
РАЁСАТИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

 

ВАЗОРАТИ ДАРОМАДЊО ВА ПАРДОХТЊОИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 

 

ФАРМОИШИ № 336/1 

 

аз 10 октябри соли 2005   шањри Душанбе 
 

«Дар бораи тасдиќ намудани Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба 
андоз аз даромад ва Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба вазъи 

амволии хизматчии давлатї» 
 
Тибќи банди 4 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2005 № 289 

«Дар бораи тасдиќи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба вазъи амволии 
хизматчии давлатї»: 

1. Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Дастурамали 
тартиби пур кардани Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии давлатї тасдиќ карда 
шаванд (замима мегарданд). 

2. Департаменти андози Вазорати даромадњо ва пардохтњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон, шўъбаи тањияи талаботи квалификатсионї ва системаи музди мењнати хизматчиёни 
давлатии Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон Дастурамалњои 
мазкурро барои баќайдгирї ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд. 

3. Департаменти андози Вазорати даромадњо ва пардохтњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон, шўъбаи тањияи талаботи квалификатсионї ва системаи музди мењнати 
хизматчиёни давлатии Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар муддати як моњ баъд аз баќайдгирї дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
Дастурамалњои мазкурро барои истифодаи хизматї ба маќомоти давлатии марказї, 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти андози Љумњурии Тољикистон 
дастрас намоянд. 

4. Назорат аз болои иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини Вазир – Сардори 
Департаменти андози Вазорати даромадњо ва пардохтњои давлатии Љумњурии Тољикистон 
Рабиев Т.Њ. ва муовини Сардори Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон Латипов А.Ќ. гузошта шавад. 

 
 
 

Вазири даромадњо ва пардохтњои  
давлатии Љумњурии Тољикистон   Г. Бобоев 
 
Муовини Сардори Раёсати  
хизмати давлатии назди Президенти  
Љумњурии Тољикистон     А. Латипов  

 

 

 

 

 

 

 



 

Бо Фармоиши Вазорати даромадњо ва 
пардохтњои давлатии Љумњурии 

Тољикистон аз 10 октябри соли 2005, № 336 
тасдиќ шудааст 

 

Бо Фармоиши Раёсати хизмати 
давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 10 октябри соли 2005, № 

1 тасдиќ шудааст 
  

Аз 19 октябри соли 2005 
тањти № 154  

дар Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон  

ба ќайд гирифта шудааст 
 
 

ДАСТУРУЛАМАЛИ 
тартиби пур кардани Эъломия оид ба 

вазъи амволии хизматчии давлатї 
 
Дастуруламали мазкур тибќи банди 4 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 

августи соли 2005 №289 «Дар бораи тасдиќи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия 
оид ба вазъи амволии хизматчии давлатї» тањия карда шудааст. 

Эъломияро оид ба вазъи амволии хизматчии давлатї (минбаъд - «Эъломия») мутобиќи 
муќаррароти моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
маќоми давлатие, ки ба вазифаи давлатии хизмати давлатї таъин (интихоб) ва аз он озод 
намуданро дорад, њуќуќ дорад дар мавриди ба мансаби давлатии хизмати давлатї таъин (интихоб) 
намудани шањрванд ва аз хизматчии давлатї соле як маротиба талаб намояд. 

Маълумоти пешнињоднамуда ба истиснои њолатњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї 
ошкор карда намешавад. 

Мувофиќи муќаррароти моддаи 34 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тањти 
мафњуми «оила» зану шавњар, фарзандон ва падару модароне, ки якљоя зиндагї менамоянд 
ва хољагии умумиро пеш мебаранд, фањмида мешавад. 

Дар Эъломия амволе нишон дода мешавад, ки арзиши воќеиаш зиёда аз 2000 (ду њазор) 
маоши њадди аќали моњонаро ташкил медињад ва инчунин ќарзњо ва дигар ўњдадорињои 
дорои характери молиявї дошта (аз он љумла дар хориља), ки андозаашон аз 500 (панљсад) 
маоши њадди аќали моњона зиёд мебошанд.  

Сатрњои эъломия ба тарзи зерин пур карда мешаванд: 
сатри 1-маълумотњои ин сатр аз љониби маќоми давлатї дарљ карда мешавад; 
сатри 2-ному насаб мувофиќи шиносномаи шањрвандї;  
сатри 3 -раќами мушаххаси андозсупоранда дар асоси шиносномаи шањрвандї ё 

гувоњнома дар бораи додани раќами мушаххаси андозсупоранда дарљ карда мешавад; 
сатри 4-суроѓаи мањалли истиќомати воќеї ва суроѓае, ки дар шиносномаи шањрвандии 

хизматчии давлатї ќайд карда шудааст; 
сатри 5-раќами телефонњо: љои истиќомат, корї ва мобилї; 
сатри 6 –вазифаи шањрванд, ки барои ишѓоли мансаби давлатии хизмати давлатї 

довталаб мебошад ва мансаби давлатие, ки хизматчии давлатї дар рўзи пешнињоди Эъломия 
ишѓол менамояд бо нишон додани номи ташкилот, муассиса, корхона, маќоми давлатї. 

сатри 7- соли њисоботие, ки барои он Эъломия пешнињод карда мешавад; 
сатрњои 8-9 ва 13-арзиши амволи хизматчии давлатї ва аъзои оилаи ў дар охири давраи 

њисоботї аз рўи маълумоти маќомоте, ки амволро ба ќайд мегирад (аз рўи арзиши 
инвентаризасионї) нишон дода мешавад.  

