
БОЉУ ХИРОЉ №45 (1142) 

Панҷшанбе, 8 ноябри соли 2018  1

НАШРИЯИ КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

очуБ -
ХИРОЧ-

E-mail: boju_hiroj@mail.ru

Пардохти андоз - баҳои 
тамаддуниятнокии ҷомеа

Њафтанома аз 26 декабри соли  
1998 чоп мешавад.

№45 (1142) 
Панҷшанбе,  

8 ноябри соли 2018  

ПРЕЗИДЕНТ

ЉАЛАСАИ МУШОВАРА

КОРЊОИ НАЗОРАТЇ

ЉОМЕА

ФАРЊАНГИ АНДОЗ

МАНБАЪЊОИ АНДОЗБАНДЇ

с. 2-3

САФАРИ КОРИИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

МУЊТАРАМ  
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  

БА НОЊИЯИ ДАНЃАРА 

с. 12

ИСТИФОДА АЗ МОШИНЊОИ 
НАЗОРАТЇ-ХАЗИНАВЇ ВОСИТАИ 
ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ МИЗОЉОН АСТ

МАЪРИФАТИ АНДОЗЇ

ЌАРОРИ 
Мушовараи Кумитаи 
андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон

с. 5

с. 13

с. 8

с. 6

с. 9

МАЌСАД - 
ПЕШГИРИИ 
ЌОНУНВАЙРОН-
КУНИЊОИ АНДОЗ

Њадафи корњои 
назоратии маќомоти 
андоз

МАСЪУЛИЯТ 
МЕБОЯД
Тадбирњои таъсиррасонї 
бобати ошкор намудани 
ќонунвайронкунињо дар 
соњаи андоз

ЊОЛАТИ ИЉРОИ 
АНДОЗИ ЯГОНА
Андозбандии хољагињои 
дењќонї - манбаи 
муњими ѓанигардонии 
буљет

ХИЗМАТРАСОНЇ

РОБИТАИ МУСТАЌИМ  
БО АНДОЗСУПОРАНДАГОН
Корњои фањмондадињию тавзењотї – самти 
афзалиятноки фаъолияти маќомоти андоз

ОГОЊОНИДАНИ 
саркардагони 
гурўњњои муташаккили 
љиноятии шањри Хоруѓ 
ва ноњияњои Шуѓнону 
Роштќалъа



БОЉУ ХИРОЉ№45 (1142) 

Панҷшанбе, 8 ноябри соли 2018  2 Президент

5 ноябр дар деҳаи Паркамчии 
ноҳияи Данғара Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фа-
ъолияти намунавии Кооперативи 
тиҷоратӣ-истеҳсолии «Раҳмон 
Футур» шинос шуданд.

Майдони умумии хоҷагӣ 
дар маҷмӯъ 439 гектарро таш-
кил медиҳад ва аҳли меҳнат ба 
ғаллакорӣ, чорводорӣ ва боғдорӣ 
машғул мебошанд.

Майдони боғоти хоҷагӣ имрӯз 
тақрибан 100 гектарро дар бар 
мегирад ва дар он асосан ниҳоли 
дарахтони меваҳояш ба содирот 
нигаронидашуда шинонида шу-
дааст.

Аз ин майдон 25 гектараш боғи 
интенсивӣ мебошад ва дар он 10 
намуди ниҳоли дарахтони себ ши-
нонида шудааст. 75 гектари дига-
рашро ниҳоли дарахтони зардолу, 
олу, гелос ва нок ташкил медиҳад.

Қаблан дар ин ҷо токзор буд 
ва аз он давоми солҳои охир 
гирифтани ҳосил ғайриимкон 
гашта, рӯ ба нестшавӣ оварда 
буд. Дар доираи иҷрои ҳидоят 
ва роҳнамоиҳои Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
соли 2013 дар ин мавзеъ бунёди 

боғ оғоз гардид. Ҳоло дар доираи 
ҳадафҳои созандаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба 
шуғли доимӣ фаро гирифтани 
аҳолӣ дар Кооперативи тиҷоратӣ-
истеҳсолии «Раҳмон Футур» 90 
нафар бо ҷойи кор таъмин гаш-
таанд.

Барои бунёди боғ ва таъми-
ни рушди соҳаи кишоварзӣ дар 
ноҳияи Данғара асосан заминҳои 
лалмӣ аз ҳисоби талу теппаҳо азхуд 
карда мешаванд. Заҳмати пайваста 
ва равнақ додани соҳаи кишоварзӣ 
имрӯз аз ҷумлаи ҳадафҳои аслии 
сокинони ин ноҳияи аграрии мам-
лакат маҳсуб меёбад. Ҳамин аст, ки 
танҳо соли 2018 дар доираи Барно-
маи рушди соҳаи боғу токпарварӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2016 — 2020 дар ноҳияи 
Данғара дар майдони 154 гектар 
боғу токзори нав бунёд гардид.

Ҳамчунин дар ҳамин ҷо бо 
иштироки Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бунёди боғи меваҳояш 
содиротӣ дар майдони 100 гек-
тар оғоз гардид. Дар ин ҷо Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ангури навъи ҳусайнии 
сиёҳу сафед шинонида, ба кишо-
варзон дар самти амалӣ намудани 

ин иқдоми нек барору комёбӣ 
орзу карданд.

Ҳамчунин дар ин ҷо намоиши 
маҳсулоти кишоварзӣ ташкил 
карда шуд. Аз тарафи бонувони 
ҳунарманд намунаҳои таомҳои 
миллӣ ва намудҳои гуногуни нон 
омодаву пешниҳод карда шуд.

Иттилоъ дода шуд, ки соли 
равон дар Кооперативи тиҷоратӣ-
истеҳсолии «Раҳмон Футур» аз 10 
то 15-тоннагӣ ҳосили бодом, олу ва 
нок ҷамъоварӣ карда шуд.

Обёрии майдони боғот бо ис-
тифода аз ду пойгоҳи обкашӣ ба 
роҳ монда шудааст.

Имрӯз аллакай аз майдони 
умумии хоҷагӣ тақрибан 70 фоизи 
он ба ҳосил даромадааст.

Ҳамчунин ояндаи наздик дар 
ҳамин ҷо бо мақсади захира карда-
ни ҳосили боғот барои 2 ҳазор тон-
на мева сардхона сохта мешавад.

П р е з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба фаъолияти хоҷагидорон 
баҳои баланд дода, кишоварзонро 
барои идомаи заҳмати пайваста, 
таъмини рушди дучанди соҳа ва 
ҳамин гуна бунёду нигоҳубини 
боғҳои намунавӣ ҳидоят наму-
данд.

Ҳамватанони азиз!
Имрӯз ба санаи таъри -

хии қабули Конститутсияи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол би-
сту чор сол пур мешавад.

Тамоми мардуми шарифи 
кишварро ба ин муносибат са-
мимона табрик мегӯям.

Бисту чор сол пеш, яъне 6 
ноябри соли 1994 шаҳрвандони 
Тоҷикистон тавассути раъйпур-
сии умумихалқӣ санади сарна-
виштсозеро қабул намуданд, 
ки он асоси рушди минбаъдаи 
давлатдории тоҷикон гардид.

Конститутсия ҳамчун да-
стоварди бузурги мардуми 
Тоҷикистон заминаҳои ҳуқуқии 
эъмори давлати демократӣ, 
ҳ у қ у қ б у н ё д  в а  д у н я в и и 
тоҷиконро фароҳам оварда, 
шакли олии ифодаи ҳуқуқии 
давлатдории миллӣ, ҳимояи 
манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи 
ҳуқуқи ҳар як шаҳрванди мам-
лакат мебошад.

Б о  р о ҳ и  р а ъ й п у р с и и 
умумихалқӣ қабул шудани Кон-
ститутсия нишонаи ҳисси балан-
ди масъулияти шаҳрвандони мо 
нисбат ба ояндаи худ, тақдири 
минбаъдаи давлат ва ифодаи 
рӯҳияи ватандӯстиву худшино-
сии мардум гардид.

Қабули Конститутсия имко-
ният дод, ки дар мамлакат сулҳу 
субот барқарор шуда, ҳаёти 
ҷомеа ба маҷрои осоишта раво-
на карда шавад, қонунияту тар-
тибот барқарору ҳукмрон гардад 
ва дар ин замина барои рушди 
соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт 
ва фарҳангу маънавиёт шароити 
мусоид ба вуҷуд оварда шавад.

Д а р  К о н с т и т у т с и я и 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ ба 
сифати арзиши олӣ эътироф ва 
халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва 
сарчашмаи ягонаи ҳокимияти 
давлатӣ эълон гардид.

Аз ҷониби халқи Тоҷикистон 
пазируфта шудани роҳи эъ-
мори давлати демокративу 
ҳуқуқбунёд ва дунявию иҷтимоӣ 
барои бунёди ҷомеаи адолатпар-
вар заминаҳои воқеии ҳуқуқӣ 
гузошт.

Марому мақсади халқи 
Тоҷикистон, ҳадафҳо ва нақшаҳои 

стратегии давлат, ки дар Консти-
тутсия эълон шуда буданд, дар як 
муддати кӯтоҳ аз тарафи ҷомеаи 
ҷаҳон пазируфта шуданд, зеро 
онҳо бо арзишҳо ва ҳадафҳои 
ҷомеаи мутамаддини башарӣ 
мутобиқ мебошанд.

Имрӯз мо ифтихор мекунем, 
ки Тоҷикистон узви комилҳуқуқи 
ҷомеаи башар мебошад ва ба 
сӯи пешрафту тараққиёт бо 
қадамҳои устувор пеш меравад.

Бо дарназардошти таъмин 
намудани рушди бемайлону 
устувори ҷомеа ва амалӣ гар-
донидани мақсадҳои стратегии 
халқи тоҷик солҳои 1999, 2003 ва 
2016 ба Конститутсия тағйироти 
зарурӣ ворид карда шуданд, ки 
дар натиҷа ин санади тақдирсоз 
боз ҳам мукаммал гардид, ху-
сусан, рукнҳои давлатдорӣ, 
ки заминаҳои зарурии ҳифзи 
истиқлолияти миллӣ, сулҳу субот 
ва ваҳдати миллиро таъмин ме-
кунанд, таҳкиму тақвият пайдо 
карданд.

Бисту чор соли амали Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
собит сохт, ки қонуни асосии 
зиндагии давлат ва ҷомеаи мо 
аз имтиҳони ҷиддии ҳаёт гузашт 
ва дурустии мақсаду вазифа ва 
арзишҳое, ки Конститутсия ба 
онҳо асос ёфтааст, исбот гардид.

Натиҷаи ҳамин дастовардҳои 
конститутсионист, ки имрӯз дар 
мамлакат сулҳу субот ва ваҳдати 
миллӣ пойдор мебошад ва халқи 
Тоҷикистон бо ҳисси баланди 
ватандӯстӣ ба ободиву созанда-
гии сарзамини соҳибистиқлоли 
худ машғул аст.

Имрӯз сокинони кишвари мо 
ифтихор доранд, ки соҳиби Ватан 
ва давлати соҳибихтиёр мебо-
шанд, Конститутсияи ҷавобгӯй 
ба орзуҳои мардумӣ доранд ва 
дар фазои сулҳу оромӣ, суботи 
комили сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ 
зиндагӣ мекунанд.

Бори дигар ҳамаи сокинони 
Тоҷикистонро ба ифтихори Рӯзи 
Конститутсия табрик гуфта, ба 
хонадони ҳар фарди Ватан сулҳу 
оромӣ, бахту иқболи нек ва ба 
кишвари азизамон пешрафти 
рӯзафзун орзу менамоям.

Ҷашни санади тақдирсоз 
муборак бошад, ҳамватанони 
азиз!

Паёми телевизионии Президенти 
Љумњурии Тољикистон, Пешвои 

миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба муносибати  

Рўзи Конститутсия

Боздиди Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 
аз Кооперативи тиљоратї-истењсолии 
«Рањмон Футур» дар ноњияи Данѓара

Дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Данғара 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти Ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки «Муосир» 
оғози расмӣ бахшиданд.

Ёдовар мешавем, ки барои бунёди корхонаи 
мазкур моҳи майи соли 2017 аз тарафи Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асос 
гузошта шуда буд. Ҳамон вақт Сарвари давлат ба 
масъулон дастур дода буданд, ки корхона дар муҳлати 
якуним сол бо сатҳу сифати баланд сохта, ба истифо-
да дода шавад. Инак бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва 
саҳми соҳибкорони ватанӣ дар муддати камтар аз як 
солу шаш моҳ ин корхонаи бузурги саноатӣ мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифт.

Корхонаи муштараки «Муосир» дар масоҳати 24 
гектар бунёд гардида, он аз 21 бинои истеҳсолӣ ва 
иншооти ёрирасон иборат мебошад.

Баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ ва васлу насби 
технология дар марҳалаи аввал масъулон азм доранд, 
ки дар оянда барои ба роҳ мондани истеҳсоли дигар 
намуди маҳсулот нақшаҳои мушаххас амалӣ созанд.

Дар маркази идораи бинои маъмурии корхона 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пахши 
тугма таҷҳизоти муосири онро ба кор андохта, раванди 
истеҳсолотро тавассути монитор назорат карданд.

Чунин низоми замонавӣ дар ҳудуди иншооти 
истеҳсолӣ низ ба роҳ монда шудааст ва тавассути 
марказҳои ягонаи идораи рақамӣ раванди истеҳсолот 
дар ҳудуди корхона пайваста назорат карда меша-
вад. Иттилоъ дода шуд, ки дар корхонаи муштараки 
Тоҷикистону Чин 14 намуд таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз 
гардонида шудааст ва иқтидори истеҳсолии он дар як 
сол 20 ҳазор тонна маҳсулотро ташкил медиҳад.

Ашёи хом ба корхона аз дохили мамлакат ва 
инчунин аз Федератсияи Россия, Чин ва Ӯзбекистон 
дастрас мегардад. Айни замон дар корхонаи муш-
тараки «Муосир» 3 намуд маҳсулот барои кандани 
нақбҳо, истихроҷи сарватҳои зеризаминӣ, бунёди 
роҳҳо ва кофтани чоҳҳои амудӣ истеҳсол карда 
мешавад. Барои нигоҳдории маҳсулоти тайёр 
берун аз ҳудуди корхонаи истеҳсолӣ 4 анбор бу-
нёд карда шудааст ва дар ҳар яки он мутобиқ ба 

талаботи байналмилалӣ шароит муҳайё мебошад. 
Анҷоми корҳои истеҳсолию хизматрасонӣ, захира 
ва интиқоли маҳсулоти тайёр тавассути 12 техни-
каву механизми махсусу борбардор роҳандозӣ 
мегардад.

Ба Сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки айни 
замон дар ин корхона 80 нафар, аз ҷумла 60 нафар 
шаҳрвандони мамлакат бо ҷойи кори доимӣ ва 
маоши хуб таъминанд. Барои мутахассисону дигар 
коргарон шароити мукаммали фаъолият фароҳам 
оварда шудааст.

Дар корхонаи муштараки «Муосир» баробари со-
кинони маҳаллӣ ҳамчунин аз дигар минтақаҳои мам-
лакат шаҳрвандон ба кор ҷалб шудаанд ва ба онҳо дар 
ҳудуди корхона манзили зист муҳайё мебошад. Дар 
хобгоҳи ин корхонаи азими саноатӣ, ки аз ду ошёна 
иборат аст, шароити хуби зиндагонӣ ташкил карда 
шудааст. Дар ошёнаи якуми ҳамин бино ошхона бо 
50 ҷойи нишаст мавҷуд мебошад.

Мутахассисони корхона дорои ихтисоси баланд 
буда, фаъолияти кории онҳо мутобиқ ба меъёри 
байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. Барои такмил 
додани маҳорати касбии кормандон дар корхонаи 
муштараки «Муосир» синфхонаи таълимии муҷаҳҳаз 
бо таҷҳизоти зарурӣ мавҷуд аст. Дар ин синфхона 
кормандон бо ҷалби мутахассисони дорои тахассуси 
баланд аз курси омӯзишӣ гузаронида мешаванд.

Ба хотири таъмини амният ва бехатарии корман-
дон дар ҳамкорӣ бо сохторҳои қудратӣ дидбонгоҳҳои 
назоратӣ ташкил гардидаанд. Ҳудуди корхона тавас-
сути камераҳои мушоҳидавӣ пурра назорат карда 
мешавад.

Атрофи корхонаи мазкур ва шафати роҳравҳо дар 
асоси талабот сабзазор карда шуда, дар назди иншоо-
ти мавҷуда дарахтони ороишии ҳамешасабз ва гулҳои 
рангоранг шинонида шудаанд, ки барои истироҳату 
фароғати кормандон мусоид аст.

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди кор-
хонаи муштараки «Муосир», ки бо дастгирии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми соҳибкорони 
ватандӯсту ҷалби сармояи хориҷӣ бунёд ёфтааст, дар 
татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат — гузаштан аз 
кишвари аграрӣ — саноатӣ ба кишвари индустриалӣ-
аграрӣ заминаи устувор хоҳад гузошт.

Ифтитоњи Корхонаи муштараки 
«Муосир» дар ноњияи Данѓара
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Ҳозирини гиромӣ!
Ҳамаи шумо ва сокинони 

сарбаланду заҳматпешаи ноҳияи 
Данғараро ба муносибати оғози 
фаъолияти марҳалаи дуюми 
Маҷмааи истеҳсолии «Ҷунтай 
Данғара»-корхонаи муосири 
ресандагӣ ва оғози сохтмони кор-
хонаи истеҳсол ва рангубори 
матоъ самимона табрик мегӯям. 
Ҳамчунин, шумо ва кулли мар-
думи шарифи Тоҷикистонро ба 
муносибати Рӯзи Конститутсия, ки 
фардо таҷлил мегардад, табрик 
менамоям.

Ҳ у к у м а т и  к и ш в а р  д а р 
ҳуҷҷатҳои стратегии солҳои 
охир қабулкардаи худ ба бунёди 
коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ 
афзалият дода, ба ин мақсад та-
моми тадбирҳои заруриро амалӣ 
гардонида истодааст.

Мо тасмим гирифтаем, ки бо 
ҳамин роҳ Тоҷикистонро аз киш-
вари аграриву саноатӣ ба масири 
рушди саноативу аграрӣ барорем.

Бо истифода аз ашёи хоми фа-
ровони маҳаллӣ ва мавҷуд будани 
дигар бартариҳо тараққӣ додани 
соҳаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ, 
яъне аз нахи пахта васеъ ба 
роҳ мондани истеҳсоли ришта, 
матоъҳои гуногун, либоси тайёр 
ва навъҳои гуногуни маҳсулоти 
дӯзандагӣ яке аз роҳҳои асосии 
таъмин намудани ин ҳадаф ба 
ҳисоб меравад.

Ҳамзамон бо ин, соҳаҳои 
зикршуда дар самти зиёд кар-
дани молҳои ивазкунандаи во-
ридот ва ба содирот нигарони-
дашуда аҳаммияти хосса доранд 
ва бинобар ин, бунёди чунин 
корхонаҳои истеҳсолии муҷаҳҳаз 
бо технологияҳои навтарин бо 
ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, 
аз ҷумла сармояи мустақим 
ниҳоят муҳим мебошад.

Дар мамлакати мо тайи солҳои 
тӯлонӣ пахта ҳамчун маҳсулоти 
кишоварзии анъанавӣ дар шакли 
ашёи хом ба хориҷи кишвар со-
дирот карда мешуд ва бо ҳамин 
сабаб мо доим таъкид мекардем, 
ки пахтаи истеҳсолшаванда бо 
мақсади ба даст овардани арзи-
ши баланди иловагӣ дар дохили 
кишвар то ҳадди ниҳоӣ коркард 
карда шавад.

Бо вуҷуди ин, то солҳои охир 
ҳамагӣ 10 -12 фоизи нахи пахта 

дар дохили мамлакат коркард 
мешуд, ки ин нишондиҳанда та-
моман ночиз буд.

Бо дарназардошти чунин 
вазъ, Ҳукумати мамлакат тас-
мим гирифт, ки барои коркарди 
пурраи нахи пахта марҳала ба 
марҳала кластерҳои агросаноатӣ 
ва корхонаҳои истеҳсолӣ ташкил 
карда шаванд.

Ҷамъияти «Ҷунтай Данғара” 
дар ноҳияи Данғара ба сифати 
яке аз корхонаҳои калонтарин 
дар Осиёи Марказӣ маҳз бо 
ҳамин мақсад ва ҷиҳати ба роҳ 
мондани истеҳсол ва содироти 
маҳсулоти нассоҷӣ бунёд шуда 
истодааст.

Соли 2014 ҳангоми гузоштани 
санги асоси бунёди он ва ифтитоҳи 
навбати аввали корхона дар моҳи 
августи соли 2016 аҳаммияти 
ин маҷмааи истеҳсолиро ба-
рои иқтисодиёти кишвар таъкид 
карда, ба роҳбарон ва шахсо-
ни мутасаддӣ дар бобати сари 
вақт ба кор андохтани дигар 
коргоҳҳои маҷмаа ва ташкил на-
мудани инфрасохтори зарурии 
онҳо супоришҳои мушаххас дода 
будам.

Бояд гуфт, ки ҷадвали бако-
рандозии маҷмаа 28 ноябри соли 
2015 бо қарори Ҳукумати кишвар 
тасдиқ гардида, дар асоси он на-
вбати аввали корхона, яъне бахши 
ресандагӣ дар ду марҳала — моҳи 
июни соли 2017, навбати дуюм – 
бахши бофандагиву рангуборкунӣ 
моҳи сентябри соли 2018 ва на-
вбати сеюм – бахши дӯзандагӣ 
моҳи январи соли 2020 бояд ба 
истифода дода мешуд.

Тибқи ҷадвали тасдиқшуда 
с о х т м о н и  н а в б а т и  я к у м и 
истеҳсолоти ресандагии корхона 
моҳи марти соли 2014 оғоз гарди-
да, тавре ки гуфта шуд, марҳалаи 
аввали он моҳи августи соли 2016 
бо иқтидори коркарди 10 ҳазор 
тонна нахи пахта дар як сол ва 
истеҳсоли ришта сохта шуд ва ба 
фаъолият оғоз кард.

Аммо сохтмони марҳалаи 
дуюми истеҳсолоти ресандагӣ бо 
қафомонии зиёд — моҳи июли 
соли 2017 оғоз гардид ва имрӯз 
ба истифода супорида шуд.

Вобаста ба ин, хотирнишон 
месозам, ки қафомонӣ дар корҳои 
сохтмону васлкунӣ дар бунёди ин 

маҷмааи бузург ба масъалаи таш-
вишовар табдил ёфтааст.

Бинобар ин, Вазорати саноат 
ва технологияҳои нав, Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ ва идо-
раи амволи давлатӣ, мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ви-
лояти Хатлон ва ноҳияи Данғара 
вазифадоранд, ки ҳамкориро бо 
сармоягузорон вусъат бахшида, 
тибқи ҷадвали тасдиқгардида ба 
истифода супоридани силсилаҳои 
навбатии маҷмааро таъмин на-
моянд.

Сармоягузорон низ бояд 
дарк намоянд, ки ҳар як рӯзи 
қафомонӣ аз ҷадвали тасдиқу 
мувофиқашуда боиси нигаронии 
Ҳукумати Тоҷикистон мегардад.

Таъкид менамоям, ки бо даст-
гирии Ҳукумати мамлакат ба-
рои ворид намудани таҷҳизоти 
истеҳсоливу инфрасохторӣ як 
қатор имтиёзҳо муқаррар гар-
дида, ҳамзамон бо ин, барои 
бо ашёи хоми маҳаллӣ таъмин 
кардани корхона тамоми шароит 
фароҳам оварда шудааст.

Аз ҷумла, бо қарори Ҳукумати 
мамлакат ба мақсади таъмин на-
мудани корхона бо пахтаи аълоси-
фат қариб 15 ҳазор гектар замин 
ҷудо гардидааст.

Аммо аз ҷониби сармоягузо-
рон ҳамаги сеяки замин аз худ 
гардида, дар он пахта кишт карда 
мешавад.

Яъне талаботи созишнома 
иҷро нашуда истодааст, ки чунин 
ҳолат андешидани тадбирҳои 
ҷиддиро талаб менамояд.

Бо мақсади сари вақт ҳал на-
мудани масъалаҳои андозбандии 
таҷҳизоти зарурии воридша-
ванда барои обёрӣ, ба гардиши 
кишоварзӣ ворид намудан ва аз-
худкунии заминҳои нав, муҳлати 
истифодаи замин ва дигар 
масъалаҳои ҳалталаби марбут ба 
фаъолияти маҷмааи истеҳсолии 
нассоҷии “Ҷунтай Данғара” ба 
вазоратҳои молия, саноат ва 
технологияҳои нав, кумитаҳои 
давлатии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ, идораи замин ва 
геодезӣ, кумитаи андоз, Агентии 
беҳдошти замин ва обёрӣ ва 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Данғара зарур 
аст, ки чораҳои таъхирнопазир 
андешанд.

Ҳоло фаъолияти муназзами 
коргоҳи ресандагии маҷмаа 
бо ашёи хом, яъне нахи пахта 
аз корхонаҳои пахтатозакунии 
ноҳияи Данғара ва дигар шаҳру 
ноҳияҳои минтақа таъмин карда 
мешавад.

Бо ин мақсад, ҳамчунин, дар 
кишвар бунёди боз якчанд корхо-
наи пахтатозакунӣ бо иқтидори 
80 ҳазор тонна дар як сол ба 
нақша гирифта шудааст.

