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Меҳмонхонаи 

замонавӣ дар ноҳияи 
Фирдавсӣ 

10 октябр Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва Раиси шаҳри Душан-
бе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 
дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт 
барои бунёди меҳмонхонаи 
замонавӣ бо марказҳои хиз-
матрасонии маишӣ оғоз бах-
шиданд.

Меҳмонхонаи замонавӣ 
б а  и с т и қ б о л и  3 0 - с о л а -
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ аз ҷониби соҳибкори 
ватанӣ Анвар Қурбонов бунёд 
карда мешавад.

Тибқи лоиҳа иншооти муо-
сири хизматрасонӣ – сайёҳӣ аз 
115 ҳуҷра бо шароити замонавӣ 
иборат буда, бо имкони қабули 
200 нафар дар як вақт бунёд 
мегардад.

Дар меҳмонхона 2  то-
л о р и  м а ҷ л и с ,  м а р ка з ҳо и 
хизматрасонӣ – фароғатӣ, то-
лори варзиш, ҳавзи шиноварӣ, 
қаҳвахона, мағозаи либос ва 
ғайра барои мизоҷон шароит 
фароҳам карда мешавад.

Меҳмонхонаи 9-ошёна 
бо дарназардошти талаботи 
байналмилалӣ ва мутобиқ ба 
меъёрҳои марказҳои хизма-
трасонии сеситорадор бунёд 
хоҳад шуд.

Зимни муаррифии лоиҳаи 
иншоот иттилоъ дода шуд, ки 
дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 
дар меҳмонхонаи замонавӣ 
то 100 нафар бо ҷойи кори 
муваққатӣ ва баъди пурра ба 
истифода додани он 50 нафар 
бо шуғли доимӣ ва маоши хуб 
таъмин хоҳанд гардид.

Дар асоси нақша дар оянда 
аз ҷониби соҳибкор кӯдакистон 
бо 300 ҷой ва мактаби ибтидоӣ 
барои 540 нафар сохта мешавад.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат 
иқдоми соҳибкори ватани-
ро дар самти бунёди иншо-
оти муосири хизматрасонӣ 
дар шаҳри Душанбе назаррас 
арзёбӣ карда, ҷиҳати иҷрои бо-
сифати корҳои бунёдӣ ва дар 
вақти муайянгардида ба ис-
тифода додани меҳмонхонаи 
замонавӣ дастуру ҳидоятҳои 
судманд доданд.

Меҳмонхонаи 
замонавӣ дар ноҳияи 

Исмоили Сомонӣ
Нахуст Сарвари давлат дар 

маҳалли сохтмон бо лоиҳаи 
меҳмонхонаи замонавӣ шинос 
шуданд.

Сохтмони меҳмонхонаи чор-

ситорадор аз ҷониби соҳибкори 
ватандӯст Тоҳир Ҳукуматов, 
дар асоси қарори Раиси шаҳри 
Душанбе аз 7 августи соли 2019 
ба роҳ монда мешавад.

Меҳмонхона аз 18 ошёна 
иборат буда, ҷавобгӯ ба талабо-
ти байналмилалӣ бунёд хоҳад 
гардид.

Мутобиқи лоиҳа, иншоот до-
рои 90 ҳуҷра буда, дар як вақт ба 
300 нафар хизмат мерасонад.

Дар меҳмонхона бунёди 
марказҳои хизматрасонӣ – 
фароғатӣ, толори маҷлис, толо-
ри машварат, толорҳои варзиш, 
шиноварӣ, кинотеатр, тарабхо-
на, қаҳвахона ва таваққуфгоҳи 
зеризаминӣ ба нақша гирифта 
шудааст.

Дар рафти корҳои сохтмонӣ 
дар меҳмонхонаи баландошёна 

30 нафар бо кори муваққатӣ ва 
пас аз пурра ба истифода дода-
ни он то 50 нафар бо ҷойи кори 
доимӣ ва маоши хуб таъмин 
мешаванд.

Б а ъ д и  ш и н о с о и и  п у р -
ра бо лоиҳаи меҳмонхонаи 
замонавӣ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба иқдоми соҳибкори 
ватандӯст баҳои баланд дода, 
баҳри иҷрои босифати корҳо ва 
риояи талаботи санъати балан-
ди меъмории миллӣ дастуру 
ҳидоятҳои муфид доданд.

С о ҳ и б к о р и  в а т а н ӣ  б о 
ҷонибдорӣ аз иқдомҳои со-
зандаи роҳбарияти олии дав-
лат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нақша дорад, ки 
иншооти мазкурро то ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
давоми ду сол бо сатҳу сифати 
баланди ҷавобгӯ ба меъёрҳои 
байналмилалӣ мавриди исти-
фода қарор диҳад.

Меҳмонхона дар 
ноҳияи Шоҳмансур

Бинои бисёрфунксионалӣ 
бо ҷойгиршавии меҳмонхонаи 
4-ситорадор аз 22 ошёна ибо-
рат буда, аз тарафи соҳибкори 
ватандӯст Бахтиёр Саидов бунёд 
мегардад.

Дар рафти корҳои сохтмонӣ 
зиёда аз 150 нафар мутахас-

сисони маҳаллӣ бо ҷойи кори 
муваққатӣ ва маоши хуб таъ-
мин хоҳанд гашт. Бо бунёд 
шудани бинои меҳмонхонаи 
замонавӣ дар шаҳри Душанбе, 
дар маҷмӯъ, беш аз 250 ҷойи 
корӣ таъсис меёбад.

Ҳ а н г о м и  м у а р р и ф и и 
лоиҳаи бинои баландошёнаи 
бисёрфунксионалӣ ба Сарва-
ри давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки 
шумораи ҳуҷраҳои меҳмонхона 
70 ададро дар бар мегирад. Дар 
як вақт имкон аст, ки ба 200 на-
фар хизмат расонида шавад.

Д а р  д о х и л и  б и н о и 
бисёрфунксионалӣ марказҳои 
савдою хизматрасонӣ, фароғатӣ, 
234 ҳуҷраи корӣ, ду маҷлисгоҳ, 
ошхона, толори варзишӣ ва 
қаҳвахона сохта шуда, бунёди 
таваққуфгоҳи зеризаминӣ низ 
пешбинӣ гардидааст.

Иншооти мазкур дар асо-
си нақшаи генералии шаҳри 
Душанбе ба истиқболи 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар 
доираи Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
бунёд гардида, зимни корҳои 
лоиҳакашӣ тамоми инфрасохто-
ри шаҳрсозии муосир ба назар 
гирифта шудааст.

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорон 
барои бунёди бинои муосир 
дар пойтахти мамлакат изҳори 
сипос намуда, иқдоми мазкур-
ро дар раванди созандагию 
бунёдкорӣ ва таъсиси ҷойҳои 
корӣ барои сокинон муҳим 
арзёбӣ карданд.

Бо мавриди баҳрабардорӣ 
қ а р о р  г и р и ф т а н и  б и н о и 
муҳташам, ки дар он марказҳои 
тиҷоратӣ, фарҳангию истироҳатӣ 
ва меҳмонхонаи замонавӣ 
ҷойгир мешавад, инфрасохтори 
сайёҳӣ дар пойтахт боз ҳам му-
каммал шуда, дар самти хизма-
трасонии баланд ба меҳмонону 
сайёҳони хориҷӣ шароити ар-
занда фароҳам мегардад.

Оѓози бунёди 
мењмонхонањо дар пойтахт

10 октябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар се ноҳияи 

пойтахт барои бунёди меҳмонхонаи замонавӣ бо марказҳои 
хизматрасонии маишӣ оғоз бахшиданд.

9 сентябр дар маҳалли сохтмони 
Неругоҳи барқи обии «Роғун» Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пас аз ба кор даровардани 
агрегати дуюми неругоҳ бо хабарни-
гори шабакаи телевизионии «Ал-
ҷазира»-и Давлати Қатар мусоҳиба 
анҷом доданд.
Барои инъикоси руйдоди муҳиму 

таърихӣ — ба кор андохтани агрегати ду-
юми Неругоҳи барқи обии «Роғун» даҳҳо 
нафар хабарнигорони воситаҳои ахбори 
оммаи дохил ва хориҷ ба Тоҷикистон 
омадаанд.

Зимни мусоҳибаи худ хабарнигори ша-
бакаи телевизионии «Ал-ҷазира»-и Дав-
лати Қатар аз Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо суолҳо оид ба рушди 
иқтидорҳои энергетикии Тоҷикистон, 
аҳаммияти иншооти гидроэнергетикии 
азими «Роғун», дар бораи таъсири глоба-
лии тағйирёбии иқлим, оқибатҳои манфии 

он ва тадбирҳои созандаи Тоҷикистон 
барои бартараф кардани оқибатҳои 
тағйирёбии иқлим, ташаббусҳои ҷаҳонии 
обӣ дар чаҳорчӯби Созмони Милали 
Муттаҳид ва дигар созмонҳои бонуфузи 
олам, нақши фаъоли кишвари мо дар 
ҳалли ин қазия, қабули қатъномаи СММ 
барои эъломи Даҳсолаи байналмила-
лии амал «Об барои рушди устувор, 
2018-2028», ҳолати имрӯзаву дурна-
мои ҳамкории минтақавии Тоҷикистон, 
посухҳои амиқ гирифт.

Қобили зикри хос аст, ки тамоми 
ташаббусҳои ҷаҳонии Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳалли 
мушкилоти глобалӣ, истифодаи самарано-
ку оқилонаи захираҳои гидроэнергетикӣ, 
ба фаъолият оғоз кардани Неругоҳи барқи 

обии «Роғун» ва ба кор андохтани агре-
гати дуюми нерӯгоҳ, мавриди таваҷҷуҳи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтаанд.

И н а к  м у с о ҳ и б а и  П р е з и д е н т и 
Тоҷикистон бо мухбири «Ал-Ҷазира»:

Президент: … Як ҷаҳон ташаккур! Хуш 
омадед ба Тоҷикистон. Тоҷикистон чун 
кишвари соҳибистиқлол манбаъҳои нафту 
газ надорад. Ягона боигарии Тоҷикистон 
захираҳои гидроэнергетикӣ аст ва аз рӯи 
ин нишондод дар ҷаҳон ҷои ҳаштумро ме-
гирад. Захира ва имкониятҳои Тоҷикистон 
зиёда аз 580 миллиард квт соатро ташкил 
медиҳанд. Вақте Тоҷикистон 9 сентябри 
соли 1991 истиқлол ба даст овард, таъ-
мини аҳолӣ ва иқтисодиёти мамлакат бо 
нерӯи барқ мушкили асосӣ буд. Солҳои 
аввал мо мардумро қариб, ки бо неруи 

барқ таъмин карда наметавонистем. 
Иқтисодиёти Тоҷикистон низ мушкилиҳои 
зиёд дошт. Бо ин сабаб мо ба рушди соҳаи 
энергетика дар Тоҷикистон рӯ овардем. 
Омӯзиши тарҳи Неругоҳи барқи обии 
Роғун, ки мо ҳоло дар назди он қарор до-
рем, ҳанӯз аз замонҳои пеш, аз замони 
шӯравӣ оғоз гардида буд, аммо пасон 
солиён ба гӯшаи фаромӯшӣ афтод.. Баъ-
ди ба даст овардани Истиқлолият мо аз 
нав ба омӯзиши ин тарҳ шурӯъ кардем ва 
оҳиста-оҳиста сохтмони онро сар кардем. 
Имрӯз мо ва шумо шоҳиди ба кор андох-
тани агрегати дуюми ин неругоҳ ҳастем. 
Роғун чист? Умуман, соҳаи гидроэнерге-
тика чист?

Тоҷикистон аз нигоҳи захираҳои 
гидроэнергетикӣ, неруи таҷдидшаванда 
дар дунё дар ҷои 8-ум қарор дорад. Ин-
чунин имрӯз аз рӯи фоизи истеҳсол ва ис-
теъмоли энергияи аз ҷиҳати экологӣ тоза 
дар байни кишварҳои ҷаҳон дар ҷои 6-ум 
қарор дорад.

Проблемаи глобалии ҷаҳони имрӯза 

Рушди иќтидорњои энергетикии Тољикистон
Мусоҳибаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон бо хабарнигори шабакаи телевизионии «Ал-
ҷазира»-и Давлати Қатар дар НБО «Роғун»
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ин проблемаи тағйирёбии иқлим ва 
ҳифзи табиат ба шумор меравад. Маса-
лан, чуноне коршиносони байналмилалӣ, 
институтҳои дахлдори СММ иброз до-
штанд, моҳи июли имсола аз моҳҳои 
гармтарини даҳсолаҳои охир будааст. Мо 
шоҳиди он ҳастем, ки дар дунё чи гуна 
сол то сол ҳодисаҳои нохуши марбут ба 
тағйирёбии иқлим сар мезананд. Аз ин рӯ, 
мо ба бунёди неругоҳҳои барқи обӣ, яъне 
тавлиди энергияи “сабз” аз манбаъҳои 
таҷдидшаванда шурӯъ кардем. Мо рӯ 
овардем ба иқтисоди “сабз”. Ин на танҳо 
барои худи мо, балки барои кулли минтақа 
аҳаммияти бузург дорад. Ин неругоҳҳое, 
ки мо сохта истодаем, барои тамоми 
минтақаҳои дуру наздик хизмат карда 
метавонанд.

Масалан, мо як лоиҳаи марбут ба 
неругоҳҳоро бо номи CASA-1000 амалӣ 
карда истодаем, ки ҳадафи он сохтани 
хатти интиқоли барқи баландшиддат аз 
Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Исло-
мии Покистон, ҳамчунин дигар кишварҳои 
Осиё мебошад. Ин лоиҳае, ки мо амалӣ 
карда истодаем, аз тарафи Бонки Ҷаҳонӣ 
дастгирӣ меёбад ва ҳаҷми маблағи 
татбиқи он 1 миллиарду 100 миллион 
доларро ташкил медиҳад. Яъне, агар мо 
ҳоло танҳо ба баъзе кишварҳои ҳамсоя 
интиқоли барқро ба роҳ монда бошем, 
аз соли 2021 мо ба Афғонистону Покистон 
дар ҳаҷмҳои хеле калон барқи аз нигоҳи 
экологӣ тоза содирот мекунем. Аз ин 
нигоҳ, неругоҳҳои барқи обии Тоҷикистон  
барои беҳтаршавии вазъи экологии 
минтақа хизмати бениҳоят бузург меку-
нанд. Аз тарафи дигар обанборҳои ин 
неругоҳҳо дар солҳои камобӣ, хушксолӣ 
мардумро бо захираҳои зарурии оби 
ошомиданӣ таъмин карда, дар мавсими 
тобистон ба кишварҳои минтақа дар обё-
рии заминҳо мусоидат хоҳанд кард. Ҳамин 
тариқ, рушди гидроэнергетика ҳам барои 
мо ва ҳам барои кишварҳои минтақа, ба-
рои экология ва рушди иқтисодиёту саноат 
фоидаовар аст. Барои ҳамин мо лоиҳаҳои 
мазкурро амалӣ карда истодаем.

Мухбири “ал-Ҷазира”: — Ҷаноби 
Президент,  шумо як китоб навиштаед 
бо номи “Тоҷикон дар оинаи таърих”…   
Саҳми арабҳо ё инвесторҳои араб дар 
эҳёи Тоҷикистон чӣ гуна аст?

П р е з и д е н т :  —  А с л а н  ч а н д о н 
қонеъкунанда нест. Мо  кишварҳои 
арабиро аз ҷумлаи шарикони муҳимми 
худ дар арсаи байналмилалӣ медонем. 
Ба рушду таҳкими муносибатҳои нек бо 
онҳо таваҷҷуҳи доимӣ зоҳир менамоем. 
Ҷаҳони араб ба кишварҳои минтақа бояд 
ба таври кофӣ таваҷҷуҳ зоҳир намояд. 
Метавон гуфт, ки давраи сипаришуда дар 
муносибатҳои мо  марҳалаи омӯзишӣ буд. 
Аммо, аз нигоҳи мо, марҳалаи омӯзишӣ 
тӯлонӣ шуд. Аллакай 28 сол гузашт. Имрӯз 
ҳамкориҳои мо бо кишварҳои арабӣ дар 
ҳоли рушд қарор доранд ва ҳоло дар сатҳи  
қонеъкунанда қарор надоранд.   Мо барои 
тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ  
ва ҳамкориҳо дар соҳаи гуманитарӣ 
кӯшишҳои зиёде ба харҷ дода истодаем. 
Чунки мо мардумони тоҷик ва ҷаҳони 
араб умумиятҳои хеле бо ҳам наздик ва 
зиёде дорем. Мо чандин маротиба дар 
сафарҳое, ки  ба мамолики араб доштем, 
чӣ сафарҳои расмӣ ва чӣ сафарҳои корӣ, 
ҷиҳати ҳузури бештар фаъоли иқтисодӣ 
ва сармоягузорӣ аз онҳо пайваста даъ-
ват ба амал меорем. Мисолҳо дар ин 
ҷода ҳастанд, лекин на он қадар зиёд. 
Ҳамкориҳои мо — бештар ҳамкориҳои 
иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо кишварҳои 
арабӣ, мисли Кувайт, Қатар ва то андозае 

бо Аморот ҳоло хуб ба роҳ монда шудааст.
Таваҷҷуҳи кишварҳои арабӣ ба 

минтақа, намедонам сабабаш чӣ бошад, 
чандон фаъол нест. Ҳол он ки мо таъриху 
тамаддуни муштарак дорем. Мо яке аз 
аввалин кишварҳои собиқ Шӯравӣ ҳастем, 
ки бо ташаббуси ин ҷониб, ки бисёриҳо 
дар он давра ба он зид буданд, аъзои 
Конфронси исломӣ шудем, зеро бо ҷаҳони 
ислом   хеле таърихи тӯлонӣ  дорем. Ман 
дар чандин баромадҳои худ борҳо он 
нуктаро  қайд кардаам, ки кишварҳои 
пешрафта ва аз лиҳози иқтидори иқтисодӣ 
бой имконият доранд, ки барои дастгирии 
кишварҳои рӯ ба инкишофи ҷаҳони ислом 
кӯмак кунанд. Ҳатто мисол ҳам овардам, 
ки агар даҳ фисади он маблағҳое, ки 
дар бонкҳои кишварҳои абарқудрат ва 
пешрафта гузоштанд, онро ба як фонди 
мутамарказ дар базаи бонки исломӣ ва 
барои дастгириву кӯмак ба кишварҳои 
рӯ ба инкишофи ҷаҳони ислом, агар ба 
шарте сарфа кунанд, ин аз чанд лиҳоз 
ҳам ба манфиати кишварҳои арабӣ, ҳам 
барои муттаҳидӣ ва сарҷамъии уммати 
мусулмон мусоидат намуда, ҳамкориҳои 
байни кишварҳои мусулмонӣ   зиёд ме-
шавад. Лекин афсӯс, ки ин чизҳо на он 
қадар шунида мешавад ва дастгирӣ карда 
мешавад. Ин боиси афсӯс аст.

Мухбири “ал-Ҷазира”: — Суоли дигари 
ман дар ин маврид чунин аст: Стра-
тегияи Шумо ҷиҳати ба ҳадди аксар 
расонидани тавлиди нерӯи барқ ва  ис-
тифодабарии он дар саноат ва рушди 
Тоҷикистон чӣ гуна аст?

Президент: — Асосан он обе, ки дар 
ин обанборҳо ҷамъ мешаванд, барои 
истеҳсоли қувваи барқ истифода меша-
ванд, мо кишвари кӯҳистонӣ ҳастем, 
наваду се фисади Тоҷикистонро кӯҳҳои 
бениҳоят баланд ташкил медиҳанд ва 
мо замини зиёде барои обёрӣ надорем. 
Яъне, ин бисёр як манбаи иловагии обёрӣ 
барои кишварҳои поёноб дар фасли гармо 
ва дар солҳои хушксолӣ мебошад. Яъне, 
обро мо асосан барои истеҳсоли қувваи 
барқ истифода мекунем ва дигараш ба 
кишварҳои поёноб меравад. Яъне онҳо 
обро барои рушди соҳаи кишоварзӣ ис-
тифода мебаранд.

Мухбири “ал-Ҷазира”: — Ҷаноби 
Олӣ, Тоҷикистон миёни Афғонистон ва 
инчунин Қирғизистону Ӯзбекистон воқеъ 
аст. Назари Шумо вобаста ба сулҳ ва 
гуфтушуниде, ки ҳоло байни ҳукумати 
Афғонистон ва Толибон шуда истодааст 
ва ояндаи ин кишвар чӣ гуна аст?

