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ЭЪЛОМИЯИ АНДОЗИ ИЉТИМОИИ
СОЊИБКОРИ ИНФИРОДЇ
Ќисми I. Маълумоти умумї дар бораи андозсупоранда
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Ќисми II. Манбаи андози иљтимої
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Ќисми III. Њисобкунии андози иљтимої
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Ќисми IV. Харољоти иљтимої, ки њангоми муайян намудани пардохт ба буљет тарњ карда мешавад
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Ќисми V. Љавобгарии андозсупоранда
Мо (ман) барои пуррагї ва дурустии маълумоти дар хамин Эъломия дарљгардида тибќи санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
љавобгар мебошем (ам).
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Тартиби
пур кардан ва пешнињод намудани эъломияи андози иљтимоии
соњибкорони инфиродї
1. Варақаи эъломияи мазкур ва тартиби пур кардани он тибқи муқаррароти қисми 9
моддаи 218 Кодекси андози Љумҳурии Тољикистон таҳия шудааст.
2. Мутобиқи талаботи қисми 4 моддаи 218 Кодекси андоз эъломияи мазкур дар
мўҳлати то санаи 15-уми моње, ки баъд аз давраи њисоботї фаро мерасад, пешниҳод карда
мешавад.
3. Мутобиќи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда бањисобгирии
андозиро ба роњ мемонад.
Дар эъломия чунин маълумот дарљ мегардад:
Ќисми I. Маълумоти умумї дар бораи андозсупоранда
 дар банди 1 раќами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
 дар банди 2 раќами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
 дар банди 3 раќами сабаби баќайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар њолати доштани
воњиди алоњида ќайд карда мешавад.
 дар банди 4 раќами инфиродии суѓуртавї ќайд карда мешавад.
 дар банди 5 номи пурраи андозсупоранда ќайд кард мешавад.
 дар банди 6 намуди эъломияи пешнињодшаванда ќайд карда мешавад.
 дар банди 7 давраи андоз ќайд карда мешавад.

дар банди 8 коэиссиентњои минтаќавї дарљ мегардад.
Ќисми II. Манбаи андози иљтимої
 дар сатри 001, даромади умумї дарљ мегардад;
 дар сатри 002, маблаги андози ҳадди ақали андози иљтимої барои соҳибкори инфирдї,
ки тибқи патент фаъолият менад, бо зарби коэффиценти минтақави (сатри 8 Қисми I)
дарљ мегардад;
 дар сатри 003, даромадҳои андозбандинашаванда дарҷ мегардад.
 дар сатри 004, манбаи умумии андозбандишаванда (сатри 001 – сатри 003), дарҷ
мегардад;
 дар сатри 005, маблағи андозе, ки аз даромади андозбандинашаванда ҳисоб карда
мешавад (сатри 004 х 1 фоиз) дарҷ мегардад;
 дар сатри 006, маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ карда
мешавад (сатри 009) дарҷ мегардад;
 дар сатри 007, дар ҳолати маблағи строи 005 аз маблағи сатри 002 кам будан, маблағи
сатри 002 дарҷ карда мешавад;
 дар сатри 008, маблағи андозе, ки бояд пардохта шавад (сатри 005 – сатри 006 (ё сатри
007 – сатри 006)) дарљ мегардад.
Ќисми IV. Харољоти иљтимої, ки њангоми муайян намудани пардохт ба буљет тарњ карда
мешавадкарда мешавад
 дар сатри 009, маблағи умумии хароҷоти иҷтимоӣ дарҷ мегардад;
 дар сатри 010, қумакпулӣ аз рӯи варақаҳои корношоямии муваққатӣ дарҷ мегардад;
 дар сатри 011, кӯмакпулӣ барои ҳомиладорӣ ва таваллуд дарҷ мегардад;
 дар сатри 012, кӯмакпулӣ барои дафн дарҷ мегардад;
 дар сатри 013, кӯмакпулӣ барои табобати санатираю курортӣ дарч мегардад;
 дар сатри 014, кӯмакупулӣ барои нигоҳубини кӯдак то сини 1,5 солагӣ дарҷ мегардад;
 дар сатри 015, дигар хароҷотҳои ичтимоӣ, ки тибқи қонунгузорӣ тарҳ иҷозат дода
шудааст дарч мегардад.
Ќисми V. Љавобгарии андозсупоранда
Дурустии маълумоти дар эъломияи (њисоботи) андоз дарљшавандаро андозсупоранда
бо имзои худ ва гузоштани муњр тасдиќ менамояд. Дар ин ќисм санаи пешнињоди эъломия
(ҳисобот) ва санаи ќабули он аз љониби маќомоти андоз ќайд карда мешавад.
Барои сари вақт пешниҳод накардани эъломияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти
андоз бо роҳи дидаю дониста ба эъломия дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда,
андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