Ба вазоратҳои саноат ва 
технологияҳои нав, кишоварзӣ, 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоят ва ноҳия супо-
риш дода мешавад, ки якҷо бо 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатӣ ва  
Кумитаи давлатии идораи замин 
ва геодезӣ доир ба пурра бо ашёи 
хом таъмин намудани корхона, 
азхудкунии заминҳои нав, зиёд 
кардани майдони кишти пахта 
ва ба кор андохтани корхонаҳои 
нави пахтатозакунӣ чораҳои му-
шаххас андешанд.

Корхонаи имрӯза дар як сол 
қариб 15 ҳазор тонна нахи пахта-
ро коркард карда, 12 ҳазор тонна 
ришта истеҳсол мекунад.

Истеҳсолоти ресандагии кор-
хона, дар маҷмӯъ, иқтидори 
коркарди 25 ҳазор тонна нахи 
пахтаро дар як сол дошта, дар он 
барои 530 нафар мутахассисону 
коргарони маҳаллӣ ҷойи кори 
доимӣ муҳайё мегардад.

Тибқи маълумот дар нуҳ моҳи 
соли ҷорӣ зиёда аз 8 ҳазор тон-
на ришта истеҳсол кардааст, ки 
нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта қариб 3 ҳазор тонна зиёд 
мебошад.

Ҳиссаи маҷмаа дар истеҳсоли 
маҳсулоти нассоҷии кишвар дар 
давраи зикршуда 21 фоизро таш-
кил карда, дар муддати ду соли 
охир ба Ҷумҳурии Мардумии Чин 
қариб 13 ҳазор тонна риштаи 
пахта содирот намудааст.

Д а р  То ҷ и к и с то н  я к ч а н д 
корхонаҳои нассоҷӣ фаъолият до-
ранд, ки қисми зиёди маҳсулоти 
худро содирот мекунанд ва 
маҳсулоти онҳо аз ҷиҳати сифат 
ва нарх дар бозорҳои ҷаҳон ба 
рақобат тобовар мебошанд.

Мақсади мо аз таъсиси чунин 
маҷмааҳои нассоҷӣ, дар бароба-
ри таъмин намудани сокинон бо 
ҷойи кор ва афзоиш додани соди-
роти маҳсулоти қобили рақобат, 
инчунин, ҳарчи камтар кардани 
молҳои ҳаммонанди воридотӣ 
мебошад.

Зеро танҳо соли 2017 ба киш-
вар дар ҳаҷми қариб 700 милли-
он сомонӣ маҳсулоти нассоҷӣ 
ворид карда шудааст, ҳол он ки 
мо ҳар сол ашёи хоми онро дар 
намуди нахи пахта дар ҳаҷми 
1,2 миллиард сомонӣ содирот 
мекунем.

Тибқи таҳлилҳо бо вуҷуди 
захираҳои зиёди ашёи хом фаъо-
лияти корхонаҳои саноати сабук 
дар вилояти Хатлон қаноатбахш 
нест.

Ҳафт корхонаи саноатии ви-
лоят, ки иқтидори лоиҳавии 
коркарди зиёда аз 26000 тонна 
нахи пахтаро доранд, соли 2017 
ҳамагӣ 6500 тонна ва соли ҷорӣ 
10400 тонна риштаи пахтагин 
истеҳсол кардаанд.

Чунин вазъ талаб мекунад, 
ки роҳбарону масъулони соҳа 
дар ин самт чораҳои ҷиддӣ ва 
мушаххас андешанд.

Дар доираи татбиқи лоиҳаи 
“ О б ё р и и  з а м и н ҳ о и  в од и и 
Данғара” 109 километр наҳри 
асосии обтаъминкунӣ, 87 ки-
лометр шабакаи обрасонии 
зеризаминӣ, 38 километр ша-
бакаи обҷамъкунӣ ва обпартоҳо 

сохта, ба истифода дода меша-
вад.

Баъди пурра татбиқ гарди-
дани лоиҳа, дар маҷмӯъ, 6000 
гектар замин обёрӣ карда ме-
шавад, ки албатта, ба афзоиш 
ёфтани истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ, аз ҷумла пахта мусо-
идат мекунад.

Аз ин рӯ,  ба вазоратҳои 
кишоварзӣ, молия, кумитаҳои 
давлатии идораи замин ва 
геодезӣ, сармоягузорӣ ва идо-
раи амволи давлатӣ, Агентии 
беҳдошти замин ва обёрӣ су-
пориш дода мешавад, ки якҷо 
бо роҳбарону мутахассисони 
ноҳияи Данғара доир ба татбиқи 
самараноки лоиҳаи зикршуда ва 
ҷалби сармояи хориҷӣ тадбирҳои 
иловагӣ андешанд.

Ба фаъолият оғоз карда-
ни маҷмааи нассоҷӣ боз аз он 
ҷиҳат муҳим аст, ки дар заминаи 
он фаъолияти чандин коргоҳу 
корхонаҳои дигари соҳа вусъ-
ат гирифта, парвариши пахта 
тараққӣ меёбад ва аз ин ҳисоб 
низ ҳазорҳо нафар сокинони 
мамлакат бо ҷойи кор таъмин 
мегарданд.

Умуман, рушди саноати са-
бук, аз ҷумла соҳаҳои бофанда-
гиву дӯзандагӣ, яъне коркарди 
ниҳоии ашёи хом аз самтҳои аф-
залиятноку ояндадори иқтисоди 
миллии мо ба шумор рафта, ба 
роҳ мондани фаъолияти мунта-
зами чунин корхонаҳо боиси бо 
молҳои саноатӣ таъмин шудани 
талаботи аҳолӣ, фароҳам омада-
ни даҳҳо ҳазор ҷойи кор ва аф-
зоиши буҷети давлат мегардад.

Бинобар ин, Ҳукумати кишвар 
барои рушди ин соҳа тамоми 
тадбирҳои заруриро андешида, 
пешрафти истеҳсолоти саноатӣ, 
алалхусус, соҳаи нассоҷиро мин-
баъд низ дастгирӣ менамояд.

Итминон дорам, ки сохтмо-
ни пурраи маҷмааи истеҳсолии 
«Ҷунтай Данғара” сари вақт, яъне 
дар муҳлати муқарраршуда ва бо 
сифати баланд ба анҷом расида, 
ҳамаи иқтидорҳои истеҳсолии 
он дастоварди арзанда ба 
истиқболи сазовори ҷашни 30-со-
лагии истиқлолиятии давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мегарданд.

Бори дигар таъкид мена-
моям, ки таъмин намудани 
иҷрои ҷадвали бакорандозии 
марҳалаҳои навбатии маҷмаа 
масъулияти баланд ва қобилияти 
ташкилотчигии роҳбарону му-
тасаддиён ва мутахассисони 
сохторҳои дахлдор, инчунин, 
муносибати ҷиддии сармоягузо-
ронро тақозо мекунад.

Дар ҷодаи амалӣ намудани 
нақшаҳои тасдиқшуда ва пурра 
ба фаъолият омода кардани ин 
маҷмааи бузурги истеҳсолӣ ба 
ҳамаи шумо – роҳбарону масъ-
улон ва муҳандисону корман-
дони маҷмаа барори кор орзу 
менамоям.

Доим саломату сарбаланд 
бошед!

Суханронии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон  
дар маросими ифтитоњи марњалаи дуюми Маљмааи 

истењсолии «Љунтай Данѓара Син Силу Текстил»
5 ноябри соли 2018, ноҳияи Данғара
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Ҷумҳурии Тоҷикистон

В о қ е а н ,  Ко н с т и т у т с и я и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон китобест, ки 
танҳо ба манфиати халқ иншо шуда, 
ҳуқуқҳои шаҳрвандонро возеҳ ни-
шон медиҳад ва ҳифз мекунад. Он 
барномаи амали Ҳукумати мамла-
кат ва ҳар як шаҳрванди кишвар 
аст. Шаҳрвандон таҳти мафҳуми 
Конститутсия, дар ҳақиқат, бахту 
саодат ва давлату шарафи худро 
мебинанд.

Халқи тоҷик ва давлати 
Тоҷикистон бо қабули Консти-
тутсияи худ ба оламиён нишон 
доданд, ки қодиранд сарнавишти 
хешро худ ҳал бикунанд ва дав-
лати демокративу ҳуқуқбунёду 
дунявӣ бунёд намоянд. Воқеан, 
Конститутсияи Тоҷикистон дар 
қатори панҷ Конститутсияи 
беҳтарини давлатҳои ҷаҳон эъ-
тироф шудааст. Ин, пеш аз ҳама, 
ишора ба он меъёрҳои Конститут-
сия мебошад, ки онҳо зербинои 
мустаҳками ҷомеа ва давлати 
демократиро гузоштаанд.

Тағйироти дар солҳои 1999 
ва 2003 ба Конститутсия ворид-
гарида ин меъёрҳоро боз ҳам 
мукаммалтар намуд ва тибқи 
онҳо ҷомеа ба марҳалаи на-
вбатии инкишофи худ ворид 
шуд. Тағйиру иловаҳои нави ба 
Конститутсия воридшуда дар 
соли 2016 меъёрҳои ин ҳуҷҷати 
муҳимро боз ҳам такмил доданд 
ва он акнун барои рушди бемай-
лони соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа 
мусоидат карда истодааст.

Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҳамчун ҳуҷҷати сиёсӣ 
ва санади дорои қувваи олии 

ҳуқуқӣ, муҳимтарин арзишҳои 
бунёдии ҷомеаи башариро ба-
рои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
инсон, ҷомеа  ва давлат дар худ 
таҷассум намуда, хусусиятҳои 
давлати Тоҷикистонро ба сифати 
давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона 
арзёбӣ кардааст.

Ин Қонуни асосӣ манфиатҳои 
ол и и  м и л л а т  в а  к и ш в а р и 
соҳибистиқлоли Тоҷикистонро 
инъикос намуда, тағйирнопазир 
будани шакли идораи ҷумҳурӣ, 
тамомияти  арзӣ,  моҳияти 
демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ 
ва иҷтимоии давлатро шарти 
асосӣ ва бақои давлату миллат 
медонад. Он барои мустақилияти 
сиёсию иқтисодӣ, пешбурди си-
ёсати сулҳҷӯёна, боло рафтани 
эътибори давлату миллат дар 
муносибатҳои байналмилалӣ ва 
таъмини суботи сиёсию иҷтимоии 
ҷомеаи Тоҷикистон шароити мусо-
иди ташкилии ҳуқиқиро фароҳам 
овардааст.

Возеҳу рӯшан аст, ки дар 
пурра гардидани қисми даро-
мади буҷети давлатӣ воридоти 

маблағи андозҳо ҳам, алббатта, 
мусоидат мекунад. Андоз, ки 
мутобиқи Кодекси андоз хисоб 
карда шудааст, аз уҳдадориҳои 
пулӣ дар назди давлат иборат 
буда, бояд ба буҷети давлатӣ пар-
дохт шавад. Дар моддаи 45 Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳз ҳамин муқаррарот равшан 

оварда шудааст: «Супоридани 
андоз ва пардохтҳо, ки қонун 
муайян кардааст, ҳатмист».

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъ-
кид кардаанд: «Танҳо ҳамон 
миллате дар байни оламиён 
соҳиби обрӯ мегардад, ки Кон-
ститутсия ва қонунҳои худро 
эҳтиром ва риоя мекунад, танҳо 
ҳамон давлате  нуфуз пайдо ме-
кунад, ки шаҳрвандонаш, сарфи 
назар аз мансубияти нажодӣ, 
миллӣ ва диниашон, эҳтиром 
ва волоияти қонунро ба ҷо ме-
оранд ва дар айни замон ба 
арзишҳои беҳтарини башарият 
арҷ мегузоранд».

Бале, месазад, ки Конститут-
сияи мамлакатамонро ҳамеша 
эҳтиром ва талаботи онро риоя 
кунем. Мо бояд ба қадри он 
расем, дар ҳамин сурат иқболу 
давлату шарафи бузург насиба-
мон мегардад.

Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муборак!

«Боҷу хироҷ»

Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Халқе, ки дар замираш тухми бунёдкорӣ ва созандагӣ 
сабз шудааст, ба ояндаи нек умед баста метавонад. Кон-
ститутсияи кишвари мо аз замири халқ рӯидааст. Онро 
ба ояндаи неку обод роҳнамоӣ мекунад». Ин суханон 
аз забони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар рӯзи қабули Конститутсияи 
мамлакат – 6 ноябри соли 1994 садо дода буданд.

Китоби бахт

5-уми ноябри соли равон дар Ку-
митаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки 
ҳайати васеи кормандони мақомоти 
андоз бахшида ба Рӯзи Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласа 
баргузор гардид.

Муовини Раиси Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Пулодҷон Юсуфӣ 
ҷаласаро оғоз намуда, аз номи роҳбарияти Куми-
таи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамаи кормандони мақомоти андозро ба муно-
сибати Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
табрик намуд. 

Сипас сардори Раёсати таъмини ҳуқуқии 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Баҳриддин Набиев дар мавриди 
моҳият ва муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сухан ронд. Номбурда гуфт, ки баъди 

ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ 6 ноя-
бри соли 1994 дар таърихи навини давлатдории 
тоҷикон рӯйдоди муҳими сиёсию ҳуқуқӣ ва 
иҷтимоию фарҳангие ба вуқӯъ пайваст, ки он дар 
саҳифаи рӯзгори мардуми тоҷик бо хатти заррин 
ҳамчун рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сабт гардид. 

Бояд гуфт, ки дар муҳокима ва қабули он 
саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле назаррас аст. 

Дар ҷаласа зикр шуд, ки дар фазои сулҳу субот 
ва рушди иқтисодиву иҷтимоӣ таҷлил шудани 24-
умин солгарди Конститутсияи мамлакат гувоҳи 
он аст, ки мардуми сарбаланди Тоҷикистон дар 
интихоби Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва қабули Конститутсияи мамлакат ва 
роҳ гирифтан ба самти ҷомеаи озоду инсонпар-
вар, давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 
иҷтимоӣ хато накардааст.

М. ҶУМЪА

Дар семинар муовини сардори 
Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе 
Амирзода Саидислом Бобохӯҷа, сар-
дори шуъбаи хизматрасонӣ ба ан-
дозсупорандагони Раёсати андоз дар 
шаҳри Душанбе Абдуллозода Додхудо, 
мутахассисони шуъбаи хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагони Раёсати ан-
доз дар шаҳри Душанбе ва нозирони 
мутасаддии гурӯҳи хизматрасонӣ ба 
соҳибкорони инфиродии ноҳияҳои 
Шоҳмансур ва Исмоили Сомонӣ шир-
кат ва суханронӣ намуданд.

Муовини сардори Раёсати ан-
доз дар шаҳри Душанбе Саидислом 
Амирзода қайд намуд, ки талаботи 
моддаи 38 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифодаи МНХ – ро 
муқаррар намуда, тибқи моддаҳои 50 
ва 53 Кодекси андоз андозсупоранда-
гон уҳдадоранд, ки ҳангоми пешниҳоди 
ҳисоботи андоз нишондиҳандаҳои 
МНХ – ро дар эъломияҳои андоз дуруст 
дарҷ намоянд.

Дар семинар –  машварат 
соҳибкорони инфиродие даъват 
шуда буданд, ки фурӯш ва ё хиз-
матрасонии худро ба таври нақдӣ 
анҷом дода, тавассути суратҳисоби 
бонкӣ амалиёт анҷом намедиҳанд. 
Бино бар ин, байни нишондо-
ди МНХ–и онҳо ва маълумоти 
эъломияҳои андоз бояд фарқ дида 
нашавад, вале тибқи таҳлилҳои 
анҷомдодашуда даромади умумии 
ҳамаи ин соҳибкорон бо нишондоди 
МНХ тафовут дорад. Аз ҷумла:

Тавре ки аз нишондиҳандаҳо 
маълум гардид, аз ҷониби ишти-
рокдорони семинар – машварат 
талаботи моддаи 38 Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя наме-
шавад.

Ба маълумоти иштирокунан-
дагон расонида шуд, ки барои ис-
тифода ва риоя накардани тартиби 
истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ ва 
баҳисобгирии хазина, мутобиқи мод-
даи 615 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
яксаду ҳаштод (9000 сомонӣ) то ду-
сад (10000 сомонӣ) нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо ҷарима пешбинӣ гар-
дидааст. Аммо мақомоти андоз қабл 
аз муҷозоти молиявӣ бо соҳибкорон 
корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронад. 

Гуфта шуд, ки вобаста ба масъа-
лаи мазкур бо иштироки бевоситаи 
андозсупорандагон ё тавассути воси-
таи ахбори омма мунтазам семинар 
– машварату корҳои фаҳмондадиҳӣ 
гузаронида мешавад, вале боз ҳам 
баъзе аз андозсупорандагон дидаю 
дониста ба ҳуқуқвайронкунӣ роҳ 
медиҳанд.

Дар рафти ҷаласа бо ҳар як 
соҳибкори инфиродие, ки дарома-
ди умумии дар эъломияҳои андоз 
пешниҳоднамудаашон дар 9 моҳи 
соли ҷорӣ фарқият нисбат ба нишон-
доди МНХ ҷой дорад, суҳбат доир 
гардид. Маълум шуд, ки андозсупо-
рандагон ба нишондоди МНХ ва ис-
тифодаи он чандон аҳамияти ҷиддӣ 
намедоданд.

Бино бар ин, аз ҷониби му-
тахассисони Раёсати андоз дар 
шаҳри Душанбе ба андозсупоран-
дагон фаҳмонида шуд, ки дарома-
ди умумие, ки дар рафти муоинаи 
хронометражӣ муайян шудааст, он 
ба ҳисоби миёна даромади як моҳи 
ҳисоботиро дар бар мегирад ва ин 
маънои онро надорад, ки нишондо-
ди МНХ ба инобат гирифта нашавад 
ва ё даромади умумӣ дар давоми 

12 моҳи тақвимӣ 
якхела нишон дода 
шавад, балки да-
ромади умумӣ аз 
нишондоди муои-
наи хронометражӣ 
кам пешниҳод на-
гардад.

Д а р  р а ф т и 
ҷаласа даромаду 
хароҷот, шумораи 
коргарони кироя 
ва музди меҳнати 
пардохтшавандаи 
андозсупоранда-
гон низ мавриди 
баррасӣ қарор ги-
рифт.

Ҷиҳати пешги-
рии қонунвайрон-
куниҳои андоз ва 
татбиқ нагарди-
д а н и  м у ҷ о з о т и 
м о л и я в ӣ  а з 

соҳибкорони  инфиродӣ талаб карда 
шуд, ки фарқияти нишондоди МНХ 
ва ҳисоботи андозро то ҷамъбасти 
семоҳаи чоруми соли ҷорӣ бартараф 
намоянд. Инчунин, ба нозирони 
масъул ҷиҳати назорати риояи 
қонунгузории андоз супоришҳои 
мушаххас дода шуд.

Дар охир, байни иштирокдорон 
ва кормандони мақомоти андоз 
мубодилаи афкор сурат гирифт.

М. ҶУМЪА

Конститутсия - њуљљати
 сарнавиштсози миллат

СЕМИНАР - МАШВАРАТ

Фарќияти 
нишондодњо
3 - юми ноябри соли 2018  бо супориши сардори Раёсати андоз дар 
шаҳри Душанбе Мизроб Асадуллозода дар Раёсат бо иштироки 
андозсупорандагони ноҳияҳои Шоҳмансур ва Исмоили Сомонии 
шаҳри Душанбе семинар-машварат баргузор гардид, ки дар он 
ҳолати истифодабарии мошини назоратӣ- хазинавии дорои хотираи 
фискалии бо таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ пайваст (МНХ-и 
дорои ТИЭ) ва номутобиқатиҳои ҷойдошта байни нишондоди МНХ 
ва эъломияҳои андоз мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Ному насаби 
соҳибкор

Нишондоди 
МНХ

Пешниҳоди 
эъломия

Фарқият

ноҳияи Шоҳмансур

Олимҷонов А. 359712 452100 92388

Раҷабова М. 101290 135650 34360

Ҷураев Б. 156792 158792 2001

Воҳидов Р. 169510 155833 13677

Широв А. 118006 183333 65327

Кучкалиев У. 13152 73500 60348

Умарҷонов У. 206362 340065 133703

ноҳияи Исмоили Сомонӣ

Изатшоев Х. 265621 383116 117495

Бердиева Г. 15369 63466 48097

Раҷабов Ш. 131075 218766 87691

Раҳимов К. 258233 235633 22600

Фраймонов Н. 271672 543250 271578

Бабиев Б. 128426 218283 89857

Мунисаи А. 190655 183850 6805
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Чуноне ки қаблан иттилоъ дода 
будем, рӯзи 19 октябри соли 2018 
ҷаласаи васеи ҳайати Мушовараи Куми-
таи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи натиҷаи фаъоли-
яти мақомоти андоз дар нуҳ моҳи соли 
2018, вазифаҳо барои семоҳаи чоруми 
соли 2018 ва давраҳои минбаъда баргу-
зор гардид, ки аз натиҷаи он бо имзои 
Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори дахлдор 
(аз 19 октябри соли 2018, №27) ба тас-
виб расонида шуда, нуктаҳои асосии он 
пешниҳод карда мешавад. 

Мушовара қайд намуд, ки дар дав-
раи ҳисоботӣ қисми даромади буҷети 
давлатӣ аз ҳисоби андозҳои дохилӣ 
дар ҳаҷми 100,6 таъмин гардида, ба 
ҷойи 7 млрд. 680,6 млн. сомонии пеш-
бинишуда, ба буҷет 7 млрд. 724,1 млн. 
сомонӣ ворид карда шуд, ки ин нисбат 
ба нишондиҳандаҳои нақшавӣ 43,5 
млн. сомонӣ ва нисбат ба маблағҳои 
дар ҳамин давраи соли 2017 воқеан 
ҷамъоваригардида, ба андозаи 679,6 
млн. сомонӣ ё худ 9,6%, бештар ме-
бошад.

Дар нуҳ моҳи соли 2018, иҷрои 
нақшаи андозҳо дар ВМКБ ба андозаи 
110,0%, вилояти Хатлон – 101,3%, ви-
лояти Суғд – 104,2% ва шаҳри Душанбе 
– 101,3% таъмин карда шуд.

