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«Оид ба ворид йамудаыи тағйиру иловаҳо ба Фармоиши Вазорати
молияи Ҷ>мҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2015, №173»
Бо мақсади пешбурди назорати қисми даромади Буҷети давлатӣ
мутобиқи банди 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015,
№187 тасдиқ гардидааст,
ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:
1. Ба қисми 1 Гурӯҳбандии даромад ва хароҷоти буҷети давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии
1'оҷикистон аз 26 январи соли 2015, №173 тасдиқ гардидааст, «Гурӯҳбандии
даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
дастурамалҳои истифодабарии онҳо» аз рӯи ташаккулёбии манбаъҳои
даромади шахсони воқеӣ тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шавад:
- дар зерқисми 1.1.Даромадҳои давлатӣ ва грантҳо дар рамзи 1.01.01.
андоз аз даромад ва андоз аз фоида рамзҳо бо тартиби зерин илова карда
шавад;
1.01.01.03. даромад дар шакли музди меҳнат;
1.01.01.04. аз суди саҳмияҳо (дивидентҳо);
1.01.01.05. даромад аз фоизҳо (аз рӯи даромади фоизи пешбинамудаи
Бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ, ки нисбати пасандозҳои бонкй
муқарраргардида ва дигар амалиётҳои ба ин монанд, ки қонунгузории
амалкунанда манъ накардааст, моддаи 127 Кодекси андоз);
1.01.01.06. даромади иҷораи молу мулк ва афзоиши арзиш аз фурӯши
молу мулк;

1.01.01.07. дигар даромадҳои шахсони воқеие, ки ба намудҳои рамзҳои
1.01.01.03-1.01.01.07 шомил нагардидаанд.
- дар рамзи 1.02.02. “Дигар пардохтҳои ҳатмй ба буҷет” рамзҳо бо
тартиби зерин илова карда шавад:
1.02.02.23. Хироҷи сайёҳӣ;
1.02.02.24. Хироҷ барои сафари ҳаҷ ва умра.
2. Дар ҳисобҳои НЯҲ ва ОМД бандҳои зерин илова карда шавад:
-дар рамзи 10101 “Андоз аз даромад ва андоз аз фоида”, зерқисми
2.5 Ҷадвали якҷоякунии (интегратсияи) даромадҳои давлатӣ ва грантҳо бо
рамзҳои ОМД 2001 ва ?1ЯҲ дар таҳрири зайл ифода карда штавад;
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1.01.01.04
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3. дар қисми 4. “Даромадҳо”, зерқисми 3.1. Нақшаи ягонаи ҳисобҳои
баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва хазинадорӣ
пас аз сатри “Андози ҳадди ақал аз соҳибкорони инфиродӣ” дар таҳрири
зерин дарҷ карда шавад:

—
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андоз аз даромади шахсони воқеӣ
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даромад дар шакли музди меҳнат ташкилотҳои буҷетӣ
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даромад аз фаизҳо

даромад аз иҷораи молу мулк ва афзоиши
арзиш аз фурӯши молу мулк
дигар даромадҳои шахсони воқеие, ки ба
намудҳои даромади болозикр шомил
нагардидаанд.
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Хироҷ барои сафари ҳаҷ ва умра

4. Сарраёсати хазинадории марказии Вазорати молия воридоти андоз
аз даромад дар манбаи пардохт ба қисми даромади буҷети давлатӣ тибқи
муқаррароти қисми 1 фармоиши мазкур дар Гурӯҳбандии даромадҳо ба роҳ
монад.
5. Иусхаи фармоиши мазкур ҷиҳати таъмини назорати пардохти
саривақтии андозҳо дар манбаи пардохт ва мутобиқ гардонидани бариомаи
комшотерии андозсупорандагон ба Гурӯҳбандии даромад ва хароҷот ба
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шавад.
6. Фармоиши мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода
мешавад.
7. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи Муовини вазири
молия Гулмуродзода К.Г. вогузор карда шавад.

Вазир

Ф. Қаҳҳорзода

