
Лоиҳа

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон”

Моддаи 1. Ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17
сентябри соли 2012 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.
2012, № 9, мод. 838; с. 2013, № 12, мод. 889, мод. 890) тағйиру иловаҳои
зерин ворид карда шавад:

1. Дар моддаи 8:

- дар қисми 2 баъди сархати панҷум сархати нав бо мазмуни зайл
илова карда шавад:

“- фаъолияте, ки аз ҳисоби закот, садақа ва вақф барои ҳадафҳои
динӣ, хайрия ё иҷтимоӣ маблағгузорӣ карда мешавад”;

- дар қисми 3 баъди сархати шашум сархати нав бо мазмуни зайл
илова карда шавад:

“- ҳар кадом аз навъҳои фаъолияти дар боло зикршуда, ки
мутобиқи принсипҳои маблағгузории исломӣ анҷом дода мешавад;”.

2. Ба моддаи 15 қисми 4 бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“4. Лизинги молиявӣ, ки дар ин модда тавсиф шудааст, ҳамчунин
амалҳоеро, ки мутобиқи принсипҳоимаблағгузорииисломӣанҷом
дода мешаванд, дар бар мегирад.”.

Қисми 4 мувофиқан қисми 5 ҳисоб карда шавад.

3. Дар моддаи 17:

- бандҳои 40) ва 41) бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

“40) ташкилотҳои қарзии исломӣ – шахсони ҳуқуқие (бонкҳои
исломӣ, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ ва ташкилотҳои
маблағгузории хурди исломӣ, аз ҷумла “равзанаи бонкии исломӣ”),



ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе
азамалиёти бонкии исломии дар Қонун пешбинишударо анҷом
медиҳанд.

41) Даромад (дар доираи маблағгузории исломӣ):
- даромади дар доираи амалӣ намудани фаъолияти молиявӣ,

амонатӣ ё сармоягузорӣ аз ҷониби ташкилоти қарзӣ гирифташуда ё
пардохтшуда метавонад даромад, фоида, рента ё дигар ҳар гуна
даромадҳоеро дар бар гирад, ки дар натиҷаи амалиётҳои молиявии
мутобиқи принсипҳои исломии маблағгузорӣ анҷомдода ба миён
меоянд, новобаста аз он, ки онҳо ба соҳибони ҳисобҳои амонатӣ ё
сармоягузорӣ бозпардохт карда мешаванд ё не, ё аз ҷониби
ташкилотҳои қарзии исломӣ дар доираи маблағгузорӣ ё
сармоягузорӣ гирифта шудаанд;

- даромади аз ҷониби эмитенти вомбаргҳо, кафолатҳо ва дигар
василаҳои сармоягузорӣ гирифташуда ё пардохтшуда метавонад
даромад, фоида, рента ё ҳар гуна даромади дигарро дар бар гирад, ки
дар натиҷаи барориши мутобиқи принсипҳои
маблағгузорииисломӣташкилшуда ба миён омадааст.”;

- дар банди 44;

а) дар номгӯй баъди калимаҳои “ташкилоти қарзӣ” аломат ва
калимаҳои “, ташкилоти қарзии исломӣ” илова карда шаванд;

б) зербанди и) бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“и) амалиётҳои марбут ба аҳдҳое, ки дар асоси принсипҳои
маблағгузории исломӣ анҷом дода шуда, дар санадҳои меъёрии
ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд”;

- дар банди 50 баъди калимаҳои “бинобар ҳолатҳои суғурта”
калимаҳои “маблағҳои пардохткардаи ташкилоти суғуртаро дар бар
мегирад, ки фаъолияти он мутобиқи принсипҳои маблағгузории
исломӣ анҷом дода мешавад” илова карда шаванд;

- бандҳои 40-53 мувофиқан бандҳои 41-54 ҳисоб карда шаванд.



