии Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
масъалаи обу иқлим мебошад, ки имрӯз 
аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бо-
нуфузи байналмилалӣ пуштибонӣ ёфтааст.

Бинои Маркази адлия
Бинои мазкур дар масоҳати 650 ме-

три мураббаъ сохта шуда, аз ду ошёна бо 
таҳхона иборат мебошад ва дорои 6 ҳуҷраи 
корӣ барои фаъолияти кормандони Идораи 
нотариалии давлатӣ, кормандони Сабти 
асноди ҳолати шаҳрвандӣ, толори зебою 
муҷаҳҳази ақди никоҳи навхонадорон, то-
лори машваратии ройгони ҳуқуқӣ мебошад. 
Масоҳати таҳхона барои нигоҳдории санаду 
ҳуҷҷатҳои бойгонӣ истифода мешавад.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аснои шиносоӣ аз иншооти на-
вбунёд ва шароити фароҳамомада ба 
масъулону кормандон баҳри хизматра-
сонии хубу босифат ба аҳолӣ дар иҷрои 
ҳуҷҷатгузории нотариалӣ, қайди асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ, баргузории ақди никоҳи 
навхонадорон, додани машваратҳои ҳуқуқӣ 
ва таҳкими оиладорӣ дастуру супоришҳои 
мушаххас доданд.

Ифтитоҳи муҷассамаи  
Деваштич

Муҷассамаи Деваштич дар яке аз 
мавзеъҳои зебои ноҳия, дар боғи навбунёд, 
паҳлуи Парчами давлатӣ бунёд шудааст. Ба-
ландии муҷассама бо пояаш 12 метр буда, 
он аз тарафи ҳайкалтарош Рустам Маҷидов 
сохта шудааст. Баъди ифтитоҳи муҷассама 
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо нишони эҳтиром дар пояи муҷассамаи 
Деваштич гулчанбар гузоштанд.

Деваштич — яке аз шоҳони охирини 
Суғди Самарқанд, ҳокими Панҷакент ва 
қаҳрамони муборизаи озодихоҳии суғдиён 
зидди истилогарони араб мебошад. Де-
ваштич соли 720 ҳамроҳи шоҳи Суғд Ғурак 
дар шӯриши озодихоҳии суғдиён зидди 
истилогарон иштирок кардааст.

Ба номи шахсиятҳои маъруф ва таърихӣ 
номгузорӣ кардани шаҳру ноҳияҳои мам-
лакат ва гузоштани муҷассамаи онҳо 
қадршиносию арҷгузории Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
хизматҳояшон баҳри пойдории давлатдо-
рии тоҷикон ва бақои мардуми тоҷик дар 
масири таърих аст.

Боғи Парчами давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Баландии пояи Парчами давлатӣ 50 
метр, дарозӣ ва бари матоъ 7 ба 14 мет-
рро ташкил медиҳад. Масоҳати умумии 
майдони боғи назди Парчами давлатӣ 1,5 
гектарро ташкил медиҳад. Барои ба як ма-
кони дилфиреби сайру тамошои сокинону 
меҳмонон табдил додани боғ аз тарафи 
сохтмончиён зиёда аз 1000 дарахти орои-
шии арча ва гулҳои ранга шинонида шуда, 
дар масоҳати 80 метри мураббаъ 4 фаввора 
бунёд ёфтааст.

Мавриди зикр аст, ки дар даврони 
соҳибистиқлолӣ дар марказҳои шаҳру 
ноҳияҳои мамлакат гузоштани Нишони 
давлатӣ ва барафрохтани Парчами давлатӣ 
ба ҳукми анъана даромадааст, зеро нишон 
ва парчам аз муқаддасоти миллат ба шумор 
мераванд.

Корњои созандагї дар ноњияи Деваштич
21 августи соли равон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар доираи сафари кории худ ба ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд як 
қатор иншооти ҷашниро мавриди истифода қарор доданд.
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Тавре аз нозироти андо-
зи ноҳия иттилоъ доданд , 
ҳангоми гузаронидани муо-
инаи хронометражӣ маълум 
гардид, ки баъзе аз соҳибкорон 
ҳангоми фаъолият маълумотро 
ба мақомоти андоз ба таври бо-
яду шояд пешниҳод намекарда-
анд. Бояд гуфт, ки дар ҳолати 
роҳ додан ба қонуншиканиҳои 
андозӣ кормандони нозиро-
ти андозро зарур меояд, ки 
тибқи муқаррароти Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар фаъолияти андозсупоран-
дагон муоинаи хронометражӣ 
гузаронанд. Ёдовар мешавем, 
ки муоинаи хронометражӣ на 
зиёда аз як маротиба дар як 
сол ба муҳлати то 3 рӯзи корӣ 
гузаронида мешавад.

Кормандони мақомоти ан-
доз дар ноҳияи Восеъ дар фа-
ъолияти соҳибкори инфиродӣ 
Ҷумъахон Исоев муоинаи 
хронометражӣ гузарониданд. 
Номбурда пеш аз гузарони-
дани муоинаи хронометражӣ 
даромади худро дар як моҳ ба 
маблағи 19 ҳазору 170 сомонӣ 
нишон медод, ки аз ҳақиқат 
дур буд. Ҳангоми гузарони-
дани муоинаи хронометражӣ 
маълум гардид , ки даро-
мади якмоҳаи соҳибкор 25 
ҳазору 220 сомониро таш-
кил медиҳад. Ҳамин тавр, 
соҳибкор Ҷ. Исоев 6 ҳазору 
50 сомониро аз мақомоти 

андоз пинҳон доштааст. Дар 
натиҷа, маблағи мазкур ош-
кор ва ба буҷет таъмин шуд. 
Ба ҳамин монанд, муоинаи 
хронометражӣ дар фаъолияти 
соҳибкор Шуҳратҷон Файзов 
гузаронида шуд. Соҳибкор 

пеш аз гузаронидани муои-
наи хронометражӣ даромади 
худро дар як моҳ ба маблағи 6 
ҳазору 200 сомонӣ нишон ме-
дод. Дар натиҷаи гузаронида-
ни муоинаи хронометражӣ му-
айян гардид, ки даромади ӯ на 
6200 сомонӣ балки 9256 сомо-
ниро ташкил медиҳад. Ҳамин 
тариқ соҳибкор 3056 сомониро 
аз мақомоти андоз пинҳон до-
штааст. Ғайр аз ин кормандони 
нозироти андози ноҳия ӯро 
барои ба таври дуруст исти-
фода накардани МНХ-и дорои 
ТИЭ тибқи моддаи 614 Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъму-
рии Ҷумҳурии Тоҷикстон ба 
маблағи 2200 сомонӣ ҷарима 
намуданд.  

Ба ҳамин тартиб, дар фаъо-
лияти ҷамъиятҳои дорои масъ-
улияташон маҳдуди «Сомон 
Тиси», «Сайёҳат», соҳибкорони 
инфиродӣ Маҳмадраҳим Ами-
ров, Наврӯз Қарақулов, Дил-

шод Маҳмадов, Абдураҳмон  
Табаров, Алиҷон Гадоев ва 
Қамариддин Неъматов низ 
муоинаӣ хронометражӣ гузаро-
нида шуд. Андозсупорандагони 
мазкур даромадҳои худро дар 

як моҳ 121 ҳазору 227 сомонӣ 
нишон медоданд. Пас, аз гузаро-
нидани муоинаи хронометражӣ 
маълум гардид, ки маблағи 
моҳонаи онҳо 175072 сомониро 
ташкил медиҳад. 

Хулоса, кормандони Нози-
роти андоз дар ноҳияи Восеъ 
дар натиҷаи гузаронидани 
муоинаи хронометражӣ 53 
ҳазору 845 сомонӣ маблағҳои 
пинҳонкардаи андозсупоран-
дагонро ошкор ва ба буҷети 
давлатӣ таъмин намуданд.

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

НАТИҶА

Сардори Раёсати андоз дар 
вилояти Суғд Абдуқаюм Воҳидов 
зимни нишасти матбуотӣ гуфт, 
ки мақомоти андози вилояти 
Суғд қисми даромади буҷети 
давлатиро дар нимсолаи аввали 
соли ҷорӣ ба андозаи 102,4% 
таъмин намуд дар ин давра 
ба буҷети давлатӣ бо дарна-
зардошти андози иҷтимоии 
ғайрибуҷетӣ  1400,2  млн. 
сомонӣ ворид кард, ки нисбат 
ба нишондиҳандаҳои нақшавӣ 
33,0 млн. сомонӣ бештар ме-
бошад. Дар ин давра иҷрои 
андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 
дар ҳаҷми 98,7 фоиз ва андоз 
аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард 96,8 фоиз таъ-
мин шуд, ки аз ин ҳисоб ба 
буҷети давлатӣ 5,1 млн. сомонӣ 
ворид нагардид.

Дар нимсолаи аввали соли 
2019 нақшаи андози иҷтимоии 
ғайрибуҷетӣ дар миқёси вило-
ят 98,7 фоиз таъмин гардида, 
ба буҷети Агентии давлатии 
суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 
241,1 млн. сомонӣ ворид   шуд, 
ки нисбат ба нақша ба маблағи 
3,2 млн. сомонӣ кам мебошад. 
Иҷрои нақшаи ин намуди андоз 
аз ҳисоби нозиротҳои андози 
шаҳру ноҳияҳои Исфара (97,2%), 
Гулистон (91,6%), Хуҷанд (91,4%), 
Мастчоҳ (98%) ва Б. Ғафуров 
(97,5%) таъмин гардид, ки аз ин 
ҳисоб 8,7 млн. сомонӣ ба буҷет 
ворид нагардид. 

Д а р  и д о м а и  н и ш а с т и 
матбуотӣ зикр шуд, ки бақияи 
қарзи андозҳо ба ҳолати 1 июни 
соли 2019 бо дарназардош-
ти андозсупорандагони дар 
қайди шуъбаҳои Нозиротҳои 
андозсупорандагони калон ва 
миёна буда дар вилояти Суғд 
102,6 млн. сомониро ташкил 
намуд, ки нисбат ба аввали сол 
ба маблағи 4,7 млн. сомонӣ 
кам мебошад. Нисбати андоз-
супорандагони қарздор дар ин 
давра оид ба чораҳои маҷбуран 
ситонидани қарзи андозҳо ба 

маблағи 33,2 млн. сомонӣ 942 
қарор қабул гардида, аз ин 
ҳисоб ба буҷети давлатӣ 11,8 
млн. сомонӣ рӯёнида шудааст. 

Дар ин давра дар миқёси 
вилоят 72518 нафар соҳибкори 
инфиродӣ бо дарназардошти 
хоҷагиҳои деҳқонӣ ба қайд 
гирифта шуда, аз тарафи онҳо 
ба маблағи 99,5 млн. сомонӣ 
маблағи андозҳо ба буҷет ворид 
шудааст, ки нисбати ба ҳамин 
давраи соли гузашта шумо-
раи соҳибкорон 2704 нафар ва 
маблағи пардохтшудаи андозҳо 
6,3 млн. сомонӣ зиёд аст. 

Гузариш ба шакли электро-
нии пешниҳоди ҳисоботи андоз 
яке аз самтҳои муҳими фаъоли-
яти мақомоти андоз ба андозсу-
порандагон ба шумор меравад. 
Зеро, аз ҷониби роҳбарияти 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри 
татбиқи шаклҳои муосири 
хизматрасонӣ ва беҳтар намуда-
ни тартиби пешниҳоди ҳисобот 
пайваста чораҳо андешида шуда 
истодаанд. Ба санаи 1-уми июли 
соли 2019 дар вилояти Суғд 
50,3 фоизи андозсупоранда ба 
шакли электронии пешниҳоди 
ҳисоботи андоз гузаронида 
шудаанд. Яъне, аз 83696 адад 
андозсупорандагон то ин вақт 
42084 адади онҳо ба системаи 
электронӣ пайваст шудаанд. 
А. Воҳидов таъкид намуд, ки 
мақомоти андози вилоят дар 
нимсолаи аввали соли ҷорӣ 
кӯшиш намуд, ки ҳаддалимкон 
аз тамоми имконияту захираҳо 
истифода карда, иҷрои қисми 
даромади буҷети давлатиро 
таъмин намояд. 

Д а р  и н т и ҳо и  н и ш а с т и 
матбуотӣ Абдуқаюм  Воҳидов 
ба саволҳои хабарнигорон по-
сух дод. Мавсуф аз ҳамкории 
судманди  мақомоти андоз бо 
васоити ахбори омма изҳори 
қаноатмандӣ намуд. 

Тоҳирҷон Искандарзода
вилояти Суғд

Ошкор шудани 
маблаѓњои пинњонї

Кормандони Нозироти андоз дар ноҳияи Во-
сеъ бо мақсади ошкор намудани маблағҳои 
пинҳонӣ дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ 
дар фаъолияти 10 андозсупоранда муоинаи 
хронометражӣ гузарониданд, ки дар натиҷа, 
53 ҳазору 845 сомонӣ ошкор гардид.

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

Давраи 
сермасъулият

Дар Раёсати андози вилояти Суғд бо 
иштироки кормандони васоити ахбори 

омма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. 

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Власти Новой Зеландии официально одо-
брили выплаты компаниям зарплат в крипто-
валютах, сообщает газета Financial Times.

«Новая Зеландия ... на законных основаниях 
поддержала компании, которые выплачивают 
зарплаты своим сотрудникам в криптовалютах, 
в результате чего этот класс активов приравняли 
к основным формам выплат... Постановлением 
властей Новой Зеландии разрешается выплата 
заработной платы в криптовалютах, таких как 
биткоины, с 1 сентября, если платежи осущест-
вляются в виде регулярных фиксированных сумм. 
Выбранная цифровая валюта также должна быть 
привязана как минимум к одной фиатной валюте 
и должна быть конвертируема в стандартную 
форму оплаты», - пишет издание.

При этом самозанятые граждане не могут 

получать зарплаты в криптовалютах. Подоходный 
налог для компаний будет прежним.

На сегодняшний день выплаты в криптовалю-
тах осуществляются также в Японии: криптосфера 
в стране законодательно урегулирована, а крип-
товалюты имеют статус законного платежного 
средства.

В России правовой статус смарт-контрактов, 
криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга 
пока не определен. В 2018 году в Госдуму были 
внесены три законопроекта, призванные ликви-
дировать этот пробел и в целом создать регули-
рование в области цифровой экономики. Однако 
принят был лишь один из них – изменения в 
Гражданский кодекс в части цифровых прав, а два 
остальных прошли лишь первое чтение.

https://ria.ru

Власти Новой Зеландии одобрили 
выплаты зарплат в криптовалютах
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Таҳлили нишондиҳандаҳои 
эъломияҳои андоз аз фоидаи 
андозсупорандагон, ки барои 
давраи фаъолият дар соли 2018 
пешниҳод шудаанд, муайян 
намуд, ки даромади умумии 
супорандагони андоз аз фоида 
дар соли 2018, дар маҷмӯъ, ба 
49 млрд. 999,6 млн. сомонӣ 
ва хароҷоти тарҳшаванда ба 
43 млрд. 334,9 млн. сомонӣ 
баробар буда, фоидаи бада-
стовардаи андозсупорандагон 
аз рӯи натиҷаи молиявии соли 
2018-ум 6 млрд. 664,8 млн. со-
мониро ташкил медиҳад, ки он 
ба 13,3 фоизи даромади умумӣ 
баробар аст.

Зимнан, ёдрас менамоем, 
ки ҳамин нишондод аз рӯи 
натиҷаи фаъолияти молиявии 
андозсупорандагон дар соли 
2017 ба 9,7 фоизи даромади 
умумии андозсупорандагон 
дар ин давра баробар буд. Дар 
баробари ин, тибқи таҳлилҳо 
ҳиссаи хароҷотҳои тарҳшаванда 
нисбат ба даромади умумӣ дар 
эъломияҳои андоз аз фоидаи 
андозсупорандагон барои соли 
2018-ум 86,7 фоизро ташкил 
дод ва ҳамин нишондод дар 
эъломияҳои андоз аз фоидаи 
андозсупорандагон барои соли 
2017 ба 90,5 фоиз баробар буд.

Новобаста аз он ки даро-
маднокии супорандагони андоз 
аз фоида дар эъломияҳои ан-
доз барои соли 2018 дар қиёс 
ба нишондоди ҳамин давраи 
соли 2017 ба андозаи 3,8 фоиз 
зиёд гардида бошад ҳам, аммо 
таҳлили ҷамъбасти пешниҳоди 
эъломияи андоз аз фоидаи 
андозсупорандагон барои соли 
2018 нишон дод, ки дар ин сам-
ти фаъолияти мақомоти ҳудудии 
андоз ҳанӯз ҳам камбудиҳои 
зиёд ҷой доранд.

Таҳлили натиҷаи фаъоли-
яти субъектҳои хоҷагидоре, 
ки дар як соҳа фаъолият ме-
намоянд гувоҳӣ медиҳад, ки 
нишондиҳандаҳои эъломи-
яи андоз аз фоидаи онҳо дар 
минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ 
ба таври куллӣ аз ҳамдигар 
фарқ менамоянд. Чунончи, 
агар ҳисоби ниҳоии фоидаи ба-

дастовардаи корхонаҳои соҳаи 
хариду фурӯш дар шаҳри Ду-
шанбе ба ҳисоби миёна 5,7 
фоизро ташкил намояд, чунин 
нишондиҳанда дар вилояти Хат-
лон ба 0,9 фоиз, вилояти Суғд 3,4 
фоиз ва шаҳру ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, ба 2,8 
фоиз баробар мебошад.

Чунин ҳолатҳо дар соҳаи 
хизматрасонӣ низ ба назар 
мерасанд. Агар дар соли 2018 
ҳисоби ниҳоии фоидаи бада-
стовардаи корхонаҳои соҳаи 
хизматрасонӣ дар шаҳри Ду-
шанбе 19,0 фоизро ташкил 
диҳад, ин нишондиҳанда дар 
вилояти Суғд ба 24,0 фоиз, ви-
лояти Хатлон 17,3 фоиз ва дар 
шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 
дар маҷмӯъ ба 8,0 фоиз баробар 
мебошад.

Боиси қайд аст, ки дар 
миқёси ҷумҳурӣ дар ҳама на-
муди фаъолияти хоҷагидорӣ 

чунин фарқият дида мешавад. 
Ҳол он ки андозсупорандагони 
соҳаҳои алоҳида вобаста ба 
хусусияти фаъолият, ки ҳамон 
як амалиётро анҷом медиҳанд, 
хароҷоти тарҳшавандаи онҳо 
набояд ба чунин андозаҳо фарқ 
намояд.

Дар ин сурат, мақомоти 
ҳудудии андозро зарурат пеш 
меояд, ки ҳангоми анҷом дода-
ни корҳои таҳлилию назоратӣ, 
хусусияти фаъолияти андозсупо-
рандагонро ба инобат гирифта, 
дурустии нишондиҳандаҳои 
эъломияҳои андоз аз фоида-
ро бо андозсупорандагони 
ҳамшабеҳ муқоиса намоянд.

