
 
ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА 

ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН 
КАФЕДРАИ АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДӢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНДОЗБАНДИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУШАНБЕ  
ИРФОН 

2019 
 
 



 
2 

 
ББК-Я 73 67,99 (2)2(тоҷик) 
УДК-351. 72(07 5.8) 
И- 69 

Бо қарори Шӯрои илмӣ-методии Донишгоҳи давлатии молия 
ва иқтисоди Тоҷикистон таҳти №11/5.8  аз 24.06.2019с. ба нашр тавсия 
карда шудааст. 

 

Муқарризон: 
Маъруфзода Б.М., сардори Сарраёсати сиёсати 

андози Вазорати молияи Љумњурии То4икистон  
Салимова М.М., н.и.и., дотсент, мудири кафедраи 

андоз ва андозбандї-и Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес 
ва сиёсати Тоҷикистон  

 
Дар зери таҳрири умумии мудири кафедраи 

таҳлили иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон д.и.и.., профессор, Низомов С. Ф  
  
 
       И-Исломов Т.С., Ҷурахонзода Б., Муқимов Қ.М.,     
             Шукуров С.М., Саидов А.С. 

Андозбандии шахсони ӢуӢуӢӢ. Васоити таълимӣ.- 
Душанбе “Ирфон”, 2019.-163 с. 
 

Васоити таълимии мазкур дар заминаи муќаррароти Кодекси 
нави андози Љумњурии То�икистон таълиф ёфта, њадафаш соддаву 
оммафањм гардонидани талаботи ќонунгузории андоз барои 
шањрвандон мебошад.  

Васоити таълимӣ барои дониш�ўёну магистрантони ихтисосҳои 
иқтисоду молия, омӯзгорон, аспирантон,соњибкорон ва мутахассисони 
соҳаи молия тавсия мешавад.  
 
 
 
ISBN                © Исломов Т.С.  

 
 



 
3 

 
 
 

ПЕШГУФТОР 
Содда ва оммафаҳм гардонидани муќаррароти 

амалкунандаи ќонунгузории андози миллї натанњо 
риояи онро аз 4ониби шањрвандон ва 
андозсупорандагон осон ва ќулай мегардонад, балки 
барои онњо 4ињати дуруст ва тезтар азхуд намудани 
моњияти ќонунгузории андоз дар амал басо муфид 
мебошад.  

Яке аз масъалаҳои муҳими рушди иқтисодиёти 
миллї ин равнақу риво4и фаъолияти соҳибкории 
хурд ва миёна мебошад. Дар ин росто омили муҳими 
ба пешравии соњибкорї дар кишвар мусоидаткунанда 
содда ва оммафаҳм будани низоми андозбандии 
миллї ба њисоб меравад.  

Аз ин хотир, муаллиф тасмим гирифтааст, ки 
дар заминаи муќаррароти Кодекси андози Љумњурии 
То4икистон, ки аз 01.01.2013 сол мавриди амал қарор 
дорад, тартиби ҳисоб ва пардохти андозҳоро ба 
хонандагон пешниҳод намояд. Њамзамон, дар 
васоити таълимии пешнињодшуда масоили баҳсноки 
андозбандии шаклҳои гуногуни фаъолияти 
соҳибкорї ба тафсил шарҳ дода шуда, мураттибон 
дар нашрҳои минбаъда давом додани ин корро ба 
наќша гирифтаанд. 

Васоити таълимии мазкур шомили мисолу 
масъалањои гуногун барои рўшан кардани донишҳои 
назариявии андўхтаи хонандагон оид ба андозбандии 
шахсони ҳуқуқї ва воқеїро дар бар мегирад. Ҳадафи 
китоби мазкур ёрии амалї дар њисоби дурусти 
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масъалањои вобаста ба андозбандї аз даромад ва 
молу мулки шахсони воќеї ва њуќуќї мебошад.  

Васоити таълимии «Андозбандии шахсони 
ҷуҷуҷҷ», барои дониш4ўёну магистрантони 
ихтисосҳои иқтисоду молия, омӯзгорон, аспирантон, 
соњибкорон ва  мутахассисони соҳаи молия тавсия 
мешавад.  

Васоити таълимии мазкур аз пешгуфтор ва 4 
боб иборат мебошад.   

Хонандаи азиз! Шумо метавонед тавсия ва 
эродҳои худро вобаста ба китоби мазкур ба суроѓаи 
электронии tohir-1998@mail.ru, ирсол намоед. 

 Дар тањияи нашрњои минбаъда њатман онњоро 
ба назар хоњем гирифт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боби 1.  



 
5 

СИТОНИДАНИ АНДОЗЊО ДАР МАНБАИ 
ПАРДОХТ 

 
Мисоли 1.  

Ба Саидов А. аз 5ои кори асосї музди меҳнат 
ҳисоб карда шуд: - санаи 28 моҳи январ 1200 
сомонї; - санаи 28 моҳи феврал 1300 сомонї. 
Ҳамзамон, санаи 15 моҳи январ тўҳфа, ба 
маблаѓи 10000 сомонї ва санаи 10 моҳи феврал, 
харо5оти сафари хизматї 1500 сомонї, аз он 
ҷумла: хароҷоти сафари хизматӣ зиёда аз 
меъёри муайянкардаи њукумати ҷумҳурӣ 500 
сомонӣ ҳисоб (барои пардохт) карда шуд. 

Талабот:  
Уҳдадории агенти андозро аз музди меҳнати 
ҳисоб карда, муайян намоед. 

 Ҳал: 
Мутобиқи зерфасли 1, фасли 8, моддаи 125 ва 
боби 33 Кодекси андози Љумҳурии То4икистон 
(минбаъд КА ЉТ), аз музди меҳнати ҳисобкарда 
ба коргар андозсупоранда (корфармо-агенти 
андоз) ўҳдадор мебошад, ки маблаѓи андоз аз 
даромад ва маблаѓи андози и4тимоиро дар 
манбаи пардохт ситонад. Мутобиқи зербанди а, 
банди 3, моддаи 104 КА ЉТ, маблаѓи тўҳфа то 
100 нишондињанда барои ҳисобҳо дар як сол 
андозбандї карда намешавад. Мутобиқи банди 
6, моддаи 104 КА ЉТ, харо4оти сафари хизматї 
аз рўи меъёри муайянкардаи Њукумати 4умҳурї 
андозбандї карда намешавад. Бинобар ин, 
маблаѓи харо4оти сафари хизматї зиёда аз 
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меъёри муайянкардаи Ҳукумати 4умҳурї 
андозбандї карда мешавад.  
Маблаѓи андозҳо аз музди меҳнат ҳисоб карда 
шуда, тибқи мўҳлатҳои муайянкардаи сархати 
1, қисми 3, моддаи 125 КАЉТ, ба бу4ет пардохт 
мешаванд. 

Ҳисоби маблаѓњои андозҳо аз даромади корманд дар 
моҳи январ. 

Дар асоси талаботи моддаи 125 КА ҶТ ва 
моддаи 602 КҲМ ҶТ агенти андоз уҳдадор аст, 
ки аз ҳар маблағи пардохтшуда ба корманди 
худ, дар манбаи пардохт андозҳоро ситонад. 
Азбаски, дар навбати аввал тӯҳфа ба корманд 
тақдим карда шуда буд, онро ҷиҳати 
андозбандӣ қарор медиҳанд.  
Дар навбати аввал, бо сабаби он, ки њар як 
шахс тибқи банди 6, моддаи 102 КА ЉТ, ҳуқуқи 
тарњ кардани маблаѓи андози и4тимоиро дорад, 
онро ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андози и�тимої аз тӯҳфаи тақдим 
карда дар моҳи январ = 4500 сомонї × 1% = 45 
сомонї.  
Дар навбати дуюм, аз меъёри  андоз аз даромад 
дар қисми якуми моддаи 103 КА ҶТ 
пешбинишуда истифодабурда, маблаѓи онро 
ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз даромад аз тӯҳфаи тақдим 
карда дар моҳи январ = (140 сомонї - 55 сомонї) 
× 8% + (4500 сомонї – 45 сомонї -140 сомонї) × 
13% = 6,8 сомонї + 560,95 сомонї = 567,75 
сомонї. 
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Маблаѓи андози и�тимої аз музди меҳнати дар 
моҳи январ ҳисобшуда = 1200 сомонї × 1% = 12 
сомонї. 
Дар навбати дуюм, аз меъёри  андоз аз даромад 
дар қисми якуми моддаи 103 КА ҶТ 
пешбинишуда, истифодабурда, маблаѓи онро 
ҳисоб менамоем: 
Ҳангоми  ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз 
музди меҳнати ҳисобшуда, бо сабаби он, ки 
тарҳи шахси барои мақсадҳои андозбандии 
туҳфа татбиқ карда шуда буд, маблағи музди 
меҳнат ҳамчун маблағи зиёда аз 140 сомон, бо 
меъёри 13% андозбандӣ карда мешавад. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати дар 
моҳи январ ҳисобшуда = (1200 сомонї – 12 
сомонї ) × 13% = 154,44 сомонї. 
Ҳисоби маблаѓњои андозҳо аз даромади корманд 
дар моҳи феврал. 
Бо тартиби дар моҳи январ пешбинишуда, 
даромади шахси воқеӣ дар моҳи феврал 
андозбандӣ карда мешавад.  
Маблаѓи андози и�тимої аз маблағи сафари 
хизмати зиёда аз меъёрӣ муайян карда дар моҳи 
феврал = 500 сомонї × 1% = 5 сомонї.          
Дар навбати дуюм, аз меъёри  андоз аз даромад 
дар қисми якуми моддаи 103 КА ҶТ 
пешбинишуда истифодабурда, маблаѓи онро 
ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз даромад маблағи сафари 
хизмати зиёда аз меъёрӣ муайян карда дар моҳи 
феврал  = ( 140 сомонї - 55 сомонї) × 8% + (500 



 
8 

сомонї – 5 сомонї - 140 сомонї ) × 13% = 6,8 
сомонї + 46,15 сомонї = 52,95 сомонї. 
Маблаѓи андози и�тимої аз музди меҳнати дар 
моҳи феврал ҳисобшуда = 1300 сомонї × 1% = 13 
сомонї. 
Дар навбати дуюм, аз меъёри  андоз аз даромад 
истифодабурда, маблаѓи онро ҳисоб менамоем: 
Ҳангоми  ҳисоби маблағи андоз аз даромад аз 
музди меҳнати ҳисобшуда, бо сабаби он, ки 
тарҳи шахси барои мақсадҳои андозбандии 
туҳфа татбиқ карда шуда буд, маблағи музди 
меҳнат ҳамчун маблағи зиёда аз 140 сомон, бо 
меъёри 13% андозбандӣ карда мешавад. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати дар 
моҳи январ ҳисобшуда = ( 1300 сомонї – 13 
сомонї ) × 13% = 167,31 сомонї. 
Инчунин, корфармо - агенти андоз дар асоси 
сархати якуми қисми якуми моддаи 212 ва 
қисми якуми моддаи 216 КА ҶТ оид ба музди 
меҳнати ба коргарон ҳисобшуда, супорандаи 
андози иҷтимоӣ эътироф шуда, уҳдадор аст, ки 
тибқи меъёри 25% онро ҳисоб намуда ба буҷет 
пардохт кунад.  

Ҳисоби маблаѓњои андози иҷтимоӣ дар моҳи январ. 
Маблаѓи андози и�тимої (25%) аз музди 
меҳнати дар моҳи январи ба коргар ҳисобшуда = 
(1200 сомонї + 4500 сомонї ) × 25% = 1425 
сомонї. 
Маблаѓи андози и�тимої (25%) аз музди 
меҳнати дар моҳи феврали ба коргар ҳисобшуда 
= (1300 сомонї + 500 сомонї) × 25% = 450 
сомонї. 
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Ҳамзамон, тибқи банди 4, моддаи 164 КА ЉТ, 
агар корфармо супорандаи ААИ бошад, 
ўҳдадор аст, ки аз тўҳфаи додашуда ААИ 
пардохт намояд (ниг.ба мисоли 35). 

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
 Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз туҳфаи 
додашуда дар моҳи январ: 

Ҳисоби туҳфа (музди меҳнат) дар санаи 15 -уми 
моҳи январ: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат / Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт - 10000  
сомонї (барои мақсади андоз аз фоида 10000 
сомонї ба инобат гирифта мешавад); 
Ҳисоби андози и4тимої аз туҳфа (музди 
меҳнат) дар санаи 15-уми январ: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт / Кт 
22220 Андози и4тимои барои пардохт – 45 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз туҳфа (музди 
меҳнат) дар санаи 15 - уми январ: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 567,75 
сомонї; 
Пардохти туҳфа ба Саидов А.: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт / Кт 
10711 «Молҳо дар анбор» – 10000 сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої (25%) аз туҳфа (музди 
меҳнат) дар санаи 15 - уми январ: 
Дт 55513 Хароҷоти андозҳо / Кт 22240 Андози 
и4тимои барои пардохт – 1125 сомонї; 

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз музди 
меҳнат дар моҳи январ: 



 
10 

Ҳисоби музди меҳнат дар санаи 28-уми январ: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 1200 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат дар 
санаи 28-уми январ: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 12 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат дар 
санаи 28-уми январ: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 154,44 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат дар санаи 28-уми январ:  
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї - 1033,56 
сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 12 сомонї;   
Ҳисоби андози и4тимої (25%) аз туҳфа (музди 
меҳнат) дар санаи 15 - уми январ: 
Дт 55513 Хароҷоти андозҳо /Кт 22240 Андози 
и4тимои барои пардохт – 300 сомонї; 

Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз харо�оти 
сафари хизматї дар моҳи феврал: 

Ҳисоби харо4оти сафари хизматї дар санаи 10 - 
уми феврал: 
Дт 55318 Харо4оти сафари хизматї /Кт 10520 
Қарздории дебитории кормандон - 1500 сомонї; 
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Ҳисоби андози и4тимої аз харо4оти сафари 
хизматї дар санаи 10 - уми феврал: 
Дт 10520 Қарздории дебитории кормандон /Кт 
22220 андози и4тимои барои пардохт – 5 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз харо4оти сафари 
хизматї дар санаи 10 - уми феврал: 
Дт 10520 Қарздории дебитории кормандон /Кт 
22230 андоз аз даромад барои пардохт - 52,95 
сомонї; 
Уҳдадориҳои андозї аз харо4оти сафари 
хизматї ҳисоб карда шуда аз ҳисоби музди 
меҳнати моҳи феврал нигоҳ дошта мешаванд; 

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз музди 
меҳнат дар моҳи феврал: 

Ҳисоби музди меҳнат дар санаи 28 - уми феврал: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 1300 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат дар 
санаи 28 - уми феврал: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 13 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат дар 
санаи 28 –уми феврал: 
Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 
андоз аз даромад барои пардохт- 167,31 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат дар санаи 28-уми 
феврал: Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт 
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/Кт 10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї – 
1061,74 сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 13 сомонї; 

Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї – 167,31 сомонї;   

Эзоҳ: 
як нишондињанда барои ҳисобњо дар мисоли 
мазкур ва мисолҳои минбаъдаба 55 сомонї 
баробар аст. 

 
Мисоли 2. 

Ба Њамидова А., ки дар чойхона пешхизмат 
шуда, фаъолияти корї менамояд, аз 5ониби 
корфармо дар моҳи май маблаѓњои зерин ҳисоб 
(барои пардохт) карда шудаанд: - дар санаи 10 
май мукофотпулї - 500 сомонї; - дар санаи 21 
май бо сабаби фавти падараш кўмакпулї - 300 
сомонї; - дар санаи 25 май музди меҳнат – 1250 
сомонї. 

Талабот:  
Тартиби ҳисоб ва пардохти андозро 
(андозҳоро) аз музди меҳнат ва маблаѓи онро 
муайян намоед.  

Ҳал: 
Мутобиқи сархати. 1, қисми 1, моддаи 125 КА 
ЉТ, шахсоне, ки ба шахсони воқеии кироякори 
худ дар шакли музди меҳнат даромад медињанд, 
вазифадоранд дар манбаи пардохт (пеш аз 
пардохти маблаѓњои зикргардида ба шахси 
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воқеї) маблаѓи андозро ситонанд. Барои 
мақсадҳои андозбандї, тибқи моддаи 99 КА 
ЉТ, мукофотпулї ва кўмакпулї ба музди 
меҳнат баробар карда мешаванд. 
Хотиррасон менамоем, ки тибқи моддаи 602 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ, 
барои риоя накардани тартиби нигоњдоштан ё 
нигоњ надоштани андоз дар манбаи пардохт, 
инчунин нигоњ надоштан ё дар мўњлати 
муќарраргардида нагузаронидани андози 
нигоњдошташуда (ҳисобкардашуда) ба бу4ет ё 
фонди давлатї 4арима пешбинї шудааст. 

Ҳисоби маблаѓи андозҳо аз музди меҳнат дар моҳи 
май: 

1) Маблаѓи андози и4тимої аз мукофотпулї = 
500 сомонї × 1% = 5 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз мукофотпулї = 
(140 сомонї - 55 сомонї ) × 8% + ( 500 сомонї - 
140 сомонї - 5 сомонї ) × 13% = 52,95 сомонї. 
2) Маблаѓи андози и4тимої аз кўмакпулї = 300 
сомонї × 1% = 3 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз кўмакпулї = (300 
сомонї - 3 сомонї ) × 13% = 38,61 сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої аз музди меҳнат = 
1250  сомонї × 1% = 12,50 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнат = 
(1250 сомонї -12,50 сомонї) × 13% = 160,87 
сомонї.  
Маблаѓи андози и4тимої дар моҳи май = 5 
сомонї + 3 сомонї + 12,50 сомонї = 20,5 
сомонї.  
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Маблаѓи андоз аз даромад дар моҳи май = 52,95 
сомонї + 38,61 сомонї + 160,87 сомонї = 252,43 
сомонї.  

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз даромад 
дар шакли музди меҳнати Ҳамидова А: 

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 2050 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 20,5 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 
андоз аз даромад барои пардохт - 252,43  
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди 
меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои 
пулї бо арзи миллї – 1818,07 сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї – 20,5 сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 252,43 сомонї;   

 
Мисоли 3. 

Корхонаи «Роњи абрешим» ба Самадов Ш., ки 
дар корхонаи «То5ик-А» фаъолияти корї 
менамояд, тибқи шартнома 5000 сомонї барои 
хизматрасонї ҳисоб (барои пардохт) намудааст.   
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Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро (андозҳоро) ҳисоб кунед. 

 

Ҳал:  
Маблаѓи ҳисоб карда аз 4ониби корхонаи 
«Роњи абрешим» ба Самадов Ш, мутобиқи: 
сархати 2, қисми 1, моддаи 212 КА ЉТ; қисми 2, 
моддаи 213 КА ЉТ; қисми 2, моддаи 214 КА ЉТ; 
қисми 3, моддаи 212 КА ЉТ; қисми 1, моддаи 
216 КА ЉТ; қисми 1, моддаи 99 КА ЉТ; қисми 2, 
моддаи 103 КА ЉТ ва моддаи 125 КА ЉТ, дар 
манбаи пардохт андозбандї карда мешавад.  
Маблаѓи андозҳо аз даромади Самадов Ш., ки 
корхонаи «Роњи абрешим» дар манбаи пардохт 
ўҳдадор аст, ки ситонад, ба 693,5 сомонї 
баробар аст, аз он 4умла:  
- Маблаѓи андози и4тимої аз даромади (музди 
меҳнати) Самадов Ш. = 5000 сомонї × 1% = 50 
сомонї. 
- Маблаѓи андоз аз даромад аз даромади (музди 
меҳнат) Самадов Ш. = (5000 сомонї - 50 
сомонї) × 13% = 643,5 сомонї.  

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз даромад 
дар шакли музди меҳнати Самадов Ш: 

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 5000 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат: 
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Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 50 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 
андоз аз даромад барои пардохт- 643,5 сомонї; 
Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди 
меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои 
пулї бо арзи миллї – 4406,5 сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї – 50 сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї- 643,5 сомонї;   

 
Мисоли 4. 

Корфармо ба шахси воқеї - резидент, ки аз 1 то 
10 сентябр тибқи сархати дуюми қисми якуми 
моддаи 125 КА ҶТ хизмат расонидааст, 900 
сомонї музди меҳнат ва 2500 сомонї маблаѓи 
таҳсили фарзандашро дар донишкада ҳисоб 
(барои пардохт) кардааст. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро (андозҳоро) ҳисоб намоед.  

Ҳал: 
Маблаѓи ҳисоб карда шуда тибқи сархати 3, 
қисми 3 ва қисми 1 моддаи 99 КА ЉТ ба музди 
меҳнат баробар карда мешаванд. Њамзамон, 
тибқи қисми 4, моддаи 102 КА ЉТ, шахси воқеї 
барои мақсадњои андоз аз даромад аз 
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тарҳкуниҳои шахсї истифода бурда 
наметавонад. 
Маблаѓи андоз (андозҳо) аз музди меҳнати 
шахси воқеї - резидент = 464,58 сомонї, аз он 
4умла: 
Маблаѓи андози и4тимої аз музди меҳнати 
шахси воқеї - резидент = 3400 сомонї × 1% = 34 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнат 
(3400 сомонї - 34 сомонї) × 13% = 437, 58 
сомонї. 

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз даромад 
дар шакли музди меҳнати шахси  воқеї-резидент: 

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 3400 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 34 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 
андоз аз даромад барои пардохт- 437,58 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди 
меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои 
пулї бо арзи миллї – 2996,42 сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї – 34 сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
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Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї- 437,58 сомонї;   

 
 
Мисоли 5. 

Корфармо (шахси ҳуқуќї - резидент) ба шахси 
воқеї - ѓайрирезидент, ки аз 1 феврали соли 
равон то 31 декабри соли равон тибқи шартнома 
(сархати дуюми қисми якуми моддаи 125 КА 
ҶТ) фаъолият намудааст ҳармоҳа 1500 сомонї 
ҳисоб (барои пардохт) кардааст. 

Талабот:  
Тартиби андозбандии шахси воқеї - 
ѓайрирезидентро муайян намуда, маблаѓи 
андозро (андозҳоро) аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддањои 103,128 ва боби 33 КА ЉТ 
корфармо ўҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент маблаѓи андоз аз 
даромад бо меъёри 25% ҳисоб намояд. 
Бо сабаби он, ки шахси воқеї – ѓайрирезидент 
ба талаботи моддаи 11 КА ЉТ 4авобгў 
мебошад, корфармо ўҳдадор аст, дар мисоли 
мазкур аз моҳи август музди меҳнати ҳисоб 
кардаро тибқи меъёри қисми якуми моддаи 103 
КА ҶТ андозбандӣ кунад.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромади шахси воқеї - 
ѓайрирезидент: 

Маблаѓи андоз аз даромад аз даромади шахси 
воқеї - ѓайрирезидент дар моҳњои феврал то 
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августи соли равон = 1500 сомонї × 25% = 375 
сомонї 
 
 

Ҳисоби маблаѓи андозҳо музди меҳнати шахси воқеї - 
резидент барои моҳҳои август - декабр: 

Маблаѓи андози и4тимої барои њар моҳи соли 
равон (аз август охири декабр) аз музди меҳнат 
= 1500 сомонї × 1% = 15 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад барои њар моҳи соли 
равон (аз август то охири декабр) аз музди 
меҳнат = (1500 сомонї - 15 сомонї) × 13% = 
193,05 сомонї 

Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз даромад 
дар шакли музди меҳнати шахси  воқеї-ғайрирезидент: 

Ҳисоби даромад дар шакли музди меҳнат: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 1500 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 музди меҳнат барои пардохт /Кт 22230 
андоз аз даромад барои пардохт- 375 сомонї; 
Пардохти музди меҳнат: Дт 22210 Музди 
меҳнат барои пардохт /Кт 10110 Воситаҳои 
пулї бо арзи миллї – 1125 сомонї; 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї- 375 сомонї;   

 
Мисоли 6. 

Корфармо (шахси ҳуқуки - резидент) ба шахси 
воқеї - ѓайрирезидент, ки аз 10 июли соли 
гузашта то 31 декабри соли равон тибқи 
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шартнома (сархати якуми қисми якуми моддаи 
125 КА ҶТ) фаъолият намудааст, њармоҳа 2500 
сомонї ҳаққи хизмат ҳисоб (барои пардохт) 
кардааст. 

Талабот:  
Тартиби андозбандии шахси воқеї -
ѓайрирезидентро муайян намуда, маблаѓи 
андозро (андозҳоро) аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддањои 103,128 ва боби 33 КА ЉТ 
корфармо ўҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент маблаѓи андоз аз 
даромад бо меъёри 25 % ҳисоб намояд. 
Бо сабаби он, ки шахси воқеї – ѓайрирезидент 
ба талаботи моддаи 11 КА ЉТ 4авобгў 
мебошад, корфармо ўҳдадор аст, дар мисоли 
мазкур аз оѓози соли равон музди меҳнати 
ҳисобкардаро ҳамчун музди меҳнати шахси 
воқеї - резидент андозбандї намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати 
шахси воқеї - ѓайрирезидент: 

Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати 
шахси воқеї - ѓайрирезидент барои њар моҳи 
соли равон (аз июл то охири декабри соли 
гузашта) = 2500 сомонї × 25% = 625 сомонї 

Ҳисоби маблаѓи андозҳо аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезиденте, ки шахси воқеї -резидент 
эътироф шуд: 

Маблаѓи андози и4тимої барои њар моҳи соли 
равон (аз январ то охири декабр) аз музди 
меҳнат = 2500 сомонї × 1% = 25 сомонї. 
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Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнат 
барои хар моҳи соли равон (аз январ то охири 
декабр) = (2500 сомонї – 25 сомонї) × 13% = 
321,75 сомонї 

Мисоли 7.  
Музди меҳнати њармоҳа ҳисоб (барои пардохт) 
кардашудаи шахси – воқеие, ки аз имтиёзи 
қисми 2, моддаи 102 КА ЉТ истифода мебарад, 
1800 сомонї мебошад. 

Талабот: 
Маблаѓи андоз (андозҳо)-ро аз музди меҳнат 
ҳисоб кунед. 

Ҳал: 
Ҳисоби маблаѓњои андозҳо аз музди меҳнати 
шахси воқеие, ки аз имтиёзи қисми 2, моддаи 
102 КА ЉТ ҳуқуќи истифода бурдан дорад: 
Маблаѓи андози и4тимої аз музди меҳнат дар 
як моҳ = 1800 сомонї × 1% = 18 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнат дар 
як моҳ = (635 сомонї - 550 сомонї) × 8% + (1800 
сомонї - 635 сомонї - 18 сомонї) × 13% = 155,91 
сомонї. 

Эзоҳ:  
нишондињанда барои ҳисобњо дар мисоли мазкур 
ба 55 сомонї баробар аст. 