Бо мақсади бартараф намуда-
ни камбудиҳои ҷойдошта дар фаъо-
лияти мақомоти андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, таъмини иҷрои нақшаи 
воридоти андозҳо дар соли 2018 ва 
заминагузорӣ барои фаъолияти бо-
низоми соҳа дар давраҳои минбаъда, 
Мушовараи Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори 
дахлдор қабул намуд, аз ҷумла:

Мақомоти ҳудудии андоз:
- фаъолияти субъектҳои бефаъо-

лият ва андозсупорандагонеро, ки дар 
эъломияҳо даромадашонро ба таври 
сифрӣ нишон медиҳанд, зери назорати 
қатъӣ қарор дода, ҷиҳати кам намудани 
шумораи чунин субъектҳо пайваста 
чораҷӯӣ намоянд;

- тибқи мактуби дастурии Кумитаи 
андоз аз 17.11.2017, №15108/5.1 “Оид 
ба тартиб додани санади муқоисавӣ бо 
андозсупорандагон”, ҷиҳати сари вақт 
ва дар муҳлатҳои муқарраршуда бо 
андозсупорандагон дуруст тартиб до-
дани санади муқоисавӣ чораҷӯӣ наму-
да, аз натиҷаи корҳои анҷомдодашуда 
ба Кумитаи андоз ҳар моҳ маълумот 
пешниҳод намоянд;

- дурустии маълумот оид ба шу-
мораи коргарон, даромади дар шакли 
музди меҳнат ҳисобшуда ва музди ми-
ёнаи моҳона ва дар ин замина дарёфт 
намудани манбаъҳои иловагии андози 
иҷтимоиро зери назорати доимӣ қарор 
дода, ҷиҳати муайян намудани дуру-
стии нишондиҳандаҳои дар эъломияи 
андози иҷтимоии аз ҷониби андозсу-
порандагон пешниҳодшуда ва ислоҳи 
номутобиқатии маълумоти дар он 
ҷойдошта, мунтазам чораҷӯӣ намоянд;

- пардохти саривақтии маблағҳои 
дар рафти корҳои назоратӣ ошкоршу-
даро ба буҷет таъмин намоянд (доимӣ 
– назоратӣ);

-  ба гузаронидани назорати 
камералӣ дар доираи муқаррароти 
қонунгузорӣ диққати махсус дода, ба-
рои дарёфти сарчашмаҳо ва манбаъҳои 
иловагии андоз бо дастрас намудани 
маълумоти гумрукӣ, оморӣ ва маълу-
мот аз дигар манбаъҳо чораҷӯӣ намуда, 
риояи пурраи тартиби гузаронидани 
назорати камералиро таъмин сохта, 
ҳисоботро ба барномаи СИА сари вақт 
ворид намоянд (доимӣ – назоратӣ);

- муқаррароти Фармоиши Раи-
си Кумитаи андозро аз 03.08.2018, 
№312 “Оиди тасдиқи Нақшаи ягонаи 
санҷишҳои андоз дар нимсолаи дуюми 
соли 2018” қатъан риоя намуда, ба гу-
заронидани санҷишҳои ғайринақшавӣ 
роҳ надиҳанд (доимӣ); 

- ҳангоми ба расмият даровардани 
натиҷаи санҷиши ҳуҷҷатӣ ва назорати 
камералӣ, шакли муқарраршудаи на-
мунаи санадҳоро ҳатман риоя намоянд;

- ҳангоми гузаронидани санҷишҳои 
м а ҷ м ӯ и и  ҳ у ҷ ҷ а т и и  а н д о з ,  б а 
мутобиқатии маълумоти барномаҳои 
СИА ва ҳуҷҷатҳои аввалияи муҳосибию 
андозӣ диққати махсус диҳанд;

- санҷишҳои амалиётиро танҳо дар 
доираи нақшаи барои нимсолаи дуюм 
бо Фармоиши Раиси Кумитаи андоз 
аз 07.08.2018, №319 тасдиқгардида, 
амалӣ намоянд (назоратӣ);

-  м а қо м о т и  ҳ уд уд и и  а н до з  
амрнома, санад ва кортҳои муоинаи 
хронометражиро тавассути Барномаи 
“Муоинаи хронометражӣ” омода 
намуда, натиҷаи муоинаи хрономе-
тражиро ҷиҳати ташкили махзан ба 
барномаи мазкур ворид намоянд 
(доимӣ – назоратӣ);

-  ҷ и ҳ а т и  д а р  м у ҳ л а т ҳ о и 
муқарраршуда аз тарафи ҳамаи шахсо-
ни ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 
пешниҳод намудани эъломияҳои андоз, 
пешгирии ҳолатҳои аз ҷониби андозсу-
порандагон беасос пешниҳод намудани 
эъломияи сифрӣ,  чораҷӯӣ намоянд;

- риояи талаботи Стандарти яго-
наи хизматрасонӣ ба андозсупоран-
дагонро таъмин намуда, ба корҳои 
фаҳмондадиҳӣ байни андозсупоран-
дагон тақвият бахшанд;

- сабабҳои давра ба давра кам 
ҳисоб шудани андозҳоро мавриди 
таҳлил қарор дода, ҳолатҳои беасос кам 
намудани манбаъҳои андозбандиро 
пешгирӣ намоянд (доимӣ – назоратӣ);

- бо истифода аз маълумоти оморӣ 
вобаста ба ҳаҷми даромад ва намуди 
фаъолият, масъалаи дар ҳисобот дуруст 
нишон додани шумораи кормандони 
кироя ва назорати доимии фонди 
музди меҳнатро ба роҳ монанд. Барои 
зиёд намудани фонди музди меҳнат, 
шумораи кормандон, ҳисоб ва пардох-
ти саривақтии музди меҳнат, корҳои 
таҳлилию назоратиро тақвият диҳанд; 

-  барои ба  рӯзномаи “Боҷу 
хироҷ” обуна намудани шаҳрвандон 
в а  с о ҳ и б к о р о н  т и б қ и  н а қ ш а и 
тасдиқгардида, пайваста чораҷӯӣ на-
моянд;

- тибқи тартиби бо фармоишҳои 
Раиси Кумитаи андоз аз 09.08.2016, 
таҳти №289 ва №291 назорати исти-
фодаи тамғаҳо ва пешниҳоди ҳисобот 
аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишвориро 
таҳти назорати доимӣ қарор дода, 
ба мақомоти болоии андоз сари вақт 
ҳисоботро пешниҳод намоянд;

- ҷиҳати кам намудани бақияи 
қарзи андозҳо ва шумораи андоз-
супорандагони қарздор, бахусус, бо 
мақсади пурра рӯёнидани қарзҳои 
андози то 10000 сомонӣ, ки теъдоди 
зиёди андозсупорандагонро ташкил 
медиҳад, тадбирҳои мушаххас анде-
шида, ҷиҳати пешгирии афзоиш ва пай-
доиши қарзҳои нави андозӣ, чораҳои 
таъхирнопазир андешанд;

-  о и д и  с а р и  в а қ т  д о д а н и 
огоҳиномаҳо ва ташкил кардани 
санадҳои муқоисавӣ бо андозсупо-
рандагони қарздор ва дар ин замина 
дурусту мукаммал пешниҳод намудани 
маводи зарурӣ барои қабули қарорҳои 
маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо 
чораҷӯӣ намоянд (доимӣ – назоратӣ);

- ҷиҳати таъмини иҷрои саривақтӣ 
ва самараноки қарорҳои дар самти 
маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо 
қабулгардида, аз ҷумла қарорҳои ҳабси 
маҳсулоти тайёри андозсупорандагони 
қарздор чораҳои мушаххаси таъхир-
нопазир андешида, иҷрои қарорҳои 
мазкурро то ҷамъбасти семоҳаи чоруми 
соли 2018 пурра таъмин намоянд;

- бо дарназардошти натиҷаи инвен-
таризатсияи пурраи маблағи андозҳои 
баҳснок ва қарзҳои мушкилситон, тибқи 
“Тартиби баҳисобгирии муваққатии 
маблағи андозҳои эътирофнашуда 
(баҳсӣ), қарзҳои беэътимод, муш-
килситон, батаъхиргузошташуда ва 
аз эътибор соқит намудани маблағи 
қарзи андозҳое, ки тибқи талаботи 
моддаи 66 Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷкистон муҳлати даъвои онҳо ба 
охир расидааст” (ки бо Фармоиши Ра-
иси Кумитаи андоз 20.07.2018, №295, 
тасдиқ шудааст), ҷиҳати дар муҳлати 
кӯтоҳтарин пурра ба барномаи ком-
пютерии СИА “Идоракунии маблағи 
андозҳои баҳснок, қарзҳои беэътимод 
ва мушкилситон” ворид намудани маъ-
лумот, ҷораҷӯӣ намоянд (муҳлат – то 
30.11.2018);

- ҷиҳати кам намудани бақияи 
қарзи андози иҷтимоӣ (буҷетӣ ва 
ғайрибуҷетӣ) бо мақомоти салоҳиятдор 
ҳамкорӣ намуда, нисбати субъектҳои 
қарздор талаботи моддаҳои 620 ва 623 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро татбиқ намо-
янд (доимӣ – назоратӣ);

- бо мақсади аз ҳисоб баровар-
дани маблағи қарзи андози муҳлати 
даъвояшон гузашта, тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 
2014, таҳти №155 маълумоти зарури-
ро омода намуда, ба Кумитаи андоз 
пешниҳод намоянд (доимӣ);

- барои давра ба давра зиёд наму-
дани маблағҳои ҳисобшавандаи андози 
низоми содакардашуда, зиёд намудани 
шумора ва фонди музди меҳнати ин 
андозсупорандагон, мунтазам чораҷӯӣ 
намуда, воридоти маблағи андозҳоро 
аз ҳисоби андозсупорандагон зери на-
зорати доимӣ қарор диҳанд;

- барои давра ба давра зиёд на-
мудани даромади субъектҳое, ки 
даромади умумиашон то 100 ҳазор 
сомониро ташкил медиҳад, бо роҳи 
гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва 
назоратӣ дар фаъолияти онҳо, чораҷӯӣ 
намоянд (доимӣ);

- фаъолияти соҳибкорони бо 
шаҳодатнома фаъолияткунандаро аз 
рӯи соҳаҳои алоҳидаи фаъолият мав-
риди омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷониба 
қарор дода, ҳангоми қабули ҳисоботи 
андозӣ ба асоснокии нишондиҳандаҳои 
эъломияҳои андозии андозсупоранда-
гон амаҳияти ҷиддӣ дода, ҷиҳати риояи 
талаботи қонунгузории андоз аз ҷониби 
онҳо, чораҳои иловагӣ андешанд; 

- барои давра ба давра кам наму-
дани шумора ва ҳаҷми бақияпулиҳои 
бавуҷудомада аз ҳисоби соҳибкорони 
бо патент фаъолияткунанда чораҷӯӣ на-
муда, барои пешгирӣ ва роҳ надодан ба 
бақияпулиҳои нав дар фаъолияти онҳо, 
чораҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд 
(доимӣ – назоратӣ); 

- рафти гузариши андозсупоранда-
гонро вобаста ба низомҳои андозбандӣ 
дар робита ба мактубҳои қаблӣ зери 
назорати доимӣ қарор дода, аз натиҷаи 
корҳои анҷомдодашуда дар муҳлатҳои 
муқарраргардида ба Кумитаи андоз 
маълумот пешниҳод намоянд;

- нисбати эъломияҳои андози фои-
даи андозсупорандагоне, ки хароҷоти 
тарҳшавандаи худро дар соли 2017 
мутобиқ ба талаботи баҳисобгирии 

андозӣ ҳисоб ва пешниҳод накардаанд, 
корҳои таҳлилӣ гузаронида, ҷиҳати 
ислоҳи камбудиҳо ва муайян наму-
дани манбаи андоз аз суди саҳмияи 
корхонаҳо, корҳои иловагии назоратӣ 
гузаронанд;

- дар самти муайян намудани 
манбаъҳои иловагии андозҳо аз ис-
тифодабарандагони сарватҳои табиӣ 
чораҳои қатъӣ андешида, бо андоз-
супорандагоне, ки аз ин намуди ан-
доз қарздоранд, бевосита корҳои 
фаҳмондадиҳӣ гузаронида, аз натиҷаи 
корҳои дар ин самт анҷомдодашуда, 
пайваста ба роҳбарияти Кумитаи ан-
доз маълумоти муфассал пешниҳод 
намоянд;

-  ф а ъ о л и я т р о  д а р  с а м т и 
татбиқ ва ба расмият даровардани 
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва 
ситонидани ҷаримаҳои таъингардида 
мутобиқи талаботи қонунгузорӣ ба 
роҳ монда, корро дар ин самт пурзӯр 
намоянд;

- ҷиҳати пурра ба ҷавобгарии 
маъмурӣ ҷалб намудани шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки 
эъломияҳои андозро дар муҳлатҳои 
муқарраршуда пешниҳод накарданд, 
чораҳои мушаххас андешанд (доимӣ 
– назоратӣ);

- нишондиҳандаҳоро оиди татбиқи 
моддаҳои 599 қ. 2, 614, 615, 620 ва 623 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар намуда, 
ситонидани бақияи маблағи ҷаримаҳои 
маъмуриро ба буҷет таъмин намоянд 
(назоратӣ);

- баррасии баҳсҳои андозии дар 
судҳои умумӣ ва иқтисодӣ, аз ҷумла 
баҳсҳо оид ба муфлис эътироф намуда-
ни андозсупорандагонро дар мувофиқа 
бо Кумитаи андоз ба роҳ монда, нис-
бати баҳсҳо ба Кумитаи андоз сари 
вақт ва пурра маълумот пешниҳод 
намуда, ситонидани маблағи дар асоси 
ҳалномаҳои судӣ муқарраршударо ба 
буҷет таъмин намоянд;

- маълумоти дахлдори парвандаҳои 
маъмурии дар  соли 2017-2018 
таҳиягардидаро ба пуррагӣ ба бар-
номаи СИА “Назорат оид ба баҳсҳои 
андозӣ дар судҳо ва парвандаҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ” ворид 
намоянд (доимӣ – назоратӣ);

- дар самти дуруст ҳисоб ва пар-
дохт намудани андоз аз даромади 
резидентҳо ва ғайрирезидентҳо, ки дар 
соҳаҳои гуногун фаъолият менамоянд, 
корҳои таҳлиливу омӯзишӣ гузаронида, 
нисбати корхонаҳое, ки ҳангоми ҳисоб 
намудани андоз аз даромад ва андози 
иҷтимоӣ ба камбудӣ роҳ додаанд, 
корҳои назоратиро амалӣ намуда, 
вобаста ба ҳисоби андоз аз арзиши 
иловашудаи ғайрирезидентҳо корҳои 
иловагӣ гузаронанд (доимӣ); 

2 2 .  Ш у ъ б а ҳ о  в а  б а х ш ҳ о и 
бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ 
ва соҳибкорони инфиродӣ:

- тартиби электронии бо реҷаи 
мустақим (онлайн) қабул намудани 
ҳуҷҷатҳоро ҷиҳати бақайдгирии дав-
латии шахсони ҳуқуқӣ ва сохибко-
рони инфиродӣ, ки аз 1 январи соли 
2018 таҳия ва ҷорӣ шудааст, риоя 
намуда, ҳуҷҷатҳои бо тартиби мазкур 
пешниҳодгардидаро сари вақт ва 
босифат баррасӣ намоянд (доимӣ – 
назоратӣ);

- оид ба пурра намудани сармояи 
оинномавии шахсони ҳуқуқӣ ва  дар 
ин хусус дохил намудани маълумот 
ба Феҳристи ягонаи давлатӣ пайваста 
чораҷӯӣ намуда, ба андозсупорандагон 
мунтазам огоҳинома ирсол карда, дар 
ҳамбастагӣ бо мақомоти ҳудудии андоз 
иҷрои огоҳиномаҳоро таъмин созанд 
(назоратӣ);

- оид ба барҳам додани субъектҳое, 
ки муддатҳои тӯлонӣ дар марҳалаи 
барҳамдиҳӣ қарор  доранд ,  бо 
нозиротҳои андоз пайваста ҳамкорӣ 
намуда, ба андозсупорандагон корҳои 
фаҳмондадиҳӣ гузаронанд ва ба-
рои ба охир расонидани марҳалаи 
барҳамдиҳии онҳо ва ё аз марҳалаи 
барҳамдиҳӣ хориҷ кардани онҳо мусо-
идат намоянд;

- бо мақсади пешгирӣ намудани 
бақайдгирии давлатии ширкатҳои ба 
истилоҳ “якрӯза” ҳангоми гузаронидани 
амалҳои бақайдгирии давлатии  иваз 
намудани суроғаи ҳуқуқӣ ва роҳбари 
шахсони ҳуқуқии дар низоми умумии 
андозбандӣ фаъолияткунанда, асосно-
кии амалҳои гузаронидашавандаро бо 
диққат омӯхта, пеш аз ҳама, шахсони 
ба сифати роҳбар таъиншавандаро та-
вассути барномаи системаи иттилоотии 
андоз санҷида, дар баробари ин, аз 
кадом маҳал ва минтақа будани онҳоро 
муайян намоянд. Ҳамзамон, бо шахсо-
ни ба сифати роҳбар дар ин ҷамъиятҳо 
таъиншаванда ҳатман ҳамсуҳбат гар-
дида, мазмуну масъулияти роҳбарӣ ва 
оқибатҳои ҳуқуқии онро фаҳмонанд 
(доимӣ – назоратӣ);

- ҳангоми бақайдгирии давлатии 
таъсисёбӣ ва иваз намудани номи 
шахсони ҳуқуқӣ, ба асоснокӣ ва маз-
муну моҳияти номи нави ҷамъият 
диққат дода, риояи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи забони дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро, дар 
ин самт  назорат ва таъмин намоянд 
(доимӣ – назоратӣ);

- муроҷиати шаҳрвандон ва андоз-
супорандагонро сари вақт, босифат ва 
бо риояи  муҳлатҳои муқарранамудаи 
қонунгузорӣ баррасӣ намуда, ҳамчун 
хизматчии давлатӣ интизоми меҳнат 
ва одоби муоширатро қатъан риоя 
намоянд;

- амалҳои бақайдгирии давлатиро 
ҳатман бо истифодаи веб-камераҳо 
ва гирифтани акси андозсупоранда 
гузаронида, бе иштироки бевоситаи 
андозсупорандаи дахлдор амалҳои 
бақайдгирии давлатиро нагузаронанд 
(назоратӣ);

- бо мақсади пешгирӣ ва такрор-
шавии қонуншиканиҳо, инчунин ҷорӣ 
намудани интизом, меъёрҳои Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмуриро дар сам-
ти гузаронидани амалҳои бақайдгирии 
давлатӣ пайваста татбиқ намоянд;

- бо мақсади ба андозсупорандаго-
ни навтаъсис дастрас намудани китоби 
қайди санҷишҳо, пайваста чораҷӯӣ на-
муда, ҳисоботро дар ин хусус сари вақт 
таҳия ва ба Кумитаи андоз пешниҳод 
намоянд.

Ҳамзамон, барои нокифоя иҷро 
намудани вазифаҳои хизматӣ ва на-
зорати суст аз болои фаъолияти зерда-
стон, дар сатҳи зарурӣ нагузаронидани 
корҳои назоратӣ, кам гардидани вазни 
қиёсии ҳисоб ва пардохти андозҳо, 
шумора ва музди меҳнати коргарони 
кирояи субъектҳои хоҷагидор, зиёд 
гардидани шумораи андозсупоран-
дагони бефаъолият ва пешниҳоди 
эъломияҳои сифрӣ, дар муҳлатҳои 
муайяншуда тартиб надодани санади 
муқоисавӣ бо андозсупорандагон, 
таъмин накардани иҷрои қарорҳои 
қаблан дар самти маҷбуран ситони-
дани қарзи андозҳо қабулшуда, кам 
тартиб додани протоколҳои маъмурӣ, 
бенатиҷа ва ё бо натиҷаҳои паст 
гузаронидани санҷишҳои амалиётӣ, 
пурра ба ҳисоб нагирифтани корга-
рони кирояи бе шартномаи меҳнатӣ 
ба кор ҷалбгардида, ки боиси таъмин 
нашудани иҷрои нақшаи андозҳо ва 
пардохтҳо дар нуҳ моҳи соли 2018 гар-
дидааст ва ғайраҳо нисбат ба як қатор 
кормандони мақомоти андоз ҷазоҳои 
маъмурӣ дар шакли сарзаниш, танбеҳ 
ва танбеҳи қатъӣ эълон шуда, ба онҳо 
ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо муҳлатҳо 
муқаррар гардид.

ЌАРОРИ
Мушовараи Кумитаи андози назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 19 октябри соли 2018,                 № 27                          ш.Душанбе

«Дар бораи натиљаи фаъолияти маќомоти андоз дар нуњ 
моњи соли 2018, вазифањо барои семоњаи чоруми  

соли 2018 ва даврањои минбаъда»
(шакли кӯтоҳкардашуда)
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АНДОЗ ДАР ХОРИЉА

Назорати камералӣ аз рӯи 
масъалаҳои мутобиқат кардани маъ-
лумоту ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи 
андозсупоранда ва маълумоту 
ҳуҷҷатҳое, ки дар мақомоти андоз 
мавҷуданд, бақайдгирӣ ба сифати 
супорандаи андоз аз арзиши ило-
вашуда, қонунӣ будани истифодаи 
низомҳои андоз ва дуруст истифода 
намудани имтиёзҳои андоз анҷом 
дода мешавад.

Тибқи иттилои сардори шуъбаи 
ташкили назорати камералии Ра-
ёсати санҷишҳои андози Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Қосим Ҷалилзода, 
мақомоти андоз дар давоми нуҳ 
моҳи соли 2018 нисбати 6466 ан-
дозсупоранда назорати камералӣ 
гузаронида, ба маблағи 659,8 млн. 
сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб 
кардан ва пинҳонкунии андозҳоро 
ошкор намудаанд. Тибқи тартиби 
муқарраргардида ба андозсупо-
рандагон барои мустақилона бар-
тараф намудани номутобиқатӣ ва 
камбудиҳои ҷойдошта огоҳинома 
ирсол гардидааст. Ҷиҳати ислоҳи 
камбудиҳо ба маблағи 290,8 млн. 
сомонӣ эъломияҳои иловагӣ 
пешниҳод шудааст, ки танҳо 44,1%-и 
маблағҳои дар  огоҳиномаҳо 
дарҷгардидаро ташкил медиҳад.

Тибқи иттилои манбаъ, аз 
ҳисоби эъломияҳои иловагии 
пешниҳодгардида изофапулиҳои 
(ҳақдории) андозсупорандагон 
ба маблағи 106,5 млн. сомонӣ 
пӯшонида шуда, ба буҷет 120,1 млн. 
сомонӣ пардохт шудааст. Бақияи 
маблағи андозҳои ба буҷет пардохт-
нагардида аз ҳисоби эъломияҳои 
иловагии пешниҳоднамудаи андоз-
супорандагон 64,2 млн. сомониро 
ташкил медиҳад. Аз ҷониби андоз-
супорандагон бо роҳи пешниҳоди 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба маблағи 
143,9 млн. сомонӣ номутобиқатиҳои 
ҷойдошта дар ҳисобот бартараф 
шудаанд. 

Аз рӯи натиҷаи 85 огоҳиномаи 
назорати камералӣ бино бар 
дар муҳлати муқарраргардида 
пешниҳод нагардидани тавзеҳот, 
санади дахлдор тартиб дода шуда, 
ба маблағи 81,8 млн. сомонӣ қарор 
қабул гардида, аз ин ҳисоб ба буҷет 
52,5 млн. сомонӣ ворид карда 
шуд. Бақияи қарзи андозҳо аз рӯи 
қарорҳои қабулгардида 29,2 млн. 
сомониро ташкил дода, барои таъ-
мини пардохти ин маблағҳо чораҷӯӣ 
идома дорад.

Раёсати андоз дар вилояти Суғд 
дар якҷоягӣ бо нозиротҳои андоз 
дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ нисбати 
2337 андозсупоранда назорати 
камералӣ гузаронида, ба маблағи 
31,9 млн. сомонӣ кам ҳисоб кар-
дани андозҳоро ошкор намудааст. 
Баъди ирсоли огоҳиномаҳо аз та-
рафи андозсупорандагон ҷиҳати 
ислоҳи камбудиҳо ба маблағи 
20,0 млн. сомонӣ эъломияҳои 
иловагӣ, ба маблағи 74,7 млн. 
сомонӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, 
аз ҳисоби эъломияҳои иловагии 
пешниҳодгардида изофапулиҳои 
ҷойдошта ба маблағи 4,1 млн. 
сомонӣ пӯшонида шуда, ба буҷетҳои 
дахлдор 12,3 млн. сомонӣ андозҳо 
пардохт карда шудааст. Бақияи 
маблағҳои ба буҷет пардохтанашу-
да аз ҳисоби эъломияҳои иловагӣ 
пешниҳоднамудаи андозсупоран-
дагон 3,7 млн. сомониро ташкил 
медиҳад.

Мувофиқи ҳисобот дар нуҳ моҳи 
соли 2018 аз тарафи Раёсати андози 
вилоят нисбати 7 андозсупоранда 
санади назорати камералӣ тартиб 
дода, ба маблағи 900,3 ҳазор сомонӣ 
қарор қабул карда шудааст, ки аз он 
ҳамагӣ 264,1 ҳазор сомонӣ пардохт 
гардида, боқимонда маблағҳо 636,1 
ҳазор сомонӣ ҳамчун бақия боқӣ 
мондааст.

Инчунин, аз тарафи нозиротҳои 
андоз дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд 
6 қарор (913,1 ҳазор сомонӣ), 

Конибодом 5 қарор (525,5 ҳазор 
сомонӣ), Деваштич 2 қарор (188,1 
ҳазор сомонӣ), Зафаробод 1 қарор 
(25,2 ҳазор сомонӣ), Спитамен 2 
қарор (75,7 ҳазор сомонӣ), Бобоҷон 
Ғафуров 1 қарор (40,1 ҳазор сомонӣ) 
ва Ашт 1 қарор (41,6 ҳазор сомонӣ) 
қабул шуда бошад ҳам, мутаасси-
фона, дар давоми нуҳ моҳ аз рӯи 
қарорҳои қабулшуда ба буҷет уму-
ман маблағ ситонида нашудааст.

Ҳамчунин, Раёсати андоз дар 
вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо 
нозиротҳои андоз дар нуҳ моҳи соли 
ҷорӣ нисбати 1815 шахси ҳуқуқӣ, 
соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони 
воқеӣ назорати камералӣ гузаро-
нидааст, ки дар натиҷа, ба маблағи 
22,9 млн. сомонӣ эҳтимолияти 
кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии 
андозҳо ошкор шуда, тибқи тартиби 
муқарраршуда ба андозсупоранда-
гон огоҳиномаҳо ирсол гардидааст.

Баъди ирсоли огоҳиномаҳо аз 
тарафи андозсупорандагон ҷиҳати 
ислоҳи камбудиҳо ба маблағи 
15,5 млн. сомонӣ эъломияҳои 
иловагӣ, ба маблағи 3,5 млн. 
сомонӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, 
аз ҳисоби эъломияҳои иловагӣ 
пешниҳодгардида ба маблағи 
4,8 млн. сомонӣ изофапулиҳои 

андозсупорандагон пӯшонида 
шуда, ба буҷетҳои маҳаллӣ 6,8 
м л н .  с о м о н ӣ  п а рд ох т  ш уд а -
аст. Бақияи маблағи андозҳои 
ба  буҷет  пардох танашуда  аз 
ҳисоби эъломияҳои иловагии 
пешниҳодшуда 3,9 млн. сомо-
ниро ташкил медиҳад. Нисбати 
боқимонда маблағи эҳтимолан 
кам ҳисобгардидаи андозҳои 
ошкоршуда ба маблағи 3,8 млн. 
сомонӣ аз ҷониби шахсони масъ-
ули Раёсати андоз ва нозиротҳои 
андоз дар шаҳру ноҳияҳои ви-
лояти Хатлон то ҳол нисбати ин 
андозсупорандагон қарор қабул 
карда нашудааст.

Дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ нисбати 
17 назорати камералӣ санади дахл-
дор тартиб дода шудаю ба маблағи 
575,9 ҳазор сомонӣ қарор қабул 
гардидааст, аммо танҳо 161,6 ҳазор 
сомонии он ба буҷет ситонида шу-
дааст. Мутаассифона, бақияи қарзи 
андозҳо аз рӯи қарорҳои қабулшуда 
ба ҳолати 01.10.2018 дар вилоя-
ти Хатлон дар ҳаҷми 414,3 ҳазор 
сомонӣ боқӣ мондааст.

