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ДАР БОРАИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2016
Моддаи 1. Цаҷми умумии даромади Буҷети
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон
Цаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016
аз цисоби цамаи манбаъцои маблағгузорк ба маблағи 18305842 цазор сомонк
муқаррар карда шавад, аз ҷумла:
- даромади Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоби воридоти
андозию ғайриандозк ва грантцо 13938178 цазор сомонк, аз онцо:
воридоти андозк
- 12522793 цазор сомонк;
воридоти ғайриандозк
- 1067385 цазор сомонк;
грантцо барои дастгирии буҷет аз цисоби ташкилотцои байналмилалии
молиявк
- 348000 цазор сомонк;
- буҷети лоицацои давлатии сармоягузорк бо ҷалби захирацои молиявии
берунк
- 3429512 цазор сомонк;
аз онцо:
қарзцо
- 2046831 цазор сомонк;
грантцо
- 1382681 цазор сомонк;
- маблағцои махсуси ташкилотцои буҷетк
- 938152 цазор сомонк.
Моддаи 2. Цаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон
Цаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои
соли 2016 ба маблағи 18594441 цазор сомонк муқаррар карда шавад, аз ҷумла
барои маблағгузории:
- мақомоти цокимияти давлатк ва идоракунк - 1035946 цазор сомонк;
- маориф
- 3146229 цазор сомонк;
- тандурустк
- 1263882 цазор сомонк;
- цифзи иҷтимоии ацолк
- 3098037 цазор сомонк;
- чорабиницои фарцангию оммавк ва
солимгардонк
- 825316 цазор сомонк;
- хоҷагии манзилию коммуналк, цифзи
муцити зист ва хоҷагии ҷангал
- 661830 цазор сомонк;
- комплекси сӯзишворию энергетикк
- 4069007 цазор сомонк;
- соцаи кишоварзк, заминсозк ва хоҷагии об
- 430204 цазор сомонк;

- истихроҷ ва коркарди канданицои фоиданок, саноати истихроҷи
маъданцои кӯцк ва сохтмон
- 121156 цазор сомонк;
- нақлижт ва коммуникатсия
- 864484 цазор сомонк;
- дигар соцацои иқтисодижт ва хизматрасонк
- 38376 цазор сомонк;
- хароҷоти дигар
- 1569069 цазор сомонк.
Моддаи 3. Цаҷми умумии касри Буҷети давлатк ва манбаъцои
пӯшонидани он
1. Андозаи ницоии цаҷми умумии касри Буҷети давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон барои соли 2016 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи мацсулоти дохилк ж
ба маблағи 288599 цазор сомонк муқаррар карда шавад.
2. Манбаи пӯшонидани касри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:
- даромад аз хусусигардонк ва истифодаи
моликияти давлатк
- 25000 цазор сомонк;
- даромад аз фурӯши векселцои хазинадорк
- 90000 цазор сомонк;
- аз цисоби депозитцои буҷети ҷумцуриявк,
иҷрои барзижди нақшаи даромади буҷет,
қарзцо (грантцо) аз ташкилотцои байналмилалии
молиявк ва Фонди авруосижгии стабилизатсия
ва рушд
- 173599 цазор сомонк.
3. Маблағгузории пардохти қарзи асосии берунии Ҷумцурии Тоҷикистон
ба андозаи 1,4 фоизи Маҷмӯи мацсулоти дохилк ж ба маблағи 818379 цазор
сомонк, аз ҷумла аз цисоби хароҷоти ҷории буҷети ҷумцуриявк 409782 цазор
сомонк ва аз цисоби депозитцои буҷети ҷумцуриявк ба 1 январи соли 2016 дар
Бонки миллии Тоҷикистон ҷойгиркунонидашуда, Фонди стабилизатсионк оид
ба рушди иқтисодижт, барориши векселцои давлатк, ҷалби қарзцои (грантцои)
ташкилотцои байналмилалии молиявк ва маблағцои баргардонидашуда аз
рӯи созишномацои зерқарзк 408597 цазор сомонк муайян карда шавад.
4. Маблағгузории хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон
ба андозаи 177645 цазор сомонк, аз ҷумла аз цисоби хароҷоти ҷории буҷети
ҷумцуриявк 78635 цазор сомонк, аз цисоби депозити буҷети ҷумцуриявк дар
Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2016 ҷойгиркунонидашуда, Фонди
стабилизатсионк оид ба рушди иқтисод 59010 цазор сомонк ва аз цисоби
баргардонидани қарзцои Ҷамъияти сацомии кушодаи «Агроинвестбонк» ба
суратцисоби Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон 40000 цазор сомонк
муайян карда шавад.
Моддаи 4. Цаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷети ҷумцуриявк

