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Лоиҳа

Бо Қарори Раёсати Бонки
     миллии Тоҷикистон

            №___, аз «___»_ _______с.2017
“тасдиқ шудааст”

Дастурамали №____
“Оид ба тартиби огоҳ намудан дар бораи анҷоми амалиёти

асъории марбут ба ҳаракати сармоя”

Дастурамали №___ “Оид ба тартиби огоҳ намудан дар бораи
анҷоми амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя” мутобиқи
қисми 4 моддаи 4 ва моддаи 15-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи танзими асъор ва назорати асъор” таҳия шуда, тартиб ва
расмиёти аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ - резидентҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аз ҷумла бонкҳои ваколатдор огоҳ намудани Бонки
миллии Тоҷикистон дар бораи анҷоми амалиёти асъории марбут ба
ҳаракати сармояро муқаррар менамояд.

1. Муқаррароти умумӣ

1. Ба амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя (минбаъд-
амалиёти ҳаракати сармоя) тибқи моддаи 14 қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” амалиёти
зерин мансубанд:

а) сармоягузориҳои мустақими резидентҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ, тавассути таъсисдиҳии корхона,
корхонаи муштарак, харидани (ба даст овардани) шахси ҳуқуқӣ-
ғайрирезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ҳадди ақал 10 фоизи ҳиссаи
он ё зиёд кардани ин ҳисса;

б) сармоягузории маҷмӯии резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар хориҷи ҷумҳурӣ, аз ҷумла харидани (ба даст овардани) коғазҳои
қиматнок, бастаи саҳмияҳои хазинаҳои маблағгузорӣ, иштирок дар
ташкили сармояи оинномавӣ ва дигар амалиётҳо бо коғазҳои
қиматноки ҳосилавӣ;

в) аз ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтан ва ё ба
онҳо додани қарз бо асъори хориҷӣ, аз ҷумла тамдиди муҳлати
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пардохти арзиши мол, кор ва хизматрасониҳои содиркардашуда ва
муҳлати баргардонидани пешпардохти арзиши мол, кор ва
хизматрасониҳои воридотӣ ё муҳлати ворид кардани онҳо, ба муҳлати
бештар аз 1 (як) сол;

г) аз ҷониби резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба истиснои
бонкҳои ваколатдор) дар бонкҳои хориҷӣ кушодани суратҳисобҳои
бонкӣ (пасандозӣ, амонатӣ ва дигар);

д) дигар амалиёте, ки мутобиқи меъёрҳои байналмилалӣ ҳамчун
амалиёти ҳаракати сармоя эътироф карда мешаванд.

2. Аз ҷониби резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти
ҳаракати сармояи дар банди 1 Дастурамали мазкур пешбинишуда, бо
шарти огоҳ намудани Бонки миллии Тоҷикистон анҷом дода
мешаванд.

2. Тартиби огоҳ намудан дар бораи анҷоми амалиёти
ҳаракати сармоя

3. Резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо риояи талаботи
қонунгузорӣ ва амалияи фаъолияти хоҷагидорӣ амалиёти ҳаракати
сармояро оғоз карда, дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи корӣ аз санаи
оғози он ва дар ҳолати кушодани суратҳисоби бонкӣ дар бонки
хориҷӣ дар муҳлати на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз санаи кушодани он
Бонки миллии Тоҷикистон ва оид ба кушодани суратҳисоби бонкӣ
мақомоти андози маҳалли бақайдгириашонро огоҳ менамоянд.

Резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд Бонки миллии
Тоҷикистонро оид ба суратҳисоби бонкии дар бонки хориҷӣ
кушодаашон тавассути  “Равзанаи огоҳинамоӣ” дар сомонаи Бонки
миллии Тоҷикистон (www.nbt.tj) ҷойгиршуда низ, огоҳ намоянд.

Огоҳиномаи ба ин мақомот фиристодаи резиденти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, барои аз ҷониби бонки ваколатдори хизматрасон анҷом
додани хизматрасониҳои бонкии ба амалиёти ҳаракати сармояи
мазкур вобаста, асос мебошад.

4. Огоҳинома маълумоти зеринро дар бар мегирад:
а) мушаххасоти резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
б) хусусиятҳои амалиёти ҳаракати сармоя, аз ҷумла намуд,

моҳият, маблағ, асъор, фоизҳо, санаи оғоз ва анҷоми амалиёт, тартиби
пардохт ва ҳисоббаробаркуниҳои ба ин амалиёт вобаста;

в) ном ва мушаххасоти тарафи дигари амалиёт;

http://www.nbt.tj/


3

г) мушаххасоти суратҳисоби бонкӣ ва бонки ваколатдори
хизматрасони ин амалиёт;

д) маблағҳои асъории вобаста ба ин амалиёт пардохтшуда ё
гирифташуда;

е) мушаххасоти суратҳисоби бонкии дар бонки хориҷӣ бо асъори
хориҷӣ кушодашуда, аз ҷумла навъ, асъор, таъинот, санаи
кушодашавии он, шарту шароити пардохт ва ҳисоббаробаркуниҳо
тавассути ин суратҳисоби бонкӣ, ном ва дигар мушаххасоти шинохти
бонки хориҷӣ

ё) нусхаи ҳуҷҷат ва санадҳои асосноккунанда вобаста ба намуди
амалиёти ҳаракати сармоя, аз ҷумла асоснокии техникию иқтисодии
лоиҳаҳои муштарак,  таъсиси корхона дар хориҷа ё иштирок дар он,
ҷалби қарзҳо, нусхаи шартномаҳои қарзӣ.

5.  Бонки миллии Тоҷикистон дар муҳлати на дертар аз 5  рӯзи
корӣ аз санаи гирифтани огоҳинома ба резидентҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳуҷҷати тасдиқкунанда медиҳад.

3. Муқаррароти хотимавӣ

6. Резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд оид ба
амалиёти марбут ба ҳаракати сармоя тамоми ҳуҷҷатҳои
асосноккунанда, маълумот ва иттилооти заруриро то оғози пардохт ва
ҳисоббаробаркуниҳои ба амалиёти мазкур вобаста ба бонки
ваколатдори хизматрасон пешниҳод намоянд.

7. Бонкҳои ваколатдори хизматрасон дар ҳолати аз ҷониби
резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод нашудани ҳуҷҷат,
маълумот ва ё иттилооти дар банди 4 боби 2 Дастурамали мазкур
пешбинишуда, анҷом додани пардохт ва ҳисоббаробаркуниҳои ба ин
амалиёти ҳаракати сармоя дахлдоштаро рад менамоянд.

8. Резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз ҷумла бонкҳои
ваколатдор) оид ба анҷом додани амалиёти асъории марбут ба
ҳаракати сармоя ҳар семоҳа (то санаи 20-уми моҳи якуми баъди
семоҳаи ҳисоботӣ оянда) тибқи талаботи Дастурамали №205 “Дар
бораи пур намудани шакли ҳисоботи омории №1-АМ ”Амалиётҳои
молиявии берунаи субъектҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ””
(қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон №69 аз 22.04.с.2014 ) ба
Бонки миллии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод менамоянд.
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9. Бонкҳои ваколатдори хизматрасон уҳдадоранд талаботи
Дастурамали мазкурро ба маълумоти мизоҷонашон расонанд ва
иҷрои онро дар раванди хизматрасонии бонкӣ таъмин намоянд.

10. Резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бонкҳои
ваколатдори хизматрасон, ҳангоми риоя накардани муқаррароти
Дастурамали мазкур тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.