П р е з и де н т :  —  До и р  б а  в а зъ и 
Афғонистон,  аз тамоми лиҳоз ин ақидаи 

мо, назари мо ҳаст, ки амнияту тинҷии 
Осиёи Марказӣ пеш аз ҳама аз он воба-
ста аст — аз вазъ ва   авзои Афғонистон. 
Барои ҳамин ҳам аз рӯзи аввали замони 
истиқлолият ба даст овардани Тоҷикистон 
мо дар арсаи байналмилалӣ кӯшиш ба 
харҷ  дода истодаем, ки вазъи Афғонистон 
ҳар чӣ зудтар ҳаллу фасл карда шавад.  Дар 
ин   кишвар зиёда аз чил сол мешавад, 
ки ин гуна муноқишаҳои дохилӣ идома 
доранд. Вазъи имрӯза дар Афғонистон 
хеле мураккаб аст. Мо дида истодаем, ки 
бинобар амалкардҳо аз ҷониби гурӯҳҳои 
террористӣ, қариб ҳар ҳафтае, ҳар моҳе як-
ду ҳодисаи бениҳоят мудҳиши террористӣ 
рӯй медиҳад, Ва мо чандин маротиба 
иброз ҳам доштем, ки ҳаллу фасли қазияи 
Афғонистон танҳо роҳи низомӣ надорад. 
Бинем, ки ин қадар солҳои тӯлонӣ ҷанг 
дар Афғонистон идома дорад. Аз ин лиҳоз 
роҳҳои дигари ҳалли қазияи Афғонистон, 
ки вуҷуд доранд, аз ҷумла гуфтушунид, 
бояд мавқеи калидӣ дошта бошанд. 
Мо ҷонибдори он ҳастем, ки қазияи 
Афғонистон танҳо бо роҳи гуфтушунидҳо 
ҳаллу фасл карда шавад. Ва ақидаи ман 
ин аст, ки тақдири Афғонистон бояд дар 
дасти худи халқи Афғонистон бошад. Худи 
мардуми Афғонистон бояд тақдири худро 
ба даст гирад ва ояндаи худро муайян 
кунад. Умуман, вазъи Афғонистон барои 
чӣ ин қадар солҳои тӯлонӣ ногувор аст? 
Дар ин ҷо танҳо афғонҳо гунаҳгор не-
станд. Бадбахтии асосӣ дахолат ба корҳои 
Афғонистон аз берун аст. Барои ҳамин ҳам 
ана ҳамин авзоъ то имрӯз идома дорад ва 
пагоҳ чӣ мешавад касе пешгӯӣ карда на-
метавонад. Лекин мо ҳамчун як кишваре, 
ки бо Афғонистон  бениҳоят марзи тӯлонӣ 
дорем, ҷонибдори тамоми кӯшишҳои 
ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳукумати Афғонистон 
доир ба роҳандозии музокирот ва бо 
таври гуфтушунид ҳаллу фасл намудани 
қазияи Афғонистон ҳастем.

Он раванди гуфтушунидҳое, ки бай-
ни Толибон ва байни Амрико сурат 
гирифтанд, мо, фикр мекунем, ки хуб 
мешуд, агар дар ин раванд Ҳукумати 
Афғонистон фаъолтар ширкат намояд. 
Чунки ин Ҳукуматро мардум интихоб 
кардааст. Дуюмаш ба ин раванд бояд 
ҳамсоякишварҳои Афғонистон  низ ҷалб 
карда шаванд. Кӯшишҳое, ки то имрӯз ба 
харҷ дода шудаанд, ман фикр мекунам,  
як қадам ба сӯи сулҳу оромӣ мебошанд. 
Ба ҳар ҳол мо ҳамаҷониба тарафдори ра-
ванди  сулҳофарӣ дар ин кишвар ҳастем, 
лекин бар онем, ки ҳар ифоқае ва ҳар 
шартномае, ки дар ин раванд ба даст 
меояд ва ба имзо мерасад, бояд кафо-

лати иҷроиши амалиашро дошта бошад. 
Албатта, ин ҳама яку якбора амалӣ на-
мегардад. Раванди сулҳ бисёр мураккаб 
аст ва ман ин нуктаро аз таърихи талхи 
ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон мегӯям. 
Таҷрибаи раванди сулҳи тоҷиконро бояд 
меомӯхтанд, чунки қазияи Афғонистон 
бо он ҷанги шаҳрвандие, ки дар кишва-
ри мо буд, бисёр ҳам монанд ва қариб 
тавъам аст. Мо ҷиҳати кумаку мусоидат 
ба мардуми Афғонистон ва кишвари ба 
мо дӯсту ҳамсоя дар замони истиқлолият  
кӯшишҳои зиёд ба харч дода истодаем ва 
бовари комил дорам, ки он рӯз дур нест, 
ки сулҳу амонӣ дар ин кишвари ҳамсоя 
пойдор мегардад.

Мухбири “ал-Ҷазира”: — Ҷаноби 
Президент, мехостам оид ба он 
ташаббусҳое, ки ба СММ вобаста ба 
масъалаҳои об ва истифодаи ҳадди акса-
ри оқилонаи дарёҳои бузурги Тоҷикистон 
бар манфиати умум пешниҳод кардаед, 
назари худро ба мо баён кунед.

Президент:  Бале, мо аз лиҳози 
захираҳои об, махсусан оби ошомиданӣ, 
яке аз ҷойҳои  аввалро ишғол мекунем. 
Ҳатто беш аз шаст фисади обҳои минтақаи 
Осиёи Марказӣ дар дохили Тоҷикистон 
ташаккул меёбанд. Ҳоло дар худуди 
Тоҷикистон беш аз дувоздаҳ ҳазор пирях 
вуҷуд дорад. Мушкилоти об,  махсусан 
оби ошомиданӣ, ба омӯзиши ман ва 
таҳлилҳое, ки мо дорем, имрӯз ва дар оян-
да проблемаи ҷиддӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 
мешавад.

Аз ин лиҳоз, мо дар ҳамкорӣ бо дигар 
шарикон дар СММ чор маротиба бо та-
шаббус баромад кардем ва ҳоло ташаббу-
си чоруми мо — Даҳсолаи амал “Об барои 
рушди устувор, 2018-2028” амалӣ гашта 
истодааст. Мақсад аз ин ташаббусҳои мо 
дар он аст, ки ҷомеаи ҷаҳониро аз ин про-
блемаи глобалӣ ҳушдор диҳем,  яъне сари 
он мавзӯъ қарор гирем, ки дар маҷмӯъ 
чӣ кор карданамон даркор аст, то дар 
ҳамкорӣ роҳҳои ҳаломези масъалаҳои 
об пайдо карда шаванд. Мушкилоти 
кишварҳое, ки оби ошомиданӣ  надоранд 
ё ин ки захираҳои оби коррезӣ ба онҳо 
камӣ мекунад, ҳаллу фасл карда шаванд. 
Маҳз аз ин лиҳоз, ман фикр мекунам, ин 
ташаббуси мо аз ҷониби кишварҳои аъзои 
СММ бо иттифоқи оро ва қабули катъно-
маи Маҷмаи умумии СММ пазироӣ гардид 
ва ҳоло амалӣ гашта истодааст. Ҳамин буд, 
ки бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои 
Тоҷикистонро дар ин ҷода бисёр фаъолона 
дастгирӣ менамояд. Дар робита ба амалӣ 
гардидани ин ташаббуси худ мо ҳадафи 
дигаре, аз ҷумла ягон ҳадафи сиёсие на-
дорем. Мо мехоҳем, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 
ин проблемаи глобалӣ бо назари нек, он 
чи ки дар асл ин проблема вуҷуд дорад, 
мавқеъгирӣ намояд. Баъзан кишварҳое 
ҳастанд, ки хело мушкилиҳои сангини обӣ 
доранд. Ба онҳо бояд кӯмак кард, онҳоро 
бояд дастгирӣ кунем, то ин проблемаҳоро 
аз садди роҳи мардум  бартараф намоем.

Дар хотима ман шуморо ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хуш омадед мегӯям, ҳар вақте 
ки имконият доред, шумо метавонед ба 
Тоҷикистон сафар намоед, аз гӯшаҳою 
манзараҳои зебои мо дидан намоед, на 
ин ки  дар вақти кушодашавии ягон ин-
шоот. Аз пиряхҳои Тоҷикистон метавонед 
дидан кунед, аз зебогиҳои қисматҳои Ба-
дахшон, аз ҳайвоноти нодири Тоҷикистон, 
аз набототи он метавонед дидан кунед. 
Тоҷикистон кишвари на он қадар бузург 
бошад ҳам, вале аз захираҳои табиӣ 
кишвари бой аст. Тоҷикистон на танҳо 
об, балки  дигар захираҳои табиию ми-
нералии бисёр ғанӣ, ба истиснои нафту 
газ,  дорад.

Рушди иќтидорњои энергетикии Тољикистон
Мусоҳибаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон бо хабарнигори шабакаи телевизионии «Ал-
ҷазира»-и Давлати Қатар дар НБО «Роғун»
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Ҳамватанони азиз!
Тамоми сокинони мам-

лакатро ба ифтихори ҷашни 
Меҳргон, ки мисли Наврӯз 
ва Сада аз ҷумлаи ҷашнҳои 
бостонии халқамон мебошад, 
самимона табрик мегӯям.

Ҷашни Меҳргон ҳамчун 
ойини бисёр бостонӣ мероси 
арзишманди аҷдоди шараф-
мандамон буда, дар тӯли 
таърих ва имрӯз ба сифати яке 
аз рукнҳои муҳими худшино-
сиву худогоҳии мардуми мо ба 
ҳисоб меравад.

Меҳргон дар фарҳангу та-
маддуни халқи тоҷик ҷойгоҳи 
хоса дорад. Гузаштагони мо 
анъанаву суннатҳои онро дар 
хотираи таърихии хеш чун дур-
ри гаронбаҳои маънавӣ ҳифз 
карда, то ба наслҳои имрӯза 
расонидаанд.

Ин ҷашни миллӣ сар-
шор аз ҳикматҳои созандаву 
инсондӯстона буда, дар ба-
робари ин, исботи ҳанӯз дар 
замонҳои қадим кишоварз, 
яъне истеҳсолкунандагони 
неъматҳои моддӣ будани 
аҷдоди мо мебошад.

Ҳангоми таҷлили Меҳргон 
ҳамчун ойини анҷоми боба-
рори корҳои саҳроӣ ниёгони 
мо маҳсули дастранҷи худро 
ба намоиш гузошта, фарора-
сии онро бо шукӯҳу шаҳомат 
истиқбол мегирифтанд, аз 
натиҷаи заҳматашон хушҳолӣ 
менамуданд ва нияту орзу 
мекарданд, ки солҳои баъдӣ 
низ ҳосил фаровон шавад, то 
ки хони мардум пур аз файзу 
баракат бошад.

Пирӯзии некӣ бар бадӣ, 
некандешиву накӯкорӣ, аз 
қалбҳо дур кардани кинаву 
кудурат ва муҳаббату эҳтиром 
ба ҳамдигар ҷанбаҳои маъна-
вию ахлоқии ҷашни Меҳргон 
низ мебошанд.

И н  а р з и ш ҳо и  б а л а н -
ди маънавии Меҳргон аз 
қадимулайём то ба имрӯз 
бо илм, адабиёт, фарҳанг ва 
рӯзгори мардуми мо пайван-
ди ногусастанӣ доранд.

Абурайҳони Берунӣ дар 
осори худ доир ба ҷашни 
Меҳргон маълумоти пурқимат 
дода, аз ҷумла бо овардани 
ривояти пирӯзии Фаридун бар 
Заҳҳок ғалабаи хайрро бар 
шарр таъкид намудааст.

Шоирони бузурги тоҷик, 
аз қабили устод Рӯдакӣ, 
Фирдавсӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, 
Манучеҳрӣ, Низомӣ ва дига-
рон дар ашъори худ ҷанбаҳои 
п у р ҳ и к м а т у  п у р а р з и ш и 
Меҳргонро тавсифу ситоиш 
намуда, бо самимияту қалби 
пок истиқбол гирифтани онро 

тарғиб кардаанд.
Дар замони истиқлоли 

давлатӣ ин ойини бостонии 
мо дигарбора эҳё гардид ва 
тибқи қонунгузории амалку-
нанда ба ҷашни миллии мар-
думи кишварамон табдил ёфт.

Соли панҷум аст, ки ҷашни 
Меҳргон дар саросари киш-
вар таҷлил карда мешавад ва 
кишоварзони шарафманди 
мо якҷо бо мардуми мам-
лакат ин суннати фархун-
даи аҷдодиро бо хушҳолӣ 
истиқбол мегиранд ва бо 
шукрона аз фазои сулҳу су-
боти Ватан ҳамдигарро бо ин 
ҷашни бостонӣ табрик мена-
моянд.

Қобили таъкид аст, ки 
кишоварзӣ барои мо соҳаи 
ҳаётан муҳим буда, ба туфай-
ли заҳмати софдилонаи марди 
деҳқон имрӯз дар бозорҳои 
кишвар маҳсулоти хушсифату 
аз ҷиҳати экологӣ тоза фаро-
вон мебошад.

Ҳамзамон бо ин, бояд гуфт, 
ки соҳаи кишоварзӣ барои 
расидан ба яке аз ҳадафҳои 
стратегии миллӣ – ҳифзи ам-
нияти озуқаворӣ ва рушди 
саноат, махсусан, саноати 
сабуку хӯрокворӣ нақши басо 
арзишманд дорад.

Маҳз бо заҳмати деҳқонони 
асилу соҳибтаҷрибаи кишвар 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ сол аз сол афзоиш 
ёфта, маҳсулоти хушсифати 
Тоҷикистон, аз ҷумла меваю 
сабзавот ба кишварҳои гуно-
гун содирот мегардад.

Донишмандони моро за-
рур аст, ки расму ойинҳои 
вобаста ба Меҳргонро мав-
риди омӯзиши амиқ қарор 
дода, арзишҳои маънавию 
иҷтимоии онро бо дарназар-
дошти воқеъиятҳои замони 
нав ва шароити соҳибихтёрии 
давлати тоҷикон васеъ тарғиб 
намоянд.

Итминони комил дорам, 
ки ҷашни Меҳргон дар роҳи 
боз ҳам тавсеа пайдо карда-
ни худогоҳиву худшиносии 
халқамон мусоидат карда, 
боиси вусъати корҳои созан-
дагиву ободонӣ, истеҳсоли 
ҳарчи бештари маҳсулоти 
кишоварзӣ ва ҳифзи табиати 
зебои диёрамон мегардад.

Бори дигар тамоми соки-
нони мамлакатро ба ифтихо-
ри ҷашни бостонии Меҳргон 
самимона табрик гуфта, ба 
ҳар як хонадони кишвар сулҳу 
оромӣ, иқболу саодат ва да-
стурхони пурнозу неъмат орзу 
менамоям.

Ҷашни Меҳргон муборак 
бошад, ҳамватанони азиз!

Дар кори ҷаласа Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
Сарвазири Ҷумҳурии Арма-
нистон Никол Пашинян, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Белорус 
Александр Лукашенко, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Қазоқистон 
Қосим — Жомарт Токаев, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Қирғизистон 
Сооронбой Жээнбеков, Прези-
денти Ҷумҳурии Молдова Игор 
Додон, Президенти Ҷумҳурии 
Озарбойҷон Илҳом Алиев, 
Президенти Федератсияи Рос-
сия Владимир Путин, Прези-
денти Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
Шавкат Мирзиёев, Президен-
ти Ҷумҳурии Туркманистон 
Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов 
ва Раиси Кумитаи иҷроия — 
котиби иҷроияи Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил Сергей 
Лебедев иштирок карданд.

Ҷаласаи навбатии Шӯрои 
сарони давлатҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
дар нишасти хосаи сарони 
давлатҳо оғоз гардида, дар 
музокироти васеъ бо иштироки 
ҳайатҳои расмии кишварҳои 
аъзо ҷараён гирифт.

Дар кори ҷаласа масъалаҳои 
ҳамкории кишварҳо дар до-
ираи Иттиҳод, натиҷаи раёсати 
Туркманистон дар Иттиҳод ва 
мавзӯъҳои асосии ҳамкорӣ, 
интихоби раёсати Иттиҳод дар 

соли 2020, дигар масъалаҳои 
муҳими минтақавӣ ва ҷомеаи 
ҷаҳонӣ баррасӣ карда шуд.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Ҷаласаи Шӯрои 
сарони давлатҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
суханронӣ карданд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Э м о м а л ӣ  Р а ҳ м о н  т а ъ -
кид доштанд, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар чаҳорчуби уз-
вияти худ дар Иттиҳод ҳамеша 
ҷонибдори рушди ҳамкорӣ 
байни давлатҳои аъзо дар ҳама 
соҳаҳо мебошад.

Ҳамчунин таъкид гардид, 
ки ҳамкории гуногунҷанбаи 
иқтисодӣ, таҳкими муборизаи 
муштарак бо таҳдиду хатарҳо ва 
тавсеаи робитаҳои гуманитарӣ 
аз натиҷаҳои бобарор ва на-
зарраси ҳамгироии ҷонибҳо 
дар солҳои гузашта мебошад.

Изҳори бовар карда шуд, ки 
қабули қарорҳои имрӯза оид ба 
масъалаҳои рушди босамари 
ҳамкорӣ дар самтҳои зикргар-
дида мусоидат менамояд.

Президенти  мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
иброз доштанд, ки имрӯзҳо 
ба равандҳои рушди вазъияти 
байналмилалӣ зуҳуроти ба-
ланд шудани сатҳи таҳдидҳои 
глобалӣ ва хатарҳои амниятӣ 
хос аст. Дар чунин шаро-

ит, таъмини муваффақонаи 
м а н ф и а т ҳ о и  у м у м и и 
кишварҳои узви Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил аз бисёр 
ҷиҳат аз амалҳои минбаъдаи 
ҳамоҳангшуда вобаста аст.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон изҳор до-
штанд, ки иҷрои пайгиронаи 
қарорҳои қаблан қабулшуда 
д а р  с о ҳ а ҳ о и  д а х л д о р и 
ҳамкории мо аҳамияти бузург 
дорад ва мо бояд онро мин-
баъд низ идома диҳем.

Дар интиҳои кори Ҷаласаи 
Шӯрои сарони давлатҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
баъди баррасии масъалаҳои 
рӯзномаи ҷаласа қарорҳо, 
аз ҷумла Изҳорот дар бораи 
ҳамкории стратегии иқтисодии 
давлатҳои аъзои ИДМ қабул 
гардиданд.

Ҳамчунин қарор карда шуд, 
ки ҷаласаи навбатии Шӯрои са-
рони давлатҳои аъзои Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил соли 2020 
дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон бар-
гузор гардад.

Дар ин зимн Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти 
муваффақонаи Туркманистон-
ро дар садорати Иттиҳод таъ-
кид карданд.

Сарвари давлат ҷониби 
Ӯзбекистонро ба муносибати 
гузаштани раисӣ ба он дар соли 
оянда табрику муборакбодӣ 
намуданд ва ба Сарвари ин 
кишвари дӯсту ҳамсоя дар 
иҷрои вазифаи сермасъули 
раисӣ барори кор орзу кар-
данд.

Кори Ҷаласаи Шӯрои саро-
ни давлатҳои аъзои Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил зимни ни-
шасти матбуотӣ бо доираи ва-
сеи хабарнигорон натиҷагирӣ 
карда шуд.

Мењргон – оини 
бостонї

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба муносибати ҷашни Меҳргон

Иштироки Пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон дар Љаласаи Шўрои 

сарони давлатњои аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил

11 октябр Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ — Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Ашқободи Туркмани-
стон дар Ҷаласаи навбатии Шӯрои саро-
ни давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил иштирок ва суханронӣ карданд.
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Дар оғози анҷуман 
м у о в и н и  С а р в а з и р и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Азим Иброҳим доир ба 
мавзӯи мавриди баррасӣ 
ибрози андеша намуд.

Дар ҷараёни баргузо-
рии анҷуман аз ҷониби 
роҳбарони маъмуриятҳои 
м и н т а қ а ҳ о и  о з о д и 
иқтисодии мамлакат 
рӯнамо дар мавзӯъҳои 
гуногун вобаста ба фа-
ъолият ва рушди МОИ 
бо ду-се забон пешкаши 
ҳозирин карда шуд.

Дар саҳни бинои асо-
сии Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб намоиши молҳои 
истеҳсоли минтақаҳои 
о з о д и  и қ т и с о д и и 
ҷумҳурӣ ба намоиш гу-
зошта шуд.