4. Ба моддаи 48 қисми 5 бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“5. Андозсупоранда, новобаста аз низоми  андозбандӣ, метавонад
баҳисобгирии андозро тибқи усули кассавӣ аз рӯи амалиётҳои бонкие,
ки дар асоси принсипҳои маблағгузории исломӣ анҷом дода шуда,
номгӯи онҳоро Бонки миллии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми
ваколатдор муайян менамояд, пеш барад”.

Қисмҳои 5, 6 ва 7 мувофиқан қисмҳои 6, 7 ва 8 ҳисоб карда
шаванд.

5. Ба қисми 1 моддаи 100 сархати нав бо мазмуни зайл илова
карда шавад:

“- даромад аз амонат ё пасандози исломӣ;”.

6. Ба моддаи 104 банди 18) бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“18) Подошпулие, ки аз рӯйи маблағҳои дар ҳисобҳои амонатӣ,
пасандозӣ ва сармоягузории ташкилотҳои қарзии исломӣ
гузошташудагирифта шудааст.”.

7. Дар қисми 2 моддаи 106 баъди калимаҳои “андоз аз фоида”
калимаҳои“ва арзиши молу мулке, ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзии
исломӣ барои амалиёти бонкии исломӣ ва дигар аҳдҳоон истифода
мешаванд,” илова карда шаванд.

8. Дар қисми 1 моддаи 109 банди нав бо мазмуни зайл илова
карда шавад:

 “3) Барои фаъолияти ташкилотҳои қарзии исломӣ:

 “– аз 1 январи соли 2018 – 13 фоиз, вале на камтар аз 1 фоизи
даромади умумӣ”

11. Дар қисми 1 моддаи 113 баъди калимаҳои “дода мешавад”
аломат ва калимаҳои “, ба истиснои ташкилотҳои қарзии исломӣ”
илова карда шаванд.

12. Дар моддаи 127:



- дар номи модда баъди калимаи “фоизҳо” аломат ва калимаҳои
“, даромад аз амонатҳо ё пасандозҳои исломӣ” илова карда шаванд;

- қисми 5 бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“5. Даромад аз амонат ё пасандози исломӣ, ки ба ташкилотҳои
қарзии исломӣ пардохт карда мешавад, аз андоз аз манбаи пардохт
озод карда мешавад.”.

13. Ба моддаи 152 қисми 3 бомазмуни зайл илова карда шавад:
“3. Қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур нисбат ба дороиҳое татбиқ

намегарданд, ки:
- вобаста ба гурӯҳҳо бояд амортизатсия шаванд;
- захираҳои молию моддӣ мебошанд;
-  қисме аз фурӯш ё интиқол буда,  барои пешниҳоди

маблағгузорӣ ё гирифтани амонат ё сармоягузорӣ мутобиқи
принсипҳои маблағгузорииисломӣ заруранд.

14. Ба қисми 1 моддаи 154 сархати нав бо мазмуни зайл илова
карда шавад:

“- интиқол ё тайёр кардани дороиҳо барои гирифтани
имконияти маблағгузорӣ ё қабули амонат ё сармоягузорӣ мутобиқи
принсипҳои маблағгузории исломӣ;”.

15. Дар банди 2) қисми 2 моддаи 169 баъди калимаҳои
“Хизматрасониҳои алоҳидаи молиявӣ” аломат ва калимаҳои “(аз
ҷумла дар асоси принсипҳои маблағгузории исломӣ)” илова карда
шаванд.

16. Боби 491 бо мазмуни зайл илова карда шавад:

“Боби 491. Принсипҳои асосии андозбандии фаъолияти бонкӣ ва
молиявӣ, бозорҳои фондӣ ва фаъолияти суғуртаи исломӣ мутобиқи
принсипҳои маблағгузории исломӣ.

Моддаи 3261. Муқаррароти асосӣ

1.Низоми андозбандии имтиёзнок, ки дар  боби мазкур пешбинӣ
шудааст, бояд танҳо нисбат ба фаъолияти бонкӣ ва молиявӣ,



фаъолияти бозорҳои фондӣ ва суғуртаи исломӣ, ки мутобиқи
принсипҳои маблағгузории исломӣ ва стандартҳои муқарраркардаи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-маблағгузории
исломӣ) анҷом дода мешаванд, татбиқ гардад.