Мисоли 8.  
Шахси воқеӣ дар ДДМИТ ба фаъолияти кори 
машѓул буда, инчунин хонаи дуҳу5рагии худро 
ба и5ора месупорад. Мутобиқи шартномаи 
и5ора, харо5отњои вобаста ба истифодабарии 
амволи ба и5орадода (бе андоз),   ба зиммаи 
шахси и5орагир вогузор карда шудаанд. 
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Хаққи и5орапулї дар як моҳ 1200 сомонї 
мебошад. 

 
 
Талабот:  

Тартиби андозбандии и4орапулии шахси 
воқеиро муайян намуда, маблаѓи андоз 
(андозҳоро) ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи талаботњои қисми 3, моддаи 8, 
моддаи 100, қисми 4, моддаи 156 ва қисми якуми 
моддаи 158  КА ЉТ, шахси воқеї ўҳдадор аст, 
аз иҷорапулї, барои соли равон то 1 апрели 
соли оянда эъломияи андоз аз даромадро 
пешнињод намояд ва маблаѓи андозро пардохт 
кунад.  
Маблаѓи андоз аз даромад аз и4орапулї дар як 
моҳ = 1200 сомонї × 13% = 156 сомонї 

 
Мисоли 9.  

Шахси воқеие, ки ба фаъолияти кори машғул 
намебошад, хонаи дуҳу5рагии худро ба и5ора 
месупорад. Мутобиқи шартномаи и5ора, 
харо5отњои вобаста ба истифодабарии амволи ба 
и5орадода (бе андоз),   ба зиммаи шахси 
и5орагир вогузор карда шудаанд. 
Хаққи и4орапулї дар як моҳ 1200 сомонї 
мебошад. 

Талабот:  
Тартиби андозбандии и4орапулии шахси 
воқеиро муайян намуда, маблаѓи андоз 
(андозҳоро) ҳисоб кунед. 
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Ҳал: 
Мутобиқи талаботњои қисми 3, моддаи 8 ва 
бобҳои 42,43 КА ЉТ, шахси воқеї ўҳдадор аст, 
ки худро ба ҳайси соҳибкорӣ инфиродӣ ба қайд 
гирифта, тибқи низоми соддакардашуда барои 
субъектҳои хурди соҳибкорӣ тибқи меъёри 6% 
андозро ҳар семоҳа ба буҷет пардохт кунад.   
Маблаѓи андози  низоми соддакардашуда 
барои субъектҳои хурди соҳибкорӣ аз 
и4орапулї дар ҳар як семоҳа = (1200 сомонї × 
3) × 6% = 216 сомонї. 
Инчунин, соҳибкори инфиродӣ уҳдадор аст, ки 
андози иҷтимоӣ тибқи меъёри 1% аз даромади 
худ, вале на кам аз ҳадди ниҳоӣ барои патент 
дар макони фаъолият пешбинишуда, ба буҷет 
пардохт кунад.    

 
Мисоли 10.   

Шахси воқеї - ѓайрирезидент дар 4 моҳи 
гузашта  даромадњои зерин, аз манбаъњои воќеъ 
дар ЉТ  гирифтааст (ҳисоб намудаанд): 
- бурд аз иштирок дар озмуни ҷумҳуриявӣ – 890 
сомонї; 
- даромад аз меҳнати кироя (аз сентябр то январ) 
6400 сомонї (1600 сомонї × 4 моҳ); 
- дар рўзи таваллуд 25 сентябр, тўњфа - мошини 
сабукрав аз корфармо. 

Эзоҳ: 
 арзиши бозории мошини сабукрав 30000 сомонї. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро (андозҳоро) ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
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Мутобиқи сархати В, қисми 3, моддаи 104 КА 
ЉТ бурд аз иштирок дар озмун аз пардохти 
андоз аз даромад озод мебошад. Мутобиқи 
сархати 5, қисми 6, моддаи 128 КА ЉТ, 
корфармо ўҳдадор аст, ки аз даромад дар 
шакли музди меҳнат ва тўҳфа, андозро дар 
манбаи пардохт бо меъёри 25% (қисми 3, 
моддаи 103) ситонад. Ҳамзамон, тибқи сархати 
В, қисми 3, моддаи 104 КА ЉТ, 5500 сомонї 
маблаѓи тўњфаи шахси воқеї -ѓайрирезидент аз 
пардохти андоз аз даромад озод мебошад, 
инчунин, тибқи банди 4, моддаи 164 КА ЉТ, 
агар корфармо супорандаи ААИ бошад, ў 
ўҳдадор аст, ки аз тўҳфаи додашуда ААИ 
пардохт намояд (нигаред ба мисоли 35). 

 
Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромад дар шакли музди 
меҳнат ва тўњфа: 

Маблаѓи андоз аз даромад дар шакли музди 
меҳнат дар моҳи сентябр = (1600 сомонї + 
30000 сомонї – 5500 сомонї) × 25% = 6525 
сомонї; 
Маблаѓи андоз аз даромад дар шакли музди 
меҳнат дар моҳи октябр = 1600 сомонї × 25% = 
400 сомонї;  
Маблаѓи андоз аз даромад дар шакли музди 
меҳнат дар моҳи ноябр = 1600 сомонї × 25% = 
400 сомонї;   
Маблаѓи андоз аз даромад дар шакли музди 
меҳнат дар моҳи декабр = 1600 сомонї × 25% = 
400 сомонї;   

Мисоли 11. 
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Шахси воқеї - ѓайрирезидент тибқи шартнома 
дар моҳи май ба меҳмонхона (корхонаи 
резидентї) хўриши махсус тайёр намуда, аз 
хизматрасонии худ 25005 сомонї даромад 
гирифтааст (ҳисоб намудаанд): 

Талабот:  
Маблаѓи андозро (андозҳоро) аз хизматрасонии 
шахси воқеї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 
Мутобиқи моддаи 128 ва 177 КА ЉТ 
мењмонхона (корхонаи резидентї) ўҳдадор аст, 
ки аз маблаѓи ҳисоб карда барои 
хизматрасонии шахси воқеї - ѓайрирезидент 
маблаѓи андоз аз даромад ва ААИ ситонад. Дар 
навбати аввал, маблаѓи ААИ - ро муайян 
мекунем, зеро тибқи моддаи 128 маблаѓи ААИ 
тарњ карда мешавад. 

Ҳисоби маблаѓњои андоз аз даромад ва ААИ аз 
хизматрасонии шахси воқеї - ѓайрирезидент: 

Маблаѓи ААИ аз хизматрасонии шахси воқеї – 
ѓайрирезидент = 25005 сомонї × 18% : 118% = 
3814 сомонї; 
Маблаѓи андозе, ки дар манбаи пардохт 
ситонида мешавад = (25005 сомонї – 3814 
сомонї) × 25% = 5298 сомонї. 

 
Мисоли 12.  

Шахси воқеӣ - резидент, ки ба фаъолияти 
омӯзгори машғул буда, дар моҳи январи соли 
2018 мошини сабукрави худро ба маблағи 10000 
сомони фурухт. Мошини сабукрав аз ҷониби ӯ 
дар моҳи феврали соли 2017 ба маблағи 9000 
сомонӣ харидори карда шудааст.  
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  Талабот: 
 Тартиби андозбандии даромади шахси воқеиро 
аз ҳисоби фуруши мошини сабукрав муайян 
намуда, дар ҳолати зарури маблағи андозро 
ҳисоб кунед.  

Ҳал:   
Мутобиқи   сархати сеюми қисми якуми моддаи 
100 Кодекси Андози Љумҳурии То4икистон 
(минбаъд КА ЉТ), даромади мазкур ба 
даромадҳое, ки ба меҳнати кироя мансуб 
нестанд тааллуқ дошта, афзоиши фуруши 
мошини сабукрав даромади шахси воқеӣ 
эътироф мешавад. Даромади мазкур тибқи 
моддаи 125 КА ҶТ дар манбаи пардохт 
андозбандӣ карда намешавад.  
Бинобар ин, шахси воқеӣ нисбати даромдаи 
мазкур дар асоси талаботи моддаҳои қисми 
чоруми моддаи 156 ва қисми якуми моддаи 158 
КА ҶТ уҳдадор аст, ки то санаи якуми апрели 
соли 2019 ба мақомоти андози маҳаллӣ 
бақайдгирии худ эъломияи андоз аз даромадро 
пешниҳод намуда, маблағи андоз аз даромадро 
ба буҷет пардохт кунад.   

Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромад аз фуруши амволи 
манқул 

Даромад аз фуруши мошини сабукрав баробар 
аст ба  1000 сомонӣ (10000 сомонӣ - 9000 
сомонӣ)  
Маблаѓи андоз аз даромад аз афзоиши фуруши 
мошини сабукрав = 1000 сомонӣ × 13% = 130 
сомонї. 
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Мисоли 13.  

Шахси воқеӣ - резидент, ки ба фаъолияти 
омӯзгори машғул буда, дар моҳи январи соли 
2018 мошини сабукрави худро ба маблағи 9000 
сомони фурухт. Мошини сабукрав аз ҷониби ӯ 
дар моҳи феврали соли 2017 ба маблағи 9500 
сомонӣ харидори карда шудааст.  

  Талабот: 
Тартиби андозбандии даромади шахси воқеиро 
аз ҳисоби фуруши мошини сабукрав муайян 
намуда, дар ҳолати зарури маблағи андозро 
ҳисоб кунед.  

Ҳал:   
Мутобиқи   сархати сеюми қисми якуми моддаи 
100 Кодекси Андози Љумҳурии То4икистон 
(минбаъд КА ЉТ), даромади мазкур ба 
даромадҳое, ки ба меҳнати кироя мансуб 
нестанд тааллуқ дошта, афзоиши фуруши 
мошини сабукрав даромади шахси воқеӣ 
эътироф мешавад. Вале, бо дарназардошти он, 
ки дар ҳолати мазкур афзоиш аз фуруш 
мушоҳида карда намешавад, уҳдадории андози 
ба вуҷуд намеояд.  

 
Мисоли 14.  

Шахси воқеӣ - резидент, ки ба фаъолияти 
омӯзгори машғул буда, дар моҳи январи соли 
2018 мошини сабукрави худро ба маблағи 10000 
сомони фурухт. Мошини сабукрав аз ҷониби ӯ 
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дар моҳи феврали соли 2015 ба маблағи 9000 
сомонӣ харидори карда шудааст.  

  Талабот:  
Тартиби андозбандии даромади шахси воқеиро 
аз ҳисоби фуруши мошини сабукрав муайян 
намуда, дар ҳолати зарури маблағи андозро 
ҳисоб кунед.  

Ҳал:   
Мутобиқи   сархати сеюми қисми якуми моддаи 
100 Кодекси Андози Љумҳурии То4икистон 
(минбаъд КА ЉТ), даромади мазкур ба 
даромадҳое, ки ба меҳнати кироя мансуб 
нестанд тааллуқ дошта, афзоиши фуруши 
мошини сабукрав даромади шахси воқеӣ 
эътироф мешавад. Даромади мазкур тибқи 
моддаи 125 КА ҶТ дар манбаи пардохт 
андозбандӣ карда намешавад.  
Бинобар ин, шахси воқеӣ нисбати даромдаи 
мазкур дар асоси талаботи моддаҳои қисми 
чоруми моддаи 156 ва қисми якуми моддаи 158 
КА ҶТ уҳдадор аст, ки то санаи якуми апрели 
соли 2019 ба мақомоти андози маҳаллӣ 
бақайдгирии худ эъломияи андоз аз даромадро 
пешниҳод намуда, маблағи андоз аз даромадро 
ба буҷет пардохт кунад.  
Аммо, дар асоси зербанди б, қисми ҳафтуми 
моддаи 104 КА ҶТ даромади номбурдаи шахси 
воқеӣ аз пардохти андоз аз даромад озод 
мебошад. 

 
Мисоли 15.  
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Ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки  дар 
асоси шартномаи хизматрасонӣ ба ташкилоти 
байналмиллалии САҲА хизматрасонӣ кардааст, 
ба маблағи 2000 сомонӣ ҳаққи хизматрасонӣ 
пардохт карда шуд. Дар асоси шартномаи 
мазкур иҷрои уҳдадории андози ба зиммаи 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда 
шудааст.  

 Талабот:  
Тартиби андозбандии ҳолати ҷойдоштаро 
муайян намуда, маблағҳои андозҳои дахлдорро 
ҳисоб кунед. 

Ҳал:   
Дар асоси муқаррароти созишномаи байни 
давлати ташкилотҳои байналмиллалӣ аз 
уҳдадории агенти андоз озод мебошанд. 
Ҳамзамон, дар асоси фасли 8 ва боби 33 КА ҶТ 
шахси воқеӣ уҳдадор аст, ки аз даромади худ 
дар шакли музди меҳнат мустақилона ба 
мақомоти андози маҳаллӣ ба қайдгирии худ 
эъломияи ягонаи андоз аз даромад ва андози 
иҷтимоиро пешниҳод намуда, маблағи онҳоро 
ба буҷет пардохт кунад.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ  
Маблаѓи андози иҷтимоӣ тибқи меъёри 1% = 
2000 сомонӣ × 1% = 20 сомонї. 
Маблаѓи андози иҷтимоӣ тибқи меъёри 25% = 
2000 сомонӣ × 25% = 500 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад = (140 сомонӣ - 55 
сомонӣ) * 8% + (2000 сомонӣ - 140 сомонӣ - 20 
сомонӣ) =  246 сомонї. 
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Мисоли 16. 
Ба Њамидова А., ки дар чойхона пешхизмат 
шуда, фаъолияти корї менамояд, аз 5ониби 
корфармо дар моҳи май маблаѓњои зерин ҳисоб 
(барои пардохт) карда шудаанд: - дар санаи 10 
май пешпардохти музди меҳнат – 600 сомонї; - 
дар санаи 21 май маблағи таъмири хонаи 
истиқоматии коргари номбурда ба корхонаи 
сохтмонї – 400 сомонї; - дар санаи 25 май музди 
меҳнат – 1200 сомонї. 

Талабот:  
Тартиби ҳисоб ва пардохти андозро 
(андозҳоро) аз музди меҳнат ва маблаѓи онро 
муайян намуда, амалиётҳои муҳосибиро барои 
субъектҳои хо4агидорї нишон диҳед. 

Ҳал: 
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 125 КА 
ЉТ, шахсоне, ки ба шахсони воқеии кироякори 
худ дар шакли музди меҳнат даромад медињанд, 
вазифадоранд дар манбаи пардохт (пеш аз 
пардохти маблаѓњои зикргардида ба шахси 
воқеї) маблаѓи андозро ситонанд. Барои 
мақсадҳои андозбандї, тибқи моддаи 99 КА 
ЉТ, пешпардохт ва пардохти таъмири хонаи 
истиқоматии коргар ба музди меҳнат баробар 
карда мешаванд.   
Хотиррасон менамоем, ки тибқи моддаи 602 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ, 
барои риоя накардани тартиби нигоњдоштан ё 
нигоњ надоштани андоз дар манбаи пардохт, 
инчунин нигоњ надоштан ё дар мўњлати 
муќарраргардида нагузаронидани андози 
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нигоњдошташуда (ҳисобкардашуда) ба бу4ет ё 
фонди давлатї 4арима пешбинї шудааст. 

Ҳисоби маблаѓи андозҳо аз музди меҳнат 
(пешпардохти музди меҳнат, пардохти таъмири хонаи 
истиқоматї ва музди меҳнат) дар моҳи май: 

1) Маблаѓи андози и4тимої аз пешпардохт = 
600 сомонї × 1% = 6 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз мукофотпулї = 
(140 сомонї - 55 сомонї) × 8% + (600 сомонї - 
140 сомонї - 6 сомонї) × 13% = 65,82 сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої аз пардохти таъмири 
хонаи истиқоматї = 400 сомонї × 1% = 4 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз пардохти 
таъмири хонаи истиқоматї = (400 сомонї - 4 
сомонї) × 13% = 51,48 сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої аз музди меҳнат = 
1200 сомонї × 1% = 12 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромади музди меҳнат = 
(1200 сомонї -12 сомонї) × 13% = 154,44 
сомонї.  
Маблаѓи андози и4тимої дар моҳи май = 6 
сомонї + 4 сомонї + 12 сомонї = 22 сомонї.  
Маблаѓи андоз аз даромад дар моҳи май = 
67,02 сомонї + 51,48 сомонї + 154,44 сомонї = 
273,26 сомонї.  

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз 
пешпардохти музди меҳнатдар санаи 10 - уми май: 

Ҳисоби пешпардохти музди меҳнат дар санаи 
10 - уми феврал: 
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Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат/Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 600 сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз пешпардохти музди 
меҳнат дар санаи 10 - уми феврал: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 6 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз пешпардохти музди 
меҳнат дар санаи 10 - уми феврал: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 65,82 
сомонї; 
Пардохти пешпардохти музди меҳнат дар санаи 
10 - уми феврал: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї - 526,98 
сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 6 сомонї;   
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї- 67,02 сомонї;    

Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз харо�оти 
таъмири хонаи истиқоматии коргар Ҳомидова А. дар 
санаи 21 моҳи май: 

Ҳисоби харо4оти таъмири хонаи истиқоматии 
коргар (музди меҳнат) дар санаи 21 - уми май: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 400 сомонї; 
Ҳисоби уҳдадорї дар назди шахси сеюм дар 
санаи 21 - уми май: 
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Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22010 Ҳисобҳо барои пардохт аз руи молу 
хизматҳо – 400 сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз харо4оти таъмири 
хонаи истиқоматї дар санаи 21 -уми май: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 4 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз харо4оти таъмири 
хонаи истиқоматии коргар дар санаи 21 - уми 
май: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 51,48 
сомонї; 
Уҳдадории андозиро аз харо4оти таъмири 
хонаи истиқоматии коргар ҳисобкарда, аз 
ҳисоби музди меҳнат нигоҳ медоранд; 

Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди 
меҳнат коргар Ҳомидова А. Дар санаи 25 - уми май: 

Ҳисоби музди меҳнат дар санаи 25 - уми май: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 1200 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат дар 
санаи 25 - уми май: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 12 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат дар 
санаи 25 – уми май: 
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Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 154,44 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат дар санаи 25 - уми май: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї – 978,08 
сомонї;   
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимои барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї – 16 сомонї;     
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 205,92 сомонї; 

Эзоҳ:  
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди 
меҳнат ба амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо 
аз пешпардохт мутобиқат мекунад. 

 
Мисоли 17. 

Корхонаи ЉДММ «Эдем» ба коргари худ, 
Назаров Н., дар санаи 28 моҳи май маблаѓи 500 
сомонї - қарздории дебиториашро бахшида, 
инчунин дар санаи зикргардида 2000 сомонї, 
музди меҳнат ҳисоб кардааст.   

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро (андозҳоро) ҳисоб кунед, инчунин 
амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои 
хо4агидорї нишон диҳед. 

Ҳал:  
Маблаѓи ҳисобкарда аз 4ониби корхонаи «Роњи 
абрешим» ба Самадов Ш, мутобиқи: сархати 2, 
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қисми 1, моддаи 212 КА ЉТ; қисми 2, моддаи 
213 КА ЉТ; қисми 2, моддаи 214 КА ЉТ; қисми 
3, моддаи 212 КА ЉТ; қисми 1, моддаи 216 КА 
ЉТ; қисми 1, моддаи 99 КА ЉТ; қисми 1, моддаи 
103 КА ЉТ ва моддаи 125 КА ЉТ, дар манбаи 
пардохт андозбандї карда мешавад.  
Бинобар он, ки маблаѓҳои зикргардида дар як 
сана ҳисоб шудаанд, хато намешавад онҳоро 
дар як4оягї андозбандї намоем. Лекин барои 
мақсадҳои баҳисобгирии муҳосибавї бояд 
маблаѓҳои андозҳоро аз ҳар як манбаъ дар 
алоҳидагї ҳисоб намуд. 
Маблаѓи андозҳо аз қарзи дебитории бахшида 
ва музди меҳнати Назаров Н., ки корхонаи 
«Эдем» дар манбаи пардохт бояд ситонад, ба 
336,55 сомонї баробар аст, аз он 4умла:  
- Маблаѓи андози и4тимої аз қарзи дебитории 
бахшида ба Назаров Н. = 500 сомонї × 1% = 5 
сомонї. 
- Маблаѓи андоз аз даромад аз қарзи дебитории 
бахшида ба Назаров Н. = (140 сомонї - 55 
сомонї) × 8% + (500 сомонї - 140 сомонї - 5 
сомонї) × 13% = 52,95 сомонї.  
- Маблаѓи андози и4тимої аз музди меҳнати 
Назаров Н. = 2000 сомонї × 1% = 20 сомонї. 
- Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати 
Назаров Н. = (2000 сомонї - 20 сомонї) × 13% = 
257,4 сомонї.  

 Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз музди 
меҳнат дар санаи 28 моҳи май: 

Ҳисоби музди меҳнат:  
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Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 2500 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 25 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 310,35 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат:  
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10520 Қарздории дебитории кормандон – 500 
сомонї;  
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї - 1663,45 
сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 25 сомонї;   
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 311,55 сомонї;      

 
Мисоли 18. 

Корфармо ба шахси воқеї - резидент, ки аз 1 то 
10 сентябр тибқи шартнома фаъолият 
намудааст, бар ивази музди меҳнат ба маблаѓи 
1260 сомонї маҳсулоти хурокворї додааст. 
Нархи бозории маҳсулоти хуроквории ба коргар 
дода шуда 1500 сомонї мебошад. 
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Эзоҳ:  
Корфармо ба фуруши маҳсулоти хурокворї 
машғул мебошад. Маҳсулоти хурокворї дар 
ҳисоби 10710 «Мол» қайд шудааст.  

Талабот:  
Маблаѓи андозро (андозҳоро) ҳисоб намуда, 
инчунин амалиётҳои муҳосибиро барои 
субъектҳои хо4агидорї нишон диҳед.  

Ҳал: 
Маблаѓи ҳисоб кардашуда тибқи сархати 1, 
қисми 2 ва қисми 1 моддаи 99 КА ЉТ ба музди 
меҳнат баробар карда мешаванд. Њамзамон, 
тибқи қисми 4, моддаи 102 КА ЉТ, шахси воқеї 
барои мақсадњои андоз аз даромад аз 
тарҳкуниҳои шахсї истифода бурда 
наметавонад. Вале, дар ин холат меъёри дар 
кисми дуюми моддаи 103 КА ЧТ пешбинишуда 
нисбати даромади шахси вокеи татбик карда 
мешавад.     
Маблаѓи андоз (андозҳо) аз музди меҳнати 
шахси воқеї - резидент = 174,76 сомонї, аз он 
4умла: 
Маблаѓи андози и4тимої аз музди меҳнати 
шахси воқеї - резидент = 1260 сомонї × 1% = 
12,6 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнат     = 
(1260 сомонї - 12,6 сомонї) × 13% = 162,16 
сомонї. 

 Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз музди 
меҳнат: 

Ҳисоби музди меҳнат:  
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Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 1260 
сомонї; 
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22220 Андози и4тимої барои пардохт – 12,60 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 162,16 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат: - Дт 22210 Музди 
меҳнат барои пардохт /Кт 10710 Мол – 1260 
сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 12,60 сомонї;   
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 162,16 сомонї;    

 
Мисоли 19. 

Корфармо (шахси ҳуқуки - резидент) ба шахси 
воқеї - ѓайрирезидент, ки аз 1 феврали соли 
равон то 31 декабри соли равон тибқи шартнома 
фаъолият намудааст (коргар, аз 10 марти соли 
равон то 5 майи соли равон дар сафари хизматї, 
берун аз ЉТ буд) ҳармоҳа 2500 сомонї ҳисоб 
(барои пардохт) кардааст. 

 
Талабот:  
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1. Тартиби андозбандии шахси воқеї - 
ѓайрирезидентро муайян намуда, маблаѓи 
андозро (андозҳоро) аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 2. 
Амалиётҳои муҳосибиро барои бонкҳо ва 
субъектҳои хо4агидорї нишон диҳед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддањои 103,128 ва боби 33 КА ЉТ 
корфармо ўҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент маблаѓи андоз аз 
даромад бо меъёри 25% ҳисоб намояд. 
Бо сабаби он, ки шахси воқеї – ѓайрирезидент 
ба талаботи моддаи 11 КА ЉТ 4авобгў 
мебошад, корфармо ўҳдадор аст, дар мисоли 
мазкур аз моҳи сентябр музди меҳнати ҳисоб 
кардаро ҳамчун музди меҳнати шахси воқеї - 
резидент андозбандї намуда.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромади шахси воқеї - 
ѓайрирезидент: 

Маблаѓи андоз аз даромад аз даромади шахси 
воқеї - ѓайрирезидент дар моҳњои феврал то 
сентябри соли равон = 2500 сомонї × 25% = 625 
сомонї 

Ҳисоби маблаѓи андозҳо аз музди меҳнати шахси 
воқеї - резидент: 

Маблаѓи андози и4тимої барои њар моҳи соли 
равон (аз феврал то охири декабр) аз музди 
меҳнат = 2500 сомонї × 1% = 25 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромади аз нав ҳисобкарда 
барои њар моҳи соли равон (аз феврал то охири 
декабр) аз музди меҳнат = (140 сомонї -55 



 
40 

сомонї) × 8% + (2500 сомонї - 25 сомонї - 140 
сомонї) × 13% = 310,35 сомонї 

  Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди 
меҳнат дар моҳҳои феврал то сентябр: 

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеї -
ғайрирезидент: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 2500 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 625 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат:  
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї -1875 
сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 625 сомонї;   

Амалиётҳои иловагии муҳосибии ҳисоби андозҳо аз 
музди меҳнат тибқи талаботи моддаи 11 КАЉТ: 

Ҳисоби ҳармоҳаи андоз аз даромад аз музди 
меҳнат барои моҳҳои сентябр то охири декабр: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 310,35 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат барои ҳар моҳ аз 
сетябр то охири декабр:  
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Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї – 2163,45 
сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 25 сомонї;     

 
Мисоли 20. 

Корфармо (шахси ҳуқукї - резидент) ба шахси 
воқеї - ѓайрирезидент, ки аз 10 июли соли 
гузашта то 31 декабри соли равон тибқи 
шартнома фаъолият намудааст, њармоҳа 2000 
сомонї, музди меҳнат ҳисоб (барои пардохт) 
кардааст. 