Аз тарафи Раёсати андоз дар 
ВМКБ дар якҷоягӣ бо нозиротҳои 

андози вилоят танҳо нис-
бати 45 андозсупоранда 
назорати камералӣ гу-
заронида шудааст, ки 
дар натиҷа, ба маблағи 
443,4  ҳазор сомонӣ 
эҳтимолан кам ҳисоб на-
мудани андозҳо ошкор 
шудаанд. Баъди ирсоли 
огоҳиномаҳо аз тара-
фи андозсупорандагон 
ба маблағи 440,4 ҳазор 
сомонӣ эъломияҳои 
иловагӣ пешниҳод шу-
даанд. Бақияи маблағҳои 
ба буҷет пардохтанашуда 
аз ҳисоби эъломияҳои 
иловагӣ пешниҳодшуда 

15,7 ҳазор сомониро ташкил 
медиҳад. 

Нозиротҳои андози шаҳру 
ноҳияҳои тобеи марказ дар ин 
давра нисбати 750 андозсупоран-
да назорати камералӣ гузарони-
да, дар натиҷа, ба маблағи 20,3 
млн. сомонӣ кам ҳисоб кардани 
андозҳоро муайян намудаанд. Баъ-
ди ирсоли огоҳиномаҳо ба маблағи 
13,3 млн. сомонӣ эъломияҳои 
иловагӣ пешниҳод гардидааст ва 
аз тарафи андозсупорандагон ба 
маблағи 6,1 млн. сомонӣ ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунанда пешниҳод шудааст, 
аз ҳисоби эъломияҳои иловагии 
пешниҳодгардида изофапулиҳои 
андозсупорандагон ба маблағи 4,4 
млн сомонӣ пӯшонида шуда, ба 
буҷетҳои дахлдор 6,7 млн сомонӣ 
андозҳо пардохт шудааст. Бақияи 

маблағҳои ба буҷет пардохтанашу-
да аз ҳисоби эъломияҳои иловагии 
пешниҳодшуда 2,2 млн. сомониро 
ташкил медиҳад.

Нисбати 12 назорати камералӣ 
санади дахлдор тартиб дода, ба 
маблағи 1,6 млн. сомонӣ қарор 
қабул шудааст, ки ҳамчун бақияи 
қарз боқӣ мондааст.

Ҳамчунин, дар давраи ҳисоботӣ 
аз ҷониби нозиротҳои андоз дар 
шаҳру ноҳияҳои Истиқлол 22 адад 
назорати камералӣ ба маблағи 
1,0 млн. сомонӣ, Норак 21 адад ба 
маблағи 95,4 ҳазор сомонӣ, Бох-
тар 39 адад ба маблағи 1,3 млн. 
сомонӣ, Кӯлоб 76 адад ба маблағи 
1,7 млн. сомонӣ, Сарбанд 38 адад 
ба маблағи 707,2 ҳазор сомонӣ, 
Турсунзода 37 адад ба маблағи 4,0 
млн. сомонӣ, Ваҳдат 92 адад ба 
маблағи 4,7 млн. сомонӣ, Спитамен 
67 адад ба маблағи 1,5 млн. сомонӣ, 
Ҷаббор Расулов 66 адад ба маблағи 
767,1 ҳазор сомонӣ, Ашт 62 адад ба 
маблағи 1,4 млн. сомонӣ гузаронида 
шудааст, ки ин нишондиҳандаҳо, 
албатта, нокифоя мебошанд.

Натиҷаҳои пасти корӣ дар самти 
гузаронидани назорати камералӣ 
дар ноҳияҳои Дӯстӣ 24 адад ба 
маблағи 18,3 ҳазор сомонӣ, Шам-
сиддин Шоҳин 12 адад ба маблағи 
41,4 ҳазор сомонӣ, Муъминобод 26 
адад ба маблағи 126,9 ҳазор сомонӣ, 
Ховалинг 21 адад ба маблағи 149,1 
ҳазор сомонӣ, Балҷувон 24 адад 
ба маблағи 150,9 ҳазор сомонӣ, 
Ҳамадонӣ 17 адад ба маблағи 314,1 
ҳазор сомонӣ, Нуробод 12 адад ба 
маблағи 88,6 ҳазор сомонӣ, Лахш 14 
адад ба маблағи 46,3 ҳазор сомонӣ, 
Рашт 5 адад ба маблағи 42,2 ҳазор 
сомонӣ, Сангвор 19 адад ба маблағи 
110,1 ҳазор сомонӣ ва Варзоб 50 
адад ба маблағи 622,3 ҳазор сомонӣ 
низ ба назар мерасад.

Бо дарназардошти чунин 
ҳолатҳо ва бо мақсади 
ислоҳ ва бартараф намуда-
ни камбудиҳои ҷойдошта, 
дуруст ба роҳ мондани 
тартиби барасмиятдаро-
рии назорати камералӣ ва 
беасос халалдор насохтани 
фаъолияти андозсупоран-
дагон, мақомоти ҳудудии 
андозро зарур аст, ки 
назорати камералиро дар 
фаъолияти андозсупо-
рандагон танҳо мутобиқи 
талаботи Фармоиши Ку-
митаи андоз аз 10.01.2018, 
№14 “Оид ба назорати 
камералӣ” анҷом диҳанд.

Мазҳаб ҶУМЪА

Маќсад - пешгирии 
ќонунвайронкунињои андоз

Яке аз самтҳои асо-
сии корҳои назоратии 
мақомоти андоз гу-
заронидани назорати 
камералӣ дар фаъолияти 
андозсупорандагон ба 
ҳисоб меравад. Назо-
рати камералӣ шакли 
назорати андоз буда, аз 
ҷониби мақомоти андоз 
дар асоси омӯзиш ва 
таҳлили ҳисоботи андози 
пешниҳоднамудаи ан-
дозсупоранда, маълумо-
ти мақомоти ваколатдор 
ва дигар ҳуҷҷатҳо дар 
маҳалли ҷойгиршавии 
мақомоти андоз бо 
мақсади пешгирии 
қонунвайронкуниҳои ан-
доз гузаронида мешавад.

ОГОҲИНОМАҲО АЗ ТАРАФИ АНДОЗ-
СУПОРАНДАГОН ҶИҲАТИ ИСЛОҲИ 
КАМБУДИҲО БА МАБЛАҒИ 15,5 МЛН. 
СОМОНӢ ЭЪЛОМИЯҲОИ ИЛОВАГӢ, 
БА МАБЛАҒИ 3,5 МЛН. СОМОНӢ 
ҲУҶҶАТҲОИ ТАСДИҚКУНАНДА, АЗ 
ҲИСОБИ ЭЪЛОМИЯҲОИ ИЛОВАГӢ 
ПЕШНИҲОДГАРДИДА БА МАБЛАҒИ 4,8 
МЛН. СОМОНӢ ИЗОФАПУЛИҲОИ АНДОЗ-
СУПОРАНДАГОН ПӮШОНИДА ШУДА, БА 
БУҶЕТҲОИ МАҲАЛЛӢ 6,8 МЛН. СОМОНӢ 
ПАРДОХТ ШУДААСТ.

БАЪДИ ИРСОЛИ

Дар мурофиа санҷиши дубораи 
марҳалаи интиқоли Неймар аз “Сантос” 
ба “Барселона” сурат гирифт. Тибқи 
маълумоти сарчашма, дар оғози соли 
2018 ин футболбози бразилӣ аллакай 
ба ҷурми маккорию қаллобияш ба гоҳи 
тартиб додани гузариш, ба суд даъват 
шуда буд. 

Акнун созишномаи ӯ дар палатаи 
парвандаҳои ҷиноятӣ бо ҳузури се 
судя боздид хоҳад шуд. Агар Неймар-
ро гунаҳкор хонанд, дар он сурат ӯро 
муҳлати аз 2 то 6 соли маҳбас интизор 
аст. Дастдорони моҷароро фонди сар-
моягузории DIS ба суд кашидааст, чаро 
ки ширкати мазкур ба кори гузариши ин 

бозингар ҳақ дорад. Тибқи хулосаи на-
мояндагони ташкилотҳо, маблағи гуза-
риши ӯ аз оинномаи қарордод барзиёд 
будааст, ба ҷурми ин, фонд аз тавофуқи 
пинҳонии тарафайн, зиёни молӣ дид.

http://varzishtv.tj/tj/news/neymarro-
shash-soli-zindon-ta-did-mekunad/

Неймарро шаш соли зиндон тањдид мекунад



БОЉУ ХИРОЉ №45 (1142) 

Панҷшанбе, 8 ноябри соли 2018  7Маърифати андозӣ

ЌАРЗ ЗИЛЛАТ АСТ

Бо мақсади танзими фаъолияти 
андозсупорандагон ва сабук сохтани 
назорати кори онҳо, мусоидат дар 
рушди фаъолияти соҳибкорон Куми-
таи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тадбирандешӣ намуда, 
пайваста аз технологияи муосир ис-
тифода менамояд. Тибқи таҳлилҳо, 
имрӯз фаҳмиш, корбарӣ, ҷаҳонбинӣ, 
маълумотнокии андозсупоранда-
гон нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтар 
гардидааст ва ин ба фаъолияти са-
мараноки кормандони соҳаи андоз 
мусоидат мекунад. Аммо бо вуҷуди 
пешравиҳо, дар ин соҳа, ҳанӯз ҳам 
баъзе норасоиҳо ба мушоҳида ме-
расанд.

Агарчӣ чанд сол боз мошини 
назоратӣ-хазинавӣ дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди исти-
фода қарор гирифтааст, вале ҳамоно 
шумораи зиёди андозсупорандагон 
ба ин таҷҳизот дастрасӣ надоранд, 
ё аз он самаранок истифода намеку-
нанд. Бо дарназардошти ин, Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти дастрас наму-
дани чунин таҷҳизот ба соҳибкорон 
ва барои назорати раванди истифо-
даи он аз ҳисоби кормандони соҳа 
шахсони мутасаддиро муваззаф гар-
донидааст. Дар нозиротҳои андози 
шаҳру навоҳии кишвар мутасаддиён 
аз рӯйи таъминот ва истифодаи мо-
шини назоратӣ-хазинавӣ кор бурда 
истодаанд. 

Та в р е  му ш оҳ и д а ҳо  н и ш о н 
м ед и ҳа н д ,  д а р  ф у р ӯ ш го ҳ ҳо и 
ноҳияи Хуросон мошини назоратӣ-
хазинавиро мувофиқи матлаб ис-
тифода намекунанд ва баъзе аз ан-
дозсупорандагон умуман дар бораи 
истифодаи он маълумот надоранд.

Муовини сардори Нозироти ан-
доз дар ноҳияи Хуросон Абдураҳим 

Саидов изҳор дошт, ки то кунун дар 
шаҳру ноҳияҳо ҳастанд андозсупо-
рандагоне, ки намехоҳанд андозро 
пурра супоранд, аз ин рў, қонуну 

қоидаҳоро бо дурустӣ риоя наме-
кунанд. Мо бо андозсупорандагон 
дар ин самт кор мебарем, фаъоли-
яти қисмате аз андозсупоранда-
гонро ҳатто моҳе ду-се маротиба 
назорат менамоем, - зикр намуд 
А. Саидов. 

Дар тақвияти ин гуфтаҳо, мутахас-
сиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагони нозироти 
андоз Фариддун Гулов мисол овард, 
ки дар ин давра бо андозсупоранда-
гон Назаров Алишер Соҳибназарович, 
Зойиров Шарофиддин Музаффаро-
вич, Дӯстов Раҳмоналӣ Алимардоно-
вич ва кормандони ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди «Хуросон» оид 
ба истифодаи мошини назоратӣ-
хазинавӣ 8 маротиба омӯзиш ва 
корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида 
шуд. Давоми соли ҷорӣ 44 андоз-
супорандаро бо мошини назоратӣ-
хазинавӣ таъмин кардем. Ба онҳо 
низ тарзи истифодаи чунин таҷҳизот 
фаҳмонида шуд. Агарчи семинарҳои 
махсус ва дарсҳои алоҳидаро во-
баста ба масъалаи истифодаи ин 
таҷҳизот ташкил накардаем, вале 

қариб ҳамарӯза берун аз идора 
барои назорати истифодаи мошини 
назоратӣ-хазинавӣ кор мекунем. 

Ҳангоми боздид аз чанд маркази 
савдои маркази ноҳия мушоҳида 
намудем, ки ба ҷойи худи андозсу-
порандагон, нафарони дигар, шояд 
наздикони онҳо, ба фурӯш машғуланд 
ва онҳо дар бораи истифодаи моши-
ни назоратӣ-хазинавӣ ҳатто тасав-
вурот надоранд. Оид ба ин масъала 
Фариддун Гулов изҳор дошт, ки 
баъзан ба ҷойи андозсупорандагон 
наздикони онҳо савдо карда истода 
бошанд ҳам, онҳо амалиёти фурӯшро 
дар китоб сабт мекунанд. Риояи ин 
талаботро мо назорат карда истода-
ем. Чунин ҳолатҳо бо пайдо шудани 
зарурат рух медиҳанд, дар ин самт 
ягон мушкилӣ ҷой надорад, - хулоса 
кард Ф. Гулов. 

Зимни суҳбат чанде аз андозсу-

порандагон қайд намуданд, ки онҳо 
ба омӯзишҳои тартиби истифодаи 
МНХ ҳақиқатан ниёз доранд. Зеро 
корманди нозироти андоз ҳамарӯза 

бо онҳо нест ва омӯзиши 
чанддақиқагӣ барои ис-
тифодаи дурусти мошини 
назоратӣ-хазинавӣ кофӣ 
намебошад. 

Гуфта шуд, ки имрӯз 
на ҳамаи шаҳрвандон 
чиптаи хариди худро ме-
гиранд ва на ҳама зару-
рату манфиати онро дарк 
мекунанд. Аз ин рӯ, бо 
шаҳрвандон низ суҳбату 
вохӯриҳо гузаронидан 

лозим аст, то ин ки манфиати талаб 
намудани харидро фаҳманд. Имрӯз 
тариқи расонаҳои хабарӣ дар ин самт 
маводи тарғиботӣ ва барномаҳо пахш 
мешаванд, аммо кори фаҳмондадиҳӣ, 
вохӯриҳо низ таъсири хуб доранд. 
Мо бояд фарҳанги андозии аҳолиро 
баланд бардорем ва ҳама дар ин бора 
бояд, ки маълумоти комил дошта бо-
шанд. Маҳз дар ин сурат мо ба ҳадафи 
аслӣ мерасем. 

Гурӯҳҳои  кории мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ бо табақаҳои гуногуни 
ҷомеа ҳар ҳафта аз рӯйи нақша оид 
ба мавзӯъҳои доғи рӯз вохӯриву 
фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Хуб 
мебуд, ки мавзӯи мазкур низ дар 
нақшаи вохӯриҳои ин гурӯҳҳои корӣ 
ҷой дода шавад.

Дар воқеъ, таҳлилҳои сершу-
мор анҷом диҳем ҳам, вале дар 
шаҳру ноҳияҳо агар чунин дарсҳои 
омӯзиширо бештар ба роҳ намонем, 
натиҷаи дилхоҳ ба даст нахоҳад 
омад. 

С. РУСТАМ,
вилояти Хатлон

МНХ - воситаи 
ѓанигардонии буљет

И с т и ф о д а  а з 
мошинҳои назоратӣ-
хазинавӣ буҷаи дав-
латро ғанӣ, ҳуқуқи 
харидоронро ҳифз 
ва вазъи иҷтимоии 
шаҳрвандонро 
б е ҳ т а р  х о ҳ а д 
кард. Аммо чаро 
ин таҷҳизот ба 
кор бурда на-
мешаванд ва 
кӣ манфиат-
дор аст, ки 
аз фурӯши 
м а ҳ с у л о т 
а н д о з и 
камтар су-
порад?

Шањрвандони аз 
андози молу мулки 
ѓайриманќул ќарздор

Дар ноҳияи Восеъ теъдоди шаҳрвандоне, ки аз пардохти андоз 
аз молу мулки ғайриманқул дар назди буҷет қарздор мебошанд, 
афзудаанд. Ҳарчанд маданияти андозсупорандагон нисбати солҳои 
қаблӣ беҳтар гардида бошад ҳам, мутаассифона, ҳастанд нафароне, ки 
дар назди буҷет маблағҳои зиёди қарзӣ доранд. Шаҳрвандон набояд 
фаромуш созанд, ки пардохти саривақтии андоз, пеш аз ҳама барои 
баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва инчунин, таъмин на-
мудани маошу нафақаи шаҳрвандон аз сари вақт пардохт намудани 
маблағи андоз вобастагии калон дорад. 

РЎИХАТИ ЌАРЗДОРОНИ АНДОЗ АЗ МОЛУ МУЛКИ 
ЃАЙРИМАНЌУЛ ДАР НОЊИЯИ ВОСЕЪ

№ Ном ва насаби соҳибмулк
Суроғаи ҷойгиршавии 
объектҳои молу мулки 
ғайриманқул

Маблағи 
қарз 
(сомонӣ)

1 Мирзоев Лашкарӣ Ҷамоати Мирзоалӣ Вайсов 7800

2 Мирзоев Фозил Ҷамоати Мирзоалӣ Вайсов 2454

3 Чилаев Сайдазам Ҷамоати Мирзоалӣ Вайсов 2400

4 Ҳасанова Нозукбӣ Ҷамоати Мирзоалӣ Вайсов 564

5 Ҷалолов Қодир Ҷамоати Абдӣ Авазов 8697

6 Саидов Маҳмурод Ҷамоати Миралӣ Маҳмадалиев 1650

7 Сафаров Ҷумахон Ҷамоати Гулистон 2376

8 Боимуродов Назар Ҷамоати Миралӣ Маҳмадалиев 1260

9 Ҷобиров Маҳсуддин Ҷамоати Миралӣ Маҳмадалиев 1395

10 Ҳабибулоев Раҳматулло Ҷамоати Худоёр Раҷабов 1884

11 Сабуров Ҳисайн Ҷамоати Худоёр Раҷабов 1446

12 Давлатов Ҷаббор Ҷамоати Гулистон 2625

13 Öуватов Амонулло Ҷамоати Мирали Маҳмадалиев 5280

14 Саидов Маҳмурод Ҷамоати Мирали Маҳмадалиев 5280

15 Маҳмадиев Хайриддин Ҷамоати Мирали Маҳмадалиев 2496

16 Муродов Хайриддин Ҷамоати Худоёр Раҷабов 4050

17 Хоркашов Далер Ҷамоати Тугарак 1320

18 Ҳабибов Партов Ҷамоати Тугарак 1650

19 Хоркашов Алишер Ҷамоати Тугарак 624

20 Шарипов Ҷобир Ҷамоати Тугарак 2100

21 Холов Раҳмон Ҷамоати Тугарак 1200

22 Муродов Ҷума Ҷамоати Худоёр Раҷабов 4200

23 Ризоев Саймумин Ҷамоати Худоёр Раҷабов 600

25 Ҳисайнов Раҷабалӣ Ҷамоати Худоёр Раҷабов 720

26 Миров Рустам Ҷамоати Худоёр Раҷабов 1200

27 Шакуров Хайриддин Ҷамоати Абдӣ Авазов 1440

28 Раҳимов Зафар Ҷамоати Гулистон 2184

29 Шеров Файзиддин Ҷамоати Гулистон 3060

30 Давлатов Файзиддин Ҷамоати Миралӣ Маҳмадалиев 3405

31 Урозалиев Исломудин Ҷамоати Миралӣ Маҳмадалиев 1905

31 Абдуразоқов Шамсуддин Ҷамоати Гулистон 642

33 Тешаев Саидалӣ Ҷамоати Гулистон 585

34 Сабуров Ҳисайн Ҷамоати Худоёр Раҷабов 1446

35 Исупов Сафар Ҷамотаи Худоёр Раҷабов 1560

Ҷамъ 81498

Исломи РАҶАБАЛӢ, 
шаҳри Кӯлоб

АЗ ЧАНД МАРКАЗИ САВДОИ МАРКАЗИ 
НОҲИЯ МУШОҲИДА НАМУДЕМ, КИ БА 
ҶОЙИ ХУДИ АНДОЗСУПОРАНДАГОН 
НАФАРОНИ ДИГАР, ШОЯД НАЗДИКО-
НИ ОНҲО, БА ФУРӮШ МАШҒУЛАНД ВА 
ОНҲО ДАР БОРАИ ИСТИФОДАИ МО-
ШИНИ НАЗОРАТӢ-ХАЗИНАВӢ ҲАТТО 
ТАСАВВУРОТ НАДОРАНД.

ЊАНГОМИ БОЗДИД

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

 

Бизнесу предоставлено 
3,5 года, чтобы пригото-
виться к введению но-
вого налога

Власти Великобритании намерены через 
3,5 года обложить специальным налогом 
все виды пластиковой упаковки, в которых 
составляющая переработанных материалов 
будет ниже 30%. Об этом говорится в бюд-
жетном послании британского Минфина, 
пишет ТАСС.

Налог, который не имеет аналогов в 
международной практике, будет введен с 

1 апреля 2022 г. До этого времени прави-
тельство страны планирует проводить не-
обходимые консультации по этой теме со 
специалистами и представителями деловых 
кругов. При этом указывается, что бизнесу 
предоставлено достаточное время, чтобы 
приготовиться к введению нового налога, 
который станет большим дополнением к 
уже запланированной реформе системы от-

ветственности производителей упаковочной 
продукции.

http://taxpravo.ru

Великобритания обложит налогом пластиковые 
упаковки из непереработанных материалов
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Б о  м а қ с а д и  т а ъ м и н и 
ҳамаҷонибаи тартиботи ҳуқуқӣ ми-
ёни андозсупорандагон ва баланд 
бардоштани фарҳанги андозсупо-
рии онҳо мақомоти андоз пайваста 
чораандешӣ намуда, шаклу усулҳои 
нав ба нави корҳои фаҳмондадиҳию 
тарғиботиро амалӣ менамояд. Гу-
заронидани хариди назоратӣ, ки 
яке аз шаклҳои маъмули назорати 
қонунгузории андоз маҳсуб меёбад, 
маҳз барои санҷидани пешниҳоди 
чипта ба харидорон, тартиби пеш-
бурди Дафтари бақайдгирии пули 
нақдӣ ва расидҳо ва ворид намудани 
маълумот ба махзани маълумоти 
МНХ аз ҷониби фурӯшанда ва ё 
иҷрокунандаи кору хизматрасонӣ дар 
фаъолияти андозсупоранда амалӣ 
карда мешавад.

Мақсад аз гузаронидани чунин 
корҳои назоратӣ дар фаъолияти ҳар 
як андозсупоранда, пеш аз ҳама, 
пешгирии қонунвайронкуниҳои ан-
доз, бартараф намудани камбудиҳои 
ҷойдошта, воридоти саривақтии 
маблағҳои дар ҷараёни корҳои 
назоратӣ ошкоршуда ва анҷом до-
дани корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати 
минбаъд ба қонунвайронкуниҳои 
андоз роҳ надодани андозсупоранда 
мебошад. Мутаассифона, новоба-
ста аз амалӣ гардида-
ни чорабиниҳои зиёд 
ҳанӯз ҳам баъзе андоз-
супорандагон бино бар 
паст будани дониши 
ҳуқуқиашон пайваста 
ба қонунвайронкуниҳо 
даст мезананд. Корҳои 
назоратиро санҷиши 
андоз пиндошта, аз 
фаъолияти хизматии 
кормандони мақомоти 
андоз изҳори норизоӣ 
мекунанд. Онҳо, ҳатто 
фаҳмида наметаво-
нанд, ки ба харидор 
пешниҳод накардани 
чиптаи хариди мол ҳуқуқи истеъмол-
кунандаро, ки қонун муқаррар карда-
аст, поймол месозад. Ё худ мавриди 
истифода қарор надодани Дафтари 
бақайдгирии пули нақдӣ ва расидҳо 
натанҳо дар тартиби пешниҳоди 
ҳисоботи андоз халал ворид месозад, 
балки тартиби риояи қонунгузории 
андозро низ вайрон мекунад. 

Ҳангоми гузаронидани хари-
ди назоратӣ дар фаъолияти фи-
лиали ҷамъияти дорои масъули-
яташ маҳдуди “Навсоз”-и ноҳияи 
Файзобод, ки ба фурӯши доруворӣ 
машғул аст, шахси масъули ширкат 
Б. Давлатов аз ҷониби кормандони 
Нозироти андоз дар ноҳияи Файзо-
бод барои риоя накардани тартиби 
истифодаи мошини назорати хази-
навии дорои хотираи фискалӣ ва 
баҳисобгирии хазина (баҳисобгирии 
пули нақд) мутобиқи моддаи 615 Ко-
декси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 
4000 сомонӣ ҷарима гардид. Зимни 
ин амал Б. Давлатов изҳори норизоӣ 
карда, барои танҳо истифода на-
кардани МНХ таъин намудани чу-

нин ҷаримаи калонро нисбати худ 
ноинсофӣ номид. Чун ба ӯ тартиби 
мазкур тибқи талаботи Кодекси 
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ко-
декси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонида 
шуд, ӯ ноилоҷ аз даъвои хеш даст 
кашид.

Ф а ъ о л и я т и  с о ҳ и б к о р о н и 
инфиродӣ С. Розиқов ва Э. Зубайдов 
(ҳарду аз филиалҳои ҷамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуди “Навсоз”), ки 
ба фурӯши доруворӣ машғуланд ва 

фурӯшандаи мағозаи молҳои ниёзи 
мардум, соҳибкори инфиродӣ Ш. Аб-
дуллоев зимни як санҷиши амалиётӣ 
қаблан онҳо огоҳ карда шуда буданд, 
ки аз хизмати МНХ дуруст истифода 
намуда, ба қонунвайронкунӣ даст на-
зананд. Мутаассифона, онҳо амалҳои 
ғайриқонунии худро идома доданд. 
Дар натиҷа, ҳар се ҳангоми гузаро-
нидани хариди назоратӣ ба даст 
афтода, мутобиқи моддаҳои 614-615 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъ-
мурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
риоя накардани тартиби истифодаи 
мошини назоратӣ-хазинавии дорои 
хотираи фискалӣ ва баҳисобгирии ха-
зина ба маблағи 4000 сомонӣ ҷарима 
гардиданд. 