Чуноне аз таҳлилу омӯзишҳо 
бармеояд, ба санаи 15 июли 
соли 2018 аз шумораи умумии 
супорандагони андоз аз фоида, 
ки дар миқёси ҷумҳурӣ 4694 
ададро ташкил медиҳанд, аз 
натиҷаи фаъолияти молиявии 

соли 2018, дар маҷмӯъ, 4082 
адади онҳо ё 87,0 фоизи шумо-
раи умумӣ эъломияи солонаи 
андоз аз фоидаро пешниҳод 
намудаанду нишондиҳандаҳои 
эъломияҳои пешниҳодгардида 
дар варақаи ҳисоббаробаркунии 
андозсупорандагон дарҷ шуда-
анд.

Боиси қайд аст, аз 4082 адад 
эъломияҳои қабулшуда дар 3326 
ҳолат субъектҳои хоҷагидор 
фаъолияти молиявии худро бо 
гирифтани фоида ҷамъбаст на-
мудаанд, ки маблағи умумии 
фоидаи бадастовардаи онҳо 
7,2 млрд. сомониро ташкил ме-
намояд. Дар баробари ин, дар 
493 ҳолат субъектҳои хоҷагидор 
фаъолияти молиявии худро бо 
зарар ҷамъбаст намудаанд, ки 
зарари умумии онҳо дар ин 
давра ба 554,3,0 млн. сомонӣ 
баробар гардидааст. Инчунин, 
дар 253 ҳолат супорандагони 
андоз аз фоида эъломияҳои ху-
дро ба мақомоти андоз ба таври 
сифрӣ пешниҳод намудаанд.

О м ӯ з и ш и  р а в а н д и 
пешниҳоди эъломияи андоз 
аз фоида барои натиҷаи фа-
ъолияти молиявӣ дар соли 
2018 нишон дод, ки аз ҷониби 
мақомоти ҳудудии андоз дар 
бисёр мавридҳо эъломияҳои 
пешниҳоднамудаи андозсупо-
рандагон бе коркарди минбаъда 
ва рӯякӣ қабул карда шудаанд. 
Яъне аз ҷониби шахсони масъул 
ҳангоми қабули эъломияи ан-
доз аз фоида ба нишондодҳои 
асосии фаъолияти андозсупо-

рандагон ва тавозуни корхона 
аҳамияти зарурӣ дода нашу-
да, дурустии нишондиҳандаҳо 
баррасӣ нагардида, эъломияҳои 
андоз қабул карда шудаанд.

Ин дар ҳолест, ки замимаҳои 
нави эъломияи андоз аз фои-
да нисбат ба эъломияи қаблӣ 
васеътар ва қисмати манбаи 
ташаккулёбии даромад ва 
хароҷоти андозсупоранда бо 
дарназардошти моддаҳои дахл-
дори Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пурраю муфассалтар 
карда шудааст, ки дар натиҷа, 
аз ҷониби андозсупоранда 
ба мақомоти андоз барои 
пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи иловагӣ за-
рурат намемонад. Дар чунин 
ҳолат мақомоти ҳудудии андоз 
метавонанд моҳияти тартиби 
навро дуруст дарк намуда, ҳама 
паҳлӯҳои фаъолияти андозсупо-
рандагонро ҳангоми пешниҳоди 
эъломияи андоз аз фоида мав-
риди баррасӣ қарор диҳанд.

Раванди корҳои таҳлилию 
назоратии аз ҷониби Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон анҷомдодашуда 
собит намуд, ки бо дарна-
зардошти муайян гардидани 
камбудиҳои ҷойдошта дар 
қисмати даромад ва хароҷоти 
тарҳшаванда пас аз қабули эъ-
ломияи андоз, бо роҳи анҷом 
додани корҳои фаҳмондадиҳию 
назоратӣ, аз ҷониби раёсатҳои 
Дастгоҳи марказии Кумитаи ан-
доз аз 180 адад андозсупоранда 
эъломияҳои ислоҳшудаи андоз 
аз фоида қабул карда шудааст, 
ки дар натиҷа, ба маблағи 109,7 
млн. сомонӣ хароҷоти беасос 
кам ва ба маблағи 275,2 млн. 
сомонӣ фоидаи андозбандиша-
ванда зиёд  ва натиҷаи ниҳоии 
маблағи андоз аз фоида ба 
андозаи 11,2 млн. сомонӣ зиёд 
карда шудааст.

Тавре аён шуд, оид ба таҳия, 
пешниҳод, қабул ва таҳлили 
нишондиҳандаҳои эъломияҳои 
андоз аз фоида  як қатор муш-
килот ва камбудиҳои дигар 
низ ҷой доранд, ки онҳо бояд 
мавриди баррасӣ қарор гиранд.

Тоҷинисои ЗАЙНИДДИН

Мушкилот дар пардохти 
андоз аз фоида

Дар нимсолаи якуми соли 2019 иҷрои нақшаи андоз аз фоида дар ҳаҷми 
113,4 фоиз таъмин гардида, ба ҷои 849,0 млн. сомонӣ ба буҷет 962,9 

млн. сомонӣ ворид шудааст, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 114,0 
млн. сомонӣ ва нисбат ба маблағҳои дар ҳамин давраи соли гузашта 

ҷамъоваришуда ба андозаи 163,8 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

Раньше туристам, вылетающим меж-
дународными регулярными или чартер-
ными рейсами из египетского аэропорта, 
приходилось платить 20 долларов. Вну-
тренние рейсы также обложат налогом: 
сумма составит пять долларов США.

На 15% вырастут сборы за аэропор-
товое обслуживание авиакомпаний за 
исключением рейсов национального 
перевозчика Египта – Egypt Air.

Кроме того, по информации АТОР, с 

путешественников будут брать дополни-
тельный налог за «разработку и внедре-
ние систем и процедур безопасности» в 
египетских аэропортах. С 15 ноября во 
всех аэропортах с каждого пассажира на 
эти цели будет взиматься по два доллара, 
а с туристов, которые приедут в Шарм-
эш-Шейх, по четыре доллара.

Таким образом, в случае возвращения 
российских рейсов на курорты Египта 
среднестатистической российской се-

мье предстоит заплатить при въезде 
в Хургаду визовый сбор в размере 25 
долларов на каждого (75 долларов на 
троих человек), и 25 долларов налога на 
вылет (75 долларов на троих), а также 
по шесть долларов сбора на авиацион-
ную безопасность. Итого 156 долларов 
только за въезд и выезд (10 180 рублей 
по нынешнему курсу).

При въезде в аэропорт Шарм-эш-
Шейха ставится бесплатный Синайский 
штамп (визового сбора нет), так что в 
этом случае российская семья заплатит 
75 долларов налога на вылет (за троих) 
и 12 долларов сбора за авиабезопас-
ность. Итого – 89 долларов на выезде (5 
807 рублей).

Деньги будут взиматься как в долла-

рах США, так и в египетской валюте. Как 
именно пассажирам предстоит уплачи-
вать сбор на авиационную безопасность, 
в распоряжении министерства авиации 
Египта не говорится. По авиационной 
практике, скорее всего, этот сбор при-
плюсуют к стоимости авиабилета.

https://ria.ru

В Египте увеличат налог на вылет и введут новые сборы
Министерство гражданской авиации Египта приняло решение о 
повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапас-
сажиров. С 15 ноября с каждого путешественника будет взиматься 
налог на вылет в размере 25 долларов США, сообщает АТОР.
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Избранный депутат Верховной 
рады Украины от президент-

ской партии «Слуга народа» Дани-
ил Гетманцев заявил, что политсила 
намерена закрыть лазейки в Нало-
говом кодексе страны, в частности, 
для предотвращения уклонения 
от налогов физическими лицами-
предпринимателями (ФЛП).

В феврале на сайте Минсоцполи-
тики был опубликован законопроект, 
которым предлагается ввести более 
жесткую систему контроля над деятель-
ностью ФЛП. В частности, проектом за-

прещается оформлять сотрудников как 
ФЛП вместо зачисления их в штат. ФЛП 
является наиболее выгодной формой 
предпринимательской деятельности 
на Украине с точки зрения налогоо-
бложения.

«Мы рассматриваем возможности, 
возможно ли сегодня, используя только 
административные процедуры, прекра-
тить злоупотребления, или необходимо 
внести изменения в налоговое законо-
дательство, чтобы не порождать ряд на-
логовых споров. Чтобы это было понятно, 
для всех доступно и не вызывало сомне-
ний, что так делать нельзя. Я думаю, что 

в ближайшие недели, до начала работы 
Верховной рады, мы уже представим 
определенное решение», - сказал он в 
интервью «Украинскому радио».

По его словам, предприниматели 
недобросовестно используют возмож-
ности ФЛП.

«Все на ФЛП. Но эти юридические 
лица превышают лимиты своей деятель-
ности (5 миллионов гривен является 
максимальным лимитом для ФЛП (197,5 
тысяч долларов в год - ред.)) за день. 
А это уклонение от налогообложения. 
Поэтому мы должны, с одной стороны, 
обеспечить возможность ФЛП работать 

на этой системе, а с другой - исключить 
уклонения от налогообложения», - от-
метил Гетманцев.

https://ria.ru

Ти б қ и  и т т и л о и  м а н -
баъ, фарқияти зиёди шумо-
раи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар 
нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои Кушониён 197 адад, 
Вахш 596 адад, Ҷалолиддини 
Балхӣ 241 адад, Абдураҳмони 
Ҷомӣ 16 адад, Панҷ 220 адад, 
Шаҳритус 124 адад, Ёвон 65 
адад, Кӯлоб 206 адад, Муъ-
минобод 313 адад, Восеъ 526 
адад, Ҳамадонӣ 611 адад, 
Данғара 165 адад, Темурмалик 
53 адад, Ховалинг 14 адад, 
Шамсиддини Шоҳин 396 адад 
ва Балҷувон 38 адад ба назар 
мерасад.

Дар рафти гузаронидани 
корҳои назоратӣ аз ҷониби 
гурӯҳҳои кории раёсати андози 
вилоят муайян гардид, ки сари 
вақт ба қайди давлатӣ нагириф-
тани хоҷагиҳои деҳқонӣ аз як 
қатор омилҳо вобастагӣ дорад. 
Мутахассисони соҳа дар вило-
яти Хатлон изҳор доштанд, ки 
аз ҷониби марказҳои кадастри 
замин хоҷагиҳои калонҳаҷм ба 
хоҷагиҳои хурд тақсим шуда, 
қитъаҳои замин бе хабардош-
ти саҳмдорон ба онҳо тақсим 
гардидааст. Масалан, дар асоси 
қарорҳои Раиси ноҳияи Вахш 
аз 26 апрели 2017, №310 ва аз 
18 январи 2019, №71 шумораи 
88 адад сертификати ҳуқуқи 
истифодаи замин нисбати 88 
адад хоҷагии деҳқоние, ки бе 
хабардошти онҳо аз ҷониби 
марказҳои кадастрӣ тақсим 
шудааст, бекор ва ба хоҷагиҳои 
деҳқонии “Ғалаба” 76, “Ман-
сурбобо” 10  ва “Фарухшо” 
2 адад ҳамроҳ гардидааст. 
Аммо шумораи 88 адад хоҷагии 
деҳқонии номбурда то ҳол дар 

махзани маълумоти Кумитаи 
идораи замини ноҳия ҳамчун 
амалкунанда нишон дода шу-
дааст. 

Хоҷагиҳои деҳқонии “Али 
2012”, “Маруф 2012”, “Кенжа 
2012”, “Ойдин 2012”, “Ёри 
13”, “Абдулваҳоб 13”, “Сао-
дат 13”, “Маҳмараҳим 13” ва 
“Қудбиддин 13”  аз ҷониби 

марказҳои кадастри замин 
бо сертификати ҳуқуқи ис-
тифодабарии замин таъмин 
шудаанд. Хоҷагидорон хоҳиши 
дар алоҳидагӣ фаъолият на-
муданро надошта, онҳо барои 
бекор намудани сертификати 
замини худ ва минбаъд дар 
заминаи як хоҷагӣ фаъолият 
кардан ба Кумитаи идораи 
замин ариза пешниҳод наму-
даанд ва аризаи онҳо то ҳол 
аз ҷониби Кумитаи идораи 
замин баррасӣ нагардидааст. 
Бо сабабҳои номаълум 82 адад 
хоҷагии деҳқонӣ бо як ном ва 
масоҳати якхелаи замин ду ма-
ротиба дар Феҳристи Кумитаи 

идораи замин сабт шудаанд.
Масалан, замини хоҷагии 

деҳқонии “Гулдаста” ба фонди 
манзил гузаронида шудааст, 
аммо то ҳол дар махзани маъ-
лумоти Кумитаи идораи замини 
ноҳия ҳамчун амалкунанда 
нишон дода мешавад.

Яке аз сабабҳои дигари 
мушкилоти мавҷуда, дар баъзе 
ҳолатҳо мувофиқат накардани 
ном ва насаби шаҳрванд байни 
сертификати ҳуқуқи истифо-
даи замин ва шиноснома, дар 
муҳоҷирати меҳнатӣ қарор 
доштани роҳбар ё саҳмдорони 
хоҷагӣ, дар асл ҷудо накардани 
қитъаи замини вобасташу-
да, вафот кардани роҳбар ё 

саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ 
мебошад.

Таҳлилҳои гузаронида-
шуда нишон медиҳад, ки аз 
ҷониби марказҳои кадастри 
замин хоҷагиҳои калонҳаҷм 
таҷдид шуда, қитъаҳои замин ба 
саҳмдорон ва дигар истифодаба-
рандагони замин тақсим гарди-
дааст. Ҳолатҳое ба назар мера-
санд, ки ба суроғаи саҳмдорон 
сертификати ҳуқуқи истифодаи 
замин ба расмият дароварда 
шуда, дар асл бо сабабҳои но-
маълум то имрӯз қитъаҳои замин 
ба онҳо ҷудо нашудааст.

С. РУСТАМ, 
вилояти Хатлон

Фарќият дар шумораи 
хољагињои дењќонї

Фарқи маълумоти дар ихтиёри мақомоти 
андозбуда дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ аз 

маълумоти кумитаҳои идораи замини шаҳру 
ноҳияҳо баҳисобгирии дурусти хоҷагиҳои 

деҳқониро мушкил мегардонад.

Муовини сардори Раёсати 
андози ВМКБ Лутфишо Азизбеков 
гуфт, ки аз фаъолияти соҳибкор 
Ошурбек Худоёрбеков на танҳо 
кормандони нозироти андоз 
қаноатманданд, балки соҳибони 
иншооте, ки ӯ ба истифода до-
дааст, ба сифати корҳои сохтмо-
нияш баҳои баланд медиҳанд. 
Сахтгиру масъулиятшинос ва айни 
замон як инсони хоксору нисбати 
ҳамкорон меҳрубон аст. Бо чунин 
соҳибкорон кор кардан барои 
кормандони мақомоти андоз 
низ гуворо ва роҳатбахш мебо-
ашд. Ба корҳои сохтмонии бинои 
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ҷалб 
кардани корхонааш шаҳодати 
ҳамин гуфтаҳост. 

Чуноне Ошурбек Худоёрбе-
ков мегӯяд, соҳибкорӣ як шуғли 
озодаву ҷолиб аст, ба шарте агар 
аҳду паймони худро пеши халқу 
давлат нашиканӣ. Агар аз пардохти 
андоз сарпечӣ кунию муштариро 
фиреб диҳӣ, нисбат ба ҳамкорону 
шарикон беэҳтиромӣ намоӣ, дар 
маъракаҳо талоши болонишинӣ 
кунӣ, дустону ҳамсояҳоро писанд 
накунӣ, он вақт багумон аст, ки 
дар роҳи тиҷорат ё бозаргонӣ ба 
муроди худ бирасӣ. Дурандешӣ 
ва масъулиятшиносӣ яке аз дигар 
фазилатҳое мебошанд, ки  барои 
ҳар як соҳибкор заруранд. Агар 
соҳибкор дурбину дурандеш набо-
шад ва надонаду эҳсос накунад, ки 
баъди як моҳ ё ҳадди ақал пас аз як 
ҳафта ӯро дар роҳи тиҷораташ чӣ 
интизор аст, беҳтар аст, ки пешаи 
дигарро интихоб намояд. Ман 
худам борҳо бо ин мушкил дучор 
шудаам ва ба худ гуфтаам, ки бас 
аст, меравам аз пайи пешаи аслии 
худ - омӯзгорӣ. Аммо боз ҳамин 
касби омӯзгорӣ ба ман кумак кард. 
Солҳои тулонӣ дар омӯзишгоҳи 
касбҳои техникӣ ба сифати устод 
фаъолият доштам. Нафароне, ки 
аз кӯчаи омӯзгорӣ гузар карда 
бошанд, сухани маро пай ме-
баранд. Сухан дар бораи сабру 
тоқат ва масъулиятшиносии касби 
омӯзгорӣ меравад. Шогирдони 
зиёде доштам, ки дар аввал ба худ 

бовар надоштанд, ки ҳунарманд 
мешаванд, вале дар натиҷаи 
ташвиқи зиёд дар дили онҳо тухми 
итминонро коштам ва ҳоло аксари 
онҳо коргоҳҳои ҳунармандии ху-
дро доранд. Дар шуғли соҳибкорӣ 
ҳам ба ман касби омӯзгорӣ кӯмак 
мерасонад. Агар шумо мехоҳед, 
ки корхона ё коргоҳи хусусӣ дошта 
бошед, пас донед, ки барои ҳар 
қадами худ дар назди ҳамкорон 
ё шарикон посухгӯ ҳастед, мисле, 
ки як омӯзгор дар назди хонадону 
волидонаш. Яъне шумо на танҳо 
барои нуқсу иштибоҳи худ, балки 
ҳар амали кормандони худ низ 
масъул ҳастед. Шумо бояд аз кор-
мандони худ бохабар бошед. 

Яке аз дигар сифатҳои муҳими 
соҳибкор ин эҳтиёткор будан аст. 
Дар мардуми мо ҳам як мақоли хубе 
ҳаст, ки меӯянд: “эҳтиёт ними ҳаёт”.  
Албатта, ҳар як соҳибкор бояд 
қавиирода, сахтгир, мушоҳидакор 
бошад, аммо ҳамеша аз эҳтиёт 
кор бигирад. Бовару эътимод 
доштан ба коргарон ё шарикони 
ҳамкор сирри муваффақияти ҳар 
як соҳибкор  аст, аммо санҷидани 
ҳар амали онҳо аз манфиат холӣ 
нест. Мақоли дигаре ҳаст: “Ҳафт 
бор чен куну як бор бур”. Ин хислат 
ҳам аз давраи омӯзгорӣ ба ман 
мерос мондааст. Зеро баъзан як 
қарор ё қадами нодуруст метаво-
над тамоми заҳматҳои шуморо 
барбод диҳад. Барои ҳамин, пеш 
аз оне ки бо касе шартномаи 
ҳамкориро ба имзо мерасонӣ, 
бояд дар бораи ин шахс ё корхона 
маълумоти ҳаматарафаро дар даст 
дошта бошӣ.