 
Талабот:  

Тартиби андозбандии шахси воқеї -
ѓайрирезидентро муайян намуда, маблаѓи 
андозро (андозҳоро) аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддањои 103,128 ва боби 33 КА ЉТ 
корфармо ўҳдадор аст, аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезидент маблаѓи андоз аз 
даромад бо меъёри 25% ҳисоб намояд. 
Бо сабаби он, ки шахси воқеї – ѓайрирезидент 
ба талаботи моддаи 11 КА ЉТ 4авобгў 
мебошад, корфармо ўҳдадор аст, дар мисоли 
мазкур аз оѓози соли равон музди меҳнати 
ҳисобкардаро хамчун музди меҳнати шахси 
воқеї - резидент андозбандї намояд. 
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Ҳисоби маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати 
шахси воқеї - ѓайрирезидент: 

Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнати 
шахси воқеї - ѓайрирезидент барои њар моҳи 
соли равон (аз июл то охири декабри соли 
гузашта) = 2000 сомонї × 25% = 500 сомонї 

Ҳисоби маблаѓи андозҳо аз музди меҳнати шахси 
воқеї - ѓайрирезиденте, ки шахси воқеї -резидент 
эътироф шуд: 

Маблаѓи андози и4тимої барои њар моҳи соли 
равон (аз январ то охири декабр) аз музди 
меҳнат = 2000 сомонї × 1% = 20 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз даромад аз музди меҳнат 
барои ҳар моҳи соли равон (аз январ то охири 
декабр) = (140 сомонї – 55 сомонї) × 8% + (2000 
сомонї – 20 сомонї - 140 сомонї) × 13% = 246 
сомонї. 

  Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди 
меҳнат дар моҳҳои июл то охири декабри соли 
гузашта: 

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеї -
гайрирезидент: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 2000 
сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 500 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат:  
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Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї - 1500 
сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 500 сомонї;   

Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди 
меҳнат барои моҳҳои январ то охири декабри соли 
равон: 

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеї -
ғайрирезидент: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22210 Музди меҳнат барои пардохт 2000 
сомонї; 
Ҳисобкунии андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 246 
сомонї;  
Ҳисоби андози и4тимої аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андози иҷтимоӣ барои пардохт - 20 
сомонї;  
Пардохти музди меҳнатї: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї – 1732,8 
сомонї; 
Пардохти андози и4тимої: 
Дт 22220 Андози и4тимої барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 20 сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад /Кт 10210 Ҳисобҳо 
бо арзи миллї - 246 сомонї;    
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Мисоли 21. 

Шахси воқеї - ѓайрирезидент тибқи шартнома 
(гражданї) дар моҳи май ба меҳмонхона 
(корхонаи резидентї) хўриши махсус тайёр 
намуда, аз хизматрасонии худ 30000 сомонї 
даромад гирифтааст (ҳисоб намудаанд): 

Талабот:  
Маблаѓи андозро (андозҳоро) аз хизматрасонии 
шахси воқеї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 128 ва 177 КА ЉТ 
мењмонхона (корхонаи резидентї) ўҳдадор аст, 
ки аз маблаѓи ҳисобкарда барои хизматрасонии 
шахси воқеї - ѓайрирезидент маблаѓи андоз аз 
даромад ва ААИ ситонад. Дар навбати аввал, 
маблаѓи ААИ - ро муайян мекунем, зеро тибқи 
моддаи 128 маблаѓи ААИ тарњ карда мешавад.  

Ҳисоби маблаѓњои андоз аз даромад ва ААИ аз 
хизматрасонии шахси воқеї - ѓайрирезидент: 

Маблаѓи ААИ аз хизматрасонии шахси воқеї - 
ѓайрирезидент = 30000 сомонї × 18% : 118% = 
4576,27 сомонї; 
Маблаѓи андозе, ки дар манбаи пардохт 
ситонида мешавад = (30000 сомонї - 4576,27 
сомонї) × 25% = 6355,93 сомонї. 

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо аз музди 
меҳнати шахси воқеї - ѓайрирезидент: 

Ҳисоби музди меҳнати шахси воқеї -
ғайрирезидент: 
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Дт 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 22210 
Музди меҳнат барои пардохт -30000 сомонї; 
Ҳисоби ААИ аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт/Кт 22320 
ААИ барои пардохт - 4576,27 сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
22230 Андоз аз даромад барои пардохт - 6355,93 
сомонї; 
Пардохти музди меҳнат: 
Дт 22210 Музди меҳнат барои пардохт /Кт 
10110 Воситаҳои пулї бо арзи миллї - 19067,8 
сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22230 Андоз аз даромад барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 6355,93 сомонї;   
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22320 ААИ барои пардохт /Кт 10210 
Ҳисобҳо бо арзи миллї - 4576,27 сомонї; 

 
Мисоли 22. 

Шахси ҳуқуқї - ѓайрирезидент тибқи шартнома 
дар моҳи май ба меҳмонхона (корхонаи 
резидентї) хизмат расонид (таъмири воситаҳои 
асосї), аз хизматрасонии худ 20000 сомонї 
даромад гирифтааст (ҳисоб намудаанд): 

Талабот:  
Маблаѓи андозро (андозҳоро) аз хизматрасонии 
шахси ҳуқуқї - ѓайрирезидент ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 128, 106 ва 177 КА ЉТ 
мењмонхона (корхонаи резидентї) ўҳдадор аст, 
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ки аз маблаѓи ҳисобкарда барои хизматрасонии 
шахси ҳуқуқї - ѓайрирезидент маблаѓи андоз аз 
даромад ва ААИ ситонад. Дар навбати аввал, 
маблаѓи ААИ - ро муайян мекунем, зеро тибқи 
моддаи 128 маблаѓи ААИ тарњ карда мешавад.  

Ҳисоби маблаѓњои андоз аз даромад ва ААИ аз 
хизматрасонии шахси ҳуқуқї - ѓайрирезидент: 

Маблаѓи ААИ аз хизматрасонии шахси ҳуқуқї - 
ѓайрирезидент = 20000 сомонї × 18% : 118% = 
3050,85 сомонї; 
Маблаѓи андозе, ки дар манбаи пардохт 
ситонида мешавад = (20000 сомонї - 3050,85 
сомонї) × 15% = 2542,37 сомонї. 

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисобдории андозҳо аз 
шартнома бо шахси ҳуқуқї - ѓайрирезидент: 

Ҳисоби уҳдадорї аз хизматрасонї (таъмири 
воситаҳои асосї):  
Дт 55316 Таъмир ва хизматрасонии техникии 
воситаҳои асосї /Кт 22010 Ҳисобҳо барои 
пардохт - 20000 сомонї; 
Ҳисоби ААИ аз хизматрасонї: 
Дт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт /Кт 22320 
ААИ барои пардохт – 3050,85 сомонї; 
Ҳисоби андоз аз даромад аз хизматрасонї: 
Дт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт /Кт 22270 
Дигар андозҳо барои пардохт – 2542,37 сомонї; 
Пардохти хизматрасонї: 
Дт 22010 Ҳисобҳо барои пардохт /Кт 10220 
Воситаҳои пулї бо арзи хори4и дар бонкҳои 
маҳаллї - 14406,78 сомонї; 
Пардохти андоз аз даромад: 
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Дт 22270 Дигар андозҳо барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 2542,37 сомонї;   
Пардохти андоз аз даромад: 
Дт 22320 ААИ барои пардохт /Кт 10210 
Ҳисобҳо бо арзи миллї - 3050,85 сомонї; 

Боби 2. 
АНДОЗБАНДҷ ДАР НИЗОМИ 

СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДҷ БАРОИ 
СУБЪЕКТҷОИ ХУРДИ СОҷИБКОРҷ 

Мисоли 23.  
Даромади умумии соли аввали фаъолияти 
соњибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, аз фаъолияти савдои молҳо, 
260 000 сомонї (семоҳаи якум - 50000 сомонї; 
семоҳаи дуюм 60000 сомонї; семоҳаи сеюм 50000 
сомонї ва семоҳаи чорум - 50000 сомонї) 
мебошад. 

 
Талабот:  

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 2, моддаи 296 КА ЉТ, соњибкори 
инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда супорандаи андози низоми 
соддакардашуда эътироф мешавад. Ўҳдадор 
аст, ки на дертар аз санаи 10 моҳи баъд аз 
давраи андоз, маблаѓи андозро пардохт карда, 
эъломияи андозро пешниҳод кунад.  
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 50 000 сомонї × 6% = 3000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 60 000 сомонї × 6% = 3600 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 50 000 сомонї × 6% = 3000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = 50 000 сомонї × 6% = 3000 
сомонї. 

 
Мисоли 24.  

Даромади умумии соли аввали фаъолияти 
соҳибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истењсоли 
молњо, 460 000 сомонї (семоҳаи якум - 80000 
сомонї; семоҳаи дуюм 120000 сомонї; семоҳаи 
сеюм 150000 сомонї ва семоҳаи чорум - 110000 
сомонї) мебошад. 

 
Талабот: 

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 1, моддаи 296 КА ЉТ, соњибкори 
инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда супорандаи андози низоми 
соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри 
андоз ба 5% даромади умумї баробар мебошад.    
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 80 000 сомонї × 5% = 4000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 120 000 сомонї × 5% = 6000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 150 000 сомонї × 5% = 7500 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = 110 000 сомонї × 5% = 5500 
сомонї. 

 
Мисоли25.  

ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии 
андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри 
соли 2017 барои иҷрои корҳои аз ҶДММ 
“Тобистон” ба маблағи 1000000 сомонӣ 
пешпардохт кабул кард. Корҳо аз ҷониби 
ҶДММ “Баҳор” дар моҳи марти соли 2018 ба 
итмом расонида шуданд. ҶДММ “Баҳор” аз 01 
январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи 
андозбандӣ гузашт.  

Талабот:  
Тартиби баҳисобгирии даромадро аз ҷониби 
ҶДММ “Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 3, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
1000000 сомониро дар семоҳаи якуми соли 2018 
ба манбаи андози тибқи низоми 
соддакардашуда пардохтшаванда барои 
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субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз 
он андози тибқи низоми соддакрадшударо ба 
буҷет пардохт кунад.    

 
Мисоли 26.  

ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии 
андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри 
соли 2017 барои иҷрои корҳои аз ҶДММ 
“Тобистон” ба маблағи 1000000 сомонӣ, бо 
дарназардошти ААИ пешпардохт кабул кард. 
Корҳо аз ҷониби ҶДММ “Баҳор” дар моҳи 
марти соли 2018 ба итмом расонида шуданд. 
ҶДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба 
низоми соддакардашудаи андозбандӣ гузашт.  

Талабот:  
Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои 
уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ҶДММ 
“Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 3, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
1000000 сомониро дар семоҳаи якуми соли 2018 
ба манбаи андози тибқи низоми 
соддакардашуда пардохтшаванда барои 
субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз 
он андози тибқи низоми соддакрадшударо ба 
буҷет пардохт кунад.  Ҳамзамон,  ҶДММ 
“Баҳор” уҳдадор аст, ки аз пешпардохти 
қабулкардааш ба маблағи 1000000 сомонӣ, 
тибқи муқаррароти қисми 3, моддаи 174 КА ҶТ 
маблағи 152542 сомонӣ (1000000 сомонӣ * 18% / 
118%) андоз аз арзиши иловашударо дар моҳи 
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декабр ба зиммаи худ гирад. Вале, бо 
дарназардошти сархати 1, қисми 6, моддаи 297 
КА ҶТ маблағи мазкур дар давраи охирони 
андоз аз арзиши иловашуда, яъне моҳи декабр 
ба ҳисоб гирифта мешавад.   

 
Мисоли 27.  

ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии 
андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри 
соли 2017 ба маблағи 1000000 сомонӣ, бо 
назардошти ААИ  хизматрасонида, санад оид ба 
хизматрасониро бо ҶДММ “Тобистон” ба имзо 
расонид. Ҳаққи хизматрасонӣ аз ҷониби ҶДММ 
“Тобистон” дар моҳи марти соли 2018 ба ҶДММ 
“Баҳор” пардохт карда шуд.  ҶДММ “Баҳор” аз 
01 январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи 
андозбандӣ гузашт.  

Талабот: 
Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои 
уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ҶДММ 
“Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 2, қисми 3, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
847458 сомонӣ (1000000 сомонӣ * 100% / 118%) 
дар моҳи декабри соли 2017 ҳамчун даромад 
эътироф карда, 152542 сомониро (1000000 
сомонӣ * 18% / 118%) маблағи уҳдадорӣ оид ба 
ААИ иҷро кунад. 

 
Мисоли28. 
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ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми 
соддакардашудаи андозбанди фаъолият намуда, 
бақияи молҳо ба санаи 31 декабри соли 2017 ба 
маблағи 1000000 сомонӣ, бо дарназардошти 
ААИ баробар мебошад.  
ҶДММ Баҳор аз 01 январи соли 2018 дар низоми 
умумии андозбандӣ фаъолият менамояд.  

Талабот:  
Тартиби баҳисобгирии ААИ - ро аз ҷониби 
ҶДММ “Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 2, қисми 6, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
152542 сомониро (1000000 сомонӣ * 18% / 118%) 
маблағи уҳдадорӣ оид ба ААИ – ро дар моҳи 
январи соли 2018 иҷро кунад.  

 
Мисоли 29.  

Даромади умумии соли аввали фаъолияти 
соҳибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истењсоли 
молњо,  460 000 сомонї (семоҳаи якум - 80000 
сомонї; семоҳаи дуюм 120000 сомонї; семоҳаи 
сеюм 150000 сомонї ва семоҳаи чорум - 110000 
сомонї), бе дарназардошти қарзи харидори 
молњои истењсолшаванда, ки аз 1 – уми  май 
мав5уд аст, ба маблаѓи 25000 сомонї мебошад. 

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
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Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 1, моддаи 296 КА ЉТ, соњибкори 
инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда супорандаи андози низоми 
соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри 
андоз ба 5% даромади умумї баробар мебошад. 
Њамзамон маблаѓи ќарзи харидор, тибқи қисми 
2, моддаи 142 КА ЉТ, дар мисоли мазкур ба 
манбаи андоз дар семоҳаи чорум мансуб 
мебошад. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 80 000 сомонї × 5% = 4000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 120 000 сомонї × 5% = 6000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 150 000 сомонї × 5% = 7500 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = (110 000 сомонї + 25000 
сомонї) × 5% = 6750 сомонї. 

 
Мисоли 30.  

Даромади умумии соњибкори инфиродии тибқи 
шањодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият 
оид ба истењсоли молњо: - дар соли якуми 
фаъолият 560 000 сомонї (семоҳаи якум - 130000 
сомонї; семоҳаи дуюм - 120000 сомонї; семоҳаи 
сеюм - 220000 сомонї; семоҳаи чорум - 90000 
сомонї); - дар соли дуюми фаъолият 670 000 
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сомонї, бе назардошти андозҳои ѓайримустаќим 
мебошад. 

Талабот: 
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291; 
сархати 2, моддаи 296  ва сархати 2 ва 3, қисми 
3, моддаи 291 КА ЉТ, соњибкори инфиродии 
тибқи шањодатнома фаъолияткунанда: - дар 
соли якуми фаъолият супорандаи андози 
низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва 
ўҳдадор мебошад, бо меъёри  5% аз даромади 
умумї андози низоми соддакардашударо 
пардохт намояд; - дар соли дуюми фаъолият 
соњибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, тибқи қисми 29, ќарори 
Њукумати ЉТ аз 31.08.2012 сол №451 «Дар 
бораи тасдиќи ќоидањои андозбандии 
соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё 
шањодатнома фаъолият менамоянд» ўҳдадор 
аст, ки фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори 
инфиродї қатъ намуда, минбаъд (аз 1 январи 
соли дуюм) ҳамчун шахси ҳуқуқї фаъолияти 
худро идома диҳад ва ўҳдадор аст, ки ба низоми 
умумии андозбандї гузарад. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 130 000 сомонї × 5% = 6500 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 120 000 сомонї × 5% = 6000 
сомонї. 
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 220 000 сомонї × 5% = 11000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = 90 000 сомонї × 5% = 4500 
сомонї. 

 
Мисоли 31.  

Даромади ҳармоҳаи соњибкори инфиродии тибқи 
шањодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолияти 
савдои молҳо, дар соли гузашта 32000 сомониро 
ташкил медод.  

 
Талабот:  

Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андози низоми соддакардашударо барои 
субъектҳои соҳибкории хурд ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 4, қисми 1, моддаи 212 КА ЉТ, 
соњибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда дар мисоли мазкур супорандаи 
андози низоми соддакардашуда барои 
субъектҳои соҳибкории хурд ва андози и4тимои 
эътироф мешавад. Вай ўҳдадор аст, ки на дертар 
аз санаи 10 моҳи баъд аз давраи андоз (семоҳа), 
маблаѓи андозро тибқи низоми соддакардашуда 
пардохт карда, эъломияи андозро пешниҳод 
кунад, инчунин на дертар аз санаи 15 баъд аз 
давраи андоз (моҳи тақвимї), маблаѓи андози 
и4тимои ва эъломияи онро. Ҳамзамон, фаромуш 
намекунем, ки маблаѓи андози и4тимои набояд 
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аз меъёри муайянкардаи Ҳукумати 4умҳурї 
(Қарори Ҳукумати Љумҳурии То4икистон аз 
31.08.2012 с, №451) кам бошад (150 сомонї дар як 
моҳ бо назардошти коэффитсиенти минтақавї). 
Қайд кардан зарур аст, ки соҳибкори        
инфиродї тибқи қарори зикргардида ва сархати 
2, қисми 3, моддаи 291 КАЉТ уҳдадор аст, ки 
фаъолияти худро дар асоси шаҳодатномаи 
соҳибкори инфиродї қатъ намуда, минбаъд аз 
якуми январи соли тақвимї фаъолияти худро ба 
ҳайси шахси ҳуқуқї идома диҳад. 

Ҳисоби маблаѓҳои андозҳои соҳибкори инфиродї: 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
ҳаряк семоҳаи = 96 000 сомонї × 6% = 5760 
сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої барои ҳар як давраи 
андоз = 32 000 сомонї × 1% = 320 сомонї. 

  
Мисоли 32.  

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми 
соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкории 
хурд фаъолият менамуд ва ба воридоти 
андозбандишаванда машғул аст, дар соли гузашта 
550 000 сомониро (45833,33 сомонї дар ҳар як моҳ) 
ташкил дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомонї 
қарзи харидор (аз санаи 10 сентябри соли гузашта) 
мав5уд аст.   

Эзоҳ: 
Дар соли гузашта шахси ҳуқуқї ҳамчун 
соҳибкори инфиродї фаъолият мекард.   

Талабот:  
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Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи: сархати 1, қисми 1, моддаи 291; 
сархати 2, моддаи 296; қисмҳои 4 ва 5, моддаи 
297; сархати 4, қисми 1, моддаи 212; қисми 2, 
моддаи 216 КА ЉТ, маблаѓи андози низоми 
соддакардашуда ва андози и4тимоиро ҳисоб 
менамоем.     
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
ҳар як семоҳаи якум, дуюм ва сеюм = 137 500 
сомонї × 6% = 8250 сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
семоҳаи чорум = 197 500 сомонї × 6% = 11850 
сомонї.   
Маблаѓи андози и4тимои барои ҳар як моҳ аз 
январ то декабр = 45833,33 сомонї × 1% = 458,33 
сомонї; 
Маблаѓи андози и4тимои барои моҳи декабр = 
105833,33 сомонї × 1% = 1058,33 сомонї; 

 
Мисоли 33.  

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми 
соддакардашуда барои соҳибкорони хурд 
фаъолият менамуд, аз фуруши молҳои 
истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумї 
дохил намешаванд) дар соли гузашта 600 000 
сомониро (50000 сомонї дар ҳар як моҳ) ташкил 
дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомонї қарзи 
харидор (аз санаи 1 феврали соли гузашта) мав5уд 
аст.  
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Харо5отҳои ҳармоҳаи шахси ҳуқуқї дар соли 
гузашта ва тақвимї:  
- харо5оти музди меҳнати ҳисобшуда 12000 
сомонї, аз5умла 11000 сомонї музди меҳнати 
пардохт шуда; 
-  харо5оти и5ораи воситаҳои асосї 10000 сомонї; 
- харо5оти хариди ашёи хом барои истеҳсоли 
маҳсулот 20000 сомонї. 
Даромади шахси ҳуқуқї аз фуруши молҳои 

истеҳсолкарда дар моҳи январи соли тақвимї 
100000 сомониро, бо назардошти ААИ ташкил 
дод. 
Бақияи молҳои истеҳсол карда дар санаи 31.12 
соли гузашта, 300000 сомонї, бо назардошти ААИ 
мебошад.   

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед, инчунин амалиётҳои 
муҳосибиро барои субъектҳои хо4агидорї 
нишон диҳед. 

Ҳал:  
Мутобиқи қонунгузории андоз шахси ҳуқуқї 
уҳдадораст, ки дар соли гузашта андози низоми 
соддакардашударо барои соҳибкорони хурд ва 
андози и4тимоиро ҳисоб намуда, ба бу4ет 
пардохт кунад. 
Дар соли тақвимї андозҳои пешбинишударо дар 
низоми умумии андозбандї (ААИ - и ба бу4ет 
пардохтшаванда, андози и4тимої, андоз аз 
истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва 
пардохти 4ории андоз) пардохт кунад.  

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои соли гузашта: 
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
ҳар як семоҳаи якум, дуюм ва чорум = 150 000 
сомонї × 5% = 7500 сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 210 000 сомонї × 5% = 10500 
сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої барои ҳар як моҳи 
тақвимї, = 10 000 сомонї × 25% = 2500 сомонї. 

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли 
тақвимї: 

Маблағи ААИ аз таҳвили молҳо (даромад аз 
фуруш) = 100000 сомонї × 18% / 118% = 15254,24 
сомонї; 
Маблағи ААИ баҳисобгирифта = 300000 сомонї 
× 18% / 118% = 45762,71 сомонї; 
Маблағи ААИ барои пардохт = 15254,24 сомонї 
- 45762,71 сомонї = - 30508,47 сомонї; 
Маблаѓи андози и4тимої = 10 000 сомонї × 25% 
= 2500 сомонї. 
Маблағи пардохти 4ории андоз = (100000 сомонї 
– 15254,24 сомонї) × 1% = 847,45 сомонї; 
Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (11000 сомонї +10000 сомонї + 
2500 сомонї + 20000 сомонї) × 2% = 870 сомонї. 
 

Мисоли 34.  
Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми умумї 
фаъолият менамояд, аз фуруши маҳсулоти 
истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумї 
дохил намешаванд), тибқи нишондиҳандаи МНХ 
дорои хотираи фискалї дар соли гузашта 424800 
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сомониро (35400 сомони дар як моҳ) бо 
назардошти ААИ ташкил дод.  
Шахси ҳуқуқї 4 соли охир тибқи низоми умумии 
андозбандї фаъолият менамояд.  
Харо5оти ҳармоҳаи шахси ҳуқуқї дар соли 
гузашта:  
- харо5оти музди меҳнат 5000 сомонї, аз 5умла 
4000 сомонї музди меҳнати пардохтшуда; 
- харо5оти и5ораи воситаҳои асосї 1000 сомонї; 
- харо5оти хариди ашёи хом барои истеҳсоли 
маҳсулот 20000 сомонї, бо назардошти ААИ. 
Даромади шахси ҳуқуқї аз фуруши молҳои 
истеҳсол карда дар моҳи январи соли тақвимї 
50000 сомонї ташкил дод. 
Харо5оти шахси ҳуқуқї дар моҳи январи соли 
тақвимї:  

  - харо5оти музди меҳнати ҳисобшуда 9000 сомонї; 
Бақияи молҳои истеҳсолкарда кардаи шахси 
ҳуқуқї дар санаи 31.12 солигузашта, 10000 
сомонї, бо назардошти ААИ мебошад.   

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи қонунгузории андоз шахси ҳуқуқи 
уҳдадор аст, ки дар мисоли мазкур барои соли 
гузашта пардохти 4ории андоз, андози и4тимои, 
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард ва ААИ ҳисобнамуда, ба бу4ет 
пардохт кунад. 
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Дар соли тақвимї андози низоми 
соддакардашударо барои соҳибкорони хурд ва 
андози и4тимоиро пардохт кунад.  

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои ҳар моҳи соли гузашта: 
Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи 
декабр, аз таҳвили молҳо (даромад аз фуруш) = 
35400 сомонї × 18% / 118% = 5400 сомонї; 
Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи 
декабр, ба ҳисобгирифта аз ҳисоби хариди ашёи 
хом = 20000 сомонї × 18% / 118% = 3050,85 
сомонї; 
Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи 
декабр, барои пардохт = 5400 сомонї - 3050,85 
сомонї = 2349,15 сомонї; 
Маблағи ААИ барои моҳи декабр баҳисоб 
гирифта аз ҳисоби хариди ашёи хом ва аз бақияи 
молҳо = (20000 сомонї × 18% / 118%) + (10000 
сомонї × 18% / 118%) = 3050,85 сомонї + 1525,42 
сомонї = 4576,24 сомонї; 
Маблағи ААИ - и моҳи декабр, барои пардохт = 
5400 сомонї – 4576,24 сомонї = 823,76 сомонї; 
Маблаѓи андози и4тимої = 5000 сомонї × 25% = 
1250 сомонї. 
Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (4000 сомонї + 1250 сомонї + 
1000 сомонї + 16949,15 сомонї) × 2% = 463,98 
сомонї 
Маблағи пардохти 4ории андоз = 30000 сомонї × 
1% = 300 сомонї. 

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли 
тақвимї: 
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Маблаѓи андози и4тимої = 9 000 сомонї × 25% = 
2250 сомонї. 

 
Мисоли 35.  

Даромади умумии соли аввали фаъолияти 
соњибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, аз фаъолияти савдои молҳо, 
260 000 сомонї (семоҳаи якум - 50000 сомонї; 
семоҳаи дуюм 60000 сомонї; семоҳаи сеюм 50000 
сомонї ва семоҳаи чорум - 50000 сомонї) 
мебошад. 

 
Талабот: 

Тартиби андозбандиро муайян намуда, 
маблаѓи андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 2, моддаи 296 КА ЉТ, соњибкори 
инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда супорандаи андози низоми 
соддакардашуда эътироф мешавад. Ўҳдадор 
аст, ки на дертар аз санаи 10 моҳи баъд аз 
давраи андоз, маблаѓи андозро пардохт карда, 
эъломияи андозро пешниҳод кунад.  
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 50 000 сомонї × 6% = 3000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 60 000 сомонї × 6% = 3600 
сомонї. 
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 50 000 сомонї × 6% = 3000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = 50 000 сомонї × 6% = 3000 
сомонї. 

 
Мисоли 36.  

Даромади умумии соли аввали фаъолияти 
соҳибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истењсоли 
молњо, 460 000 сомонї (семоҳаи якум - 80000 
сомонї; семоҳаи дуюм 120000 сомонї; семоҳаи 
сеюм 150000 сомонї ва семоҳаи чорум - 110000 
сомонї) мебошад. 