Буҷети ҷумцуриявк барои соли 2016 аз рӯи даромад ба маблағи 8150977
цазор сомонк, аз рӯи хароҷот ба маблағи 8430489 цазор сомонк ва касри он ба
маблағи 279512 цазор сомонк тасдиқ карда шавад.
Моддаи 5. Даромади буҷети ҷумцуриявк аз рӯи манбаъцои даромад
Дар буҷети ҷумцуриявк барои соли 2016 воридоти даромад аз цисоби
субъектцои хоҷагидорк дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон қарордошта ба
маблағи умумии 8150977 цазор сомонк муқаррар карда шавад, аз ҷумла:
- андоз аз арзиши иловашуда
- 4620839 цазор сомонк;
- аксизцо
- 356000 цазор сомонк;
- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия
114008 цазор сомонк;
- андоз барои захирацои табик
- 60450 цазор сомонк;
- андоз аз фоида
- 240248 цазор сомонк;
- андоз аз даромад
- 507187 цазор сомонк;
- боҷи гумрукк
- 684670 цазор сомонк;
- андоз аз истифодабарандагони роццои автомобилгард
225422 цазор сомонк;
- даромадцои дигари ғайриандозк
- 994153 цазор сомонк;
- грантцои ташкилотцои байналмилалии
молиявк
- 348000 цазор сомонк.
Моддаи 6. Хароҷоти буҷети ҷумцуриявк аз рӯи гурӯцбандии
вазифавк
Хароҷоти буҷети ҷумцуриявк барои соли 2016 аз рӯи гурӯцбандии
вазифавк ба андозацои зерин тасдиқ карда шавад:
Маблағгузории бахши цокимияти давлатк
ва идоракунк
- 702048 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- мақомоти иҷроия ва қонунгузорк
- 172118 цазор сомонк;
- сижсати молиявк ва андозию буҷетк
- 104946 цазор сомонк;
- фаъолияти сижсати берунк
- 188875 цазор сомонк;
- мақомоти дигари давлатк
- 236109 цазор сомонк.
Маориф
- 554685 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- тацсилоти умумк
- 117804 цазор сомонк;
- тацсилоти касбк
- 351452 цазор сомонк;
- фаъолияти дигар дар соцаи маориф
- 85429 цазор сомонк.
Тандурустк
- 215197 цазор сомонк,
аз ҷумла:

- беморхонацо
- 118445 цазор сомонк;
- марказцои саломатк
- 4663 цазор сомонк;
- цифзи саломатии ацолк
- 22659 цазор сомонк;
- фаъолияти дигар дар соцаи тандурустк
- 69430 цазор сомонк.
Суғуртаи иҷтимок ва цифзи иҷтимок
- 437648 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- суғуртаи иҷтимок
- 268744 цазор сомонк;
- цифзи иҷтимок
- 35339 цазор сомонк;
- фаъолияти дигар дар соцаи суғуртаи иҷтимок ва цифзи иҷтимоии
ацолк
- 133565 цазор сомонк.
Фарцанг ва варзиш
- 288683 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- чорабиницо оид ба тарбияи ҷисмонк ва
варзиш
- 4231 цазор сомонк;
- муассисацои фарцангию маърифатк
- 57137 цазор сомонк;
- воситацои ахбори омма
- 95539 цазор сомонк;
- фаъолияти дигар дар соцаи фарцанг ва
варзиш
- 131776 цазор сомонк.
Хоҷагии манзилию коммуналк, муцити
зист ва хоҷагии ҷангал
- 85791 цазор сомонк.
Комплекси сӯзишворию энергетикк
- 2026195 цазор сомонк.
Кишоварзк, моцидорк ва шикор
- 124995 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- барои рушди муносибатцои лизингк ва
таъсису мукаммал намудани марказцои
хизматрасонк дар шацру ноцияцои ҷумцурк
- 15000 цазор сомонк;
- чорабиницои зиддиэпизоотикк
- 2500 цазор сомонк;
- хизматрасоницои дигар дар соцаи
кишоварзк, моцидорк ва шикор
- 107495 цазор сомонк.
Саноат ва сохтмон
- 127025 цазор сомонк.
Нақлижт ва коммуникатсия
- 128417 цазор сомонк.
Фаъолияти дигари иқтисодк ва
хизматрасоницо
- 38001 цазор сомонк.
Хароҷоте, ки ба категорияцои дигар дохил
карда нашудаанд
- 2424922 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- амалижтцо бо уцдадорицои қарзии давлатк
- 758672 цазор сомонк;
аз онцо:
амалижтцо бо уцдадорицои қарзии
дохилии давлатк
- 78635 цазор сомонк;

амалижтцо бо уцдадорицои қарзии
берунии давлатк
- хароҷоти шацри Душанбе барои амалк
намудани вазифацои пойтахт
Фонди хароҷоти пешбининашудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
Хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соцацои
иқтисодижт гурӯцбандк нашудаанд

- 680037 цазор сомонк;
- 11000 цазор сомонк.
- 67951 цазор сомонк.
- 1587299 цазор сомонк.

Моддаи 8. Хароҷоти буҷети ҷумцуриявк аз рӯи гурӯцбандии
иқтисодк
Дар соли 2016 хароҷоти вазорату идорацо, ташкилотцо аз цисоби буҷети
ҷумцуриявк аз рӯи гурӯцбандии иқтисодк дар цаҷми зерин муқаррар карда
шавад:
Хароҷот
- 8430489 цазор сомонк,
аз ҷумла:
музди мецнат
- 1174758 цазор сомонк;
маблағҷудокуницои андозк
- 179348 цазор сомонк;
хариди мол ва хизматрасоницо
- 2016579 цазор сомонк;
аз онцо:
- пардохти хизматрасоницои коммуналк
- 73653 цазор сомонк;
- пардохти хизматрасонии алоқа
- 56842 цазор сомонк;
- хариди таҷцизот ва хизматрасонк
- 1886084 цазор сомонк;
хизматрасонии қарзцои дохилк ва беруна
- 758672 цазор сомонк;
аз онцо:
- пардохти фоизцои қарзи дохилк
- 78635 цазор сомонк;
- пардохти қарзи берунии асоск
- 409781 цазор сомонк;
- пардохти фоизцои қарзи берунии асоск
- 270256 цазор сомонк.
Кумаки молиявк (субсидия) ва интиқоли маблағцои
дигари ҷорк (трансферт)
- 1567000 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- кумаки молиявк (субсидия)
- 84379 цазор сомонк;
- интиқоли маблағ (трансферт)
- 1080262 цазор сомонк;
- пардохти нафақа
- 167333 цазор сомонк;
- дигар кумакпулицои иҷтимок
- 235026 цазор сомонк.
Амалижтцо бо дороицо ва уцдадорицо
- 2734132 цазор сомонк,
аз ҷумла:
- маблағгузории асосии мутамарказ
- 2610101 цазор сомонк;
- хариди мошинцо ва таҷцизот
- 64596 цазор сомонк;
- дороицои дигари ғайримолиявк
- 53385 цазор сомонк;

- хариди дороицои молиявии дохилк

- 6050 цазор сомонк.

