ВАЗОЖГИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ФАРМОИШ
соли 20

№

«Дар бораи Тартиби пешбурди феҳристи давлатии бақайдгирии шахсони
дорой шадодатномаи тахассусии аудиторй ва идозатнома»
Бо мадсади ташкили дастрасии маълумот аз мадзани ягона барон
истифодабарии коргузорӣ ва дигар истифодабарандагони умум мутобиқи
моддаи 5 Қонуни Ҷумдурии Тодикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторй»,
тибқи банди 12 Низомномаи Вазорати молияи Думдурии Тодикистон, ки
бо қарори Ҳукумати Думдурии Тодикистон аз 2 апрели соли 2015, №187
тасдиқ гардидааст,
ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:
1.
Тартиби пешбурди федристи давлатии бақайдгирии шахсони
дорой шадодатномаи тахассусии аудиторй ва идозатнома тасдик карда
шавад (замима мегардад).
2.
Ташкилотдои аудиторй, аудиторони инфиродй ва шахсони
дорой шадодатномаи тахассусии аудиторй, инчунин шахсони масъули
пешбарандаи федрист вазифадоранд, ки талаботи Тартиби болозикрро
риоя намоянд.
3.
Фармоиши мазкур пас аз ба тасвиб расидан дидати дастрасии
истифодаи умум дар сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумдурии
Тодикистон дойгир карда шавад.
4.
Назорати идрои Фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири
молия - сарпарасти сода вогузор карда шавад.

Вазир

Бо фармоиши Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тодикистон
аз
^1*2
соли 20Ж '№
тасдиқ карда шудааст.
Тартиби пешбурди феҳристи давлатии бақайдгирии шахсони дорой
шаходатномаи тахассусии аудиторй ва идозатнома
Тартиби мазкур мутобиқи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тодикистон «Дар
бораи фаъолияти аудиторй» таҳия гардида, тартиби пешбурди феҳристи
давлатии бақайдгирии шахсонеро, ки дорой шаҳодатномаи тахассусии аудиторй
ва идозатнома ҷиҳати амалй намудани фаъолияти аудиторй мебошанд, ба танзим
медарорад.
1. МУҚАРРАРОТИУМУМЙ
1.

Тартиби мазкур пешбурди феҳристи давлатии бақайдгирии шахсони
дорой шаходатномаи тахассусии аудиторй ва иҷозатнома ҷиҳати амалй
намудани фаъолияти аудитории дар соҳаи аудити умумй, ки аз дониби Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тодикистон дода шудааст, муайян менамояд. Пешбурди
фехрист аз дониби Вазорати молияи Ҷумхурии Тодикистон амалй карда
мешавад.
2.
Феҳрист маҳзани ягонаи маълумот дар бораи дорандагони
шаҳодатномаи тахассусии аудиторй ва идозатнома диҳати амалй намудани
фаъолияти аудиторй, ки иборат аз Фехрист дар бораи шахсони дорой
шаҳодатномаи тахассусии аудиторй тибки (замимаи 1) ва Фехрист дар бораи
дорандагони идозатнома дихати амалй намудани фаъолияти аудиторй тибқи
(замимаи 2) ба шумор рафта, дар хомили электронй амалй гардида, дар сомонаи
расмии Вазорати молияи Ҷумхурии Тодикистон барои маълумот ва
истифодабарии умум дойгир карда мешавад.
2.

ТАРТИБИ ПЕШБУРДИ ФЕҲРИСТ

3.
Фехрист дар бораи шахсони дорой шаходатномаи тахассуси
аудиторй бояд дорой маълумотхои зерин бошад:
-насаб, ном, номи падари дорандаи шаходатномаи тахассусии аудиторй;
-маълумоти шиносномавй ва дои истикомат;
-раками мушаххаси андозсупоранда;