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 1, моддаи 296 КА ЉТ, соњибкори 
инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда супорандаи андози низоми 
соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри 
андоз ба 5% даромади умумї баробар мебошад.    
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 80 000 сомонї × 5% = 4000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 120 000 сомонї × 5% = 6000 
сомонї. 
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 150 000 сомонї × 5% = 7500 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = 110 000 сомонї × 5% = 5500 
сомонї. 

 
Мисоли 37.  

ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии 
андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри 
соли 2017 барои иҷрои корҳои аз ҶДММ 
“Тобистон” ба маблағи 1200000 сомонӣ 
пешпардохт кабул кард. Корҳо аз ҷониби 
ҶДММ “Баҳор” дар моҳи марти соли 2018 ба 
итмом расонида шуданд. ҶДММ “Баҳор” аз 01 
январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи 
андозбандӣ гузашт.  

Талабот:  
Тартиби баҳисобгирии даромадро аз ҷониби 
ҶДММ “Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 3, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
1200000 сомониро дар семоҳаи якуми соли 2018 
ба манбаи андози тибқи низоми 
соддакардашуда пардохтшаванда барои 
субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз 
он андози тибқи низоми соддакрадшударо ба 
буҷет пардохт кунад.    
Дар ин холат маблаги андози низоми 
соддакардашуда дар семохаи аввали соли 2018 
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= 1200000 сомони* 6%=72000 сомони ташкил 
медихад. 

 
Мисоли 38.  

ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии 
андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри 
соли 2017 барои иҷрои корҳои аз ҶДММ 
“Тобистон” ба маблағи 1200000 сомонӣ, бо 
дарназардошти ААИ пешпардохт кабул кард. 
Корҳо аз ҷониби ҶДММ “Баҳор” дар моҳи 
марти соли 2018 ба итмом расонида шуданд. 
ҶДММ “Баҳор” аз 01 январи соли 2018 ба 
низоми соддакардашудаи андозбандӣ гузашт.  

Талабот:  
Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои 
уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ҶДММ 
“Баҳор” муайян намоед. 

 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 3, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
1200000 сомониро дар семоҳаи якуми соли 2018 
ба манбаи андози тибқи низоми 
соддакардашуда пардохтшаванда барои 
субъектҳои хурди соҳибкорӣ ворид намуда, аз 
он андози тибқи низоми соддакрадшударо ба 
буҷет пардохт кунад.  Ҳамзамон,  ҶДММ 
“Баҳор” уҳдадор аст, ки аз пешпардохти 
қабулкардааш ба маблағи 1200000 сомонӣ, 
тибқи муқаррароти қисми 3, моддаи 174 КА ҶТ 
маблағи 183051 сомонӣ (1200000 сомонӣ * 18% / 
118%) андоз аз арзиши иловашударо дар моҳи 
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декабр ба зиммаи худ гирад. Вале, бо 
дарназардошти сархати 1, қисми 6, моддаи 297 
КА ҶТ маблағи мазкур дар давраи охирони 
андоз аз арзиши иловашуда, яъне моҳи декабр 
ба ҳисоб гирифта мешавад.   

 
Мисоли 39.  

ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми умумии 
андозбанди фаъолият менамояд, санаи 2 декабри 
соли 2017 ба маблағи 1200000 сомонӣ, бо 
назардошти ААИ  хизматрасонида, санад оид ба 
хизматрасониро бо ҶДММ “Тобистон” ба имзо 
расонид. Ҳаққи хизматрасонӣ аз ҷониби ҶДММ 
“Тобистон” дар моҳи марти соли 2018 ба ҶДММ 
“Баҳор” пардохт карда шуд.  ҶДММ “Баҳор” аз 
01 январи соли 2018 ба низоми соддакардашудаи 
андозбандӣ гузашт.  

 
Талабот:  

Тартиби баҳисобгирии даромадро ва иҷрои 
уҳдадориро оид ба ААИ аз ҷониби ҶДММ 
“Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 2, қисми 3, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
1016949 сомонӣ (1200000 сомонӣ *100%/118%) 
дар моҳи декабри соли 2017 ҳамчун даромад 
эътироф карда, 183051 сомониро (1200000 
сомонӣ *18%/118%)маблағи уҳдадорӣ оид ба 
ААИ иҷро кунад. 

 
Мисоли40. 
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ҶДММ “Баҳор”, ки дар низоми 
соддакардашудаи андозбанди фаъолият намуда, 
бақияи молҳо ба санаи 31 декабри соли 2017 ба 
маблағи 1300000 сомонӣ, бо дарназардошти 
ААИ баробар мебошад.  
ҶДММ Баҳор аз 01 январи соли 2018 дар низоми 
умумии андозбандӣ фаъолият менамояд.  

Талабот:  
Тартиби баҳисобгирии ААИ - ро аз ҷониби 
ҶДММ “Баҳор” муайян намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 2, қисми 6, моддаи 297 КА 
ЉТ ҶДММ “Баҳор” уҳдадор аст, ки маблағи 
198305 сомониро (1300000 сомонӣ * 18% / 118%) 
маблағи уҳдадорӣ оид ба ААИ – ро дар моҳи 
январи соли 2018 иҷро кунад.  

 
 
Мисоли 41.  

Даромади умумии соли аввали фаъолияти 
соҳибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, аз фаъолият оид ба истењсоли 
молњо,  460 000 сомонї (семоҳаи якум - 80000 
сомонї; семоҳаи дуюм 120000 сомонї; семоҳаи 
сеюм 150000 сомонї ва семоҳаи чорум - 110000 
сомонї), бе дарназардошти қарзи харидори 
молњои истењсолшаванда, ки аз 1 – уми май 
мав5уд аст, ба маблаѓи 25000 сомонї мебошад. 

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал: 
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Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 1, моддаи 296 КА ЉТ, соњибкори 
инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда супорандаи андози низоми 
соддакардашуда эътироф мешавад ва меъёри 
андоз ба 5% даромади умумї баробар мебошад. 
Њамзамон маблаѓи ќарзи харидор, тибқи қисми 
2, моддаи 142 КА ЉТ, дар мисоли мазкур ба 
манбаи андоз дар семоҳаи чорум мансуб 
мебошад. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 80 000 сомонї × 5% = 4000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 120 000 сомонї × 5% = 6000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 150 000 сомонї × 5% = 7500 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = (110 000 сомонї + 25000 
сомонї) × 5% = 6750 сомонї. 

 
Мисоли 42.  

Даромади умумии соњибкори инфиродии тибқи 
шањодатнома фаъолияткунанда, аз фаъолият 
оид ба истењсоли молњо: - дар соли якуми 
фаъолият 560 000 сомонї (семоҳаи якум - 130000 
сомонї; семоҳаи дуюм - 120000 сомонї; семоҳаи 
сеюм - 220000 сомонї; семоҳаи чорум -90000 
сомонї); - дар соли дуюми фаъолият 670 000 
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сомонї, бе назардошти андозҳои ѓайримустаќим 
мебошад. 

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291; 
сархати 2, моддаи 296  ва сархати 2 ва 3, қисми 
3, моддаи 291 КА ЉТ, соњибкори инфиродии 
тибқи шањодатнома фаъолияткунанда: - дар 
соли якуми фаъолият супорандаи андози 
низоми соддакардашуда эътироф мешавад ва 
ўҳдадор мебошад, бо меъёри  5% аз даромади 
умумї андози низоми соддакардашударо 
пардохт намояд; - дар соли дуюми фаъолият 
соњибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда, тибқи қисми 29, ќарори 
Њукумати ЉТ аз 31.08.2012 сол №451 «Дар 
бораи тасдиќи ќоидањои андозбандии 
соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё 
шањодатнома фаъолият менамоянд» ўҳдадор 
аст, ки фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори 
инфиродї қатъ намуда, минбаъд (аз 1 январи 
соли дуюм) ҳамчун шахси ҳуқуқї фаъолияти 
худро идома диҳад ва ўҳдадор аст, ки ба низоми 
умумии андозбандї гузарад. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи якум = 130 000 сомонї × 5% = 6500 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи дуюм = 120 000 сомонї × 5% = 6000 
сомонї. 
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 220 000 сомонї × 5% = 11000 
сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи чорум = 90 000 сомонї × 5% = 4500 
сомонї. 

 
Мисоли 43.  

Даромади ҳар моҳаи соњибкори инфиродии 
тибқи шањодатнома фаъолияткунанда, аз 
фаъолияти савдои молҳо, дар соли гузашта 
32000 сомониро ташкил медод.  

Талабот: 
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андози низоми соддакардашударо барои 
субъектҳои соҳибкории хурд ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи сархати 1, қисми 1, моддаи 291 ва 
сархати 4, қисми 1, моддаи 212 КА ЉТ, 
соњибкори инфиродии тибқи шањодатнома 
фаъолияткунанда дар мисоли мазкур супорандаи 
андози низоми соддакардашуда барои 
субъектҳои соҳибкории хурд ва андози и4тимои 
эътироф мешавад. Вай ўҳдадор аст, ки на дертар 
аз санаи 10 моҳи баъд аз давраи андоз (семоҳа), 
маблаѓи андозро тибқи низоми соддакардашуда 
пардохт карда, эъломияи андозро пешниҳод 
кунад, инчунин на дертар аз санаи 15 баъд аз 
давраи андоз (моҳи тақвимї), маблаѓи андози 
и4тимои ва эъломияи онро. Ҳамзамон, фаромуш 
намекунем, ки маблаѓи андози и4тимои набояд 
аз меъёри муайянкардаи Ҳукумати 4умҳурї 
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(қарори Ҳукумати Љумҳурии То4икистон аз 
31.08.2012 с, №451) кам бошад (150 сомонї дар як 
моҳ бо назардошти коэффитсиенти минтақавї). 
Қайд кардан зарураст, ки соҳибкори        
инфиродї тибқи қарори зикргардида ва сархати 
2, қисми 3, моддаи 291 КАЉТ уҳдадораст, ки 
фаъолияти худро дар асоси шаҳодатномаи 
соҳибкори инфиродї қатъ намуда, минбаъд аз 
якуми январи соли тақвимї фаъолияти худро ба 
ҳайси шахси ҳуқуқї идома диҳад. 

Ҳисоби маблаѓҳои андозҳои соҳибкори инфиродї: 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
ҳаряк семоҳаи = 96 000 сомонї × 6% = 5760 
сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої барои ҳар як давраи 
андоз = 32 000 сомонї × 1% = 320 сомонї. 

  
Мисоли 44.  

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми 
соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкории 
хурд фаъолият менамуд ва ба воридоти 
андозбандишаванда машғул аст, дар соли гузашта 
550 000 сомониро (45833,33 сомонї дар  ҳар як 
моҳ) ташкил дод, инчунин дар муҳосибот 60000 
сомонї қарзи харидор (аз санаи 10 сентябри соли 
гузашта) мав5уд аст.   

Эзоҳ:   
Дар соли гузашта шахси ҳуқуқї ҳамчун соҳибкори 
инфиродї фаъолият мекард.   

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 
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Ҳал:  
Мутобиқи: сархати 1, қисми 1, моддаи 291; 
сархати 2, моддаи 296; қисмҳои 4 ва 5, моддаи 
297; сархати 4, қисми 1, моддаи 212; қисми 2, 
моддаи 216 КА ЉТ, маблаѓи андози низоми 
соддакардашуда ва андози и4тимоиро ҳисоб 
менамоем.     
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
ҳаряк семоҳаи якум, дуюм ва сеюм = 137 500 
сомонї × 6% = 8250 сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
семоҳаи чорум = 197 500 сомонї × 6% = 11850 
сомонї.   
Маблаѓи андози и4тимои барои ҳар як моҳ аз 
январ то декабр = 45833,33 сомонї × 1% = 458,33 
сомонї; 
Маблаѓи андози и4тимои барои моҳи декабр = 
105833,33 сомонї × 1% = 1058,33 сомонї; 

 
 
 
 
Мисоли 45.  

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми 
соддакардашуда барои соҳибкорони хурд 
фаъолият менамуд, аз фуруши молҳои 
истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумї 
дохил намешаванд) дар соли гузашта 600 000 
сомониро (50000 сомонї дар ҳаряк моҳ) ташкил 
дод, инчунин дар муҳосибот 60000 сомонї қарзи 
харидор (аз санаи 1 феврали соли гузашта) 
мав5удаст.  
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Харо5отҳои ҳармоҳаи шахси ҳуқуқї дар соли 
гузашта ва тақвимї:  
- харо5оти музди меҳнати ҳисобшуда 12000 
сомонї, аз 5умла 11000 сомонї музди меҳнати 
пардохт шуда; 
 -  харо5оти и5ораи воситаҳоиасосї 10000 сомонї; 
- харо5оти хариди ашёи хом барои истеҳсоли 
маҳсулот 20000 сомонї. 
Даромади шахси ҳуқуқї аз фуруши молҳои 
истеҳсолкарда дар моҳи январи соли тақвимї 
100000 сомониро, боназардошти ААИ ташкил дод. 
Бақияи молҳои истеҳсолкарда дар санаи 31.12 
соли гузашта, 300000 сомонї, бо назардошти ААИ 
мебошад.   

Талабот:  
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед, инчунин амалиётҳои 
муҳосибиро барои субъектҳои хо4агидорї 
нишон диҳед. 

Ҳал:  
Мутобиқи қонунгузории андоз шахси ҳуқуқї 
уҳдадораст, ки дар соли гузашта андози низоми 
соддакардашударо барои соҳибкорони хурд ва 
андози и4тимоиро ҳисоб намуда, ба бу4ет 
пардохт кунад. 
Дар соли тақвимї андозҳои пешбинишударо дар 
низоми умумии андозбандї (ААИ - и ба бу4ет 
пардохтшаванда, андози и4тимої, андоз аз 
истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва 
пардохти 4ории андоз) пардохт кунад.  

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои соли гузашта: 
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Маблаѓи андози низоми соддакардашуда барои 
ҳар як семоҳаи якум, дуюм ва чорум = 150 000 
сомонї × 5% = 7500 сомонї. 
Маблаѓи андози низоми соддакардашуда дар 
семоҳаи сеюм = 210 000 сомонї × 5% = 10500 
сомонї. 
Маблаѓи андози и4тимої барои ҳар як моҳи 
тақвимї, = 10 000 сомонї × 25% = 2500 сомонї. 

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли 
тақвимї: 

Маблағи ААИ аз таҳвили молҳо (даромад аз 
фуруш) = 100000 сомонї × 18% / 118% = 15254,24 
сомонї; 
Маблағи ААИ баҳисобгирифта = 300000 сомонї 
× 18% / 118% = 45762,71 сомонї; 
Маблағи ААИ барои пардохт = 15254,24 сомонї 
- 45762,71 сомонї = -30508,47 сомонї; 
Маблаѓи андози и4тимої = 10 000 сомонї × 25% 
= 2500 сомонї. 
Маблағи пардохти 4ории андоз = (100000 сомонї 
– 15254,24 сомонї) × 1% = 847,45 сомонї; 
Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (11000 сомонї + 10000 сомонї 
+ 2500 сомонї + 20000 сомонї) × 2% = 870 
сомонї. 

 
Мисоли 46.  

Даромади шахси ҳуқуқие, ки тибқи низоми умумї 
фаъолият менамояд, аз фуруши маҳсулоти 
истеҳсолкарда (ба маҳсулоти соҳаи хуроки умумї 
дохил намешаванд), тибқи нишондиҳандаи МНХ 
дорои хотираи фискалї дар соли гузашта 424800 



 
75 

сомониро (35400 сомони дар як моҳ) бо 
назардошти ААИ ташкил дод.  
Шахси ҳуқуқї 4 соли охир тибқи низоми умумии 
андозбандї фаъолият менамояд.  
Харо5оти ҳармоҳаи шахси ҳуқуқї дар соли 
гузашта:  
- харо5оти музди меҳнат 5000 сомонї, аз 5умла 
4000 сомонї музди меҳнати пардохтшуда; 
- харо5оти и5ораи воситаҳои асосї 1000 сомонї; 
- харо5оти хариди ашёи хом барои истеҳсоли 
маҳсулот 20000 сомонї, бо назардошти ААИ. 
Даромади шахси ҳуқуқї аз фуруши молҳои 
истеҳсол карда дар моҳи январи соли тақвимї 
50000 сомонї ташкил дод. 
Харо5оти шахси ҳуқуқї дар моҳи январи соли 
тақвимї:  
- харо5оти музди меҳнати ҳисобшуда 9000 
сомонї; 
Бақияи молҳои истеҳсолкарда кардаи шахси 
ҳуқуқї дар санаи 31.12 соли гузашта, 10000 
сомонї, бо назардошти ААИ мебошад.   

Талабот: 
Тартиби андозбандиро муайян намуда, маблаѓи 
андозро ҳисоб кунед. 

 

Ҳал:  
Мутобиқи қонунгузории андоз шахси ҳуқуқи 
уҳдадор аст, ки дар мисоли мазкур барои соли 
гузашта пардохти 4ории андоз, андози и4тимои, 
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард ва ААИ ҳисобнамуда, ба бу4ет 
пардохт кунад. 
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Дар соли тақвимї андози низоми 
соддакардашударо барои соҳибкорони хурд ва 
андози и4тимоиро пардохт кунад.  

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои ҳар моҳи соли гузашта: 
Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи 
декабр, аз таҳвили молҳо (даромад аз фуруш) = 
35400 сомонї × 18% / 118% = 5400 сомонї; 
Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи 
декабр, ба ҳисобгирифта аз ҳисоби хариди ашёи 
хом = 20000 сомонї × 18% / 118% = 3050,85 
сомонї; 
Маблағи ААИ - и ҳармоҳа ба истиснои моҳи 
декабр, барои пардохт = 5400 сомонї - 3050,85 
сомонї = 2349,15 сомонї; 
Маблағи ААИ барои моҳи декабр баҳисоб 
гирифта аз ҳисоби хариди ашёи хом ва аз бақияи 
молҳо = (20000 сомонї × 18% / 118%) + (10000 
сомонї × 18% / 118%) = 3050,85 сомонї + 1525,42 
сомонї = 4576,24 сомонї; 
Маблағи ААИ - и моҳи декабр, барои пардохт = 
5400 сомонї – 4576,24 сомонї = 823,76 сомонї; 
Маблаѓи андози и4тимої = 5000 сомонї × 25% = 
1250 сомонї. 
Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (4000 сомонї + 1250 сомонї + 
1000 сомонї + 16949,15 сомонї) × 2% = 463,98 
сомонї 
Маблағи пардохти 4орииандоз = 30000 сомонї × 
1% = 300 сомонї. 

Ҳисоби маблағҳои андозҳо барои моҳи январи соли 
тақвимї: 
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Маблаѓи андози и4тимої = 9 000 сомонї × 25% = 
2250 сомонї. 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боби 3. 
АНДОЗҲО АЗ МОЛУ МУЛК 

 
Мисоли 47. 

Масоҳати манзили истиқоматии (5 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Душанбе 5ойгир 
шудааст, 160 м2, бе назардошти ченаки беруна 
мебошад. 

Талабот:  
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Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 5 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. Маблаѓи 
андоз барои объекти ѓайриманќул, тибқи 
моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба 
њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї ба 
меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондињанда 
барои ҳисобњо ва зариби 4ойгиршавии молу 
мулки ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 160 м2 × 1,25 = 200 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 110 м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1 = 390,5 сомонї. 

 
 
 
 
Мисоли 48.  

Масоҳати манзили истиќоматии (4 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Душанбе 5ойгир 
шудааст, 160м2, бо назардошти ченаки берунаи 
он мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 
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Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 4 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. Маблаѓи 
андоз барои объекти ѓайриманќул, тибқи 
моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба 
њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї ба 
меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондињанда 
барои ҳисобњо ва зариби 4ойгиршавии молу 
мулки ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 70м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1=302,5 сомонї.  

 
Мисоли 49.  

Масоҳати манзили истиќоматии (3 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Ху5анд 5ойгир 
шудааст, 160м2, бо назардошти ченаки берунаи 
он мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 3 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Маблаѓи андоз барои объекти 
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ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 метри мураббаъ × 3% × 55 
сомонї + 70 метри мураббаъ × 4% × 55 сомонї) 
× 0,8 = 242 сомонї.  

 
Мисоли 50.  

Масоҳати манзили истиқоматии (5 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Норак 5ойгир 
шудааст, 160м2, бе назардошти ченаки беруна 
мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 5 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
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4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 160 м2 × 1,25 = 200 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 м2 × 3% × 55 сомонї + 110 м2 

× 4% × 55 сомонї) × 0,55 = 202,7 сомонї.  
 
Мисоли 51.  

Масоҳати манзили истиқоматии (3 ошёна, бо 
тањхона ва болохона) шахси воқеї - соњиби он, 
ки дар шањри Душанбе 5ойгир шудааст, 460м2, 
бе назардошти ченаки берунаи он мебошад. 
Масоҳати тањхона 60 метри мурабаъ буда, 
баландии он 1,98 метр, масоҳати ошёнаи 1,2 ва 3 
– 300 м2 мебошад. 
Масоҳати болохона 100 м2 буда, баландии он 
2,01 метрро ташкил медињад.  

Талабот: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 3 - ошёна ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозбарои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти 
ѓайриманќул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, 
дар мисоли мазкур баробар аст, ба њосили 
4амъи масоњатњои ошёнањои якум, дуюм ва 
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сеюми манзили истиќоматии шахси воқеї. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул, 
тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, 
ба њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї 
ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 300м2 × 1,25 = 375 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 285м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1 = 775,55 сомонї.  

 
Мисоли 52. 

Масоҳати объекти андоз барои объекти 
ѓайриманќули соњибкори инфиродие, ки ба 
фаъолияти савдо дар шањри Душанбе машѓул 
мебошад, 360м2 буда, бо назардошти ченаки 
берунаи он, аз он 5умла масоҳати тањхона 100м2 

(баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи якум 260м2 

мебошанд. 
Талабот:  

Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 
 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддањои 276 ва 
277 КА ЉТ соњибкори инфиродї – соњиби 
объекти ѓайриманќул ўҳдадор аст, ки тибқи 
талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ЉТ маблаѓи 
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андоз барои объекти ѓайриманќул пардохт 
намояд. Манбаи андоз барои объекти 
ѓайриманќул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, 
дар мисоли мазкур баробар аст, ба њосили 
4амъи масоҳати ошёнаи якум ва 50% - и 
масоҳати тањхонаи соњибкори инфиродї. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул, 
тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст 
ба њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї 
ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 260м2 + (100м2 × 50%) = 310м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (250м2 × 12,75% × 55 сомонї + 
60м2 × 15% × 55 сомонї) × 1 = 2248,12 сомонї.  

 
Мисоли 53.  

Масоҳати объекти андоз барои объекти 
ѓайриманќули соњибкори инфиродие, ки онро 
дар ш. Данѓара ба и5ора (идора истифода бурда 
мешавад) медињад, 360м2 буда, бо назардошти 
ченаки берунаи он, аз он 5умла масоҳати 
тањхона 100 м2(баландии он- 2,05метр) ва 
ошёнаи якум 260 м2 мебошанд. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
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Мутобиқи боби 41 КА ЉТ, бахусус моддаи 275 
қисми 1, моддањои 276 ва 277, соњибкори 
инфиродї - соҳиби объекти ѓайриманќул, 
ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 
282 КА ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќул 
тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, дар мисоли 
мазкур баробар аст, ба ҳосили 4амъи масоҳати 
ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи 
соњибкори инфиродї. Маблаѓи андоз барои 
объекти ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 
280 КА ЉТ баробар аст, ба њосили зарби 
масоҳати манзили истиќоматї ба меъёри андоз, 
тибқи сархатњои 5 ва 6, қисми 2, моддаи 279 КА 
ЉТ, бо фоиз нисбат ба нишондињанда барои 
ҳисобҳо ва зариби 4ойгиршавии молу мулки 
ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 260 м2 + (100 м2 × 50%) = 310 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (200 м2 × 9% × 55 сомонї + 110м2 

× 12% × 55 сомонї) × 0,3 = 514,8 сомонї.  
 
 
 
 
 
 
Мисоли 54. 

Шахси воқеї дар ихтиёри худ молу мулки зерин 
дорад: 
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- мотосикл, иќтидори муњаррикаш 60 ќувваи 
асп;  
-мошини сабукрав - фургон, иќтидори 
муњаррикаш 80 ќувваи асп; 
- автомобили боркаш (иќтидори 
борбардориашон 45 тонна), иќтидори 
муњаррикаш 140 ќувваи асп. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўҳлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
воқеї ўҳдадор аст, ки маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, дар 4араёни бақайдгирї, 
аз нав бақайдгирї ё муоинаи њарсолаи 
техникии воситаҳои нақлиёти худ пардохт 
намояд. Маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёти 
ҳар як воситаи нақлиёти шахси воқеї, алоҳида 
ҳисоб ва пардохт карда мешавад. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи нақлиёти мотосикли 
шахси воқеї = 60 қувваи асп × 2,5% × 55 сомонї 
= 82,5 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти фургони 
шахси воқеї = 80 қувваи асп × 6% × 55 сомонї = 
264 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти 
автомобили боркаши шахси воқеї = 140қувваи 
асп × 14,5% × 55 сомонї = 1116,5 сомонї. 

 
Мисоли 55.  
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Иқтидори муҳаррики мошини сабукрави шахси 
воқеї ба 110 қувваи асп баробар мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўҳлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
воқеї ўҳдадор аст, ки маблаѓи андоз аз 
воситаҳои нақлиётро, дар 4араёни бақайдгирї, 
аз нав бақайдгирї ё муоинаи њарсолаи 
техникии мошини сабукрави худ пардохт 
намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти шахси 
воқеї = 110 қувваи асп × 7,5% × 55 сомонї = 
453,75 сомонї. 

 
Мисоли 56.  

Шахси ҳуқуқї дар тавозуни худ, чунин 
воситањои наќлиёт дорад:  
1) мошини сабукрави тамѓаи «Мерседес», 
иќтидори муњаррикаш 120 ќувваи асп; 
2) автобус (13 5ойи нишаст), иќтидори 
муњаррикаш 90 ќувваи асп. 
3) автомобили боркаш (иќтидори борбардориаш 
12 тонна), иќтидори муњаррикаш 130 ќувваи асп.  

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўњлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблаѓи андоз аз 
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воситањои наќлиётро, ки барои соли 4орї 
пардохт шавад, то 1 - апрели соли 4орї 
пешнињод намояд. 

 
Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситањои наќлиёт: 

Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти мошини 
сабукрави тамѓаи «Мерседес» - и шахси ҳуқуқї 
= 120 ќувваи асп × 7,5% × 55 сомонї = 495 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти автобуси 
(13 4ойи нишаст) шахси ҳуқуқї = 90 ќувваи асп 
× 7,5% × 55 сомонї = 371,25 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти 
автомобили боркаши (иќтидори борбардориаш 
12 тонна) шахси ҳуқуқї = 130 ќувваи асп × 11% 
× 55 сомонї = 786,5 сомонї. 