Барои амволе, ки бо асъори хориљї нархгузорї шудааст, арзиши он ба њисоби сомонї 
аз рўи ќурби муайяннамудаи Бонки миллии Тољикистон дар охири давраи њисоботї нишон 
дода мешавад. 

сатри 10 - маблаѓе (арзише), ки њангоми харидани воситањои наќлиёт хизматчии 
давлатї ва аъзои оилаи ў пардохт намудаанд; 

сатрњои 11-12 – маблаѓњои пулї ва сањмияњое, ки хизматчии давлатї ва аъзои оилаи ў 
дар бонкњо (аз љумла дар хориља) ва муассисањои тиљоратї доранд ва маблаѓњои ќарзњои 
гирифташуда; 



сатри 14 - љамъи маблаѓи (арзиши) сатрњои 8-13. 



 
Бо Фармоиши Вазорати даромадњо ва 

пардохтњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон аз 10 октябри соли 2005, 

№ 336 тасдиќ шудааст 

 

Бо Фармоиши Раёсати хизмати давлатии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

аз 10 октябри соли 2005, № 1 тасдиќ 
шудааст 

 
 

Дастуруламали 
тартиби пур кардани Эъломия оид ба андоз 

аз даромади хизматчии давлатї 
 
Дастуруламали мазкур тибќи банди 4 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 

августи соли 2005 №289 «Дар бораи тасдиќи Эъломия оид ба андоз аз даромад ва Эъломия 
оид ба вазъи амволии хизматчии давлатї» тањия карда шудааст. 

Эъломия оид ба андоз аз даромади хизматчии давлатї (минбаъд - «Эъломия») 
мутобиќи муќаррароти моддаи 197 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, моддаи 23 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва моддаи 8 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» ба маќомоти андози љои зисти 
хизматчии давлатї, ки дар он хизматчии давлатї њамчун андозсупоранда ба ќайд гирифта 
шудааст, дар чунин њолатњо пешнињод карда мешавад: 

– њангоми дохил шудан ба хизмати давлатї; 
– њар сол на дертар аз 1 апрели соли минбаъдаи њисоботї. 

Мутобиќи моддаи 123 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон маќомоти андоз 
вазифадоранд маълумотњои Эъломияро махфї нигоњ дошта, њамагуна маълумотњои 
Эъломияро танњо мувофиќи ќонунгузории амалкунанда ё бо иљозати хаттии хизматчии 
давлатї ба дигар шахс дињанд. 

Мутобиќи моддаи 34 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон тањти мафњуми «оила» 
зану шавњар, фарзандон ва падару модароне, ки якљоя зиндагї менамоянд ва хољагии 
умумиро пеш мебаранд, фањмида мешавад. 

Сатрњои эъломия бо тарзи зерин пур карда мешаванд: 
сатри 1- маълумотњои ќисми рости ин сатр аз љониби маќомоти андоз дарљ карда 

мешавад; 
сатри 2 - ному насаби Эъломиядињанда мувофиќи шиносномаи шањрвандї;  
сатри 3 - раќами мушаххаси андозсупоранда дар асоси шиносномаи шањрвандї ё 

гувоњнома дар бораи додани раќами мушаххаси андозсупоранда дарљ карда мешавад; 
сатри 4 - суроѓаи мањалли истиќомати воќеї ва суроѓае, ки дар шиносномаи 

шањрвандии хизматчии давлатї ќайд карда шудааст; 
сатри 5 - раќами телефонњои љои истиќомат, кор ва мобилї; 
сатри 6 – вазифаи шањрванд, ки барои ишѓоли мансаби давлатии хизмати давлатї 

довталаб мебошад ва мансаби давлатие, ки хизматчии давлатї дар рўзи пешнињоди Эъломия 
ишѓол менамояд бо нишон додани номи ташкилот, муассиса, корхона, маќоми давлатї. 

сатри 7- соли њисоботие, ки барои он Эъломия пешнињод карда мешавад; 
сатрњои 8-15 - маълумот оид ба даромадњои хизматчии давлатї, ки дар соли њисоботї 

гирифтааст, нишон дода мешавад. 
Мутобиќи моддаи 161 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон шахсони њуќуќї ва воќеї, ки ба 

хизматчиёни давлатї маош (даромад) медињанд, дар давоми 30 рўзи баъди ба охир расидани соли 
њисоботї вазифадоранд дар мўњлати 10 рўз ба хизматчиёни давлатї бо талаби онњо маълумотнома 
оид ба даромадашон ва маблаѓи андози аз хизматчиёни давлатї нигоњдоштаашон дињанд. 

Бинобар ин барои тасдиќ намудани маълумотњои сатрњо 8-15 ба хизматчии давлатї 
зарўр аст, ки аз љои кори асосї ва аз дигар манбањои даромад маълумотномањо талаб 
намуда, њангоми пур кардани Эъломия аз онњо истифода намояд. 

Барои даромадњое, ки бо асъори хориљї ба даст оварда шудаанд, арзиши даромад ба 
њисоби сомонї аз рўи ќурби муайяннамудаи Бонки миллии Тољикистон дар рўзи гирифтани 
даромад ба њисоб гирифта мешавад. 

Баъди пешнињоди Эъломия нозироти андоз вазифадор мебошад ба хизматчии давлатї 
дар бораи пешнињод карда шудани Эъломия маълумотнома дињад (намунаи маълумотнома 
замима мегардад), ки он дар делои шахсии (парвандаи) хизматчии давлатї нигоњ дошта 
мешавад. 



 

 