Мақомоти андози ноҳияи Файзо-
бод ҳанӯз дар ҷамъбасти нимсолаи 
аввали соли равон роҳбари ҷамъияти 
дорои масъулияташ маҳдуди “Ҳаким 
Азим”-ро барои кам кардани 
маблағҳои андоз ва зимни муоми-
лоти пулӣ ба қонунвайронкуниҳо 
роҳ додан огоҳонида буд. Вале аз он 
рӯз се моҳ сипарӣ гардиду дар фаъо-
лияти ширкати номбурда тағйироте 

ба амал наомад. Аз ин нуқтаи назар 
тибқи фармоиши сардори нозироти 
андоз дар фаъолияти ҶДММ “Ҳаким 
Азим” хариди назоратӣ гузаронида 
шуд. Ҳангоми азназаргузаронии 
ҳуҷҷатҳои марбут ба истифодаи 
мошини назоратӣ-хазинавии дорои 
хотираи фискалӣ муайян шуд, ки дар 
корхона на ҳамеша аз хизмати МНХ 
истифода менамоянд ва гузашта аз 
ин, истифодаи Дафтари пешбурди 
маблағҳои нақд низ ғайриқаноатбахш 

ба роҳ монда шудааст. Бо дарназар-
дошти камбудиҳои ҷойдошта ширка-
ти мазкур барои таъмин накардани 
нигаҳдории ҳуҷҷатҳои вобаста ба 
истифодаи МНХ, аз ҷумла лентаҳои 
назоратӣ мутобиқи моддаи 614 Ко-
декси ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 
2000 сомонӣ ҷарима шуд.

Дар рафти гузаронидани хариди 
назоратӣ роҳбари ҶДММ “ЮМТС – 
14” Ю. Шарифов низ барои вайрон 
намудани тартиби истифодаи пеш-
бурди Дафтари бақайдгирии пули 
нақд ва расидҳо, ҳамчунин таъмин 
накардани нигаҳдории ҳуҷҷатҳои 
вобаста ба истифодаи МНХ, аз ҷумла 
лентаҳои назоратӣ мутобиқ бо мод-
даи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
протоколи маъмурӣ тартиб дода,  
ӯро ба маблағи 2000 сомонӣ ҷарима 
намуданд.

Месазад қайд намоем, ки бо 
вуҷуди ҷой доштани камбудиҳои 
ҷузъӣ имрӯзҳо сатҳи донишу ма-
данияти андозсупории андозсу-
порандагон нисбат ба солҳои пеш 
боло рафтааст. Зангҳои телефонӣ 
ва ба мақомоти андоз муроҷиат 
кардани андозсупорандагон оид ба 
масъалаҳои гуногуни соҳаи андоз 
далели гуфтаҳои болост.

Лозим ба ёдоварист, ки кор-
мандони Нозироти андоз 

дар ноҳияи Файзобод баро-
бари пайваста гузаронидани 
корҳои назоратӣ ба масъалаи 
гузаронидани корҳои тавзеҳотию 
фаҳмондадиҳӣ низ аҳамияти 
ҷид дӣ медиҳанд.  Онҳо бо 
соҳибкорон атрофи мавзӯъҳои 
тартиби истифодаи мошини 
назоратӣ-хазинавии дорои хоти-
раи фискалӣ, истифодаи Дафтари 
пешбурди бақайдгирии пули 
нақд ва расидҳо, пешниҳоди 
саривақтии эъломия ва ҳисоботи 
андоз ва ҳуқуқу уҳдадориҳои 
андозсупорандагон корҳои 
фаҳмондадиҳӣ гузаронида, дар 
баланд бардоштани сатҳи дони-
ши ҳуқуқии андозсупорандагон 
ва масъулиятшиносии онҳо саҳми 
арзанда доранд.

Муҳаммадӣ ТАБАРЗОДА

Соҳибкорӣ, ки яке аз падидаҳои 
даврони истиқлол аст, имрӯз дар 
кишвар ба таври назаррас ривоҷу 
равнақ дорад. Маҳз соҳибкорон 
имрӯз дар афзоиши истеҳсолот, 
рушди иқтисод, ғанӣ гардидани 
қисми даромади буҷет ва дар 
маҷмӯъ шукуфоии Ватан саҳми 
беандоза доранд. Соҳибкорони 
мамлакат ҷавобан ба дастгирию 
ғамхории давлату Ҳукумат, пайва-
ста заҳмат мекашанд ва дар ғанӣ 
гардидани буҷетҳои маҳаллию 
умумиҷумҳуриявӣ ҳиссаи арзанда 
мегузоранд.

Муносибати дуруст, муоми-
лаи нек ва касбу ҳунар касро 
ба қуллаи мурод мерасонад. 
Таҷаллии ин гуфтаҳоро дар мисоли 
як нафар соҳибкори ташаббускору 
боҳиммат – Равшанмурод Ҳоҷиев 
метавон мушоҳида кард. Мавсуф 
бо эҳсоси масъулият ва бо ҷидду 
ҷаҳд кор мекунад ва дар ҳаёти худ 
дигаргуниҳои зиёдеро низ ворид 
сохтааст.

Равшанмурод Ҳоҷиев дар 
деҳаи Меҳрободи ноҳияи Рӯдакӣ 
сарварии хоҷагии деҳқонии “Ҳоҷӣ 
Давлат”-ро ба уҳда дорад. Ёдовар 
бояд шуд, ки хоҷагии деҳқонии 
зикршуда аз 33 гектар иборат буда, 
дар он мутахассисони варзидаи 
соҳаи кишоварзӣ ба кор ҷалб 
шудаанд. Соли 2011 Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафари 
кории худ ба шаҳри Ҳисор ҳамроҳи 
як гурӯҳ мутахассисони соҳаи 
кишоварзӣ аз боғи навбунёди Р. 
Ҳоҷиев дидан карда, барои бунёди 
ин боғ баҳои баланд доданд.

Воқеан, кишоварзӣ муҳимтарин 
бахши ҳаёти ҷамъиятӣ аст, ки 
муносибатҳои бисёрҷонибаро 
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб ба роҳ 
монда, заминаи ҳамбастагӣ дар 
минтақаҳо мегардад. Ин соҳа 
сарчашмаи неъматҳои моддию 
истеъмолӣ буда, талаботи аҳолӣ 
ва соҳаи саноатро бо ашёи хом 
таъмин мекунад.

Бо дастури бевоситаи Роҳбари  
давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
солҳои охир дар доираи ислоҳоти 
соҳаи кишоварзӣ ҳазорҳо гектар 
заминҳои бекорхобидаи талу 
теппаҳо ба гардиши кишоварзӣ 
дароварда шуда, аз ин ҳисоб 
заминҳои кишт ва боғҳо васеъ 
карда мешаванд.

Дар баробари ин, дар самти 
зиёд намудани майдони боғу ток-
зор ва ба ин васила афзун гардони-
дани истеҳсоли меваҳои аз ҷиҳати 
экологӣ тоза, ба стандартҳои 
ҷаҳонӣ мутобиқ ва ба содирот 
нигаронидашуда тадбирҳои ҷиддӣ 
андешида шуда истодаанд.

... Пас аз пош хӯрдани дав-

лати абарқудрати Шӯравӣ ва 
дар ҷумҳурӣ сар задани ҷанги 
шаҳрвандӣ қисми зиёди корхонаву 
ташкилотҳои Тоҷикистон ба харо-
базор табдил ёфтанд. Дар ин қатор 
осоишгоҳи Обигарм низ чанд сол аз 
фаъолият боз монд. Ҳамин тариқ, 
баҳори соли 2004 боришоти зиёд 
ба амал омаду биноҳои осоишгоҳи 
поёнро валангор кард. Осоишгоҳи 
боло ва биноҳои истироҳатию 
табобатӣ ҳам таъмирталаб гаш-
танд. Он замон барои таъмиру 
тармим ва азнавсозии осоишгоҳи 
Обигарм вақт лозим буду маблағ. 
Ва нафаре лозим буд, ки ин ха-
робазорро ба макони истироҳату 
табобат табдил бидиҳад. Ниҳоят, 
соҳибкор Равшанмурод Ҳоҷиев 
ин ҳолатро нигариста, ҳамчун як 
нафар дӯстдори Ватан ва хайрхоҳи 
мардум назди худ мақсад гузошт, 
ки осоишгоҳи Обигармро таъмир 
карда, ба ҳолати аввала ва ҳатто аз 
он ҳам беҳтар гардонад. 

Ҳоло бо ташаббуси Р. Ҳоҷиев 
осоишгоҳи Обигарм ба яке аз 
осоишгоҳҳои пешқадами кишвар 
табдил ёфтааст. Барои ноил шудан 
ба ин мақсад биноҳои истироҳатӣ 
ва табобатиро аз нав сохта, 
дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамонро 
аз давлатҳои пешрафтаи дунё ба 
осоишгоҳ овард. Дар майдонҳои 
боло ва мобайни осоишгоҳ роҳраву 
гулгаштҳо, ҳуҷраҳои истироҳатӣ, 
хонаҳои лойгирӣ,  ваннаҳою 
дӯшхонаҳои зебо, ҳавзҳои оби 
гарм, хонаҳои маҳсу сӯзандармонӣ, 
озмоишгоҳи биокимиёвӣ, санда-
лии барқӣ, масҳи барқӣ, ошхо-
наю чойхона ва варзишгоҳ аз нав 
бунёд шуда, ба осоишгоҳ шукуҳу 
шаҳомати хоса бахшидаанд. Ин-
чунин, истироҳаткунандагон аз 
майдонҳои варзишӣ, толори на-
моиши киною консерт, китобхона, 
гӯшаҳои махсуси бозиҳои шоҳмоту 
шашка ва толори саққобозӣ ис-
тифода карда, вақти худро хуб ме-
гузаронанд. Одамон аз ҳар гӯшаю 
канори мамлакат ва берун аз он 
барои муолиҷаи бемориҳо ба ин 
осоишгоҳ меоянд.

Равшанмурод Ҳоҷиев ҳамеша 
дар талоши ободиву созандагист. 
Ӯ кӯшиш ба харҷ дода истодааст, 
ки барои сазовор истиқбол кар-
дани 30 - солагии Истиқлолияти 
давлатии Тоҷикистон осоишгоҳи 
Обигармро ба яке аз беҳтарин 
осоишгоҳҳои ҷумҳурӣ табдил дода, 
шуҳрати онро боз ҳам баланд 
бардорад.

Нуралӣ КАРИМОВ,
нафақахӯр, Аълочии маорифи 

Тоҷикистон, истиқоматкунандаи 
ҷамоати деҳоти Чоряккорони  

ноҳияи Рӯдакӣ

СИМОИ СОЊИБКОР

Соњибпешаву 
соњибтараддуд

Имрӯз Ҳукумати мамлакат баҳри рушди фаъолияти 
соҳибкорӣ ва дастгирии соҳибкорон тадбирҳои зиёди 
судмандро андешида истодааст. Ин дастгирӣ, албатта, 
барои фаъолияти озоди соҳибкорӣ шароит фароҳам ме-
орад. Шукри Истиқлолияти кишвар, ки бо шарофати он 
мардуми зиёд дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар 
ба кор ҷалб шудаанду дар бунёдкорию созандагӣ ва шу-
куфоии диёр саҳми беандоза мегузоранд.

Татбиқи амалии чораҳои таъсиррасонӣ бобати ошкор на-
мудани қонунвайронкуниҳо дар соҳаи андоз ва сари вақт 
гирифтани пеши роҳи қонунвайронкуниҳо дар фаъолия-
ти андозсупорандагон асоси таъмини фарҳанги андоз ва 
муваффақ шудан ба тартиботи ҳуқуқӣ мегардад. Воқеан, 
дар он ҷое, ки пеши роҳи қонунвайронкуниҳо сари вақт 
гирифта мешаваду бобати баланд бардоштани дониши 
ҳуқуқии андозсупорандагон тадбирҳои судманд андешида 
мешавад, он ҷо ҳолатҳои вайрон намудани қонун ва содир 
намудани камбудиҳо хеле кам ба чашм мерасад. 

Масъулият мебояд

АЗ ГУЗАРОНИДАНИ ЧУНИН КОРҲОИ 
НАЗОРАТӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ҲАР ЯК АНДОЗ-
СУПОРАНДА, ПЕШ АЗ ҲАМА, ПЕШГИРИИ 
ҚОНУНВАЙРОНКУНИҲОИ АНДОЗ, БАРТАРАФ 
НАМУДАНИ КАМБУДИҲОИ ҶОЙДОШТА, 
ВОРИДОТИ САРИВАҚТИИ МАБЛАҒҲОИ 
ДАР ҶАРАЁНИ КОРҲОИ НАЗОРАТӢ ОШ-
КОРШУДА ВА АНҶОМ ДОДАНИ КОРҲОИ 
ФАҲМОНДАДИҲӢ ҶИҲАТИ МИНБАЪД БА 
ҚОНУНВАЙРОНКУНИҲОИ АНДОЗ РОҲ НА-
ДОДАНИ АНДОЗСУПОРАНДА МЕБОШАД. 

МАЌСАД
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Тавре аз Раёсати ташкили 
андозибандии Кумитаи андо-
зи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  и т т и л о ъ  д о -
данд , иҷрои нақшаи қисми 
даромади буҷети давлатӣ аз 
ҳисоби андози ягона барои 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ дар миқёси шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ки дар нуҳ 
моҳи соли 2018 –ум 82,7 млн. 
сомонӣ тасдиқ гардида буд, 
102,7 фоиз таъмин шуд. Ҳиссаи 
воридоти маблағи андози яго-
на нисбати воридоти умумии 
андозҳо дар ҳамин давра 1,1 
фоизро ташкил намуда, дар қиёс 
ба ҳамин давраи соли гузашта 
0,1 фоиз кам шудааст. 

Ҳарчанд иҷрои нақшаи андо-
зи ягона, дар маҷмӯъ, барзиёд 
таъмин гардидааст, аммо дар 
алоҳидагӣ аз ҷониби як қатор 
нозиротҳои андоз иҷрои он 
таъмин нашудааст. Аз ҷумла 
иҷрои нақшаи андози ягонро 
дар ин давра нозиротҳои андоз 
дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар 
-62,5%, Дӯстӣ -95,9%, Восеъ 
-97,3%, Ашт -93,5%. Деваштич 
-96,2%, Мастчоҳ -89,4%, Спи-
тамен -94,2%, Ваҳдат -55, 0%, 
Лахш -98,9%, Нуробод -85,1%, 
Рӯдакӣ -98,5%, Сангвор -88,8%, 
Тоҷикобод -96,4%, Файзобод 
-96,0% ва Шаҳринав -88,4% таъ-
мин намудаанд.

Бояд қайд намуд, ки тибқи 
муқаррароти моддаи 304 Кодек-
си андоз истеҳсолкунандагони 
м а ҳ с у л о т и  к и ш о в а р з ӣ 
уҳдадоранд ҳар сол то 1 марти 
соли ҷорӣ эъломияи андози 
ягонаро ба мақомоти андози 
маҳалли ҷойгиршавии қитъаҳои 
замини ҳуд пешниҳод наму-
да, пардохти маблағи андоз-
ро тибқи тартиб ва андозаи 
муқарраргардида таъмин на-
моянд. Таҳлили пешниҳоди 
эъломияи ягона аз ҷониби 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 
нишон медиҳад, ки муқаррароти 
зикргардида аз ҷониби на ҳамаи 
андозсупорандагон риоя шуда 

истодааст. Чуноне маълумоти 
дастрасгардида аз барномаҳои 
компютерии Кумитаи андоз 
нишон медиҳад , ба ҳолати 
01.10.2018 шумораи хоҷагиҳои 
деҳқонии бе таъсиси шахси 
ҳуқуқӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 
146875 ададро ташкил дода, 
аз ин шумора дар санаи зик-
ргардида ҳамагӣ 137458 адади 
онҳо эъломияи андози ягонаро 
барои соли 2018 ба мақомоти 
андоз пешниҳод намудаанд, ки 
ин 93,6 фоизи шумораи умумиро 
ташкил медиҳад.

А з  9 4 1 7  а д а д  х о ҷ а г и и 

деҳқоне, ки барои соли 2018 
эъломияи андози ягонаро ба 
мақомоти андоз пешниҳод на-
кардаанд

Дар асоси корҳои таҳлилии 
анҷомдодаи Кумитаи андоз  
бо истифода аз барномаҳои 
компютерӣ маълум шуд , ки 
маблағҳои изофапулие, ки аз 
ҳисоби андози даромад, андози 
иҷтимоӣ ва андози ягона дар 
варақаҳои ҳисоббаробаркунии 
хоҷагиҳои деҳқонии бетаъсиси 
шахси ҳуқуқӣ мавҷуд ҳастанд, 
дар асл дуруст набуда, аксарияти 
изофапулиҳои мазкур аз ҳисоби 
сари вақт дар ҳисобварақаҳои 

андозсупорандагон нагузаро-
нидани маблағҳои ҳисобшудаи 
андозҳо ба вуҷуд омадаанд.

Ч у н о н ч и ,  б а  ҳ о л а т и 
01.10.2017 муайян  шуд, ки  
аз ҳисоби дар 4495 ҳолат ба-
рои солҳои 2018 нагузарони-
дани маблағҳои ҳисобшудаи 
а н д о з и  д а р о м а д ,  а н д о з и 
иҷтимоӣ ва андози ягона барои 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ дар варақаҳои 
ҳисоббаробаркунии андозсупо-
рандагон дар миқёси ҷумҳурӣ 
2,5 млн. сомонӣ изофапулиҳои 
беасос ба миён омадаанд. 

Бояд зикр намуд, ки пурра ба 

қайди давлатӣ  ги-
рифтани хоҷагиҳои 
д е ҳ қ о н ӣ  в а  б а 
андозбандӣ ҷалб 
намудани онҳо бо 
д а р н а з а р д о ш т и 
сершумор  будани 
хоҷагиҳо ва дар за-
минаи барҳамхӯрии 
хоҷагиҳои калон ба 

миён омадани хоҷагиҳои зи-
ёди нав ба яке аз масъалаҳои 
рӯзмарраи фаъолияти мақомоти 
андоз табдил ёфтааст.

Мутобиқи маълумоти Куми-
таи давлатии идораи замин ва 
геодезӣ ба ҳолати 01.01.2018 
дар миқёси ҷумҳурӣ шумораи  
хоҷагиҳои деҳқоние, ки соҳиби 
Сертификати ҳуқуқи истифодаи 
замин гаштаанд, дар маҷмӯъ, 
179130 ададро ташкил медиҳанд. 
Аз ин шумора аз рӯи маълумоти 
барномаи компютерии Системаи 
иттилоотии андоз «Равзанаи яго-
на» то санаи 01.10.2018 ҳамагӣ 
152975 адади он бақайдгирии 

давлатиро гузаштаанд.
Чуноне ки қайд гардид , 

солҳои охир аз ҳисоби таҷдиди 
хоҷагиҳои калонҳаҷм ташкил 
шудани хоҷагиҳои деҳқонӣ бе 
таъсиси шахси ҳуқуқӣ босуръат 
идома дошта, боиси зиёд шудани 
шумораи чунин гурӯҳи андозсу-
порандагон гашта, бақайдгирии 
саривақтии онҳоро мураккаб 
гардонида истодааст. Таҳлилу 
омӯзишҳо ва корҳои назоратӣ 
нишон медиҳанд, ки дар ак-
сар ҳолатҳо таҷдиди хоҷагиҳои 
деҳқонии калонҳаҷм бо мусои-
дат ва дар доираи барномаҳои 
ға й р и д а вл ат ӣ  ( М а р ка зҳо и 

кадастрӣ)  дар якҷоягӣ  бо 
мақомоти идораи замин сурат 
мегирад, ки дар натиҷа, дар як 
қатор ҳолатҳо аъзои хоҷагиҳои 
деҳқонӣ аз мақоми худ ва 
уҳдадориҳои андозии ба зима-
ашон гузошташуда пурра огоҳ 
намешаванд. 

Инчунин, маълумоти гурӯҳҳои 
кории ташкилнамудаи мақомоти 
андоз нишон медиҳанд, ки яке 
аз сабабҳои дигари мавҷуд бу-
дани тафовут оид ба шумораи 
хоҷагиҳои деҳқонӣ байни маъ-
лумоти мақомоти андоз ва за-
мин ин ба таври фаврӣ ворид 
накардани маълумот ба тавозуни 
замин ё сари вақт аз он хориҷ на-
кардани хоҷагиҳои барҳамхӯрда 
мебошад. Масалан, дар асо-
си қарори шаҳри Конибодом, 
қитъаҳои замини 55 адад хоҷагии 
деҳқонӣ ба фонди махсуси шаҳр 
гирифта шудааст, аммо номгӯи 
субъетҳои мазкур то ҳол дар 
тавозуни замини шаҳри Кони-
бодом инъикос гардида исто-

дааст. Мисоли дигар. Бо қарори 
дигар ҳуқуқи истифодаи замини 
хоҷагиҳои деҳқонии “Карима И”, 
“Соҳиба И”, “Тоҳир И”, “Шуҳрат 
И” ва “Истиқлол” қатъ гардонида 
шуда, дар заминаи онҳо танҳо як 
хоҷагии деҳқонӣ - “Фарҳодобод” 
таъсис дода шудааст. Аммо 
хоҷагиҳои зикргардида то ҳол 
дар тавозуни замини шаҳр буда, 
сабаби зиёд шудани хоҷагиҳои 
беқайд гардида истодааст.

Ҳолати дигаре, ки боиси 
пайдо гардидани тафовути шу-
мораи хоҷагиҳои деҳқонӣ миёни 
маълумоти мақомоти андоз ва 
замин гардида истодааст, ин аз 
ҷониби идораҳои замини шаҳру 
ноҳияҳо дар тавозуни замин та-
кроран сабт намудани қитъаҳои 
замини иловагӣ ба хоҷагиҳои 
ҷудошуда мебошад. Масалан, 
ба шаҳрванд Мирзоев Шуҳрат, 
тибқи қарори шаҳри Конибодом 
барои ташкил намудани хоҷагии 
деҳқонӣ ба миқдори умумии 
2,52 га замин ҷудо карда шуда-
аст. Моҳи майи соли 2008 ило-
ватан ба номбурда ба миқдори 
3,12 га замин ҷудо карда шуда-
аст, аммо ба номи шаҳрванди 
зикргардида дар тавозуни идо-
раи замини шаҳри Конибодом 
2 адад хоҷагии деҳқонӣ сабт 
гардидааст.

Ҳамзамон, доир ба фарқи 
нишондиҳандаҳои мақомоти 
андоз бо мақомоти идораи 
замин бояд қайд намуд, ки 
тибқи омӯзишу таҳлилҳо ва 
хулосаҳои гурӯҳҳои корӣ дар 
аксар мавридҳо сари вақт дар 
мақомоти андоз ба қайд гирифта 
нашудани хоҷагиҳои деҳқонӣ аз 
омилҳои зиёде вобастагӣ дорад, 
ки дар доираи қонунгузории 
амалкунанда ба қайди давлатӣ 
гирифтани онҳоро ғайриимкон 
мегардонад. 

Бе хабардошти шаҳрвандон 
аз ҷониби Маркази кадастрӣ 
тақсим намудан ва ба номи 
онҳо додани сертификатҳои 
ҳуқуқи истифодаи замин; даст 
кашидани шаҳрвандон аз ис-
тифодаи қитъаи замини во-
бастшуда, аммо дар маълумоти 
Кумитаи давлатии идораи за-
мин ва геодезӣ ҳамчун амал-
кунанда дарҷ шудани онҳо; 
мутобиқат накардани ному на-
саби дар Сертификати ҳуқуқи 
истифодаи замин дарҷгардида 
бо ному насаб дар шиноснома; 
дар муҳоҷирати меҳнатӣ будани 
роҳбар ва саҳмдорони хоҷагӣ; 
номуайян будани қитъаи за-
мини ҷудошуда; ба номи як 
шаҳрванд ташкил намудани 
якчанд хоҷагии деҳқонӣ; вафот 
кардани роҳбар ё саҳмдорони 
хоҷагӣ, аммо ба расмият нада-
ровардани ҳолати бамиёномада 
аз ҷумлаи ҳамин гуна омилҳо 
мебошанд.

Фотимаи МИРЗОХОН

Бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ, 
инчунин, бо дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сароса-
ри мамлакат соҳаи кишоварзӣ вусъати тоза пайдо кард.

Воқеан, кишоварзӣ муҳимтарин бахши ҳаёти ҷамъиятӣ аст, 
ки муносибатҳои бисёрҷонибаро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб ба 
роҳ монда, заминаи ҳамбастагӣ дар минтақаҳо мегардад. Ин 
соҳа сарчашмаи неъматҳои моддию истеъмолӣ буда, талаботи 
аҳолӣ ва соҳаи саноатро бо ашёи хом таъмин мекунад.

Ислоҳоти гузаронидашуда дар соҳаи кишоварзӣ, ба 
хоҷагиҳои деҳқонӣ додани озодии интихоби парвариши ин ё 
он намуди зироат ва андози ягона ҳамчун як шакли муҳими 
дотатсияи давлатӣ иқтидори соҳаро хеле афзун намудааст.