 
Мисоли 57.  

Роњи оњан дар тавозуни худ чунин воситањои 
наќлиёт дорад: 
Воситаи наќлиёти худгарди шинокунанда, ки 
иќтидори муњаррикаш 140 ќувваи асп мебошад. 
Локомотив, иќтидори муњаррикаш 3000 ќувваи 
асп мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўњлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, ки барои соли 4орї 
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пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорї 
пешнињод намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситањои наќлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти худгарди 
шинокунанда = 140 қувваи асп × 15% × 55 
сомонї = 1155 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти локомотив 
= 3000 қувваи асп × 1% × 55 сомонї = 1650 
сомонї. 

 
Мисоли 58.  

Масоҳати манзили истиқоматии (3 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Душанбе 5ойгир 
шудааст, 180м2, бе назардошти ченаки беруна 
мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 5 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. Маблаѓи 
андоз барои объекти ѓайриманќул, тибқи 
моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба 
њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї ба 
меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондињанда 
барои ҳисобњо ва зарби 4ойгиршавии молу 
мулки ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
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Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 180 м2 × 1,25 = 225 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 м2 × 3% × 55 сомонї + 135 м2 

× 4% × 55 сомонї) × 1 = 445,5 сомонї.  
Мисоли 59.  

Масоҳати манзили истиќоматии (4 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Душанбе 5ойгир 
шудааст, 150м2, бо назардошти ченаки берунаи 
он мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 4 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. Маблаѓи 
андоз барои объекти ѓайриманќул, тибқи 
моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба 
њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї ба 
меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондињанда 
барои ҳисобњо ва зариби 4ойгиршавии молу 
мулки ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 60 м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1 = 280,5 сомонї.  

Мисоли 60.  
Масоҳати манзили истиќоматии (3 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Ху5анд 5ойгир 
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шудааст, 170 м2, бо назардошти ченаки берунаи 
он мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 қ

 исми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї 
- соњиби манзили истиќоматии 3 - њу4ра, 
ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 
282 КА ЉТ маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул пардохт намояд. Маблаѓи андоз 
барои объекти ѓайриманќул, тибқи моддањои 
279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба њосили зарби 
масоҳати манзили истиќоматї ба меъёри андоз 
бо фоиз нисбат ба нишондињанда барои 
ҳисобњо ва зариби 4ойгиршавии молу мулки 
ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 метри мураббаъ × 3% × 55 
сомонї + 80 метри мураббаъ × 4% × 55 сомонї) 
× 0,8 = 259,6 сомонї.  

 
Мисоли 61.  

Масоҳати манзили истиқоматии (3 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Норак 5ойгир 
шудааст, 130 м2, бе назардошти ченаки беруна 
мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 
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Ҳал:  

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 5 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 130 м2 × 1,25 = 162,5 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 м2 × 3% × 55 сомонї + 72,5 м2 

× 4% × 55 сомонї) × 0,55 = 169,4 сомонї.  
 
Мисоли 62.  

Масоҳати манзили истиқоматии (3 ошёна, бо 
тањхона ва болохона) шахси воқеї - соњиби он, 
ки дар шањри Душанбе 5ойгир шудааст, 360 м2, 
бе назардошти ченаки берунаи он мебошад. 
Масоҳати тањхона 60 метри мурабаъ буда, 
баландии он 1,98 метр, масоҳати ошёнаи 1, 2 ва 3 
– 250 м2 мебошад. 
Масоҳати болохона 50 м2 буда, баландии он 2,01 
метрро ташкил медињад.   

Талабот:  
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Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 3 - ошёна ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти 
ѓайриманќул тибқиқисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, 
дар мисоли мазкур баробар аст, ба њосили 
4амъи масоњатњои ошёнањои якум, дуюм, сеюм 
ва 50% болохонаи манзили истиќоматии шахси 
воқеї. Маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (250 м2 + 50 м2 × 50%) × 1,25 = 
343,75 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 253,75 
м2 × 4% × 55 сомонї) × 1 = 706,75 сомонї.  

 
Мисоли 63. 

Масоҳати объекти андоз барои объекти 
ѓайриманќули шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти 
савдо дар шањри Душанбе машѓул мебошад, 
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460м2 буда, бо назардошти ченаки берунаи он, аз 
он 5умла масоҳати тањхона 100м2 (баландии он - 
2,05 метр) ва ошёнаи якум 360м2 мебошанд. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намуда, амалиётҳои муҳосибии онро 
барои субъектҳои хо4агидорї нишон диҳед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддањои 276 ва 
277 КА ЉТ шахси ҳуқуқї - соњиби объекти 
ѓайриманќул ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи 
қисми 2, моддаи 282 КА ЉТ маблаѓи андоз 
барои объекти ѓайриманќул пардохт намояд. 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќул 
тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, дар мисоли 
мазкур баробар аст, ба њосили 4амъи масоҳати 
ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати тањхонаи 
соњибкори инфиродї. Маблаѓи андоз барои 
объекти ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 
280 КА ЉТ баробар аст ба њосили зарби 
масоҳати манзили истиќоматї ба меъёри андоз 
бо фоиз нисбат ба нишондињанда барои 
ҳисобњо ва зарби 4ойгиршавии молу мулки 
ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси ҳуқуқї = 360 м2 + (100 м2 × 50%) = 410 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси ҳуқуқї = (250 м2 × 12,75% × 55 сомонї + 
160 м2 × 15% × 55 сомонї) × 1 = 3073,12 сомонї.  

Баҳисобгирии муҳосибавии андоз барои объектҳои 
ғайриманқул 
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Ҳисоби уҳдадории андоз барои объектҳои 
ғайриманқул:  
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22340 
Андоз аз амвол барои пардохт – 3073,12  
сомонї; 
Пардохти андоз барои объектҳои ғайриманқул:  

Дт 22340 Андоз аз амвол барои пардохт /Кт 10210 
Ҳисобҳо бо арзи миллї - 3073,12  сомонї. 
 
Мисоли 64.  

Масоҳати объекти андоз барои объекти 
ѓайриманќули шахси ҳуқуқие, ки онро дар       ш. 
Данѓара ба и5ора медињад, 460м2 буда, бо 
назардошти ченаки берунаи он, аз он 5умла 
масоҳати тањхона 100 м2 (баландии он - 2,05 
метр) ва ошёнаи якум 360 м2 мебошанд. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намуда, амалиётҳои муҳосибии онро 
барои субъектҳои хо4агидорї нишон диҳед. 

Ҳал:  
Мутобиқи боби 41 КА ЉТ, бахусус моддаи 275 
қисми 1, моддањои 276 ва 277, шахси ҳуқуқї - 
соҳиби объекти ѓайриманќул, ўҳдадор аст, ки 
тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ЉТ 
маблаѓи андозро пардохт намояд. Манбаи 
андоз барои объекти ѓайриманќул тибқи қисми 
1, моддаи 277 КА ЉТ, дар мисоли мазкур 
баробар аст, ба ҳосили 4амъи масоҳати ошёнаи 
якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи шахси 
ҳуқуқї. Маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
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баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз, тибқи сархатњои 5 
ва 6, қисми 2, моддаи 279 КА ЉТ, бо фоиз 
нисбат ба нишондињанда барои ҳисобҳо ва 
зариби 4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул 
дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси ҳуқуқї = 360 м2 + (100 м2 × 50%) = 410 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси ҳуқуқї = (200м2 × 9% × 55 сомонї + 210 
м2 × 12% ×55 сомонї) × 0,3 = 712,8 сомонї.  

Баҳисобгирии муҳосибавии андоз барои объектҳои 
ғайриманқул: 

Ҳисоби уҳдадории андоз барои объектҳои 
ғайриманқул:  
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22340 
Андоз аз амвол барои пардохт – 712,8 сомонї; 
Пардохти андоз барои объектҳои ғайриманқул:  
Дт 22340 Андоз аз амвол барои пардохт /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 712,8 сомонї. 

 
Мисоли 65.  

Шахси воқеї дар ихтиёри худ молу мулки зерин 
дорад: 
- мотосикл, иќтидори муњаррикаш 80 ќувваи 
асп;  
- мошини сабукрав - фургон, иќтидори 
муњаррикаш 100 ќувваи асп; 
- автомобили боркаш (иќтидори 
борбардориашон 35 тонна), иќтидори 
муњаррикаш 135 ќувваи асп. 
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Талабот:   

Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўҳлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
воқеї ўҳдадор аст, ки маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, дар 4араёни бақайдгирї, 
аз нав бақайдгирї ё муоинаи њарсолаи 
техникии воситаҳои нақлиёти худ пардохт 
намояд. Маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёти 
ҳар як воситаи нақлиёти шахси воқеї, алоҳида 
ҳисоб ва пардохт карда мешавад.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи нақлиёти мотосикли 
шахси воқеї = 80 қувваи асп × 2,5% × 55 сомонї 
= 110 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти фургони 
шахси воқеї = 100 қувваи асп × 6% × 40 сомонї 
= 240 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти 
автомобили боркаши шахси воқеї = 135 қувваи 
асп × 13,5% × 55 сомонї = 1002,37 сомонї. 

 
Мисоли 66.  

Иқтидори муҳаррики мошини сабукрави шахси 
воқеї ба 130 қувваи асп баробар мебошад.  

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўҳлати 
пардохти онро муайян кунед. 
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Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
воқеї ўҳдадор аст, ки маблаѓи андоз аз 
воситаҳои нақлиётро, дар 4араёни бақайдгирї, 
аз нав бақайдгирї ё муоинаи њарсолаи 
техникии мошини сабукрави худ пардохт 
намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти шахси 
воқеї = 130 қувваи асп × 7,5% × 55 сомонї = 
536,25 сомонї. 

 
Мисоли 67.  

Шахси ҳуқуқї дар тавозуни худ, чунин 
воситањои наќлиёт дорад:  
1) мошини сабукрави тамѓаи «Мерседес», 
иќтидори муњаррикаш 110 ќувваи асп; 
2) автобус (12 5ойи нишаст), иќтидори 
муњаррикаш 120 ќувваи асп. 
3) автомобили боркаш (иќтидори борбардориаш 
8 тонна), иќтидори муњаррикаш 120 ќувваи асп.  

Талабот: 
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўњлати 
пардохти онро муайян кунед, инчунин 
амалиётҳои муҳосибиро барои субъектҳои 
хо4агидор нишон диҳед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, ки барои соли 4орї 
пардохт шавад, то 1 - апрели соли 4орї 
пешнињод намояд. 
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Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситањои наќлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти мошини 
сабукрави тамѓаи «Мерседес» - и шахси ҳуқуқї 
= 110 ќувваи асп × 7,5% × 55 сомонї = 453,75 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз автобус (12 4ойи нишаст) 
шахси ҳуқуқї = 120 ќувваи асп × 7,5% × 55 
сомонї = 495 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти 
автомобили боркаши (иќтидори борбардориаш 
8 тонна) шахси ҳуқуқї = 120 ќувваи асп × 11% × 
55 сомонї = 660 сомонї. 
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22370 
Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт – 
360 сомонї; 
Пардохти андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт 
барои автобус (12 4ои нишаст):  
Дт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои 
пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 360 
сомонї. 
Ҳисоби уҳдадории андоз аз воситаҳои нақлиёт 
барои автомобили боркаш: 
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22370 
Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт – 
528 сомонї; 
Пардохти андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт 
барои автомобили боркаш:  
Дт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои 
пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 528 
сомонї. 

 
Мисоли 68.  
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Роњи оњан дар тавозуни худ чунин воситањои 
наќлиёт дорад: 
Воситаи наќлиёти худгарди шинокунанда, ки 
иќтидори муњаррикаш 120 ќувваи асп мебошад; 
Локомотив, иќтидори муњаррикаш 3100 ќувваи 
асп мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўњлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, ки барои соли 4орї 
пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорї 
пешнињод намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситањои наќлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти худгарди 
шинокунанда = 120 қувваи асп × 15% × 55 
сомонї = 990 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти локомотив 
= 3100 қувваи асп × 1% × 55 сомонї = 1705 
сомонї. 
Ҳисоби уҳдадории андоз аз воситаҳои нақлиёт 
барои автобус (12 4ои нишаст): 
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22370 
Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои пардохт – 
1240 сомонї; 
Пардохти андоз аз воситаҳои нақлиёт барои 
воситаи нақлиёти худгарди шинокунанда:  
Дт 22370 Андоз аз воситаҳои нақлиёт барои 
пардохт /Кт 10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї - 1240 
сомонї. 
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Мисоли 69. 

Масоҳати манзили истиқоматии (5 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Душанбе 5ойгир 
шудааст, 160 м2, бе назардошти ченаки беруна 
мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

 
Ҳал: 

Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 5 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. Маблаѓи 
андоз барои объекти ѓайриманќул, тибқи 
моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба 
њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї ба 
меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондињанда 
барои ҳисобњо ва зариби 4ойгиршавии молу 
мулки ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 160 м2 × 1,25 = 200 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 110 м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1 = 390,5 сомонї. 

 
Мисоли 70.  

Масоҳати манзили истиќоматии (4 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Душанбе 5ойгир 
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шудааст, 160 м2, бо назардошти ченаки берунаи 
он мебошад. 

Талабот: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 4 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. Маблаѓи 
андоз барои объекти ѓайриманќул, тибқи 
моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, ба 
њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї ба 
меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондињанда 
барои ҳисобњо ва зариби 4ойгиршавии молу 
мулки ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 70м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1 = 302,5 сомонї.  

 
Мисоли 71.  

Масоҳати манзили истиќоматии (3 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Ху5анд 5ойгир 
шудааст, 160 м2, бо назардошти ченаки берунаи 
он мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
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Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 3 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 метри мураббаъ × 3% × 55 
сомонї + 70 метри мураббаъ × 4% × 55 сомонї) 
× 0,8 = 242 сомонї.  

 
Мисоли 72.  

Масоҳати манзили истиқоматии (5 њу5ра) шахси 
воқеї - соњиби он, ки дар шањри Норак 5ойгир 
шудааст, 160 м2, бе назардошти ченаки беруна 
мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 5 - њу4ра, ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
ЉТ маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул 
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пардохт намояд. Маблаѓи андоз барои объекти 
ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ 
баробар аст, ба њосили зарби масоҳати манзили 
истиќоматї ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 160 м2 × 1,25 = 200 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90 м2 × 3% × 55 сомонї +110 м2 × 
4% × 55 сомонї) × 0,55 = 202,7 сомонї.  

 
Мисоли 73.  

Масоҳати манзили истиқоматии (3 ошёна, бо 
тањхона ва болохона) шахси воқеї - соњиби он, 
ки дар шањри Душанбе 5ойгир шудааст, 460 м2, 
бе назардошти ченаки берунаи он мебошад. 
Масоҳати тањхона 60 метри мурабаъ буда, 
баландии он 1,98 метр, масоҳати ошёнаи 1,2 ва 3 
– 300 м2 мебошад. 
Масоҳати болохона 100 м2 буда, баландии он 
2,01 метрро ташкил медињад.  

Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддаи 276 
қисми 4 ва моддаи 277 КА ЉТ шахси воқеї - 
соњиби манзили истиќоматии 3 - ошёна ўҳдадор 
аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 282 КА 
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ЉТ маблаѓи андозбарои объекти ѓайриманќул 
пардохт намояд. Манбаи андоз барои объекти 
ѓайриманќул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, 
дар мисоли мазкур баробар аст, ба њосили 
4амъи масоњатњои ошёнањои якум, дуюм ва 
сеюми манзили истиќоматии шахси воқеї. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул, 
тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст, 
ба њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї 
ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 300м2 × 1,25 = 375 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (90м2 × 3% × 55 сомонї + 285м2 × 
4% × 55 сомонї) × 1 = 775,55 сомонї.  

 
Мисоли 74. 

Масоҳати объекти андоз барои объекти 
ѓайриманќули соњибкори инфиродие, ки ба 
фаъолияти савдо дар шањри Душанбе машѓул 
мебошад, 360м2 буда, бо назардошти ченаки 
берунаи он, аз он 5умла масоҳати тањхона 100м2 

(баландии он - 2,05 метр) ва ошёнаи якум 260м2 

мебошанд. 
Талабот:  

Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
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Мутобиқи моддаи 275 қисми 1, моддањои 276 ва 
277 КА ЉТ соњибкори инфиродї – соњиби 
объекти ѓайриманќул ўҳдадор аст, ки тибқи 
талаботи қисми 2, моддаи 282 КА ЉТ маблаѓи 
андозбарои объекти ѓайриманќул пардохт 
намояд. Манбаи андоз барои объекти 
ѓайриманќул тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, 
дар мисоли мазкур баробар аст, ба њосили 
4амъи масоҳати ошёнаи якум ва 50% - и 
масоҳати тањхонаи соњибкори инфиродї. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќул, 
тибқи моддањои 279 ва 280 КА ЉТ баробар аст 
ба њосили зарби масоҳати манзили истиќоматї 
ба меъёри андоз бо фоиз нисбат ба 
нишондињанда барои ҳисобњо ва зариби 
4ойгиршавии молу мулки ѓайриманќул дар 
шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 260м2 + (100м2 × 50%) = 310м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (250м2 × 12,75% × 55 сомонї + 
60м2 × 15% × 55 сомонї) × 1 = 2248,12 сомонї.  

 
Мисоли 75.  

Масоҳати объекти андоз барои объекти 
ѓайриманќули соњибкори инфиродие, ки онро 
дар ш. Данѓара ба и5ора (идора истифода бурда 
мешавад) медињад, 360м2 буда, бо назардошти 
ченаки берунаи он, аз он 5умла масоҳати 
тањхона 100 м2 (баландии он - 2,05 метр) ва 
ошёнаи якум 260 м2 мебошанд. 
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Талабот:  
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќулро 
ҳисоб намоед. 

Ҳал:  
Мутобиқи боби 41 КА ЉТ, бахусус моддаи 275 
қисми 1, моддањои 276 ва 277, соњибкори 
инфиродї - соҳиби объекти ѓайриманќул, 
ўҳдадор аст, ки тибқи талаботи қисми 2, моддаи 
282 КА ЉТ маблаѓи андозро пардохт намояд. 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќул 
тибқи қисми 1, моддаи 277 КА ЉТ, дар мисоли 
мазкур баробар аст, ба ҳосили 4амъи масоҳати 
ошёнаи якум ва 50% - и масоҳати таҳхонаи 
соњибкори инфиродї. Маблаѓи андоз барои 
объекти ѓайриманќул, тибқи моддањои 279 ва 
280 КА ЉТ баробар аст, ба њосили зарби 
масоҳати манзили истиќоматї ба меъёри андоз, 
тибқи сархатњои 5 ва 6, қисми 2, моддаи 279 КА 
ЉТ, бо фоиз нисбат ба нишондињанда барои 
ҳисобҳо ва зариби 4ойгиршавии молу мулки 
ѓайриманќул дар шањру ноњияњо. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз объекти ѓайриманќул: 
Манбаи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = 260 м2 + (100 м2 × 50%) = 310 м2. 
Маблаѓи андоз барои объекти ѓайриманќули 
шахси воқеї = (200 м2 × 9% × 55 сомонї + 110м2 

× 12% × 55 сомонї) × 0,3 = 514,8 сомонї.  
 
Мисоли 76. 

Шахси воқеї дар ихтиёри худ молу мулки зерин 
дорад: 
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- мотосикл, иќтидори муњаррикаш 60 ќувваи 
асп;  
- мошини сабукрав - фургон, иќтидори 
муњаррикаш 80 ќувваи асп; 
- автомобили боркаш (иќтидори 
борбардориашон 45 тонна), иќтидори 
муњаррикаш 140 ќувваи асп. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўҳлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
воқеї ўҳдадор аст, ки маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, дар 4араёни бақайдгирї, 
аз нав бақайдгирї ё муоинаи њарсолаи 
техникии воситаҳои нақлиёти худ пардохт 
намояд. Маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёти 
ҳар як воситаи нақлиёти шахси воқеї, алоҳида 
ҳисоб ва пардохт карда мешавад. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи нақлиёти мотосикли 
шахси воқеї = 60 қувваи асп × 2,5% × 55 сомонї 
= 82,5 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти фургони 
шахси воқеї = 80 қувваи асп × 6% × 55 сомонї = 
264 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти 
автомобили боркаши шахси воқеї = 140 қувваи 
асп × 14,5% × 55 сомонї = 1116,5 сомонї. 

 
Мисоли 77.  
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Иқтидори муҳаррики мошини сабукрави шахси 
воқеї ба 110 қувваи асп баробар мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўҳлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
воқеї ўҳдадор аст, ки маблаѓи андоз аз 
воситаҳои нақлиётро, дар 4араёни бақайдгирї, 
аз нав бақайдгирї ё муоинаи њарсолаи 
техникии мошини сабукрави худ пардохт 
намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситаҳои нақлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти шахси 
воқеї = 110 қувваи асп × 7,5% × 55 сомонї = 
453,75 сомонї. 

 
Мисоли 78.  

Шахси ҳуқуқї дар тавозуни худ, чунин 
воситањои наќлиёт дорад:  
1) мошини сабукрави тамѓаи «Мерседес», 
иќтидори муњаррикаш 120 ќувваи асп; 
2) автобус (13 5ойи нишаст), иќтидори 
муњаррикаш 90 ќувваи асп. 
3) автомобили боркаш (иќтидори борбардориаш 
12 тонна), иќтидори муњаррикаш 130 ќувваи асп.  

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўњлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал: 
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблаѓи андоз аз 
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воситањои наќлиётро, ки барои соли 4орї 
пардохт шавад, то 1 - апрели соли 4орї 
пешнињод намояд. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситањои наќлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти мошини 
сабукрави тамѓаи «Мерседес» - и шахси ҳуқуқї 
= 120 ќувваи асп × 7,5% × 55 сомонї = 495 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти автобуси 
(13 4ойи нишаст) шахси ҳуқуқї = 90 ќувваи асп 
× 7,5% × 55 сомонї = 371,25 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти 
автомобили боркаши (иќтидори борбардориаш 
12 тонна) шахси ҳуқуқї = 130 ќувваи асп × 11% 
× 55 сомонї = 786,5 сомонї. 

 
Мисоли 79.  

Роњи оњан дар тавозуни худ чунин воситањои 
наќлиёт дорад: 
Воситаи наќлиёти худгарди шинокунанда, ки 
иќтидори муњаррикаш 140 ќувваи асп мебошад. 
Локомотив, иќтидори муњаррикаш 3000 ќувваи 
асп мебошад. 

Талабот:  
Маблаѓи андозро ҳисоб намуда, мўњлати 
пардохти онро муайян кунед. 

Ҳал:  
Мутобиқи талаботи боби 40 КА ЉТ, шахси 
ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки ҳисоби маблаѓи андоз аз 
воситањои наќлиётро, ки барои соли 4орї 
пардохт шавад, то 1 - апрели соли чорї 
пешнињод намояд. 
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Ҳисоби маблаѓи андоз аз воситањои наќлиёт: 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти худгарди 
шинокунанда = 140 қувваи асп × 15% × 55 
сомонї = 1155 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз воситаи наќлиёти локомотив 
= 3000 қувваи асп × 1% × 55 сомонї = 1650 
сомонї. 

 
 
 
 
 

Боби 4. 
АНДОЗҲО АЗ ШАХСОНИ ҲУҚУҚЇ 

 
Мисоли 80. 

Дар соли 2017 маблаѓи молҳои таҳвилкардаи 
(даромад аз фурўш) шахси ҳуқуқие, ки ба 
фаъолияти савдо машѓул мебошад, дар асоси 
мошинаи назоратии хазинавї 2460000 сомонї, 
бо назардошти ААИ мебошад (даромади 
њармоҳа аз фурўши молҳо = 2460000 сомонї: 12 
моҳ = 205000 сомонї, бо назардошти ААИ). 
Маблаѓи харо5отњо дар соли ҳисоботї: 
- харо5оти музди меҳнати ҳисобкардашуда барои 
мақсади андози и5тимої - 360000 сомонї 
(њармоҳа = 360000 : 12 = 30000 сомонї);  
- харо5оти хариди молњои тањвилшуда аз шахсе, 
ки амалиёти воридоти андозбандишавандаро 
ан5ом додааст, 1200000 сомонї, бе назардошти 
ААИ (њармоҳа 100000 сомонї, бе назардошти 
ААИ); 
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- харо5оти хариди воситањои асосї 125000 
сомонї, бо назардошти ААИ; 
- харо5оти и5ораи амволи дар фаъолият 
истифодашаванда 71 004 сомонї (5917 сомонї 
дар як моҳ = 71004 сомонї : 12 моҳ). 
Маблаѓи андоз аз фоида дар соли гузашта 
140000 сомонї. 

Талабот:  
Маблаѓњои андоз аз арзиши иловашудае, ки ба 
бу4ет ҳар моҳа пардохт карда мешавад; ҳар 
моҳаи андози и4тимої; пардохтҳои 4ории 
моҳонаи андоз; ҳармоҳаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
ва андоз аз фоида ҳисоб карда шаванд. 

1) Ҳисоби маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда: 
Мутобиқи фасли 9 КА ҶТ, маҳз: қисми 2 моддаи 
164; қисми 2 моддаи 181 ва сархати 7 қисми 5 
моддаи 183, маблаѓњои андоз аз арзиши 
иловашударо ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
таҳвили молҳо = 205000 сомонї × 18% : 118% = 
31271,19 сомонї.  
Маблаѓи њар моҳаи андоз аз арзиши иловашуда 
аз хариди молњое, ки минбаъд тањвил шудаанд 
ва ба ҳисоб гирифта мешаванд = 100000 сомонї 
× 18% = 18000 сомонї. 
Маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки 

барои давраи ҳисоботӣ ба буҷет пардохт карда 

мешавад =31271 сомонӣ-18000 сомонӣ=13271 
сомонҷ. 