Ба наздикӣ коргарони ҶДММ 
“Худоёрбек” Маркази рушди 
барвақтӣ барои 400 нафар ку-
даконро мавриди баҳрабардорӣ 
қарор доданд ва акнун ба таъ-
миру азнавсозии толори варзи-
шии литсеи Оғохон дар шаҳри 
Хоруғ машғул мебошанд. Умед-
ворем, ки ин толорро низ мисли 
биноҳои дигар бо сифати аъло 
ба соҳибонашон тақдим меку-
нанд.

Довари БОВАР

Роҳбари ҶДММ “Худоёрбек” Ошурбек Худоёрбековро дар 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон чун як соҳибкори 

ҳалолкору масъулиятшинос мешиносанд ва эҳтиром 
мекунанд. Ягон бор иттифоқ наафтодааст, ки соҳибкор 

мӯҳлати пардохти андози худро ба таъхир гузошта бошад. 
Баръакс, дар бисёр маврид қабл аз рӯзи таъиншуда ба 

нозироти андози ноҳияи Шуғнон ҳозир мешавад. 

Масъулиятшинос

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Партия Зеленского намерена устранить «лазейки» в Налоговом кодексе
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Њолати 
баќайдгирї

Тавре сардори шуъбаи бақайдгирии 
д а в л а т и и  ш а х с о н и  ҳ у қ у қ ӣ  в а 
соҳибкорони инфиродӣ дар вилояти 
Хатлон Иброҳим Самадов гуфт, тибқи 
маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатӣ 
9063 шахсони ҳуқуқӣ, 15 адад филиал 
ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии 
хориҷӣ, 6106 нафар соҳибкори инфи-
родии тибқи шаҳодатнома фаъоли-
яткунанда, 59640 хоҷагии деҳқонии 
фермерии бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва 
26640 соҳибкори инфиродии тибқи па-
тент фаъолияткунанда ба қайди давлатӣ 
гирифта шудаанд. Тафовути шумораи 
субъектҳои  хоҷагидор тамоюли зиёд-
шавиро дорад. 

Сармутахассиси шуъбаи мазкур 
Изатулло Сафаров изҳор дошт, ки 
дар давраи шаш моҳи аввали соли 
ҷорӣ бо риояи талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 
ва соҳибкорони инфиродӣ” ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ” 
аз тарафи кормандони нозиротҳои ан-
дози шаҳру ноҳияҳои вилоят муроҷиати 
10115 нафар аризадиҳанда мавриди 
баррасӣ қарор дода шудаанд, ки аз 
инҳо 913 ададаш ба шахсони ҳуқуқӣ 
ва 9202 ададаш ба соҳибкорони 
инфиродӣ рост меояд. Аз шумораи 
умумии муроҷиаткунандагон дар 
ҳамин давра бино бар номутобиқатии 
ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи моддаи 34 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” 
бақайдгирии онҳо танҳо дар 12 ҳолат 
рад шудааст.

Ба иттилои манбаъ, дар шаш моҳи 
соли 2019 дар вилоят ҳамагӣ 5355 андоз-
супоранда, аз ҷумла 119 шахси ҳуқуқӣ, 
2 адад филиал ва намояндагиҳои шах-
сони ҳуқуқии хориҷӣ, 354 соҳибкори 
инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъо-
лияткунанда, 2258 хоҷагии деҳқонии 
фермерӣ (бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ) 
ва 2622 соҳибкори инфиродии тибқи 
патент амалкунанда бақайдгирии дав-
латиро гузаштанд. Инчунин, 151 шахси 
ҳуқуқӣ, 268 соҳибкори инфиродии 
тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 
534 хоҷагии деҳқонии фермерӣ бе таъ-
сиси шахси ҳуқуқӣ ва 2143 соҳибкори 
инфиродии тибқи патент амалкунанда 
фаъолияти худро расман қатъ наму-
даанд. 

С.РУСТАМ, вилояти Хатлон

БАҚАЙДГИРӢ

- Дар 7 моҳи соли 2019 Нозироти 
андоз дар ноҳияи Ишкошим иҷрои 
нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои 
ҳатмиро бо дарназардошти андози 
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ, ба андо-
заи 104,5 фоиз  таъмин намуд. Ба 
ҷойи 3020350 сомонии пешбинишу-
да, ба буҷет 3156637 сомонӣ ворид 
шуд, ки нисбат ба нақшаи 
тарҳрезишуда 136287 со-
мони бештар мебошад. 
Иҷрои нақшаи воридоти  
андозҳо бо дарназардошти 
андози ичтимоӣ 102, 7 фоиз 
таъмин гардид. Таҷрибаи 
маъмурикунонии андоз ва 
муносибатҳои судманд бо 
андозсупорандагон барои 
сари вақт иҷро намуда-
ни нақша мусоидат кард. 
Аз суҳбат бо андозсупо-
рандагон ва кормандони 
нозироти андози ноҳия 
маълум гардид, ки корҳои 
фаҳмондадиҳӣ,  шарҳу 
тавзеҳоти Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавассути баргузор кар-
дани давраҳои омӯзишӣ, мулоқоту 
суҳбатҳои инфиродӣ хуб ба роҳ монда 
шуд. Дар ин давра кормандони нози-
роти андози ноҳия 24 семинар-маш-
варту давраҳои омӯзишӣ баргузор на-
муданд, ки дар онҳо шахсони воқеию 
ҳуқуқӣ, сармуҳосибону муҳосибони 
ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ ширкат 
доштанд. 

Бо ибтикори Гурӯҳи корӣ дар 
робита ба тарзу шеваҳои муосири 
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, 
риояи одоби муошират бо соҳибкорон 
давоми як ҳафта барои кормандони 
нозироти андози ноҳия ду семи-
нари омӯзишӣ баргузор гардид. Аз 
ҷумла, дар бораи бакайдгирии давла-
тии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродӣ зикр шуд, ки мутобиқи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳукукӣ ва соҳибкорони инфродӣ» аз 

19 майи соли 2009, таҳти рақами 508 
бакайдгирии фаъолияти соҳибкорон 
аз ҷониби мақомоти андоз мутобиқи 
меъёрҳои «Равзанаи ягона» амалӣ 
мегардад. Дар асоси муқаррароти 
қонуни мазкур баъди пешниҳоди 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ соҳибкороне, ки 
дар асоси патент фаъолияташонро 

ба роҳ мемонанд, дар давоми се рӯз 
ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд. 
Шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 5 рӯзи 
баъди пешниҳоди ҳуҷҷатҳо сабти 
ном мегарданд. Мақсади асосии 
тавсеаи маъмурикунонии андоз, пеш 
аз ҳама, сарфаи вақти соҳибкорон, 
баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти мақомоти андоз мебошад. 
Ҷаҳони мусоир аз мо талаб мекунад, 
ки минбаъд тамоми намудҳои хиз-
матрасониро тавассути технологияи 
коммуникатсионӣ ба роҳ монем. Ҳар 
як корманди мақомоти андоз бояд дар 
бораи барномаҳои компютерӣ ошноӣ 
дошта бошад. Ногуфта намонад, ки 
ҳангоми санҷиши дониши кормандо-
ни нозиротҳои андоз бештари суолҳо 
маҳз ба масъалаҳои технологияи 
коммуникатсионӣ дода мешавад. Агар 
дониши техникии мутахассис дар сатҳи 
паст бошад, кор дар мақомоти андоз, 
умуман, дар дигар ниҳодҳои давлатию 
хусусӣ ва ҷамъиятӣ барояш душвор 

мегардад. 
Дар ҷараёни амалиёти Гурӯҳи 

корӣ вазъи бақайдгирии шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 
низ санҷида шуд. Тибқи мукаррароти  
моддаи 11, банди чоруми Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
бақайдгирии давлатии шахсони ҳукукӣ 
ва соҳибкорони инфиродӣ» шахсони 
ҳуқуқӣ бояд дар муддати як сол аз 

рӯзи бақайдгирии давлатӣ сармояи 
оинномавии худро ташаккул диҳанд. 
Аммо санҷиш нишон дод, ки ҳолати 
бақайдгирӣ ва андозбандии хоҷагиҳои 
деҳқонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ 
монда нашудааст. Таҳлили Гурӯҳи 
корӣ шаҳодат медиҳад, ки бештари 
хоҷагиҳои деҳқонӣ сари вақт ба қайд 

гирифта намешаванд, аз 
ин рӯ, нишондиҳандаҳои 
мақомоти андоз бо санаду 
ҳуҷҷатҳои идораи замин 
мутобиқат намекунанд. Ин 
амал дар оянда ба қайд ги-
рифтани хоҷагиҳоро муш-
кил ва ҳатто сабти онҳоро 
ғайриимкон мегардонад. 
Яке аз дигар масъалаҳои 
м у ҳ и м ,  к и  м а в р и д и 
таҳлили Гурӯҳи корӣ қарор 
дода шуд, ин анҷом додани 
корҳои назоратӣ, муқоисаи 
ҳисоботу  эъломияҳои 
андозсупорандагон аз 
ҷониби нозиротҳои андоз 

мебошад. Назорати камериалӣ яке 
аз самтҳои асосии корҳои назора-
тии мақомоти андоз дар фаъолияти 
соҳибкорон ба ҳисоб меравад. Гурӯҳи 
корӣ дар ҳисоботи пешниҳоднамудаи 
6 андозсупоранда назорати камералӣ 
гузаронид ва дар натиҷа, аз тарафи 
андозсупорандагон бо пешниҳоди 
эъломияҳои иловагӣ 4 ҳазор сомонӣ ба 
буҷет ворид шуд. Ин шаҳодат медиҳад, 
ки аз тарафи мутахассисони нозироти 
андози ноҳия корҳои назоратӣ ба 
таври пурра гузаронида намешаванд. 
Гурӯҳи корӣ кормандони нозироти 
андозро муваззаф намуд, ки ба риояи 
талаботи муқаррароти Кодекси андоз 
ва мактубҳои супоришии Кумитаи ан-
доз аҳамияти хос диҳанд ва минбаъд 
корҳои назоратиро пурзӯр намуда, 
камбудиҳои ҷоидоштаро дар муҳлати 
кӯтоҳ бартараф созанд.

Довар БОВАР, 
ВМКБ

Мувофиқи таҳлили коршино-
сони соҳаи андоз бо фароҳам 

омадани шароиту имкониятҳои 
нав барои соҳибкорон ва аз 

тарафи давлату Ҳукумати киш-
вар дастгирӣ ёфтани онҳо, кам 
гардидани санҷишу назоратҳо, 

шумораи соҳибкорон рӯ ба 
афзоиш ниҳодааст. Дар вило-
яти Хатлон низ бақайдгирии 

андозсупорандагон ва таъмин 
намудани онҳо бо патенту 

шаҳодатнома муташаккилона 
ҷараён дорад.

Гурӯҳи кории Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти Нозироти андози 
ноҳияи Ишкошимро мавриди санҷиш қарор дод ва 
барои кормандони мақомоти андози ноҳия, ҳамчунин 
соҳибкорони маҳаллӣ давраҳои омӯзишӣ баргузор 
намуд. Яке аз аъзои ин Гурӯҳи корӣ, мудири бахши аудити 
дохилӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Барзу 
Орумбеков аз натиҷаи сафараш ба мо чунин иттилоъ дод:

Баъд аз тањлил

На границе с Китаем задержали контрабандные товары 
на 23 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.

«23 июля в международном железнодорожном пункте 
“Алтынколь” должностными лицами поста ДГД по Алма-
тинской области совместно с сотрудниками областного 
департамента экономических расследований при проведе-
нии контрольных мероприятий задержали крупную партию 
контрабандных товаров», — рассказал главный специалист 
таможенного поста «Алтынколь» Бекен Нурахметов. По его 

информации, в декларации была указана недостоверная 
сумма товара.

«Объем незадекларированных товаров составил 21,6 
тонны таможенной стоимостью более 23 миллионов тенге. 
Ущерб в виде причитающихся к уплате сумм таможенных 
платежей и налогов составил 4,2 миллиона тенге. Прово-
дятся мероприятия по привлечению лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством», — добавил он.

https://news.mail.ru

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Крупную контрабанду из КНР в Казахстан 
задержали на границе
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Т и б қ и  и т т и л о и  Р а ё с а т и 
бақайдгирии андозсупорандагони 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1-уми 
декабри соли 2016, дар маҷмӯъ, 1880 
адад шахси ҳуқуқӣ дар марҳалаи 
барҳамдиҳӣ қарор доштанд,  ки аз ин 
шумора 489 адад ба шаҳри Душанбе, 
240 адад ба шаҳру ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ, 598 адад ба вилояти Суғд, 
551 адад ба вилояти Хатлон ва 2 адад 
ба ВМКБ мансуб ҳастанд.

Дар баробари ин, тибқи маъ-
лумоти  Феҳристи ягонаи давлатӣ, 
аз  су бектҳо е ,  ки  дар  даво м и 
солҳои 2017 ва 2018  дар марҳалаи 
барҳамдиҳӣ қарор доштанд, мута-
носибан 167 ва  236 адади он барҳам 
дода шудаанд. 

Бояд қайд намуд , ки яке аз 
сабабҳои асосии муддатҳои тулонӣ 
дар марҳалаи барҳамдиҳӣ қарор 
д о ш т а н и  ш а хс о н и  ҳ у қ у қ ӣ  и н 
сари вақт ба шуъба ва бахшҳои 
бақайдгирии давлатӣ пешниҳод на-
гардидани ҳуҷҷатҳои муайяннаму-

даи қонунгузории андоз, аз ҷумла 
санади санҷишии хотимавии риояи 
қонунгузории андоз  мебошад. 

Ёдрас мешавем, ки мутобиқи мод-
даи 20 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи бақайдгирии давлатии 
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
и н ф и р о д ӣ ”  ш а х с о н и  ҳ у қ у қ ӣ 
ҳангоми барҳамдиҳӣ ба мақомоти 
анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ 
оид ба санҷиши маҷмӯии риояи 
қонунгузории андоз, ки вуҷуд на-
доштани қарзи андозро тасдиқ ме-
кунад, бояд санад пешниҳод намо-
янд. Аммо, тавре ба назар мерасад, 
мақомоти ҳудудии андоз ҳануз ҳам 
нисбати ин масъала ба таври дахлдор 
чораҳо наандешидаанд. Аз ҷумла, 
дар фаъолияти аксар шахсони ҳуқуқӣ, 
ки дар марҳалаи барҳамдиҳӣ қарор 
доранд, то ҳол санҷиши хотимавии 
риояи қонунгузории андоз гузарони-
да нашудааст. 

Муайян гардидааст, ки баъзе аз 
шахсони ҳуқуқие, ки субъектҳои онҳо 
дар марҳалаи барҳамдиҳӣ қарор 

доранд, дар назди буҷет қарздор 
мебошанд ва, таври маълум, то 
қарзи андозҳо ба буҷет пардохт 
нашавад ва санади муқоисавии 
ҳисоббаробаркунӣ ба бахшҳои 
бақайдгирии давлатӣ пешниҳод на-
гардад, қатъ кардани фаъолияти онҳо 
ғайриимкон мебошад.

Манбаъ  сабаби дигари муддатҳои 
тӯлонӣ дар марҳалаи барҳамдиҳӣ 
қарор гирифтани субъектҳо ва дар 
рӯихати андозсупорандагони бе-
масъулият дохил намудани онҳоро 
маънидод намуд. Ӯ гуфт, ки баъзе 
аз андозсупорандагон бо сабабҳои 
риоя накардани қонунгузории андоз 
ба рӯихати андозсупорандагони бе-
масъулият дохил карда мешаванд. 
Аз ин рӯ, то бартараф намудани 
камбудиҳо (пешниҳод накардани эъ-
ломияи андоз, анҷом додани амали-
ёте, ки моҳияти иқтисодӣ надоранд, 
мавҷудияти қарзи андоз ва ғайра), 
барои фаъолияти чунин субъектҳо 
дар барномаи компютерии Системаи 
иттилоотии андоз (СИА) “Равзанаи 
ягона” маҳдудият гузошта шудааст ва 
бо ин сабаб гузаронидани амалҳои 
бақайдгирии давлатӣ, аз ҷумла ама-
ли барҳамдиҳии шахсони ҳуқуқӣ 
ғайриимкон аст. 

Сабаби дигари муддати дароз дар 
марҳалаи барҳамдиҳӣ қарор доштани 
субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ин 
аст, ки аз ҷониби шахсони масъули 
субъектҳо барои ҷамъоварӣ намудани 
ҳуҷҷатҳо, гузаронидани санҷиши хо-
тимавии андоз ва ҳисоббаробаркунӣ 
бо мақомоти андоз муроҷиат накар-
дан ва пурра пешниҳод нанамудани 
ҳуҷҷатҳо мебошад.

Аз ин рӯ, аз шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеие, ки барои барҳамдиҳии фа-
ъолияти хеш ба мақомоти андоз 
муроҷиат менамоянд, талаб карда 
мешавад, ки ҳуҷҷатҳои заруриро 
барои барҳам додани субъекти худ 
тибқи талаботи қонунгузории андоз 
пешниҳод намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

Субъектњое, ки дар марњалаи 
барњамдињї ќарор доранд

Бо мақсади назорати иҷрои талаботи моддаҳои 
19 ва 47 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
боби 29 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани маъмурикунонии 
андози низоми содакардашуда таъмини пеш-
бурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар фаъолияти 
субъектҳои соҳибкории хурд, дуруст ба ҳисоб 
гирифтани амалиёти андозбандишавандаи дар 
эъломияҳои аз ҷониби андозсупорандагон ба 
мақомоти андоз пешниҳодшуда, инчунин, дуру-
стии ҳисоб ва пардохти андози низоми содакарда-
шуда вобаста ба ҳаҷм ва арзиши молу маҳсулоти 
воридшуда аз хориҷи кишвар ва ҳамзамон аз 
дохили ҷумҳурӣ харидоришуда (истеҳсолшуда) 
мутобиқи талаботи моддаи 89 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Фармоиши Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
15 августи соли 2019, таҳти №389 ба тасвиб расид.

Тавре дар фармоиши мазкур таъкид ме-
гардад, шурӯъ аз 1 октябри соли 2019 ҷиҳати 
таъмини пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар 
фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд, дар до-
ираи модулҳои алоҳидаи барномаи компютерӣ, 
анбори электронии нигоҳдории молҳои андоз-
супорандагон ташкил гардида, таҳвили молҳо 
аз ҷониби андозсупорандагон минбаъд тавас-
сути барномаи компютерӣ пайгирӣ хоҳад шуд. 
Ҳамзамон, ҳангоми ба таври автоматӣ дар бар-
номаи компютерӣ ташаккул додани эъломияи 
андози низоми содакардашуда, нишондодҳои 
амалиётҳои воридотӣ (харид) ва хароҷотӣ (фурӯш) 
аз анбори электронии андозсупорандагон ба ино-
бат гарифта мешавад.