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
Фонди захиравии Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016 ба
маблағи 271804 цазор сомонк тасдиқ карда шавад.
Моддаи 10. Мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети
ҷумцуриявк ба буҷетцои Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилояти Хатлон ва шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк ҷудошаванда
1. Цаҷми маблағи мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети
ҷумцуриявк ба буҷетцои Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилояти
Хатлон ва шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк ҷудошаванда ба маблағи 876261
цазор сомонк тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:
- Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон
- 168177 цазор сомонк;
- вилояти Хатлон
- 529190 цазор сомонк;
- ноцияи Варзоб
- 13504 цазор сомонк;
- ноцияи Рашт
- 36798 цазор сомонк;
- ноцияи Ҷиргатол
- 27184 цазор сомонк;
- ноцияи Нуробод
- 24815 цазор сомонк;
- ноцияи Тавилдара
- 15673 цазор сомонк;
- ноцияи Тоҷикобод
- 16672 цазор сомонк;
- ноцияи Файзобод
- 21544 цазор сомонк;
- ноцияи Шацринав
- 15670 цазор сомонк;
- ноцияи Цисор
- 2870 цазор сомонк;
- шацри Турсунзода
- 4164 цазор сомонк.
2. Мусоидати молиявии (субвенсияи) аз буҷети ҷумцуриявк ба буҷети
Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шацру ноцияцои
тобеи ҷумцурк барои мувозинати қисми даромад ва қисми хароҷот, аз рӯи
иҷрои воқеии буҷети ҷумцуриявк ҷудо карда шавад.
Моддаи 11. Маблағи нақди гардони хазинавии буҷети ҷумцуриявк
Маблағи нақди гардони хазинавии буҷети ҷумцуриявк ба 1 январи соли
2017 ба маблағи 211651 цазор сомонк тасдиқ карда шавад.
Моддаи 12. Цаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷетцои мацаллк
1. Дар соли 2016 цаҷми умумии буҷетцои мацаллк аз рӯи даромад бо
дарназардошти мусоидати молиявие (субвенсияе), ки аз буҷети ҷумцуриявк
ҷудо карда мешавад, ба маблағи 4963462 цазор сомонк, хароҷот ба маблағи
4972550 цазор сомонк ва касри буҷет ба маблағи 9088 цазор сомонк, аз ҷумла
буҷети Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон 1130 цазор сомонк, вилояти

Хатлон 6602 цазор сомонк, ноцияи Варзоб 160 цазор сомонк, ноцияи Рашт 267
цазор сомонк, ноцияи Ҷиргатол 179 цазор сомонк, ноцияи Нуробод 160 цазор
сомонк, ноцияи Тавилдара 96 цазор сомонк, ноцияи Тоҷикобод 108 цазор
сомонк, ноцияи Файзобод 194 цазор сомонк ва ноцияи Шацринав 192 цазор
сомонк муайян карда шавад.
2. Касри буҷетцои мацаллк дар соли 2016 аз цисоби таъмини иҷрои
барзиждии даромад ва маблағцои озоде, ки ба цолати 1 январи соли 2016 ба
вуҷуд меоянд, пӯшонида мешавад.
Моддаи 13. Таносуби воридоти андозк ва ғайриандозк ба буҷетцои
ҷумцуриявк ва мацаллк
1. Дар соли 2016 ба буҷети ҷумцуриявк даромади андозк ва ғайриандозии
зерин ворид карда шавад:
- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия
100 фоиз;
- боҷи гумрукк 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук
ворид мешавад 100 фоиз;
- дигар пардохтцои цатмк ва даромадцои ғайриандозии умумидавлатк
(инчунин муҷозоти ҷаримавии онцо), хироҷи царакати воситацои нақлижти
автомобилии хориҷк дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон 100 фоиз;
- аз Ширкати сацомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» - андоз аз
арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роццои автомобилгард,
андоз аз фоида, инчунин андозцо барои захирацои табик (роялтк барои об) аз
Неругоци барқи обии «Сангтӯда - 1» 100 фоиз;
- аз Корхонаи воциди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» - андоз аз
арзиши иловашуда 100 фоиз;
- аз Корхонаи воциди давлатии «Роци оцани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти
сацомии кушодаи «Тоҷиктелеком» - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз
фоида 100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузории Ҷумцурии Тоҷикистон «Амонатбонк»
- андоз аз фоида 100 фоиз;
- аз марказцои идораи лоицацои сармоягузорк, намояндагицои
дипломатк, консулгарицо ва шахсони ба онцо баробаркардашуда - андоз аз
даромад 100 фоиз;
- аз ширкатцои алоқаи мобилк (ба истиснои ҶСК «Тоҷиктелеком») андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз
даромад, андоз аз фоида ва дигар пардохтцои цатмк 100 фоиз;

