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Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ФАРМОИШ 

Правительство Республики Таджикистан 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Аз 29 декбари соли 2017                    № __92-ф 

ш. Душабне 

 
 

   
Мутобиқи моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо мақсади сари вақт ва босифат 
таҳия намудани буҷети давлатӣ барои солҳои 2019-2021, истифодаи 
самараноки захираҳои молиявии давлатӣ: 

1. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ ба самтҳои 
асосии Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2009-2018, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

20 марти соли 2009, № 639 ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои  давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, №392 тасдиқ гардидааст, ҷиҳати таҳияи 
нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2019-2021 ва лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои соли 2019» чорабиниҳои зеринро амалӣ намояд:  

- то 20 январи соли 2018 аз ҳисоби намояндагони вазорату 

идораҳои дахлдор гурӯҳи кории байниидоравии буҷетиро дар назди Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳад; 

- то 20 январи соли 2018 Дастурамал оид ба таҳияи  

нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои  солҳои 

2019-2021 (марҳилаи 1) ва нақшаи тақвимӣ оид ба таҳияи лоиҳаи буҷетро 
таҳия карда, ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳалии 
ҳокимияти давлатӣ  ирсол намояд; 

- таҳия ва тасдиқ намудани тавсияҳои методӣ оид ба мониторинги 
барномаҳои буҷетӣ; 

- корро дар самти беҳтар  намудани сифати банақшагирии 
миёнамуҳлати хароҷоти давлатӣ дар тамоми сатњи маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатї тақвият бахшад; 

- то 1 апрели соли 2018 тибқи тартиби муқарраргардида оид ба 

мукаммалсозии шумораи тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намояд; 

- то 15 апрели соли 2018 вобаста ба баҳодиҳии пешакии дурнамои 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодие, ки Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст, ҳаҷми дурнамои даромадҳои 
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намояд; 

- то 1 июни соли 2018 дар доираи таҳияи лоиҳаи буҷети давлатӣ 

барои солҳои 2019-2021 ба баррасии комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи самтҳои асосии сиёсати 
молиявию буҷетӣ ва андозиро дар давраи пешистодаи банақшагирии буҷетӣ, 
ки маълумоти зеринро дар бар мегирад, пешниҳод намояд: 

а)  нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ аз рӯи даромад, хароҷот, касри 
он ва ҳаҷми қарзи давлатӣ; 

б)  нишондиҳандаҳои ҳисобии буҷети заминавӣ; 

в)  нишондиҳандаҳои сармоягузории давлатӣ; 
г) ҳаҷми умумии хароҷот барои татбиқи самтҳои нави сиёсати 

давлатӣ; 

д) пешниҳоди лоиҳаи хароҷоти афзалиятнок барои татбиқи самтҳои 
нави сиёсати давлатӣ бо назар доштаи пешниҳодоти дахлдори 
тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ; 

-  то 1 июли соли 2018 Дастурамал оид ба таҳия намудани лоиҳаи 
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019 ва  

нишондиҳандаҳои дурнамои он барои солҳои 2020-2021-ро (марҳилаи 2) 
таҳия намуда, ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ расонад; 

- пас аз маъқул дониста шудани самтҳои асосии сиёсати молиявию 
буҷетӣ ва андозӣ барои давраи банақшагирии буҷетӣ аз ҷониби комиссияи 
доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сари 

вақт ҳадди ниҳоии хароҷоти аз ҷониби Комиссия маъқулдонисташударо ба 
вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
расонад; 

-  то 20 сентябри соли 2018 лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019» ва 
дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатиро барои солҳои 2020-2021 аз рӯи 
гурӯҳбандиҳои барномавӣ, вазифавӣ, иқтисодӣ ва идоравӣ барои баррасӣ ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд. 
2. Вазорату идораҳои аз ҳисоби буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маблағгузоришаванда: 

-   то 25 январи соли 2018 аз рӯи афзалиятҳои соҳавӣ барои таҳияи  
барномаи миёнамуҳлати хароҷоти соҳавӣ гуруҳҳои кории байниидоравии 
соҳавӣ таъсис диҳанд; 

-  мутобиқи нақшаи тақвимии аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқгардида барномаҳои миёнамуҳлати хароҷоти соҳавиро 
барои баррасӣ ба гурӯҳи кории байниидоравии буҷетии назди Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд; 
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- лоиҳаи барномаҳои соҳавиро, ки дар давраи миёнамуҳлат 
маблағгузориро аз буҷети давлатӣ талаб менамоянд, дар доираи 
нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2019-2021 таҳия ва пешниҳод 
намоянд. 

3. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати  
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва 
технологияҳои  нави Ҷумҳурии Тоҷикистон хароҷоти  соҳавӣ аз рӯи 

гурӯҳбандии барномавӣ барои соли 2019, инчунин тавсифномаи ҳамаи 
барномаҳои буҷетиро, ки дар ин вазоратҳо амалӣ гардида истотаанд, таҳия 
намуда, то 1 августи соли 2018 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешниҳод намоянд. 
4. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешниҳод 
намояд: 

- то 1 марти соли 2018 баҳодиҳии пешакии дурнамои 
нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои соли 2018 ва параметрҳои 
асосии дурнамо барои солҳои 2019-2021, инчунин нишондиҳандаҳои 

сармоягузории давлатӣ барои давраи миёнамуҳлат; 
- то 10 июли соли 2018 дурнамои дақиқшудаи нишондиҳандаҳои 

асосии макроиқтисодӣ барои соли 2019 ва параметрҳои асосии онро барои 

солҳои 2020-2021, инчунин то 25 июли соли 2018 барномаи сармоягузории 
давлатӣ, аз ҷумла сармоягузории асосии мутамарказ (аз ҳисоби буҷети 

давлатӣ) аз рӯи ҳар як иншоот барои давраи миёнамуҳлат. 
5. Ба Бонки миллии Тоҷикистон тавсия дода шавад, ки то 10 феврали 

соли 2018 дурнамои қурби миёнаи солонаи доллари ИМА нисбат ба пули 

миллӣ ва сатҳи таваррумро барои солҳои 2019-2021 ба Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд. 

6. Вазорату идораҳо, муассисаю ташкилотҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ 

ва ташкилотҳои қарзӣ то 1 марти соли 2018 оид ба  ҳисоби воридоти андозӣ 
ва ғайриандозӣ, аз ҷумла андоз аз фоида, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет 
барои солҳои 2019-2021 аз рӯи самти фаъолият бо ташкилоту корхонаҳои 

тобеашон дар миқёси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз 
рӯи тақсимоти шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе ва шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо назар доштаи иҷрои  воқеии соли 2017 ва 

дурнамои баҳодиҳии соли 2018 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маълумот пешниҳод намоянд.  

7. Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 марти 

соли 2018 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти  зеринро аз 

рӯи ҳисоботҳои воқеии соли 2017, дурнамои баҳодиҳии соли 2018 ва дурнамо 
барои солҳои 2019-2021 пешниҳод намояд: 

- маълумоти моҳона ва солона оид ба дурнамои даромади буҷети 

давлатӣ дар алоҳидагӣ аз рӯи андозҳо ва воридоти ғайриандозӣ дар Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи тақсимоти шаҳру ноҳияҳои 

тобеи вилоят), шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз рӯи 
манбаи андозбандишаванда, намудњои андоз,  меъёр ва  маблағҳои 
тарҳшаванда тибқи ҳисобҳои алоҳида;  

- маълумоти моҳона ва солона оид ба манбаи андозбандии 
андозсупорандагони азими ҷумҳурӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи тақсимоти шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри 

Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, инчунин маблағи ҳисобнамудаи 
ин корхонаҳо, маблағҳои боқимондаи ин корхонаҳо аз рӯи имтиёзҳои андозӣ 
аз рӯи намудҳои андоз, низомҳои махсуси андозбандӣ (фасли XVI Кодекси 

андоз) ва низомҳои имтиёзноки андозбандӣ (фасли XVII Кодекси андоз); 
- маълумоти моҳона ва солона оид ба  шумораи андозсупорандагон аз 

рӯи субъекти андозбандишаванда ва намудҳои андоз (аз ҷумла меъёрҳо). 

8. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 
марти соли 2018 маълумоти зеринро аз рӯи ҳисоботи воқеии солҳои 2000-
2017, дурнамои баҳодиҳии соли 2018 ва дурнамо барои соли 2019-2021 ба 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд: 
- маълумоти моҳона ва солона оид ба дурнамои даромади буҷети 

давлатӣ аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дар алоҳидагӣ аз рӯи андозҳо ва 
воридоти ғайриандозӣ (аз ҷумла тақсимоти онҳо аз рӯи меъёрҳо); 

-  оид ба  воридоти андозбандишавандаи молҳо ва воридоти молҳои 

аз имтиёзҳои гумрукӣ бархурдор, маблағи имтиёзҳои андозӣ аз рӯи намудҳои 
андоз, инчунин номгӯи ташкилоту корхонаҳои аз соли 2016 то соли 2018; 

- оид ба воридоти молҳои зераксизӣ аз рӯи намуд бо ифодаи ҳаҷм ва 

арзиш дар солҳои 2016 ва 2018. 
9.  Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон якҷоя бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

то 1 апрели соли 2018 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нишондиҳандаҳои дурнамои буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз рӯи 
даромад ва хароҷотро барои солҳои 2019-2021, бо назардошти дурнамои 

баҳодиҳии соли 2018, пешниҳод намояд. 
10.  Кумитаи  давлатии сармоягузорӣ  ва идораи амволи давлатии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1  

апрели соли 2018 маълумоти зеринро барои солҳои 2019-2021 пешниҳод  
намояд: 

- оид ба  лоиҳаҳои давлатии сармоягузории бо ҷалби кумаки беруна 
амалишаванда, ки дар давраи миёнамуҳлат амалӣ магарданд; 
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- бо ҳисобҳои мушаххас аз рӯи номгӯи субъект ва маблағи умумии аз  
хусусигардонии моликияти давлатӣ воридшаванда бо дар назар доштаи 
иҷрои воқеии он дар соли 2017 ва дурнамои баҳодиҳии соли 2018, инчунин 

номгӯи молу мулки хусусигардонидашаванда; 
- оид ба суди саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки дар сармояи 

оинномавии онҳо ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад, 
бо нишон додани номгӯй ва ҳиссаи ҷамъиятҳо; 

- оид ба воридоти маблағҳо аз ҳисоби ба иҷора додани молу мулки 

давлатии мансуб ба моликияти ҷумҳуриявии корхонаву ташкилотҳо бо дар 
назар доштаи номгӯи субъект ва иҷрои воқеии он дар соли 2017 ва дурнамои 
баҳодиҳии соли 2018. 

11. Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар ҳамкорӣ бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро 

пешниҳод намояд: 
- оид ба  шумораи умумии хоҷагиҳои деҳқонӣ дар Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи тақсимоти шаҳру ноҳияҳои тобеи 

вилоят), шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо нишон додани 
масоҳати заминҳо ба ҳолати 1 январи соли 2018 дар шакли ҷадвал; 

- оид ба масоҳати молу мулки шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва дигар 

намудҳои фаъолият барои муайян намудани манбаи андоз аз молу мулки 
ғайриманқули онҳо барои солҳои 2000-2017 ва солҳои 2019-2021 тибқи 

муқаррароти моддаи 279 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
12. Раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои  

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян намудани манбаи  андозбандии 

андоз аз воситаҳои нақлиёт оид ба шумораи воситаҳои нақлиёт аз рӯи ҳар як 
тамғаи воситаҳои нақлиёт ба ҳолати 1 марти соли 2018 ба Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи моддаи 266 Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маълумот дар бораи шумораи воситаҳои нақлиёт дар тамғаи ҳар 
як воситаи нақлиёт барои муайян кардани заминаи андоз аз воситаҳои 
нақлиёт дар ҳудуди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо (аз рӯи 

тақсимоти шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоят), шаҳри Душанбе,  шаҳрҳо ва 
минтақаҳои ҷумҳурӣ барои солҳои 2000-2017 ва ба ҳолати 1 январи соли 2018. 

13. Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик», ҷамъияти 

саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком», корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати 
Алюминийи Тоҷик», корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва 
Бонки давлатии амонатгузории  Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» то 1 

марти соли 2018 оид ба  ҳаҷми солонаи воридоти маблағҳои андозӣ ва 
ғайриандозӣ аз рӯи арзиши хизматрасониҳо барои солҳои 2000-2017, 

дурнамои баҳодиҳии соли 2018 ва дурнамо барои солҳои 2019-2021 ба 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. 

14. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
якҷо бо корхонаи воҳиди давлатии «Хӯрокворӣ» то 1 марти соли 2018 ба 
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, 

молҳои зераксизӣ, бақияи маҳсулоти зераксизӣ, ки дар анборҳои корхонаҳо 
мавҷуд мебошанд ва пешгӯии воридоти андозҳо барои солҳои 2019-2021 дар 

миқёси корхонаҳо ва  шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ маълумот пешниҳод намояд. 
15. Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи 

андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар бораи иҷозатномаҳои 
барои истифодабарии сарватҳои  зеризаминӣ додашуда, қарордодҳои оид ба 
истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ бо истифодабарандагони  сарватҳои 

зеризаминӣ басташуда ва маблағҳои ҳисобшуда ва пардохтшудаи андозҳо 
барои истифодаи захираҳои  табиӣ  барои солҳои 2000-2017 ва ба ҳолати 1 
январи соли 2018 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот 

пешниҳод намоянд. 
16.  Корхонаи воҳиди давлатии «Хоҷагии манзилию коммуналӣ» оид 

ба ҳаҷми солона ва арзиши хизматрасонии коммуналии истифодашаванда 

дар миқёси муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ ва минтақаҳои ҷумҳурӣ (аз рӯи 
ноҳияҳо) барои солҳои 2019–2021 то 1 марти соли 2018 ба Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд. 

17. Вазорату идораҳо, муассисаю ташкилотҳо, марказҳои идоракунии 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ то 1 марти соли 2018 

ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот оид ба истифодаи 
қарзҳои берунии бо кафолати давлат ҷалбгардида, инчунин ҳисобҳо барои 
давраи миёнамуҳлат оид ба маблағҳои ҷалбшаванда пешниҳод намоянд. 

18.  Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ: 

-  ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

ҳаҷми сохтмонҳои нотамом аз рӯи иншооти аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 
сохташаванда ва дараҷаи омодагии онҳо ба ҳолати 1 январи соли 2018 то 1 
феврали соли 2018 ва ба ҳолати 1 июли соли 2018 то 10 июли соли 2018 

маълумот пешниҳод намоянд; 
- стратегияи миёнамуҳлати хароҷоти буҷетии соҳавиро тасдиқ 

намуда, баъди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019» дар  сомонаҳои расмии 
вазорату идораҳо ҷойгир намоянд; 

- дар ҳаҷми умумии захираҳои молиявие, ки барои амалигардии 

барномаҳои миёнамуҳлати хароҷоти соҳавӣ заруранд, дар алоҳидагӣ  
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- до 15 апреля 2018 года, исходя из предварительной оценки прогноза 
основных макроэкономических показателей, представленных Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, определить 
прогнозный объем доходов государственного бюджета Республики Таджикистан; 

- до 1 июня 2018 года в рамках формирования проекта 
государственного бюджета на 2019 – 2021 годы предоставить на рассмотрение 
постоянно действующей бюджетной комиссии при Правительстве Республики 
Таджикистан проект основных направлений финансово-бюджетной и налоговой 
политики на предстоящий период бюджетного планирования, содержащий 
следующие сведения: 

а) параметры государственного бюджета по доходам, расходам, его 
дефициту и величине государственного долга; 

б) расчетные показатели базисного бюджета; 
в) показатели государственных инвестиций; 
г) общую величину расходов на реализацию новых направлений 

государственной политики; 
д) проект приоритетных расходов  на реализацию новых направлений 

государственной политики с учётом соответствующих предложений главных 
распорядителей бюджетных средств; 

- до 1 июля 2018 года подготовить и довести до соответствующих 
министерств, ведомств и местных исполнительных органов государственной власти 
Инструкцию по формированию проекта государственного бюджета Республики 
Таджикистан на 2019 год и его прогнозных показателей на 2020-2021 годы (2-этап);  

- после принятия Постоянно действующей бюджетной комиссией при 
Правительстве Республики Таджикистан решения об одобрении основных 
направлений финансово-бюджетной и налоговой политики на период бюджетного 
планирования своевременно довести одобренные комиссией потолки расходов до 
министерств, ведомств и местных исполнительных органов государственной власти; 

- до 20 сентября 2018 года представить проект Закона Республики 
Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год» и 
прогнозные показатели государственного бюджета на 2020 – 2021 годы на 
рассмотрение в Правительство Республики Таджикистан по программной, 
функциональной, экономической и ведомственной классификациям. 