Агар дар ќисми  1 моддаи 3261 тартиби дигар муқаррар нашуда
бошад, маблағгузории исломӣ, бояд ҳамон андозбандї ва
муносибатеро, ки фаъолияти анъанавии бонкию молиявӣ, фаъолият
дар бозорҳои фондӣ ва суғурта дорад, соҳиб гарданд. Ҳамагуна
андозњо ва ё муќаррароте, ки шароити маблағгузории исломиро
нисбат ба фаъолияти анъанавии бонкию молиявӣ, фаъолият дар
бозорҳои фондӣ ва суғурта вазнинтар мекунанд, нисбат ба
маблағгузории исломї истифода намегарданд.

Модаи 3262. Кумитаи андозбандии фаъолияти бонкию молиявӣ,
фаъолияти бозорҳои фондӣ оид ба суғуртаи исломӣ, ки мутобиқи
принсипҳои маблағгузории исломӣ анҷом дода мешаванд.

1. Бо мақсади мусоидат ба амалӣ намудани низоми андозбандии
имтиёзнок тибқи боби мазкур  аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон  аз ҳисоби намояндагони Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ ва Бонки миллии
Тоҷикистон,  Кумитаи андозбандии фаъолияти бонкию молиявӣ,
фаъолияти бозорҳои фондӣ оид ба суғуртаи исломӣ, ки мутобиқи
принсипҳои маблағгузории исломӣ (минбаъд-Кумита) таъсис дода
мешавад. Вазифаю уҳдадориҳои Кумита аз инҳо иборатанд:

- тасдиқ намудани андозҳои пардохтшаванда, ки дар натиҷаи
амалиётҳои (аҳдҳои) мутобиқи принсипҳои исломии маблағгузорӣ
анҷомдода ба миён омадаанд;

- таҳлили амалиётҳои (аҳдҳои), ки мутобиқи принсипҳои
маблағгузории исломӣ анҷом дода шуда, ба нобаробарӣ дар
андозбандӣ ва танзим дар қиёс бо амалиётҳои (аҳдҳои) анъанавии
молиявӣ оварда мерасонанд;



- доир ба татбиқи якхелаи андозбандӣ ва танзим бо фаъолияти
анъанавии бонкӣ ва молиявӣ мутобиқи принсипҳои маблағгузории
исломӣ қарор қабул мекунад;

- пешниҳоди тавсияҳо оид ба андозбандии имтиёзноки навъҳои
муайяни фаъолияти бонкӣ ва молиявӣ, фаъолият дар бозорҳои фондӣ
ва ё фаъолияти суғуртаи исломӣ.

2. Дар доираи иҷрои вазифаю уҳдадориҳои Кумита, Бонки
миллии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ
санади меъёрии ҳуқуқӣ таҳия ва қабул менамояд, ки он ба чунин
низоми андозбандӣ татбиқ гардида, талаботи иҷро, ҳуҷҷатҳои ба
Кумита пешниҳодшаванда ва инчунин муҳлати пешниҳоди онҳоро
муқаррар менамояд.

Моддаи 3263.Расмиёти ҳисоб ва пардохт кардани андозҳо

Ҳисоб кардан, расмиёт ва шартҳои пардохти андозҳо, ки барои
фаъолияти анъанавии бонкӣ ва молиявӣ, фаъолият дар бозорҳои
фондӣ ва фаъолияти суғурта, инчунин барои эъломияи андозҳо ва
дигар ҳисобот муқаррар шудааст, бояд ба ҳамин тарз нисбат ба ҳамин
навъҳои фаъолияте, ки мутобиқи принсипҳои маблағгузории исломӣ
анҷом дода мешавад, татбиқ гарданд.”.

Моддаи 2. Қонуни мазкур баъди интишори расмии он мавриди
амал қарор дода шавад.