Андозбандии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва пардохти андози ягона, 
алхол, дар кадом ҳолат қарор дорад?

Њолати иљрои
андози ягона

ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНЕ, КИ БАРОИ 
СОЛИ 2018 ЭЪЛОМИЯИ АНДОЗИ 
ЯГОНАРО БА МАҚОМОТИ АН-
ДОЗ ПЕШНИҲОД НАКАРДААНД.

АЗ 9417 АДАД

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Эта мера будет стимулировать про-
дажи на пострадавшем от торговой 
войны с США автомобильном рынке

Китай рассматривает возможность вдвое 
уменьшить налог на покупку большинства 
авто, чтобы стимулировать продажи на по-

страдавшем от торговой войны с США авто-
мобильном рынке, пишет РБК со ссылкой на 
Bloomberg.

По информации собеседников агентства, 
Госкомитет по делам развития и реформ 
Китая представил план по снижению с 10 до 
5% налога на покупку легковых автомобилей, 

объем двигателей которых не более 1,6 л.
По сведениям Китайской ассоциации 

автомобильных производителей, подобные 
транспортные средства составили 70% всех 
проданных в 2017 г. автомобилей в КНР.

Пока решение не принято, поведали ис-
точники агентства.

Китай планирует вдвое уменьшить налог на покупку авто

http://taxpravo.ru
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Сначала определим понятие 
эффективной работы по предо-
ставлению услуг. Говоря про-
стым языком, эффективно — это 
когда сил и времени тратится 
меньше, а результат получается 
лучше. То есть когда сотрудник 
за минимально возможное вре-
мя без излишней нервотрепки 
оказывает налогоплательщику 
услуги в необходимом объеме 
или сообщает ему всю нужную 
информацию в доступной и по-
нятной форме.

Достичь такой эффективно-
сти помогает алгоритм общения, 
в котором каждый последующий 
этап опирается на результат, до-
стигнутый на предыдущем этапе 
(см. таблицу). 

Это как при строительстве 
дома. Чтобы он не рассыпался, 
не покосился, ему нужна креп-
кая основа: стены и потолок 
первого этажа обеспечат без-
опасность второго и т. д. Если 
же в основе есть изъян, рано или 
поздно покосится крыша. Вот так 
и вероятность конфликта в про-
цессе работы с налогоплатель-
щиком зависит от того, сможет 
ли сотрудник достичь нужной 
цели на первом этапе.

Давайте разберемся подроб-
нее, что может помочь достичь 
необходимых целей на каждом 
этапе и что помешать.

Установление контакта. 
По сути, это этап знакомства, 
на котором нужно за несколько 
секунд произвести первое впе-
чатление на заявителя. На это 
влияют три фактора: вербалика 
— то, что мы говорим (слова 
приветствия и знакомства); па-
равербалика — то, как мы это 
говорим (темп, интонация, гром-
кость); невербалика — то, что мы 
демонстрируем (язык тела). Все 
эксперты сходятся во мнении, 
что эффективность вербалики 
в формировании впечатления 
ниже, чем паравербалики и не-
вербалики.

Действительно, никакие 
«вежливые» слова, произне-
сенные монотонным голосом, 
не глядя на собеседника, не 
привнесут доброжелательности. 
Такие знаки внимания специали-
сты называют нулевыми.

Именно исходя из концепции 
знаков внимания, принятой у 
психологов, будем рассматри-
вать общение сотрудника с на-
логоплательщиками.

Знак внимания — это любое 
действие, совершенное по от-
ношению к человеку и влекущее 
за собой его эмоциональную 
реакцию. Знаками внимания 
являются также любые действия 
сотрудника, не направленные на 
заявителя, но совершенные в его 

присутствии.
Положительные знаки вни-

мания - улыбка, выражение 
готовности помочь, радушный 
прием, обращение по имени, 
использование вежливых слов 
и т.д.; отрицательные - грубость, 
сарказм, ирония, демонстрация 
раздражения; нулевые - по сути, 
игнорирование заявителя. По-
следнее может быть физическим 
(сотрудник не обращает внима-
ния на заявителя, продолжая 
заниматься своими делами; не 

смотрит в глаза заявителю, когда 
разговаривает с ним; общается 
с другими сотрудниками на 
посторонние темы) и психоло-
гическим. В последнем случае 
сотрудник реагирует на просьбу 
клиента таким образом: «Вас 
много, а я одна. Я не могу учесть 
все ваши желания», «Все напи-
сано в образце», «Я не знаю, кто 
за это отвечает» и т. д.

ВАЖНО
Оказывая нулевые знаки 
внимания, сотрудник счита-
ет, что ничего неприятного 
для заявителя не делает 
(особенно если его фразы 
произнесены нейтральным 
тоном). Однако сам факт 
игнорирования создает 
у заявителя негативные 
эмоции, такие же, как и 
при отрицательных знаках 
внимания.

Причина в том, что нулевые 
знаки внимания демонстри-
руют нашу абсолютную неза-
интересованность в человеке, 
показывают, что он как бы и НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ. То есть, не заду-
мываясь, можно сильно обидеть 
человека и тем самым уже в на-
чале общения «заложить мину 
замедленного действия». Если 
заявитель сразу и не выкажет 
обиды, она точно проявится в 
случае возникновения пробле-
мы в ходе дальнейшей работы.

В любом общении, в том 
числе деловом, психологи отме-
чают два пласта — содержания 
(контент разговора) и эмоций 
(эмоциональная атмосфера, 
созданная во время общения). 
При этом пласт эмоций не менее 
важен, чем пласт содержания.

Представьте себе машину на 
воздушной подушке. Она легко 
движется по бездорожью, обхо-
дя препятствия. Так и благопри-
ятное впечатление, созданное в 
самом начале разговора, как и 
«подушка», поможет сотрудни-
ку преодолеть потенциальные 
проблемы в процессе консуль-
тирования.

Как создать такую «поду-
шку»? Инструменты просты, 
понятны, главное — не прене-
брегать ими.

Прежде всего, приветствуя 
очередного заявителя, очень 

Этап Цель Самые распространенные ошибки

1. Установле-
ние контакта

Создать атмосферу дове-
рия, расположить к себе 
заявителя, ведь чем боль-
ше кредит доверия, полу-
ченный на первом этапе, 
тем легче будет решать 
возможные проблемы на 
следующих этапах

Сотрудник пропускает данный 
этап и сразу задает вопрос: «Что 
Вы хотели?» — или формально 
соблюдает этот этап (например, 
здоровается, но не смотрит в глаза 
заявителю либо продолжает за-
ниматься своими делами)

2. Проясне-
ние запроса

Получить полную и до-
стоверную информацию 
о запросе налогоплатель-
щика, выяснить потреб-
ности налогоплательщика, 
понять, какая именно 
помощь ему нужна

Сотрудник пропускает данный этап 
и сразу начинает работать с запро-
сом, в результате чего потратит 
время и силы на предоставление 
информации, которая окажется не 
нужна налогоплательщику, а его во-
прос так и останется нерешенным

3. Разъясне-
ние

Прояснить ситуацию, 
рассказать налогоплатель-
щику, в какие сроки будет 
оказана услуга, что для 
этого нужно и т. д.

Сотрудник либо говорит «чиновни-
чьим» языком, который непонятен 
налогоплательщику, либо перегру-
жает его информацией, либо дает 
консультацию в режиме монолога, 
не обращая внимания на то, пони-
мает его налогоплательщик или нет

4. Предостав-
ление услуги

Оказать необходимую 
услугу, поддерживая 
контакт с налогоплатель-
щиком

Сотрудник оказывает услугу «как 
машина», не обращая внимания на 
налогоплательщика, не сообщая, 
сколько времени на это потребуется

5. Заверше-
ние контакта

Усилить благоприятное 
впечатление у налогопла-
тельщика

Сотрудник быстро прощается с 
заявителем или игнорирует про-
щание с ним

ФНС России активно предлагает налогоплатель-
щикам онлайн-сервисы и прочие бесконтактные 
способы общения. Тем не менее, личное общение 
с заявителями, которые приходят урегулировать 
какие-то проблемы или получить услуги непосред-
ственно в инспекцию, остается важнейшей состав-
ляющей работы сотрудников Службы. 
Расскажем об алгоритме эффективного оказания 
услуг налогоплательщикам; о том, почему так важ-
но его соблюдать и как быстрее и точнее дать ответ 
на запрос налогоплательщика.

Для личного общения
с налогоплательщиками 

Саволи андозсупоранда 
ва посухи мутахассис

ҶАВОБ: Тибқи талабо-
ти моддаи 298 Кодекси ан-
дози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 
ва дигар истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти кишоварзие, ки 
истеҳсоли маҳсулоти кишо-
варзиро бе коркарди мин-
баъда амалӣ менамоянд ва 
замин барои онҳо воситаи 
асосии фаъолияти соҳибкорӣ 
маҳсуб меёбад, бо низоми 
содакардашудаи андозбандӣ 
барои истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти кишоварзӣ (андози 
ягона) андозбандӣ мешаванд.

Хоҷагии деҳқонии бе таъ-
сиси шахси ҳуқуқие, ки дар 
фаъолияти худ низоми со-
дакардашудаи андозбандӣ 
барои истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти кишоварзӣ (андози 
ягона)-ро истифода мекунад, 
дар як сол як маротиба то 1 
марти соли ҷорӣ ҳисоботи 
андози ягона ва ду маротиба 
ҳар нимсолаи тақвимӣ то 
санаи 15-уми моҳе, ки баъд  
аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро 
мерасад, ҳисоботи андози 
иҷтимоиро пешниҳод мена-
мояд.

Ти б қ и  м у қ а р р а р о т и 
қисми 1 моддаи 302 Ко-
декси андоз меъёри андо-
зи ягона дар минтақаҳои 
кадастрӣ бо дарназардошти 
ноҳияҳои кӯҳӣ аз ҳар як 
гектар замин барои соли 

тақвимӣ аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
пешниҳоди мақоми ваколат-
дор дар соҳаи заминсозӣ дар 
мувофиқа бо мақомоти ан-
доз дар ҳар 5 сол муқаррар 
гардида,  он  ҳар  сол  аз 

ҷониби Куми-
таи андоз бо 
дарназардош-
ти сатҳи тавар-
рум индексат-
сия карда шуда, 
меъёрҳои ин-
дексатсияшуда 
дар сомонаи 
э л е к т р о н и и 
Кумитаи андоз 
(www.andoz.tj) 

ҷойгир мешавад. Аз ин рӯ, 
меъёрҳои андози ягонаро ба-
рои минтақаи ҷойгиршавии 
қитъаи заминҳои худ аз со-
монаи мазкур дастрас на-
моед.

Вобаста ба масъалаи ҳисоб 
намудани андози иҷтимоии 
хоҷагии деҳқонӣ тибқи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31.08.2012, 
№451 барои ҳар як аъзои 
хоҷагии деҳқонии бе таъсиси 
шахси ҳуқуқӣ андози иҷтимоӣ 
ба андозаи 10 сомонӣ дар як 
моҳ муқаррар шудааст.

Дар баробари ин, тибқи 
талаботи қисми 6 моддаи 
зикргардидаи Кодекси андоз 
супорандагони андози ягона 
аз иҷрои вазифаҳои агенти ан-
доз озод карда намешаванд.

Тибқи муқаррароти мод-
даи 13 Кодекси андоз таш-
килот, ё соҳибкорони ин-
фиродие, ки ба зиммаашон 
вазифаи ҳисоб намудани 
андозҳо, аз андозсупоранда 
ё аз манбаи пардохт нигоҳ до-
штан ва ба буҷети дахлдор гу-
заронидани он гузошта шуда-
аст, агенти андоз мебошанд. 
Яъне хоҷагиҳои деҳқонӣ 
уҳдадоранд, ки ҳангоми ба 
коргарони кирояи худ пар-
дохт кардани музди меҳнат 
андозҳоро дар манбаи пар-
дохт нигоҳ дошта, пардохти 
онро ба буҷети дахлдор таъ-
мин намоянд.

САВОЛ: Шахсе, ки 
дар 3-4 гектар замин 
пахта кишт карда бо-
шад, кадом намуди 
андозро месупорад?

САВОЛ: Агар корманд ба ғайр аз вазифаи 
ишғолнамудааш дар ҳамон корхона, яъне муассисаи 
таълимӣ ба миқдори 0,5 воҳиди корӣ соати дарсӣ дошта 
бошад, ба ӯ ҳамчун корманди алоҳида музди меҳнат 
ҳисоб мегардад ё якҷоя 1,5 басти умумӣ ҳисоб карда ме-
шавад ва андози даромад чӣ гуна ҳисоб мешавад?

ҶАВОБ: Мутобиқ ба талаботи боби 6 Кодекси меҳнат вақти 
кори корманд давраҳои иҷрои кори изофагӣ дар як корхона ҳамчун 
давраҳои иҷрои кор тибқи шартномаи меҳнати якҷоя ба қайд гирифта 
мешавад. Дар асоси талаботи моддаи 99 Кодекси андоз ҳама гуна 
пардохтҳо, манфиатҳо ё подошҳое, ки ба шахсони воқеӣ пардохт 
мешаванд, новобаста ба шакл ва маҳалли пардохт, даромаде ҳисоб 
мешавад, ки дар шакли музди меҳнат гирифта шудааст.

Ҳамзамон, ҳангоми пардохти музди меҳнат мутобиқ ба талаботи 
қисми 2 моддаи 103 Кодекси андоз бо андоз аз даромад бо меъёрҳои 
8%, 13% ва мутобиқи қисми 1 моддаи 215 Кодекси андоз андози 
иҷтимоӣ бо меъёрҳои 1% ва 25% андозбандӣ карда мешавад. Яъне, 
дар якҷоягӣ аз 1,5 басти корӣ андоз аз даромад аз 140 (140-50=90*8%) 
бо меъёри 8% ва зиёда аз он бо меъёри 13% ҳисоб карда мешавад.
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важно смотреть ему в глаза. Те-
плый взгляд и уместная улыбка, 
доброжелательная интонация 
сформируют положительные 
знаки внимания, которые со-
трудник посылает собеседнику, 
а тот, скорее всего, ответит тем 
же. Российские психологи на-
зывают такой обмен знаками 
внимания принципом Крошки 
Енота. Помните известный муль-
тфильм, в котором мама Крошки 
Енота советовала ему просто 
улыбнуться «тому, кто живет в 
пруду», вместо того чтобы по-
казывать ему палку?

Зарубежные психологи гово-

рят о феномене monkeys see — 
monkeys do («обезьянки смотрят 
— обезьянки повторяют»). Его 
суть заключается в том, что люди 
неосознанно копируют поведе-
ние тех, на кого они смотрят. 
Этот феномен лежит в основе 
методики «Обучение по моде-
ли», которая широко использует-
ся в системе образования по все-
му миру. Она стала применяться 
и при тренировке спортсменов, 
после того как в рамках научных 
экспериментов было доказа-
но, что сразу после просмотра 
видеозаписи «чемпионской» 
игры даже средние теннисисты 
выступают лучше ожидаемого. 
Ученые объясняют это тем, что 
при просмотре видеозаписей у 
зрителей активизируются те же 
участки мозга, что и при реаль-
ной игре. То есть мы смотрим 
и по-

вторяем. И так на 
протяжении многих тысячеле-
тий.

А теперь подумайте, что вы 
хотите, чтобы заявитель неосоз-
нанно повторил за вами — улыб-
ку или гримасу?

Итак, на первом этапе обще-
ния сотруднику нужно устано-
вить с заявителем контакт глаз, 
тем самым показав, что он готов 
начать с ним работать и хочет 
ему помочь. Следует сразу за-
дать доброжелательный тон 
беседы. В этом поможет ини-
циативное приветствие (т. е. со-
трудник должен поздороваться 
первым), теплая человечная 
интонация и, по возможности, 
улыбка. Помните: от первых 
секунд общения зависит успеш-
ность всей беседы.

Прояснение запроса. Слож-
ность второго этапа заключается 
в том, что иногда заявитель до 
конца не понимает, что ему 
нужно. Чтобы максимально про-

яснить ситуацию, рекомендуем 
воспользоваться следующими 
инструментами:

 � открытыми вопро-
сами (они начинаются с вопро-
сительных слов: когда? зачем? 
для чего?);

 � наводящими вопро-
сами (ответы на них помогут 
приблизиться к уяснению си-
туации);

 � альтернативными во-
просами («Вы планируете де-
лать это или вот это?»);

 � техникой парафраз 
(сотруднику стоит самому 

проговаривать, в чем состоит 
запрос заявителя: «Я правильно 
поняла, что Вы запрашиваете 
справку об отсутствии задол-
женности за этот конкретный 
период?»).

Существует вероятность, что 
заявитель не совсем правильно 
понимает, какие именно до-
кументы нужны в его ситуации. 
Планируя свои поступки, он не 
учитывает сроки действия до-
кументов (либо не знает о них) 
или условия получения услуги.

И если окажется, что справка, 
на получение которой заявитель 
потратил время, не нужна или 
срок действия какого-то доку-
мента истек до момента его по-
дачи, то сотрудник, по мнению 
заявителя, будет виноват, по-
сколь-

ку не подсказал и не 
предупредил. Это стандартная 
человеческая реакция — искать 
виноватых — обернется против 
сотрудника.

Разъяснение. Если заявитель 
обращается только за получе-
нием информации, сотрудник 
предоставит ее именно в рам-
ках третьего этапа (после этого, 
минуя этап оказания услуги, 
сотрудник перейдет на этап за-
вершения обслуживания).

Если заявитель обращается 
за услугой, то третий этап все 
равно остается: в его рамках со-
трудник разъясняет, как именно 
будет оказана эта услуга: «Для 
того, чтобы открыть для Вас 
личный кабинет налогоплатель-
щика, мне понадобится Ваш 
паспорт»; «Процедура займет 
примерно 5 минут».

Если по объективным при-
чинам услуга не может быть 
оказана прямо сейчас (к приме-
ру, заявитель не имеет на руках 
всех необходимых документов), 
разъясните, в чем причина от-

каза, что нужно подготовить 
заявителю, когда лучше прийти.

Обратите внимание: задача 
сотрудника — не рассказать все, 
что он знает по конкретно¬му 
вопросу, а быть понятым за-
явителем. Канцеляризмы и дру-
гие элементы «чиновничьего» 
языка лучше не использовать, а 
разъяснить ситуацию понятным 
языком. Нужно уточнить, все ли 
ясно заявителю, не осталось ли 
у него еще вопросов. Если да, 
то надо прояснить и их. Почему 
так важно создать у заявителя 
полную ясность относительно 
его ситуации?

Неизвестность — это силь-
нейший фактор раздражения.

Когда человек не понимает, 
он злится, и главным образом 
на собеседника.

Предоставление услуги. 
На четвертом этапе сотрудник 
занят конкретной работой — 
предоставлением услуги. Тем не 
менее, у него есть еще одна за-
дача — поддержание контакта с 
заявителем. Обязательно нужно 
сообщать об увеличении време-
ни оказания услуги и объяснить, 
почему так произошло.

Рекомендуем периодически 
комментировать свои действия, 
используя форму «мы с Вами»: 
«Сейчас мы с Вами заполним это 
заявление, и я смогу перейти к 
следующему этапу».

Помните: даже если молча-
ние сотрудника вызвано сосре-
доточенностью при выполнении 
необходимых действий, заяви-
тель неосознанно воспримет это 
как нулевой знак внимания.

Завершение контакта. На 
последнем этапе общения со-
трудник может нивелировать 
огрехи, допущенные во время 
консультирования, а именно:

 � сказать, что рады были 
помочь;

 � извиниться еще раз, если во 
время консультирования что-
то пошло не так;

 � при прощании назвать за-
явителя по имени (ведь оно 
уже известно) и поддержать 
контакт глазами;

 � улыбнуться.

Итак, для эффективной 
работы по предостав-

лению услуг налогопла-
тельщикам необходимо: 

соблюдать последователь-
ность этапов алгоритма 
общения (не пропускать 

ни одного этапа в процес-
се диалога с налогопла-

тельщиком) и переходить 
к следующему этапу толь-
ко после того, как выпол-
нена актуальная задача 

текущего этапа.

Л.В. Катышева,
Журнал «Налоговая политика и 

практика», №10, октябрь 2018 г.

есть четкий алгоритм

ЧЕМ БОЛЬШИЙ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
ПОЛУЧИТ СОТРУДНИК В ПЕРВЫЕ 

СЕКУНДЫ РАЗГОВОРА, ТЕМ ЛОЯЛЬНЕЕ 
ЗАЯВИТЕЛЬ БУДЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 

ПРОЦЕССА ОБЩЕНИЯ.

Барои арҷ гузоштан ба за-
бони давлатӣ, дуруст навиштан 
ва гуфтугӯ кардан бо забони 
модарӣ аз хонандаи мактаб то 
омӯзгору олим,  корманду мута-
хассис ва раису вазир вазифадо-
ранд, ки пеш аз ҳама, Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикиро (он 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 4 октябри соли 
2011, таҳти рақами 458 тасдиқ 

шудааст) аъло донанд.
Қоидаҳои имлои забони 

тоҷикӣ дар  ҳафтанома чоп 
шуда,  пешкаши хонандагон 
гардидааст.  Ҳамзамон, идо-
раи ҳафтаномаи «Боҷу хироҷ» 
тасмим гирифтааст, ки аз рӯи 
Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ 
таҳти унвони «Бист дарси за-
бон» дар ҳар шуморааш дарси 
забонро ҷорӣ намояд.

Ќоидањои имлои забони тољикиро 
омўзед ва риоя намоед

ИМЛОИ САДОНОКЊО
ДАРСИ АВВАЛ: 

ЗАБОНИ ДАВЛАТИРО МЕОМЎЗЕМ

1) Алифбои забони тоҷикӣ.
2) Ҳарфҳои а, о, у дар оғоз, байн 

ва анҷоми калима навишта меша-
ванд: абр, баҳор, замон, хона, дара; 
об, овоз, бол, бод, доро, тавоно; 
умед, усто, бузург, суруд, бозу, гесу, 
неру, абру ва ғ.

Эзоҳ. Дар анҷоми калимаҳои 
решагии зерин бо риояи меъёри 
таърихӣ у навишта мешавад: бону, 
зону, неку, паҳлу, олу, орзу, дору, 
оҳу, аду ва ғ.

3) Ҳарфи и дар оғоз ва байни 
калима навишта мешавад: истгоҳ, 
иншо, дил, нигоҳ ва ғ.;

4) Ҳарфи и дар анҷоми калима 
дар мавридҳои зерин навишта 
мешавад:

а) ҳамчун изофат: кишвари сар-
сабз, шаҳрванди Тоҷикистон, сари 
кӯҳи баланд ва ғ.;

б) дар пешояндҳои барои, баъ-
ди, дар бораи, бо мақсади ва ғ;

в) дар пайваидакҳои ки, чи, 
чунки, агарчи, ё ин ки, ба сабаби 
он ки ва ғ.;

г) дар исмҳои хоси иқтибосӣ: Ле-
онардо да Винчи, Ганди, Паганини, 
Ибарури, Сочи, Тбилиси, Миссисипи 
ва ғ.;

г) дар исмҳои ҷинси иқтибосии 
такси, туфли ва ғ.

5) Ҳарфи ӯ (у-и дароз) дар байн 
ва анҷоми калима навишта меша-
вад: рӯз, гӯш, зӯр, дӯст, бӯ (й), рӯ(й), 
мӯ (й) ва ғ.

Ҳарфи ӯ маъмулан пеш аз ҳарфи 
ӣ навишта мешавад.

Эзоҳ. Ҳарфи ӯ дар оғози калима 
дар иқтибосҳои туркӣ навишта ме-
шавад: ӯгай, ӯрда, ӯғур, ӯмоч ва ғ.

6) Ҳарфи ӣ дар анҷоми калима 
навишта мешавад:

а) дар калимаҳои решагии 
навъи моҳӣ, ҳавлӣ, шолӣ, биҳӣ, 
холӣ ва ғ.;

б) ҳамчун пасванди калимасоз: 
дӯстӣ, бародарӣ, далерӣ ва ғ.;

в) дар бандакҳои феълӣ ва 
хабарӣ: омадӣ, гуфтӣ, ҳунармандӣ, 
ту ҳунарманд ҳастӣ ва ғ.;

г) дар ҷонишинҳои саволии кӣ? 
ва чӣ?: кӣ омад?, чӣ шуд? ва ғ.

7) Ҳарфи э тибқи қоидаи маъмул 
дар оғози як теъдод калимаҳои 
иқтибосӣ навишта мешавад: эҷод, 
эзоҳ, эҳсон, эҳтиром, эҳтимол, 
элак, эрка, эстрада, экватор, экс-
пертиза, экскватор ва ғ.

а )  д а р  о ғ о з и  ч а н д  к а л и -
маи тоҷикӣ дар асоси имлои 
таърихӣ ҳарфи э  навишта ме-
шавад: Эрон, Эраҷ, эдун, эзид, 
эдар, эшон ва ғ.;

б) агар калима бо ҳарфи э оғоз ша-
вад, ин навишт ҳангоми калимасозӣ 
низ риоя мешавад: тозаэҷод, 
соҳибэҳсон, боэҳтиром ва ғ.;

в) дар байн ва анҷоми калима 
ба ҷойи ҳарфи э ҳарфи е навишта 
мешавад: меҳр, себ, шанбе, се 
ва ғ.

3. ИМЛОИ ҲАМСАДОҲО
8) Ҳарфи ж дар се мавқеъ на-

вишта мешавад: жола, жарф, 
ж ӯл и д а ,  л а ғ ж и д а н ,  н а ж о д , 
пажуҳиш, аждаҳо, жож ва ғ.