Мавриди зикр аст, ки 
нимаи дуюми рӯз ма-
росими баимзорасонии 
Ёддошти тафоҳум оид ба 
ҳамкорӣ миёни Маъму-
рияти минтақаи озоди 
иқтисодии «Данғара» ва 
ҶДММ «Пиштоз Посгард 
Тоҷикистон»; Ёддошти 
тафоҳум оид ба ҳамкорӣ 
ҷиҳати расонидани ку-
маки амалӣ ба минтақаи 
о з о д и  и қ т и с о д и и 
«Кӯлоб» миёни Маъму-
рияти минтақаи озоди 
иқтисодии «Данғара» 
ва Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии 
Кӯлоб; Ёддошти тафоҳум 
оид ба ҳамкорӣ ҷиҳати 
р а с о н и д а н и  к у м а к и 
амалӣ ба минтақаи озоди 
иқтисодии «Кӯлоб» миё-
ни Маъмурияти минтақаи 
озоди иқтисодии «Суғд» 
ва Мақомоти иҷроияи 

ҳ о к и м и я т и  д а в л а -
тии Кӯлоб ва Ёддошти 
тафоҳум оид ба ҳамкорӣ 
миёни Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии 
вилояти Хатлон ва ҶСК 
«Такстелеком»-и шаҳри 
Тюмени Федератсияи Рос-
сия баргузор гардид.

Инчунин иштирокчиё-
ни Анҷуман аз Минтақаи 
озоди иқтисодии навтаъ-
сиси «Кӯлоб», фаъоли-
яти корхонаи истеҳсоли 
ришта ҶДММ «Ресан-
д а и  К ӯл о б » ,  Ҷ Д М М 
«Комбинати хоҷагӣ» ва 
Маҷмааи кишоварзӣ-
саноатии «Кӯлоб» дар 
хоҷагии Мир Саид Алӣ 
Ҳамадонии минтақаи 
озоди иқтисодии Кӯлоб 
дидан менамоянд.

Ёдовар бояд шуд , 
к и  М и н т а қа и  о з од и 
иқтисодии «Кӯлоб» 1 мар-
ти соли 2019 дар масоҳати 
309 гектар дар намуди 
саноатию инноватсионӣ 
таъсис дода шудааст.

Чунин анҷуманҳо бо 
ташаббус ва дастгирии 
Ҳукумати мамлакат ва 
Вазорати рушди иқтисод 
ва  савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз соли 2012 
инҷониб дар минтақаҳои 
гуногуни ҷумҳурӣ, аз 
ҷумла вилояти Хатлону 
Суғд , минтақаи Рашт, 
шаҳри  Душанбе, ноҳияи 
Данғара ва шаҳри Хуҷанд 
бо мақсади ҷалби сар-
моя,  таъсиси ҷойҳои 
нави корӣ ва рушди 
иқтисодиву иҷтимоии 
шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 
баргузор гардидаанд.

АМИТ«Ховар»

Анљумани иќтисодии 
минтаќањои озоди 

иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон

11 октябри соли 2019 дар Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Анҷумани 

иқтисодии минтақаҳои озоди иқтисодӣ 
(МОИ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи 
«Имкониятҳо барои рушд «Кӯлоб-2019» бо 

иштироки васеи намояндагони вазорату 
идораҳои дахлдор, корпусҳои дипломатӣ ва 
созмонҳои байналмилалӣ баргузор гардид.

14 октябр дар Кохи Борбад 
мулоқоти Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ — Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо коргарони соҳаи саноати 
ҷумҳурӣ баргузор гардид.

Ҳадафи мулоқот таҳлили вазъи 
воқеии соҳаҳои иқтисоди миллӣ, 
бахусус бахши саноат, баррасии 
масъалаҳои ҳалталаби соҳа, да-
рёфти роҳҳои рушди он тавассути 
воридоти технологияҳои навтарин, 
истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, 
тақвияти иқтидори содиротии мам-
лакат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва 
мусоидат кардан ба татбиқи ҳадафи 
чоруми стратегии мамлакат — са-
ноатикунонии босуръати ҷумҳурӣ 
мебошад.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлилҳои 
амиқи вазъи соҳаи саноат даво-
ми солҳои соҳибистиқлолӣ, дар 
амал ҷорӣ кардани ислоҳоти 
соҳаҳо, барномаҳои давлатӣ ва 
сармоягузорӣ ба иқтисоди миллӣ 
суханронӣ карда, барои рушду 
пешрафти мамлакат,  таъсиси 
корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти 
ватании ивазкунандаи воридот, ба 
шуғл фаро гирифтани сокинон ба 
Ҳукумати ҷумҳурӣ, Вазорати саноат 
ва технологияҳои нав, мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳо ва дигар сохторҳои марбута 
дастуру супоришҳо доданд.

Таъкид гардид, ки бо мақсади 
рушди соҳаи саноат, ки заминаҳои 
он дар асоси се ҳадафи умумимиллӣ 
фароҳам оварда шудаанд, мо сано-
атикунонии босуръати давлатро 
ҳадафи чорум эълон намудем. 
Татбиқи ин вазифаи муҳим имкон 
медиҳад, ки Тоҷикистон дар давраи 
миёнамуҳлат аз ҷумҳурии аграриву 
саноатӣ ба индустриаливу аграрӣ 
табдил дода шавад.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, 
ки ташкили низоми ҳуқуқиву 
иқтисодии шарикии давлат ва бах-
ши хусусӣ, содагардонии расмиёти 
бақайдгирии соҳибкорӣ, ба танзим 
даровардани санҷишҳои фаъоли-
яти субъектҳои хоҷагидор, низо-
ми иҷозатдиҳӣ, иҷозатномадиҳӣ, 
андозбандӣ, содагардонии савдои 
хориҷӣ, эълони мораторий ба 
санҷишҳои фаъолияти соҳибкорони 
истеҳсолӣ дар рушди саноати мам-
лакат нақши муҳим доранд.

Дар “Стратегияи миллии рушд 
барои давраи то соли 2030” ва 
“Барномаи миёнамуҳлати рушд ба-
рои солҳои 2016-2020” бо мақсади 
баланд бардоштани қобилияти 
рақобати маҳсулоти ватанӣ, ворид 
намудани технологияҳои муосир, 
тақвияти неруи кадрӣ дар ин самт 
ва такмили минбаъдаи заминаҳои 
меъёрии ҳуқуқии бахши саноат 
чораҳои мушаххас пешбинӣ гар-
дидаанд.

Барои пешгирӣ кардани таназзу-
ли истеҳсолоти саноатӣ зарурат пеш 
омад, ки бо роҳи ҷалби сармояи 
хориҷӣ ва ҳавасманд кардани фаъо-
лияти истеҳсолӣ саноати мамлакат 
инкишоф дода шуда, пастравии 
ҳиссаи соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ боз дошта шавад.

Бо ин мақсад якчанд барно-
маи давлатии соҳавӣ таҳия ва 
амалӣ гардида, бо ҷалби сармо-
яи дохиливу хориҷӣ инфрасохто-
ри зарурии истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ 
бунёду навсозӣ ва фазои мусои-
ди сармоягузорӣ фароҳам оварда 
шуд, ки ин ҳама ба рушди сано-
ати кишвар заминаҳои зарурӣ 
гузошт.

Тайи 25 соли охир беш аз 80 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 
барои бунёди инфрасохтори зарурӣ 
дар ҳаҷми беш аз 42 миллиард 
сомонӣ амалӣ гардид.

Ҳоло боз зиёда аз 60 лоиҳа 

ба маблағи беш аз 30 милли-
ард сомонӣ дар самти энергети-
ка, нақлиёт, логистика, обёриву 
обтаъминкунӣ, рушди бахши хусусӣ 
ва дигар самтҳо, ки барои инки-
шофи соҳаҳои саноати мамлакат 
ва беҳдошти фазои сармоягузорӣ 
муҳим мебошанд, татбиқ шуда ис-
тодаанд.

Ҳукумати ҷумҳурӣ дар за-
мони истиқлоли давлатӣ барои 
соҳибкорону сармоягузорон беш аз 
100 намуди имтиёзҳо ва сабукиҳо 
ҷорӣ намудааст, ки нисфи онҳо 
барои дастгирии соҳаҳои истеҳсолӣ 
пешбинӣ шудаанд.

Дарёфти роҳҳои ҳалли мушкило-
ти соҳаи саноат, дар навбати аввал, 
аз масъулони соҳа ва соҳибкорон 
вобаста мебошад. “Бинобар ин, за-
рур аст, ки барои расидан ба ҳадафи 
чоруми миллӣ тарзу усули корбарӣ 
ва роҳҳои амалигардонии сиёсати 
саноатии мамлакат дигар карда ша-
ванд” - таъкид доштанд Президенти 
мамлакат.

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Ҳукумати 
мамлакат супориш доданд, ки 
лоиҳаи қарорро дар бораи таъсиси 
Комиссияи давлатии амалисозии 
сиёсати саноатикунонии босуръати 
ҷумҳурӣ таҳти роҳбарии Сарвазири 
Тоҷикистон ва барномаи махсуси 
саноатикунонии босуръати мамла-
катро барои солҳои 2020-2030 таҳия 
карда, барои тасдиқ пешниҳод на-
мояд.

Баъди суханронии Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як 
гурӯҳ кормандони соҳаи саноат, 
соҳибкорон аз шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳурӣ таклифу пешниҳодҳо ман-
зур намуда, барои таъмини фа-
зои созгори фаъолияти истеҳсолӣ, 
пешниҳоди имтиёзҳо, дастгирии 
соҳибкории хурду миёна ва дигар 
тадбирҳои созандаи роҳбарияти 
давлату Ҳукумати ҷумҳурӣ изҳори 
сипос намуданд.

Тањлили вазъи воќеии 
соњањои иќтисод

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони 
соҳаи саноат мулоқот намуданд
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Дар қонунгузории андози 
Тоҷикистон тартиби 

андозбандӣ намудани 
фаъолияти шахсоне, ки 

қитъаҳои заминро ба иҷора 
медиҳанд ва ё тавассути 
иҷораи замин фаъолияти 

кишоварзиро амалӣ 
менамоянд, ба инобат гирифта, 

ҳамаи унсурҳои андозбандӣ 
дуруст ва возеҳу равшан нишон 
дода шудаанд. Аммо натиҷаи 
корҳои назоратӣ ва таҳлилҳои 
гузаронидаи мақомоти андоз 
шаҳодат медиҳанд, ки айни 

ҳол аксари иҷоракорони 
соҳаи кишоварзии вилояти 
Суғд дар қайди мақомоти 
андоз нестанд, аз ин ҳисоб 

андозҳоро ба буҷетҳои 
дахлдор пардохт накарда 
истодаанд. Яъне ҳоло ҳам 

бақайдгирӣ ва андозбандии 
иҷорадиҳандагони қитъаҳои 
замин дар сатҳи паст қарор 

дорад.

Бояд қайд намуд, ки фаъоли-
яти шахсоне, ки дар заминҳои ба 
иҷора гирифташуда ба истеҳсол 
ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ 
машғул мебошанд, ҳамчун фаъо-
лияти соҳибкорӣ эътироф гарди-
да, чунин шахсон уҳдадоранд, ки 
худро дар мақомоти андоз ҳамчун 
андозсупоранда ба қайди давлатӣ 
гиранд ва даромадҳои аз ҳисоби 
истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 
кишоварзӣ бадастовардаи худро 
бо меъёри 5 фоиз андози низоми 
содакардашуда ва ҳангоми исти-
фодаи меҳнати кироя тибқи тала-
боти моддаҳои 103 ва 216 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
онҳо андоз аз даромад ва андози 
иҷтимоӣ ҳисоб ва ба буҷет пардохт 
намоянд. Аммо аз сабаби дар сатҳи 
дахлдор анҷом наёфтани корҳои 
назоратӣ аз ҷониби мақомоти 

ҳудудии андози вилоят дар аксар 
ҳолатҳо манбаъҳои андозбан-
дие, ки ҳангоми ба иҷора додани 
қитъаҳои замин ба вуҷуд меоянд, 
аз андозбандӣ дар канор монда 
истодаанд. 

Аз ин рӯ, бо мақсади назорати 
таъмини иҷрои Фармоиши Раиси 
Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.07.2017 
№316 «Дар бораи тасдиқи Стандар-
ти ягонаи хизматрасонӣ ба андозсу-
порандагон», андози тибқи низоми 
содакардашуда, андози даромад 
(аз ҳисоби иҷора), пешниҳоди та-
возуни муҳосибавӣ, андоз аз суди 
саҳмияҳо, андози ягона барои 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ, риояи талаботи ќарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 31.08.2012, №451 «Дар бораи 
тасдиқи Қоидаҳои андозбандии 
соҳибкорони инфиродии тибқи 
патент ва шаҳодатнома фаъолиятку-
нанда», муайян намудани истифодаи 
воқеии шумораи коргарони кироя 
дар фаъолияти соҳибкорӣ, дарёфти 
манбаъҳои иловагии андозбандӣ 

дар Раёсати андози вилояти Суғд 
аз ҳисоби кормандони мақомоти 
ҳудудии андоз гурӯҳҳои корӣ таъсис 
ёфта, дар шаҳру ноҳияҳои Исфара, 
Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, 
Ашт, Мастчоҳ, Ҷаббор Расулов, 
Спитамен, Панҷакент ва Зафаро-
бод корбарӣ намуда истодаанд. 
Гурӯҳҳои корӣ вазифадор карда 
шудаанд, ки ҷиҳати муайян наму-
дани ҳолати дурустии пешниҳоди 
эъломияи андози ягона барои 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ, истифодаи воқеии шу-
мораи коргарони кироя дар фаъо-
лияти соҳибкорӣ, инчунин дарёфти 
манбаъҳои иловагии андозбандӣ 
чораҷӯӣ намоянд. 

Бовари дорем, ки зоҳир гарди-
дани таваҷҷуҳи дахлдор аз ҷониби 
мақомоти ҳудудии андоз ба самти 
зикргардида, минбаъд ба ислоҳи 
камбудиҳо ва беҳтар гардидани 
вазъи андозбандии иҷораи за-
мин дар вилояти Суғд мусоидат 
менамояд.

Тоҳирҷон Искандарзода,
вилояти Суғд

Дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ 
дар асоси 36 адад Амрно-
ма санҷишҳои амалиётӣ 
гузаронида шудааст, ки 
аз ин 2 адад ба Раёсати 
андоз дар шаҳри Душанбе, 
5 адад ба Нозироти андоз 
дар ноҳияи Шоҳмансур, 
17 адад ба Нозироти ан-
доз дар ноҳияи Исмоили 
Сомонӣ, 5 адад ба Нози-
роти андоз дар ноҳияи 
Фирдавсӣ ва 7 адад ба Но-
зироти андоз дар ноҳияи 
Сино рост меояд.

Ҳамчунин, фаъолияти 
956 нафар андозсупоранда 
мавриди корҳои назоратӣ 
қарор дода шудааст, ки аз 
ин шумора 122 нафар ба 
Раёсати андоз дар шаҳри 
Душанбе, 304 нафар ба Но-
зироти андоз дар ноҳияи 
Шоҳмансур, 222 нафар 
ба нозироти андоз дар 
ноҳияи Исмоили Сомонӣ, 
115 нафар ба Нозироти ан-
доз дар ноҳияи Фирдавсӣ 
ва 193 нафар ба Нозироти 
андоз дар ноҳияи Сино 
рост меояд.

Мутобиқи маълумот 
Раёсати андоз дар шаҳри 
Душанбе ва нозиротҳои 
андоз дар шаҳр ҳангоми 
гузаронидани санҷишҳои 
амалиётӣ дар нуқтаҳои 
савдою хизматрасонӣ ва 
воситаҳои нақлиёт дар 
умум 995 нафар шахсо-
ни воқеиро, ки худро 
дар қайди нозиротҳои 
андоз  нагузоштаанд , 
муайян намудаанд. Дар 
натиҷа, 52 нафари он бо 
шаҳодатнома ва 942 нафа-
ри дигар бо патент таъмин 
гардиданд. Аз ин  шумора 
44 нафар ба Раёсати андоз 
дар шаҳри Душанбе, 48 на-
фар ба Нозироти андоз дар 
ноҳияи Шоҳмансур, 31 на-
фар ба Нозироти андоз дар 
ноҳияи Исмоили Сомонӣ, 
32 нафар ба Нозироти ан-

доз дар ноҳияи Фирдавсӣ 
ва 839 нафар ба Нозироти 
андоз дар ноҳияи Сино 
тааллуқ дорад.

Ба ғайр аз ин, дар ин 
давра, нисбати 416 на-
фар андозсупоранда ба-
рои қонунвайронкуниҳои 
а н д о з ,  б а  м а б л а ғ и 
у м у м и и  1 0 1 0 6 6 6 
с о м о н ӣ  п р о то кол ҳо и 
ҳ у қ у қ в а й р о н к у н и и 
маъмурӣ тартиб дода шу-
дааст, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 19 
адад ва маблағи ҷаримаҳо 
400066 сомонӣ зиёд ме-
бошад. Аз ин шумора 71 
адад протокол ба Раёса-
ти андоз дар шаҳри Ду-
шанбе бо маблағи 376915 
сомонӣ, 105 адад ба Но-
зироти андоз дар ноҳияи 
Шоҳмансур бо маблағи 
248960 сомонӣ, 75 адад 
ба маблағи 122205 ба Но-
зироти андоз дар ноҳияи 
Исмоили Сомонӣ,  37 
адад ба Нозироти андоз 
дар ноҳияи Фирдавсӣ бо 
маблағи 77715 сомонӣ 
ва 128 адад бо маблағи 
184925 сомонӣ ба Нозиро-
ти андоз дар ноҳияи Сино 
рост меояд.

Дар ин давра ҳангоми 
гузаронидани санҷишҳои 
амалиётӣ дар нуқтаҳои 
савдою хизматрасонӣ 
б е  д а р н а з а р д о ш т и 
маблағи протоколҳои 
ҳ у қ у қ в а й р о н к у н и и 
маъмурӣ 1282965 сомонӣ 
андозҳо ҳисоб ва ба буҷет 
ворид шудааст. Бо дар-
н а з а рдо ш т и  м а бл а ғ и 
ҷ а р и м а ҳ о и  м а ъ м у р ӣ 
2293685 сомонӣ ҳисоб 
ва ба буҷет пардохт гар-
дидааст. Ҳамчунин, 43 
нафар андозсупоранда бо 
МНХ-и дорои ТИЭ таъмин 
гардиданд.

Ширинмоҳи  
МУҲАММАДӢ

Пешгирии 
ќонунвайронкунињо 
– дар мадди аввал

Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе якҷоя 
бо нозиротҳои андози ноҳияҳои шаҳр бо 

мақсади пешгирӣ аз қонунвайронкуниҳои 
андоз, бартараф намудани камбудиҳои 

ҷойдошта, таъмини воридоти 
саривақтии маблағи андози дар рафти 
санҷиш ошкоргардида дар фаъолияти 

андозсупорандагон пайваста кор мебаранд.

Вазъи андозбандии 
иљораи замин

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Минск и Москва в ближайшее время 
вернутся к вопросу компенсации издержек 
белорусской стороне в связи с реализацией 
в РФ нефтяного налогового маневра, заявил 
в понедельник президент республики 
Александр Лукашенко.

«Не будем же мы постоян-
но на коленях ползать перед 
своим старшим братом и вы-
маливать какие-то крохи. Мы 
должны сами строить здесь 
политику со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 
Это мы с президентом России 
не единожды обсуждали. Ду-
маю, в ближайшее время нам, 

утверждая программу совместных действий (по интеграции 
в Союзном государстве – ред.), придется вернуться и к этому 
вопросу (компенсации издержек из-за налогового маневра 
– ред.)», - сказал Александр Лукашенко.

Данное заявление было сделано на встрече с председа-
телем государственного таможенного комитета республики 
Юрием Сенько.

Лукашенко заявил, что проводимый Россией налоговый 
маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступле-

ний в бюджет республики вывозных таможенных пошлин 
на нефтепродукты, и в этой связи поинтересовался, какие 
шаги предпринимает таможенный комитет для компенсации 
потерь.

Между тем, как было отмечено на встрече, в ведомстве 
рассчитывают, что в целом по итогам года поступления в 
бюджет от таможенных платежей превысят прошлогодний 
показатель. Значит, отметил глава государства, удалось найти 
направления, которые позволили компенсировать потери. 
«Мы ни в коем случае не должны ни наклониться, ни упасть. 
Мы должны выдержать понижение этих пошлин и наших до-
ходов и выдержать этот налоговый маневр», - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что белорусская сторона будет ис-
кать и по линии госконцерна «Белнефтехим» выход из этого 
положения. «Но таможня здесь должна решить свои задачи, 
которые будут стоять перед ней», - сказал президент.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы 
является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предус-
матривающий постепенное обнуление экспортной пошлины 
на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополни-
тельные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого 
увеличения цены на российскую нефть и снижения экспорт-
ных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери 
суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, 
а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 
70 долларов за баррель).