-санаи додан ва силсила рақами шаҳодатномаи тахассусии аудиторй;
-аъзои ташкилоти аудиторй ё аудитори инфиродй;
-санаи ба итмом расидан, қатъ гардидан ё бекор намудаи шаҳодатномаи
тахассусии аудиторй;
- телефон барои тамос.
4.
Феҳрист дар бораи дорандагони идозатнома дихати амалй намудани
фаъолияти аудиторй бояд дорой маълумотҳои зерин бошад:
-номи шахси ҳуқуқй бо шакли таъсисёбй ё соҳибкори инфиродй;
-директор ё шахсе, ки роҳбарии ташкилоти аудиториро ба зимма дорад;
-суроғаи шахси ҳуқуқй ё соҳибкори инфиродй;
-рақами мушаххаси андозсупоранда;
-силсила рақами иҷозатнома;
-санаи додани иҷозатнома ва қарори Комиссия;
-мухдати амалй иҷозатнома;
-санаи ба итмом расидан, қать гардидан, боздошт кардан ё бекор намудани
амалй иҷозатнома;
-татбиқи назорати берунаи сифат;
-аудиторони ташкилоти аудиторй;
-телефон барои тамос.
5.
Ворид намудани маълумот ба феҳрист дар ҳолатҳои зерин амалй
карда мешавад:
- аз лаҳзаи гирифтани шаҳодатномаи тахассусии аудиторй ё гирифтани
идозатнома дихати амалй намудани фаъолияти аудиторй;
-дар ҳолати тағйир ёфтани маълумотҳои дорандаи шаҳодатномаи
тахассусии аудиторй ё идозатномадор;
-дар ҳолати қатъ намудани фаъолият.
6.
Аз ҷониби шахси масъули пешбарандаи фехрист аз лахзаи
гирифтани шаходатномаи тахассусии аудиторй ё гирифтани идозатнома ҷихати
амалй намудани фаъолияти аудиторй шахсони воқей ва хукуқӣ дар мухлати на
дертар аз панҷ рӯзи таквимй аз санаи кабули карор дар бораи додани
шаходатномаи тахассусии аудиторй ё идозатнома дихати амалй намудани
фаъолияти аудиторй ба фехрист маълумотхои тибки банди 3 ва 4 Тартиби мазкур
пешбинишуда ворид карда мешаванд.
7.
Дар холати тагйир ёфтани маълумот оид ба дигар шудани сурога ё
иваз шудани фаъолият дар ташкилоти аудиторй, инчунин иваз шудани рохбари
ташкилоти аудиторй ё тагйир ёфтани маълумотхо дар худдатхои таъсисй
дорандаи шаходатномаи тахассусии аудиторй ё идозатномадор дихати амалй
намудани фаъолияти аудиторй вазифадоранд, ки дар мухлати на дертар аз панд

рӯзи тақвимй аз санаи тағйир ёфтани маълумот ба Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо замима намудани ҳуҷҷати асосноки хаттй хабар диҳанд.
8.
Ташкилотҳои аудиторӣ ва аудиторони инфиродй дар ҳолати қатъ
намудани фаъолият ё барҳамдиҳӣ тибқи тартиби муқарраргардида дар муҳлати
на дертар аз панҷ рӯзи тақвимй аз санаи қатъ кардани фаъолият маълумотро
барои ворид намудани тағйирот ба феҳрист пешниҳод намоянд.
9.
Шахси масъул дар аввали ҳар моҳи тақвимй маълумотҳои дар
феҳристи такмилдодашуда тибқи тартиби муқарраргардида барои дар сомонаи
расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир намудани он чораҳои
зарурй андешад.
10. Шахси масъул оид ба пешбурди феҳрист дар бораи шахсони дорои
шаҳодатномаи
тахассуси
аудиторй
котиби
Комиссияи
тахассусии
аттестатсионии фаъолияти аудитории назди Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон маҳсуб меёбад.
11. Шахси масъул оид ба пешбурди феҳрист дар бораи дорандагони
иҷозатнома ҷиҳати амалй намудани фаъолияти аудиторй котиби Комиссияи
иҷозатномадиҳии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
3.

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВЙ

12. Дар ҳолати риоя накардани талаботи Тартиби мазкур аз ҷониби
ташкилотҳои аудиторй ва аудиторони инфиродй асос барои риоя нагардидани
шарту талаботҳои иҷозатномадихй шуда метавонад.
13. Ташкилотҳои аудиторй, аудиторони инфиродй ва дорандагони
шаходатномаи тахассусии аудиторй барои пешниходи маълумоти саҳеҳ ва
шахсони масъул барои пешбурди фехрист ва дурустии маълумоти дар он
мавдудбуда масъул мебошанд.

Замимаи1
Бо фармоиши Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз
соли 20^ №
тасдиқ карда шудааст.

Феҳрист дар бораи шахсони дорой шаҳодатномаи тахассусии аудитори
№

Насаб,
ном ,ном и
над ар

Маъумоти
ш иноснома

Ҷои

ВӢ

ат

И СТИ Қ О М

Санаи додан ва
силсила рақами
ш аҳодатномаи
тахассусии
аудитори

А удитора
аудитори
инфиродй

ё

таш килоти
аудитори

Санаи ба итмом расидан,
қатъ гардидан ё бекор
намудани ш аҳодатномаи
тахассусии аудиторй

Телефон барои тамос

Замимаи 2
Бо фармоиши Вазорати
молили Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз
/2 ^
соли 20^ ^ №
тасдиқ карда шудааст.

Феҳрист дар бораи дорандагони иҷозатнома ҷиҳати амали намудани фаъолияти аудитори
№

Номи
шахси
ҳукуқӣ ё
соҳибкор
и
инфиродй

Директори
таш килот

Сурогаи
шахси
ҳуқуқӣ
ё
сохибкоро
ни
инфиродй

Раками
муш аххаси
андозсупоранда

Силсила
раками
иҷозатно
ма

Санаи
додан ва
қарор дар
бораи
иҷозатнома

М уҳлати
амалӣ
иҷозатнома

Санаи
ба
итмом
расидан,
катъ
гардидан,
боздош т
кардан
ё
бекор
намудани
иҷозатнома

А удиторо
ни
таш килот
и
аудиторӣ

Татбиқи
назорати
берунаи
сифат

Телефон
барои
тамос