Анбори электронӣ дар барномаи компютерӣ 
ба субъектҳои соҳибкории хурди дар низоми со-
дакардашудаи андозбандӣ ва соҳибкорони инфи-
родии табқи шаҳодатнома фаъолияткунанда (ба 
истиснои хоҷагиҳои деҳқонии бе таъсиси шахси 
ҳуқуқӣ фаъолияткунанда) роҳандозӣ гардида, 
ҳамаи соҳаҳои фаъолияти субъектҳои мазкурро 
дар бар мегирад.

Дар асоси ин фармоиш раёсатҳои ташкили 
андозбандӣ, санҷиши андозҳо, хизматрасонӣ ба 
андозсупорандагон ва баҳисобгирии даромадҳо 
ва коркарди эъломияҳои Кумитаи андоз муваз-
заф гаштаанд, ки мониторинги доимии анбори 
электронии андозсупорандагонро дар барномаи 
компютерӣ пеш баранд. Ҳамзамон, раванди 
аз ҷониби андозсупорандагон дуруст дохил ва 
таҳвил намудани молҳоро тавассути анбори 
электронӣ бо истифода аз барномаи компютерӣ 
таҳти назорати доимӣ қарор дода, ҷиҳати ислоҳи 
камбудиҳо чораҷӯӣ намоянд.

Дар ин баробар, КВД “Маркази барномасозии 
маъмурикунонии андоз” вазифадор шудааст, ки 
барои ташкил кардани анбори нигоҳдории моли 
андозсупорандагон дар барномаҳои компютерии 
СМИИА то санаи 1 октябри соли 2019 тадбирҳои 
заруриро андешад.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

8-уми августи соли равон мактуби дастурии 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба мақомоти ҳудудии андоз ва 
корхонаҳои ба воридот, хариду фурӯш ва кор-
карди гандум машғулбуда ирсол гардид.

- Бо мақсади назорат ва татбиқи дурусти имтиёзҳои 
андозии муқарраргардидаи қонунгузории буҷет барои 
солҳои молиявии дахлдор воридот ва таҳвили гандум ба 
корхонаҳои коркарди гандум, мақомоти андоз системаи 
иттилоотии андозро вобаста ба пешниҳоди ҳисоботи андоз 
такмил додааст, - омадааст дар мактуб.

Бинобар ин аз корхонаҳои мазкур талаб карда шудааст, 
ки минбаъд амалиётҳои вобаста ба таҳвили маҳсулоти аз 
гандуми воридотӣ коркардшударо танҳо бо пешниҳоди 
ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда анҷом 
дода, тибқи тартиби муқарраргардида ҳисоботи андоз аз 

арзиши иловашударо пешниҳод намоянд. 
Дар мактуб таъкид шудааст, ки дар сурати тариқи чип-

таи мошини назоратӣ-хазинавӣ (МНХ) таҳвил намудани 
маҳсулоти аз гандуми воридотӣ коркардшуда, сисетами 
иттилоотии андоз амалиёти мазкурро ба таври автоматӣ 
бо меъёри 18-фоизаи андоз аз арзиши иловашуда мав-
риди андозбандӣ қарор дода, дар ҳисобварақаи андоз аз 
арзиши  иловашуда инъикос менамояд.

Ҳамзамон, корхонаҳои мазкур огоҳ гардидаанд, ки 
шурӯъ аз моҳи сентябри соли ҷорӣ ҳангоми дар анбори 
электронӣ бе тағйир боқӣ мондани бақияи молҳо (яъне 
кам нагардидани бақияи молҳои мавҷудбуда бо дарна-
зардошти воридоти мол дар ҳамин давра), бақияи мазкур 
ҳамчун молҳои таҳвилшуда эътироф гардида, андоз аз ар-
зиши иловашудаи он ба таври автоматӣ дар ҳисобварақаи  
корхонаҳои мазкур ҷойгир мешавад.

Ф. ҶОВИД

Ташкили 
анбори электронї

Минбаъд таҳвили молҳо аз 
ҷониби андозсупорандагон 

тавассути барномаи компютерӣ 
пайгирӣ мешавад

То 1 июли соли 2019-ум аз ҳисоби 1880 адад субъекте, ки аз соли 
2012 то 1-уми декабри соли 2016 дар марҳалаи барҳамдиҳӣ 
қарор доштанд, 1118 ададаш барҳам дода шуда, дар баъзе 

ҳолатҳо онҳо аз марҳалаи барҳамдиҳӣ хориҷ шуданд. Айни за-
мон, тибқи маълумоти Феҳристи ягонаи давлатӣ, ҳамагӣ 1343 
адад шахси ҳуқуқӣ дар марҳалаи барҳамдиҳӣ қарор доранд, 
ки аз ин ҳисоб 535 субъект ба шаҳри Душанбе, 141 субъект ба 
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 375 субъект ба вилояти Суғд, 

297 субъект ба вилояти Хатлон ва 4 субъект ба ВМКБ рост меояд.

Тартиби нав дар системаи 
иттилоотии андоз 
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Дар асоси маълумоти дастрас-

шуда аз Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ба ҳолати 1 июли соли 2019 дар 
мақомоти ҳудудии андоз 34450 на-
фар соҳибкори инфиродии тибқи 
шаҳодатнома фаъолияткунанда (бе 
дарназардошти хоҷагиҳои деҳқонӣ) 
ба қайди давлатӣ гирифта шуда, 
аз ин ҳисоб ба буҷет 175,6 млн. 
сомонӣ андоз ворид гардидааст. 
Шумораи соҳибкорон нисбат ба 
ҳамин давраи соли гузашта 1823 на-
фар ва маблағи воридоти андозҳо 
ба андозаи 13,5 млн. сомонӣ зиёд 
ҷамъоварӣ шудааст.

Аз таҳлили ҳисобот бармеояд, 
ки гарчанде шумора ва маблағи 
воридоти андозҳо дар 6 моҳи яку-
ми соли 2019, дар маҷмӯъ, дар 
мақомоти ҳудудии андоз афзоиш 
ёфтааст, вале камшавии маблағи 
воридоти андозҳо дар баъзе аз 
мақомоти ҳудудии андоз ба на-
зар мерасад. Камшавии бешта-
ри маблағи андозҳо, асосан, ба 
шаҳру ноҳияҳои Вахш (33,1 ҳазор 
сомонӣ), Дӯстӣ (19,8 ҳазор сомонӣ), 
Абдураҳмони Ҷомӣ (563,3, ҳазор 
сомонӣ), Панҷ (775,3 ҳазор сомонӣ), 
Шаҳритус (167,5 ҳазор сомонӣ), 
Леваканд (167,4 ҳазор сомонӣ), 
Восеъ (652,1 ҳазор сомонӣ), Фар-
хор (343,0 ҳазор сомонӣ), Данғара 
(270,8 ҳазор сомонӣ), Ховалинг 
(42,2 ҳазор сомонӣ), Балҷувон (21,9 
ҳазор сомонӣ), Хуҷанд (1300,7 ҳазор 
сомонӣ), Бӯстон (65,1 ҳазор сомонӣ), 
Зафаробод (173,9 ҳазор сомонӣ), 
Роғун (227,5 ҳазор сомонӣ), Лахш 
(123,3 ҳазор сомонӣ) ва Сангвор 
(13,8 ҳазор сомонӣ) рост меояд.

Дар ин давра, дар баробари 
камшавии воридоти андозҳо кам-
шавии шумораи соҳибкорон низ 
дар баъзе аз мақомоти ҳудудии 
андоз дида мешавад. Аз ҷумла, 
камшавии шумораи соҳибкорон 
дар шаҳру ноҳияҳои Дарвоз 34 
адад, Кушониён 1 нафар, Дӯстӣ 10 
нафар, Ҷалолиддини Балхӣ 21 на-
фар, Ҷайҳун 8 нафар, Ёвон 12 нафар, 
Фархор 1 нафар, Исфара 2 нафар, 
Истаравшан 4 нафар, Деваштич 3 
нафар, Шоҳмансур 9 нафар, Нуро-
бод 2 нафар, Тоҷикобод 3 нафар 
ва Шаҳринав 15 нафар рост меояд.

Тавре гуфта мешавад, яке аз 
сабабҳои коҳишёбии шумора ва 
маблағи воридоти андозҳо ин, 
пеш аз ҳама, аз тарафи мақомоти 
ҳудудии андоз дар сатҳи дахл-
дор назорат накардани фаъоли-
яти соҳибкорон, пурра ва дуруст 
ба андозбандӣ ҷалб накардани 
соҳибкорон, афзоиш наёфтани 
даромади умумӣ ва маблағҳои 
ҳисобшаванда дар ҳисоботи андозӣ 
ба шумор меравад.

Масъалаи дигари ташвишовар 
ин шумораи соҳибкорони бефаъо-
лият, сари вақт пешниҳод накардан 
ё ба таври сифрӣ пешниҳод наму-
дани эъломияҳои андоз аз ҷониби 

соҳибкорони тибқи шаҳодатнома 
фаъолияткунанда дар мақомоти 
ҳудудии андоз ба ҳисоб меравад.

Тибқи иттилои манбаъ, дар 
нимсолаи якуми соли 2019 аз 
шумораи умумии соҳибкорони 
бо шаҳодатнома фаъолиятку-
нанда дар ҷумҳурӣ 4995 нафар 
ё 17,3 фоизи соҳибкорон ҳамчун 
соҳибкорони бефаъолият эътироф 
гардида, ҳисоботи андозии худро 
тариқи афзоянда дар муҳлатҳои 
муқарраршудаи қонунгузорӣ сари 
вақт ба мақомоти андоз пешниҳод 
накардаанд.

Шумораи соҳибкорони бефа-
ъолият, мутаносибан, дар вилояти 
Суғд 1791 нафар ё 16,5 фоиз, вило-
яти Хатлон 996 нафар ё 16,3 фоиз, 
шаҳри Душанбе 1430 нафар ё 14,7 
фоиз ва нозиротҳои андоз дар 
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, дар 
маҷмӯъ, 778 нафар ё 14,1 фоизро 
ташкил медиҳад.

Тибқи таҳлилҳои гузарони-
дашуда аз  шумораи умумии 
соҳибкорони бо шаҳодатнома 
бақайдгирифташуда 21618 нафар ё 
67,2 фоизи онҳо ҳамчун соҳибкори 
фаъолияткунанда эътироф мегар-
данд, ки на ҳамаи онҳо даромадҳои 
воқеии худро дар ҳисоботи андозӣ 
пурра нишон медиҳанд.

Ёдовар мешавем, ки Кодек-
си андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба мақомоти андоз ҳуқуқи дар 
ҳолатҳои алоҳида дар доираи 
санҷишҳои амалиётӣ, муоинаҳои 
х р о н о м е т р а ж ӣ ,  б о  и с т и ф о -
да аз усули арзёбии мустақим ё 
ғайримустақим баррасӣ намудани 
уҳдадориҳои андозсупорандагонро 
пешбинӣ намудааст.

Чуноне аз натиҷаи таҳлил ва 
мушоҳидаҳои фаъолияти гурӯҳҳои 
корӣ дар ин самт бармеояд, ин 
раванд аз тарафи аксари андозсу-

порандагон риоя нагардидаанд. Аз 
тарафи баъзе аз мақомоти ҳудудии 
андоз барои афзоиш наёфтани 
даромади андозбандишавандаи 
андозсупорандагон мусоидат кар-
да, дар ҳамон нуқта ба якчанд 
соҳибкор ҳуҷҷатҳои соҳибкории 
алоҳида додаанд.

Ҳарчанд дар қонунгузории 
амалкунанда тартиби гузариши 
андозсупорандагон аз рӯи шакли 
ташкилию ҳуқуқӣ (аз патент ба 
шаҳодатнома, аз шаҳодатнома ба 
шахси ҳуқуқӣ ё гузариши баръакс) 
дуруст муқаррар шуда бошад ҳам, 
вале андозсупорандагон бо вуҷуди 
сабукию имтиёзҳои пешниҳодшуда 
бо зиёд гардидани даромади 
умумӣ ба хотири иваз накардани 
шакли ташкилию ҳуқуқии худ ба 
мақомоти андоз маълумоти нопур-
ра пешниҳод менамоянд ва бо ин 
роҳ аз пардохти маблағи андозҳо 
канораҷӯӣ мекунанд, ки ҳолати 
мазкур ба дуруст татбиқ нагарди-
дани муқаррароти қонунгузорӣ ва 
дар маҷмӯъ, ба самаранокии кори 
мақомоти андоз таъсири манфӣ 
расонида истодааст.

Раванди корҳои таҳлилию 
назоратӣ нишон медиҳад, ки аз 
ҷониби мақомоти ҳудудии андоз 
дар маҳалҳо талаботи Кодекси 
андоз ва муқаррароти қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
31.08.2012, №451 дар сатҳи дахл-
дор таъмин нашуда истодааст. Яъне 
соҳибкорон бо гирифтани як патент 
ба воридот ва харидуфурӯши яклух-
ти молҳо ва ҳамзамон, ин гурӯҳи 
соҳибкорон тавассути ҳисобнома-
фактураҳо аз андозсупорандагони 
дар низоми умумии андозбандӣ фа-
ъолияткунанда харид ё амалиётҳои 
калон анҷом додаанд, ки аз ҳадди 
муқарраргардида (100 ҳазор 
сомонӣ) барои соҳибкори тибқи 

патент фаъолияткунанда зиёд ме-
бошад. Мутаассифона, на ҳамаи 
онҳо шакли ташкилию ҳуқуқии 
худро иваз карда, ба шаҳодатномаи 
соҳибкорӣ гузаштаанд.

Тибқи маълумоти мавҷуда, дар 
нимсолаи аввали соли 2019 дар 
миқёси ҷумҳурӣ ҳамагӣ 247 нафар 
соҳибкор фаъолияти худро аз рӯи 
патент қатъ ва ба шаҳодатномаи 
соҳибкорӣ гузаштаанд. Мутано-
сибан, нишондиҳандаи рафти гу-
зариши соҳибкорон аз патент ба 
шаҳодатнома дар Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон ба 19 нафар, 
вилояти Хатлон 39 нафар, вилояти 
Суғд 62 нафар, шаҳри Душанбе 76 
нафар ва нозиротҳои андоз дар 
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 
дар маҷмӯъ, 51 нафар баробар аст.

Тавре дар Кумитаи андоз  
гуфтанд, гузариши соҳибкорони 
тибқи шаҳодатнома фаъолият-
кунанда ба шахси ҳуқуқӣ низ ба 
масъалаи ташвишовар табдил 
ёфтааст. Тибқи талаботи Кодекси 
андоз ва қарори зикршуда ҳангоми 
дар давоми 12 моҳи пай дар пай 
аз 1 млн. сомонӣ зиёд шудани 
даромади умумӣ, соҳибкорони 
бо шаҳодатнома фаъолияткунан-
да вазифадор мегарданд, ки ба 
мақомоти андози маҳалли қайди 
худ маълумот пешниҳод карда, 
фаъолияти худро ҳамчун соҳибкор 
аз рӯи шаҳодатнома аз санаи 1-уми 
моҳи минбаъда расман қатъ ва фа-
ъолияти минбаъдаи худро ҳамчун 
шахси ҳуқуқӣ идома диҳанд.

Тибқи маълумоти ҷамъбастӣ, 
дар нимсолаи аввали соли 2019 дар 
миқёси ҷумҳурӣ аз шумораи уму-
мии соҳибкорони бо шаҳодатнома 
фаъолияткунанда (34450 адад) 
ҳамагӣ 31 нафар бо зиёд гардидани 
даромади умумиашон фаъолияти 
худро аз рӯи шаҳодатнома қатъ ва 

ба шахси ҳуқуқӣ гузаштаанд.
Аз таҳлилҳои гузаронидашуда 

бармеояд, ки яке аз сабабҳои асо-
сии нагузаштани соҳибкорони бо 
шаҳодатнома фаъолияткунанда ба 
шахси ҳуқуқӣ ин дар сатҳи паст қарор 
доштани фарҳанги андозсупорӣ, 
ба миён омадани масъулиятҳои 
иловагӣ оид ба пешниҳоди ҳисобот 
ва ҳисоботдиҳанда будан ба ди-
гар мақомоти дахлдор, аз ҷумла 
агентиҳои омор, ҳифзи иҷтимоӣ 
ва дигар мақомоти салоҳиятноки 
давлатӣ ба ҳисоб мераванд. Илова 
ба ин, соҳибкорон аксаран фаъоли-
яти (муомилоти) худро дар шакли 
нақдӣ ба роҳ монда, ба хотири 
нагузаштан ба шахси ҳуқуқӣ ва дар 
ин замина, супорандаи андоз аз 
арзиши иловашуда эътироф на-
шудан, бо зиёд гардидани ҳадди 
даромад фаъолияти соҳибкории 
худро дар ҳамон як нуқтаи савдо 
ва хизматрасоние, ки қаблан дар 
он фаъолияти соҳибкорӣ анҷом 
дода мешуд, қатъ карда, ба номи 
дигар шахсон ва наздикони худ 
шаҳодатномаҳои нави алоҳидаи 
соҳибкорӣ ба расмият медароранд 
ва фаъолияти соҳибкории худро дар 
дигар шакл идома медиҳанд.

Масъалаи дигаре, ки дар ин 
самт боиси нигаронӣ аст, ин бо 
дарназардошти сода будани тарти-
би фаъолият аз рӯи шаҳодатномаи 
соҳибкорӣ дар мақомоти андоз, 
як гурӯҳи андозсупорандагон бо 
мақсади канораҷӯӣ аз пардохти 
маблағи андозҳо фаъолияти худро 
аз рӯи шахси ҳуқуқӣ қатъ ва онро 
тибқи шаҳодатнома ба роҳ мон-
даанд. Ғайр аз ин, дар нимсолаи 
аввали соли 2019 дар ҷумҳурӣ 51 
нафар соҳибкори инфиродии тибқи 
шаҳодатнома фаъолияткунанда фа-
ъолияти худро қатъ карда, ба патент 
гузаштаанд.

Раванди таҳлилҳои гузаронида-
шуда дар мақомоти ҳудудии андоз 
нишон дода истодаанд, ки бо дар-
назардошти зиёд намудани ҳадди 
даромад аз 500 ҳазор сомонӣ ба 
1 млн. сомонӣ афзоиши даромади 
умумии андозсупорандагон нисбат 
ба давраҳои қаблӣ дар сатҳи паст 
қарор дорад ва ҳатто дар баъзе 
ҳолатҳо даромади андозбандии 
онҳо нисбат ба давраҳои қаблӣ 
коҳиш ёфтааст. Дар мавриди дигар 
даромади умумии онҳо умуман 
афзоиш наёфтааст, ки ҳолати мазкур 
ба раванди гузариш аз як низом ба 
низоми дигари андозбандӣ таъсири 
манфии худро мерасонад.