Источник: https://ria.ru

Лукашенко призвал вернуться к вопросу 
компенсации за налоговый маневр
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Кормандони мақомоти 
андози  Вилояти  Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон  фаъоли-
яти нуҳмоҳаи худро мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор до-
данд. Дар ин давра аз ҳисоби 
андози иҷтимоӣ ба буҷет ба 
ҷои 93,3 миллион сомонӣ 96 
миллиону 200 ҳазор сомонӣ 
ворид гардид, ки ин бештар 
аз 102 фоизи нақшаро ташкил 
медиҳад. Сардори Раёсати 
андози вилоят Уқболшо До-
дихудоев фаъолияти нуҳмоҳаи 
нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои вилоятро таҳлилу 
баррасӣ намуда, дар баро-
бари пешравиҳо, ҳамчунин, 
аз камбуду нуқсҳои корашон 
ёдовар шуд. Яке аз мушкилоте, 
ки нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои вилоят бо он рӯ ба 
рӯ шуданд, ин иҷрои нақшаи 
андози иҷтимоии ғайрбуҷетӣ 
мебошад. Аксари нозиротҳои 
андоз, ба истиснои ноҳияи 
Дарвоз, аз уҳдаи иҷрои си-
фатноки ин намуди андоз 
баромада натавонистанд. Дар 
ин давра мақомоти андози 
вилоят ду намуди андоз - ан-
доз аз арзиши иловашуда ва 
андоз аз захираҳои табииро 
иҷро накарданд. Дар нуҳ моҳи 

соли равон маблағи бақияи 
қарзи андоз ба ҷои он ки коҳиш 
ёбад, баръакс афзоиш ёфт. Бо 
мақсади ситондани бақияи 
қарзи андоз се  баҳси судӣ ба 
маблағи  зиёда аз 350 ҳазор 
сомонӣ сурат гирифт ва дар 
натиҷа, ба буҷет 17 ҳазору 700 
сомонӣ ворид шуд.

Сарфи назар аз иҷрои бар-
зиёди нақшаи нуҳмоҳаи ан-
доз аксари нозиротҳои андози 
шаҳру ноҳияҳои вилоят аз уҳдаи 
таъмини сифатноки андози 
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ барома-
да натавонистанд. 

Д а р  м а с ъ а л а и  коҳ и ш и 
бақияи қарзи андоз дар фаъо-
лияти нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои вилоят ягон беҳбудӣ 
ба амал наомада, баръакс ба 
аксари нозиротҳои андоз ба 

афзоиши бақияи андоз роҳ 
доданд. Ҳамин тавр, дар нуҳ 
моҳи соли равон бақияи қарзи 
андоз ба малағи 49,9 ҳазор 
сомонӣ зиёд гардид. Мутобиқи 
маълумоти пешниҳодшуда, 
аз ҷумла корхонаҳое, ки дар 
назди буҷет маблағҳои кало-
ни қарзи андоз доранд ҶСШК 
“Нақлиёти Барқсоз” (172080 
сомонӣ), ҶДММ “Хуҷаназар” 
(601729 сомонӣ), ҶДММ “Сак-
нон” (80911 сомонӣ), “МНА 
51” (70922 сомонӣ), ҶДММ 
“Синдбод” (338873 сомонӣ), 
ҶСК “Тоҷиктелеком” (282424 
сомонӣ) ба шумор мераванд.

Ба гуфтаи Уқболшо Додиху-
доев, дар давоми нуҳ моҳи соли 
равон бо мақсади ситондани 
қарзи андоз 3 баҳси судӣ доир 
гашта, дар натиҷа ба буҷет 17,7 

ҳазор сомонӣ ворид карда шуд. 
Дар ин давра суратҳисоби 13 
корхонаи қарздор ба маблағи 
2434,9 ҳазор сомонӣ аз амалиёт 
боз дошта шуда, аз ин ҳисоб 
1466,2 ҳазор сомонӣ ба буҷет 
ирсол гардид.

Ҳоло дар миқёси вилоят на-
здик ба 2 ҳазору 200 нафар ба 
соҳибкорӣ машғул мебошанд, 
ки нисбат ба соли гузашта теъ-
доди соҳибкорон 195 нафар 
афзудааст, аммо дар ҳамин ҳол 
дар баъзе ноҳияҳо даҳҳо нафар 
фаъолияти худро қатъ карданд. 

- Омӯзиш ва таҳлили му-
тахассисони соҳаи андоз ни-
шон дод, ки яке аз иллатҳои 
даст кашидани соҳибкорон аз 
фаъолияти соҳибкорӣ - ин ба 
соҳиб шудан ба грантҳои давлатӣ 
ва байнамилалӣ мебошад, - 

афзуд У.Додихудоев. - Иддае 
соҳибкорон бо мақсади дарёфти 
грантҳо ё худ маблағҳои бебоз-
гашт муваққатан патент меги-
ранд ва баъди ба даст овардани 
маблағ худро муфлис эълон меку-
нанд. Бинобар ин, минбаъд қабл 
аз додани патент ё шаҳодатнома 
вазъи молию иқтисодӣ ва тех-
никии соҳибкоронро санҷидан 
зарур аст. Албатта, ин вази-
фаи грантдиҳанда аст, аммо 
нозиротҳои андоз ҳам бояд дар 
бораи дурнамои фаъоияти ҳар 
як соҳибкор маълумоти пешакӣ 
дошта бошанд. 

Роҳбари мақомоти андози 
вилоят мутахассисони соҳаро 
даъват намуд, ки минбаъд фа-
ъолияташонро бештар тариқи 
электронӣ ба роҳ монанд. Ин 
усули кор, агар аз як су фасоду 
ришваситониро коҳиш диҳад, 
аз сӯи дигар вақти андозсупо-
рандагон низ бамаротиб сарфа 
мегардад. Ба ин хотир, қабл аз 
ҳама, бояд худи мутахассисони 
соҳаи андоз дониши техникии 
худро боло баранд ва баъд аз 
он дар байни андозсупоранда-
гон доир ба масъалаи мазкур 
ташвиқот баранд. 

Довари БОВАР 

12-уми феврали соли равон 
Фармоиши Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Оиди баҳисобгирии 
пурраи объектҳои молу мулки 
ғайриманқул, қитъаҳои замин ва 
воситаҳои нақлиёти шахсони ҳуқуқӣ 
ва воқеӣ» ба тасвиб расида буд. Дар 
ин хусус сардори Нозироти андози 
шаҳри Гулистон Зарина Раҳмонова 
гуфт, ки дар заминаи иҷрои ин 
фармоиш Нозироти андози шаҳри 
Гулистон баҳисобгирии объектҳои 
молу мулки ғайриманқул, қитъаҳои 
замин ва воситаҳои нақлиёти 
шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро пурра 
ба анҷом расонд.
Бо мақсади ҳарчи зудтар анҷом до-

дани маъракаи баҳисобгирии объектҳои 
молу мулки ғайриманқул, қитъаҳои 
замин ва воситаҳои нақлиёти шахсони 
ҳуқуқӣ ва воқеӣ, пурра ба андозбандӣ 
ҷалб намудани онҳо дар заминаи фар-
моиши мазкур Гурӯҳи корӣ аз 20-уми 
феврали соли 2019 таъсис ёфта буд. Дар 

натиҷа, ба Гурӯҳи корӣ муяссар гардид, 
ки объектҳои молу мулки ғайриманқул, 
қитъаҳои замин ва воситаҳои нақлиёти 
шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар ҳудуди 
шаҳраку ҷамоатҳои шаҳри Гулистон  
пурра ба ҳисоб гирифта шаванд. Ҳамин 
тариқ, Нозироти андози шаҳри Гулистон 
нақшаи баҳисобгирии объектҳои молу 
мулки ғайриманқул, қитъаҳои замин ва 
воситаҳои нақлиёти шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеиро 109,0 % таъмин намуд. 

- Дар ҷараёни ин маърака хонаҳои 
истиқоматӣ, гаражҳо, контейнерҳо, 
иншооти нав ба ҳисоб гирифта шуданд, 
- таъкид дошт сармутахассиси нозироти 
андози шаҳр Мӯҳсин Анорқулзода. - Ин-
чунин, қабати аввали биноҳо ва хонаҳое, 
ки бо мақсади тиҷорат истифода мешу-
данд, дарёфт ва ба андозбандӣ ҷалб 
гардиданд. Ҳамзамон, шаҳрвандоне, ки 
дар ин нуқтаҳо ба фаъолияти соҳибкорӣ 
машғул буданд, муайян ва бо ҳуҷҷатҳои 
соҳибкорӣ таъмин шуданд. 

То оғози маъракаи баҳисобгирӣ шумо-
раи объектҳои молу мулки ғайриманқул 

ва қитъаҳои замини шаҳрвандон дар 
шаҳри Гулистон 9 ҳазору 164 ададро 
ташкил медод. Баъди анҷоми маъракаи 
баҳисобгирӣ ин теъдод ба 9 ҳазору 593 
адад расид. Яъне 429 адад молу мул-
ки ғайриманқул ва қитъаҳои замини 
шаҳрвандон маҳз дар ҷараёни ин маъ-
рака аз нав ба ҳисоб гирифта шуданд.

Дар натиҷаи баҳисобгирии пурраи 
объектҳои молу мулки ғайриманқул, 
қитъаҳои замин ва воситаҳои нақлиёти 
шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба маблағи 241 
ҳазор сомонӣ андозҳои иловагӣ ҳисоб ва 
ба буҷети давлатӣ пардохт гардид.

- Аз ҷониби Нозироти андози шаҳри 
Гулистон ба масъалаи беҳтар кардани во-
ридоти маблағҳо аз ҳисоби андози молу 
мулки ғайриманқул, дарёфти манбаъҳои 
нави андозбандӣ аз ҳисоби иҷораи 
амволи ғайриманқули шаҳрвандон, 
пурра аз байн бурдани қарзи андози аз 
ҳисоби амволи ғайриманқул диққати 
махсус дода шуда, дар ин самт пайваста 
чораҳои амалӣ ва самарабахш андешида 
мешавад, - афзуд Зарина Раҳмонова. - Бо 

ин мақсад дар нозироти андоз бо иш-
тироки сарварони маҳаллаҳои шаҳраку 
ҷамоатҳо ҷаласаҳои корӣ доир шуда, 
дар онҳо вазъи ҷамъоварии андози 
амволи ғайриманқул, қарзи андоз аз ин 
ҳисоб, андози даромад аз иҷораи амвол 
ва дигар масъалаҳои вобаста ба андо-
зи амволи ғайриманқули шаҳрвандон 
баррасӣ карда гардиданд. Ин аст, ки 
дар 9 моҳи соли 2019 Нозироти андози 
шаҳри Гулистон аз ҳисоби андози амво-
ли ғайриманқул 1 миллиону 300 ҳазор 
сомонӣ маблағ ҷамъоварӣ намудааст. 
Инчунин, ба шаҳрвандони аз андози 
амволи ғайриманқул қарздор 2 ҳазору 
840 адад огоҳинома дода шудаанд. 
Дар  ин давра аз ҳисоби иҷораи амволи 
ғайриманқул бошад ба маблағи 291 
ҳазору 950 сомонӣ андозҳо ҳисоб ва ба 
буҷети давлатӣ пардохт гардидааст.

Тадбирҳое,  ки  аз  ҷониби Но-
зироти андози шаҳри Гулистон дар 
ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ дар 
самти ҷамъоварии андози амволи 
ғайриманқули шаҳрвандон, дарёфти 
сарчашмаҳои нави андозбандӣ андеши-
да мешаванд, ки пеш аз ҳама, ба манфи-
ати буҷети маҳаллӣ, пешрафту ободонӣ 
ва шукуфоии ин шаҳр аст.

Тоҳирҷон ШАРИФӢ,
вилояти Суғд

Сифати иљрои 
нишондињандањо

Бањисобгирї анљом ёфт

Владельцы римских отелей 
недоплатили в бюджет 
«вечного города» 8,5 
миллиона евро.
Об этом стало известно в ходе 

специальной проверки. Итальянские 
правоохранители установили, что 
расположенные главным образом 
в историческом центре гостиницы и 
апарт-отели укрыли от властей туристи-

ческий налог за первые шесть месяцев 
2019 года.

Размер туристического сбора, ко-
торый взимается исключительно на-
личными, напрямую зависит от статуса 
отеля. При проживании в гостинице 
категории одна или две «звезды» путе-
шественники платят три евро в сутки с 
человека, а для гостей пятизвездочных 
отелей он составляет семь евро.

Как заверила мэра Рима Вирджинии 

Раджи, полиция арестовала 28 человек 
за неуплату налогов, и большая часть 
средств уже возвращена в казну города.

Тем не менее, в настоящее время 
полиция проводит дополнительные 
проверки в отелях, расположенных 
на окраине Рима. Есть все основания 
полагать, что владельцы некоторых го-
стиничных структур также не упустили 
возможность «нагреть руки».

Источник: https://rg.ru

Римские отельеры задолжали казне миллионы евро
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Натиљањо
Кормандони Нозироти андоз дар ноҳияи 
Балҷувон дар нуҳ моҳи соли равон нақшаи 
ҳама гуна андозҳоро ба андозаи 202,7 
фоиз таъмин  намуданд. Дар ин давра ба 
ҷойи 5 миллиону 400 ҳазору 875 сомонӣ 
нақшаи пешбинигардида ба буҷети 
давлатӣ 10 миллиону 945 ҳазору 873 
сомонӣ маблағ ворид карданд, ки нисбат 
ба ҳамин давраи соли гузашта 4 миллиону 
233 ҳазору 878 сомонӣ зиёд мебошад.

Муовини сардори Нозироти андози ноҳияи 
Балҷувон Карим Мусоев зикр кард, ки ҷиҳати 
таъмин кардани иҷрои нақшаи ҳама гуна 
андозҳо аз тамоми имкониятҳо истифода 
карда, тавонистанд, ки аз иҷрои нақшаи пеш-
бинишуда пурра  бароянд. 

Мавсуф қайд кард, ки дар баробари иҷрои 
нақшаи андоз, дар ин давра бақияпулиҳои 
қарзи андоз ба маблағи 135 ҳазор сомонӣ кам 
гардид. Бақияпулиҳои қарзи андоз дар ноҳия 
ба 1-уми январи соли 2019-ум 2 миллиону 
461 ҳазору 594 сомониро ташкил медод. Дар 
натиҷаи саъю кӯшиши кормандон ин рақам ба 
1-уми сентябри соли 2019-ум ба 2 миллиону 
326 ҳазору 448 сомонӣ расонида шуд.

Тибқи иттилои бахши бақайдгирии дав-
латии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфи-
родии нозироти андози ноҳия, ба ҳолати 1 
сентябри соли 2019-ум 697 субъекти хоҷагидор 
ба қайди давлатӣ гирифта шуданд, ки аз ин 
171 соҳибкори тибқи патент ва 41 соҳибкори 
тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 366 
адад хоҷагии деҳқонӣ ва 119 шахси ҳуқуқӣ 
мебошанд. 

Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Мутаассифона, тавре аз натиҷаи 
ко рҳо и  н а з о р ат и и  м а қо м от и 
а н д о з  д а р  с а м т и  п е ш г и р и и 
қонунвайронкуниҳо бармеояд , 
субъектҳои зиёди хоҷагидор бо 
мақсади пинҳон намудани манбаи 
андоз иҷрои кору хизматрасониҳоро 
дар эъломияҳои андоз кам нишон 
дода, музди меҳнатро ба коргаро-
ни кироя ғайрирасмӣ ё бо усули 
тағйирёбанда пардохт менамоянд. 
Дар ҳисоботи андозӣ манбаи андоз-
бандишавандаро нокифоя нишон 
дода, ҳаҷми музди меҳнатро аз 
андозаи ҳадди ақали музди меҳнат, 
ки 400 сомонӣ муқаррар гардида-
аст, камтар нишон дода, дар дигар 
ҳолатҳо шумораи кормандони ки-
рояи воқеан истифодашавандаро 
дар эъломияҳои андоз пурра нишон 
намедиҳанд.

Ҳангоми мавриди омӯзиш қарор 
додани эъломияҳои ба мақомоти ан-
доз пешниҳоднамудаи Ҷамъияти до-
рои масъулияти маҳдуди “Муҳаммад 
Амин 11” маблағи пардохти андозҳои 
даромади шахсони воқеӣ ва иҷтимоӣ 
шубҳаи кормандони Нозироти андо-
зи ноҳияи Ёвонро ба миён овард. Аз 
ин нуқтаи назар баҳри сар назадани 
камбудиҳои ҷиддӣ дар пардохти 
андозҳо ва гирифтани пеши роҳи 
ҳар гуна қонунвайронкуниҳои андоз 
фаъолияти корхона дар давраи аз 
1 январи соли 2019 то 1 июли соли 
2019 мавриди назорати камералӣ 
қарор дода шуд. Маълум гардид, 
ки дар 6 моҳи соли 2019 мутобиқи 
эъломияҳои пешниҳодкардаи шир-
кат даромади умумӣ дар шакли 
музди меҳнат 16000 сомонӣ ва 
музди меҳнати миёнаи ҳармоҳаи 
ҳар коргар дар ин давра 400 сомонӣ 
нишон дода шудааст. Дар рафти на-
зорат дар муқоиса бо музди маоши 

ҷамъиятҳои фаъолияташон шабеҳ 
муайян карда шуд, ки музди меҳнати 
миёна дар корхонаҳои ба истеҳсол ва 
фурӯши пахта машғулбуда мутобиқи 
маълумоти Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
800 сомониро ташкил медиҳад ва 
ҶДММ “Муҳаммад Амин 11” ба 
коргарони кироя ними онро пардохт 
намудааст. Дар натиҷа маблағи бари-
лова ҳисобгардидаи андози даромад 
2080 сомонӣ муайян карда шуд.

Мутобиқи талаботи моддаҳои 
212-218 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ширкати «Муҳаммад 
Амин 11» супорандаи андози 
иҷтимоӣ мебошад. Дар нимсолаи 
аввали соли 2019 тибқи ҳисоботи 
андозӣ даромади умумии дар шак-
ли музди меҳнат ҳисобшуда дар 
ҷамъияти номбурда 16000 сомонӣ 
нишон дода шуда, музди миёнаи 
моҳона дар ин давра 400 сомо-
ниро ташкил намудааст. Музди 
миёнаи меҳнати ҷамъияҳои фаъо-
лияташон шабеҳ бо дарназардош-
ти тағйир ёфтани музди миёнаи 
меҳнати ҳармоҳаи коргарони кирояи 
намудҳои фаъолияти иқтисодии 

ҷумҳурӣ мутобиқи маълумотҳои 
Агентии омори назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи ин 
давра 800 сомонӣ муқаррар шу-
дааст. Аз ин лиҳоз маблағи бари-
лова ҳисобгардида оид ба андози 
иҷтимоӣ 4000 муайян карда шуд.

Дар 6 моҳи соли равон тибқи 
б а р н о м а и  к о м п ю т е р и и  С И А 
ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
“Муҳаммад Амин 11” аз хориҷи киш-
вар ба маблағи 359664 сомонӣ молу 
маҳсулот ворид намудааст, ки тибқи 

моддаҳои 290-
297 Кодекси ан-
доз он супоран-
даи андози низо-
ми содакардашу-
да маҳсуб меё-
бад. Илова бар ин 
ҷамъият дар ин 
давра як қисми 
молу маҳсулотро 
таҳвил намуда-
аст, вале худро аз 
пардохти андози 
низоми дар ка-
нор гирифтааст. 
Бо назардошти 

гуфтаҳои боло  маблағи барилова 
ҳисобкардашудаи андози низоми 
содакардашуда 19680 сомониро таш-
кил дод, ки онро соҳибкор тавасути 
эъломияи иловагии андоз ба буҷети 
мамлакат пардохт намуд. Ҳаҷми 
маблағҳои барилова ҳисобшуда, дар 
маҷмўъ, 25760 сомониро ташкил дод.

Бояд зикр кард, ки кормандони 
Нозироти андоз дар ноҳияи Ёвон 
ба масъалаи сифатнок гузарони-
дани назорати камералӣ ҳамеша 
диққати ҷиддӣ дода, дар самти 
пешгирии қонунвайронкуниҳои 
андоз натиҷаҳои дилхоҳ ба даст 
меоранд. Масалан, онҳо дар ҳашт 
моҳи соли ҷорӣ дар фаъолияти 148 
нафар андозсупорандаи ҳуқуқию 
инфиродӣ назорати камералӣ гуза-
ронида, ба андозсупорандагон ба 
маблағи 1115575 сомонӣ огоҳинома 
пешниҳод намуданд. Баъди ирсол 
огоҳиномаҳо аз ҷониби андозсу-
порандагон ба маблағи 886500 
сомонӣ эъломияҳои иловагии андоз 
пешниҳод шуд. Аз маблағҳои ошкор-
гардида 879496 сомонии он ба буҷет 
пардохт гардид.