1. Министерствам и ведомствам, финансируемым за счет 
государственного бюджета Республики Таджикистан: 

- до 25 января 2018 года исходя из отраслевых приоритетов, создать 
межведомственные отраслевые рабочие группы для разработки среднесрочных 
программ отраслевых расходов ; 

- в соответствии с календарным планом, утвержденным 
Министерством финансов Республики Таджикистан, представить среднесрочные 
программы отраслевых расходов на рассмотрение  

межведомственной бюджетной рабочей группы при Министерстве финансов 
Республики Таджикистан; 

- разработать и представить проекты отраслевых программ, 
требующих в среднесрочном периоде финансирования из государственного 
бюджета, в рамках показателей государственного бюджета на 2019 – 2021 годы. 

2. Министерству образования и науки Республики Таджикистан, 
Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, Министерству культуры Республики Таджикистан, Министерству 
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, Министерству сельского 
хозяйства Республики Таджикистан, Министерству транспорта Республики 
Таджикистан и Министерству промышленности и новых технологий Республики 
Таджикистан сформировать отраслевые расходы в программной классификации на 
2019 год, а также характеристики всех бюджетных программ, реализуемых в этих 
министерствах и до 1 августа 2018 года представить в Министерство финансов 
Республики Таджикистан. 

3. Министерству экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан представить следующую информацию в Министерство финансов 
Республики Таджикистан: 

- до 1 марти 2018 года предварительную оценку прогноза основных 
макроэкономических показателей на 2018 год и основные параметры прогноза на 
2019–2021 годы, а также показатели государственных инвестиций на среднесрочный 
период; 

- до 10 июля 2018 года уточненный прогноз основных 
макроэкономических показателей на 2019 год и его основные параметры на 2020 – 
2021 годы, а также до 25 июля 2018 года программу государственных инвестиций, в 
том числе по централизованным капитальным вложениям (за счет государственного 
бюджета) с разбивкой по объектам на среднесрочный период. 

4. Рекомендовать Национальному банку Таджикистана до 10 февраля 2018 
года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан прогнозы 
среднегодового курса доллара США к национальной валюте и уровня инфляции на 
2019-2021 годы. 

5. Министерствам, ведомствам, учреждениям, организациям, 
государственным хозяйствующим субъектам и кредитным организациям до 1 марта 
2018 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения 
по расчетам налоговых и неналоговых поступлений, в том числе по налогу на 
прибыль, другим обязательным платежам в бюджет на 2019-2020 годы по 
направлениям деятельности по подведомственным предприятиям и организациям в 
разрезе Горно- Бадахшанской автономной области и областей (с разбивкой по 
городам и районам областного подчинения), города Душанбе, городов и районов 
республиканского подчинения, с учетом фактического исполнения 2017 года и 
ожидаемой оценки 2018 года. 

6. Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан до 
1 марта 2018 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 
следующие сведения по фактическим отчетам за 2017 год, ожидаемой оценке 2018 
года и прогнозу на 2019-2021 годы: 

- о ежемесячном и годовом прогнозе доходов государственного 
бюджета отдельно по налоговым и неналоговым поступлениям на уровне Горно-
Бадахшанской автономной области и областей (с разбивкой по городам районам 
областного подчинения), города Душанбе, городов и районов республиканского 



3 
 

подчинения по источникам налогообложения, видам налогов, ставкам и 
вычитанным средствам согласно отдельным расчетам;   

- о прогнозе ежемесячных и годовых источников налогообложения 
крупных налогоплательщиков республики в разрезе ГБАО и областей (с разбивкой 
по городам и районам областного подчинения), города Душанбе, городов и районов 
республиканского подчинения, а также начисленных суммах по этим предприятиям, 
суммах налоговых льгот по видам налогов, специальных режимов налогообложения 
(раздел XVI Налогового кодекса) и льготных налоговых режимах (раздел XVII 
Налогового кодекса);  

- о ежемесячном количестве налогоплательщиков в разрезе 
субъектов налогообложения и по видам налогов (включая ставки).  

8. Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан до 
1 марта 2018 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан 
следующие сведения по фактическим отчетам за 2000-2017 годы, ожидаемой оценки 
2018 года и прогнозу на 2019-2021 годы: 

- о ежемесячном и годовом прогнозе доходов государственного 
бюджета от внешнеэкономической деятельности отдельно по налогам и 
неналоговым поступлениям (включая их разбивку по ставкам); 

- о налогооблагаемом импорте товаров и импорте товаров, на которые 
распространяются таможенные льготы, сумме налоговых льгот по видам налогов, а 
также перечню предприятий и организаций с 2016 года по 2018 год; 

- об импорте подакцизных товаров по видам в стоимостном и 
натуральном выражении на 2016 и 2018 годы. 

9. Агентству по социальному страхованию и пенсиям при Правительстве 
Республики Таджикистан совместно с Налоговым комитетом при Правительстве 
Республики Таджикистан до 1 апреля 2018 года представить в Министерство 
финансов Республики Таджикистан прогноз бюджета социального страхования и 
пенсий по доходам и расходам на 2019-2021 годы, с учетом ожидаемой оценки 2018 
года. 

10. Государственному комитету по инвестициям и управлению 
государственными имуществом Республики Таджикистан до 1 апреля 2018 года 
представить в Министерство финансов республики Таджикистан следующие 
сведения на 2019-2021 годы: 

- о государственных инвестиционных проектах, реализуемых с 
привлечением внешней помощи, которые будут реализованы в среднесрочном 
периоде; 

- сведения с обосновывающими расчетами по перечню субъектов и 
общей сумме поступлений от приватизации объектов государственной 

собственности с учётом фактического исполнения в 2017 году и ожидаемой оценки 
2018 года, а также перечень приватизированного имущества; 

- о дивидендах акционерных обществ, в уставном капитале которых 
есть доля Правительства Республики Таджикистан, с указанием перечня и доли 
обществ; 

- о поступлениях средств за счёт сдачи в аренду государственного 
имущества, относящегося к республиканской собственности по организациям и 
предприятиям, с учетом фактического исполнения в 2017 году и ожидаемой оценки 
2018 года. 

11.  Государственному комитету по земельному управлению и 
геодезии Республики Таджикистан в сотрудничестве с Налоговым комитетом при 
Правительстве Республики Таджикистан представить в Министерство финансов 
Республики Таджикистан следующие сведения: 

- об общем количестве дехканских хозяйств в Горно- Бадахшанской 
автономной области и областях (с разбивкой по городам и районам областного 
подчинения), городе Душанбе, городах и районах республиканского подчинения, с 
указанием площади земель по состоянию на 1 января 2018 года в виде таблицы; 

- о площади имущества физических и юридических лиц и других 
видов деятельности для определения источника налога на недвижимое имущество за 
2000-2017 годы и на 2019–2021 годы в соответствии с положениями статьи 279 
Налогового кодекса Республики Таджикистан. 

12.  Управлению Государственной автоинспекции Министерства 
внутренних дел Республики Таджикистан в срок до 1 марта 2018 года представить в 
Министерство финансов Республики Таджикистан в соответствии со статьей 266 
Налогового кодекса Республики Таджикистан сведения о количестве транспортных 
средств по марке каждого транспортного средства для определения налоговой базы 
налога с транспортных средств в разрезе Горно- Бадахшанской автономной области 
и областей (с разбивкой по городам и районам областного подчинения), города 
Душанбе, городов и районов республики за 2000-2017 годы и по состоянию на 1 
января 2018 года. 

13.  Открытой акционерной холдинговой компании «Барқи Тоҷик», 
открытому акционерному обществу «Таджиктелеком», государственному 
унитарному предприятию «Таджикская Алюминиевая компания», государственному 
унитарному предприятию «Роҳи оҳани Тоҷикистон» и Государственному 
сберегательному банку Республики Таджикистан «Амонатбонк» в срок до 1 марта 
2018 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения 
о годовом объеме налоговых и 
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