Аз ин хотир, мақомоти ҳудудии 
андозро зарур аст, ки камбудиҳои 
ҷойдоштаро бартараф карда, семи-
нар-машварату вохӯриҳоро миёни 
андозсупорандагон бештар гузаро-
нанд, то ки соҳибкорон аз фарҳанги 
андозсупории хеш бархӯрдор гар-
дида, ҳаргиз ба қонуншиканиҳои 
андоз роҳ надиҳанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Њолати гузариши 
соњибкорон

Башкирия может ввести налог на бездет-
ность для повышения рождаемости в реги-
оне. Об этом на своей странице в Facebook 
написал председатель государственного со-
брания-курултая Республики Башкортостан 
Константин Толкачев.

 «Поскольку Конституция РФ провозглашает 
Россию социальным государством, не следует 
снимать с повестки вопрос о налоге на бездет-
ность, который существовал в Советском Союзе 
вплоть до его распада, хотя лично мне более 
близка идея уменьшения суммы уплачиваемых 
налогов для родителей», — заявил он.

По его словам, этот вопрос будет обсуж-
даться парламентариями на осенней сессии. 
Соответствующее заявление спикер Госсовета 
сделал после того, как ознакомился с данны-
ми о рождаемости в регионе. Он отметил, что 
за первое полугодие в республике родились 
всего 19622 ребенка, хотя еще несколько 
лет назад эта цифра достигала 60 тысяч, а в 
1940−50 годы превышала 100 тысяч человек.

Толкачев также выразил уверенность, что 
проблема с низкой рождаемостью характер-
на для всей России и большинства развитых 
стран. Среди причин он рассматривает мен-

талитет современной молодежи, который, по 
его мнению, нацелен на личностный рост. По-
мимо так называемого налога на бездетность 
председатель Госсобрания предлагает ввести 
меры поддержки. Например, поощрять рож-
дение первого ребенка.

В июле сообщалось, что рождаемость 
в России достигла своего минимума за по-
следние 10 лет.

За первые три месяца этого года в стране 
появились 355,3 малышей, что на 9,1 про-
цента ниже, чем за аналогичный период 
прошлого года. Министр труда и социальной 

защиты Максим Топилин отметил, что в целом 
показатели «неплохие».

Налог на бездетность существовал в 
СССР с ноября 1941 года и позиционировал 
себя как «Налог на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан». Согласно указу пре-
зидиума верховного совета СССР от 21 ноября 
1941 года, бездетные мужчины от 20 до 50 лет 
и бездетные замужние женщины от 20 до 45 
лет должны были отчислять шесть процентов 
зарплаты государству. Меньше ставка была у 
тех, кто получал меньше 91 рубля в месяц.

https://news.mail.ru

Солҳои охир барои фаъолияти бах-
ши хусусӣ ҷиҳати рушди соҳибкорӣ, 
бахусус соҳибкории истеҳсолӣ фа-
зои басо мусоид фароҳам гардида-
аст, ки ин, пеш аз ҳама, аз кӯмаку 
дастгирӣ ва ғамхориҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат 
медиҳад.

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В российском регионе задумались о введении налога на бездетность
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Муњтарам шањрвандон ва  
андозсупорандагон!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
рӯихати субъектҳои бефаъолиятро тибқи талаботи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тар-
тиби аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ, хориҷ намудани шахси ҳуқуқӣ 
ва соҳибкори инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси 
ҳуқуқии хориҷии бефаъолият”, ҷиҳати аз Феҳристи ягонаи 
давлатӣ хориҷ намудан, пешниҳод менамояд.

Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки дар сурати пайдо гарди-
дани арзу шикоятҳо нисбати андозсупорандагони бефа-
ъолият, ба Бахши иттилоотӣ бо рақамҳои содакардашудаи 
телефонии 151 ва 152 ё ба Кумитаи андоз бо суроғаи 
ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев 42/2 арзу шикоятҳои худро 
пешниҳод намоед.

Қаблан, барои ҳамкориятон миннатпазирем. 
Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ № Номгўи 
андозсупорандагон

Санаи 
бақайд-

гирии 
давлатӣ

РМА

163 72 ҶДММ «Счастливого 
пути»

 040021279

164 73 НШ «Содот Афғон 
Бахтиёр ЛТД» дар ҶТ

14.02.2012 040035856

165 74 ҶДММ «Тоҷи Сомон» 13.02.2015 040047881

166 75 ЧДММ «Сомон-Хуҷа» 08.10.2008 040026585

167 76 ҶДММ «Строитель 
гидротехник»

14.01.2004 040015772

168 77 ҶДММ «Селена дуняси» 27.02.2008 040024962

169 78 ҶДММ «Аниса 2010» 12.02.2010 040030054

170 79 ҶДММ «Солор» 18.09.2009 040028785

171 80 ҶДММ «Ченс Инк 
Точикистон»

01.10.2009 040028887

172 81 ҶДММ «Истинвест» 27.09.2006 040021523

173 82 ҶДММ «Бумеранг» 03.02.2014 040045353

174 83 ҶДММ «Бизнес офис 
экюипмент»

10.10.2012 040037605

175 84 ҶДММ «Тиҷорати 
истеҳсоли Европ Азия»

09.08.2011 040034593

176 85 ҶДММ «Тоҷполис» 18.04.2011 040033732

177 86 ҶДММ «Базис-Д» 24.03.2013 040040231

178 87 ҶДММ «Саёҳат» 02.06.1999 050001824

179 88 ҶДММ «Гули сурх» 16.02.2011 040033283

180 89 ҶДММ “Ит. Сар. рушд. 
Мамол. Осиё. Миёна”

 040019891

181 90 ҶДММ «Апекс групп» 06.05.2008 020026356

182 91 ҶДММ «Самфар» 26.02.2004 040016011

183 92 ҶДММ «Водник 2» 13.08.1999 040007165

184 93 ҶДММ «Осио Америка» 19.04.2013 040042145

185 94 ҶДММ «Субҳон 2000» 16.01.2015 040047569

186 95 ҶДММ «Пардис 
Дурафшон-2»

26.03.2013 040040549

187 96 ҶДММ «Набз» 25.07.2009 040028299

188 97 ҶДММ «Парасту 100» 22.10.2013 040044529

189 98 ҶДММ «Сохтмон 
строитель»

18.07.2005 040020730

190 99 ҶДММ «Фирӯзу Беҳрӯз» 11.07.2013 040043665

191 100 ҶДММ «Ҳамоюн» 05.09.2012 040037410

192 101 ҶДММ «Шаҳри 
интеллектуали»

29.07.2017 040052650

193 102 ҶДММ «Даво дунё» 12.05.2010 040030729

194 103 ҶДММ «Исттр эйд» 11.07.2005 040018907

195 104 ҶДММ «Оҳан гудоз» 16.07.2014 040046309

196 105 ҶДММ «Тоҷтревел» 02.12.2010 040032627

197 106 ҶДММ «Тур 
эдьюкейшн»

18.09.2007 040023324

198 107 ЧДММ «Ҷамшед» 27.10.2000 040010779

199 108 ҶДММ «Эскалада» 30.04.2008 040025658

200 109  ҶДММ «Юнитекс» 08.05.2001 040011598

201 110 ҶДММ «Агро замин 
геодез»

26.12.2001 040012871

202 111 ҶДММ «Қубо Душанбе» 30.03.2013 040040785

203 112 ҶДММ «Парвариш» 24.02.2009 040027296

204 113 ҶДММ «Гейзер» 23.04.2010 040030545

Нозироти андоз дар ноҳияи Рашт

Шахсони ҳуқуқӣ

205 1 ҶДММ «Барзгар» 28.06.2005 080004653

206 2 Хоҷагии Деҳқонии 
Дорои Масъулияти 
Маҳдуди «Кабирбой»

29.01.2002 080003569

207 3 ҶДММ «Аноҳито 2012» 19.04.2012 080006782

208 4 ҶДММ «Исмоил 2010» 05.07.2010 080006383

209 5 ҶДММ «Ҷовидон» 22.06.2010 080000211

210 6 ҶДММ «Ташрифзодаи 
Фаррух»

26.07.2010 080003359

211 7 ҶДММ «Қисмат» 21.07.2010 080000128

212 8 ҶДММ «Ҷурабек» 16.03.2010 080000017

213 9 Хоҷагии Деҳқонии 
Фермерии «ҲомиД»

15.06.2010 080002012

214 10 Хоҷагии Деҳқонии 
Фермерии “Амир”

16.06.2010 080003180

215 11 ҶДММ «Тараккиёт» 10.07.2010 080004065

216 12 ҶДММ «Иттиҳоди Ҳоит» 18.11.2015 080008276

Нозироти андоз дар ноҳияи Тоҷикобод

Шахсони ҳуқуқӣ 

217 1 КТ « Мухаммадамин» 28.12.2010 130002240

218 2 КТ «Эҳсон-2011» 22.01.2011 130002256

Нозироти андоз дар н.Шаҳринав

Шахсони ҳуқуқӣ 

219 1 ҶДММ «Ҳумайн ТҶ» 28.01.2014 160007217

220 2 ҶДММ «Ғалла» 05.04.2010 160004061

221 3 ҶДММ «Шанс 94» 16.03.2010 160000798

222 4 ҶДММ «Само» 26.10.2009 160005744

Нозироти андоз дар шаҳри Левакант

Шахсони ҳуқуқӣ 

223 1 ҶДММ «РСУ» 26.02.2007 390000236

224 2 ҶДММ «Лиен Шенг» 09.10.2012 390002882

Нозироти андоз дар шаҳри Гулистон

Шахсони ҳуқуқӣ 

225 1 ҶДММ «Манфиат 
тичорат»

01.07.2010 560001028

226 2 ҶДММ «Налиёти Парвиз» 31.05.2010 560004430

Соҳибкорони инфиродӣ

227 3 Исмоилов Музаффар 21.04.2011 515078864

228 4 Ҳамидов Абдухалил 19.11.2009 565022482

229 5 Насулоева Санавбархон 04.04.2013 565137733

230 6 Рӯзиев Джаҳонбег 20.06.2012 565032179

231 7 Насибалиев Улуғбек 11.03.2011 685072097

232 8 Мирзоев Парвизҷон 14.10.2009 635164250

233 9 Ёкубова Мавзуна 03.02.2010 565003299

234 10 Ҳалимов Абдураҳмон 16.10.2014 636207061

235 11 Тоҷибоева Маъсуда 27.08.2010 655097235

236 12 Алихонов Давронхон 17.05.2012 515206482

237 13 Ҳудойбердиева Барно 06.02.2010 565008434

238 14 Тоиров Алишер 27.09.2011 515093381

239 15 Назаров Зохир 29.01.2013 565045543

240 16 Аминҷонов Абдуҳаллим 13.05.2009 635093324

241 17 Шодиматов Муродҷон 10.06.2013 515146769

242 18 Ҷумаев Ҷумабой 22.10.2013 565164127

243 19 Муҳамедов Илҳом 29.01.2010 515109148

244 20 Ҷалилов Зафарҷон 10.11.2011 635377757

245 21 Ҳасанов Исломҷон 23.02.2011 635387648

246 22 Ҳомидова Муяссар 09.03.2012 565032373

Р Ӯ И Х А Т И
андозсупорандагони бефаъолияте, ки аз ҷониби 

Нозиротоҳои андоз дар шаҳру ноҳияҳои И.Сомонӣ, Сино, 
Рашт, Тоҷикобод, Шаҳринав, Левакант ва Гулистон  барои 

хориҷ намудан аз Феҳристи ягонаи давлатӣ пешниҳод 
карда шудаанд

(Аввалаш дар шумораи гузашта)

Тибқи фармоиши Раиси Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба андозсупо-
рандагони бемасъулият» аз 5-уми августи соли 2019, 
№371, дар асоси талаботи банди 51 моддаи 17, қисми 
3 моддаи 44, моддаи 89 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Фармоиши Раиси Кумитаи андоз «Оид 
ба тасдиқ намудани тартиби ба рӯихати «Андозсупо-
рандагони бемасъулият» аз 02.11.2015, №376 дохил 
ва хориҷ намудани субъектҳои хоҷагидор», ба рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият», ки бо Фармони 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 16.02.2011, №57 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳо 
ворид шуд.

Тавре гуфта мешавад, тибқи тартиби муқарраршуда 
барои сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои 
андоз, андозсупорандагони дар замимаи №1-и Фар-
моиши мазкур дарҷшуда, бо дарназардошти хулосаҳои 
замимагардида ба рӯихати «Андозсупорандагони 
бемасъулият» дохил мешаванд. Ҳамзамон, бинобар 
бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта, инчунин 
татбиқи чораҳои маъмурӣ, андозсупорандагони 
дар замимаи №2-и Фармоиши мазкур дарҷшуда, бо 
дарназардошти хулосаҳои замимагардида аз рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ мешаванд.

Зимнан, раёсатҳои дахлдори Кумитаи андоз ва 
мақомоти ҳудудии андоз вазифадор карда шудаанд, 
ки аз лаҳзаи ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъ-
улият» дохил намудани субъекти хоҷагидор, фаъолияти 
онҳоро зери назорати қатъӣ қарор дода, ҷиҳати ислоҳи 
камбудиҳое, ки барои содир намудани он субъект ба 
рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил 
шудааст, дар доираи талаботи қонунгузорӣ ва тартиби 
мазкур чораҷӯӣ намоянд.

Замимаи №1 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи 

андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 5 августи соли 2019, №371

 

Замимаи №2 
ба Фармоиши Раиси Кумитаи 

андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 5 августи соли 2019, №371

Ф. ҶОВИД

Андозсупорандагони 
бемасъулият

Номгӯи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият» дохил карда 

шудаанд:

№ Номгӯи андозсупоранда

Сабабҳои ба рӯихати 
«Андозсупорандагони 

бемасъулият» 
дохил намудани 

андозсупорандагон

1 ҶДММ «Сапеда 112» 

Пардохт накардани бақияи 
қарзи андоз (аз ҳисоби 

санади санҷишӣ)

2 ҶДММ «Севан»

3 ҶДММ «Альянс Сомон»

4 ҶДММ «Интеллект»

5 ҶДММ «Оламафрӯз 2016»

6 ҶДММ «Ба пеш»

7 ҶДММ «Озод байналхалки» 
(«Озод Интернешнл)

Номгӯи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати 
«Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ карда 

шудаанд:
№ Номгӯи андозсупоранда
1 ҶДММ «Азамат 2010»
2 ҶДММ «Сумая Н»
3 ҶДММ «Азизулло»
4 ҶДММ «Рахшон 1»»
5 ҶДММ «Раъно У»
6 ҶДММ «Сорбон 97»
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Тибқи қонунгузории амал-
кунанда ҳар як ниҳоде, ки ба 
корҳои назоратӣ, аз ҷумла 
санҷиши андозҳо сафарбар 
мешавад, бояд дар Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо, ки ба 
соҳибкор аз ҷониби мақомоти 
андоз ройгон дода мешавад, 
маълумоти заруриро сабт на-
мояд.

Т а в р е  а з  Р а ё с а т и 
бақайдгирии андозсупоран-
дагони Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иттилоъ доданд , Дафтари 
бақайдгирии санҷишҳо дафта-
ри қайди санҷишҳои субъектҳои 
хоҷагидор дар Тоҷикистон 
буда, ба он, тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ, 
оид ба ҳар як санҷиши гуза-
р о н и д а ш уд а и  ф а ъ ол и я т и 
субъектҳои хоҷагидор дар 
кишвар маълумот ворид ме-
шавад. Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо аз тарафи субъекти 
хоҷагидор тибқи шакл ва тарти-
би муқаррарнамудаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 
мегардад.

Манбаъ илова намуд, ки 
субъектҳои хоҷагидор вази-
фадоранд ҳар як санҷишро 
дар Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо сабт намоянд. Баъди 
ба субъектҳои хоҷагидор супур-
дани қарор оид ба гузаронида-
ни санҷиш шахси мансабдори 
мақомоти санҷиш ва роҳбари 
субъекти хоҷагидор уҳдадор 
мешавад , ки дар Дафтари 

бақайдгирии санҷишҳо маълу-
моти зеринро сабт намояд:

- насаб, ном, номи падар, 
рақами шаҳодатнома (аз ҷумла 
шаҳодатномаи махсус), номи 
мақомоте, ки 
шаҳодатномаро 
д о д а а с т , 
м у ҳ л а т и  э ъ -
т и б о р и 
шаҳодатнома;

- дар вақти 
иштироки му-
тахассиси даъ-
в а т ш уд а  д а р 
гузаронидани 
с а н ҷ и ш -  н а -
саб, ном, номи 
падар,  инчу -
н и н  р а қ а м и 
шаҳодатномаи 
хидматӣ, номи 
ташкилоте, ки 
намояндаи он 
мебошад ва дар 
сурати мустақил будани мута-
хассис, рақами шаҳодатномаи 
шахсӣ ва агар тибқи қонун фаъо-
лияти мутахассиси даъватшуда 
бояд иҷозатнома дошта бо-
шад, рақами иҷозатнома, номи 
мақомоте, ки иҷозатномаро 
додааст ва муҳлати эътибори 
иҷозатнома;

- асос барои санҷиши фаъо-
лияти субъекти хоҷагидор, сана 
ва вақти оғози санҷиш;

- мавзӯъ ва мақсади санҷиш.
Д а ф т а р и  б а қ а й д г и р и и 

санҷишҳо аз ҷониби мақомоти 
андоз ба соҳибкор ройгон да-

страс шуда, ҳар як андозсу-
поранда уҳдадор аст, ки онро 
дошта бошад.

Ба гуфтаи манбаъд аз моҳи 
декабри соли 2016 то 1-уми 
июли соли 2019 аз 70 ҳазор Даф-
тари бақайдгирии санҷишҳо, 
ки бо дархости Кумитаи андози 
назди Ҳукумати Ҷумҳуриии 
Тоҷикистон КВД КТН «Шарқи 
озод»-и Дастгоҳи иҷроияи Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
омода намуда буд , 67 257 
адад, аз ҷумла 45 991 адад  
ба нозиротҳои андоз ва 21766 
адад ба шуъба ва бахшҳои 

бақайдгирии давлатӣ дар шаҳру 
ноҳияҳои кишвар тақсим гар-
дидааст. 

Таҳлили ҳисобот нишон до-
дааст, ки дар ин давра аз 67257 
адад китоби ба нозиротҳои 
андоз ва шуъбаву бахшҳои 
бақайдгирии давлатӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо тақсим гардида, 43306 
адади он ба андозсупоран-
дагони амалкунанда дастрас 
шудааст, ки ин 94,7 фоизи 
таъминотро ташкил медиҳад. 
Дар баробари ин, аз 21766 
адад дафтари ба шуъбаҳо ва 
бахшҳои бақайдгирии давлатӣ 

пешниҳодгардида, 20368 адади 
он ба андозсупорандагони на-
втаъсис дастрас шудааст, ки ин 
93,6 фоизро ташкил менамояд.