М. ТАБАРЗОДА

Корњои назоратї –  
пешгирии ќонунвайронкунињо

Назорати камералӣ дар асоси талаботи моддаи 37 Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти андоз 

ба таври доимӣ, бе ягон қарори махсуси (амрномаи) роҳбари 
мақомоти андоз, бо роҳи муқоисаи нишондодҳои эъломияҳои 
андоз ва (ё) пардохтҳо аз ҷониби андозсупорандагон ба 
мақомоти андоз пешниҳод гардида, нисбат ба маълумоти дар 
ихтиёри мақомоти андоз қарордошта, аз ҷумла маълумоти 
аз дигар мақомот дастрасшуда оид ба объектҳои андозбандӣ 
ва (ё) пардохтҳо гузаронида мешавад. Чунин шакли назорат 
санҷиши андоз ҳисоб намешавад.

Лионелю Месси могут 
запретить въезд в 

Великобританию в случае 
выхода страны из ЕС

Форвард «Барселоны» 
Лионель Месси может 
столкнуться с запретом 
на въезд в Великобри-
танию в случае выхода 
Соединенного Коро-
левства из ЕС. Об этом 
сообщает издание The 
Sun.

В 2017 году суд Бар-
селоны приговорил Мес-
си к 21 месяцу лишения 
свободы за уклонение от 

уплаты налогов, тогда футболист избежал тюремного 
заключения, заплатив штраф в €250 тыс., реальный срок 
заменили на условный. На данный момент Месси, кото-
рый является гражданином Испании, может посещать 
Великобританию в качестве жителя страны - члена ЕС.

«Если вы не являетесь гражданином ЕС и вам вы-
несен обвинительный приговор, то даже если он при-
остановлен, вам запрещен въезд в Великобританию. 
Есть много известных игроков, осужденных за тот же 
проступок, до сих пор им не приходилось беспокоиться, 
так как у них паспорта ЕС. Однако после выхода Вели-
кобритании из состава ЕС они, возможно, не смогут 
въехать на территорию страны, так как с ними будут 
обращаться как с гражданами стран, не входящих в 
союз. Клубам нужно предпринять меры, поскольку эта 
ситуация может привести к проблемам с проведением 
матчей Лиги чемпионов», - заявил миграционный ад-
вокат Эндрю Осборн.

Источник: https://football.kulichki.net

- Кормандони мақомоти андоз дар ноҳияи Шам-
сиддин Шоҳин дар 9 моҳи соли 2019 иҷрои нақшаи 
воридоти андозро ба буҷет 127 фоиз таъмин намуданд, 
- гуфт сардори Нозироти андоз Юнус Кабиров. - Дар 
ин давра ба ҷойи 6 миллиону 575 ҳазору 604 сомонӣ 
ба буҷети давлатӣ 8 миллиону 346 ҳазору 412 сомонӣ 
маблағ ворид гардидааст, ки нисбати нақша 1 милли-
ону 770 ҳазор сомонӣ зиёд аст. Дар натиҷаи тадбирҳои 
андешидаи кормандон қарзи андоз ба 2 миллиону 411 
ҳазор сомонӣ расонида шуд, яъне маблағи 197 ҳазор 
сомонӣ бақияпулиҳо кам гардидааст. 

Айни замон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 194 
соҳибкори дар асоси патент ва 42 соҳибкори тибқи 
шаҳодатнома фаъолияткунанда ба қайди давлатӣ 
гирифта шудаанд. Хоҷагиҳои деҳқонӣ 2618 ададро 
ташкил медиҳанд. Ҷиҳати ошкор намудани маблағҳои 
пинҳонӣ дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ дар фаъолияти 9 ан-
дозсупоранда ба маблағи 23 ҳазор сомонӣ назорати 
камералӣ гузарониданд, ки маблағ пурра ба буҷет 
пардохт гардид.

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

Фаъолияти назаррас
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Вобаста ба ин дар Раёса-
ти андози вилояти Суғд бо 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
зераксизӣ ҷаласаи корӣ ва семи-
нар-машварат баргузор гардид. 
Дар ҷаласаи корӣ масъалаҳои 
б а  т а н з и м  д а р о в а рд а н и 
истеҳсол ва муомилоти спирти 
этилӣ, нӯшокиҳои спиртдор, 
тамоку ва маҳсулоти тамоку дар 
корхонаҳои истеҳсолкунандаи 
маҳсулоти зераксизии вилояти 
Суғд, риояи талаботи қарорҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 31.12.2004, таҳти №497, “Оид 
ба назорати истеҳсол ва муо-
милоти маҳсулоти зераксизӣ”, 
аз 31.12.2003, №583. “Дар бо-
раи тамғаҳои аксизӣ барои 
маҳсулоти тамоку ва машрубот” 
мавриди баррасӣ қарор гириф-
танд. 

Ҷаласаро муовини сардори 
Раёсати андоз дар вилояти Суғд 
Бурҳон Маъруфзода оғоз наму-
да, таъкид дошт, ки қаблан, бо 
истеҳсолкунандагони оби ҷав 
ҷаласа баргузор гардида, барои 
ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта 
ва чораандешии минбаъда дар 
ин самт ба шахсони масъули 
корхонаҳо ва мутасаддиёни 
мақомоти андоз супоришҳои 
мушаххас дода шуда буданд. 
Асосан мақсад аз баргузор 
намудани чунин ҷаласаҳои 
корӣ аз рӯи соҳаи фаъолият 
аз ҷониби мақомоти андоз 
бо андозсупорандагон дар 

он мебошад, ки имрӯз, сарфи 
назар аз таъкидҳои пайвастаи 
мақомоти андоз ва ба роҳ 
мондани корҳои тавзеҳотиву 
фаҳмондадиҳӣ, бо масъуло-
ни корхонаҳои истеҳсолӣ ва 
таҳвилдиҳандагони маҳсулоти 
зераксизӣ оиди мораторияи 
эълонгардида ҳисси масъули-
яти онҳо дар ҳисобу пардохти 
дурусту шаффофи андозҳо 
ба талабот ҷавобгӯ намебо-
шад. Таҳлилҳои гузарони-
даи мақомоти андози вило-

ят шаҳодат медиҳанд, ки ан-
дозсупорандагон истеҳсол ва 
таҳвили маҳсулоти зераксизиро 
тадриҷан кам нишон дода, 
ба пинҳонкунии манбаъҳои 
андозбандӣ, пурра ва сари вақт 
пардохт накардани андозҳо, 
дуруст ва бо таври пурра нишон 

надодани натиҷаҳои фаъолияти 
молиявӣ ва иқтисодии худ роҳ 
дода истодаанд. Инчунин, ин 
корхонаҳо даромади умумии 
худро бо пуррагӣ дарҷ на-
менамоянд, шумораи корга-
рон ва ҳисоби музди меҳнати 
онҳо коҳиш ёфтааст. Гарчанде 
дар аксарият нуқтаҳои савдо 
маҳсулоти онҳо ба фурӯш гу-
зошта шудаанд, дар вақти гуза-
ронидани корҳои назоратӣ му-
айян гардид, ки қисмати зиёди 
онҳо бе тамғаи аксизӣ, бе бор-

хат ва сертификати мутобиқати 
мол ба муомилот бароварда 
шудаанд. Дар натиҷа аз ҷониби 
ин корхонаҳо ба буҷети давлатӣ 
маблағи нокифояи андозҳо 
пардохта мешавад.

- Таҳлилҳо гувоҳӣ медиҳанд, 
ки талаботи қарори Ҳукумати 

Ҷу м ҳ у р и и  То ҷ и к и с то н  а з 
31.12.2004, таҳти №497 “Оид 
ба назорати истеҳсол ва муоми-
лоти маҳсулоти зераксизӣ” аз 
ҷониби худи шахсони мутасад-
дии дидбонгоҳҳои назоратии 
андоз риоя намегардад, - зикр 
шуд дар ҷаласа. - Дар натиҷаи 
бемасъулиятӣ ва беназоратии 
онҳо истеҳсол ва таҳвили баъзе 
намуди маҳсулоти зераксизӣ 
дар 8 моҳи соли 2019 дар 
муқоиса ба ҳамин давраи соли 
2018 ба ҷойи афзоиш баръ-
акс коҳиш ёфтааст. Масалан, 
фурӯши нӯшокиҳои спиртдор 
(арақ) дар ҳаҷми 1276,0 литр, 
истеҳсоли шароб дар ҳаҷми  
2678,0 литр, фурӯши он дар 
ҳаҷми 31281,9 литр, истеҳсоли 
коняк дар ҳаҷми 2994,0 литр, 
истеҳсоли оби ҷав ба миқдори 
92936,4 литр, фурӯш дар ҳаҷми 
58363,2 литр кам шудааст, ки 
дар натиҷа аз ин ҳисоб ба буҷет 
маблағҳои нокифоя пардохт 
гардидаанд. 

Дар поёни ҷаласаи корӣ 
муовини сардори Раёсати ан-
доз Бурҳон Маъруфзода бори 
дигар ба роҳбарон, муассисон 
ва сармуҳосибони корхонаҳое, 
ки бевосита ба истеҳсол ва 
фурӯши маҳсулоти зераксизӣ 
машғуланд, таъкид намуд, ки 

иҷрои уҳдадории андозии ху-
дро оид ба зиёд намудани 
истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 
зераксизӣ, пешниҳоди ҳисобот 
ва эъломияҳо дар мӯҳлатҳои 
муқарраргардида таъмин на-
муда, даромадҳои худро бо 
пуррагӣ нишон диҳанд.

Б о  д а р н а з а р д о ш т и 
масъалаҳои муҳокимашуда 
барои ислоҳи камбудиҳо ва 
роҳ надодан ба ҳама гуна 
қонунвайронкуниҳо ҷаласаи 
корӣ корхонаҳоеро, ки бевосита 
ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 
зераксизӣ машғуланд, уҳдадор 
намуд, ки дар асоси қарори 
комиссияҳои Вазорати саноат 
ва технологияи нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи истеҳсол 
ва фурӯши маҳсулоти зераксизӣ 
соҳиби иҷозатнома гардидаанд, 
тибқи талаботи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 дека-
бри соли 2004, таҳти № 497 “Оид 
ба назорати истеҳсол ва муо-
милоти маҳсулоти зераксизӣ”, 
ҳангоми истеҳсол ва таҳвили 
молҳои зераксизӣ ҳисобкунаки 
дорои хотираи фискалиро да-
страс ва онро дар хатти асосии 
резишгоҳи истеҳсолии корхона 
бо мақсади пурра инъикос 
намудани истеҳсолот насб на-
моянд. Инчунин, даромади 
худро аз ҳисоби истеҳсол ва 
таҳвили маҳсулоти зераксизӣ 
дар ҳисоботи андозӣ дуруст 
дарҷ намуда, шумораи корман-
дони кироя ва фонди музди 
меҳнати пардохтшавандаро 
барои давраҳои ҳисоботӣ дар 
ҳаҷми пурра нишон диҳанд. 

Ҳамзамон, кормандони 
масъули мақомоти ҳудудии 
андоз вазифадор карда шуданд, 
ки барои ислоҳи камбудиҳои 
ҷойдошта ва сифатан иҷро гар-
дидани нақшаи андози аксизӣ 
барои нимсолаи дуюми соли 
2019 чораҷӯӣ намоянд. Гуза-
ронидани корҳои назоратӣ, 
назорати камералӣ, муоинаҳои 
хронометражӣ, санҷишҳои 
маҷмӯӣ, амалиётӣ ва мавзуиро 
самарабахш ба роҳ монанд. 

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

Норўшанињо 
Солҳои охир дар вилояти Суғд теъдоди корхонаҳое, ки ба истеҳсол ва фурӯши 
маҳсулоти зераксизӣ машғуланд, зиёд шудаанд. Дар баробари зиёд гардидани 
шумораи корхонаҳои истеҳсолкунанда ва фурӯши маҳсулоти зераксизӣ ҳаҷми 
воридоти маблағҳо аз ҳисоби андози аксизӣ низ ба буҷети давлатӣ меафзояд. 
Аммо нишондоди истеҳсолу фурӯш ва ҳаҷми воридоти маблағи андоз аз 
ҳисоби фаъолияти ин гуна корхонаҳо дар вилоят кам шуда истодааст. Илова 
бар он, бино ба таҳлили мақомоти андоз, гарчанде дар ҷамъбасти 9-моҳаи 
соли ҷорӣ нақшаи андози аксизӣ дар вилоят таъмин гардида бошад ҳам, вале 
ҳоло ҳам манбаъҳои зиёди андози аксизӣ муайян нашудаанд.

Комитет государственных доходов Ре-
спублика Казахстан опубликовал список 
100 злостных неплательщиков налогов 
среди физических лиц, которые в общей 
сложности задолжали государству 286 
019 395 тенге. Из этой суммы основной 
долг составил 175 354 401 тенге, 110 664 
995 тенге — начисленная пеня, сообщает 
Zakon.kz.

Как выяснилось, наибольший долг име-
ет житель Карагандинской области Аскар 
Набиев. Он задолжал государству 37 163 

849 тенге налога на землю. Пеня по данной 
сумме составила 28 192 533 тенге. В итоге 
общий долг составил 65 356 383 тенге.

— Есть и те, у кого пеня, начисленная 
за неуплату налога на землю, уже пре-
вышает основной долг. Так, житель Нур-
Султана Талгатбек Ильясов имеет общий 
долг 19 050 875 тенге, из которых 8 685 
027 тенге является основным долгом, 
10 365 848 тенге — пеня, — рассказали 
в комитете. — Что касается налога на 
транспорт, то список антилидеров также 

возглавляет Карагандинская область, жи-
тель которой Фадис Мустакимов накопил 
долгов на 6 081 323 тенге. Из этой суммы 
4 059 318 тенге являются основным дол-
гом, оставшиеся 2 022 005 тенге — пеня.

По данным КГД, некоторые казах-
станцы накопили долги и по налогу на 
имущество. К примеру, житель Жамбыл-
ской области Ерлан Токсанбаев задолжал 
576 191 тенге, из которых 335 811 тенге 
является основным долгом. Начисленная 
пеня составляет 240 380 тенге.

В Комитете государственных доходов 
напомнили, что в Казахстане до конца 
года действует налоговая амнистия. По 
ее условиям, гражданам, уплатившим 
основной долг до 31 декабря, начислен-
ная пеня будет списана автоматически.

Источник: https://news.mail.ru

Задолжали 286 млн тенге: опубликован список  
100 злостных неплательщиков налогов

Рекордная сумма долга образовалась за неуплату налога на землю
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МУЊТАРАМ ШАЊРВАНДОН 
ВА АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Рӯзномаи «Боҷу хироҷ» дар фазои иттилоотии 
мамлакат ягона рӯзномаи соҳавиест, ки дар он дар 
бораи масъалаҳои андозу андозбандӣ, низому 
меъёрҳои андозҳо, имтиёзот ва сабукиҳои андозӣ, 
хизматрасониҳои мақомоти андоз ба андозсупоран-
дагон, рушди фаъолияти соҳибкорӣ, андоз дар хориҷа 
ва дигар мавзӯҳое, ки ба муносибатҳои андозӣ дахл 
доранд, нашр мешаванд.

Шумо ба рӯзномаи «Боҷу хироҷ» обуна шуда, ме-
тавонед аз ҷониби мутахассисони соҳибкасб ба ҳамаи 
саволҳои худ доир ба қонунгузории андоз, маъмури-
кунонии андоз ва ҳуқуқу уҳдадориҳои андозсупоранда 
ҷавоби мушаххас ва асоснок дарёфт намоед.

Рӯзномаи «Боҷу хироҷ» ва мутахассисони Кумитаи 
андоз кӯшиш менамоянд, ки маводи рӯзнома минбаъд 
ҳам ҷолибтар ва ҷиҳати такмили дониши андозию 
иқтисодӣ ва ҳалли мушкилоти шумо боз ҳам муфидтар 
бошанд.

Маъракаи обунаи имтиёзнок ба рӯзномаи «Боҷу хироҷ» барои соли 2020 идома  
дорад!

Рӯзномаи «Боҷу хироҷ» 

Нархи обуна  
барои соли 2020 ҳамагӣ  

65 СОМОНИРО  
ташкил дода, манфиати 

маводи он ҷиҳати пешбурди 
самараноки соҳибкории шумо 

дар давоми сол ба маротиб 
зиёд хоҳад буд.

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!

Пардохти маблағи андозҳо аз ҷониби 
шумо саҳмгузорӣ дар рушди соҳаҳои 

иҷтимоиёт ва иқтисодиёти давлат аст!

АНДОЗСУПОРАНДАГОНИ МУҲТАРАМ!
Маблағҳои ҳисобшудаи патенти худро барои моҳи ҷории 

тақвимӣ то санаи 5-уми моҳи минбаъда ва ҳамзамон бақияи 
қарзҳои то ба имрӯз бавуҷудомадаи худро сари вақт ба буҷет 
пардохт намоед.

Ёдрас менамоем, ки дар сурати сари вақт пардохт на-
гардидани маблағи қарзҳои бамиёномада, тибқи талаботи 
қисми 1 моддаи 600 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти андоз нисбати 
шумо ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ карда мешавад.

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки маблағи андозҳои 
ҳисобшудаи худро мустақилона, таввасути нуқтаҳои ваколат-
дори Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» ба буҷет 
пардохт намуда, расиди пардохтиро дар доираи муҳлати 
даъво барои тасдиқи пардохти андоз бо худ нигоҳ доред.

Дар ҳолати ба дигар шахсон додани маблағи андоз 
эҳтимолияти ба буҷети давлатӣ ворид нашудани андозҳо ва 
ҳамзамон боиси дар ҳисобварақаи шумо ба вуҷуд омадани 
маблағи қарз мегардад.

Кумитаи андози назди Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рӯихати соҳибмулконе, ки дар назди буҷет аз андози 
молу мулки ғайриманқул қарздор мебошанд,  

ба ҳолати 01.10.2019

№ Ном ва насаби 
соҳибмулк

Суроғаи 
ҷойгиршавии объ-
екти молу мулки 

ғайриманқул

Маблағи 
қарзи 

андоз (бо 
сомонӣ)

СОҲИБМУЛКОНИ НОҲИЯИ ФИРДАВСӢ

1 Шерафган Миров кӯчаи Ҷомӣ 9711

2 Неъматҷон Абдуа-
лимов кӯчаи Ҷомӣ 56 9238

3 Баҳодур Солимов кӯчаи Деҳотӣ 4218

4 Сорбони Шодмон кӯчаи Ҷомӣ 9 11567

5 Аҳлиддин Шукуров кӯчаи Қаҳҳоров 85 5000

6 Саидаҳмад Шари-
пов

кӯчаи Деҳотӣ 
23/19 1697

7 Амирулло Кавчаков кӯчаи М. Султон 4 1631

8 Фарух Меликов кӯчаи М. Султон 16 2842

9 Достӣ Шоев кӯчаи М. Султон 44 2504

10 Абдураҳим Саидов кӯчаи М. Султон 49 5139

11 Халикул Окбаев кӯчаи М. Султон 
25/2 2134

12 Фазлидин Абдиев кӯчаи Чармгарон 
10а 67452

13 Гуландом Ҳамидова кӯчаи Кофарниҳон 
76 20260

14 Абдухалил Ғуломов кӯчаи Ҷанубӣ 20 22127

15 Ҳасан Шарипов Бозори Ҷал - Ҷам 38565

16 Анорхон Умурзоқов кӯчаи Шестопав-
лов 24 2605

17 Маъруфи Нурулло кӯчаи Шестопав-
лов 2/4 1248

18 Шаҳзодамо Сай-
фова

кӯчаи Шестопав-
лов 16 1560

19 Ёралӣ Маҳмудов кӯчаи Н. Қарабоев 
110/1 6359

20 Шаҳнозаи 
Абдулғанӣ

кӯчаи Н. Қарабоев 
48/1 10781

21 Носирҷони Шерав-
ган кӯчаи Фирдавсӣ 62 92196

22 Мирзоалӣ Қараев кӯчаи Қаҳҳоров 
109 29794

23 Довуд Акмалов кӯчаи Қаҳҳоров 
63-65 12603

24 Абдусамӣ Шоба-
далов

кӯчаи Қаҳҳоров 
113/3 17576

25 Ҷунайдулло Достиев кӯчаи Наврӯз 1 106286

26 Олуча Фозилбекова кӯчаи Қаҳҳоров 85 19027

27 Саидаҳмад Шари-
пов

кӯчаи Қаҳҳоров 
481 8103

28 Раҷабгул Одинаева кӯчаи Матросов 33 68238

29 Саид Ямонқулов кӯчаи Панфилов 21 11028

К у м и т а и  а н д о з и  н а з д и 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
тавре ба назар мерасад, имрӯз 
баҳри ғановатмандии буҷети мам-
лакат саҳми беандоза гузошта 
истодааст. Фаъолияти самараноки 
мақомоти давлатӣ, таъмини ма-
оши кормандони соҳаҳои буҷетӣ 
ва ҳифзи соҳаҳои иҷтимоиёти ҳар 
кишвар ба ҷамъоварии андозҳо 
робитаи мустақим дорад.