9) Ҳарфи й (йот) дар мавридҳои 
зерин навишта мешавад:

а )  д а р  о ғо з и  ка л и м а ҳо и 
иқтибосӣ: йод, йоғ (а), йот, йӯрға 
ва ғ .;

б) дар байн ва анҷоми калима: 
кайҳон, майдон, айвон, май, най, 
ҷой, пой ва ғ.;

в) ҳарфи й пеш аз садонокҳои 
а, о, у, э (е) дар якҷоягӣ бо ин 
садонокҳо бо як ҳарф навишта ме-
шавад: й+а=я, й+о=ё, й+у=ю, й+э=е: 
поя, соя, ёр, ёд, дарё, бурё, юнонӣ, 
юғ, ем, елим ва ғ.

Эзоҳ. Калимаҳое, ки таърихан 
дар таркиби худ ҳамсадои й до-
ранд, аз ин қоида истисно мебо-
шанд: чой (чойи сиёҳ;), ҷой (ҷойи му-
носиб), лой (лойи нарм), пой (пойи 
чап); дар калима ва таркибҳои 
навъи найистон, оройиш, осойиш, 
чораҷӯйй, рӯйи хотир, ба рӯйи, ба 
сӯйи, ба ҷойи ва ғ.

(Давом дорад)
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Хизматрасонӣ

Дар Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо истифода аз технологияи итти-
лоотии муосир шароит фароҳам 
шудааст, ки шаҳрвандон аз 
хизматрасониҳои мақомоти 
андоз, аз ҷумла тавассути Бахши 
иттилоотӣ (Контакт – сентр) бо 
рақамҳои телефонии 151 ва 152, 
сомонаи Кумитаи андоз (http://
andoz.tj) ва почтаи электронӣ 
(info@andoz.tj) бемонеа исти-
фода намоянд.

Дар робита ба ин, сардори 
шуъбаи Раёсати хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагони Ку-
митаи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Диловар 
Касирзода иттилоъ дод, ки дар 
9 моҳи соли 2018 тибқи Нақшаи 
чорабиниҳои Кумитаи андоз бо 
иштироки андозсупорандагон 
дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, 
дар маҷмӯъ, 2265 семинар – 
машварат ва вохӯриҳо баргузор 
шудааст, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 392 адад 
зиёд мебошад. Дар ин давра аз 
ҷониби мақомоти андоз ба во-
ситаи шабакаҳои телевизионии 
давлатӣ, марказҳои иттилоотӣ, 
с о м о н а ҳо и  и н те р н ет ӣ  в а 
радиоҳои гуногун, рӯзномаҳою 

м а ҷ а л л а ҳ о и  д а в р ӣ ,  д а р 
маҷмӯъ, 699 барнома, эълон ва 
мақолаҳои фаҳмондадиҳӣ ба 
тасвиб расидаанд, ки нисбати 
соли гузашта 182 адад зиёд 
мебошад.

Бо мақсади тарғиби моҳият, 
зарурат ва пардохти андозҳо 
ба буҷети давлатӣ дар ин дав-
ра 140 адад овеза (банерҳои 
рекламавӣ) омода гардида, 
дар шоҳроҳҳо ва хиёбонҳои 
42 шаҳру ноҳияҳои мамлакат 
ҷойгир карда шудаанд ва бояд 
гуфт, ки  корҳо дар ин самт идо-
ма доранд.

Диловар Касирзода гуфт, 
ки Кумитаи андоз бо мақсади 
бештар намудани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва беҳтар кар-
дани сифати хизматрасонӣ 
ба андозсупорандагон тибқи 
мактубҳои дастурӣ мақомоти 
ҳудудии андозро вазифадор на-
муд, ки минбаъд бо шаҳрвандон 
ва соҳибкорон дар як моҳ на 
камтар аз се маротиба корҳои 
фаҳмондадиҳӣ, аз қабили се-
минар - машварату вохӯриҳо 
ва мусоҳибаҳо доир намоянд. 
Аммо дар ин давра иҷрои тала-
боти мактуби дастурии мазкур 
аз ҷониби аксари мақомоти 
ҳудудии андоз иҷро нагарди-
дааст.

- Ҷиҳати беҳбудӣ бахшидан 
ба ин самти фаъолият мақомоти 
ҳудудии андозро зарур аст, ки 
талаботи рамзи 14-и Стандарти 
ягонаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагонро риоя ва иҷро 
намуда, шумораи семинар-
машваратҳоро зиёд ва корҳои 
фаҳмондадиҳиро ба воситаи 

телевизион, радио ва дигар 
воситаҳои ахбори омма гуза-
ронанд ва аз натиҷаи семинар-
машваратҳо тибқи тартиби 
муқарраргардида Протокол 
тартиб дода, ба Кумитаи андоз 
маълумот пешниҳод намоянд. 
Инчунин, лавҳаи Стандарти 
ягонаи хизматрасонӣ ба андоз-
супорандагонро дар таҳрири 
нав, қуттии қабули аризаҳо ва 
ҷадвали қабули шаҳрвандонро 
дар биноҳои нозиротҳои ан-
доз таъмин карда, овезаҳои 
маълумотдиҳандаро аз қабили 
тағйиру иловаҳои Кодекси ан-

дози Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
соҳаи андоз ва мактубҳои дасту-
рию тавзеҳотии Кумитаи андоз 
дар ҷойҳои муносиб муҷаҳҳаз 
гардонанд, - илова намуд ӯ.

Баланд бардоштани сатҳ ва 
пайваста беҳтар намудани сифа-
ти хизматрасонӣ ба шаҳрвандон 
ва андозсупорандагон як самти 
муҳими фаъолияти Кумитаи ан-
дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 
Бо ин мақсад сомона ва почтаи 
электронии Кумитаи андоз, 
инчунин Бахши иттилоотии 

Кумитаи андоз (Контакт-сентр) 
бо истифодаи рақамҳои сода-
кардашудаи телефонии “151”, 
“152” ба роҳ монда шудааст, ки 
он имконият медиҳад дар як 
вақт ба муроҷиати шаҳрвандон 
ва андозсупорандагон тавассути 
гуфтугӯи бевоситаи телефонӣ, 
сомона, почтаи электронӣ ва бо 
истифодаи усули “Чат” дар ни-
зоми вақти мустақим тавзеҳот 
дода шавад.

Ба иттилои манбаъ, дар 
9 моҳи соли 2018 ба Бахши 
иттилоотӣ 26810 муроҷиати 
телефонӣ ва электронӣ оид 
ба масъалаҳои хизматрасонӣ, 
андоз ва андозбандӣ ворид 
гардидааст, ки нисбати хамин 
давраи соли гузашта  14020 адад 
зиёд мебошад. Аз шумораи 
умумӣ ба шаҳри Душанбе 6949 
адад муроҷиат, вилоятҳои Суғд 
5028, Хатлон 6229, Вилояти Мух-
тори Кӯҳистони Бадахшон 344 ва 
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ 
3751 муроҷиат рост меоянд.

Афзоиши зангҳои телефонӣ 
ба рақами содакардашудаи 

“151”, пеш аз ҳама, 
б а  м а с ъ а л а ҳ о и 
корҳои таблиғотӣ дар 
воситаҳои ахбори 
омма ва баргузории 
семинар – машваратҳо 
алоқаманд буда, дар 
натиҷа, шаҳрвандон 
ва андозсупорандагон 
нисбат ба солҳои гу-
зашта оид ба фаъоли-
яти Бахши иттилоотӣ 

маълумоти бештар пайдо карда, 
нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта зиёдтар муроҷиат на-
мудаанд.

Сабаби дигари афзуда-
ни зангҳо ба Бахши иттило-
отии Кумитаи андоз оид ба 
мавҷуд будани проблемаҳо 
дар самтҳои фаъолияти андоз-
супорандагон, инчунин, ноки-
фоя будани корҳои тавзеҳотию 
фаҳмондадиҳӣ мебошад. Бино-
бар ин, мақомоти андоз тасмим 
гирифтааст, ки ҳангоми гузаро-
нидани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ва тавзеҳотӣ семинар – маш-

варату вохӯриҳоро бо андоз-
супорандагон ва шаҳрвандон 
зиёд намояд, - иброз медорад 
Диловар Касирзода.

Бояд тазаккур дод, ки дар 
9 моҳи соли 2018 тавассути 
рақами телефонии “151” 80 
адад, почтаи электронии (со-
монаи) Кумитаи андоз 6 адад 
ва ҳангоми қабули бевоситаи 
шаҳрвандон дар ҳуҷраи қабули 
шаҳрвандони Кумитаи андоз 3 
адад шикоят ворид гардидааст, 
ки дар маҷмӯъ, 89 адад шикоя-
тро ташкил медиҳанд. Шумораи 
шикоятҳо дар семоҳаи сеюми 
соли 2018 нисбат ба семоҳаи 
дуюми соли ҷорӣ ҳамагӣ 7 адад 
зиёд гардидааст.

Ҳ а м з а м о н ,  Р а ё с а т и 
хизматрасонӣ ба андозсупоран-
дагон дар ин давра дар ҳуҷраи 
махсуси Кумитаи андоз 112 на-
фарро қабул карда, дар якҷоягӣ 
бо раёсатҳои дахлдори Дастгоҳи 
марказӣ ба муроҷиатҳои онҳо 
ҷавобҳои қонеъкунанда до-
даанд.

Дар 9 моҳи соли 2018 ба 
гурӯҳҳои иттилоотии раёсатҳои 
андоз дар вилоятҳои Суғд ва 
Хатлон ва ВМКБ, дар маҷмӯъ, 
742 муроҷиат ворид гардидааст, 
ки нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта 44 адад зиёд мебошад. 

Дар ин давра барои ба 
тариқи фаврӣ муайян кардан 
ва гирифтани маълумот дар 
бораи рақами мушаххаси ан-
дозсупоранда (РМА), ба Бахши 
иттилоотӣ бо рақами иловагии 
содакардашудаи телефонии 
“152” ҳамагӣ 5977 муроҷиати 
телефонӣ ворид гардидааст.

Самти дигари фаъолияти 
мақомоти андоз анҷом додани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ тариқи 
почтаи электронии (info@andoz.
tj)  Кумитаи андоз ба ҳисоб 
меравад. Дар давраи зикршуда 
ба Бахши иттилоотӣ 455 адад 
муроҷиати электронӣ тавассу-
ти почтаи электронии Кумитаи 
андоз ворид гардидааст.

Кумитаи андози наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон минбаъд низ 
кӯшиш ба харҷ медиҳад, 
ки аз воситаҳои ахбори 
омма васеъ ва самаранок 
истифода карда, шумораи 
семинар-машваратҳо ва 
вохӯрию мусоҳибаҳоро 
бо шаҳрвандон ва 
соҳибкорон зиёд намояд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Робитаи мустаќим  
бо андозсупорандагон

Таҷрибаи маъму-
рикунонии андоз 
ва муносибатҳои 
андозӣ бо андозсу-
порандагон аз он 
гувоҳӣ медиҳад, ки 
анҷом додани корҳои 
фаҳмондадиҳию 
тавзеҳотӣ бо андоз-
супорандагон, аз 
ҷумла гузаронидани 
семинар – машварату 
вохӯриҳо ва таҳияи 
намоишҳо бояд самти 
афзалиятноки фаъо-
лияти соҳа боқӣ мон-
да, ба он таваҷҷуҳи 
бештар зоҳир шавад.

СОЛИ 2018 БА БАХШИ ИТТИЛООТӢ 
26810 МУРОҶИАТИ ТЕЛЕФОНӢ ВА 
ЭЛЕКТРОНӢ ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ 
ХИЗМАТРАСОНӢ, АНДОЗ ВА АНДОЗ-
БАНДӢ ВОРИД ГАРДИДААСТ, КИ НИС-
БАТИ ҲАМИН ДАВРАИ СОЛИ ГУЗАШТА  
14020 АДАД ЗИЁД МЕБОШАД.

ДАР 9 МОЊИ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Судисполнители поместили на 
штрафстоянку два автомобиля 
Porsche Cayenne за неуплату долга 
по налогу на транспорт на суммы 1,7 
миллиона и 912 тысяч тенге, переда-
ет Tengrinews.kz. 

Машины задержаны во время ОПМ 
«Борышкер-2018», которое проводит 
Департамент государственных доходов 
по Астане с 19 октября. Цель меропри-

ятия - взыскание долгов по налогам. Во 
время отработки налоговики вручили 
48 физическим лицам уведомления о 
налоговой задолженности на сумму 
15,3 миллиона тенге с предупрежде-
нием о дальнейшей ответственности 
в случае неисполнения уведомлений.

Как известно, при непогашении 
задолженности налоговый орган на-
правляет налоговый приказ в органы 
исполнительного производства для 

принудительного исполнения. Если 
должник более трех месяцев не ис-
полняет требования исполнительного 
документа, судебный исполнитель 
имеет право вынести постановление 
о временном ограничении на выезд 
за границу и право управления ав-
томобилем. Машиной нельзя будет 
пользоваться до полного погашения 
задолженности.

Манбаъ: https://tengrinews.kz

У жителя Астаны отобрали Porsche Cayenne за неуплату налогов
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22-юми октябри соли 2018 муовини якуми Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон сар-
дори РВКД дар ВМКБ генерал-лейтенанти милитсия Аламшозода А.А., сардори РКДАМ дар ВМКБ полковник 
Меликов М.Э., муовини Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-майори милитсия Навҷувонов 
А.Ш., муовини Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Исҳоқӣ А.Н., сардори Рёсати назорати тафтишоти 
пешакӣ дар мақомоти прокуратура, мушовири адлияи дараҷаи 1 Содиқзода Р.М., Прокурори ВМКБ Асозода 
Д.А. Прокурори раёсати Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Наботов М., муовини якуми Раиси 
ВМКБ Мирзонаботов А. дар ҳузури намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ Иргашев Ф. мутобиқи қонунгузории ҷорӣ 
ба саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои Шуғнону Роштқалъа Айёмбеков 
Толиб Абдраҳмонович, Мамадбоқиров Мамадбоқир Карамалишоевич, Мамадасламов Ёдгоршо Шомусалла-
мович, Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович, Шанбиев Мунаввар Наврӯзбекович, Раҷабов Зоир Карамхудоевич 
ва Аловатшоев Амриддин Бозорович огоҳии расмӣ эълон намуданд. 

Дар мавриди ҳар яки онҳо Протоколи огоҳии расмӣ тартиб дода шуд, ки он ҳамчун санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ 
эътироф мегардад. Номбурдагон ба Протоколи огоҳии расмӣ шахсан имзо гузоштанд. Аз онҳо қотеъона талаб 
карда шуд, ки ба амалҳои ҷинояткорона қатъан хотима бахшанд. 

Ҷомеа

1. Муовини якуми вазири корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон, сардори 
РКВД дар ВМКБ, генерал-лейтенанти 
милитсия

2. Сардори Раёсати назорати тафтишоти 
пешакӣ дар мақомоти прокуратура, 
мушовири адлияи дараҷаи 1  

3. Муовини вазири корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  генерал-майори 
милитсия

4. Муовини раиси Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

5. Муовини якуми раиси ВМКБ 

6. Прокурори ВМКБ

7. Сардори РКДАМ дар ВМКБ

8. Прокурори Раёсати прокуратураи 
Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон

9. Намояндаи ҷамъиятӣ  

ОГОЊОНИДАНИ
саркардагони гурўњњои муташаккили љиноятии шањри Хоруѓ ва ноњияњои Шуѓнону Роштќалъа

Ситоди байниидоравии маќомоти таъмини амният
«22» октябри соли 2018     шаҳри Хоруғ      №13/2006-18

П Р О Т О К О Л И
эълон намудани огоњии расмї

Ситоди байниидоравии мақомоти таъмини амният 
мутобиқи моддаи 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Точикистон» 
ва моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
милитсия» шаҳрванд:

1. Насаб, ном ва номи падар Аёмбеков Толибек 
Абдураҳмонович

2. Санаи таваллуд: 06 июли соли 1966
3. Ҷои таваллуд: шаҳри Хоруғ
4. Маҳалли истиқомат ё қайд: шаҳри Хоруғ, кӯчаи Ис-

моилов 53/3
5. Вазъи оилавӣ: оиладор
6. Суд шудааст ё не: қаблан суд нашудааст
Ба бинои прокуратураи ВМКБ воқеъ дар суроғаи шаҳри 

Хоруғ, кӯчаи Ленин 52, ҳозир шуда, ба вай огоҳии расмӣ 
эълон карда шуд.

Аз ҷумла, Аёмбеков Т. А.
- оиди роҳ надодан ба содир кардани ҳаракатҳои 

ғайриқонунӣ бар зидди амнияти давлату ҷомеа;
- ташкилу роҳбарии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, 

иттиҳоди ҷиноятӣ;
- даъват ва ҷалби ҷавонон бо мақсади содир намудани 

бетартибиҳои оммавӣ, ғасби биною иншооти давлатӣ;
- қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк;
- таҳқири намояндаи ҳокимият;
- авбошӣ, қочоқи маводи мухаддир, силоҳу аслиҳа;
- гузаронидани ҷамъомадҳои афроди ҷиноятпеша 

(сходка);
- итоат накардан ба намояндагони ҳокимияти давлатӣ ва 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зоҳир мегарданд, огоҳонида шуда, 
аз ӯ талаб карда шуд, ки дар оянда чунин кирдорҳоро со-
дир накунад.

Ҳамзамон, ба Аёмбеков Т. А.
Мафҳуми ҷиноятҳои дар моддаҳои Кодекси ҷиноятии 

Чумҳурии Тоҷикистон:
187 - Ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ);
182 - Ғасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа;
188 - Бетартибиҳои оммавӣ;
189  - Барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, 

маҳалгароӣ ва ё динӣ;
195 - Ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба 

соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол до-
дан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои 
тарканда ва воситаҳои таркиш;

200 - Муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 
ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси 
дигар додан;

201 - Муносибати ғайриқонунӣ  бо воситаҳои нашъадор 
ё моддаҳои психотропӣ;

237 - Авбошӣ;

255 - Қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молу мулк;
330 - Таҳқири намояндаи ҳокимият, ки ба категорияи 

ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин дохил мешаванд, 
пешбинишуда пурра маънидод карда шуданд.

Шаҳрванд Аёмбеков Т.А. баъди гирифтани огоҳии расмӣ 
изҳор намуд, ки ман айни ҳол силоҳу аслиҳаи ғайриқонунӣ 
нигоҳдоштаи худро ба пуррагӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ихтиёрӣ супоридам.

Бо масъулияти том изҳор менамоям, ки дар манзили 
истиқоматии худ ва хешу таборам, шиносҳоям, инчунин, 
дар махфигоҳҳо силоҳ ва дигар лавозимоти ҷангӣ надорам. 
Силоҳ лавозимоти ҷангӣ, дигар предметҳои муомилоти 
онҳо аз ҷониби қонун манъшударо ба шахсони дигар барои 
нигоҳ доштан ва пинҳон кардан надодаам.

Аз роҳбарии гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, иштирок 
дар ҳайати иттиҳодҳои ҷиноятӣ даст кашидаам.

Ҷамъомадҳои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятиро (сходка) 
баргузор намекунам.

Ҷавононро барои ба ҳайати чунин гурӯҳҳо ҳамроҳ шудан 
даъват намесозам.

Ба иғвогарию барангехтани кинаву адовати маҳалгароӣ 
даст намезанам.

Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ғайриқонунӣ 
убур намекунам.

Ба қочоқи воситаи нашъаовар ва силоҳи оташфишон 
даст намезанам.

Талаботи қонун, намояндагони ҳокимияти давлатӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар баробари дигар шаҳрвандон 
пурра риоя мекунам.

Ба фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва шахсони мансаб-
дор ҳангоми ба амал баровардани ваколатҳои ба онҳо во-
гузоркардашуда дахолат намекунам ва монеъ намешавам.

Ба баҳсҳои манзилӣ, молу мулкӣ ва дигар баҳсҳои байни 
шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ дахолат намекунам.

Қатъиян ба корҳои мулкӣ (соҳибкорӣ, тиҷорат ва ғайра) 
машғул мешавам.

Ба ман фаҳмонида шуд, ки риоя накардани талаботи 
дар огоҳиномаи расмӣ нишондодашуда танҳо қасдан ҷой 
дошта метавонанд.

Ҳангоми эълон намудани огоҳии расмӣ ва имзо гузошта-
нам нисбати ман ва хешу таборонам маҷбуркунии ҷисмонӣ 
ва рӯҳӣ, таҳдид, фишор ва фиреб истифода нашудааст.

Нусхаи огоҳии расмӣ ва матни чопии моддаҳои дахл-
дори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар ин 
огоҳинома нишон дода шудаанд, гирифтам.

Аёмбеков Т. А    _______________
ному насаби шахси огоҳишаванда                             (имзо)

«22» октябри соли 2018

Саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ як-як 
ӯҳдадор шудаанд, ки дар сурати риоя накардани тала-
боти дар огоҳии расмӣ зикршуда ва содир намудани 
кирдорҳои ҷиноятӣ омодаанд дар назди қонун бо та-
моми қотеъият ҷавоб диҳанд.

БА ЉОИ ОХИРСУХАН

ОГОЊИИ РАСМИРО ЭЪЛОН НАМУДА, 
ПРОТОКОЛ ТАРТИБ ДОДАНД:

Аёмбеков Толиб

Аловатшоев Амриддин Мазоров Хурсанд Мамадасламов ЁдгорМамадбоқиров Мамадбоқир Шанбиев Мунаввар

Раҷабов Зоир

А. Аламшозода

Р. М. Содиқзода

А. Ш. Навҷувонов

А.Н. Исҳоқӣ

А. Мирзонаботов

Д.А. Асозода

М.Э. Меликов

М. Наботов
Ф.И. Иргашов

PS. Айнан ҳамин гуна Протоколро ҳар яки 6 нафар саркардаи 
боқимондаи гурӯҳҳои ҷинояткор, ки дар зер номбар шудаанд 
низ ба имзо расондаанд:

№ Ному насаб Соли та-
валлуд

Маҳалли 
зист

Рақами 
Протокол

Имзо

1 Мамадбоқиров 
Мамадбоқир Ка-
рамалишоевич 

10.10.
1963

Хоруғ 13/2012-18

2 Мамадасламов 
Ёдгоршо Шому-
салламович 

15.07.
1958

Шуғнон 13/2008-18

3 Мазоров Хурсанд 
Мирзоҳаётович 

05.06.
1972

Хоруғ 13/2007-18

4 Шанбиев 
Мунаввар 
Наврӯзбекович 

30.08.
1972

Хоруғ 13/2009-18

5 Раҷабов Зоир 
Карамхудоевич 

1972 Хоруғ 13/2010-18

6 Аловатшоев 
Амриддин Бозо-
рович 

21.12.
1977

Роштқалъа 13/2011-18
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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

Обуначиёни фаъол аз тарафи идораи  
«Боҷу хироҷ» ҳавасманд карда мешаванд.

ОБУНА БА РЎЗНОМАИ «БОЉУ ХИРОЉ» 
БАРОИ СОЛИ 2019 ИДОМА ДОРАД

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

86 СОМОНЇ

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

Нархи яксолаи  
обуна ба рӯзномаи  

«Боҷу хироҷ»

Бо мақсади таъмини шароити му-
соид барои ҷалби сармоягузориҳои 
хориҷӣ ва ватанӣ, аз ҷумла дар бахши 
фаъолияти сайёҳӣ ва истеҳсоли молҳо 
дар қонунгузории андоз имтиёзоҳои 
андозӣ пешбинӣ карда шудааст. Аз 
ҷумла: 

1. Даромадҳо аз фаъолияти сайёҳӣ 
ба муҳлати 5 сол аз санаи бақайдгирии 
давлатӣ аз пардохти андоз аз фоида озод 
мебошад (банди 7) қисми 1 моддаи 110 
КАҶТ);

2. Воридоти таҷҳизоту техника ва 
маводи сохтмонии иншооти сайёҳӣ 
(аз ҷумла меҳмонхона, осоишгоҳ ва 
истироҳатгоҳҳои табобатӣ, марказҳои 
сайёҳӣ ва дигар иншооти сайёҳӣ) аз 
пардохти андоз аз арзиши иловашуда 
озод карда мешаванд. Рӯихати иншоо-
ти сайёҳӣ, номгӯй, миқдори таҷҳизоту 
техника ва маводи сохтмонии ворид-
шаванда аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад (сар-
хати ҳаштуми қисми 4 моддаи 169 КАҶТ). 
Рӯихати мазкур тибқи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.04.2018, 
№189 тасдиқ карда шудааст;

3. Воридоти таҷҳизоти истеҳсолию 
технологӣ ва маҳсулоти такмилии 
(комплектии) онҳо, ки маҷмӯи ягонаро 
ташкил медиҳанд, аз ҷумла дар асоси 
шартҳои иҷораи молиявӣ (лизинг) ба-
рои ташаккул ё пурра кардани фонди 
(сармояи) оинномавии корхонаҳо ё 

азнавтаҷҳизонии техникии истеҳсолоти 
амалкунанда, ба шарте ки ин молу 
мулк мустақиман дар истеҳсоли молҳо, 
иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ мутобиқи 
ҳуҷҷатҳои таъсисии корхона истифода 
шуда, ба категорияи молҳои зераксизӣ 
мансуб набошад, аз пардохти андоз 
аз арзиши иловашуда озод мебошанд 
(сархати чоруми қисми 4 моддаи 169 
КАҶТ);

4 .  К о р х о н а ҳ о и  н а в и 
м о л и с т е ҳ с о л к у н а н д а  а з  с а н а и 
бақайдгирии ибтидоии давлатӣ ҳангоми 
аз ҷониби муассисони онҳо дар мӯҳлати 
12 моҳи тақвимии аз санаи бақайдгирии 
давлатӣ ба фонди оинномавии чунин 
корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои дар 
поён пешбинигардидаи сармоягузориҳо 
ба мӯҳлати аз 2 то 5 сол аз пардохти андоз 
аз фоида (андози низоми содакардашу-
да) озод мебошанд:

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо 
бештар аз 200 ҳазор доллари ИМА то 500 
ҳазор доллари ИМА бошанд;

б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо 
бештар аз 500 ҳазор доллари ИМА то 2 
миллион доллари ИМА бошанд;

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо 
бештар аз 2 миллион то 5 миллион дол-
лари ИМА бошанд;

г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо 
бештар аз 5 миллион доллари ИМА 
бошанд (банди 6) қисми 1 моддаи 110 
КАҶТ).