- пардохти бонуси обунавии яккаратаи истифодабарандагони сарватцои
зеризаминк аз цисоби истихроҷи маъданцои фоиданок (ба ғайр аз канданицои
фоиданоки маъмулк, обцои зеризаминк ва лойқацои табобатк) 100 фоиз.
2. Дар соли 2016 циссаҷудокунии маблағ аз андозцо ва даромадцои
умумидавлатк, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумцурии
Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба буҷети ҷумцуриявк ва буҷетцои
мацаллк аз рӯи таносубцои (фоизцои) зерин тасдиқ карда шавад:
- андоз аз арзиши иловашуда:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо (ғайр аз шацрцои Душанбе,
Вацдат ва Роғун) 100 фоиз;
аз шацри Душанбе - 45 фоиз ба буҷети шацр ва 55 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
аз шацри Вацдат - 55 фоиз ба буҷети шацр ва 45 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
аз шацри Роғун - 53 фоиз ба буҷети шацр ва 47 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
- андоз аз фоида:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо (ғайр аз шацри Душанбе) - 100
фоиз;
аз шацри Душанбе - 70 фоиз ба буҷети шацр ва 30 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
- андоз аз даромад:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо (ғайр аз вилояти Суғд, шацрцои
Душанбе, Вацдат, Роғун ва ноцияи Рӯдакк) - 100 фоиз;
аз вилояти Суғд - 70 фоиз ба буҷети вилоят ва 30 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
аз шацри Душанбе - 50 фоиз ба буҷети шацр ва 50 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
аз шацри Вацдат - 70 фоиз ба буҷети шацр ва 30 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
аз шацри Роғун - 100 фоиз ба буҷети ҷумцуриявк;
аз ноцияи Рӯдакк - 87 фоиз ба буҷети ноция ва 13 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
- андоз аз истифодабарандагони роццои автомобилгард:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо (ғайр аз вилояти Суғд ва шацри
Душанбе) 100 фоиз;
аз вилояти Суғд - 57 фоиз ба буҷети вилоят ва 43 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;
аз шацри Душанбе - 39 фоиз ба буҷети шацр ва 61 фоиз ба буҷети
ҷумцуриявк;

- аксизцо:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо 100 фоиз;
- низомцои махсуси андозбандк:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо 100 фоиз;
- андозцои мацаллк, пардохтцои дигари цатмии мацаллк ва воридоти
дигари ғайриандозии мацаллк:
ба буҷетцои вилоятцо, шацрцо ва ноцияцо 100 фоиз.
3. Воридоти андозк, ки ба буҷети ҷумцуриявк аз шацри Душанбе аз
нақшаи тасдиқгардида барзижд дохил шудааст, ба буҷети шацри Душанбе
гузаронида мешавад.
Моддаи 14. Буҷети суғуртаи иҷтимок ва нафақа
1. Буҷети суғуртаи иҷтимок ва нафақа барои соли 2016 аз рӯи даромад ба
маблағи 2634367 цазор сомонк, аз ҷумла аз цисоби андози иҷтимок ба маблағи
2569367 цазор сомонк ва мусоидати молиявк (субвенсия) аз цисоби буҷети
ҷумцуриявк ба маблағи 65000 цазор сомонк ва хароҷот ба маблағи 2634367
цазор сомонк, мувофиқи замимаи 2 тасдиқ карда шавад.
2. Дар соли 2016 даромади буҷети суғуртаи иҷтимок ва нафақа аз цисоби
андози иҷтимок, хароҷоти он барои пардохти нафақа ва кумакпулицои
иҷтимок дар Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо, шацри
Душанбе, шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк ва цаҷми мусоидати молиявк
(субвенсия), ки ба вилоят ва шацру ноцияцои ҷумцурк ҷудо карда мешавад,
мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.
3. Дар соли 2016 циссаҷудокунии маблағ аз андози иҷтимок, ки аз
андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон қарордошта ворид
мешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулицои иҷтимок аз рӯи таносуби
(фоизцои) зерин тасдиқ карда шавад:
- аз Корхонаи воциди давлатии «Ширкати Алюминийи Тоҷик» 100 фоиз
ба суратцисоби Агентии суғуртаи иҷтимок ва нафақаи назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон;
- дар шацри Душанбе 32 фоиз ба суратцисоби Ражсати Агентии суғуртаи
иҷтимок ва нафақаи шацр ва 68 фоиз ба Агентии суғуртаи иҷтимок ва
нафақаи назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
- дар шацри Роғун 22 фоиз ба суратцисоби шуъбаи Агентии суғуртаи
иҷтимок ва нафақаи шацр ва 78 фоиз ба суратцисоби Агентии суғуртаи
иҷтимок ва нафақаи назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон;
- дар Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо ва дигар шацру
ноцияцои тобеи ҷумцурк 100 фоиз ба суратцисоби ражсат ва шуъбацои
дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимок ва нафақаи назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон.