Аз ин хотир, имрӯз Кумитаи 
андоз кӯшиш ба харҷ дода ис-
тодааст, ки мутахассисони балан-
дихтисосро барои рушди босуботи 
мақомоти мазкур ҷалб намояд. 
Ғайр аз ин, кормандони мақомоти 
андоз барои пешрафти ин соҳа аз 
таҷрибаи давлатҳои пешқадами 

ҷаҳонӣ истифода мекунанд. Пас, 
зарур аст, ки ҳар як шаҳрванд 
фарҳанги баланди андозсупо-
рии хешро эҳсос намуда, дар 
муҳлати муайяншуда андозҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузориро 
пардохт намояд. Чуноне ки ба на-
зар мерасад, масъалаи сари вақт 
пардохт нагардидани андозҳо аз 
ҷониби андозсупорандагон ва 
шаҳрвандон, ба вуҷуд омадани 
бақияпулиҳои андоз, инчунин дав-
ра ба давра афзоиш ёфтани он бо-
иси нигаронии на танҳо мақомоти 
андоз, балки Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гардидааст. 

Шаҳрвандоне, ки аз пардохти 
андоз аз объектҳои ғайриманқул 
қарздор ҳастанд, дар мамлакат 

хеле зиёд мебошанд. Ҳолатҳои 
зиёди пинҳонкунии андозҳо ва 
ба муҳлатҳои тӯлонӣ аз ҷониби 
соҳибмулкон пардохт нагарди-
дани андозҳо аз молу мулки 
ғайриманқул дар шаҳру ноҳияҳои 
мамлакат зимни санҷишҳои 
мақомоти андоз ошкор шуда, 
ҳамзамон нисбати андозсупо-
рандагони мазкур мутобиқи та-
лаботи муқарраршуда тадбирҳои 
аввалиндараҷа андешида меша-
вад. Дар ҷадвали зерин рӯихати 
нафаронеро, ки бақияпулиҳояшон 
рӯз аз рӯз дар ҳоли афзоиш асту 
онҳо дар пардохти маблағҳои 
қарзи худ саҳлангорӣ мекунанд, 
пешниҳод мекунем. 

Тоҳир ЧИЛАЕВ

СОҲИБМУЛКОНИ НОҲИЯИ СИНО

1 Эркин Достиев кӯчаи 
Ҳувайдуллоев 2 43460

2 Рустам Достиев кӯчаи 
Ҳувайдуллоев 3 23315

3 Абдуло Миъроджов кӯчаи 
Ҳувайдуллоев 216 10536

4 Хайридин Насру-
лоев кӯчаи Ҳамадонӣ 41 21300

5 Қизлорхон Арбо-
бова

кӯчаи Ҳамадонӣ 
22а 4000

6 Одинаҳмади Саид-
зода

кӯчаи Ҷ. Расулов 
57/1 16500

7 Шариф 
Абдуҷаборов кӯчаи Айнӣ 14052

8 Бегмурод Шарипов кӯчаи Айнӣ 29240

9 Шамсулло Шарипов кӯчаи Ҷ. Расулов 
10/2 16788

10 Муҳабат Исломова кӯчаи Ҷ. Расулов 3 15973

СОҲИБМУЛКОНИ ШАҲРИ КОНИБОДОМ

1 Ҳошимхон Мухам-
медов 

кӯчаи Р. 
Иброҳимов 57 2410

2 Фирдавс 
Қушназаров кӯчаи Гагарин 93а 1006

3 Илҳом Мерганов кӯчаи Қазоқон 33 1391

4 Сангинбой Саидов кӯчаи Қазоқон 51 841

5 Баротбой Болтаев кӯчаи Қазоқон 26 2694

6 Муҳаммадҷон 
Шаропов кӯчаи Қазоқон 59 1931

7 Дилбар Ҷӯраева кӯчаи Қазоқон 97 4220

8 Далер Ҳомидов кӯчаи Лоҳутӣ 10 1683

9 Бахтиёр Ҳалимов кӯчаи Қазоқон 
101а 1728

10 Хуршеда Сайдул-
лоева кӯчаи Қазоқон 18 2872

11 Раҳим Ахмедов кӯчаи Т. Ҷабборӣ 
82 670

12 Дадоҷон Маҳмудов кӯчаи Чапаев 22 880

13 Акбаршо Уктамов кӯчаи Мир 7 3010

14 Абдураҳим Каримов кӯчаи Мир 44 664

15 Рауфҷон Раҳимов кӯчаи Мир 54 1195

16 Отаҷон Дадоҷонов кӯчаи Мир 138 909

17 Мавлуда  
Раззоқова кӯчаи Мир 256 1612

18 Абдусолӣ Абдуса-
матов

кӯчаи Ниёзмухам-
медов 52а 2750

19 Абдуманон Бегма-
тов

кӯчаи Ниёзмухам-
медов 20 2128

20 Зуражат Олимова кӯчаи Ниёзмухам-
медов 21 1745

Шањрвандоне, ки аз андози молу 
мулки ѓайриманќул ќарздоранд
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НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Рўихати субъектњои 
бефаъолият

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
асоси талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи тартиби аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ хориҷ кардани шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори 
инфиродӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷии бе-
фаъолият”, ҷиҳати аз Феҳристи ягонаи давлатӣ хориҷ намудан, 
рӯихати субъектҳои бефаъолиятро пешниҳод менамояд.

Аз ин хотир, дар сурати пайдо гардидани арзу шикоят 
нисбати андозсупорандагони бефаъолият, ба Бахши иттилоотӣ 
бо рақамҳои содакардашудаи телефонии 151 ва 152 ё ба 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2, метавонед 
муроҷиат намоед.

Руйхати андозсупорандагони бефаъолияте, ки аз ҷониби 
нозиротоҳои андоз дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Фирдавсӣ, 
Шоҳмансур, Турсунзода, Кушониён, Носири Хусрав, Конибо-
дом, Норак, Дарвоз ва Дӯстӣ барои хориҷ намудан аз Феҳристи 
ягонаи давлатӣ пешниҳод шудаанд.

(Аввалаш дар шумораи гузашта)

№ Номгӯи андосупорандагон Санаи 
таъсисёбӣ 

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР НОҲИЯИ ШОҲМАНСУР

Шахсони ҳуқуқӣ

27 ҶДММ «Сармад С» 16.07.2013

28 ҶДММ «Таъминоти моддию техникӣ» 19.08.2003

29 ҶДММ «Сомон Трейдинг Групп» 06.12.2011

30 Литсей Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 02.02.2011

31 ҶДММ «Ком» 28.06.2010

32 ҶДММ «Ситораи Осиё» 14.07.2014

33 ҶДММ «Шоҳнома» 20.10.2009

34 ҶДММ «Адолат Групп» 06.06.2011

35 ҶДММ «Дизайн 1» 15.06.2011

36 ҶДММ «Клевер Сервисес» 22.04.2010

37 ҶДММ «Канзи Шифо 2010» 02.08.2010

38 ҶДММ «Бахтовар 93» 20.05.2013

39 ҶДММ «Русстаджком» 08.09.2010 

40 ҶДММ «Дунё Эйр» 28.05.2013

41 ҶДММ «Зафар Компания» 04.04.2011

42 ФНШ Рушди фермерони Панҷоб дар ҶТ 17.09.2010

43 ҶДММ «Лоҷвард» 20.06.2012

44 ҶДММ «Бону Б» 12.02.2003

45 Муассисаи «Институти Оби Амударё» 01.10.2013

46 ТГ КМ Манзили «Академик З. Аҳрорӣ 
н.Шоҳмансур»

07.02.2012

47 ҶДММ «Навруз 2014» 14.04.2014

48 ҶДММ «Ховар Форс» 17.06.2010

49 ҶДММ «Тоҷикавтооэкология» 15.07.2002

50 ҶДММ «Оби Равшан» 21.06.2013

51 ҶДММ «Оби Сафо» 25.05.2006

52 ҶДММ «Ширкати Байналмилалии тоҷикии 
рушди коркарди маьдани кӯҳӣ ва саноати 
энергетикӣ»

27.06.2013

53 ҶДММ «ТВ Дунё» 16.07.2010

54 ҶДММ «Ирам 2010» 20.05.2010

55 ҶДММ «Сахра» 28.06.2011

56 ҶДММ «Хатҳои уфуқи Осиё» 22.02.2010

57 ҶДММ «Пармагар Эксплорейшн» 12.02.2010

58 ҶДММ «Усто Нусрат» 08.06.2012

59 ҶДММ «Дастрахон-2013» 23.03.2013

60 ҶДММ «Аниса 26» 01.02.2013

61 ҶДММ «Мерган» 21.12.2009

62 ҶДММ «Хизмати зуд» 03.11.2009

63 ҶДММ «Шовон Интернейшнл Групп» 16.03.2010

64 ҶДММ «Рамзӣ» 11.12.2009

65 ҶДММ «Насим 85» 21.05.2013

66 ҶДММ «Мусаввир 777» 28.04.2014

67 ҶДММ «Ҷаҳон Транс» 12.02.2010

68 ҶДММ «Раҳнамои Мунис» 10.07.2010

69 ҶДММ «Ситованд» 11.01.2010

70 ҶДММ «Ширкати Саноати Кӯҳкории Хуаюй 
Тоҷикистон»

30.08.2012

71 ҶДММ «Шаҳром Сервис» 30.12.2011

72 ҶДММ «Арафот» 06.02.2015

73 ҶДММ «Золотой Ключик» 14.07.2010

74 ҶДММ «Азизҷон 2012» 09.12.2011

75 ҶСП «Суғуртаи Душанбе» 12.07.2010

76 ҶДММ «Экспо Текст» 08.07.2010

77 ҶДММ «Ёқубҷон» 10.02.2014

78 ҶДММ «Тез Тур» 30.04.2010

79 ҶДММ «МНТ» 19.11.2010

80 ҶДММ Саёҳати кӯҳии Осиёгӣ 23.06.2010

81 ҶДММ «Ширкати Байналмилалии фаъолияти 
фарҳангӣ»

22.04.2011

82 ҶДММ” Сахт сохт” 21.04.2011

83 ФҶДММ “Умрон холдинг Групп дар ҶТ” 20.03.2014

84 ҶДММ “Парадайс коттон” 18.04.2012

85 ҶДММ “Тамик” 03.06.2010

86 ҶДММ “Юлакс” 01.10.2009

87 ҶДММ “Усомаи Наҷмуддин” 28.10.2009

88 ҶДММ “Чуан Шиди” 30.03.2010

89 ҶДММ “Намчас интернешнл” 25.10.2010

90 ҶСП “Комербиз” 26.01.2010

91 ҶДММ Муҳаммади Рустам 15.04.2010

92 ҶДММ “Студент” 01.10.2009

93 ҶДММ “Сорбон ТК” 18.05.2010

94 ТМГХХ ЭН ЭЙЧ ПИ СИ Лимитед 11.02.2010

95 ҶДММ “Ойзули” 21.12.2009

96 ҶДММ “Майдони сохтмонӣ” 09.02.2010

97 ҶДММ “Бахти Бахор” 01.10.2009

98 ҶДММ “Муваффак 2015” 20.11.2015

99 ҶДММ “Анушервон тиҷорат 2011” 15.12.2010

100 ҶДММ “Арк Синон” 01.10.2009

101 ҶДММ “ Кӯдакистони Моҳира” 30.08.2012

102 ҶДММ “Сафдар” 14.10.2009

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР ШАҲРИ ТУРСУНЗОДА 

Шахсони ҳуқуқӣ

1 ҶДММ “БОБО” 15.09.1994

2 ҶДММ “Ганчинаи Регар” 09.06.2003

3 ҶДММ “Строй мастер” 17.05.2004

4 ҶДММ “Мунаввар ва компания” 30.08.2005

5 ҶДММ “Шуҳрат 2003” 05.08.2003

6 ҶДММ “НАНЕФ” 16.07.2002

7 ҶДММ “Равшани Ҷавоҳир” 18.11.1994

8 ҶДММ “Регар пласт” 22.04.2011

9 ҶДММ «Мавҷ» 07.08.2009

10 ҶДММ «М И КА» 26.02.2013

11 ҶДММ Сиёвуш 2 24.06.2003

12 ҶДММ «Абдусалом 67» 13.12.2013

13 ҶДММ «Ободон сохтмон» 04.12.2014

14 ҶДММ «Ҷалолуддини Румӣ 5» 18.02.2010

15 ҶДММ «Саидон-2016» 23.02.2016

16 ҶДММ «Лабиринт» 15.04.1995

17 ҶДММ «Файзи Соҳил» 26.08.2014

18 ҶДММ «Аква-Парадис» 05.10.2003

19 ҶДММ «Таъминот экспорт импорт» 11.03.2005

20 ҶДММ «Ҳамзаалӣ» 26.02.2013

21 ҶДММ «Валӣ Баҳриддин» 30.10.2008

22 ҶДММ «Афсона-1» 28.03.2014

23 ҶДММ «Раҷабов-88»  28.03.2014 

24 ҶДММ «ЛАМНАМ» 12.06.2013

25 ҶДММ «Ҳамкор 2002» 01.08.2002

26 ҶДММ «Азиз-2012» 10.06.2013

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР НОҲИЯИ КУШОНИЁН

Соҳибкорони инфиродӣ

1 Шоимов Бахтиёр 29.01.2010

2 Мирзоев Набиҷон 02.04.2010

3 Ҷунайдов Маҳмадсаид 01.07.2010

4 Абдулҳаев Абдусолеҳ 02.04.2012

5 Сайдуллоев Аҳмадҷон 01.10.2009

6 Мусоев Сироджидин 04.04.2011

7 Ульфатов Мухтор 23.10.2009

8 Мирзоахмедов Суҳроб 27.01.2012

9 Сабзаев Муродали 01.06.2012

10 Зокиров Талбон 13.05.2010

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР НОҲИЯИ Н. ХУСРАВ

Шахсони ҳуқуқӣ

1 Корхонаи байниноҳиявии истифодабарии 
оби нушокии деҳот ва чарогоҳҳои ноҳияи 
Н.Хусрав

24.09.2010

2 ҶДММ «Каралина» 24.10.2012

3 Идораи ҳисоби хоҷагии маҳсулоттайёркунии 
ноҳияи Н. Хусрав

19.10.2010

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР ШАҲРИ КОНИБОДОМ

Соҳибкорони инфиродӣ

1 Холматов Зоҳир 31.01.2014

2 Курбонов Назирҷон 14.02.2005

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР ШАҲРИ НОРАК

Шахсони ҳуқуқӣ

1 Намояндагии ширкати ҶДММ «Енсзиен» 05.03.2015

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР НОҲИЯИ ДАРВОЗ

Шахсони ҳуқуқӣ

1 ҶДММ «Маҷидулло» 29.06.2006

2 ҶДММ «Поряд» 28.05.2013

3 ҶДММ «Хоҷагии ёрирасони Сағирдашт» 22.07.2015

4 Идораи механикӣ ва таъминоти модди – 
техникӣ

30.06.1999

5 ҶДММ «Саидмуҳамад»» 25.11.2009

6 ҶДММ «Хуршед» 05.07.2007

7 ҶСК «РЕВН» 17.02.2010

НОЗИРОТИ АНДОЗ ДАР НОҲИЯИ ДӮСТӢ

Шахсони ҳуқуқӣ

1 ҶДММ «Моҳ» 07.07.2010

2 ҶДММ «Ҷовид» 18.04.2011

3 ҶДММ «Нури Соҳил» 01.10.2009

4 Калонияи махсуси саёри механиконида-
шудаи 6

10.06.2010

5 Ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонӣ - фермерӣ 
ва Кооперативҳои кишоварзии ноҳияи 
Ҷиликул

31.03.2011

Соҳибкорони инфиродӣ

6 Гадоев Далер 12.03.2015

7 Абдураҳмонов Холмумин 08.07.2009

8 Убайдулоев Саидумар 26.06.2010

9 Джумаев Ражабалӣ 07.09.2010

10 Пирматов Бабамурод 18.03.2010

11 Юсуфов Аюбҷон 07.07.2010

12 Асоев Абдулбосит 29.05.2013

13 Амонов Миралӣ 09.04.2010

14 Фаёзов Раҷабек 05.07.2010

15 Исмоилов Обидҷон 24.04.2014

16 Сафаров Сангинмаҳмат 17.08.2009

В России хотят разрешить гражданам из СНГ 
регистрироваться как самозанятым

Правительство РФ намерено разрешить гражданам из стран СНГ, 
не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), использовать 
специальный налоговый режим для самозанятых, говорится в «Основных 
направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесённых в Госдуму 
вместе с проектом бюджета РФ.

«В части налоговых мер предполагается присоединение ряда субъек-
тов РФ к участию в эксперименте по применению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также предоставле-
ние права применять НПД физическими лицами, являющимися граждана-
ми стран СНГ, не являющимися членами ЕАЭС», - отмечается в документе.

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональ-
ный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных 

регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Пред-
приниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных 
работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон 
приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе 
с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить гео-
графию действия этого режима.

По состоянию на 12 сентября в качестве налогоплательщиков НПД за-
регистрировались более 200 тысяч человек, также говорится в документе 
правительства.

Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 
января 2015 года. Члены объединения - Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Россия.

Источник: https://ria.ru
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С начала прошлого года американские компании вер-
нули в страну порядка одного триллиона долларов, пишет 
Интерфакссо ссылкой на минторг США.

В начале 2018 года в Соединенных Штатах вступила в силу 
налоговая реформа, снижающая единовременный налог при 
репатриации (возвращении на родину прибыли, полученной 
компаниями за границей) с 35% до 15,5% для денежных 

средств и 8% для неденежных или неликвидных активов.
За второй квартал текущего года размер вернувшейся 

в страну корпоративной прибыли американских компаний, 
полученной за границей, составил 88,3 млрд долларов. 

При этом в Минторговли отмечают снижение темпов ре-
патриации. Так, в первом квартале этот показатель составлял 
96 миллиардов долларов, а в четвертом квартале 2018 года 

- 146,6 миллиарда долларов.
До вступления в силу изменений, в 2017 году, в США 

вернулись 155 миллиардов долларов за весь год.
Отмечалось, что компании США избегали репатриации 

из-за высокой налоговой ставки. Во время продвижения на-
логовой реформы американский лидер Дональд Трамп со 
ссылкой на собственные источники заявлял, что приятие этой 
меры позволит вернуть в США более четырех триллионов дол-
ларов. По оценкам экспертов, американские компании хранят 
на счетах за границей от 1,5 до 2,5 триллиона долларов.

Источник: https://aif.ru/money/economy

Что такое налоговый 
мониторинг?

Налоговый мониторинг – это новая 
форма налогового контроля. Она заменяет 
традиционные проверки на онлайн-взаи-
модействие на основе удаленного доступа 
к информационным системам налогопла-
тельщика и его бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Такой способ предоставления 
данных налоговому органу позволяет 
оперативно согласовывать с налоговым 
органом позицию по налогообложению 
планируемых и совершенных операций.

Доступ к данным налогоплательщика 
позволяет налоговому органу снизить объ-
ём истребуемых документов и сосредото-
чить ресурсы на проверке тех операции, 
которые содержат элементы риска. Такая 
форма налогового контроля обеспечивает 
превентивное выявление налоговых ри-
сков и быстрое урегулирование спорных 
неопределенных налоговых позиций и по-
зволяет уже в момент планирования опера-
ций и сделок предупредить возникновение 
налоговых рисков и спорных ситуаций (ст. 
105.26 НК РФ).

Порядок подачи заявления 
о проведении налогового 

мониторинга
Заявление о проведении налогового 

мониторинга представляется организацией 
в налоговый орган по месту нахождения 
данной организации не позднее 1 июля 
года, предшествующего периоду, за кото-
рый проводится налоговый мониторинг.