Ҳисоби маблаѓи андози и5тимої: 
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Мутобиқибоби 33 КА ЉТ, аз харо4оти музди 
меҳнати ҳисобкардашуда шахси ҳуқуқї ўҳдадор 
аст, ки бо меъёри  25%, њармоҳа маблаѓи андози 
и4тимоиро пардохт намояд. 
Маблаѓи њар моҳаи андози и4тимої = 30000 
сомонї × 25% = 7500 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи њармоҳаи пардохти 5ории андоз: 
Мутобиқи моддаи 157 КА ЉТ маблаѓи 
пардохти 4ории моҳона, наметавонад аз 
дувоздањ як қисми маблаѓи андоз аз фоида 
барои соли гузашта, инчунин, аз 1% даромади 
умумии моҳи ҳисоботї камтар бошад. 
Маблаѓи аз дувоздањ як қисми андоз аз фоида 
барои соли гузашта = 140000 сомонї × 1 : 12 = 
11667 сомонї1 
Маблаѓи 1% даромади умумии (даромад аз 
фурўш) моҳи ҳисоботї = (205000 сомонї -31271 
сомонї) × 1% = 1737 сомонї. 
Маблаѓи пардохти 4ории моҳонаи андоз 
баробар аст, ба 11667 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи њармоҳаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард: 

Мутобиқи боби 37 КА ЉТ, ба хусус моддањои 
248, 249, 251 ва 252, андозсупоранда дар мисоли 
мазкур ўҳдадор аст, ки аз маблаѓи харо4оти 
воқеї, харо4оти музди меҳнат, маблаѓи андози 
и4тимої, харо4оти хариди молњои тањвилшуда, 
харо4оти и4ораи амволи дар фаъолият 
истифодашаванда, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 

                                                 
1 Маблаѓи андоз  яклухт карда шудааст.  
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пардохт намояд. Њамзамон, тибқи қисми 2, 
моддаи 251 КА ЉТ, манбаи андоз набояд аз 70% 
даромади умумї кам бошад. 
Маблаѓи 70% даромади умумї (даромад аз 
фурўш) = (205000 сомонї - 31271 сомонї) × 70% 
= 121610 сомонї. 
Маблаѓи хароҷотҷои воҷеҷ андозсупоранда дар 
давраи андоз = (30000 сомонї + 7500 сомонї + 
100000 сомонї + 5917 сомонї) = 143417 сомонї. 
Бинобар он, ки хароҷотҳои воқеӣ аз 70%   

даромади умумӣ зиёд мебошанд, ҳамчун манбаи 

андоз хароҷотҳои воқеӣ ба инобат гирифта 

мешаванд. 

Маблағи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард =143417 сомонӣ*0,25%=358 

сомонӣ. 

            

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
Мутобиқи бобњои 17 ва 18 КА ЉТ, объекти 
андозбандии андоз аз фоида баробар аст, ба 
фарќияти мусбии байни даромади умумї ва 
маблаѓњои тарњшаванда. Дар мисоли мазкур аз 
даромади умумї (даромад аз фурўш), бе 
назардошти маблаѓи ААИ маблаѓњои: харо4оти 
музди меҳнат, харо4оти маблаѓи андози 
и4тимої, харо4оти хариди молњои тањвилшуда, 
бо назардошти ААИ, харо4оти маблаѓи андоз 
аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард ва харо4оти и4ораи амволи дар 
фаъолият истифодашаванда тарњ карда 
мешаванд. Њамзамон тибқи қисми 4, моддаи 157 
ва сархати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 
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КА ЉТ, андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз 
фоида 25% андоз аз фоида пардохт намояд, 
лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва 
њангоми пардохти андоз аз фоида пардохтњои 
4ории пардохткардаро ба ҳисоб гирад. 
Объекти андоз аз фоида = 2460000 сомонї -
(31271 сомонї × 12 моҳ) - 360000 сомонї -(7500 
сомонї × 12 моҳ) – 1200000 сомонї - (358 
сомонї × 12 моҳ) – 71004 сомонї = 359448 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида бо меъёри 23% 
=359448  сомонї × 23% =82673 сомонї. 
Маблаѓи пардохтњои 4ории андоз дар соли 
ҳисоботи = 11667 сомонї × 12 моҳ = 140004 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида на кам аз 1% даромади 
умумии (даромад аз фурўш) андозсупоранда 
барои соли ҳисоботи = (2460000 сомонї – 31271 
сомонї × 12 моҳ) × 1% = 20847 сомонї. 
Бо сабаби он, ки пардохтњои 4ории андоз аз 
маблаѓи ҳисоб кардаи андоз аз фоида ва 
маблаѓи 1% даромади умумї зиёд мебошанд, 
андозсупоранда барои соли њисоботї маблаѓи 
андоз аз фоида пардохт намекунад. Маблағи 

барзиёди пардохти ҷории андоз дар 

ҳисобварақаи андозсупоранда дарҷ мешавад 

дар ҳаҷми 57331 сомонӣ.  
 
Мисоли 81.  

Дар соли ҳисоботї объекти андоз аз фоидаи 
шахси ҳуқуқие, ки ба истењсоли молҳо машѓул 
мебошад, бе дарназардошти тарњи маблаѓњои 
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њисса5удокунињои истењлокї, баробар аст ба 
850000 сомонї.  
Андозсупоранда дар тавозуни худ, дар охири 
соли гузашта бо дарназардошти тарњи 
маблаѓњои истењлокї, воситањои асосии зеринро 
дорад, аз он 5умла: 
- воситањои асосие, ки дар фаъолияти соњибкорї 
истифода мешаванд ва тибқи қисми 3, моддаи 
118, ба гурўњи 2 - ум дохил мешаванд, бо арзиши 
100000 сомонї; 
Дар давоми соли ҳисоботї шахси ҳуқуқї 
њаро5отњои зеринро ан5ом додааст, аз он 5умла: 
- дар санаи 10 май, харо5от вобаста ба хариди 
мебели идора ба маблаѓи 40000 сомонї, бо 
дарназардошти ААИ; - дар санаи 25 июн, 
харо5оти хариди автомобили сабукрав, ба 
маблаѓи 30000 сомонї. Воситаҳои асосї дар моҳи 
харидашуда ба истифода дода шудаанд.  

Талабот:  
1) Маблаѓи тарњи њисса4удокунињои истењлокї 
ва маблаѓи андоз аз фоидаро ҳисоб намоед.  

Ҳал:  
1) Ҳисоби маблаѓи тарњшавандаи 
њиссад4удокунињои истењлокї: 
Мутобиқи моддањои 118 КА ЉТ, шахси ҳуқуқї 
дар соли ҳисоботї ўҳдадор аст, ки 
њисса4удокунии истењлокиро нисбати њар як 
гурўњ дар алоњидагї ҳисоб намояд. Њамзамон, 
тавозуни арзиши гурўњ дар охири соли тақвимї 
дар мисоли мазкур, ки ба меъёри  15% зарб 
мешавад, баробар аст ба тавозуни арзиши 
гурўњи 2 дар охири соли гузашта бо тарҳи 
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маблаѓи истеҳлокї барои соли гузашта,100000 
сомонї, 4амъи арзиши воситаҳои асосии дар 
давоми соли тақвимї воридшуда, яъне 23333 
сомонї (40000 сомонї: 12 моҳ × 7 моҳ) ва 15000 
сомонї (30000 сомонї : 12 моҳ × 6 моҳ). 
Маблаѓи тарњи ҳисса4удокуниҳои истеҳлокї = 
(100000  сомонї + 23333 сомонї + 15000 
сомонї) × 15% = 20750 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида = (850000 сомонї -
20750 сомонї) × 15% = 124387,5 сомонї. 
Ҳамзамон, фаромўш намекунем, ки маблаѓи 
андоз аз фоида бояд аз 1% даромади умумии 
андозсупоранда кам набошад. 

 
Мисоли 82.  

Шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти савдо машѓул 
аст, дар соли ҳисоботї ба маблаѓи 2460000 
сомонї, бе назардошти ААИ молҳоро таҳвил 
додааст. 
Маблаѓи харо5отњо дар соли њисоботї: 
- харо5оти музди меҳнати ҳисобкардашуда -
360000 сомонї;  
- маблаѓи андози и5тимоии (меъёри 25%) 
пардохт кардашуда - 90000 сомонї; 
- маблаѓи андозҳои (андоз аз даромад ва андози 
и5тимої) дар манбаи пардохт (аз музди меҳнат) 
ситонида ва ба бу5а пардохт кардашуда - 50000 
сомонї (шартан); 
- харо5оти воридоти андозбандишавандае, ки 
минбаъд тањвил шудаанд, 2500000 сомонї, бе 
назардошти ААИ; 
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- харо5от, вобаста ба пардохтҳои эҳсонкорї дар 
соли њисоботї 50000 сомонї. 
- тавозуни арзишии гурўњи 2 – юми воситањои 
асосие, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода 
мешаванд, дар охири соли таќвимї 200000 
сомонї. 
- харо5оти маблаѓи пардохти 5ории андоз барои 
соли њисоботї 20000 сомонї. 

Эзоҳ: 
Шахси ҳуқуқї ба воридоти андозбандишаванда 
машѓул мебошад. Аз ӣаӣми умумии воридоти 
андозбандишаванда ба маблаӣи 2500000 сомонӣ, 
моли воридшуда ба маблаӣи 1500000 сомонӣ ба 
фуруш бароварда шуд, яъне ба даромади 
гириифта тааллуӣ дорад 1500000 сомонии моли 
воридоти андозбандишуда. 

Талабот:  
1) Маблаѓњои тарњи њисса4удокунињои 
истењлокиро ҳисоб кунед. 
2) Маблаѓњои: андоз аз арзиши иловашудае, ки 
ба бу4а пардохт карда мешавад; андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард, 
барои соли њисоботї ва андоз аз фоидаро ҳисоб 
намоед.  

Ҳал:  
1) Ҳисоби маблаѓи тарњшавандаи њисса5удокунии 
истењлокї: 

Маблаѓи тарњи њисса4удокунии истењлокї = 
200000 сомонї × 15% = 30000 сомонї2. 

Ҳисоби маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда: 

                                                 
2 Мутобиќи моддаи 118 Кодекси андози ЉТ. 
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Мутобиқи фасли 9 КА ЉТ, бахусус: қисми 2 
моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, сархати 2 
қисми 2 моддаи 183, маблаѓњои андоз аз арзиши 
иловашударо ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
даромади умумї дар соли њисоботї = 2460000 
сомонї × 18% = 442800 сомонї.  
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди 
молњое, ки минбаъд тањвилшудаанд ва ба ҳисоб 
гирифта мешаванд = 2500000 сомонї × 18% = 
450000 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда дар соли 
њисоботї = 442800 сомонї – 450000 сомонї = 
7200 сомонї.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард, барои соли њисоботї: 

Мутобиқи моддањои 248, 249, 251 ва 252 КА ЉТ, 
андозсупоранда дар мисоли мазкур ўҳдадор 
аст, ки аз маблаѓи харо4оти воқеї: харо4оти 
музди меҳнат; маблаѓи андози и4тимої; 
харо4оти хариди молњои тањвилшуда ва 
харо4оти пардохтњои эњсонкорї, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд. Њамзамон, тибқи қисми 2 
моддаи 251 КА ЉТ, манбаи андоз набояд аз 70% 
даромади умумї кам бошад. 
Маблаѓи 70% даромади умумї = 2460000 
сомонї × 70% = 1722000 сомонї. 
Хароҷотҳои андозсупоранда 
=360000сомонӣ+90000сомонӣ+2500000сомонӣ+
50000сомонӣ+30000сомонӣ=3030000сомонӣ.  
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Бо дарназардошти муқаррароти қонунгузории 
андоз ҳамчун манбаи андозбандӣ хароҷотҳо 
эътироф карда мешаванд. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард = 3030000 сомонї × 0,25% = 
7575 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
Мутобиқи бобњои 17 ва 18 КА ЉТ, объекти 
андозбандии андоз аз фоида баробар аст, ба 
фарќияти мусбии байни даромади умумї ва 
маблаѓњои тарњшаванда. Дар мисоли мазкур аз 
даромади умумї, бе назардошти маблаѓи ААИ 
маблаѓњои: харо4оти музди меҳнат; харо4оти 
маблаѓи андози и4тимої; харо4оти хариди 
молњои тањвилшуда бе назардошти ААИ; 
харо4оти маблаѓи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
ва харо4оти пардохтњои эњсонкорї, бо 
дарназардошти моддаи 113 КА ЉТ, тарњ карда 
мешаванд.  
Њамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 157 ва 
сархати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА 
ЉТ, андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз фоидаи 
худ 25% андоз аз фоида пардохт намояд, лекин 
на камтар аз 1% даромади умумиаш ва њангоми 
пардохти андоз аз фоида пардохтњои 4ории 
пардохтшударо ба бу4а ба ҳисоб гирад. 
Объекти андоз аз фоида, бе дар назардошти 
тарњи пардохти эњсонкорї = 2460000 сомонї – 
360000 сомонї – 90000 сомонї – 1500000 сомонї 
– 7575 сомонї – 30000 сомонї = 427425 сомонї 
(фоида).    
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Бо дарназардошти муҷаррароти ҷонунгузории 
андоз (моддаи 113 КА ҷТ) пардохти эҷсонкорҷ 
дар ҷаҷми 42742 сомонҷ (427425 сомонҷ*10%) 
тарҷ карда мешавад.  
Манбаи андоз аз фоида бо дарназардошти 
тарҳи пардохти эҳсонкорӣ = 427425 сомонӣ – 
42742 сомонӣ =425182,5 сомонҷ 
Маблаѓи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = 
425182,5 сомонї × 23% = 97792 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида, на кам аз 1% 
даромади умумии андозсупоранда барои соли 
њисоботї = 2460000 сомонї × 1% = 24600 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоидае, ки бо дарназардошти 
пардохтњои 4ории андоз ба бу4а пардохт карда 
мешавад = 97792 сомонї - 20000 сомонї = 77792 
сомонї. 

 
Мисоли 83.  

Дар соли њисоботї объекти андоз аз фоидаи 
шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти савдо машѓул 
мебошад, бе дарназардошти тарњи пардохтњои 
эњсонкорї, 850000 сомонї мебошад.  
Андозсупоранда дар соли ҳисоботи ба 
ташкилоти эњсонкорї амвол ба маблаѓи 100000 
сомонї (арзиши аслии он) додааст, ки арзишии 
бозории амвол ба 120000 сомонї баробар аст.  
Даромади умумии шахси ҳуқуқї дар соли 
њисоботї баробар аст, ба 3500000 сомонї. 

Талабот:  
Маблаѓи тарњшавандаи пардохтњои эњсонкорї 
ва андоз аз фоидаро ҳисоб намоед.  
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Ҳал:  
1) Ҳисоби маблаѓи тарњшавандаи пардохтњои 
эњсонкорї: 
Мутобиқи моддаи 113 КА ЉТ, андозсупоранда 
ўҳдадор аст, ки 100000 сомониро тарњ намояд, 
лекин маблаѓи тарҳшаванда набояд аз 10% 
фоидаи андозбандишаванда (850000 сомонї), бе 
назардошти тарњи пардохтњои эњсонкорї зиёд 
бошад. 
Меъёри муайяншуда барои тарњи пардохти 
эњсонкорї на зиёда аз 10% фоидаи андозбандї 
шаванда, бе назардошти тарњи пардохтњои 
эњсонкорї = 850000 сомонї × 10% = 85000 
сомонї мебошад. 
Чун маблаѓи пардохти эњсонкорї аз 10% 
фоидаи андозбандишаванда зиёд мебошад, 
тибқи талаботи моддаи зикргардида 
андозсупоранда њуќуќ дорад 85000 сомониро 
њамчун маблаѓи тарњшавандаи пардохти 
эњсонкорї истифода барад.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
Маблаѓи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = 
(850000 сомонї - 85000 сомонї) × 23% = 175950 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида, на кам аз 1% = 
3500000 × 1% = 35000 сомонї 
Мутобиқи моддаи 109 КА ЉТ, уҷдадорҷ оид ба 
(маблаѓи) андоз аз фоида ба 175950 сомонї 
баробар аст.  

 
Мисоли 84.  
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Дар соли њисоботї даромад аз фурўши шахси 
ҳуқуқие, ки ба истењсоли мањсулоти соњаи 
хўроки умумї машѓул аст, бо дарназардошти 
ААИ 2100000 сомонї мебошад. 
Њамзамон, шахси ҳуқуқї дар соли њисоботї 
харо5отњои зеринро ан5ом додааст: 
- харо5от вобаста ба хариди ашёи хом, барои 
истењсоли молњо 1300000 сомонї, бе назардошти 
ААИ, аз шахсе, ки ба воридоти молњои 
андозбандишаванда машѓул мебошад; 
- харо5оти музди меҳнат 220000 сомонї, бе 
назардошти андози и5тимої, аз он 5умла: 
харо5оти сафари хизматї 20000 сомонї, бо 
назардошти маблаѓи харо5оти сафари хизматї 
зиёда аз меъёри муайянкардаи Ҳукумати 
Љумҳурї 10000 сомонї; 
- харо5от, вобаста ба кор овардан ва аз кор 
бурдани коргарон 120000 сомонї; 
- харо5оти ќувваи барќи истеъмолшуда, 20000 
сомонї, бо назардошти ААИ; 
- харо5от барои хизматрасонии мусоњибавї аз 
5ониби соњибкори инфиродие, ки тибқи патент 
фаъолият мекунад, ба маблаѓи 15000 сомонї; 
- харо5от, вобаста ба пардохти 5арима барои 
сариваќт пешнињод накардани эъломияи андоз 
ба маблаѓи 4000 сомонї; 

Эзоњ:  
дар соли гузашта андозсупоранда тибқи низоми 
соддакардашудаи андозбандї барои соњибкорони 
хурд фаъолият мекард.  

Талабот: 
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Тартиби андозбандиро муайян намуда (яъне 
кадом намуди андозҳоро шахси ҳуқуқї ўҳдадор 
аст, ки пардохт кунад), маблаѓњои андозҳоро 
ҳисоб кунед. 

Ҳал:  
1) Мутобиқи талаботи КА ЉТ, шахси ҳуқуқї 
ўҳдадор аст, ки: - аз даромад аз фурўш ва 
харо4оти марбут ба хариди ашёи хом,  маблаѓи 
ААИ ҳисоб намуда, маблаѓи пардохти ААИ - 
ро ба бу4а муайян намояд; - аз харо4оти музди 
меҳнат, бе назардошти харо4оти сафари 
хизматї аз рўи меъёри муайянкардаи Њукумати 
ЉТ, тибқи боби 33 КА ЉТ, андози и4тимої 
пардохт намояд; - аз харо4отњо аз 4умла: 
харо4от вобаста ба хариди ашёи хом; харо4оти 
музди меҳнат бо назардошти андози и4тимої 
(25%); харо4от вобаста ба кор овардан ва аз кор 
бурдани коргарон; харо4оти ќувваи барќи 
истеъмолшуда ва харо4от, вобаста ба пардохти 
4арима барои сариваќт пешнињод накардани 
эъломияи андоз, андоз аз истифодабарандагони 
роњњои автомобилгард пардохт намояд; -  аз 
фоида, андоз аз фоида пардохт кунад. 

Ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда. 
Мутобиқи фасли 9 КА ЉТ, бахусус: қисми 2 
моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, қисми 1 ва 
сархати 2, қисми 2 моддаи 183 КА ЉТ, 
маблаѓњои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб 
менамоем: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
таҳвили молҳо (даромад аз фурўш) дар соли 
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њисоботї = 2100000 сомонї × 7% : 107% = 
137383 сомонї.  
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди 
ашёи хом, барои истењсоли молњо = 1300000 
сомонї × 18% = 234000 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
харо4оти ќувваи барќи истеъмолшуда = 20000 
сомонї × 18% : 118% = 3051 сомонї. 
Дар асоси муҷаррароти ҷисми дуюми моддаи 
181 КА ҷТ андозсупоранда андоз аз арзиши 
иловашударо ба маблаҷи 237051 сомонҷ 
(234000+3051). 

Ҳисоби андози и5тимої. 
Мутобиқи боби 33 КА ЉТ, аз харо4оти музди 
меҳнати ҳисобкардашуда, бе назардошти 
харо4оти сафари хизматї аз рўи меъёри 
муайяншуда, шахси ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки  бо 
меъёри  25% маблаѓи андози и4тимоиро 
пардохт намояд. 
Маблаѓи андози и4тимої = 210000 сомонї × 
25% = 52500 сомонї. 

Ҳисоби андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард. 

Мутобиқи моддањои 248, 249, 251 ва 252 КА ЉТ, 
андозсупоранда дар мисоли мазкур ўҳдадор 
аст, ки аз маблаѓи харо4оти воқеї: харо4оти 
музди меҳнат; маблаѓи андози и4тимої;  
харо4оти хариди молњои тањвилшуда; харо4от, 
вобаста ба кор овардан ва аз кор бурдани 
коргарон; харо4оти ќувваи барќи 
истеъмолшуда, бе назардошти ААИ; харо4от 
барои хизматрасонии мусоњибавї аз 4ониби 
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соњибкори инфиродие, ки тибқи патент 
фаъолият мекунад ва харо4от, вобаста ба 
пардохти 4арима барои сариваќт пешнињод 
накардани эъломияи андоз, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд. Њамзамон, тибқи қисми 2, 
моддаи 251 КА ЉТ, манбаи андоз набояд аз 70% 
даромади умумї кам бошад. 
Маблаѓи 70% даромади умумї = (2100000 
сомонї - 137838 сомонї) × 70% = 1373513 
сомонї. 
Манбаи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард = 220000 сомонї + 52500 
сомонї +120000 сомонї +1 300000 сомонї*1,18 
+ 20000 сомонї +15000 сомонї + 4000 сомонї = 
1965500 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард = 1965500 сомонї × 0,25% = 
4914 сомонї. 

 

Ҳисоби андоз аз фоида. 
Мутобиқи бобњои 17 ва 18 КА ЉТ, объекти 
андозбандии андоз аз фоида баробар аст, ба 
фарќияти мусбии байни даромади умумї ва 
маблаѓњои тарњшаванда. Дар мисоли мазкур аз 
даромади умумї, бе назардошти маблаѓи ААИ 
маблаѓњои: харо4оти музди меҳнат; харо4оти 
маблаѓи андози и4тимої; харо4оти хариди 
молњои тањвилшуда, бо назардошти ААИ; 
харо4оти ќувваи барќи истеъмолшуда; 
харо4оти маблаѓи андоз аз 
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истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
тарњ карда мешаванд.  
Њамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 157 ва 
сархати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА 
ЉТ, андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз фоидаи 
худ 25% андоз аз фоида пардохт намояд, лекин 
на камтар аз 1% даромади умумиаш. 
Фоидаи шахси ҳуқуқї = 2100000 сомонї – 
137383 сомонї – 210000 сомонї – 52500 сомонї 
– 1534000 сомонї – 20000 сомонї - 4914 сомонї 
= 121117 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = 
121117 сомонї × 23% = 27857 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида, на кам аз 1% 
даромади умумӣ = 1962617 сомонї × 1% = 19626 
сомонї 
Мутобиқи моддаи 109 КА ЉТ, маблаѓи андоз аз 
фоида баробар аст, ба 27857 сомонї.  

 
Мисоли 85. 

Даромади умумии шахси ҳуқуқї, ки ба 
фаъолияти савдо машѓул мебошад, дар моҳи 
њисоботї баробар аст, ба: -  даромад аз фурўши 
молҳо (таҳвилимолҳо), ки дар асоси МНХ 
(мошинаи назоратии хазинавии дорои хотираи 
фискалї) муайян шудааст, 1230000 сомонї, бо 
назардошти ААИ (пули нақд); 
- даромад аз фурўши молҳо (таҳвили молҳо), ки 
дар шакли пули ѓайринаќдї дар суратҳисоби 
бонкї нишон дода шудааст, 890000 сомонї, бе 
назардошти ААИ,  



 
127 

- даромад аз фурўши воситањои асосї - 400000 
сомонї, бе назардошти ААИ; 
- даромад аз фарќияти қурби асъор 250000 
сомонї; 

  
 Њамзамон, шахси ҳуқуқї дар моҳи њисоботї 
харо5отњои зеринро ан5ом додааст: 
- харо5оти воридоти андозбандишавандае, ки 
минбаъд тањвил шудаанд, 1200000 сомонї бе 
назардошти ААИ; 
- харо5от, вобаста ба молњое, ки дар дохили 
ҷумҳурӣ аз супорандаи ААИ харидори 
шудаанд, 200000 сомонї, бо назардошти ААИ; 
- харо5оти музди меҳнат 350000 сомонї, аз он 
5умла: харо5оти сафари хизматї 35000 сомонї, 
бо назардошти маблаѓи харо5оти сафари 
хизматї зиёда аз меъёри муайянкардаи 
ҳукумати 5умҳурї 15000 сомонї; маблаѓи музди 
меҳнати ҳисобкарда ба коргарони худ 250000 
сомонї; маблаѓи пардохткарда ба шахсони 
воқеие, ки тибқи шартнома хизмат расонидаанд 
65000 сомонї.  
- харо5оти наќлиётї, вобаста ба интиқоли 
молҳо, аз 5ониби супорандаи ААИ 120000 
сомонї, бе назардошти ААИ, аз он 5умла 60% 
харо5отҳо, ин харо5отҳо, вобаста ба интиқоли 
молҳои воридоти андозбандишаванда; 
- харо5от барои хизматрасонии мусоњибавї аз 
5ониби соњибкори инфиродие, ки тибқи патент 
фаъолият мекунад, ба маблаѓи 15000 сомонї; 
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- харо5от, вобаста ба пардохти андоз барои 
объектњои ѓайрималнқул, ба маблаѓи 14000 
сомонї; 
- харо5от, вобаста ба пардохти андоз аз 
истифодабарандагони роҳњои автомобилгард 
барои моҳи гузашта, ба маблаѓи 10000 сомонї. 

Эзоњ: 
Маблаѓи андоз аз фоида барои соли гузашта 
22000 сомонї. 

Талабот:  
Маблаѓи андозҳои шахси ҳуқуқиро барои моҳи 
њисоботї муайян намоед. 

Ҳал: 
Мутобиқи КАЉТ, шахси ҳуқуқї ўҳдадор аст, ки 
аз: а) даромад аз таҳвили молҳо, маблаѓи андоз 
аз арзиши иловашударо, (тибқи фасли 9, 
моддаҳои 181 ва 183 КАЉТ) ҳисоб ва пардохт 
намояд. Тибқи моддаи 149 КА ЉТ 
андозсупоранда ўҳдадор аст, ки харо4оти 
нақлиётиро ба арзиши молҳо ҳамроҳ кунад; б) 
харо4оти музди меҳнат, бе назардошти 
харо4оти сафари хизматї аз рўи меъёри 
муайянкардаи ҳукумати 4умҳурї, тибқи боби 33 
КА ЉТ, андози и4тимої пардохт намояд; в) 
харо4отњо аз 4умла: харо4от вобаста ба хариди 
мол; харо4оти музди меҳнат бо назардошти 
андози и4тимої (25%); харо4оти наќлиётї, бе 
назардошти маблаѓи ААИ, ки ба ҳисоб гирифта 
мешавад; харо4от барои хизматрасонии 
мусоњибавї аз 4ониби соњибкори инфиродї ва 
харо4от, вобаста ба пардохти андоз барои 
объектњои ѓайриманқул, андоз аз 
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истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд; г) 1% даромади умумиаш ё аз 
дувоздаҳ як қисми маблаѓи андоз аз фоида 
барои соли гузашта наметавонад аз ҳар як 
маблаѓи номбурда камтар бошад, пардохти 
4ории андоз, пардохт кунад. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз арзиши иловашудае, ки дар 
мўҳлатҳои муқаррарнамуда (моддаи 189 КАЉТ) ба 
бу5ет пардохт карда мешавад: 

Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 
18% аз таҳвили молҳо, бо пули нақд, ба бу4ет 
барои моҳи њисоботї пардохт карда мешавад = 
1230000 сомонї × 18% :118% = 187627 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 
18% аз таҳвили молҳо, бо пули ѓайринақд, ба 
бу4ет барои моҳи њисоботї пардохт карда 
мешавад = 890000 сомонї × 18% = 160200 
сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
воридоти андозбандишавандаи 
баҳисобгирифташаванда = 1200000 сомонї × 
18% = 216000 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз молҷое, 
ки воридоти андозбандишаванда намебошанд 
ва баҳисобгирифта мешаванд = 200000 сомонї 
× 18%/118% = 30508 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 
18% аз харо4оти нақлиётии 
баҷисобгирифташаванда = 120000 сомонї ×  
18%  = 21600 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 
18% аз таҳвили молҳо ба бу4ет барои моҳи 
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њисоботї пардохт карда мешавад = (187627 
сомонї + 160200 сомонї) – 216000 сомонї -
21600 сомонї -36000 сомонҷ = 74227 сомонї; 

2) Ҳисоби маблаѓи андози и5тимої: 
Маблаѓи андози и4тимої = (350000 сомонї -
20000 сомонї) × 25% = 82500 сомонї. 