Моддаи 15. Имтижзцои андозк барои корхонаю ташкилотцои
алоцида дар соли 2016
1. Дар соли 2016 барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум
барои истецсоли молцои зераксизк) ва тацвили он андоз аз арзиши иловашуда
ба меъжри 10 фоиз муқаррар карда шавад.
2. Дар соли 2016 воридоти нақлижти коммуналию мусофиркашонк ва
жрии таъҷилк, ки номгӯй ва миқдори онцо аз тарафи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ гардида, аз цисоби буҷети шацри Душанбе харидорк
мешаванд ва барои пурра намудани парки нақлижти мусофиркашонк ва
бецтар гардонидани таъминоти соцаи тандурустии шацри Душанбе равона
мегарданд, цамчунин воридоти гази табик ва барқ аз андоз аз арзиши
иловашуда озод карда мешаванд.
3. Воридоти мазути камсулфур барои эцтижҷоти Ҷамъияти сацомии
шакли кушодаи «Маркази барқу гармидицк»-и шацри Душанбе, ки миқдори
он аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз
андоз аз арзиши иловашуда, аксизцо ва боҷи гумрукк озод карда мешавад.
4. Дар соли 2016 қисмцои эцтижтк ва ҷузъцои алоцидаи барои васлкунии
тракторцо ва мошинцои кишоварзк таъйингардида, ки барои Ҷамъияти
муштараки сацомии пӯшидаи «ТоҷИрон» ворид мегарданд ва тацвили
тракторцо, комбайнцо ва мошинолоти кишоварзии истецсоли Ҷамъияти
муштараки сацомии пӯшидаи «ТоҷИрон» аз андоз аз арзиши иловашуда ва
боҷи гумрукк озод карда мешаванд.
5. Дар соли 2016 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва
пудратчижни асоск оид ба сохтмони: мецмонхонаи «Исмоили Сомонк», воқеъ
дар хижбони Рӯдакии шацри Душанбе ва муассисацои таълимк: барои 1200
ҷойи нишаст дар мацаллаи 104, ноцияи Синои шацри Душанбе, барои 1200
ҷойи нишаст дар децаи Элоки Ҷамоати децоти «Қалъаи Дашт»-и ноцияи
Файзобод, барои 640 ҷойи нишаст дар децаи Гулбуттаи ноцияи Рӯдакк, барои
640 ҷойи нишаст дар децаи Чиртаки шацри Вацдат, барои 640 ҷойи нишаст
дар мавзеи «Данғараи боло»-и ноцияи Данғара, сохтмон ва азнавтаъмиркунии
20 км. роци автомобилгард дар ноцияи Данғара аз пардохти андоз аз арзиши
иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роццои автомобилгард ва андоз аз
фоида озод карда мешаванд.
Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчижни асоск барои
сохтмони иншоотцои мазкур тибқи номгӯй ва дар цаҷми тасдиқнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи
гумрукк озод карда мешаванд.
6. Дар соли 2016 иҷрои корцои сохтмонк (аз ҷумла сохтмони нақбу пулцо
ва корцои лоицавию ҷустуҷӯк) ва воридоти молу масолец барои сохтмони

хатти нави роци оцани Душанбе - Қӯрғонтеппа (қитъаи Вацдат - Ёвон,
азнавсозии фосилацои Роцатк - Вацдат - Ёвон) аз андоз аз арзиши иловашуда
ва боҷи гумрукк озод карда мешаванд. Номгӯй ва миқдори молу маводи
сохтмониро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
7. Қисми фаъолияти корхонацои дар минтақаи Хатлон ҷойгирбудаи
Корхонаи воциди давлатии «Роци оцани Тоҷикистон» (пойгоци вагонцои
боркашонии шацри Сарбанд, қитъаи роци Қӯрғонтеппа, истгоци роци оцани
Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Қурбоншацид, Олимтой, Данғара, Сангтӯда, Ёвон,
Ҷалолиддини Румк, Буржбоф, Қубодижн, Шацритуз, Цошадк, пойгоци
гардиши локомотивии Қӯрғонтеппа, қитъаи алоқа ва мухобироти Хатлон,
қитъаи барқрасонии Хатлон, қитъаи Корхонаи воциди «Мусофирбар»-и
Хатлон), ки бевосита ба хизматрасонии минтақаи роци оцани Цошадк Қӯрғонтеппа - Кӯлоб тааллуқ дорад, аз пардохти андозцо аз молу мулки
ғайриманқул, аз воситацои нақлижт, аз истифодабарандагони роццои
автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
8. Дар соли 2016 воридоти ангишт ба Ҷумцурии Тоҷикистон ба миқдори
7200 тонна барои қонеъ гардонидани талаботи шахсони воқеию цуқуқии
ноцияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон аз андоз аз арзиши
иловашуда ва боҷи гумрукк озод карда мешавад.
9. Дар соли 2016 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии
асоск оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шацри Душанбе аз
пардохти андозцо аз арзиши иловашуда, аз истифодабарандагони роццои
автомобилгард ва андоз аз фоида озод карда мешаванд.
10. Дар соли 2016 ба маблағи қарзи андозцои Ҷамъияти сацомии кушодаи
«Сангтӯда-1», ки аз цисоби тацвили қувваи барқ ба Ширкати сацомии
холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» ба вуҷуд омадааст, фоизцое, ки тибқи
моддаи 73 Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд, цисоб
карда нашаванд.
Моддаи 16. Циссагузорк ба Фонди стабилизатсионк оид
ба рушди иқтисодижт аз цисоби иҷрои барзижди
даромади буҷетцои ҷумцуриявк ва мацаллк
Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2016 аз иҷрои барзижди қисми
даромади буҷетцои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоятцо, шацри Душанбе ва шацру ноцияцои дигар ва иҷрои барзижди қисми
даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумцуриявк 20 фоизи маблағ ба Фонди
стабилизатсионк оид ба рушди иқтисодижт равона карда мешавад.
Моддаи 17. Муқаррарот оид ба ҷойгиркунии депозитцои
буҷети ҷумцуриявк дар бонкцо