Документы для вступления в налого-
вый мониторинг:

• заявление о проведении налогового 
мониторинга;

• регламент информационного взаи-
модействия;

• сведения о взаимозависимых лицах;
• учетная политика для целей налого-

обложения организации;
• документы о системе внутреннего 

контроля.
Решение о проведении налогового 

мониторинга принимается налоговым 
органом до 1 ноября года, в котором 
представлено заявление о проведении на-
логового мониторинга. (ст. 105.27 НК РФ).

За какой период и в какой 
срок проводится налоговый 

мониторинг?
Периодом, за который проводится на-

логовый мониторинг, является календар-
ный год (п. 4 ст. 105 26 НК РФ).

Срок проведения одного налогового 
периода, 1 год 9 месяцев (п. 5 ст. 105 26 
НК РФ).

Проведение налогового 
мониторинга

Проведение налогового мониторинга 

регламентировано положениями ст. 105.29 
НК РФ.

Налоговый орган проводит комплекс-
ный анализ рисков организации и оце-
нивает эффективность работы системы 
внутреннего контроля налогоплательщика. 
Это позволяет налоговому органу перейти 
от сплошной проверки к совместной оцен-
ке налоговых рисков.

Совместная оценка рисков в налого-
вом мониторинге:

• налогоплательщики раскрывают ри-
ски, которые идентифицирует их систе-
ма внутреннего контроля (приложение 
№ 1 к приказу ФНС России от 16.06.2017 
№ ММВ-7-15/509@);

налоговый орган:
- проводит оценку отраслевых рисков 

и составляет Карту рисков отрасли;
- проводит анализ матрицы рисков 

и контрольных процедур организации 
(приложение № 4 к приказу ФНС России от 
16.06.2017 № ММВ-7-15/509@); 

- составляет риск-профиль налого-
плательщика;

- формирует план проведения налого-
вого мониторинга и определяет объём 
контрольных мероприятий.

При выявлении противоречий и не-
соответствий в документах организации 
налоговый орган направляет сообщение 
с требованием:

• о представлении пояснений - 5 дней;
• о внесении исправлений - 10 дней.
При установлении факта нарушения в 

расчете или уплате налогов организации, 
налоговый орган обязан составить моти-
вированное мнение в порядке, предусмо-
тренном ст. 105.30 НК РФ.

Налоговый орган вправе проводить 
следующие мероприятия (п. 3 ст. 105.29 
НК РФ):

• истребовать у организации необхо-
димые документы;

• истребовать у организации пояс-
нения;

• привлекать эксперта и специалиста 
в порядке, установленном ст. 95 и 96 НК 
РФ.

Возможно ли проведение 
выездных и камеральных 

налоговых проверок 
в период проведения 

налогового мониторинга?
В период проведения налогового 

мониторинга камеральные налоговые 
проверки проводятся (п. 1.1 ст. 88 НК РФ), 
если:

• декларация представлена позднее 
1 июля года, следующего за периодом, 
за который проводится налоговый мо-
ниторинг;

• представлена декларация по на-
логу на добавленную стоимость с заяв-
ленной суммой налога к возмещению из 
бюджета, или декларация по акцизам с 
заявленной суммой акциза к возмещению 
из бюджета;

• представлена уточненная деклара-
ция, в которой уменьшена сумма налога 
к уплате в бюджет, или увеличена сумма 
убытка;

• досрочно прекращено проведение 
налогового мониторинга.

Выездные налоговые проверки прово-
дятся (п. 5.1 ст. 89 НК РФ), если:

• проверка проводится вышестоящим 
налоговым органом – в порядке контроля 
за деятельностью налогового органа, 
проводившего налоговый мониторинг;

• досрочно прекращено проведение 
налогового мониторинга;

• налогоплательщиком не выполне-
но мотивированное мнение налогового 
органа;

• представлена уточненная деклара-
ция за период проведения налогового мо-
ниторинга, в которой уменьшена сумма 
налога к уплате в бюджет.

Мотивированное мнение 
налогового органа

Мотивированное мнение дает воз-
можность налогоплательщикам получить 
позицию налогового органа по вопросу 
правильности отражения сделок и их ре-
зультатов с точки зрения законодательства 

о налогах и сборах (п. 1 статьи 105.30 НК 
РФ).

Мотивированное мнение бывает 2-х 
видов:

• по запросу организации - в случае, 
если у нее есть не урегулированные во-
просы по соблюдению налогового законо-
дательства (п. 4 статьи 105.30 НК РФ);

• по инициативе налогового органа - в 
случае, если установлен факт, свидетель-
ствующий о нарушении налогового зако-
нодательства (п. 3 статьи 105.30 НК РФ).

Мотивированное мнение направляет-
ся организации:

• по запросу организации – в течение 
1 месяца со дня получения такого запро-
са (срок может быть продлен на 1 месяц 
для истребования дополнительных до-
кументов (информации), необходимых для 
подготовки мотивированного мнения (п. 
5 статьи 105.30 НК РФ);

• по инициативе налогового органа - в 
течение 5 дней со дня его составления, но 
не позднее, чем за 3 месяца до окончания 
срока проведения налогового мониторин-
га (п. 3 статьи 105.30 НК РФ).

Запрос о представлении мотивирован-
ного мнения направляется организацией в 
налоговый орган не позднее 1 июля года, 
следующего за периодом, за который 
проводится налоговый мониторинг (п. 4.2 
статьи 105.30 НК РФ)

В течение 1 месяца со дня его получе-
ния мотивированного мнения организации 
необходимо направить в налоговый орган 
согласие с мотивированным мнением с 
документами, подтверждающими вы-
полнение указанного мотивированного 
мнения (при их наличии), или разногласия 
на это мотивированное мнение (п.6 статьи 
105.30 НК РФ).

Взаимосогласительная 
процедура

В случае несогласия организации с 
мотивированным мнением, составлен-
ным налоговым органом, в ФНС России 
проводится в взаимосогласительная про-
цедура. (п. 1 ст. 105.31 НК РФ). Взаимо-
согласительная процедура проводится в 
течении одного месяца со дня получения 
разногласий.

По результатам взаимосогласительной 
процедуры ФНС России уведомляет орга-
низацию об изменении мотивированного 
мнения либо оставлении мотивированного 
мнения без изменения (п. 3 ст. 105.31 НК 
РФ).

Организация в течение одного месяца 
со дня получения указанного уведомления 
уведомляет налоговый орган, о согласии 
(несогласии) с мотивированным мнением 
с приложением документов, подтвержда-
ющих выполнение указанного мотивиро-
ванного мнения (при их наличии) (п.5 ст. 
105.31 НК РФ).

Источник: https://www.nalog.ru

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Американские компании после реформы налогов ввезли в США $1 трлн прибыли
До принятия налоговой реформы президент США Дональд Трамп утверждал, что 

такой шаг позволит вернуть в страну более четырех триллионов долларов
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«Суботу оромии 
ҳамсоякишварамон — 
Афғонистон барои мо 
мисли обу ҳаво зарур 

аст ва Тоҷикистон 
аз рӯзҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ талош 
меварзад, ки дар ин 
кишвари дӯст сулҳи 

пойдор барқарор 
гардад».
Эмомалӣ РАҲМОН

Бо раванди мураккаб гар-
дидани фазои сиёсии ҷаҳони 
муосир ва низоъҳои дохили-
давлатии баъзе кишварҳои 
дунё, амнияту суботи инсони-
ят зери хатар мондааст. Дар 
натиҷаи бозиҳои геополити-
кии кишварҳои абарқудрат ва 
маблағгузории гурӯҳҳои ман-
фиатдор густариши ҷараёнҳои 
террористию экстремистӣ 
ҳануз ҳам идома дошта, дар 
як минтақа қисман нобуд ме-
шавад ва дар минтақаи дигар 
сар мебарорад. Мусаллам аст, 
ки агар як мамлакат ноамн бо-
шад, ҳатман таъсири манфии 
он ба кишварҳои ҳамсоя ва 
минтақа хоҳад расид. Аз ин ҷост 
, ки таҳдиду хатари терроризми 
байналмилалӣ дар замони му-
осир хусусияти фаромиллиро 
дошта, ҷомеаи ҷаҳониро ба 
ташвиш овардааст.

Ҷ у м ҳ у р и и  И с л о м и и 
Афғонистон аз ҷумлаи он 
кишварҳост, ки алакай солҳои 
дароз ба майдони рақобати 
давлатҳои абарқудрат табдил 
ёфта, таваҷҷӯҳи оламиёнро 
ба худ кашидааст. Қариб рӯзе 
нест, ки расонаҳои хабарӣ оиди 
таркиш ё амали террористӣ дар 
қаламрави Афғонистон нагуфта 
бошанд. Афзоиши гуруҳҳои 
террористиву экстремистӣ ва 
нуфузу таъсири онҳо ба ҳаёти 
сиёсию иҷтимоии Афғонистон, 
мушкилоти амниятии ин кишвар 
ва минтақаро дучанд карда-
аст. Имрӯзҳо тибқи маълумоти 
расмӣ зиёда аз 21 гурӯҳҳои 
террористию экстремистӣ аз 
қабили “Ҳаракати исломии Узбе-
кистон”, “Ҷамоати Ансоруллоҳ”, 
“Ҷундуллоҳ”, “Иттиҳоди ҷиҳоди 
исломӣ”, “Ал–қоида”, Толибон, 

“Таҳрики Толибони Покистон”, 
“Сипоҳи саҳоба”, Ҳаракати 
исломии Туркистони Шарқии 
Чин, “Сарбозони хилофат”–и 
Қазоқистон, ДОИШ ва ғайра дар 
қаламрави Афғонистон вуҷуд 
доранд, ки бевосита омили 
асосии бесуботии сиёсӣ дар ин 
кишвар ба шумор меравад.

Ҳ у з у р и  ҷ а н г и ё н и  б а 
ном “давлати исломӣ” дар 
қаламрави Афғонистон нооро-
миро дар ин кишвар густариш 
дода, ба давлатҳои минтақа 
низ таҳдиди ҷиддӣ дорад. Бояд 
гуфт, ки интиқол ёфтани гурӯҳи 
террористӣ аз Сурия ва Ироқ 
ба Афғонистон таҳти нақша ва 
сарпарастии неруҳои хориҷӣ 
сурат гирифта, ҳадафашон 
на танҳо Афғонистон, балки 
ноором сохтани кишварҳои 
минтақа мебошад, зеро ак-
сарияти ҷангиёни ДОИШ, ки 
дар Афғонистон ҳузур доранд, 
шаҳрвандони кишварҳои Оси-
ёи Марказӣ мебошанд. Дар 
баробари ин, теъдоди зиёди 
ҷавонони Афғонистон низ ба 
сафи ин гурӯҳи террористӣ пай-
вастаанд ва шумораашон дар 
ҳоли зиёдшавӣ аст.

Бояд қайд кард, ки агар 
имрӯз бо гурӯҳи террористии 
ба ном “Давлати Исломӣ” дар 
Афғонистон муборизаи қатъӣ 
бурда нашавад ва густариши 
фаъолияти он пешгирӣ нагар-
дад, эҳтимоли зиёд аст, ки 
дар ояндаи наздик ин гурӯҳи 
террористӣ ҷойгузини ҳаракати 
террористии “Толибон” дар 
Афғонистон хоҳад шуд. Чуно-
не, ки 25 сол пеш “Толибон” 
ҷойгузини гурӯҳи “муҷоҳидини 
афғон” шуда, вориди саҳнаи 
ҳарбӣ-сиёсии Афғонистон гар-
диданд, ҳеҷ кас интизор набуд, 
ки баъди чанд сол он ба як 
гурӯҳи мусаллаҳи қавие табдил 
мешавад ва ҳудуди зиёдеро 
таҳти назорат мегирад. Аз ин хо-

тир, хатари густариши гурӯҳҳои 
террористии ба ном “давлати 
исломӣ” низ дар Афғонистон аз 
эҳтимол дур нест.

Барқарор кардани сулҳу су-
бот дар Афғонистон масъалаи 
актуалии байналмилалӣ ва 
минтақавӣ мебошад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз солҳои авва-
ли истиқлолият ҳамеша та-
рафдори сулҳи пойдор дар 
ҳамсоякишавари Афғонистон 
аст. Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар суханрониҳои хеш аз 
минбарҳои баланди ҷаҳонӣ 
тамоми кишварҳо ва созмонҳои 
бонуфузи ҷаҳониро ба он даъ-
ват менамоянд, ки нисбати 
қазияи Афғонистон бетараф 
набошанд ва ҳар чи бештар 
кӯмаку талошҳои худро барои 
истиқрори сулҳ дар ин кишвар 
равона созанд, зеро амния-
ти Афғонистон кафили суботи 
минтақаи Осиёи Марказӣ ме-
бошад.

Аз ҷумла, Сарвари давлати 
Тоҷикистон зимни мусоҳибаи 
худ бо хабарнигори шабакаи те-
левизионии “Ал-Ҷазира” 9-уми 
сентябри ҳамин сол чунин таъ-
кид намуданд: «Мо чандин 
маротиба иброз  доштем, ки 
ҳаллу фасли қазияи Афғонистон 
танҳо роҳи низомӣ надорад. 
Роҳҳои дигари ҳалли қазияи 
Афғонистон вуҷуд доранд, аз 
ҷумла гуфтушунид, ки он бояд 
мавқеи калидӣ дошта бошад. 
Мо ҷонибдори он ҳастем, ки 
қазияи Афғонистон танҳо бо 
роҳи гуфтушунидҳо ҳаллу фасл 
карда шавад. Ва ақидаи ман 
ин аст, ки тақдири Афғонистон 
бояд дар дасти худи халқи 
Афғонистон бошад. Худи мар-
думи Афғонистон бояд тақдири 
худро ба даст гирад ва ояндаи 
худро муайян кунад».

Аз ин лиҳоз, дар ҳалли қазияи 

Афғонистон ва ба ин васила 
таъмини амнияти минтақавӣ 
нақши ҳамкориҳои кишварҳо 
дар доираи созмонҳои ҷаҳонӣ 
ва минтақавӣ аз қабили Созмо-
ни Милали Муттаҳид, Созмони 
ҳамкории Шанхай, Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ 
ва Маркази зиддитеррористии 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
хеле бузург аст.

Нуқтаи муҳими дигаре, ки 
Пешвои миллат ба он таъкид 
мекунанд, ин аст, ки кишварҳои 
абарқудрат дар роҳи мубориза 
бо терроризму экстремизм 
бояд “сиёсати духураро” ис-
тифода накунанд. Махсусан 
омилҳои дастгирии сиёсӣ, 
низомӣ ва молиявии террориз-
ми байналмилалӣ бояд аз байн 
бурда шаванд.

«Умуман, вазъи Афғонистон 
барои чӣ ин қадар солҳои тӯлонӣ 
ногувор аст? Дар ин ҷо танҳо 
афғонҳо гунаҳгор нестанд. Бад-
бахтии асосӣ дахолат ба корҳои 
Афғонистон аз берун аст. Барои 
ҳамин чунин авзоъ то имрӯз 
идома дорад ва пагоҳ чӣ меша-
вад, касе пешгӯӣ карда намета-
вонад. Мо ба ҳайси як кишваре, 
ки бо Афғонистон бениҳоят мар-
зи тӯлонӣ дорад, ҷонибдори та-
моми кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ, 
ҳукумати Афғонистон  ҷиҳати 
ба роҳандозии музокирот ва бо 
таври гуфтушунид ҳаллу фасл 
намудани қазияи Афғонистон 
ҳастем», — зикр намуданд 
Пешвои миллат дар мусоҳиба 
бо шабакаи телевизионии «Ал-
Ҷазира».

Яъне, мавқеъи кишвари мо 
ин аст, ки мубориза бо тер-
роризму экстремизм танҳо 
роҳи ҳалли  низомӣ надошта, 
барои ҳарчи зудтар ба сулҳ ра-
сидани Афғонистон, ба ҷанбаи 
иқтисодию иҷтимоии ин кишвар 
бояд таваҷҷуҳи бештар зоҳир 
гардад. Густариши ҳамкориҳои 

судманди иқтисодию тиҷоратӣ 
бо давлатҳои ҳамсоя, яке аз 
омилҳои калидии таъмини 
рушди устувори иҷтимоии 
Афғонистон ба шумор меравад. 
Давлату ҳукумати Тоҷикистон 
ҳамеша дар фаъолияти амалии 
хеш барои таҳкими амнияти 
Афғонистон ва гузаштан ба 
зиндагии шоистаи мардуми 
азияткашидаи ин кишвари ба 
мо дӯсту бародар ҳамеша талош 
кардааст.Мардуми шарафманди 
Афғонистон аз ҷангу хунрезӣ 
хаста шудаанд ва ташнаи сулҳ 
ҳастанд. Албатта ягон халқият 
намехоҳад, ки дар кишвараш 
оташи ҷанг аланга занад.

Д а р  и р т и б о т  б а 
гуфтушунидҳое, ки байни То-
либон ва байни Амрико сурат 
гирифтанд, Сарвари давлати 
Тоҷикистон иброз доштанд, 
ки «хуб мешуд, агар дар ин 
раванд Ҳукумати Афғонистон 
фаъолтар ширкат намояд. Чунки 
ин Ҳукуматро мардум интихоб 
кардааст. Дигар ин ки ба ин 
раванд бояд ҳамсоякишварҳои 
Афғонистон низ ҷалб карда 
шаванд».

Б а  а қ и д а и  П р е з и д е н -
ти  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
кӯшишҳое, ки то имрӯз ба харҷ 
дода шудаанд, як қадам ба 
сӯи сулҳу оромӣ мебошанд. 
Пешвои миллат дар идомаи 
суҳбати худ гуфтанд: «Раванди 
сулҳ бисёр мураккаб аст ва ман 
ин нуктаро аз таърихи талхи 
ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон 
мегуям. Таҷрибаи раванди сулҳи 
тоҷиконро бояд меомӯхтанд, 
чунки қазияи Афғонистон бо 
он ҷанги шаҳрвандие, ки дар 
кишвари мо буд, бисёр ҳам 
монанд ва қариб тавъам аст. Мо 
ҷиҳати кумаку мусоидат ба мар-
думи Афғонистон ва кишвари 
ба мо дӯсту ҳамсоя дар замони 
истиқлолият кушишҳои зиёд ба 
харч дода истодаем ва боварии 
комил дорам ки он рӯз дур нест, 
ки сулҳу амонӣ дар ин кишвари 
ҳамсоя пойдор мегардад».

Бале,  умед аст,  ки дар 
натиҷаи ҳамкориҳои судман-
ду самарабахши минбаъдаи 
кишварҳои ҷаҳон дар мубориза 
бо терроризми байналмилалӣ, 
Афғонистон дар наздиктарин 
фурсат ба сулҳ хоҳад расид ва 
суботи комилро ба даст хоҳад 
овард.

Вазъи Афѓонистон ва таъсири 
он ба амнияти минтаќа 

Мулоҳизаҳои мутахассиси пешбари Маркази тадқиқоти стратегии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯзи Рамазон

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

 Аппарат бизнес-омбудсмена при пре-
зиденте России подготовит предложение 
о новом налоговом режиме для субъек-
тов МСП в связи с возможной отменой 
ЕНВД, которая запланирована на 2021 г. 
Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис 
Титов в кулуарах Форума малого и сред-
него бизнеса регионов стран-участниц 

ШОС и БРИКС, пишет ТАСС.
Первый вице-премьер, глава Минфи-

на Антон Силуанов ранее говорил, что 
Минфин не рассматривает возможность 
продления ЕНВД после 2020 г. из-за при-
меров его использования бизнесом для 
ухода от налогов. Этот режим в РФ при-
меняют 280 тысяч юрлиц и 1,8 млн ИП.

«Мы сейчас предложим очень 
системный, простой вариант налого-
обложения малого бизнеса, который 
будет выгоден не только предпри-
нимателям. Система не совершенно 
новая, они систематизирует и уни-
фицирует то, что было раньше. Если 
мы успеем принять этот вариант до 

конца действия ЕНВД в 2021 году, то 
хорошо, но я думаю, что надо все-таки 
продлить этот период перехода», — 
сообщил Титов.

Кроме того, бизнес-омбудсмен 
подчеркнул, что отмена ЕНВД к 2021 
г. может дестабилизировать ситуацию 
в сфере малого бизнеса, но в данный 
момент, по его словам, сложно сказать, 
насколько глубокими могут быть по-
следствия. Он считает, что пострадать 
от отмены ЕНВД могут 20 млн малых 
бизнесменов, которые занимаются, в 
частности, торговлей в городах и муни-
ципальных образованиях.