With the purpose of ensuring 
favorable conditions for attracting 
foreign and domestic investments, 
including the tourism sector and 
manufacturing of goods, Tax incentives 
granted in the tax legislation:

1.Incomes from tourism activity are 
exempted from the payment of profit tax 
for a period of 5 years from the date of 
state registration (chapter 7) of part 1 of 
article 110 Tax Code of RT);

2 . I m p o r t  o f  e q u i p m e n t  a n d 
manufacturing goods of tourism objects 
(including hotels, sanatorium and 
therapeutic resorts, tourism centers, 
and other tourism building) exempted 
from the value-added tax and customs 
duties. List of tourism buildings, names, 
quantity of equipment and technology 
and imported construction materials 
are approved by the Government of the 
Republic of Tajikistan (chapter eight of 
part 4 of article 169 of the Tax Code of 
RT) This list was approved in accordance 
with the Resolution of the Government 
of the Republic of Tajikistan dated April 
12, 2018, No. 189;

3.Import, including on terms of 
financial lease (leasing), manufacturing - 
technological equipment and components 
to it for the formation or replenishment 
of the statutory fund (capital) of the 

enterprise or the technical re-equipment 
of the functioning production, provided 
that, this property is used directly for the 
manufacturing of goods, performance 
of works and rendering of services 
in accordance with the constituent 
documents of the enterprise and does 
not belong to the category of excisable 
goods exempted from the value-added 
tax (Part 4 of article 169 of the Tax Code 
of RT).

4.New enterprises manufacturing 
goods, from the date of initial state 
registration, when making the following 
volumes of investment to the statutory 
capital of such enterprises by their 
founders during 12 calendar months 
from the date of state registration for 
the period of:

a) 2 years, if the investment is more 
than 200 thousand US dollars up to 500 
thousand US dollars;

b) 3 years, if the investment is more 
than 500 thousand US dollars up to 2 
million US dollars;

c) 4 years, if the investment is more 
than 2 million US dollars up to 5 million 
US dollars;

d) 5 years, if the investment exceeds 
5 million US dollars. (Chapter 6 of part of 
1 article 110 Tax Code RT).

Маълумоти мухтасар 
оид ба имтиёзњо дар самти сохтмони 

инфрасохтори сайёњї (мењмонхонањо ва молњо, 
марказњои бузурги фурўши молу мањсулот), 

фаъолияти сайёњї ва истењсолї

Brief Information
on Tax incentives towards the construction of 

tourism infrastructure (hotels and goods, large 
sales centers of goods and productions),  tourism 

activity and manufacturing goods
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговый комитет при Правительстве 
Республики Таджикистан 

в целях предотвращение необоснованных требований сотрудников 
налоговых органов об предварительной оплате налогов с 

налогоплательщиков, за исключением случаев предусмотренных 
Налоговым кодексом Республики Таджикистан, убедительно просит Вас 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УПЛАТЫ ИЗЛИШНИХ 
НАЛОГОВ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА.

В связи с этим, в соответствии с положениями статьи 19 Налогового 
кодекса просим вас в целях определения правильности налоговых 

обязательств в каждом налоговом периоде, постоянно осуществлять 
налоговые акты сверки с налоговыми органами по месту налоговой 

регистрации. В случае несоблюдения настоящих требований со сторо-
ны сотрудников налоговых органов, 

МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ В КОНТАКТ – ЦЕНТР НАЛОГОВОГО 
КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ 151 ИЛИ 

ПИСЬМЕННО.

Налоговый комитет при
Правительстве Республики Таджикистан

Эълон 

№ Номгӯи субъектҳо РМА/РЯМ ноҳия

1 ҶДММ «Роҳҷӯёни Оли Сомон» 020034354 И. Сомонӣ

2 ҶДММ «Иқболи» 0210012981 И. Сомонӣ

3 Филиали ҶСП «Комесози Арас» 020036549 И. Сомонӣ

4 ҶДММ «Гурӯҳи Роҳи абрешим» 40036310 Сино

5 ҶДММ «Ориён Майнинг Кор-
порейшн»

040033005 Сино

6 ҶДММ «Карами Трейдинг Ин-
тернешнал»

040037334 Сино

7 ҶДММ «Сомонёрон» 040052062 Сино

8 ҶДММ “Обруд” 040032401 Сино

9 «Бозоргони тоҷирон» 010088433 Сино

10 ҶДММ “Интернешнал трейдинг” 040032669 Сино

11 ҶДММ “Созмони ҳамкории 
Тоҷикистон ва Эрон”

040048771 Сино

12 ҶДММ “Тиҷорати байналмилла-
лии Форс Сомон”

040050072 Сино

ЭЪЛОН
Дар асоси ҳалномаи Суди иқтисодии шаҳри Душанбе 

фаъолияти соҳибкорон- шахсони ҳуқуқии зерин тибқи тар-
тиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ барҳам дода шудаанд.

Бинобар ин, шаҳодатнома, муҳр, штамп, рамз ва 
бланкаҳои фирмавии субъектҳои дар рӯихат дарҷгардида 
беэътибор дониста мешавад.

Номгӯи корхонаҳо ва соҳибкорони инфиродии 
барҳамдодашуда

Кумитаи андози назди  
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мутобиқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба барҳам додан ва қатъ намудани 
фаъолияти соҳибкории андозсупорандагони зерин бо ариза 
ба Суди иқтисодии шаҳри Душанбе муроҷиат намудааст.

Ҳамзамон, арзу шикоят ва дархостҳо нисбати андоз-
супорандагони мазкур ба суроғаи Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2 то 
санаи 20 ноябри соли 2018 қабул карда мешавад.

Номгӯи субъектҳое, ки нисбаташон ба суд ариза оид 
ба барҳамдиҳӣ пешниҳод гардидааст:

Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ Номи ҷамъият РМА/РЯМ Маҳалли 
фаъолият

1 ҶДММ «Так Пласт» 120040125 н. Рӯдакӣ

2 ҶДММ «Чопу нашриТоҷик» 040030172 н. Сино

3 ҶДММ «Шумон 3000» 090013910 ш. Ҳисор

4 ҶДММ «Симони Ваҳдати Форс» 050012631 ш. Ваҳдат

5 ҶДММ «Фор Ойл» 120042304 н. Рӯдакӣ

УРОЛИЗИН -  
Дар гурда барои қуму 

намак ҷо нест!
Шафоъати фитомаҷмӯи Уро-

лизин ба ҳама намуд бемориҳои 
гурда ва пешобдон таъсирбахш 
аст. Талхарон ва пешоброн аст, 

хунукии гурдаро аз байн мебарад. Дар табобати 
диатези туршпешоб (мочекислый) ва санги пе-
шобдон бисёр натиҷаовар аст. Инчунин натиҷаҳои 
беҳтаринро «Уролизин» ҳангоми табобати ок-
салурия, фосфатурия ва сангҳои то 1 см нишон 
медиҳад. Ба номгӯи «100 маҳсулоти беҳтарини 
Россия» дохил шудааст. Таркибаш: ҷавҳари 8 бут-
тамеваю гиёҳҳои табиӣ, ки аз витаминҳои зиёде 
мавҷуданд. истеъмол: мудати як  моҳ як қошуқчагӣ, 
се маротиба дар як рӯз. Рақами қайд №001558. Аз 
дорухонаҳо пурсон шавед! 

ЗОЛОТОЙ КОНЕК… 
як тир ду нишон!

«Золотой конёк» -ро 
барои;  -барқарор наму-
дани эрексия; -афзоиши 
рағбати шаҳвонӣ ва тобо-
варии шаҳват; -тақвияти 
мукаммалӣ ва равшании 
эҳсоси шаҳват; -ба ме-
ъёр даровардани ҳаёти 
ҷинсӣ истифода мебаранд. 
«Золотой конёк» маҷмӯи 
гиёҳӣ буда ба беҳтар гар-
донидани вазъи простатит 
ҳам таъсири хубе мера-

сонад. Дар кафедраи урологии Академияи 
тиббии Русия ш.Москав ва дигар муассисаҳои 
бонуфуз аз  санҷиши аъло гузаштааст. Тарзи 
истеъмол: 2 таблеткагӣ 1-2 маротиба дар як 
рӯз ҳангоми хӯрок.

ТАНАКСОЛ - бар зидди ихроҷи 
ЛЯМБЛИЙ!

Ширкати илмию истеҳсолии Ру-
сия воситаи нодиреро коркард на-
мудааст, бо номи танаксол, ки он 
аз ҷамъи гиёҳҳо (пижма, полын, 
тысячелистник, девясил) иборат буда 
-ҳангоми бемориҳои паразитӣ ва 
сироятӣ (лямблиоз, амебиоз, аска-
ридоз, энтеробиоз,) истифода бурда 
мешавад. -Ба ҳоли имрӯз воситаи аз 
ҳама самараноки зидди лямблиоз 

барои кӯдакон ва калонсолон маҳсуб меёбад. Дар ҳолатҳои вазнин 
(при хроничес. лямблиоз) «танаксол»-ро табибон якҷоя бо дигар 
воситаҳои синтетикӣ тавсия медиҳанд, зеро он таъсири манфии 
доруҳои синтетикиро аз байн бурда муҳлати табобатро кӯтоҳ ва 
таъсироти онро дучанд мегардонад. Тарзи истифодабарӣ: Кӯдакони 
аз 1 сола 1/6қ, аз 2 то 7 сола 1/3қ, аз 7 то 12 сола 2/3қ, аз 12 сола 
боло аз 1 то 2 қошуқча рӯзе 3 маротиба, 20-30 дақиқа пас аз хӯрок. 
Давомнокӣ: аз 7 то 14 рӯз, барои калонсолон то 30 рӯз. Рег№000678  
Аз дорухонаҳо пурсон шавед! 

БАРҲАМ МЕХӮРАД
 � ҶДММ «Рустам ва Пар-

виз» (РЯМ 5510005014), воқеъ 
дар шаҳри Исфара,барҳам 
мехӯрад.

 � Кооперативи тиҷоратии 
« У с м о н ҷ о н - 1 »  ( Р Я М 
2 1 1 0 0 0 4 4 7 2 ) ,  в о қе ъ  д а р 
ноҳияи М С Ҳамадонӣ, барҳам 
мехӯрад.

 � ҶДММ «Маъруфхон» (РЯМ 
3210004669), воқеъ дар  ноҳияи 
Қубодиён, барҳам мехӯрад.

 � ҶДММ «Ресандаи рушди 
Хатлон» (РЯМ 3310010743), 
воқеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, 
барҳам мехӯрад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД
 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 

инфиродӣ Ҳаётов Насурдин  
(РЯМ-0330050041), аз ноҳияи 
Фирдавсӣ бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
и н ф и р од ӣ  А бд у к а р и м о в 
Абдунабӣ  (РЯМ 0331344934), 
аз ноҳияи Фирдавсӣ бинобар 
гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
и н ф и р о д ӣ  С а й м у д д и н и 
Ҷаъмахон  (РЯМ-0331283810), 
аз ноҳияи Фирдавсӣ бинобар 
гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Боронов Шариф 
(РЯМ 1830064555), 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 Тиллоев Алишер 
(РЯМ 1830006906), 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 Зокирова Сураё 
(РЯМ 3030020593), аз ноҳияи 
Дӯстӣ, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Файзиддинов Хол № 
0046000  (РЯМ 2630009278), аз 
ноҳияи Темурмалик, бинобар 
гум шуданаш беэътибор до-
ниста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
и н ф и р о д ӣ  Ф а й з у л л о е в 
Шарафҷон № 0188921  (РЯМ 
2630001482), аз ноҳияи Темур-
малик, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Муродов Ғоиб  (РЯМ 
3430035840), аз ноҳияи Кушо-
ниён, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Сироҷев Комрон  
(РЯМ 2830099186), 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 Кавгаков Саидмирзо  
(РЯМ 3730034761), аз ноҳияи 
Панҷ, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Сафаров Акмалҷон  
(РЯМ 2230036005), аз ноҳияи 
Данғара, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д 
«Садам»  (РЯМ 2930020775),  
аз ноҳияи Вахш, бинобар гум 
шуданаш беэътибор дониста 
шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Тошева Мавҷуда  
(РЯМ 0730131930), аз шаҳри 
Турсунзода, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Сафаров Дилшод  
(РЯМ 0730095475), аз шаҳри 
Турсунзода, бинобар гум шуда-
наш беэътибор дониста шавад.

 � П а т е н т и  с о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ Усмонов Умед (РЯМ 
6230162795), аз шаҳри Иста-
равшан, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 � Шаҳодатномаи соҳибкори 
инфиродӣ Ҷалилов Меҳриддин 
(РЯМ 1930061760), аз ноҳияи 
Восеъ, бинобар гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.



БОЉУ ХИРОЉ№45 (1142) 

Панҷшанбе, 8 ноябри соли 2018  16 Андозҳои давлатиро пардохт намоед!

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андози наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА 
Ф. С . -  Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

С О Л Е Ҳ З О Д А  А .  М .  -  м у о в и н и  а в в а л и  Р а -
иси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - муовини Раиси Кумитаи 
андози назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

ИСМОИЛЗОДА Х. И. - муовини Раиси Кумитаи андози 
назди Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сар-
дори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ 

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ Теъдод: 28 024

 ¾ Тел: 233-08-40 (қабулгоҳ), 233-08-41 (мухбирон),  
                44-600-41-76 (шуъбаи эълон ва обуна)

 ¾ Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

 ¾ 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 ЊАР ХУСУС

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

АНДОЗИ ЯКДАФЪАИНАИ 
УМУМИШАҲРВАНДӢ БОРИ  
АВВАЛ 11 ФЕВРАЛИ СОЛИ 1922 БО 
МАҚСАДИ ЁРӢ РАСОНДАН БА  
ГУРУСНАГОН, БАРОИ МУБОРИЗА  
БО БЕМОРИҲОИ ЭПИДЕМИЯВӢ, 
БАРОИ БЕҲБУДИ ЗИНДАГИИ 
КӮДАКОНИ ДАР ТАЪМИНОТИ ДАВ-
ЛАТБУДА ҶОРӢ ШУД.

АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДЇ ДАР 
ЗАМОНИ БАРЌАРОРШАВИИ 

СОТСИАЛИЗМ

Хоҷагиҳои пахтакор 
андози натуралӣ наме-
супориданд. Дар ин соҳа 
низоми харидорӣ карда-
ни маҳсулот аз ҷониби 
давлат  амал  мекард. 
Хоҷагиҳое, ки дар на кам 
аз сеяки заминҳои кишт 
пахта мекоштанд, аз ан-
доз озод мешуданд. Бо 
мақсади маҳдуд сохтани 
соҳибкории хусусӣ соли 
1921 фурӯши пахта дар 
бозор мамнӯъ эълон гар-
дида буд. 

Ба  ғайр аз  андози 
натуралӣ дар солҳои авва-
ли СНИ деҳқонон андози 
пулӣ – умумишаҳрвандӣ, 
пул аз ҳар як хоҷагӣ ва 
инчунин якчанд андозу 
пардохтҳои маҳаллӣ месу-
пориданд. 

Ин андозро ҳар як на-
фар – мардони аз 17 то 60 
– сола, занони аз 17 то 55-
сола, ба ғайр аз шахсони 
имтиёздор (аскарони сурх, 
хонандагони дар таъми-
ноти иҷтимои буда), ме-
супориданд. Ҳаҷми андоз 
ба рубли пешазҷангӣ во-
баста ба вазъи иҷтимоии 
шаҳрвандон 50 копеек 
(тин),  1 рубл, 1 рублу 50 
копеек муқаррар гардида 
буд. Мувофиқи Декрет 
аз 2 ноябри соли 1921 ба 
ивази уҳдадории «труд-
гуж» андози трудгуж ҷорӣ 
гардид. Аз ин навъи андоз 
ҳамаи коргарон ва хид-
матчиёни муассисаҳои 
давлатӣ ва кооперативӣ, 
хонандагон, хизматчиёни 
артиш ва дигарон озод бу-
данд. Ба ғайр аз трудгуж-
налог  дар деҳот 25 майи 
соли 1922 андози пулӣ аз 
хоҷагиҳо гирифта мешуд. 
Миқдори ин андоз аз та-
носуби замини кишт ба 
ҳар як хӯрандаи хонавода, 

доштани чорво ва дараҷаи 
ҳосилнокии замин вобаста 
буд. Ба ғайр аз ин андозҳо 
соли 1923 дар шаҳрҳо 
андоз аз квартира ва ан-
дози рента вуҷуд дошт. Ба 
ҳамин тарз, солҳои 1921 
– 1923 миқдори умумии 
андозҳои маҳаллӣ барои 
шаҳрнишинон ба 15 адад, 
барои аҳолии берун аз 
шаҳр ба 8 адад мерасид, 
рӯихати ин андозҳоро ШКХ 
(СНК) ҶШФСР (РСФСР) 9 
декабри соли 1921 тасдиқ 
намуда буд. 

 Пас аз барқарор шуда-
ни низоми молия ва ҷоннок 
шудани муносибатҳои 
м ол и ю  п ул ӣ  м а қ о м и 
андозҳои мустақим ба-
ланд гардид. Соли 1921 

андоз барои косибӣ 
ҷорӣ шуд, ки онро 
бояд муассисаҳои 
саноатӣ ва тиҷоратӣ 
(савдо), косибону 
ҳ у н а р м а н д о н и 
мустақил месупо-
риданд. Андоз ду 
пардохти мустақил 
– патент ва пардох-
ти баробарсозиро 

ташкил медод. Маблағи 
патент ҳангоми додани 
патентҳо барои ҳуқуқи 
соҳибкорӣ ва машғулият 
бо савдоро гирифтан си-
тонида мешуд. Ин маблағ 
ба шакли пешпардохт буд, 
чунки баъдан ба маблағи 
пардохти баробарсозӣ зам 
мегардид. Пардохти баро-
барсозиро муассисаҳои 
саноатӣ ва савдо месу-
пориданд. Дар вилояти 
Самарқанд, ки ба ҳайати 
он уездҳои Хуҷанд ва Уро-
теппа дохил мешуданд, 
соли 1921 ба миқдори 10 
ҳазор иҷозатнома барои 
машғул гардидан ба савдои 
маҳсулоти хоҷагии қишлоқ 
ва молҳои саноатӣ дода 
шуда буд.   

(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир Исломов 
«Аз таърихи молия, 

андоз ва ташаккулёбии 
низоми андозбандӣ дар 

Тоҷикистон»

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

СУХАНОНИ 
ЊАКИМОНА

Ҳар вақт агар касеро фи-
реб дода бошӣ, фикр накун, 
ки ӯ нофаҳм будааст, балки 
биандеш, ки чӣ қадар ба ту 
бовар доштааст.

ххх
Шаб он  қадар торик нест, 

чӣ тавре, ки кунҷи дили баъ-
зе одамон торик аст.

ххх
Дарахтон  бисёранд , 

аммо на ҳамаашон мева 
медиҳанд, меваҳо зиёданд, 
аммо на ҳамашон ширинанд, 
илм ҳам зиёд аст, аммо на 
ҳамааш муфид аст.

ххх
Дониш мисли нур аст, 

онро истифода намоӣ, рав-
шантар мешавад.

ххх
Фазилат кӯтоҳтарин роҳи 

расидан ба бузургист.
ххх

Ҳар кӣ хомӯш буда наме-
тавонад, қобилияти сухангӯӣ 
низ надорад.

Марк Сукерберг ҳамеша 
як хел либос мепӯшад. Бағоҷи 
либосҳояш аз шимҳои ҷинсу 
футболкаҳои якхела иборат аст. 
Ба гуфтаи худаш ин амал милли-
ардерро аз мушкилоти интихоб 
озод намуда, ҳамзамон, вақти 
зиёдеро сарфа менамояд.

Муассиси интернет – портали 
«Алибобо» Ҷек Ма имкон дорад 
дар гароннархтарин тарабхонаҳо 
хӯрок бихӯрад, аммо субҳона, 
хӯроки нисфирӯзӣ ва шомашро 
«Ролтон» ташкил медиҳад.

Сергей Брин  (Google) ҳамеша 

аз фурӯшгоҳҳои арзон харид ме-
кунад. Ӯ мегӯяд, ки бе ашёҳои 
гаронарзиш низ хушбахт аст.

Нахустин зани сиёҳпӯсти мил-
лиардер Опра Уинфри чиҳил сол 
боз «гирифтори» чипс аст. Барои 
он ки аз вобастагӣ раҳоӣ ёбад, 
одати аҷиберо пеша кардааст. Ӯ 
акнун бастаи снэкро боз намуда, 
даҳ дона чипсашро мехӯраду 
боқимондаро мепартояд. 

Билл Гейтс ошиқи нӯшокии 
«Кола»-и парҳезӣ аст. Ӯ дар як 
рӯз то 4-6 бонкаи алюминии онро 
мехарад.

Г р е й -
ям Бил,  ки 

пайваста дар 
о з м о и ш г о ҳ а ш 

таҷриба мегузаронд, 
дар охир кӯшишҳояш натиҷа медиҳанд. 
Вақте дар ҳуҷраи аввали озмоишгоҳ буд, 
бо ҳамкораш дар ҳуҷраи дигар пайваст 
мешавад. Худ аз ин кор ба тааҷҷуб меаф-
тад ва мегӯяд: «Ҷаноби Вотсан, лутфан ба 
ҳуҷраи кории ман биёед».

Ин нахустин сухан тариқи телефон 
маҳсуб мешавад.

Нахустин 
сухани 

телефонї

Миллиардерон чї мехўранд?

Вақте дар бо-
раи шахсони 

сарватманд сухан 
меронем, пеши назара-

мон парки автомобилҳои 
нодир, қасру кушкҳо, яхта 

ва тайёраҳои шахсӣ ҷилвагар 
мешаванд. Аммо бо ин чизҳо 

дигар мардумро наметавон ба 
ҳайрат овард. Миёни онҳо шахсоне 

кам нестанд, ки новобаста аз мавқеи 
молиявиашон хислатҳои аҷибу ғариби 

замони наврасиашонро нигоҳ доштаанд.

Теле-
фон моҳи мар-

ти соли 1876 аз та-
рафи олими амрикоӣ  

Грейям Бил ихтироъ 
шудааст.

Панди рўзгор
Ба пурсиши омӯзгор, ки «Ҳафт муъҷизаи олам 

кадомҳоянд?» аксари донишҷӯён чунин посухро навишта 
буданд: «Тоҷмаҳал, эҳроми Миср, Канёни бузург, канали 
Панама, девори бузурги Чин, Б. Эмпире Стейт».

Аммо посухи духтаре аз ин ҳама тафовут дошт ва 
ғайриодӣ маҳсуб мешуд. Аз ин рӯ, омӯзгор онро бо 
шодмонӣ ва қаноатмандӣ  барои ҳама қироат кард: «Дар 
олам он қадар чизҳои пурэъҷоз ҳастанд, ки мо ҳоло ҳеҷ 
якеро дуруст дарк карда натавонистаем. Ҳафт муъҷизаи 
олам барои ман инҳоянд: «Дидан, шунидан, чашидан, 
бӯидан, хандидан, ламс кардан ва дӯст доштан». Баъд 
аз хондани ин муъҷизаҳо синфро комилан хомӯшӣ фаро 
гирифт ва ҳама ба фикр фурӯ рафтанд.

Турб – 
антибиотики 
зинда
Турб дар муолиҷа «антибиотики зинда» маҳсуб ме-

шавад. Дар дорушиносӣ аз он 16 намуд антибиотик (аз 
ампитсиллин то канаматсин), тақрибан 30 номгӯи дорую 
дармонҳо тайёр карда мешавад. Турб барои муолиҷаи 
дардҳои гулӯ (ангина), захмҳои аллергии аз гармӣ пади-
домада, рӯшноии чашм, захми ҷарроҳӣ, маризии диққи 
нафас (бронхиалная астма), сулфаҳои шадид, бемории 
ҷигар, сиррози ҷигар, остеохондроз ва ғайраҳо давои 
навъи аъло маҳсуб мешавад. Дар таркиби турб миқдори 
элементи оҳан фаровон аст, аз ҳамин сабаб бештари турбҳо 
мисли санг сахтанд.

ОЁ МЕДОНЕД?
Дар Сиера Лионе кони сангҳои қиматбаҳо 

мавҷуд ҳаст. Вақти ёфтани ягон санги қиматбаҳо, 
масалан, алмос ё зумуррад онро ба даруни пиво 
меандозанд, чунки дар даруни пиво нишонаҳои 
санги қиматбаҳо беҳтар намоён мешавад.

Стоматологҳои амрикоӣ дар як сол тақрибан 
13 тонна тиллоро барои ғилофаки дандон, 
ҳалқаҳои пайвасткунак ва дандонҳои сунъӣ ис-
тифода мекунанд.