Дар соли 2016 бо мақсади зижд намудани даромади буҷет маблағцои
озоди буҷети ҷумцуриявк, ки ба 1 январи соли 2016 ба вуҷуд омадаанд, бо
фармоиши Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун депозитцо дар бонкцои
Ҷумцурии Тоҷикистон ба муцлати кӯтоц дар давоми соли буҷетк ҷойгир карда
шаванд.
Моддаи 18. Моддацои цимояшавандаи Буҷети давлатк
1. Дар соли 2016 ба моддацои цимояшавандаи хароҷот музди мецнат,
маблағҷудокуницои андозк барои суғуртаи иҷтимок, идрорпулк, нафақа,
кумакпулк, ҷубронпулк ва пардохти хизматрасоницои коммуналк дохил
карда шаванд.
2. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддацои дахлдори
хароҷот, дар цолати набудани қарз аз рӯи онцо Вазорати молияи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва сохторцои мацаллии он метавонанд бо тартиби
муқарраргардида ба нақшаи тасдиқшудаи моддацои хароҷот тағйироти
дахлдор ворид намоянд.
Моддаи 19. Воридот ба Буҷети давлатк аз цисоби маблағцои
махсуси ташкилотцои буҷетк ва муқаррарот оид
ба хароҷоти маблағцои махсус
1. Маблағцои махсуси вазоратцо, идорацо, ташкилотцои аз цисоби Буҷети
давлатк маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти ташкилотцои дахлдори
буҷетк ба цисоб гирифта мешаванд. Цамзамон 35 фоизи маблағцои махсуси
Ражсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии
Тоҷикистон, 20 фоизи маблағцои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва
танзим дар соцаи нақлижт, 5 фоизи маблағи махсуси муассисацои таълимии
томактабк, тацсилоти умумк, ибтидок ва мижнаи касбк, муассисацои
тандурустк ва цифзи иҷтимоии ацолк, 10 фоизи маблағцои махсуси
муассисацои тацсилоти олии касбк ва дигар муассисацои соцаи маориф, илм,
фарцанг, дастгоццои марказк ва сохтори Вазорати адлияи Ҷумцурии
Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захирацои оби Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Вазорати саноат ва технологияцои нави Ҷумцурии Тоҷикистон, 15 фоизи
маблағцои махсуси дигар муассиса ва ташкилотцои буҷетк, ба истиснои
маблағцои грантк ва сарпарастк, цар семоца ба буҷети дахлдор ворид карда
мешаванд.
2. Ба муассисацои буҷетк истифодаи маблағцои махсус (ба истиснои
маблағцои грантк ва сарпарастк) берун аз низоми хазинадорк манъ аст.
3. Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон дар сурати аз цаҷми маблағи
дар Буҷети давлатк тасдиқшуда кам ва ж зижд ворид гардидани маблағцои
махсуси муассисацои буҷетк мутаносибан дар сметаи даромад ва хароҷоти

онцо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатк метавонад тағйироти
дахлдор ворид намояд.
4. Дар соли 2016 дар сурати иҷро нагардидани даромади Буҷети давлатк
маблағгузории хароҷот, аз ҷумла пардохти музди мецнати дар буҷет
пешбинишудаи вазорату идорацо ва ташкилотцое, ки маблағцои махсус
доранд, аз цисоби ин маблағцо амалк карда мешавад.
5. Дар соли 2016 дар сурати норасоии маблағцои дар буҷет
пешбинигардида барои пардохти хизматрасоницо аз рӯи истифодабарии
қувваи барқ, об ва дигар хизматрасоницои коммуналк вазорату идорацо ва
ташкилотцо маблағцои махсусро барои пардохти ин хароҷотцо равона
менамоянд.
6. Дар соли 2016 50 фоизи маблағи аз додани сертификат бадастовардаи
Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои
назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва маблағ аз истифодабарии захирацои
рақамгузории бадастовардаи Хадамоти алоқаи назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумцуриявк гузаронида шуда, 50 фоизи
боқимондаи маблағ дар ихтижри Агентии стандартизатсия, метрология,
сертификатсия ва нозироти савдои назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Хадамоти алоқаи назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон монда, тибқи
Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон андозбандк карда мешавад.
7. Дар соли 2016 маблағе, ки аз цисоби хизматрасонии консулии Вазорати
корцои хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон, намояндагицои дипломатк ва
консулгарицои Ҷумцурии Тоҷикистон дар хориҷа ворид мегардад, баъди
пардохт ба буҷет мутобиқи қисми 1 цамин модда дар сметаи даромаду
хароҷоти идорацои мазкур ба цисоб гирифта, барои маблағгузории фаъолияти
онцо ва сохтмони биноцои маъмурк равона карда мешавад.
8. Бақияи маблағи буҷетк ва маблағи махсуси дар суратцисобцои
намояндагицои дипломатк ва консулгарицои Ҷумцурии Тоҷикистон дар
хориҷа, ки ба 1 январи соли 2016 ба вуҷуд омадааст, ба буҷети ҷумцуриявк
баргардонида намешавад ва хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузории
хароҷоти буҷети соли 2016 пешбинишуда равона карда мешавад.
9. Дар соли 2016 дар сурати норасоии маблағцои дар буҷет
пешбинигардида барои нигоцдории намояндагицои дипломатк, консулгарицо
ва намояндагицои Ҷумцурии Тоҷикистон дар хориҷа, ки метавонад дар
натиҷаи тағйиржбии қурби асъор ба мижн ояд, пӯшонидани фарқияти он аз
цисоби маблағцои махсуси вазорату идорацои дахлдор амалк карда мешавад.
Моддаи 20. Суратцисоби махсуси захирацои иловагии молиявк
барои маблағгузории сохтмони иншооти муцими давлатк