Источник: http://taxpravo.ru

Аппарат бизнес-омбудсмена предложит 
новый налоговый режим для малого бизнеса

Это связано с возможной отменой ЕНВД в 2021 году
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Нашрияи Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон

СУРОЃАИ МО:

ш.Душанбе, хиёбони  
Н.Қаробоев 42/3, бинои  

Раёсати андози шаҳри Душанбе
Телефон:  (2)33-08-41

ОБУНА БА РЎЗНОМАИ «БОЉУ ХИРОЉ» 
БАРОИ СОЛИ 2020 ИДОМА ДОРАД

Ба «Бољу хирољ»  
бо чашми хирад, 
чашми нек ва 
чашми дурбин 
нигаред ва 
њамрозу њамсадо 
бошед!

СУРАТҲИСОБИ РӮЗНОМАИ  
«БОҶУ ХИРОҶ»:
р/сч 20202972000266101000
кор/сч 20402972316264
МФО 350101626 БДА ҶТ 
«Амонатбонк» дар шаҳри Душанбе  
РМА 030007408

65 
СОМОНЇ

нархи яксолаи  
обуна ба рӯзномаи  

«Боҷу хироҷ»

18

... Бачан

22 4 5 3 22 6 7

меваи 
тропикї

22 8 22 8 22 2

ќисми аз 
зону поён

19

Дарозта-
рин шаби 
зимистон

23

Номи 
китоби 

зардуштї
3

Фармон-
бардорї

8

меваи ток

21

Соњиби 
хона

11

Ќиёмат, 
майдони 
ќиёмат

Осеб, 
зиён, бало

22

рутубат

21

Пайван-
даки 

шартї

20 5 1 9 21

Д
а
р

ё
 д

а
р
 

Њ
и

н
д

ус
то

н

9 22 8 9 22

Модари 
Муњаммад 

(с)
21 4 5 8 22

21

... 
Марадона, 
футболбо
зи машњур 2

Меваи 
пешпазак

22 10

Ихтирои 
Попов

22

Чит
2 10 12

И
ш

о
р

а
-

љо
ни

ш
и

н

13

писари 
Дедал

9

Маствор
... Тзедун, 

пешвои 
Чин

3 10 3

Духтур

11 22 20 5 21

... 
Муњаммад

љонов, 
актёр 22 22 8 22

4 22 21

Шаршара
3

Машаќќат, 
ранљ

21

Шакли 
дигари 
тотор

3 22 3 22 11

Навиштаи 
журналист

11

22

Боб аз 
фасли 
Ќуръон

Илми 
њисоб

8 5 22 9 22 11 22

Бачаи 
гўсфанд

3

Номаи 
хоњишу 
илтимос

11

Муќобили 
наздик

4

Бањра, 
њисса

2 10 11 22

Тор, 
ришта

6

Бомдод, 
сапеда-

дам
14

галаи 
гўсфандњо

Фурў 
рехтан

6 21 11 5 20 22 8

3

К
ўт

о
њ 
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р
д

а
н

5 7 3 5 2 21 11

ќуллаи ...

22

Осудагї, 
оромиш

21 14 10 15 22

21 1

Дарди 
зоидан

22 6 10 6 22 13 11

Хўрокворї

17 22 11 21 2

8 21 14 5 19

Яке аз чор 
ёри 

паёмбар 
(с) 6

Љасади 
одами 

фавтида
4 10 11 20 22

Тарс, 
вањм, бим

Брюс ...

19 5

22

Фуруд-
оянда

16

Мавзее 
дар 

Туркманис
тон 15 22 17 15 22 17 22

Хоњиш, 
дархост, 
илтимос

3 22 19 22 6
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ШАЊРВАНДОНИ МУЊТАРАМ!
БА МАЪЛУМОТИ ШУМО МЕРАСОНЕМ, 
КИ РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАЊОИ АНДОЗ ВА 
АНДОЗБАНДЇ МЕТАВОНЕД АЗ СОМОНАИ 
КУМИТАИ АНДОЗ WWW.ANDOZ.TJ ВА БАРОИ 
ГИРИФТАНИ ПОСУХ АЗ БАХШИ ИТТИЛООТИИ 
(КОНТАКТ-СЕНТР) 151 ИСТИФОДА НАМОЕД.

КУМИТАИ АНДОЗИ 
НАЗДИ ҲУКУМАТИ 

ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

ЭЪЛОН

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба маълумоти шумо мерасонад, ки дар асоси қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 
Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки 
дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» 
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

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 андозсупоранда-
гон бо истифода аз тартиби мазкур, метавонанд 
андозҳо аз молу мулки ғайриманқули худро 
минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар нозиротҳои 
андози маҳалли қайди худ бо истифода 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 мо-
нанди 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 пардохт на-
кардани маблағи андоз аз молу мулки ғайриманқул ва 
қитъаҳои замин рӯихати шаҳрвандон ва соҳибмулкони 
аз андоз қарздор дар матбуоти даврӣ ба чоп мера-
сад ва ҳамчунин тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузорӣ нисбати маблағҳои пардохтнашуда 
фоизҳо ҳисоб мегарданд.

Кумитаи андози назди

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН ЭЪЛОН

БАРҲАМ МЕХӮРАД
 � Ҷ Д М М  « О қ ҷ а р »  ( Р Я М 

3010001216) воқеъ дар ноҳияи 
Дӯстӣ, барҳам мехӯрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ 
қабул карда мешавад. 

 � Ҷ Д М М  « Х р о н о с »  ( РЯ М 
0210000487, РМА 020020370) 
воқеъ дар ноҳияи И.Сомонӣ, 
барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу 
шикоятҳо муддати 2 моҳ қабул 
карда мешавад. 

 � Кооперативи тиҷоратии 
«Ашурбобо» (РМА 350005389) 
воқеъ дар ноҳияи А.Ҷомӣ, 
барҳам мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « Ҳ а з р а т »  ( Р Я М 
0310014678) воқеъ дар ноҳияи 
Фирдавсӣ, барҳам мехӯрад. 
Ҳамаи арзу шикоятҳо муддати 2 
моҳ қабул карда мешавад. 

 � Ҷ Д М М  « Ч и н о р »  ( Р Я М 
5110007815) воқеъ дар шаҳри 
Хуҷанд, барҳам мехӯрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ 
қабул карда мешавад. 

 � Хоҷагии деҳқонии «Аб-
дурасул» (РЯМ 2930033893) 
воқеъ дар ноҳияи Вахш, барҳам 
мехӯрад.

 � Хоҷагии деҳқонии «Бобохон» 
(РЯМ 2930006796) воқеъ дар 
ноҳияи Вахш, барҳам мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
«Муҳаммадҷон Давлатманд» 
(РМА 3410003044) воқеъ дар 
ноҳияи Кӯшониён, барҳам 
мехӯрад.

 � Ҷ Д М М  « Ш у а й б »  ( Р Я М 
2810005954) воқеъ дар шаҳри 
Бохтар, барҳам мехӯрад. Ҳамаи 
арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ 
қабул карда мешавад. 

ЭЪТИБОР НАДОРАД
 � Патенти соҳибкори инфиродӣ  

Давлатов Абдумухтор  (РЯМ 
1230152715) аз ноҳияи Рӯдакӣ,  
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ  Холмуродов Шо-
рух  (РМА 245578041) аз шаҳри 
Кӯлоб,  бинобар гум шуданаш 

беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Бобоҷонов Уктам 
(РМА 6230190313) аз шаҳри 
Истаравшан,  бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Раупов Алишер (РМА 
5530201692) аз шаҳри Исфара,  
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ  Шарипова Мастонгул  
(РЯМ 0530168430)  аз шаҳри 
Ваҳдат,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ  Парвиз Разоқзода  
(РЯМ 0331394929)  аз ноҳияи 
Фирдавсӣ,  бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Болтаева Сафармо 
(РЯМ 3530020157)  аз ноҳияи 
А.Ҷомӣ,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Боев Абдусатор (РЯМ 
3530000705)  аз ноҳияи А.Ҷомӣ,  
бинобар гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Мирзоев Амрохон 
(РЯМ 1930017760)  аз ноҳияи 
Восеъ,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Зияев Шавкат (РЯМ 
0730171604)  аз шаҳри Турсун-
зода,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и   с о ҳ и б к о р и 

инфиродӣ Кулдошев Набиҷон 
(РЯМ 0730165746)  аз шаҳри Тур-
сунзода,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � И қ т и б о с  а з  Ф е ҳ р и с т и 
ягонаи давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ мутааллиқ ба ҶДММ 
«Техника-М» (РМА 040051340) 
аз ноҳияи Сино, бинобар гум 
шуданаш,беэътибор дониста 
шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Ҳаитов Алишер  
(РЯМ 3830044570)  аз ноҳияи 
Шаҳритуз,  бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Ахмедов Шокирҷон  
(РЯМ 2830078937)  аз шаҳри 
Бохтар,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Давлатманди Камол 
(РМА 2830106758) аз шаҳри 
Бохтар,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Касиров Сафаралӣ 
(РМА 2830017621) аз шаҳри 
Бохтар,  бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

Ҷ Д М М  « Ҷ а в оҳ и р о т » 
(РЯМ 0410001735) ва ҶДММ 
«Хиштрез» (РЯМ 0210001468) 
ҳамроҳ шуда, як корхонаи 
нав таъсис медиҳанд. Ҳамаи 
даъвоҳо ва арзу шикоят 
доир ба фаъолияти пеши-
наи  ҷамъиятҳои мазкур дар 
муддати 30 рӯзи баъди чопи 
эълон қабул карда мешавад.

Мероприятие было органи-
зовано Министерством эконо-
мики и промышленности со-
вместно с Представительством 
ПРООН в Узбекистане и Цен-
тральным банком Республики 
Узбекистан.

В ходе мероприятия кон-
сультанты ПРООН поделились 
результатами исследования 
по оценке размера теневой 
экономики в Узбекистане на 
основе монетарных методов, а 
также результатами опросов и 
интервью, проведенных во всех 
регионах республики (более 700 
предприятий и 30 предприни-
мателей).

По данным Всемирного 
банка среднемировой уро-
вень теневой экономики со-
ставляет 17,2% ВВП, однако 
этот показатель отличается в 
разных странах. Например, 
самый низкий показатель 
выявлен в Швейцарии: он 
равен 8,6%, в Китае — 12,9%, 
в России — 43,6%, а самый 
высокий уровень теневой эко-
номики отмечается в Боливии 
— 66,4%.

Основными причинами не-
экономического характера явля-
ются недостаток необходимых 
знаний и опыта предпринима-

телей, конкуренция со стороны 
других предпринимателей, 
качество производственной 
инфраструктуры, бюрократиче-
ские барьеры по организации и 
ведению бизнеса, коррупция и 
незащищенность прав собствен-
ности и т. п.

«Как показывают результаты 
опросов и интервью, главными 
экономическими причинами 
теневой экономики является 
большое количество видов на-
логов, сборов и отчислений и 
их размеры. Далее по степени 
значимости выявлены такие 
причины как: отсутствие доста-
точных средств у предприятий, 
проблемы с банками, связанные 
с осуществлением расчетов, 
платежей, обналичиванием 
средств, качеством обслужива-
ния, высокими ставками креди-
тов», — отметили специалисты 
Минпрома.

Участниками «круглого сто-
ла» были обсуждены резуль-
таты исследования, а также 
основные направления мер по 
сокращению масштабов тене-
вой экономики в республике и 
даны рекомендации по их со-
вершенствованию.

Источник: https://news.mail.ru/
economics

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Масштабы теневой 
экономики в Узбекистане 

варьируются между 40−50% 
по отношению к ВВП

Об этом озвучено в ходе состоявшегося 
в Министерстве экономики и 

промышленности «круглого стола» на тему 
«Теневая экономика в Узбекистане: оценка, 

причины и пути ее сокращения».
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АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

§ 3. РИВОЉ ЁФТАНИ  
ИСЛОЊОТИ АНДОЗ ВА РУШДИ 

НИЗОМИ МИЛЛИИ АНДОЗ 
(СОЛЊОИ 1999 -- 2006)

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Қоидаи мазкур, яъне таъкиди он ки андозҳо 
дар охири кор ройгон (билоиваз) нестанд, дар 
ташаккули ҳосил шудани андешаи мусбат дар 
бораи онҳо нақши муҳим доранд.

Пас аз ҷорӣ гардидани Кодекси андоз (дар 
таҳрири нав) дар сохтори низоми миллии ан-
доз тағйироти ҷиддие рӯй доданд, яъне тарки-
боти (мундариҷаи) андозҳои умуми давлатӣ ва 
маҳаллӣ тағйир ёфт. Ду навъ андоз лағв (манъ) 
шуд: андоз барои амволи корхона, андоз барои 
нигаҳдории нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ. 
Бар ивази андоз барои амволи корхонаҳо ан-
дози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо ҷорӣ 
шуд, ки баръакси андози пешина, мустақиман 
ба фаъолияти хоҷагидории корхона, яъне да-
ромади умумии он вобаста аст. Андози наве 
ҷорӣ гардид – андоз аз истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти хоҷагии қишлоқ. Статуси андоз аз 
соҳибони воситаҳои нақлиёт, ки аз 1 январи 
соли 2005 ҷорӣ гардид, дигар шуд: ин андоз 
ба андози маҳаллӣ табдил ёфт. Доираи ама-
ли андоз барои амволи ғайриманқул васеъ 
гардид. Дар оғоз он танҳо ба ашхоси воқеӣ 
дахл дошт, мувофиқи Кодекси нави андоз 
он аз ашхоси ҳуқуқӣ низ ситонида меша-
вад. Ба таркиби андозҳои умумидавлатӣ ва 
маҳаллӣ пардохтҳои ҳатмии дигар чун навъҳои 
мустақили андоз ворид гардиданд. 

Бо дарназардошти ҳамаи тағйироти зик-
ршуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 андози 
умумидавлатӣ ва 4 андози маҳаллӣ мавҷуд аст. 

Мувофиқи Кодекси нави андоз, ҳадди 
ақалли даромади андозбандинашаванда 
манъ карда шудааст. Ба ҷойи он аз ҳадди 
ақалли даромади моҳона андоз ситонида 
мешавад. Истифода аз ин тарзи андозбандӣ 
ба андозбандӣ ва ситонидани ду навъ андоз – 
андоз аз даромади ашхоси воқеӣ ва андоз аз 
соҳибони воситаҳои нақлиёт таъсири назаррас 
мегузорад. 

Тағйироти ҷиддӣ ба методикаи андозбандӣ 
ба амволи ғайриманқул ворид шудааст. 
Аввалан, ин навъ андоз аз ин пас аз ашхоси 
ҳуқуқӣ, ба ғайр аз муассисаҳои буҷетӣ ситони-
да мешавад. Дуввум, андозбандӣ ба амволи 
ғайриманқул ба андоз аз замин асос ёфтааст, 
на ба арзиши амволи ғайриманқул. Аз ин рӯ, 
ҳоло макони ҷойгирии амвол, параметрҳои 
(андозаҳои) воқеӣ ва ҳадафҳои таъиноти он 
аҳамият доранд. Ҳаҷми андоз барои амволи 
ғайриманқул мувофиқи қарори ҳукуматҳои 
маҳаллӣ баробар ба андозаи аз 10 то 50 ба-
робари андоз аз замин ва инчунин, мувофиқа 
бо Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 
мешавад. 

(Давом дорад)
Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ 

 «Аз таърихи молия, андоз ва ташаккулё-
бии низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон»

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: 78 856

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

Аэротаксии «Яндекс» парвозҳои озмо-
ишии хешро дар минтақаҳои наздишаҳрӣ 
ва ҳудуди МКАД – и Москва дар соли 2020 
ба нақша гирифтааст. Холдинги «Вертоле-
ты России» ва «Яндекс.Такси» дар Авиаса-
лони «МАКС - 2019» дар ин бора созишно-
маи махсус ба имзо расонданд. Дар асоси 
он Москва аввалин шаҳри дорои системаи 
таксии парвозкунанда хоҳад гашт.

Суханони 
њакимона

Саодатманд онест, ки ба мушкило-
ти зиндагӣ лабханд мезанад.

х х х
Хирадманд барои гуноҳ содир 

кардан танбеҳ намедиҳад, барои он 
танбеҳ медиҳад, ки дигар такрор на-
шавад.

х х х
Ғами хушбахтии дигаронро хурда, 

хушбахтии худро меёбем.
х х х

Дар ҳамаи воқеа ва мазҳакаҳои 
ҳаёт ғаму хурсандӣ бо ҳам омехтаанд.

х х х
Фақирӣ дар кам будани мол нест, 

балки дар вусъат ёфтани ҳирс аст.
х х х

Ишқ дар он нест, ки дӯсташ ме-
доранд, балки дар онест, ки дӯст 

медорад.

Дар таркиби мағзи донаи 
каду кислотаҳои равғани Оме-
га-3, Омега-6 мавҷуданд. Онҳо 
аз варами буғумҳо (артрит) 
раҳо намуда, инкишофи ин 
бемориро бартараф мекунанд.

Сафедаҳои мағзи каду 
эҳсоси гуруснагиро бартараф 
ва монеи хӯроки  зиёд истеъ-

мол намудани одам мешаванд. Ин ба вазн партофтан ёрӣ мерасонад. 
Мағзи донаи каду ҳазми хӯрокро дар меъда хуб месозад. Мағзи до-
наи каду миқдори қанди хунро назорат менамояд. Инсулин истеҳсол 
кардани организмро доим муътадил нигоҳ медорад.

Маѓзи донаи  каду - 
давои бемории ќанд

Маҳсулоти гречка бисёр 
фоиданок буда, он меъдаро 

аз сақич тоза мекунад.

Даромади ширкати ҷаҳонии  
Apple дар як сония 1444 

доллар мебошад.

Бӯи себ ва банан барои 
хароб шудан кӯмак 

мекунад.

Оё медонед? Панди рўзгор
Ду мард дар беша дарахт 

мебуриданд. Марди якумӣ бо-
шитоб ва пайи ҳам дарахтонро 
мебурид. Ӯ рӯзи дароз на хӯрок 
мехӯрд ва на барои танаффус 
вақт ҷудо мекард. Дарахтбуриро 
баъди дигарон хотима медод. 
Аммо, бо вуҷуди ин, шарикаш 
дарахти бештар мебурид. Мар-
ди якум аз ин сахт асабӣ мешуд. 
Ниҳоят сабаб пурсид:

- Ман аз ту зиёдтар кор меку-
нам, ҳатто пас аз ту ба хона ме-
равам. Истироҳату хӯрокхӯриро 
фаромӯш карда, дарахт мебурам, 
чаро боз ту пешсаф ҳастӣ? 

Марди дуюм гуфт:
- Дар миён ягон сире нест. Ту 

беист кор мекардӣ ва ман баъзан 
танаффус карда, бо тез кардани 
табар машғул мешудам. Бо таба-
ри тез ва бо сарфаи неру дарахти 
бисёр мебуридам. Тез кардани 
табар маънои тақвият додани 
рӯҳи хеш аст, барои худ вақт ҷудо 
кардан, фикри оянда ва салома-
тиро кардан аст.

Патаруни Гош аз Ҳиндустон 
20 сол аст, ки умрашро дар до-
хили оби сард мегузаронад. Гош 
гирифтори бемории ғайриодӣ 
буда, то ҳол маризии ӯро касе 
ташхис накардааст. Ягона чизе, 
ки дарди ӯро тасалло мебах-
шад, об аст. Аз ин рӯ, ҳар рӯз 
12 - 14 соат дар дохили об меистад. Танҳо баъд аз анҷоми «табобат» 
метавонад ба корҳои рӯзгордорӣ озодона машғул шавад. Вале, бо таъ-
сири беморӣ ӯ иштиҳояшро гум карда, танҳо сабзавот ва биринҷи обҷӯш 
истеъмол мекунад. Бемории Патаруни Гош бошандагони маҳаллашро 
бетараф намонд. Онҳо ҳар рӯз хӯрок оварда, соатҳо  бо ӯ ҳамсуҳбат 
мешаванд. Ҳамин тавр, ин зани 65 - сола мисли рустании нодир ҳар 
субҳ дохили кӯли маҳаллаашон шуда,  бо орзуҳои зиёд  зиндагиро 
оғоз мекунад.

Фармоиш барои 
аэротакси 

ЊАЙВОНОТ НИЗ БА 
ИСТИРОЊАТ НИЁЗ ДОРАНД

Дар шаҳри Токио боғи ҳайвонотро 
дар як сол ду моҳ  мебанданд. Инчунин, 
дар шаҳри мазкур аз соли 1970 тамоми 
боғи ҳайвоноти пойтахтро то инҷониб 
дар рӯзҳои душанбе мебанданд. Саба-
би ин амалро коргарони боғи ҳайвонот 
чунин маънидод мекунанд, онҳо дар як 
ҳафта, хусусан, рӯзҳои шанбе ва якшанбе 
аз тамошо ва рафтуомади зиёди одамон 
хаста шуда, ба истироҳат ниёзманд ме-
шаванд.

Як умр дар об