Аз ҷониби нозиротҳои андоз 
дар шаҳри Душанбе аз 10692 
адад дафтарҳои ҷудогардида, 
9676 адади он ба андозсупо-
рандагон дастрас шудааст, ки 
90,5 фоизи таъминотро ташкил 
медиҳад.

А з  2 2 5 0  а д а д  Д а ф т а -
ри бақайдгирии санҷишҳои 
ҷудошуда, ки ба мақомоти 
андоз дар Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон тақсим гар-

дида буд, 2146 
а д а д и  о н  б а 
андозсупоран-
дагон дастрас 
шудааст, ки 95,4 
фоизро ташкил 
м е д и ҳ а д .  Б а 
андозсупоран-
дагони вилояти 
Суғд, аз 24 619 
адад Дафтари 
бақайдигирии 
с а н ҷ и ш ҳ о , 
23510 адад ада-
ди он ба андоз-
супорандагон 
дастрас гарди-
дааст, ки ин 95,5 
фоизи таъмино-
тро ташкил ме-

кунад. Аз 19126 адад Дафтари 
бақайдигирии санҷишҳо, ки 
ба андозсупорандагони вило-
яти Хатлон пешбинӣ шуда буд, 
17960 адади он ба андозсупо-
рандагон дастрас шудааст, ки ин 
93,9 фоизи нишондодро ташкил 
медиҳад. 

Ба ҳамин монанд, дар шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 9246 
адад Дафтари бақайдигрии 
санҷишҳои ҷудогардида, 8497 
адади он ба андозсупоран-
дагони амалкунанда дастрас 
гардидааст, ки ин 92 фоизи 
таъминотро ташкил менамояд.

Манбаъ бо такя ба таҳлили 
ҳисобот  илова намуд ,  ки 
шахсони масъули шуъба ва 
бахшҳои бақайдгирии давлатӣ 
ва нозиротҳои андоз дар шаҳру 
ноҳияҳоро зарур  аст, ки дар 
мавриди ба итмом расидани  
дафтарҳои дастраснамудаашон 
ва мавҷуд будани талабот, сари 
вақт аз анбори Кумитаи андо-
зи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иловатан китобҳоро 
дастрас ва ба андозсупоранда-
гон тақсим  намоянд. 

Ёдовар мешавем, ки шахси 
мансабдори мақомоти санҷиш 
барои саркашӣ аз ворид наму-
дани маълумот оид ба санҷиши 
гузаронидаистода дар Даф-
тари бақайдгирии санҷишҳо 
масъулияти муқаррарнамудаи 
қонунгузориро бар дӯш дорад.

Ҳамчунин, роҳбари субъекти 
хоҷагидор, ки дар он санҷиш 
гузаронида шудааст, уҳдадор 
аст дар Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо сана ва вақти анҷоми 
санҷишҳо, ҳангоми ошкор гар-
дидани вайронкунии шартҳо ва 
талаботи қонунҳо, тадбирҳое, 
ки аз ҷониби шахси мансабдо-
ри мақомоти санҷиш нисбати 
субъекти хоҷагидор андешида 
шудаанд ва мулоҳизоти худ 
дар шакли «Розиам», «Розӣ не-
стам», «Ба эродҳо розиам»- ро 
зикр намояд. Дар сурати Дафта-
ри бақайдгирии санҷишҳоро на-
доштани субъектҳои хоҷагидор 
шахси мансабдори мақомоти 
санҷиш дар санади санҷиш 
сабтҳои дахлдор ворид мена-
мояд. 

Аз ин рӯ, соҳибкоронро за-
рур аст, ки барои дастрас на-
мудани Дафтари бақайдгирии 
санҷишҳо ба мақомоти андоз 
муроҷиат кунанд ва ҳарчи зуд-
тар дар фаъолияти худ аз он 
истифода намоянд. Дар сурати 
надоштани чунин ҳуҷҷат кор-
мандони мақомоти андоз ва ди-
гар ниҳодҳо уҳдадор мешаванд, 
ки дар фаъолияти онҳо корҳои 
назоратӣ гузаронанд. 

Мазҳаб ҶУМЪА

Дастрасии ройгони Дафтари 
баќайдгирии санљишњо

Кормандони мақомоти андоз ба хотири пешгирии 
қонунвайронкуниҳои андоз, бартараф намудани 

камбудиҳои ҷойдошта, таъмини воридоти 
саривақтии маблағи андози дар рафти санҷиш 

ошкоршуда ва минбаъд ба қонунвайронкуниҳои 
андоз роҳ надодани андозсупоранда пайваста 

корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ мегузаронанд.

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Временный запрет на полеты са-
молетов Boeing 737 MAX приведет к 
сокращению выручки американской 
авиакомпании American Airlines на $400 
млн в текущем году. Такой прогноз со-
держится в отчете за второй квартал 
2019 года, опубликованном в четверг 
на сайте авиаперевозчика.

Как уточнили в American Airlines, в 
настоящий момент перевозчик эксплуа-
тирует 24 самолета серии 737 MAX, еще 
76 заказаны, из которых семь лайнеров 
должны были быть поставлены во вто-

ром квартале.
«Компания теперь считает, что отмена 

полетов [737 MAX] во втором квартале 
снизит выручку до уплаты налогов на 
$175 млн. Компания исключила эти само-
леты из графика воздушного сообщения 
до 2 ноября включительно. Продление 
отмен полетов еще на два месяца, как 
ожидает компания, приведет к негатив-
ному воздействию на общую выручку в 
2019 году до уплаты налогов в размере 
приблизительно $400 млн», — информи-
ровала American Airlines.

Чистая прибыль авиакомпании во 
втором квартале составила $1,1 млрд, 
увеличившись на 5% по сравнению с 
аналогичным кварталом 2018 года. Квар-
тальные доходы составили $12 млрд, до-
стигнув рекордно высокого показателя.

Другой авиаперевозчик Southwest 
Airlines в четверг информировал о ре-
шении ввиду приостановки эксплуата-
ции 737 MAX «прекратить выполнение 
полетов в международный аэропорт 
Либерти города Ньюарк в штате Нью-
Джерсипредстоящей осенью».

Эта американская авиакомпания пла-
нировала увеличить количество рейсов в 
этом году на 5%, однако теперь опасается 
спада этого показателя на 2%.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 
MAX была приостановлена после двух 
авиакатастроф: 10 марта этого года в 
Эфиопии разбился самолет Boeing 737 
MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, 
в результате чего погибли 157 человек, 
а 29 октября 2018 года при катастрофе 
самолета аналогичной модели компании 
Lion Air в Индонезии погибли 189 чело-
век. После этого многие страны, включая 
Россию, США и государства ЕС, из сооб-
ражений безопасности приостановили 
эксплуатацию самолетов этой серии.

https://news.mail.ru

American Airlines оценила в $400 млн годовой 
урон от запрета полетов Boeing 737 MAX
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Тибқи маълумоти дастрасшуда аз 
Нозироти андоз дар ноҳияи Фирдавсӣ, 
бақияи қарзи андоз дар ноҳия ба ҳолати 
1 июли соли 2019-ум 4359,4 ҳазор со-
мониро ташкил дода, нисбат ба аввали 
соли ҷорӣ ба маблағи 275,6 ҳазор сомонӣ 
кам гардидааст. Шумораи андозсупо-
рандагони қарздор 555 нафарро ташкил 
медиҳанд (267 шахси ҳуқуқӣ ва 288 
соҳибкори инфиродӣ), ки нисбат ба ав-
вали сол 41 нафар кам шудаанд.

Бо мақсади таъсиррасонӣ ва кам на-
мудани бақияи қарзи андозҳо нисбати 
337 андозсупорандаи қарздор дар шаш 
моҳи сипаригаштаи соли 2019 тибқи 
муқаррароти қисми 3 моддаи 72 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 
нозироти андози ноҳия ба маблағи уму-
мии 2888,0 ҳазор сомонӣ огоҳинома ир-
сол ва аз ин ҳисоб ба буҷет 1215,4 ҳазор 
сомонӣ ворид шудааст. 

Ҳамчунин, бо мақсади андешидани 

чораҳои пешбининамудаи қонунгузории 
андоз дар самти маҷбуран ситонидани 
қарзи андоз дар ин давра, нисбати 92 ан-
дозсупорандаи қарздор ба маблағи 2015,1 
ҳазор сомонӣ 144 адад қарор қабул гарди-
дааст, ки аз ин миқдор 94 адади он пурра 
иҷро шудааст. Аз ҷумла, 11 адад қарор 
дар бораи боздошти амалиёти хароҷоти 
суратҳисоби андозсупоранда, 68 адад 
қарор дар бораи ситонидани маблағи 
қарзи андоз аз ҳисоби суратҳисоби андоз-
супоранда ё дебиторони вай ва 65 адад 
қарор оид ба ситонидани маблағи қарзи 
андоз аз ҳисоби пули нақдии андозсупо-
ранда қабул шудаанд.

Бо  мақсади ошкор ва  барта -
раф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои 

маъмурӣ, ҳамчунин, нисбати 356 адад 
ҳуқуқвайронкунанда ба маблағи 537963 
сомонӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ татбиқ ва аз ин ҳисоб 326158 
сомонӣ рӯёнида шудааст. Зикр кардан ба-
маврид аст, ки аз ҳисоби бақияи маблағи 
ҷаримаҳои дар соли 2018 бамиёномада 
нақшаи татбиқи он, ки 439271 сомониро 
дар бар мегирифт, ба соли 2019 гузарони-
да шуда буд ва аз ҳисоби ҷаримапулиҳои 
мазкур дар нимсолаи аввали соли 2019 
ба маблағи 113250 сомонӣ ба буҷети 
мамлакат рӯёнида шудааст.

Дар маҷмӯъ, кормандони Нозироти 
андоз дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Ду-
шанбе баҳри таъмини иҷрои қарорҳои 
қабулгардида, кам кардани бақияи қарзи 
андоз ва шумораи андозсупорандагони 
қарздор тамоми чораҳои заруриро анде-
шида истодаанд. 

Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

27 июли соли 2019 дар 
Раёсати андоз дар шаҳри 
Душанбе бо иштироки сар-
дори Раёсати ташкили ан-
дозбандии Кумитаи андози 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шамсулло Ка-
бирзода, сардори Раёсати 
андоз дар шаҳри Душан-
бе Мизроб Асадуллозода, 
муовини сардори Раёсати 
андоз дар шаҳри Душанбе 
Обиди Муҳаммадсаид ва 
роҳбарону сармуҳосибони 
бозорҳо ва ширкатҳое, ки 
дар шаҳри Душанбе ба 
хизматрасонии нақлиётӣ 
машғуланд, семинар-маш-
варт доир гардид.

Мақсад аз ҷамъомад, пеш 
аз ҳама, расонидани моҳияти 
Фармоиши Раиси Кумитаи андоз 
аз 24.07.2019, №353 “Дар бораи 
ихтисори гурӯҳҳои хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагони бо 
п а те н т  ф а ъ ол и я т к у н а н д а и 
нозиротҳои андоз дар ноҳияҳои 
шаҳри Душанбе” ва баррасии 
нишондиҳандаҳои самти фаъо-
лият доир ба дурустии ҳисоб ва 
пардохти маблағи андозҳо аз 
ҷумла шумора ва фонди музди 
меҳнати коргарони кироя ва 
риояи талаботи банди 5 қарори 
Ҳукумтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 31.08.2012, №451 “Дар бораи 
тасдиқи Қоидаҳои андозбандии 
соҳибкорони дар асоси патент ё 
шаҳодатнома фаъолияткунанда” 
аз ҷониби маъмурияти бозорҳо 
ва ширкатҳое, ки ба хизматрасо-
нии нақлиётӣ машғул мебошанд, 
иборат буд.

Семинар - машватаро сар-
дори Раёсати андоз дар шаҳри 
Душанбе Мизроб Асадулло-
зода оғоз намуда, гуфт, ки бо 
мақсади халадор насохтани фа-
ъолияти соҳибкорон дар сам-
ти таъмини пардохти маблағи 
андозҳо ва дахолатҳои беасоси 
кормандони мақомоти андоз 
ба фаъолияти соҳибкорӣ тибқи 
Фармоиши Раиси Кумитаи андоз 
аз 24.07.2019, №353 “Дар бораи 
ихтисори гурӯҳҳои хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагони бо патент 
фаъолияткунандаи нозиротҳои 
андоз дар ноҳияҳои шаҳри Ду-

шанбе” бастҳои кории корман-
дони гурӯҳҳои хизматрасонӣ ба 
андозсупорандагони бо патент 
фаъолияткунандаи нозиротҳои 
андоз дар шаҳри Душанбе, 
ки барои назорати фаъолияти 
соҳибкорони бо патент фаъолият-
кунанда дар нозиротҳои андози 
ноҳияҳои шаҳри Душанбе воба-
ста шуда буданд, пурра ихтисор 
гардиданд.

Тавре зикр шуд, минбаъд 
соҳибкорони бо патент фаъо-
лияткунанда уҳдадоранд, ки 
бе дохолати корманди масъу-
ли мақомоти андоз маблағҳои 
ҳисобшудаи патенти худро ҳар 
моҳ бе таъхир ба буҷет пардохт 
карда, доир ба иҷрои уҳадориҳои 
андозӣ дар як сол як маротиба, то 
санаи 1-уми марти соли ҳисоботӣ, 
бо мақомоти андози маҳалли 
қайди худ санади муқоисавӣ 
тартиб диҳанд.

Вобаста ба ин, аз маъмурияти 
бозорҳо ва ширкатҳои ба хизма-
трасонии нақлиётӣ машғулбуда 
даъват ба амал оварда шуд, 
ки ҳамчун агенти андоз қабл 
аз бастани қарордодҳо нусхаи 
ҳуҷҷатҳои бақайдгирии шахсони 
воқеиро ба сифати соҳибкори 
инфиродӣ дар мақомоти андоз 
талаб намуда, ҳамзамон, барои 
таъмини пардохти саривақтии 
маблағҳои патенти соҳибкорони 

фаъолияткунанда мусоидат ку-
нанд ва бо нозиротҳои андоз 
дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе 
ҳамкориро мустаҳқам намоянд.

Дар идома сардори Раёсати 
ташкили андозбандии Куми-
таи андоз Шамсулло Кабирзода 
зикр кард, ки яке аз вазифаҳо ва 
ваколатҳои мақомоти андоз ин 
ба амалбарории корҳои назоратӣ 
баҳисоб меравад. Кумитаи андоз 
тайи солҳои охир кӯшиш ба харҷ 
дода истодааст, ки андозсупоран-
да бо ҳисси масъулиятшиносӣ, 
ба худандозбандии фаъолияти 
соҳибкориаш майлу рағбат пай-
до намояд, то ин ки мақомоти 
андоз аз татбиқи механизмҳои 
назоратӣ – гузаронидани корҳои 
назоративу санҷишӣ ҳарчи беш-
тар худдорӣ намояд.

- Аммо чуноне ки аз таҳлилҳои 
гузаронидашуда аз рӯи ҳисоботи 
пешниҳодкардаи андозсупо-
рандагон ба мақомоти андоз 
бармеояд, андозсупорандагон 
манбаъҳои андозбандишавандаи 
худро дар эъломияҳои андозӣ 
кам ё ночиз нишон медиҳанд. 
Новобаста аз онки андозсупо-
рандагон як соҳаи фаъолия-
тро амалӣ менамоянд, аммо 
нишондиҳандаҳои фонди музди 
миёнаи меҳнат гуногун ва дар 
мавриди дигар субъектҳои маз-
кур беасос дар ҳисоботи андозӣ 

шумора ва музди меҳнати воқеии 
коргари кирояро кам нишон до-
даанд, - қайд кард Ш. Кабирзода

Ҳамзамон, дар рафти ҷаласа 
рафти иҷрои талаботи банди 
5 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451 
аз ҷониби маъмурияти бозорҳо 
ва ширкатҳое, ки ба хизматрасо-
нии нақлиётӣ машғуланд, мав-
риди баррасӣ қарор гирифт. Зикр 
шуд, ки новобаста аз таъкидҳои 
пайваста, ирсоли мактубҳо ва 
огоҳиномаҳо дар самти таъмини 
муқарророти қонунгузорӣ, му-
таассифона, ҳоло ҳам ҳолатҳои 
сари вақт пешниҳод накардани 
маълумот, нопурра ва бе ҳуҷҷати 
тасдиқкунандаи соҳибкорӣ ба-
стани шартномаҳои иҷора дар 
аксари бозорҳо ва ширкатҳои 
ба хизматрасонии нақлиётӣ 
машғулбуда ҷой дорад.

Чунончи, коркарди маълу-
моти аз ҷониби КВД “Бозори 
Деҳқон” ба таври электронӣ ба 
мақомоти андоз пешниҳодшуда 
нишон дод, ки аз шумораи уму-
мии субъектҳои дар бозор фа-
ъолияткунанда дар 9 ҳолат РМА 
қайд нашуда, дар 27 ҳолат РМА ба 
ному насаби соҳибкор мутобиқат 
намекунад, дар 5 ҳолат суроғаи 
фаъолияти соҳибкор мутобиқ 
нест ва дар 10 ҳолат фаъолияти 
соҳибкорон дар мақомоти андоз 
расман қатъ гардидааст, аммо 
дар маълумоти пешниҳодшуда 
ҳамчун субъекти амалкунанда 
эътироф мегардад. Бояд гуфт, 
ки ҳолати мазкур эҳтимолияти 
бе қайд дар мақомоти андоз ба 
фаъолияти соҳибкорӣ машғул 
гардидани соҳибкоронро ифо-
да менамояд. Чунин ҳолат 
дар фаъолияти дигар бозорҳо 
ва ширкатҳои ба хизматрасо-
нии нақлиётӣ машғулбуда низ 
мушоҳида мешавад.

Ш. Кабирзода ба масъалаи 
дигари рӯзномаи семинар - маш-
варат дахл карда, ёдовар шуд, ки 
Кумитаи андоз шароит фароҳам 
оварда истодааст, ки тамоми 
хизматрасониҳои худро бо ан-
дозсупорандагон пурра тариқи 
электронӣ ба роҳ монад, то ки 
пеши роҳи қонуншиканиҳо то 
андозае гирифта шавад. Ис-
тифодаи шакли хизматрасонии 
электронӣ ва ҳисобаробаркунӣ 
байни мақомоти андоз  ва 
а н д о з с у п о р а н д а  н и ш о н а и 
масъулиятшиносӣ ва фарҳанги 
баланди хизматрасонист.