1. Дар соли 2016 воридот ба суратцисоби махсуси захирацои иловагии
молиявк барои маблағгузории сохтмони иншооти муцими давлатк ба андозаи
5 фоиз аз иҷрои барзиждии қисми даромади буҷетцои тасдиқшудаи Вилояти
Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцо, шацри Душанбе ва дигар шацру
ноцияцо, инчунин 10 фоизи маблағи махсуси Кумитаи андози назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва
нозироти савдои назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағи
махсуси муассисацои тацсилоти олии касбк, Ражсати Бозрасии давлатии
автомобилии Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, Хадамоти
шиносномадицию бақайдгирии Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии
Тоҷикистон, ташкилоту муассисацои Вазорати корцои хориҷии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва дигар ташкилоту муассисацои буҷетк, ба истиснои муассисацои
таълимии томактабк, тацсилоти умумк, ибтидок ва мижнаи касбк,
муассисацои тандурустк ва цифзи иҷтимоии ацолк, муқаррар карда шавад.
Ворид намудани маблағцо ба суратцисоби махсуси захирацои иловагии
молиявк барои маблағгузории сохтмони иншооти муцими давлатк бо тартиби
муқарраргардида тибқи дастурамали аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқгардида амалк карда мешавад.
2. Хароҷоти маблағцо аз суратцисоби махсуси захирацои иловагии
молиявк барои маблағгузории сохтмони иншооти муцими давлатк бо
фармоишцои дахлдори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда
мешавад.
Моддаи 21. Имтижзцо барои хизматчижни царбк, кормандони
мақомоти цифзи цуқуқ ва дигар мақомоти қудратк
1. Имтижзи рафтуомад ба мацали гузаронидани рухсатк барои
хизматчижни царбк, кормандони мақомоти корцои дохилк, прокуратура,
гумрук, системаи иҷрои ҷазои ҷиноятк, Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии
молиявк ва мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии Тоҷикистон ва идорацои
дигар, ки барои хизматчижни онцо дар асоси қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон чунин имтижз пешбинк шудааст, як маротиба дар як сол дар
қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон бо пешницод намудани цуҷҷатцои
тасдиқкунанда пардохт карда мешавад.
3. Пардохти ҷубронпулк дар сурати бо амри Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон ба цолати казармавк гузаронидани хизматчижни царбк, шахсони
цайати қаторк ва роцбарикунандаи мақомоти корцои дохилк, кормандони
мақомоти дигар, ки дар цифзи тартиботи ҷамъиятк ва амният иштирок
мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди

мецнат дар сметацои хароҷотии вазорату идорацои дахлдор тасдиқ шудааст,
анҷом дода мешавад.
Моддаи 22. Муқаррарот оид ба цавасмандгардонии кормандон
ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки
назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
Аз 1 январи соли 2016 барои цавасмандгардонии кормандон ва
инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон 30 фоизи маблағи умумии пинцонкардашудаи (кам
нишондодашудаи) андоз, фоиз ва ҷарима аз рӯи онцо, ба истиснои андози
иҷтимок, ки дар ҷаражни фаъолияти назоратк ошкор гардидаанд, ба Кумитаи
андози назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва 30 фоизи хироҷи гумрукк ба
Хадамоти гумруки назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон равон карда
мешаванд. Маблағцои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба
буҷети ҷумцуриявк ворид гардида, барои маблағгузории тадбирцои дар
моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19
Қонуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онцо татбиқ намегардад.
Моддаи 23. Андозаи нишондицанда барои цисобцо
Аз 1 январи соли 2016 нишондицанда барои цисобцо ҷицати цисобкунии
андоз, боҷ, дигар пардохтцои цатмк, муҷозоти ҷаримавк, пардохтцои иҷтимок,
инчунин барои цисобкунии ин ж он бузургицои арзишии цадди ницок (пожнк ж
болок), ки мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон татбиқ карда
мешаванд, дар цаҷми 40 сомонк муқаррар карда шавад.

Моддаи 24. Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи
цалномацои суд ва ба буҷет ворид намудани ҷаримацо
дигар пардохтцо цангоми риоя накардани
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
1. Муқаррар карда шавад, ки цалномацои суд дар бораи рӯжнидани
зарари моддию маънавк, ки аз тарафи кормандони мақомоти давлатк цангоми
адои вазифацои хизматк расонида шудааст, аз цисоби маблағи сметаи
хароҷоти онцо амалк карда мешавад.
2. Муқаррар карда шавад, ки маблағи аз цисоби татбиқи чорацои
маҷбуркунк барои риоя накардани қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон, аз
ҷумла аз цисоби мусодираи молу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулк, в оридшуда
ва цамчунин ҷуброни зарари молиявии дар натиҷаи риоя накардани интизоми

молиявк ба буҷети ҷумцуриявк расондашуда ба даромади буҷети ҷумцуриявк
гузаронида мешавад.
Моддаи 25. Тасдиқи цисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон дар соли 2014
1. Цисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соли
2014 аз рӯи даромад ба маблағи 14427387 цазор сомонк, аз рӯи хароҷот ба
маблағи 13190396 цазор сомонк бо барзиждии даромад нисбат ба хароҷот ба
маблағи 1236991 цазор сомонк тасдиқ карда шавад.
2. Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соли 2014
барои пардохти уцдадорицои қарзии Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба пардохти
қарзи асосии берунк ба маблағи 472290 цазор сомонк тасдиқ карда шавад.
Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот
ба Буҷети давлатк
1. Дар мавриди барзижд ж кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети
давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016 Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон метавонад ба қисмцои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмцои даромад ва хароҷоти буҷети
ҷумцуриявк барои соли 2016, мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар
бораи молияи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон» бе тағйир додани цаҷми касри
буҷет тағйирот ворид намояд.
2. Бо сабаби тағйир жфтани цаҷми истецсолот (кор ва хизматрасонк),
андозаи нарх, заминаи андозбандк, инчунин тағйиржбии сохтории ташкилоту
муассисацои буҷетк, ки аз санадцои меъжрии цуқуқии қабулнамудаи мақомоти
давлатк бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон ба қисмцои
даромад ва хароҷоти буҷетцои дахлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби
муқарраргардида дар байни буҷети ҷумцуриявк, буҷети суғуртаи иҷтимок ва
нафақа ва буҷетцои мацаллк цисобцои байницамдигарк мегузаронад.
3. Мақомоти молия дар Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоятцо, шацри Душанбе чунин цисоби байницамдигариро метавонанд байни
буҷетцои мацаллии дахлдор амалк намоянд.
Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2016 мавриди амал қарор дода шавад.
Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, 25 ноябри соли 2015, № 1257