3) Ҳисоби маблаѓи андоз аз истифодабарандагони 
роҳҳоиавтомобилгард: 

Маблаѓи 70% даромади умумї = 
(1230000+890000+400000+250000) × 70% = 
1939000 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (1200000 сомонї + (200000 
сомонї-30508 сомонҷ) + 350000 сомонї + 82500 
сомонї + 120000 сомонї +15000 сомонї + 14000 
сомонї) =1950992× 0,25% = 4877 сомонї. 

4) Ҳисобимаблаѓи пардохти 5ории андоз барои моҳи 
њисоботї: 

Маблаѓи аз дувоздаҳ як қисми маблаѓи андоз аз 
фоида барои соли гузашта = 22000 сомонї × 
1/12 = 2017 сомонї; 
Маблаѓи 1% даромади умумии моҳи њисоботї = 
(1230000 сомонї + 890000 сомонї + 400000 
сомонї + 250000 сомонї-187627 сомонҷ) × 1% = 
25824 сомонї. 
Маблаѓи пардохти 4ории моҳи њисоботї 
баробар аст, ба 25824 сомонї. 

 
Мисоли 86.  

Дар моҳи ҳисоботї (баъд аз гузариш ба низоми 
умумии андозбандї) таҳвили молҳои (амалиёти 
андозбандишаванда) шахси ҳуқуқие, ки ба 
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истеҳсоли маҳсулоти соњаи хўроки умумї 
машѓул аст, бе дарназардошти ААИ 2100000 
сомонї мебошад. 
Ҳамзамон, шахси ҳуқуқї дар моҳи њисоботї 
харо5отњои зеринро ан5ом додааст: 
- харо5от, вобаста ба хариди ашёи хом 
(воридоти андозбандишаванда), барои истењсоли 
молњо 1300000 сомонї, бе назардошти ААИ;  
- харо5от, вобаста ба хариди ашёи хом, барои 
истењсоли молњо 300000 сомонї, аз шахсе, ки 
супорандаи ААИ намебошад; 
- харо5оти музди меҳнат 220000 сомонї, бо 
назардошти андози и5тимої; 
- харо5оти марбут ба кор овардан ва аз кор 
бурдани коргарон 120000 сомонї; 
- харо5оти қувваи барқи истеъмолшуда барои 
истеҳсоли молҳо 20000 сомонї, бо назардошти 
ААИ; 

Эзоҳ:  
Дар соли гузашта андозсупоранда тибқи низоми 
соддакардашудаи андозбандї барои соњибкорони 
хурд фаъолият мекард. Бақияи молҳои 
харидашуда (воридоти андозбандї шаванда) 
300000 сомонї, бо назардошти ААИ мебошад. 

Талабот: 
Маблаѓњои андозҳои шахси ҳуқуқиро барои 
моҳи њисоботї ҳисоб намоед.  

Ҳал: 
1) Мутобиқи талаботи КА ЉТ, шахси ҳуқуқї 
ўҳдадор аст, ки: - аз таҳвили молҳо тибқи қисми 
3 моддаи 181 КА ЉТ, маблаѓи ААИ ҳисоб ва 
пардохт намояд. Ҳамзамон, тибқи моддаи 183 
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КАЉТ, шахси ҳуқуқї ҳуқуқ надорад, ки маблаѓи 
пардохткардаи ААИ ҳангоми хариди ашёи хом 
(ба истиснои воридоти андозбандишаванда) ба 
ҳисоб гирад; - аз харо4оти музди меҳнат, бо 
назардошти андози и4тимої, маблаѓи андози 
и4имоиро муайян намояд; - аз харо4отҳо аз 
4умла: харо4от вобаста ба хариди ашёи хом 
(воридоти андозбандишаванда), бе назардошти 
ААИ;  харо4от вобаста ба хариди ашёи хом 
(амалиёти андозбандишаванда), бо назардошти 
ААИ; харо4оти музди меҳнате, бо назардошти 
андози и4тимої (25%); харо4от, вобаста ба кор 
овардан ва аз кор бурдани коргарон; харо4оти 
ќувваи барќи истеъмолшуда, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд; -  пардохти 4ории андоз ҳисоб 
ва пардохт намояд. 

2) Ҳисоби маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда:  
Бо дарназардошти ҷисми сеюми моддаи 181 КА 
ҷТ вазни ҷиесии воридоти 
андозбандишавандаро дар ҳаҷми умумии харид 

муайян мекунем. 

Вазни қиёсии воридоти андозбандишаванда 
дар ҳа4ми умумии харид = 1300000 сомонї/ 
1600000 сомонї = 0,81 
Маблаѓи ААИ аз таҳвили молҳо (амалиёти 
андозбандишаванда) бо меъёри 18% 
андозбандишаванда = (2100000 сомонї × 0,81) × 
18% = 306180 сомонї; 
Маблаѓи ААИ, ки бо меъёри 7% барои моҳи 
њисоботї аз таҳвили молҳо ба бу4ет пардохт 
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карда мешавад = (2100000 сомонї × 0,19) × 7% = 
27930 сомонї; 
Бояд ҷайд намуд, ки дар айни замон 
муҷаррароти КА ҷТ дар ҷолати татбиҷи меъёри 
стандартҷ ва пасткардашуда, тартиби 
баҷисобгирии маблаҷии ААИ пешбини 
накардааст.  Аммо, ҷангоми пешниҷоди 
эъломияи андоз, барномаи СИА ба таври вазни 
ҷиёсҷ онро баҷисоб мегирад. 
Маблаѓи ААИ аз воридоти 
андозбандишавандае, ки баҳисоб гирифта 
мешавад = 1300000 сомонї × 18% = 234000 
сомонї; 
Маблаѓи ААИ аз бақияи молҳо (воридоти 
андозбандишаванда), ки баҳисоб гирифта 
мешавад = 300000 сомонї × 18% / 118% = 45763 
сомонї; 
Маблаѓи ААИ аз хароҷоти ҷувваи барҷ = 20000 
сомонї × 18% / 118% = 3051 сомонї; 
 
Маблаҷи ААИ бо тартиби барномаи СИА 
баҷисоб гирифта мешавад= (234000 
сомонҷ+45763 сомонҷ+3051 сомонҷ)× 0,81 = 
229079 сомонї; 
Маблаѓи ААИ, кибо меъёри 18% барои моҳи 
њисоботї ба бу4ет пардохт карда мешавад = 
306180 сомонї +27930– 229079 сомонї = 105031 
сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи андози и5тимої: 
Маблаѓи андози и4тимої = 220000 сомонї × 
25% : 125% = 44000 сомонї. 



 
134 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард: 

Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (1300000 сомонї + 300000 
сомонї + 220000 сомонї + 120000 сомонї + 
20000 сомонї-3051) × 1% = 19569 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи пардохти 5ории андоз: 
Маблаѓи пардохти 4ории андоз = 2100000 
сомонї × 1% = 21000 сомонї. 

 
Мисоли 87.  

Дар санаи 1 - уми моҳи њисоботї (тақвимї) 
шахси ҳуқуқие, ки ба савдои яклухт ва чакана 
машѓул буда, тибқи меъёри 18% андоз аз арзиши 
иловашуда пардохт менамояд, молҳои зеринро 
ба қаламрави ЉТ ворид намудааст (дар асоси 
ҳу55ати ибтидої - борхат, ҳисобнома): 
- моли А ба маблаѓи 200000 сомонї (арзиши як 
воњиди мол – 20 сомонї), бо назардошти бо5и 
гумрукї; 
- моли Б ба маблаѓи 210000 сомонї (арзиши як 
воњиди мол – 21 сомонї), бо назардошти бо5и 
гумрукї; 
- моли В ба маблаѓи 220000 сомонї (арзиши як 
воњиди мол – 22 сомонї), бо назардошти бо5и 
гумрукї. 
- харо5отҳое, ки ба нархи мол зам карда 
мешаванд 800 сомонї; 
- харо5оти нақлиётї, вобаста ба интиқоли 
молҳои зикргардида, аз дидбонгоҳи гумрукии 
ЉТ то анбори шахси ҳуқуқї ба маблаѓи 20000 
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сомонї, бе назардошти ААИ (ба супорандаи 
ААИ пардохт шудаанд); 
- харо5оти нақлиётї, вобаста ба интиқоли 
молҳои зикргардида, аз анбор то нуқтаи фурўши 
молҳо, ба маблаѓи 5000 сомонї, бе назардошти 
ААИ (ба супорандаи ААИ пардохт шудаанд). 
Дар моҳи њисоботї шахси ҳуқуқї аз фурўши мол 
даромад ба даст овард: 
- пешпардохт аз 5ониби соҳибкори инфиродї, 
дар ҳа5ми 100%, бо назардошти ААИ, барои 
хариди 10000 воњид моли А ва 5000 воњид моли 
Б аз анбор дар моҳи оянда (ҳисобнома - фактура 
оид ба ААИ ба харидор пешниҳод карда 
нашудааст); 
- аз нуқтаи фурўши молҳо, дар асоси МНХ 
(мошинаи назоратии хазинавї дорои хотираи 
фискалї), 15000 воњид мол, аз он 5умла: 5000 
воҳидмоли Б; 10000 воҳид моли В, бо 
назардошти ААИ. 

Эзоҳ:  
Изофанархї 15% - ро ташкил медиҳад. 

Талабот:  
Нархи фурўши молҳоро муайян намуда, 
маблаѓи андоз аз арзиши иловашударо аз 
воридоти андозбандишаванда, аз харо4оти 
нақлиётї, аз таҳвили молҳо ва маблаѓи 
баҳисобгирифтаи ААИ ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
Мутобиқи моддаи 168 КАЉТ, аз арзиши 
воридоти андозбандишаванда бо назардошти 
бо4ҳо, андозсупоранда ўҳдадораст, ки андоз аз 
арзиши иловашуда пардохт намуда, маблаѓи 
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пардохт кардаашро тибқи моддаи 183 КА ЉТ 
баҳисоб гирад, инчунин пешпардохти ќабул 
карда барои мақсади ААИ амалиёти 
андозбандишаванда мебошад. Ҳангоми муайян 
намудани нарх, ба маблаѓи воридоти 
андозбандишаванда, бе назардошти маблаѓи 
андоз аз арзиши иловашуда зам карда 
мешаванд: маблаѓи харо4отҳое, ки ба нархи 
мол зам карда мешаванд; маблаѓи харо4оти 
нақлиётї, бе назардошти ААИ, изофанархї ва 
маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз таҳвили 
молҳо. 

Муайян намудани нархи фурўши молҳо: 
Нархи як дона моли А дар анбор буда = (200000 
сомонї × ((20800 сомонї / 630000 сомонї) + 1) × 
1,15 × 1,18) / 10000 =28,04 сомонї; 
Нархи як дона моли Б дар анбор буда = (210000 
сомонї × ((20800 сомонї / 630000 сомонї) + 1) × 
1,15 × 1,18) / 10000 = 29,44 сомонї; 
Нархи як дона моли Б дар нуқтаи фурўшбуда = 
(108466,7 × (5000 сомонї / 335730,16 сомонї) + 
1) × 1,15 × 1,18) / 5000 = 29,88 сомонї; 
Нархи як дона моли В дар нуқтаи фурўшбуда = 
(227263,49 сомонї × (( 5000 сомонї / 335730,16 
сомонї) + 1) × 1,15 × 1,18) / 10000 = 31,30 
сомонї; 

   2)  Ҳисоби маблаѓи андоз азарзиши иловашуда: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
воридоти андозбандишаванда =  630000 сомонї 
× 18% = 113400 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
харо4оти нақлиётї, вобаста ба интиқоли 
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молҳои зикргардида, аз дидбонгоҳи гумрукии 
ЉТ то анбор = 20000 сомонї × 18% = 3600 
сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
харо4оти нақлиётї, вобаста ба интиқоли 
молҳои зикргардида, аз анбор то нуқтаи 
фурўши молҳо = 5000 сомонї × 18% / 118% = 
763 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
пешпардохт = (10000 дона × 28,04 сомонї + 
5000 дона × 29,44 сомонї) × 18% / 118% = 65227 
сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз нуқтаи 
фурўши молҳо = (5000 дона × 29,88 сомонї + 
10000 дона × 31,30 сомонї) × 18% / 118% = 70536 
сомонї3; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашудае, ки 
барои моҳи њисоботї аз таҳвили молҳои 
воридоти андозбандишаванда ба бу4ет пардохт 
карда мешавад = (65227 сомонї + 70536 
сомонї) -113400 сомонї – 763 сомонї = 21600 
сомонї. 

 
Мисоли 88.  

Дар рафти сан5иши ҳу55атии шахси ҳуқуқї 
(супорандаи ААИ, бо меъёри 18%) - ба 
фаъолияти савдо машѓулбуда, муайян карда 
шуд, ки: 
1) Даромад аз фурўши мол дар соли њисоботї 
дар асоси МНХ баробар аст ба 2100000 сомонї, 
бо назардошти ААИ; 

                                                 
3 Маблаѓњо яклухт карда шудаанд.  
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2) Харо5отҳои андозсупоранда дар соли 
њисоботї ташкил додаанд: 
- харо5оти музди меҳнати ҳисоб кардашуда -
360000 сомонї;  
- маблаѓи андози и5тимоии (меъёри 25%) 
пардохт кардашуда - 90000 сомонї; 
- харо5от вобаста ба хариди молҳои таҳвилшуда, 
аз шахсе (супорандаи ААИ), ки ба воридоти 
андозбандишаванда машѓул мебошад, 1200000 
сомонї, бе назардошти ААИ; 
- харо5от аз фаъолияти (пардохтњои) эњсонкорї 
(бо пули нақд) дар соли њисоботї 50000 бо 
назардошти ААИ сомонї мебошад; 
- тавозуни арзишии гурўњи 2 – юми воситањои 
асосие, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода 
мешаванд, дар охири соли таќвимї 200000 
сомонї; 
- харо5оти маблаѓи пардохти 5ории андоз барои 
соли њисоботї 20000 сомонї. 
- харо5оти нақлиётї, вобаста ба интиқоли моли 
дар соли њисоботї фурўхташуда аз нуқтаи 
фурўши фурўшанда то нуқтаи фурўши шахси 
ҳуқуқї, ба маблаѓи 150000 сомонї, бо ААИ; 
3) дар соли њисоботї шахси ҳуқуқї аз 
фаъолияти худ ба маблаѓи -70339 сомонї = 
(2100000 сомонї × 100% / 118%) – 360000 сомонї 
– 90000 сомонї – 50000 сомонї -(1200000 сомонї) 
– 50000 сомонї - (200000 сомонї × 15%) – 20000 
сомонї – 50000) сомонї зарар дидааст. 
4) Маблаѓи пардохткардаи ААИ барои соли 
њисоботї 100000 сомонї мебошад.  
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5) Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони 
роҳҳои автомобилгард барои соли њисоботї 
11000 сомонї мебошад. 
Ҳамзамон, маблаѓи харо5оти нақлиётии 
мав5удбуда (150000 сомонї, бо назардошти 
ААИ), ба нархи маҳсулот зам карда нашудааст. 

Эзоҳ: 
 Изофанархї 20%. 

 
Талабот:  

Нисбати шахси ҳуқуқї, дар асоси маълумотҳои 
мав4удбуда сан4иш гузаронида, маблаѓи 
иловагии андозҳоро ҳисоб намоед. 

Ҳал: 
Ҳисоби дурустии маблаѓи ААИ, ки ба бу5ет пардохт 
шудааст: 

Андозсупоранда тибқи қисми 2, моддаи 149 
КАЉТ, аз ҳисоби зам накардани хароҷоти 

нақлиёти ба арзиши мол ба маблаѓи 150000 
сомонї манбаи  ААИ кам нишон додааст.  
Маблаѓи ААИ аз фуруш барои соли њисоботї 
бо назардошти хароҷоти наҷлиётии замшуда = 
((2100000 сомонї × 100% / 118%) × (100% / 120%) 
+ 150000 сомонї) × 1,2 × 18% = 352739 сомонї. 
Маблағи ААИ ба ҳисоб 
гирифташаванда=1200000сомонӣ*18%+150000 
сомонӣ*18/118= 238881сомонӣ 
Маблаҷи ААИ барои соли ҷисоботҷ ба буҷет 
пардохтшаванда (уҷдадории андозсупоранда) 
бо назардошти хароҷоти наҷлиётии замшуда= 

352739 сомонӣ – 238881,4 сомонҷ=113857,6 
сомонӣ. 
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Ҳисоби дурустии андоз аз истифодабарандагони 
роҳҳои автомобилгард: 

Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард барои соли њисоботї = (360000 
сомонї + 90000 сомонї + 1200000 сомонӣ + 
150000 сомонї*100%/118% + (200000 сомонї × 
15%) + 50000 сомонї) × 0,25% = 4643 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард барои соли њисоботї барзиёд 
ҳисоб ва пардохт карда шудааст. Бинобар ин, 
андозсупоранда ҳуқуқ дорад, ки дар ин маврид 
аз талаботи моддаи 69 КА ЉТ истифода барад. 

Ҳисоби дурусти андоз аз фоида: 
Объекти андоз аз фоидаи шахси ҳуқуқї, бе 
назардошти тарҳи пардохти эҳсонкорї = 
1779661 сомонї – 360000 сомонї – 9000 сомонї -
1200000 сомонї – 30000 сомонї = 95018 сомонї; 
Объекти андоз аз фоидаи шахси ҳуқуқї, бо 
назардошти тарҳи пардохти эҳсонкорї = 95018 
сомонї - 9501сомонї = 85516 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз фоида, тибқи меъёри 23% = 
85516 сомонї × 23% = 19668,73 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз фоида, на кам аз 1% 
даромади умумї = 1779661 сомонї × 1% = 17796 
сомонї; 
Маблаѓи андоз аз фоидаи ба бу4ет пардохт 
кардашаванда барои соли њисоботї, бо 
назардошти пардохтҳои 4ории андоз = 19668,73 
сомонї – 20000 сомонї =-331,27 сомонї.  
Дар нати4аи сан4иш, тибқи талаботи КА ЉТ 
санади сан4иши андоз тартиб дода мешавад.  
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Мисоли 89.  

Дар моҳи ҳисоботї даромади шахси ҳуқуқї аз 
хизматрасонї, бе назардошти ААИ 2100000 
сомонї мебошад. 
Ҳамзамон, шахси ҳуқуқї дар моҳи њисоботї 
харо5отњои зеринро ан5ом додааст: 
- харо5от, вобаста ба фаъолияти соҳибкорї, 
1300000 сомонї, бо назардошти ААИ; 
- харо5оти музди меҳнати ҳисобкардашуда 
220000 сомонї, аз он 5умла: харо5оти музди 
меҳнати (ҳисоб кардашуда) ба шахсони воқеї – 
ѓайрирезидент (аз хизматрасонї) ба маблаѓи 
50000 сомонї (маблаѓ тибқи моддаи 128 КА ЉТ 
ҳисоб шудааст); харо5оти (арзиши бозории он) 
тўҳфаи ба коргар дода 4000 сомонї (аз 
супорандаи ААИ харидорї нашудааст). 

Эзоҳ:  
харо�отҳои зикргардида, ба объекти АИРА 
дохил мешаванд. 

Талабот:  
Маблаѓњои андозҳои шахси ҳуқуқиро барои 
моҳи њисоботї ҳисоб намоед.  

Ҳал:  
Ҳисоби маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда: 
Мутобиқи фасли 9 КАЉТ, бахусус: моддаи 164; 
қисми 4 моддаи 166; моддаи 177; моддаи 181; 
моддаи 182 ва моддаи 183 КАЉТ, 
андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз даромади 
хизматрасонї, аз хизматрасонии шахси воќеї –
ѓайрирезидент ва аз тўҳфаи коргар маблаѓи 
ААИ ҳисоб намуда ва бо назардошти маблаѓи 
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ААИ ба ҳисоб гирифта шаванда (аз харо4от, 
вобаста ба фаъолияти соҳибкорї) ба бу4ет 
пардохт намояд. 
Маблаѓи ААИ аз хизматрасонї = 2100000 
сомонї × 18% = 378000 сомонї; 
Маблаѓи ААИ аз хизматрасонии шахси воќеї – 
ѓайрирезидент = 50000 сомонї × 18% = 9000 
сомонї; 
Маблаѓи ААИ аз тўҳфаи коргар = 4000 сомонї 
× 18% = 720 сомонї;  
Маблаѓи ААИ аз харо4от, вобаста ба 
фаъолияти соҳибкорї = 1300000 сомонї × 18% / 
118% = 198305 сомонї; 
Маблаѓи ААИ ба бу4ет пардохт шаванда = 
378000 сомонї + 9000 сомонї + 720 сомонї – 
198305 сомонї = 189415 сомонї. 

Ҳисоби андози и5тимої: 
Мутобиқи боби 33 КА ЉТ, шахси ҳуқуқї нисбат 
ба маблаѓи пардохткарда ба шахсони воќеї - 
резидентҳое, ки бо онҳо дар асоси 
шартномаҳои меҳнатї ё бе шартнома кор 
мекунанд, андозсупоранда мебошад, инчунин 
қисми 4, моддаи 213 КАЉТ, ба объекти 
андозбандї дохил намекунанд, танҳо 
маблаѓҳое, ки дар асоси шартномаи меҳнатї бо 
филиал (намояндагии) шахсони ҳуқуқї – 
резидентҳои берун аз ҳудуди ЉТ қарордошта 
баста шудаанд ва ба манфиати шахсони воќеї – 
ѓайрирезидент пардохт мешаванд. Бинобар ин, 
ба объекти андози и4тимої маблаѓҳое, ки ба 
шахси воќеї – ѓайрирезидент пардохт 
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мешаванд, инчунин маблаѓи тўҳфа (сархати 3, 
моддаи 215 КА ЉТ) дохил намешаванд. 
Маблаѓи андози и4тимої = (220000 сомонї – 
54000 сомонї) × 25% = 41500 сомонї. 

Ҳисоби андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард: 

Мутобиқи талаботи боби 37 КА ЉТ ва шарти 
мисоли мазкур, харо4отҳои зикргардида ба 
манбаи андоз дохил мешаванд. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард = (1300000 сомонї – 198305 
сомонї + 220000 сомонї + 41500 сомонї) × 1% 
= 13631,95 сомонї. 

Ҳисоби пардохти 5ории андоз: 
Мутобиқи талаботи моддаи 157 КАЉТ ва 
маълумотҳои мав4уд буда, маблаѓи пардохти 
4ории андоз = 2100000 сомонї × 1% = 21000 
сомониро ташкил мекунад. 

 
Мисоли 90. 

Дар соли ҳисоботї маблаѓи молҳои 
таҳвилкардаи (даромад аз фурўш) шахси 
ҳуқуқие, ки ба фаъолияти савдо машѓул 
мебошад, дар асоси мошинаи назоратии 
хазинавї 3600000 сомонї, бо назардошти ААИ 
мебошад (даромади њармоҳа аз фурўши молҳо = 
3600000 сомонї: 12 моҳ = 300000 сомонї, бо 
назардошти ААИ).  
Маблаѓи харо5от дар соли ҳисоботї: 
- харо5оти музди меҳнати ҳисобкардашуда барои 
мақсади андози и5тимої 480000 сомонї 
(њармоҳа = 480000 : 12 = 40000 сомонї);  
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- харо5от барои хизматрасонии аз шахси 
ғайрирезидент дастрасшуда ба маблағи 
120000 сомонӣ (њармоҳа = 120000 : 12 = 10000 
сомонї); 
- харо5оти хариди молњои тањвилшуда аз шахсе, 
ки амалиёти воридоти андозбандишавандаро 
ан5ом додааст, 2400000 сомонї, бе назардошти 
ААИ (њармоҳа 200000 сомонї, бе назардошти 
ААИ); 
- харо5оти таъмири воситањои асосие, ки ба 
фаъолияти соҳибкорї таалуқ надоранд ва 
қобилияти кори воситаҳои асосиро зиёд 
намесозанд - 150000 сомонї, бо назардошти 
ААИ; 

- харо5оти и5ораи амволе, ки барои зисти кормандон 
пешбинї шудааст 48000 сомонї (4000 сомонї дар як 
моҳ = 48000 сомонї : 12 моҳ).  
Маблаѓи андоз аз фоида дар соли гузашта 150000 
сомонї. 
Эзоҳ: 

Андозсупоранда аз усули ҳисобу замкунї 
истифода мебарад. 

Талабот:  
Маблаѓњои андоз аз арзиши иловашудае, ки ба 
бу4ет ҳармоҳа пардохт карда мешавад; 
ҳармоҳаи андози и4тимої; пардохтҳои 4ории 
моҳонаи андоз; ҳармоҳаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
ва андоз аз фоида ҳисоб карда шаванд.  

Ҳал:   
1) Ҳисоби маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда: 
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Мутобиқи фасли 9 КА ЉТ, маҳз: қисми 2 
моддаи 164; қисми 2 моддаи 181 ва сархати 7 
қисми 5 моддаи 183, маблаѓњои андоз аз арзиши 
иловашударо ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
таҳвили молҳо (даромад аз фурўш = 300000 
сомонї × 18% : 118% = 45763 сомонї.  
Маблаѓи њармоҳаи андоз аз арзиши иловашуда 
аз хариди молњое, ки минбаъд тањвил шудаанд 
ва ба ҳисоб гирифта мешаванд = 200000 сомонї 
× 18% = 36000 сомонї. 
Маблаѓи њармоҳаи андоз аз арзиши иловашуда 
аз хизматрасонии ҷайрирезидент = 10000 
сомонї × 18%/118% = 1525 сомонї. 
Маблаҷи андоз аз арзиши иловашудаи ҷармоҷа 
ба буҷет пардохтшаванда=45763 сомонї+1525 
сомонї-36000 сомонї=11288 сомонҷ. 
 