Бо мақсади иҷои талаботи 
банди 5 қарори мазкур дар до-
ираи модулҳои барномаҳои ком-
пютерии мақомоти андоз ба маъ-
мурияти бозорҳо ва ширкатҳои 
ба хизматрасонии нақлиётӣ 
машғулбуда имконият дода шу-
дааст, ки рӯихати иҷоракорони 
худро дар шакли электронӣ бо 
истифода аз ҳуҷраи шахсии худ ба 
мақомоти андози маҳалли қайди 
худ пешниҳод намоянд.

Б о  д а р н а з а рдо ш т и  д а р 
таҳрири нав омода гардидани 
модулҳои нави компютерӣ ва 
сари вақт аз ҷониби бозорҳо 
пешниҳод намудани маълумот 
дар шакли электронӣ бори ди-
гар тартиби дохилшавӣ, таҳия 
ва пешниҳод намудани ҳисобот 
дар шакли электронӣ ва ди-
гар имкониятҳои барномаи 
компютерӣ ба иштирокдорон 
шарҳу тавзеҳ дода шуд.

Шамсулло Кабирзода аз 
роҳбарону  сармуҳосибони 
бозорҳо ва ширкатҳое, ки дар 
шаҳри Душанбе ба хизматра-
сонии нақлиётӣ машғуланд, 
даъват ба амал овард, ки иҷрои 
уҳдадориҳои худро оид ба 
пешниҳоди ҳисобот ва эъломияҳо 
дар муҳлатҳои муқарраргардида 
амалӣ намоянд ва даромадҳои 
худро пурра нишон дода, пар-
дохти андозҳоро сари вақт ва дар 
ҳаҷми пурра таъмин намоянд.

Дар интиҳои ҷаласа аз ҷониби 
андозсупорандагон дархосту 
пешниҳодҳо манзур гардид  
ва кормандони мақомоти ан-
доз вобаста ба ҳар як саволи 
пешниҳодшуда посухҳои мушах-
хас доданд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Пешгирї аз зиёдшавии ќарз
Бақияи қарзи андоз имрӯз дар ҷумҳурӣ ба яке 

аз масъалаҳои ташвишовар табдил ёфтааст. 

Номутобиќатї
дар нишондињандањо оид ба дурустии 
њисоб ва пардохти маблаѓи андозњо
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обуна ба рӯзномаи  

«Боҷу хироҷ»

Бояд гуфт, ки  бештар ҳадафи 
асосии гурӯҳҳои террористию 
экстремистӣ ҷавонон, ки яке аз 
қишрҳои осебпазири ҷомеа ме-
бошанд, қарор мегиранд.  Онҳо 
бештар ба ифротгароии иттилоотӣ 
даст мезананд. Баҳри пешгирии 
ин падидаи номатлуб чӣ бояд 
кард? Ин мавзӯъро  сармутахасси-
си Раёсати омӯзиши масъалаҳои 
амнияти минтақавии  Маркази 
тадқиқоти стратегии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ҳикматулло ХОҶАЕВ шарҳ дода, аз 
ҷумла чунин ибрози назар намуд:

- Яке аз омилҳои асосии ҷалби 
ҷавонон ба гурӯҳҳои мазкур исти-
фодаи васеи сомонаҳои интернетӣ 
ва ғайраҳо мебошад.

Тавре зикр гардид, василаи 
асосии чунин фаъолияти тахрибга-
рона имкониятҳои нави воситаҳои 
интиқоли иттилоот ва технологияи 
иттилоотӣ арзёбӣ мегардад. Иф-
ротгароии иттилоотӣ асосан аз 
тариқи  Интернет сурат мегирад. 
Ба ибораи дигар, ғояҳои  ифрот-
гароию террористӣ ба воситаи 
Интернет, шабакаҳои  иҷтимоии  
мухталиф ба объекти мавриди на-
зар,  аз  ҷумла  ҷавонон  расонида 
мешаванд.

Бояд  тазаккур дод, ки ба фарқ  
аз амалҳои  террористии ошкоро  
(инфиҷор, оташзанӣ, гаравгонгирӣ, 
қатли мансабдорон ва ғайра) иф-
ротгароии иттилоотӣ  ба таври  но-
аён  таъсир мерасонад ва муайян 
кардани манбаи он номумкин аст. 
Бинобар ин, аксарияти ҷавонон, ки 
ба  Интернет ва шабакаҳои гуногуни 
иҷтимоӣ  алоқамандӣ  доранд, бо  
сабаби  ноогоҳии сиёсӣ   ба доми 
субъектҳои  ифротгарои  иттилоотӣ 
афтиданашонро нафаҳмида мемо-
нанд. Пиёдакунандагони ғояҳои 
ифротгароии  иттилоотӣ  бо  ис-
тифода аз  технологияҳо ё  абзори  
мухталифи ҷолиб (саволу ҷавоб, 

бозиҳои мухталиф  ва ғайра) ба  
тадриҷ мағзи ҷавононро ҷалб 
ва идора  мекунанд. Дар  қатори 
маводи пешакии  ҷолиб ё ҷаззоб 
ғояҳои  ифротгароиро  ба ҷавонон  
талқин  менамоянд.

Ҷавонони  таҳти  таъсири  иф-
ротгароии  иттилоотӣ қарор гириф-
та,  хориҷ  аз  ихтиёри  худ ба  иҷрои  
супоришҳои аз  тариқи шабакаҳои  
иҷтимоӣ ва  Интернет  додашаван-
да  даст  ба амалҳои террористӣ  
мезанад.  Дар натиҷа як нафар, 
ки аз рўи ангезаҳои ифротӣ амал 
мекунад, метавонад аз рӯи миқёс 
нисбат ба гурӯҳҳои аз ҳама сершу-
мори террористӣ харобии бештар 
ба ҷомеа  расонад.

Ифротгароии иттилоотӣ дар 
баробари рушди технологияи 
иттилоотӣ  такомул меёбад. Ин 
шакли ифротгароӣ, мутаассифо-
на, ояндаи худро дорад. Яъне 
имкониятҳои эҳтимолии он маъ-
лум аст ва онҳо номаҳдуданд.

Ҳадафи асосии он заиф ва вай-
рон кардани сохти конститутсионӣ 
мебошад. Ҷавонон- объекти асо-
сии  таъсиррасон  ба ҳисоб мера-
ванд,  зеро дар  марҳалаи  кунунӣ 
онҳо неруи созанда  ва офарандаи  
мамлакат   маҳсуб мешаванд. Аз ин 
лиҳоз, ифротгароии  иттилоотӣ дар 
талоши он  аст, ки  тавассути идо-
ракунии  мағзи ҷавонон  тамоми 
ҷомеаро   фаро гирад.

Ин  як  хатари ҷиддӣ  мебо-
шад.  Ҷавонону волидайнашон 
ин хатарро бояд хуб  дарк  карда,  
барои пешгирӣ аз  ифротгароии  
иттилоотӣ  тадбирҳои зарурӣ ан-
дешанд.

Муайян карда  шудааст, ки 
имрўз  дар шабакаҳои  иҷтимоию 
интернет на як нафар, балки 
гурӯҳҳои ифротӣ фаъолият до-
ранд. Ин гурӯҳҳо  бо риояи ҷиддии 
мартаба дар байни аъзои он, ки 
пеш дар як гурӯҳ шомил буданд, 
имрўз аз ҳисоби рушди воситаҳои 
алоқа шакли роҳбарии шабакавиро 
ба кор мебаранд. Ин маънои онро 
дорад, ки имрӯз гурӯҳҳои ифротӣ 
фақат як пешвои харизматӣ надо-
ранд, ки идеология ва стратегияи 
худро ба тамоми гурӯҳ таҳмил на-
моянд. Ҳоло дар худи як гурӯҳ чанд 
пешвоён ҳастанд. Ҳар кадоми онҳо 
сарчашмаҳои маблағгузории худро 
доранд ва фазои иттилоотии акса-
рияти  мамлакат ва минтақаҳои 
мавриди назарро  тасхир кардаанд.

Гурӯҳҳои ифротӣ соҳаҳои нав 
ба нави фазои иттилоотиро фаро 
гирифта, дар ниҳоят, ба оммаи 
васеъ ғояҳои худро бомуваффақият 
талқин мекунанд. Метавон таъкид 
кард, ки ифротгароии иттилоотӣ 
зинаи омодагӣ барои намудҳои 
дигари ифротгароӣ мебошад. Дар 
оянда он муҳити мусоидро ба-
рои паҳншавӣ ва қабули ғояҳо ва 

идеалҳои ифротӣ фароҳам меорад.
Ба ақидаи мо, имрӯз нас-

ли ҷавон пойбанди  интернету 
шабакаҳои иҷтимоӣ гардидаанд. 
Ҷавонон ҳарчӣ бештар вақти худро 
дар назди телефон ва  компютер 
сипарӣ мекунанд ва ба ҷаҳони 
маҷозӣ нисбат ба воқеият аф-
залият медиҳанд. Дар интернет 
ва шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ 
бе зикри ном ё бо номи муста-
ор (тахаллус) дар як лаҳза итти-
лооти мухталиф паҳн мешавад. 
Даҳҳо ҳазор интернет – сайт ва 
вебпорталҳои амалкунанда имрӯз 
мавриди истифодаи террористону 
ифротиён қарор доранд. Аз тариқи 
шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо тараф-
дорони нав ҷалб карда, ғояҳои 
ифротгароиро таблиғ менамоянд.

Имрӯз дар таркиби ташкилотҳои 
байналмиллалии террористӣ ин-
тернет – хадамоти комили касбӣ 
фаъолона кор мекунад ва ҳудуду 
имкониятҳои он хеле вусъат ёфта-
аст. Бо кумаки интернет–манбаъҳо 
имрӯз маъракаҳои иттилоотӣ ба-
рои дастгирии гурӯҳҳои гуногуни 
терорристӣ роҳандозӣ гардида, 
ҷараёни амалиёти террористӣ ба 
нақша кашида мешавад ва итти-
лооти муфассал дар бораи ҳадафҳо 
ва объектҳои ҳамла ҷамъоварӣ 
карда мешаванд. Террористон 
дар интернет воситаҳои пардох-
ти электронии маблағ ва дигар 

системаҳоро васеъ истифода ме-
баранд. Воситаи асосӣ барои даъ-
ват, муроҷиат ва интиқоли навору 
дискҳои видеоӣ ва аудиоӣ низ 
интернет мебошад. Дар маҳсулоти 
мазкури интернетӣ иттилоот дар 
бораи  амали террористӣ дар 
шароити мухталиф, дастурамал 
барои таҳияи дастгоҳҳои худсохти 
мунфаҷира ва шумораи зиёди ви-
део дар бораи «қаҳрамониҳо»-и  
терррористон ғунҷонида меша-
ванд.

Саъю талоши давлатҳо барои 
мониторинг ва аз байн бурдани 
сайтҳои ҷараёнҳои ифротӣ ва 
террористӣ на ҳама вақт самара-
бахш аст. Интернет – манбаъҳо 
ва вебпорталҳои ташкилотҳои 
террористӣ  шакли худро тағйир 
медиҳанд, кӯшиш мекунанд таҳти 
мазмуни дигар пинҳон шаванд, 
доменҳои нав таъсис медиҳанд, 
хостинги кишварҳои гуногунро 
истифода мебаранд. Дар зимн, 
онҳо аз озодии сухан суиистифода 
бурда, онро васеъ ба кор меба-
ранд. Таҷриба нишон медиҳад, 
ки аз байн бурдани сайтҳои 
террористӣ мушкил аст, чунки 
онҳо провайдерҳои хориҷиро ис-
тифода мебаранд. Дар натиҷа як 
давлат наметавонад ба бастани 
сайти ғайриқонунӣ дар давлати ди-
гар муваффақ шавад. Тафовут дар 
қонунгузории миллӣ низ монеаи 
ҷиддӣ дар ин роҳ аст. Чунин сурат 
гирифтани кор шаҳодат медиҳад, 
ки имрӯз проблемаи терроризм 
дар интернет ба як мавзӯи асосию 
мубрам барои ҷомеаи ҷаҳонӣ таб-
дил ёфтааст.

Аз ин рў, ҷавонон ва падару 
модарони онҳо, ҳар як аъзои со-
лимфикри ҷомеаро зарур аст, ки 
аз дастовардҳои замони муосир 
самаранок истифода бурда, фар-
зандон ва насли ҷавонро таҳти 
назорати қатъӣ қарор диҳад.

ХАТАРИ ИФРОТГАРОИИ ИТТИЛООТЇ:  
волидайн ва масъулинро зарур аст, ки барои 
пешгирии он тадбирњои муассир андешанд

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ —Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии мамлакат изҳор доштанд, ки «имрӯз терроризм ва 
экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои баша-

рият хатари на камтар аз силоҳи ядроӣ ба миён овардааст».



Боҷу хироҷ №34 (1183) 

Панҷшанбе, 22 августи соли 2019  15ЭЪЛОН

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА  
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати сарфаи вақти корӣ ва бе 
ҳозир шудан ба нуқтаҳои хизматрасонии 
“Амонатбонк” қабули андозҳо аз молу мулки 
ғайриманқули шахсони воқеиро дар шакли 
ғайринақдӣ тавассути PОS – терминалҳо ба роҳ 
мондааст.

Хотиррасон мешавем, ки ҳангоми пардохт 
намудани маблағи андозҳо шаҳрвандон ва ан-
дозсупорандагон бо чиптаҳои пардохт таъмин 
ва ҳамзамон маблағҳои пардохтшуда ба таври 
автоматӣ дар ҳисобварақаи онҳо сабт мегардад.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон ва андозсупоран-
дагон бо истифода аз тартиби мазкур, мета-
вонанд андозҳо аз молу мулки ғайриманқули 
худро минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар 
нозиротҳои андози маҳалли қайди худ бо ис-
тифода аз кортҳои бонкӣ пардохт намоянд.

Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

БА ДИҚҚАТИ ШАҲРВАНДОН ВА  
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва соҳибмулконе, 
ки дорои объектҳои молу мулки ғайриманқул, 
ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлӣ, 
гаражҳо, биноҳо, иморатҳо, бӯстонсароҳо, 
дигар биною иморатҳо ва қитъаҳои замин 
мебошанд, хоҳиш менамояд, ки маблағҳои 
ҳисобшудаи андоз аз молу мулки ғайриманқул 
ва замини наздиҳавлигии худро сари вақт ба 
буҷети давлатӣ пардохт намоянд. 

Хотиррасон менамоем, ки дар сурати пар-
дохт накардани маблағи андоз аз молу мул-
ки ғайриманқул ва қитъаҳои замин рӯихати 
шаҳрвандон ва соҳибмулкони аз андоз қарздор дар 
матбуоти даврӣ ба чоп мерасад ва ҳамчунин тибқи 
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ нисбати 
маблағҳои пардохтнашуда фоизҳо ҳисоб мегарданд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН ЭЪЛОН

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маъ-

лумоти шумо мерасонад, ки дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони 
инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамо-
янд» аз 31.08.2012, №451 шахси воқеие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул мебошад, уҳдадор аст фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори 
инфиродӣ дар асоси патент ва ё шаҳодатнома ба қайди давлатӣ 
гирад.

Бақайдгирӣ дар нозироти андоз имконият медиҳад, ки давраи 
фаъолияти шумо ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта шуда, тибқи 
тартиби муқарраргардида ҳифзи иҷтимоиатон таъмин  шавад.

Хотиррасон менамоем, ки дар асоси талаботи Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул 
шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бе бақайдгирӣ дар мақомоти андоз 
аз 30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 1650 сомонӣ то 
2200 сомонӣ ҷарима пешбинӣ гардидааст.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон

ЭЪЛОН
БАРҲАМ МЕХЎРАД

 � ҶДММ  «Имкон Осиё»  (РЯМ 
0110023889, РМА 010099697 ) 
воқеъ дар ноҳияи Сино, барҳам 
мехўрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо 
муддати 2 моҳ қабул карда меша-
вад. 

 � ҶДММ НФС «Фирдавс» (РЯМ 
5510004610) воқеъ дар шаҳри 
Исфара, барҳам мехўрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ қабул 
карда мешавад. 

 � ҶДММ «Тоҷиксохтмон» (РМА 
510027445) воқеъ дар шаҳри Ис-
фара, барҳам мехўрад. Ҳамаи арзу 
шикоятҳо муддати 2 моҳ қабул 
карда мешавад. 

 � ҶДММ  «Медкон Септ»  (РМА 
020005285) воқеъ дар ноҳияи 
И.Сомонӣ, барҳам мехўрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ қабул 
карда мешавад. 

ЭЪТИБОР НАДОРАД
 � Патенти соҳибкори инфиродӣ  

Ҳусайнов Эраҷ (РЯМ 0331280089) аз 
ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум шу-
данаш беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ  
М и р з о а л и е в  Ҷум а хо н  ( РЯ М 
0331388512) аз ноҳияи Фирдавсӣ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ  
В а й д и л о е в  Ш у ҳ р а т  ( Р Я М 
0430205619) аз ноҳияи Сино, би-
нобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ  
Манонов Беҳруз (РЯМ 0331191346) 
аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар 
гум шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Сангова Малика (РЯМ 1830081679) 
аз шаҳри Қўлоб, бинобар гум шу-
данаш беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 

инфиродӣ  Исмоилов Обидҷон 
(РЯМ 3030032125) аз шаҳри Ҳисор, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба Х/Д «Аслиддин» 
(РЯМ 2630015044) аз ноҳияи Те-
мурмалик, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Ҳ а м д а м о в а  Н а з и р а  ( Р Я М 
0330084700) аз ноҳияи Фирдавсӣ, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ  Баротов Абдурасул (РЯМ 
1630007922) аз ноҳияи Шаҳринав, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ  Раҳматов Ҳоҷӣ  (РЯМ 
0630004916) аз шаҳри Роғун, би-
нобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 

Бобоназаров Маҳмадраҷаб (РЯМ 
3730080888) аз ноҳияи Панҷ, би-
нобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Холиқов Шавкат  (РЯМ 
6230030939) аз шаҳри Истаравшан, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Патенти соҳибкори инфиродӣ 
Иброгимов  Ҷамолиддин  (РЯМ 
0530095033) аз шаҳри Ваҳдат, 
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи бақайдгирии 
мутааллиқ ба МТИ № 44 (РЯМ 
2610001396) аз ноҳияи Темурма-
лик, бинобар гум шуданаш беэъти-
бор дониста шавад.

 � Иқтибос  аз Феҳристи яго-
наи давлатии шахсони ҳуқуқӣ  
муталлиқ ба ҶДММ «Ҳалим-2002» 
(РЯМ 2610000461) аз ноҳияи Те-
мурмалик, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

Тавре аз Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи андози 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, 
ҳарчанд дар давраи ҳисоботӣ маблағҳои ҳисобшудаи 
андозҳо аз ҳисоби соҳибкорони бо патент фаъолиятку-
нанда дар миқёси ҷумҳурӣ 102,5 млн. сомониро ташкил 
дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 
8,4 млн. сомонӣ ё 108,9 фоиз афзоиш ёфтааст, аммо иҷрои 
нишондиҳандаи маблағи патент дар миқёси ҷумҳурӣ ба 
андозаи 81,7 фоиз иҷро гардида, аз маблағи пешбинигар-
дида 23,2 млн. сомонӣ кам мебошад.