Эмомалк РАЦМОН

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН
МАДЖЛИСИ ОЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ОИД БА ҚАБУЛ КАРДАНИ ҚОНУНИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
«ДАР БОРАИ БУҶЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ
2016» ВА НИШОНДИЦАНДАЦОИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ БАРОИ СОЛЦОИ 2017-2018
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон барои соли 2016» қабул карда шавад.
2. Нишондицандацои даромад ва хароҷоти Буҷети давлатк барои:
- соли 2017 аз рӯи даромад ба маблағи 19514008 цазор сомонк, аз рӯи хароҷот
ба маблағи 19841069 цазор сомонк ва касри буҷет ба маблағи 327061 цазор сомонк ж
0,5 фоизи Маҷмӯи мацсулоти дохилк;
- соли 2018 аз рӯи даромад ба маблағи 20464260 цазор сомонк, аз рӯи хароҷот
ба маблағи 20830404 цазор сомонк ва касри буҷет ба маблағи 366144 цазор сомонк ж
0,5 фоизи Маҷмӯи мацсулоти дохилк тасдиқ карда шаванд.
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар давраи мижнамуцлат қарорцоеро, ки аз
цисоби Буҷети давлатк маблағгузориро талаб менамоянд, дар доираи
нишондицандацои муқаррарнамудаи хароҷоти Буҷети давлатк барои солцои 2016 2018 қабул намояд. Цангоми пешницод намудани лоицаи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2017»
мувофиқи тағйиржбии нишондицандацои макроиқтисодк ва тараққижти соцацои
иқтисодижт нишондицандацои Буҷети давлатиро барои солцои 2018 -2019 аниқ
намояд.
3. Кумитацои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
дар доираи салоцияти худ назорати иҷрои буҷетро ба роц монда, истифодаи
мақсадноку самарабахши маблағцои буҷетиро аз ҷониби маблағгирандагон тацлил
ва цангоми зарурат натиҷаи тацлилро барои барраск ба Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод намоянд.
4. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
- цаҷми умумии Буҷети давлатии муқарраршудаи Ҷумцурии Тоҷикистонро
барои соли 2016 аз цисоби цамаи манбаъцои маблағгузорк ба маблағи 18305842 цазор
сомонк ва цаҷми умумии хароҷот ба маблағи 18594441 цазор сомонк бо барзиждии
хароҷот нисбат ба манбаъцои маблағгузорк 288599 цазор сомонк барои иҷро қабул
намояд;
- маблағгузории чорабиницои дар буҷети давлатк пешбинишударо дар доираи
маблағцои тасдиқшуда мутаносибан даромади воқек таъмин намояд;
- бо мақсади кам кардани бақияпулк аз рӯи пардохти андозцо ва пардохтцои
иҷтимоии солцои гузашта, бо назардошти зарурати ихтисор кардани қарзи

муассисацои буҷетк аз корхонацо ва ташкилотцо, ки то 1 январи соли 2016 ба вуҷуд
омадааст, инчунин қарзи ташкилотцои буҷетк аз рӯи андозцо, бо тартиби
муқарраргардида бетағйир додани иҷрои воқеии даромад ва хароҷоти буҷет
цисоббаробаркуниро байни онцо гузаронад;
- оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016 цар се
моц ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон маълумот
дицад;
- дар бораи истифодаи маблағцои Фонди стабилизатсионк оид ба рушди
иқтисод ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон цисоботи
солона пешницод намояд;
- тавассути воситацои ахбори омма цар се моц аз рафти иҷрои Буҷети давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016 маълумот дицад.
5. Ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки:
- пӯшонидани касри буҷети ҷумцуриявиро ба маблағи 90,0 млн. сомонк бо
роци барориши векселцои давлатии хазинадорк, инчунин ҷалби қарзцои имтижзнок
аз Фонди авруосижгии стабилизатсия ва рушд ва дигар ташкилотцои байн алмилалии
молиявк амалк намояд.
6. Бонки миллии Тоҷикистон:
- якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
«Амонатбонк», Кумитаи андози назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Хадамоти
гумруки назди Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва бонкцои тиҷорати и ҷумцурк аз
рӯи меъжрцои муқаррарнамудаи моддаи 13 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар
бораи Буҷети давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016» сари вақт ба буҷети
ҷумцуриявк ва буҷетцои мацаллк гузарондани андозу даромадцоро таъмин намояд;
- аз рӯи амалижти вобаста ба хизматрасонии уцдадорицои қарзии Ҷумцурии
Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон амал карда,
иҷрои цисобу китоб ва пардохтцоро оид ба уцдадорицои қарзи давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон таъмин намояд;
- барои сари вақт иҷро кардани пардохтцои асъории Буҷети давлатии
Ҷумцурии Тоҷикистон барои соли 2016 мубодилаи маблағцои буҷетиро ба асъори
хориҷк мувофиқи дархости Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон аз рӯи қурби
расмии бозори байнибонкии асъор таъмин намояд.
7. Назорати иҷрои Қарори мазкур ба зиммаи Кумитаи Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба иқтисод ва молия вогузор карда шавад.
Раиси
Маҷлиси намояндагони
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