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БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАИ ДУЮМИ ГУРӮҲИ КОРИИ 

БАЙНИИДОРАВК ОИД БА ТАКМИЛИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДИЮ 

ГУМРУКК ВА САМАРАНОКИИ ИМТИЖЗҲОИ 

ПЕШНИҲОДШАВАНДА 

 

Санаи 12-уми июли соли 2018 дар конфронстолори хурди Кумитаи 

давлатии сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон 

ҷаласаи дуюми  Гурӯци кории байниидоравк оид ба такмили низоми 

андозбандию гумрукк ва самаранокии имтижзцои пешницодшаванда доир 

гардид. 

Дар ҷаласа аъзои Гурӯци корї иштирок намуданд. 

Котиботи Гурӯци корк лоицаи цисоботи тацлилии Гурӯци кории 

байниидоравк оид ба такмили низоми андозбандию гумрукк ва самаранокии 

имтижзцои пешницодшавандава ҷадвали қижсии масъалацои мавҷуда, тавсияцо 

ҷицати рафъи онцо ва асоснокии тавсияцоро омода ва манзур намуд. 

Аз ҷумла, тавсияцои цисоботи тацлилии Гурӯци корк вобаста ба 

таъмини рақобатпазирии фазои сармоягузории кишвар нисбат ба дигар 

кишварцои минтақа дар шароити ҷацонишавк, баробар кардани меъжри 

андозцо ба сатци меъжрцои андозцои шарикони асосии тиҷоратк, такмили 

тартиби цисоби маблағи ҷаримацо, такмили маъмурикунонии андоз 

пешницод карда шуданд. 

 

МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 
 

Баргузории ҷаласаи дуюми Гурӯҳи кории байниидоравк оид ба 

такмили низоми андозбандию гумрукк ва самаранокии 

имтижзҳои пешниҳодшаванда 

Баррасии масъалаҳои нассоҷк ва дӯзандагк 
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Қисми дуюми муаррифк ба тацлили самаранокии имтижзцои 

сармоягузории пешницодшаванда бахшида  шуд. Аз ҷумла, вобаста ба 

маблағи имтижзцои сармоягузории пешницодшуда аз рӯи соцацо, номгӯи 

имтижзцои ғайрифискалк аз рӯи тақсимоти соцавк, хароҷоти андоз аз рӯи 

восита ва моликияти ширкат маълумот пешницод гардида, тавсияцо оид ба 

такмили тартиби пешницоди имтижзцои сармоягузорк ва зарурати муайян 

намудани мақоми ваколатдор оид ба мониторинг ва арзжбии самаранокии 

имтижзцои сармоягузорк тавсияцо пешницод карда шуданд. 
Гурўњбандии имтиёзњо аз руи бахшњо 

 
Дар муцокимањо аъзои Гурӯци корк вобаста ба масъалацои рӯзномаи 

ҷаласа, инчунин такмили маъмурикунонии андоз ва коциш додани сарбории 

андоз барои субъектцои социбкорк фикру мулоњизацои худро  бажн намуданд. 
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БАРРАСИИ МАСЪАЛАҲОИ НАССОҶК ВА ДӮЗАНДАГК 

 

31 июли соли 2018 дар Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар мавзӯи «Баррасии масъалацои 

вобаста ба рушди цамаҷонибаи соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Ҷумцурии 

Тоҷикистон» мизи 

мудаввар баргузор 

гардид. 

Тибқи 

барнома суханронии 

роцбарият ва 

намояндагони 

Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва 

идораи амволи 

давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон, 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон оид 

ба бецтар намудани фазои сармоягузорк, Иттифоқи рушди бахши хусусии 

Тоҷикистон, Маркази тиҷорати байналмилалк дар Тоҷикистон, инчунин 

маърӯза ва муаррифк оид ба вазъи имрӯзаи соцаи нассоҷк ва дӯзандагк, 

имтижзцои соца дар Ҷумцурии Тоҷикистон шунида шуд. 

Дар баромаду муаррифицо оид ба тадбирцои Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон, баррасии масъалацои саноат, аз ҷумла масъалацои нассоҷию 

дӯзандагк дар ҷаласаи XV Шӯрои машваратк ва вобаста ба он қабули Нақшаи 

чорабиницои Цукумати ҷумцурк, оид ба 2 марцилаи сипаришуда ва марцилаи 

сеюми дастгирии соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Маркази тиҷорати 

байналмилалк дар Тоҷикистон барои солцои 2018-2021, зарурати таҷдиди 

назар ба цолатцои Кодекси андоз дар соца ибрози назар карда шуд. 

Цангоми музокира Наврӯзова Гулбону, социбкор аз ш.Турсунзода, 

Муцаммадиев Абдулло, коршиноси соца, Сараева Парвина, социбкор аз н. 

Шацринав, Давлатбк Ёдгорова, социбкор аз ш.Душанбе ва дигарон 

мулоцизацои худро атрофи масъалацои зерин иброз намуданд: 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1564/
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- пешгирии ба таври қочоқ ворид намудани мацсулоти хориҷии соца; 

- роцандозк намудани андозбандии воридоти мацсулоти хориҷк аз рӯи 

миқдор, андоза, навъ(модел) ва нарх бар хилофи цолатцои мавҷудаи аз 

рӯи вазн 

воридсозии онцо; 

- озод кардани 

воридоти матои 

босифати бо 

технологияи 

баланд 

коркардшуда 

барои дӯхтани 

либосцои  мактабк; 

- дар асоси таҷрибаи Қирғизистон танзим кардани андоз дар соцаи 

нассоҷк ва дӯзандагк; 

 - таъмини дастраск ба қарз ва таъсиси фонди дастгирии соцаи нассоҷк 

ва дӯзандагк; 

- цолатцои гирифтани патент барои машғулият дар хона; 

- таъмини шаффофияти дастгирии лоицацо бо мақсади даржфти 

кӯмакцо; 

- мусоидати мақомоти цокимияти иҷроияи давлатии шацру ноцияцо 

ҷицати таъмини бемамониати социбкорон бо мактубцои дастгирк барои 

пешницод ва муроҷиат ба ташкилоту муассисацо; 

 - дастгирк барои таъсиси коргоци дӯзандагк бо мақсади таъмини занон 

бо ҷойи кор; 

 - гузаронидани аттестатсия ҷицати муайян кардани касбияти 

цунармандон ва сатци малакаю таҷрибаи онцо; 

- таъмини цунармандон бо матоъ ва риштаи босифат барои пешницоди 

мацсулот ба шацрвандони хориҷк; 
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Ба саволцо роцбарият ва намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорк 

ва идораи амволи 

давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон, Кумитаи 

андоз, Маркази 

тиҷорати 

байналмилалк дар 

Тоҷикистон ва Фонди 

Оғохон посух доданд. 

Ёдовар 

мешавем, ки цамчунин 

мулоқотцо бо намояндагони социбкорони соца 26 июли соли ҷорк дар 

вилояти Хатлон анҷом дода шуда, мулоқоти минбаъда тибқи нақша моци 

августи цамин сол дар вилояти Суғд дар назар дошта шудааст. 
 

 

  Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 