Аслан, сабабҳои таъмин нагардидани ҷамъоварӣ ва 
вориди буҷет сохтани маблағи пешбинишудаи патентро 
дар мақомоти ҳудудии андоз дар сатҳи дахлдор назорат 
накардани фаъолияти соҳибкорон ва нокифоя анҷом до-
дани корҳои фаҳмондадиҳӣ доир ба пардохти саривақтии 
маблағҳои устувори патент ва пурра ба қайди давлатӣ 
ҷалб нагардидани шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкори 
инфиродӣ дар мақомоти андоз маънидод мекунанд.

Тибқи иттилои манбаъ, гарчанде маблағи воридоти 
андоз аз ҳисоби соҳибкорони дар асоси патент фаъолият-
кунанда, дар маҷмӯъ, афзоиш ёфтааст, вале он дар баъзе 
аз мақомоти ҳудудии андоз дар 6 моҳи соли 2019 нисбат 
ба ҳамин давраи соли гузашта коҳиш ёфтааст. 

Зикр бояд кард, ки дар баробари камшавии маблағи 
воридоти андозҳо камшавии шумораи соҳибкорон низ 
дар баъзе аз мақомоти ҳудудии андоз ба назар мерасад. 
Камшавии шумораи соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои Ку-
шониён 19 адад, Хуросон 12 адад, Дӯстӣ 24 адад, Қубодиён 
19 адад, Ҷалолиддини Балхӣ 41 адад, Муъминобод 11 
адад, Темурмалик 3 адад, Шамсиддин Шоҳин 2 адад, 
Ваҳдат 115 адад, Турсунзода 332 адад, Нуробод 11 адад, 
Рӯдакӣ 33 адад, Шаҳринав  16 адад, Фирдавсӣ  146 адад 
ва Шоҳмансур 12 адад рост меояд.

Натиҷаи таҳлил ва коркарди маълумоти дастрасшуда 
аз Раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ (РБДА) нишон 
додааст, ки ҳолати бақайдгирии шахсони воқеӣ ба сифати 
соҳибкори инфиродӣ дар мақомоти андоз дар сатҳи паст 
қарор дорад ва аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз дар ин 
самт таваҷҷуҳи дахлдор зоҳир нашудааст, ки дар натиҷа, бо-
иси ба соҳибкории ғайриқонунӣ (хизматрасонии нақлиётӣ) 
даст задани шахсони воқеӣ гардидааст.

Чунончи, шумораи воситаҳои нақлиёти мусофиркаш 
ва боркаши шахсони воқеӣ, ки дар соли 2018 ба муоинаи 
техникӣ ҷалб шудаанд, тибқи муқоисаи маълумоти дастрас-
шуда аз РБДА дар ҷумҳурӣ 33145 ададро ташкил медиҳад, 
ки аз ин 7970 адад воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ва 
мутаносибан 25175 адад воситаҳои нақлиёти боркаш ба 
ҳисоб меравад.

Бояд қайд намуд, ки бо воситаҳои нақлиёти мусофир-
каш ва боркаши мазкур, аслан, дар фаъолияти соҳибкорӣ 
– хизматрасонии нақлиётӣ анҷом додашуда, мутобиқ 
ба талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
31.08.2012, №451 бояд ҳамин миқдор ҳамчун соҳибкор 
аз қайди мақомоти андоз гузашта, бо патент таъмин 
бошанд. Аммо муқоисаи маълумоти дастрасшуда бо 
маълумоти дар мақомоти андоз мавҷудбуда оид ба шу-
мораи соҳибкорони бақайдгирифташуда аз рӯи фаъоли-
яти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ тибқи патент нишон 
додааст, ки аз ин, дар маҷмӯъ, 13397 адад, аз ҷумла аз 
рӯи фаъолияти хизматрасонии мусофиркашонӣ 3878 адад 
ва аз рӯи фаъолияти боркашонӣ 25354 ададро ташкил 
медиҳад, ки тафовут 19748 адад аст. Яъне, 4092 адад ё 
48,7 фоиз воситаи нақлиёти мусофиркаш ва 15656 адад 
ё 37,8 фоизи шумораи умумии воситаи нақлиёти борка-
ши аз муоинаи ҳатмии техникӣ гузаштаи шахсони воқеӣ 
эҳтимолияти бе қайд дар мақомоти андоз ба хизматра-
сониии нақлиётӣ машғул гардидани онҳо дар мақомоти 
ҳудудии андоз ҷой дорад.

Зикр бояд кард, ки дар ин самт аз ҷониби мақомоти 
андоз дар якҷоягӣ бо шуъбаҳои бақайдгирии давлатӣ дар 
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ рейдҳои муштарак ба роҳ монда 
шудааст. Ҳамзамон, бо истифода аз рӯихати дастрасшуда 
ба суроғаи ронандагоне, ки ба хизматрасонии нақлиётӣ 
машғул мебошанд, ҷиҳати дар қайди мақомоти андоз гу-
зоштан огоҳинома ирсол гардида, кор дар ин самт идома 
дорад. 

Вобаста ба ин, мақомоти ҳудудии андозро лозим мео-
яд, ки дар ин самт корро ҷоннок намуда, баҳри таъмин кар-
дани нишондиҳандаҳои қисми даромади буҷети давлатӣ 
ва бақайдгирии субъектҳо ба сифати соҳибкори инфиродӣ 
дар мақомоти андоз чораҳои заруриро андешанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Воридоти маблаѓи патент 
дар кадом вазъ аст?

Ба ҳолати 1 июли соли 2019 дар мақомоти ҳудудии андоз 
103882 нафар соҳибкори инфиродии бо патент фаъоли-
яткунанда ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ва аз ин 

ҳисоб ба буҷети давлатӣ 103,6 млн. сомонӣ андозҳо ворид 
гардидааст. Шумораи соҳибкорон нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 3382 нафар ва воридоти маблағи андозҳо ба 

андозаи 9,7 млн. сомонӣ зиёд ҷамъоварӣ шудааст.
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Д А В Л АТ З ОД А Н. М. -  Раиси Кумитаи андози назди  
Ҳ у к у м а т и  Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н ;  Қ А Ҳ Ҳ О Р З О Д А 
Ф.  С .  -  В а з и р и  м о л и я и  Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н ;  
СОЛЕҲЗОДА  А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи ан-

дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; МЕЛИКЗОДА 
К.Н. - муовини Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - ёрдамчии Раиси 
Кумитаи андози назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НУРЗОДА Ҷ. - сардори 
Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андози 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ВОҲИДОВ А. - котиби 
масъули рӯзномаи «Боҷу хироҷ»; НИГМАТОВ М. - сардори 
шуъбаи иқтисод, буҷет ва андози рӯзномаи «Боҷу хироҷ». 

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ Теъдод: 58 856

Тел:  233-08-41 (мухбирон),  
                 44-600-41-76 (шуъбаи эълон ва обуна)

Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Навбатдор: Абдуфаттоҳ ВОҲИДОВ

Суроға: ш. Душанбе,  х. Н. Қарабоев 42/3,  
бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

Индекс: 68930 

Рӯзнома дар нашриёти   
«Шарқи озод» чоп шудааст.

Дар ҳафтанома ба хотири 
гуногунандешӣ матолибе низ нашр 
мешавад, ки идораи ҳафтанома 
метавонад бо муаллифон ҳамақида 
набошад ва масъулияти онро ба 
дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ 
таҳти рақами 597 номнавис шудааст. 

Ҳафтанома бо шаҳодатномаи №0310003650 
дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА: очуБ -

ХИРОЧ-

АЗ ҲАР ХУСУС
АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

§ 2. БАРЌАРОРШАВЇ 
(АНЉОМИ ЉАРАЁНИ)  

НИЗОМИ МИЛЛИИ АНДОЗ 
(СОЛЊОИ 1995 – 1998)

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Моҳи январи соли 1998 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Оид ба низоми содаи андозбандӣ, 
ба ҳисоб гирифтан, ҳисобот додан нисбат ба 
соҳибкорони хурд» ҷорӣ гардид. Тибқи ин қонун 
барои корхонаҳои хурд, ба таври ихтиёрӣ, чун 
алтернативаи маҷмӯи андозҳои мувофиқи 
қонунгузорӣ муқараргардида, андоз ба ҳаҷми 10 
% аз маҷмӯи даромади соҳибкор муқаррар шуд. Аз 
ин маблағ 7 % ба буҷети давлатӣ ва 3 % ба буҷети 
маҳаллӣ ворид мегардид. Дар айни замон барои 
онҳо тартиботи амалкунандаи пардохти гумрукӣ, 
пардохти давлатӣ (боҷ), андоз барои хариди 
нақлиёт, андоз барои иҷозатнома, маблағҳо барои 
суғуртаи иҷтимоӣ нигоҳ дошта мешуданд. Ҳуҷҷати 
расмии тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифода аз низо-
ми содаи андозбандӣ, ба ҳисоб гирифтан, ҳисобот 
додани корхонаҳои хурд (соҳибкорони хурд, 
иҷозатномае буд, ки мақомоти андози маҳалли 
номнависшудаи корхонаи хурд ба муҳлати як сол 
медоданд ва корхонаро ба ҳисоби худ дохил ме-
намуданд. Иҷозатнома дар ҳолати риояи шартҳои 
зерин дода мешавад: 

- агар миқдори умумии кормандони ташки-
лот аз 15 нафар зиёд набошад;

- агар корхона барои соли пешин аз андоз 
ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ қарздор набошад; 

- агар корхона имконият дошта бошад, ки 
ҳисобу китоби маблағи бадастомадаро тавас-
сути дастгоҳҳои кассавӣ (хазинавӣ) пеш барад.

Барои ба тартиб даровардани андозҳои сер-
шумори соҳибкорони хурд ва ба шахси ҳуқуқӣ 
табдил надодани онҳо, солҳои охир аз тарзи 
патентии андозбандӣ истифода мешавад. Бо ис-
тифода аз ин тарзи кор баҳисобгирӣ ва назорати 
соҳибкории хурд содатар шуда, маблағгузорӣ ба 
буҷет аз ҳисоби андоз таъмин мегардад. Номгӯи 
навъҳои соҳибкорие, ки бояд патент бигиранд, аз 
ҷониби Вазорати молия ва Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 
мешавад. Агар пештар аз соҳибкорони хурд андоз 
тавассути патент гирифта мешуда бошад, дар 
солҳои охир, дар асоси таҷрибаи андӯхташуда, 
на танҳо пардохт барои патент, балки пардохт 
барои андози иҷтимоӣ низ ситонида мешавад. 

Дар баробари ҳалли масъалаҳои андоз, 
солҳои 1997 – 1998 дар ҷумҳурӣ кори зиёде оид 
ба интегратсияи маҷмӯи санадҳо ба ҳуҷҷати 
(санади) ягона - Кодекси андоз гузаронида шу-
данд. Таҳия ва қабули Кодекси андоз чун ҳуҷҷати 
(санади) ягонаи бе ҳеҷ гуна мазмуну мундариҷаи 
ба ҳам зид, бо мафҳумҳои мувофиқ, метавонад 
ҳусни мақтаи (ба охир расонидани) ҷараёни 
ташаккули низоми андоз мутобиқ ба шароити 
иқтисоди бозаргонӣ бо дарназардошти таҷрибаи 
андӯхташуда дар соҳаи андозбандӣ бошад.  

(Давом дорад)
Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ 

 «Аз таърихи молия, андоз ва  
ташаккулёбии низоми андозбандӣ  

дар Тоҷикистон»

Рози бартарӣ, бузургӣ, ифтихор 
ва шуҳрат дар хидмат ба дигарон аст.

х х х
Пулу вазифа инсонро дигар на-

мекунад, танҳо ниқобашро мегирад, 
зеро инсонеро, ки ботинаш хайр аст, 
моли дунё ба ӯ таъсир намекунад.

х х х
Ҳар як инсон ду дарахт дорад, яке 

дарахти хурсандӣ ва дигаре дарахти 
ғам, кадоме аз ин дарахтҳоро сероб 
кунад, аз ҳамон дарахт меваи зиёд 
мехӯрад.

х х х
Барои шурӯъ кардан олиҷаноб бу-

дан шарт нест, аммо барои олиҷаноб 
шудан, шурӯъ бояд кард.

Суханони
 њакимона

Д а р  т а р -
киби он то 27 
фоиз  шакар 
м а в ҷуд  а с т. 
В и т а м и н ҳ о и 
В (В15, В1, В2, 
В17), РР ва Р про-
витамини А (каро-
тин) барои организми 
инсон фоида доранд. Калий, 
никел, мис, ванадий, марганетс, мо-
либден, бӯр, стронсий, алюминий, 
магний, фосфор, дар бемориҳои 
кӯҳна, аз ҷумла дар пешгирии сак-
таи дил (инфаркт) мавқеи махсус 
дорад. Аз зардолу марҳам (мазь)-и 
косметикӣ ва кремҳо ҳам тайёр 
менамоянд. Онҳо барои хуб шудани 
намуди зоҳирӣ ниҳоят пуртаъси-
ранд.

Ҳоло 5 фоидаи ба мо 
номаълуми зардолу 

таваҷҷуҳ намоед.
1. Ба устуҳонҳо 

таъсири мусбат ра-
сонида, истеъмо-
ли он ба беморони 
остеопороз фоида 

дорад.
2. Гардиши хунро 

хуб намуда,ба одамони 
дучори камхунӣ (анемия) ёрӣ 

мерасонад.
3. Моддаҳои заҳрнокро аз орга-

низм фишурда, мебарорад.
4. Пиршавии бармаҳали орга-

низмро пешгирӣ менамояд, барои 
бартараф кардани ожангҳои бадан 
муфид аст. Витаминҳои «А», «С»-и 
таркиби зардолу пӯстро ҷавон ме-
намояд.

5. Қобилияти биниши одамро хуб 
менамояд.

5 фоидаи 
зардолу

Зар-
долу дар 

миёни меваҳо бо 
камии калория ва аз 
витаминҳо бой буда-
наш аҳамияти мах-

сус дорад. 

Ду бародар замини меросӣ доштанд. Рӯзе 
байнашон нофаҳмие пайдо шуда, оҳиста - 
оҳиста ба кинаю ғараз ва ҷангу ҷудоӣ оварда 
расонд. Ниҳоят бародарон заминро ба ду 
тақсим карданд.

Яке байни замин хандак меканд, дигаре 
дар андешаи чӣ гуна хати ҷудоӣ кашидан буд. 
Ҳамин вақт устое дари бародари калониро 
кӯфт. Дарро кушод ва бо нидои «шуморо Худо 
расонд» хоҳиш кард, ки байни замини ӯ ва до-
дараш девор рост кунад, то дидор набинанд.

Корро ба усто фармуду худ ба шаҳр рафт. 
Усто ба ҷои девор болои хандаки додараш 
пул сохт. Ҳамин лаҳза аз он тараф додараш 
расид ва ба гумони он ки пулро бо фармоиши 
ӯ сохтаанд, бародарашро оғӯш кард ва узр 
пурсид.

Бародарон аз усто сипосгузорӣ карда, 
хоҳиш намуданд, ки дар замини онҳо барои 
ҳамеша боқӣ монад, то бо кору хона таъмин 
бошад. Аммо ӯ гуфт: “Бисёр мехоҳам бимо-
нам, вале ҳоло пулҳои бешуморе ҳастанд, ки 
бояд бисозам”

Панди рўзгор

Ширкати LG робот-аробачаи CLOi-ро 
ихтироъ намуд, ки ба мардум барои 
харидорӣ дар супермаркетҳо кӯмак 
мерасонад.
Харидорон дигар бо азоб аробачаҳоро аз раста ба 

раста намекашанд. Минбаъд дасти онҳо холӣ шуда, 
ҳамаи молҳои харидаашонро роботи махсус то касса 
мебарад. Аввалин мағозаҳое, ки соҳиби чунин роботҳо 
мешаванд, шабакаи супермаркетҳои E-Mart-и Корея 
мебошад.

Роботҳои нав на танҳо бори харидоронро то касса 
мебаранд, болои рафи мағозаҳоро гуворо месозанд. 
“Аробачаи доно” дорои дисплее мебошад, ки номгӯи 
харид, сканер барои дақиқ намудани харидро дорост. Ба ғайри аз ин робот 
метавонад ба харидорон роҳи растаи дилхоҳро нишон диҳад.

Санҷиши мағозаҳои роботдори шабакаи E-Mart соли оянда оғоз меша-
вад. Ширкати E-Mart, ки ба харидорони мағозаи онҳо “аробачаҳои оянда” 
хизматрасонӣ мекунанд, аллакай дар пойтахти Корея - шаҳри Сеул мағозаи 
бе фурӯшандаро кушода шудааст.

Аробачаи доно 

Маълумот  дар 
бораи ашхоси зиё-
де, ки танҳо зиндагӣ 
к а р д а в у  о д а т а н 
б а  н и г о ҳ у б и н и 
ҳайвоноти хонагӣ 
машғуланд, чандон 
наву  ҷолиб нест. 
Вале вақте кор то он 
ҷое мерасад, ки бар-
хе аз ҳайвонҳо пас аз 
марги соҳибонашон 
м о л и к и  д о р о и и 
эшон мегарданд, ин 
аҷиб аст.

Масалан, чанде қабл Карл Ла-

герфелд , тарроҳи 
машҳури ширкати 
мӯди «Chanel» аз 
бемории саратони 
меъда дар синни 
85-солагӣ фавтид. 
Азбаски ӯ зану фар-
занд надошт, тамо-
ми дороии худ - 200 
миллион доллари ам-
рикоиро ба ҳисоби 
гурбааш бо лақаби 
Шуппет гузаронд.

Ҳамин тариқ, ме-
тавон гуфт, ки Шуппет айни ҳол доро-
тарин ҳайвони олам аст.

Ќасри дилрабои 
Италия

Қасри Кариняно дар Италия намои 
беҳтарини санъати меъмории асри XVII 
ба шумор меравад.  Он соли 1679  дар 
шаҳри Турин қомат афрохта, маҳсули 
дасти меъмор Гварино Гварин (1624 
- 1683) мебошад, ки пурра бо хишти 
пухта сохта шудааст. Қисми асосии 
иморат бо услуби барокко офарида 
шудааст, ки  биноро  мавҷшакл нишон 
медиҳад.  Намо ва  ороиши бино хеле 
зебо буда,  сабку усули санъатҳои 
меъмории мавритонӣ, барокко ва 
гаҷкории классикиро дар бар мегирад.  
Солҳои 1864 – 1867 намуди қасри Ка-
риняноро бо мармар пӯшондаанд, ки 
дар назари аввал хишти пухтаи сурхро 
ба ёд меорад.  

Доротарин гурбаи олам