Ҳисоби маблаѓи андози и5тимої: 
Мутобиқи боби 33 КА ЉТ, аз харо4оти музди 
меҳнати ҳисоб кардашуда шахси ҳуқуқї 
ўҳдадор аст, ки бо меъёри 25%, њармоҳа 
маблаѓи андози и4тимоиро пардохт намояд. 
Маблаѓи њармоҳаи андози и4тимої = 40000 
сомонї × 25% = 10000 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи њармоҳаи пардохти 5ории андоз: 
Мутобиқи моддаи 157 КА ЉТ маблаѓи 
пардохти 4ории моҳона, наметавонад аз 
дувоздањ як қисми маблаѓи андоз аз фоида 
барои соли гузашта, ва аз 1% даромади умумии 
моҳи ҳисоботї камтар бошад. 
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Маблаѓи аз дувоздањ як қисми андоз аз фоида 
барои соли гузашта = 150000 сомонї × 1 : 12= 
12500 сомонї 
Маблаѓи 1% даромади умумии (даромад аз 
фурўш) моҳи ҳисоботї = (300000 сомонї -45763 
сомонї) × 1% = 25423 сомонї. 
Маблаѓи пардохти 4ории моҳонаи андоз 
баробар аст, ба 25423 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи њармоҳаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард: 

Мутобиқи   боби 37 КА ЉТ, бахусус моддањои 
248, 249, 251 ва 252, андозсупоранда дар мисоли 
мазкур ўҳдадор аст, ки аз маблаѓи харо4оти 
воқеї, харо4оти музди меҳнат, маблаѓи андози 
и4тимої, харо4оти хариди молњои тањвилшуда, 
харо4оти и4ораи амволи дар фаъолият 
истифода шаванда, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд. Њамзамон, тибқи қисми 2, 
моддаи 251 КА ЉТ, манбаи андоз набояд аз 70% 
даромади умумї кам бошад. 
Маблаѓи 70% даромади умумї (даромад аз 
фурўш) = (300000 сомонї - 45763 сомонї) × 70% 
= 177966 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард = (40000 сомонї + 10000 + 
200000 сомонї +10000 + 4000 сомонї) × 0,25% = 
264000  сомонї × 0,25% = 660 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
Мутобиқи бобњои 17 ва 18 КА ЉТ, объекти 
андозбандии андоз аз фоида баробар аст, ба 
фарќияти мусбии байни даромади умумї ва 
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маблаѓњои тарњшаванда. Дар мисоли мазкур аз 
даромади умумї (даромад аз фурўш), бе 
назардошти маблаѓи ААИ маблаѓњои: харо4оти 
музди меҳнат, харо4оти маблаѓи андози 
и4тимої, харо4оти хариди молњои тањвилшуда, 
бо назардошти ААИ ва харо4оти маблаѓи 
андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард тарњ карда мешаванд. 
Њамзамон тибқи қисми 4, моддаи 157 ва сархати 
1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА ЉТ, 
андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз фоида 23% 
андоз аз фоида пардохт намояд, лекин на 
камтар аз 1% даромади умумиаш ва њангоми 
пардохти андоз аз фоида пардохтњои 4ории 
пардохткардаро баҳисоб гирад. 
Объекти андоз аз фоида = 3600000 сомонї -
(45763 сомонї × 12 моҳ) - 480000 сомонї - ( 
10000 сомонї × 12 моҳ) - 2400000 сомонї – (660 
сомонї × 12 моҳ) –120000 сомонҷ= -77076 
сомонї (зарар).    
Маблаѓи пардохтњои 4ории андоз дар соли 
ҳисоботи = 12500 сомонї × 12 моҳ = 150000 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида на кам аз 1% даромади 
умумии (даромад аз фурўш) андозсупоранда 
барои соли ҳисоботї = (3600000 сомонї - 45763 
сомонї × 12 моҳ) × 1% = 30508 сомонї. 
Бо сабаби он, ки пардохтњои 4ории андоз аз 
маблаѓи 1% даромади умумї зиёд мебошанд, 
андозсупоранда барои соли њисоботї маблаѓи 
андоз аз фоида аз ҷисоби пардохти ҷории андоз 
ҷисоббаробар карда мешавад. 
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Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо: 

Даромад аз фуруши молҳо: 
Дт 10410 ҷисобҷо барои ҷабул - 300000 сомонї 
/Кт 44010 Даромад аз фуруш - 285714,29 
сомонї, Кт 22320 ААИ барои пардохт - 
14285,71 сомонї; 
Харо4оти музди меҳнат: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22240 Андози и4тимої барои пардохт – 10000 
сомонї; 
Харо4оти хариди молҳо Дт 10710 Молҳо /Кт 
22010 Ҳисобҳо барои пардохт – 236000 сомонї; 
Харо4оти таъмири воситаҳои асосї: 
Дт 55316 Харо4оти таъмир ва хизматрасонии 
техникии воситаҳои асосї /Кт 22010 Ҳисобҳо 
барои пардохт – 150000 сомонї (барои мақсади 
андоз аз фоида, харо4оти мазкур дар ҳа4ми на 
зиёда аз талаботи моддаи 119 КАЉТ ба инобат 
гирифта мешавад); 
Харо4оти и4ораи амвол: 
Дт 55312 Харо4оти и4ора /Кт 22010 Ҳисобҳо 
барои пардохт - 4000 сомонї (барои мақсади 
андоз аз фоида ба инобат гирифта намешавад); 
Ҳисоби пардохтҳои 4ории андоз:  
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22310 
Андоз аз фоида барои пардохт — 13750 сомонї; 
Ҳисоби андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 
автомобилгард: 
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22350 
Андози роҳ барои пардохт - 2200 сомонї;   
Пардохти андозҳо: 
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Дт 22320 ААИ барои пардохт -  14285,71 
сомонї, Дт 22240 Андози и4тимої барои 
пардохт – 10000 сомонї, Дт 22310 Андоз аз 
фоида барои пардохт — 13750 сомонї, Дт 22350 
Андози роҳ барои пардохт - 2200 сомонї /Кт 
10210 Ҳисобҳо бо арзи миллї -  40235,71 
сомонї; 

 
Мисоли 91.  

Шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти тиҷоратї 
машѓул аст, дар соли ҳисоботї ба маблаѓи 
2560000 сомонї, бе назардошти ААИ молҳоро 
таҳвил додааст, инчунин ба маблаӢи 200000 
сомонӢ пешпардохт Ӣабул кардааст.  
Маблаѓи харо5от дар соли њисоботї: 
- харо5оти музди меҳнати ҳисоб кардашуда -
460000 сомонї;  
- маблаѓи андози и5тимоии (меъёри 25%) 
пардохт кардашуда - 115000 сомонї; 
- маблаѓи андозҳои (андоз аз даромад ва андози 
и5тимої) дар манбаи пардохт (аз музди меҳнат) 
ситонида ва ба бу5а пардохт кардашуда - 50000 
сомонї (шартан); 
- харо5оти воридоти андозбандишавандае, ки 
минбаъд тањвил шудаанд, 2600000 сомонї, бе 
назардошти ААИ; 
- харо5от, вобаста ба пардохтҳои эҳсонкорї дар 
соли њисоботї 50000 сомонї (пулї нақд). 
- тавозуни арзишии гурўњи 2 - юми воситањои 
асосие, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода 
мешаванд, дар охири соли таќвимї 150000 
сомонї. 
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- харо5оти маблаѓи пардохти 5ории андоз барои 
соли њисоботї 20000 сомонї. 

Эзоҳ:  
шахси ҳуқуқї ба воридоти андозбандишаванда 
машғул мебошад. Арзиши аслии моли 
фурухташуда (воридоти андозбандишаванда) 
1890000 сомониро ташкил медиӣад.  

Талабот:  
1) Маблаѓњои тарњи њисса4удокунињои 
истењлокиро ҳисоб кунед. 
2) Маблаѓњои: андоз аз арзиши иловашудае, ки 
ба бу4а пардохт карда мешавад; андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард, 
барои соли њисоботї ва андоз аз фоидаро ҳисоб 
намоед.  

Ҳал:  
1) Ҳисоби маблаѓи тарњшавандаи њисса5удокунии 
истењлокї: 

Маблаѓи тарњи њисса4удокунии истењлокї = 
150000 сомонї × 15% = 17250 сомонї4. 

Ҳисоби маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда: 
Мутобиқи фасли 9 КА ЉТ, бахусус: қисми 2 
моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, сархати 2 
қисми 2 моддаи 183, маблаѓњои андоз аз арзиши 
иловашударо ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
даромади умумї дар соли њисоботї = 2560000 
сомонї × 18% = 460800 сомонї.  
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
пешпардохти қабул кардашуда дар соли 

                                                 
4 Мутобиќи моддаи 118 Кодекси андози ЉТ. 
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њисоботї = 200000 сомонї × 18%/118% = 30508 
сомонї.  
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз хариди 
молњое, ки минбаъд тањвил шудаанд ва ба 
ҳисоб гирифта мешаванд = 2600000 сомонї × 
18% = 468000 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда дар соли 
њисоботї = 460800 сомонї +30508 сомонї 
– 468000 сомонї = 23308 сомонї.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард, барои соли њисоботї: 

Мутобиқи моддањои 248, 249, 251 ва 252 КА ЉТ, 
андозсупоранда дар мисоли мазкур ўҳдадор 
аст, ки аз маблаѓи харо4оти воқеї: харо4оти 
музди меҳнат; маблаѓи андози и4тимої; 
харо4оти хариди молњои тањвилшуда ва 
харо4оти пардохтњои эњсонкорї, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд. Њамзамон, тибқи қисми 2 
моддаи 251 КА ЉТ, манбаи андоз набояд аз 70% 
даромади умумї кам бошад. 
Маблаѓи 70% даромади умумї = 2560000 
сомонї × 70% = 1792000 сомонї. 
Маблаѓи ҳамаи харо4отҳои воқеии дар давраи 
ҳисоботї = 460000 сомонї + 115000 сомонї + 
2600000 сомонї + 50000 сомонї+17250 сомонї 
= 3242250 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони 
роњњои автомобилгард = 3242250 сомонї × 
0,25% = 8105 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
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Мутобиқи бобњои 17 ва 18 КА ЉТ, объекти 
андозбандии андоз аз фоида баробар аст, ба 
фарќияти мусбии байни даромади умумї ва 
маблаѓњои тарњшаванда. Дар мисоли мазкур аз 
даромади умумї, бе назардошти маблаѓи ААИ 
маблаѓњои: харо4оти музди меҳнат; харо4оти 
маблаѓи андози и4тимої; харо4оти хариди 
молњои тањвилшуда бе назардошти ААИ; 
харо4оти маблаѓи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
ва харо4оти пардохтњои эњсонкорї, бо 
дарназардошти моддаи 113 КА ЉТ, тарњ карда 
мешаванд.  
Њамзамон, тибқи қисми 4, моддаи 157 ва 
сархати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 КА 
ЉТ, андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз фоидаи 
худ 25% андоз аз фоида пардохт намояд, лекин 
на камтар аз 1% даромади умумиаш ва њангоми 
пардохти андоз аз фоида пардохтњои 4ории 
пардохтшударо ба бу4а ба ҳисоб гирад. 
Объекти андоз аз фоида, бе дарназардошти 
тарњи пардохти эњсонкорї = 2560000 сомонї – 
460000 сомонї – 115000 сомонї – 1890000 
сомонї – 17250 сомонї – 8105 сомонї = 69645 
сомонї (зарар).    
Меъёри тарњшавандаи пардохти эњсонкорї = 
50000 сомонї. 
Объекти андоз аз фоида, бо дарназардошти 
тарњи пардохти эњсонкорї =69645 сомонї -
50000 сомонї = 19645 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида, на кам аз 1% 
даромади умумии андозсупоранда барои соли 
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њисоботї = (2560000 сомонї) × 1% = 25600 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоидае, ки бо дарназардошти 
пардохтњои 4ории андоз ба бу4а пардохт карда 
мешавад = 25600 сомонї - 20000 сомонї = 5600 
сомонї. 

Баҳисобгирии андозҳо дар субъектҳои хо�агидорї 
Амалиётҳои муҳосибии ҳисоби андозҳо: 

Даромад аз фуруши молҳо: 
Дт 10410 Њисобњо барои ќабул аз рўи молҳо ва 
хизматҳо  - 3020800 сомонї /Кт 44010 Даромад 
аз фурўши молњо (корњо, хизматњо) - 2560000 
сомонї, Кт 22320 ААИ барои пардохт - 460800 
сомонї; 
Харо4оти музди меҳнат: 
Дт 55220 ё 55310 Харо4оти музди меҳнат /Кт 
22240 Андози и4тимої барои пардохт – 115000  
сомонї; 
Харо4оти хариди молҳо: 
Дт 10710 Молҳо - 2600000, Дт Андозњои подош 
шаванда - 468000 /Кт 22010 Ҳисобҳо барои 
пардохт – 3068000 сомонї; 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашудаи ба ҳисоб 
гирифташаванда: 
Дт 22320 ААИ барои пардохт /Кт Андозњои 
подош шаванда - 468000 сомонї; 
Ҳисоби пардохтҳои 4ории андоз: 
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22310 
Андоз аз фоида барои пардохт — 25600 сомонї 
Ҳисоби андоз аз фоида:  
Дт 55314 Андозҳо ва пардохтҳо /Кт 22310 
Андоз аз фоида барои пардохт — 5600 сомонї; 
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Пардохти андозҳо: 
Дт 22240 Андози и4тимої барои пардохт – 
115000  сомонї, Дт 22310 Андоз аз фоида барои 
пардохт — 5600 сомонї, Дт 22350 Андози роҳ 
барои пардохт - 8105 сомонї /Кт 10210 Ҳисобҳо 
бо арзи миллї – 128705 сомонї. 

 
Мисоли 92.  

Дар соли њисоботї объекти андоз аз фоидаи 
шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти савдо машѓул 
мебошад, бе дарназардошти тарњи пардохтњои 
эњсонкорї, 750000 сомонї мебошад.  
Андозсупоранда дар соли ҳисоботи ба 
ташкилоти эњсонкорї амвол ба маблаѓи 120000 
сомонї (арзиши аслии он) додааст, ки арзишии 
бозории амвол ба 100000 сомонї баробар аст.  
Даромади умумии шахси ҳуқуқї  дар соли 
њисоботї баробар аст, ба 4500000 сомонї. 

Талабот:  
Маблаѓи тарњшавандаи пардохтњои эњсонкорї 
ва андоз аз фоидаро ҳисоб намоед.  

Ҳал: 
 1) Ҳисоби маблаѓи тарњшавандаи пардохтњои 
эњсонкорї: 

Мутобиқи  моддаи 113 КА ЉТ, андозсупоранда 
ўҳдадор  аст, ки 100000 сомонї - ро тарњ 
намояд, лекин маблаѓи тарҳшаванда на бояд аз 
10% фоидаи андозбандишаванда (750000 
сомонї), бе дарназардошти тарњи пардохтњои 
эњсонкорї зиёд бошад. 
Меъёри муайяншуда барои тарњи пардохти 
эњсонкорї на зиёда аз 10% фоидаи андозбандї 
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шаванда, бе дарназардошти тарњи пардохтњои 
эњсонкорї = 750000 сомонї × 10% = 75000 
сомонї мебошад. 
Чун маблаѓи пардохти эњсонкорї аз 10% 
фоидаи андозбандишаванда зиёд мебошад, 
тибқи талаботи моддаи зикргардида 
андозсупоранда њуќуќ дорад 75000 сомонї - ро 
њамчун маблаѓи тарњшавандаи пардохти 
эњсонкорї истифода барад.  

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
Маблаѓи андоз аз фоида, тибқи меъёри  23% = 
(750000 сомонї - 75000 сомонї) × 23% = 155250 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида, на кам аз 1% = 
4500000 × 1% = 45000 сомонї 
Мутобиқи моддаи 109 КА ЉТ, маблаѓи андоз аз 
фоида ба 155250 сомонї баробар аст.  

 
Мисоли 93. 

Дар соли 2015 маблаѓи молҳои таҳвилкардаи 
(даромад аз фурўш) шахси ҳуқуқие, ки ба 
фаъолияти савдо машѓул мебошад, дар асоси 
мошинаи назоратии хазинавї 2460000 сомонї, 
бо назардошти ААИ мебошад (даромади 
њармоҳа аз фурўши молҳо = 2460000 сомонї: 12 
моҳ = 205000 сомонї, бо назардошти ААИ). 
Маблаѓи харо5отњо дар соли ҳисоботї: 
- харо5оти музди меҳнати ҳисобкардашуда барои 
мақсади андози и5тимої - 360000 сомонї 
(њармоҳа = 360000 : 12 = 30000 сомонї);  
- харо5оти хариди молњои тањвилшуда аз шахсе, 
ки амалиёти воридоти андозбандишавандаро 
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ан5ом додааст, 1200000 сомонї, бе назардошти 
ААИ (њармоҳа 100000 сомонї, бе назардошти 
ААИ); 
- харо5оти хариди воситањои асосї 125000 
сомонї, бо назардошти ААИ; 
- харо5оти и5ораи амволи дар фаъолият 
истифодашаванда 71 004 сомонї (5917 сомонї 
дар як моҳ = 71004 сомонї : 12 моҳ). 
Маблаѓи андоз аз фоида дар соли гузашта 
140000 сомонї. 

Талабот:  
Маблаѓњои андоз аз арзиши иловашудае, ки ба 
бу4ет ҳар моҳа пардохт карда мешавад; ҳар 
моҳаи андози и4тимої; пардохтҳои 4ории 
моҳонаи андоз; ҳармоҳаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
ва андоз аз фоида ҳисоб карда шаванд. 

Ҳал: 
1) Ҳисоби маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда: 

Мутобиқи фасли 9 КА ҶТ, маҳз: қисми 2 моддаи 
164; қисми 2 моддаи 181 ва сархати 7 қисми 5 
моддаи 183, маблаѓњои андоз аз арзиши 
иловашударо ҳисоб менамоем: 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз 
таҳвили молҳо (даромад аз фурўш), ки њар моҳа 
ба бу4ет пардохт карда мешавад = 205000 
сомонї × 5% : 105% = 9762 сомонї.  
Маблаѓи њар моҳаи андоз аз арзиши иловашуда 
аз хариди молњое, ки минбаъд тањвил шудаанд 
ва ба ҳисоб гирифта намешаванд = 100000 
сомонї × 18% = 18000 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи андози и5тимої: 
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Мутобиқи боби 33 КА ЉТ, аз харо4оти музди 
меҳнати ҳисобкардашуда шахси ҳуқуқї ўҳдадор 
аст, ки бо меъёри 25%, њармоҳа маблаѓи андози 
и4тимоиро пардохт намояд. 
Маблаѓи њар моҳаи андози и4тимої = 30000 
сомонї × 25% = 7500 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи њармоҳаи пардохти 5ории андоз: 
Мутобиқи моддаи 157 КА ЉТ маблаѓи 
пардохти 4ории моҳона, наметавонад аз 
дувоздањ як қисми маблаѓи андоз аз фоида 
барои соли гузашта, ки ба зариби 1.1 зиёд карда 
шудааст ва инчунин, аз 1% даромади умумии 
моҳи ҳисоботї камтар бошад. 
Маблаѓи аз дувоздањ як қисми андоз аз фоида 
барои соли гузашта= 140000 сомонї × 1 : 12 = 
11667 сомонї5 
Маблаѓи 1% даромади умумии (даромад аз 
фурўш) моҳи ҳисоботї = (205000 сомонї -9762 
сомонї) × 1% = 1952 сомонї. 
Маблаѓи пардохти 4ории моҳонаи андоз 
баробар аст, ба 11667 сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи њармоҳаи андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард: 

Мутобиқи боби 37 КА ЉТ, ба хусус моддањои 
248, 249, 251 ва 252, андозсупоранда дар мисоли 
мазкур ўҳдадор аст, ки аз маблаѓи харо4оти 
воқеї, харо4оти музди меҳнат, маблаѓи андози 
и4тимої, харо4оти хариди молњои тањвилшуда, 
харо4оти и4ораи амволи дар фаъолият 
истифодашаванда, андоз аз 

                                                 
5 Маблаѓи андоз яклухт карда шудааст.  
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истифодабарандагони роњњои автомобилгард 
пардохт намояд. Њамзамон, тибқи қисми 2, 
моддаи 251 КА ЉТ, манбаи андоз набояд аз 70% 
даромади умумї кам бошад. 
Маблаѓи 70% даромади умумї (даромад аз 
фурўш) = (205000 сомонї -9762 сомонї) × 70% = 
136667 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард = (30000 сомонї + 7500 сомонї 
+ 118000 сомонї + 5917 сомонї) × 0,25% = 807 
сомонї. 

Ҳисоби маблаѓи андоз аз фоида: 
Мутобиқи бобњои 17 ва 18 КА ЉТ, объекти 
андозбандии андоз аз фоида баробар аст, ба 
фарќияти мусбии байни даромади умумї ва 
маблаѓњои тарњшаванда. Дар мисоли мазкур аз 
даромади умумї (даромад аз фурўш), бе 
назардошти маблаѓи ААИ маблаѓњои: харо4оти 
музди меҳнат, харо4оти маблаѓи андози 
и4тимої, харо4оти хариди молњои тањвилшуда, 
бо назардошти ААИ, харо4оти маблаѓи андоз 
аз истифодабарандагони роњњои 
автомобилгард ва харо4оти и4ораи амволи дар 
фаъолият истифодашаванда тарњ карда 
мешаванд. Њамзамон тибқи қисми 4, моддаи 157 
ва сархати 1, зерқисми 2, қисми 1, моддаи 109 
КА ЉТ, андозсупоранда ўҳдадор аст, ки аз 
фоида 25% андоз аз фоида пардохт намояд, 
лекин на камтар аз 1% даромади умумиаш ва 
њангоми пардохти андоз аз фоида пардохтњои 
4ории пардохткардаро ба ҳисоб гирад. 
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Объекти андоз аз фоида = 2460000 сомонї -
(9762 сомонї × 12 моҳ) - 360000 сомонї -(7500 
сомонї × 12 моҳ) – 1416000 сомонї -(807 сомонї 
× 12 моҳ) – 71004 сомонї = 396168 сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида бо меъёри 23% = 
396168 сомонї × 23% = 91118 сомонї. 
Маблаѓи пардохтњои 4ории андоз дар соли 
ҳисоботи = 11667 сомонї × 12 моҳ = 140000 
сомонї. 
Маблаѓи андоз аз фоида на кам аз 1% даромади 
умумии (даромад аз фурўш) андозсупоранда 
барои соли ҳисоботи = (2460000 сомонї – 9762 
сомонї × 12 моҳ) × 1% = 23429 сомонї. 
Бо сабаби он, ки пардохтњои 4ории андоз аз 
маблаѓи ҳисобкардаи андоз аз фоида ва 
маблаѓи 1% даромади умумї зиёд мебошанд, 
андозсупоранда барои соли њисоботї маблаѓи 
андоз аз фоидаро аз ҷисоби пардохти ҷории 
андоз ҷисоббаробар мекунад. 

 
Мисоли 94.  

Дар соли ҳисоботї объекти андоз аз фоидаи 
шахси ҳуқуқие, ки ба истењсоли молҳо машѓул 
мебошад, бе дарназардошти тарњи маблаѓњои 
њисса5удокунињои истењлокї, баробар аст ба 
850000 сомонї.  
Андозсупоранда дар тавозуни худ, дар охири 
соли гузашта бо дарназардошти тарњи 
маблаѓњои истењлокї, воситањои асосии зеринро 
дорад, аз он 5умла: 
- воситањои асосие, ки дар фаъолияти соњибкорї 
истифода мешаванд ва тибқи қисми 3, моддаи 
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118, ба гурўњи 2 - ум дохил мешаванд, бо арзиши 
100000 сомонї; 
Дар давоми соли ҳисоботї шахси ҳуқуқї 
њаро5отњои зеринро ан5ом додааст, аз он 5умла: 
- дар санаи 10 май, харо5от вобаста ба хариди 
мебели идора ба маблаѓи 40000 сомонї, бо 
дарназардошти ААИ; - дар санаи 25 июн, 
харо5оти хариди автомобили сабукрав, ба 
маблаѓи 30000 сомонї. Воситаҳои асосї дар моҳи 
харидашуда ба истифода дода шудаанд.  

Талабот:  
1) Маблаѓи тарњи њисса4удокунињои истењлокї 
ва маблаѓи андоз аз фоидаро ҳисобнамоед.  

Ҳал:  
1) Ҳисоби маблаѓи тарњшавандаи њиссад5удокунињои 
истењлокї: 

Мутобиқи моддањои 118 КА ЉТ, шахси ҳуқуқї 
дар соли ҳисоботї ўҳдадор аст, ки 
њисса4удокунии истењлокиро нисбати њар як 
гурўњ дар алоњидагї ҳисоб намояд. Њамзамон, 
тавозуни арзиши гурўњ дар охири соли тақвимї 
дар мисоли мазкур, ки ба меъёри  15% зарб 
мешавад, баробар аст ба тавозуни арзиши 
гурўњи 2 дар охири соли гузашта бо тарҳи 
маблаѓи истеҳлокї барои соли гузашта, 100000 
сомонї, 4амъи арзиши воситаҳои асосии дар 
давоми соли тақвимї воридшуда, яъне 23333 
сомонї (40000 сомонї : 12 моҳ × 7 моҳ) ва 15000 
сомонї (30000 сомонї : 12 моҳ × 6 моҳ). 
Маблаѓи тарњи ҳисса4удокуниҳои истеҳлокї =  
(100000 сомонї + 23333 сомонї + 15000 сомонї) 
× 15% = 20750 сомонї. 
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Маблаѓи андоз аз фоида = (850000 сомонї - 
20750 сомонї) × 13% = 107802,5 сомонї. 
Ҳамзамон, фаромўш намекунем, ки маблаѓи 
андоз аз фоида бояд аз 1% даромади умумии 
андозсупоранда кам набошад. 

 
Мисоли 95.  
Шахси ҳуқуқие, ки ба иӢрои корӢои сохтмонӢ 
машѓул аст, дар соли ҳисоботї ба маблаѓи 
2460000 сомонї, бе назардошти ААИ молҳоро 
таҳвил додааст. 
Маблаѓи харо5отњо дар соли њисоботї: 
- харо5оти хариди воридоти 
андозбандишавандае, ки дар корӢои сохтмонӢ 
харӢ шудааст -960000 сомонї, бе назардошти 
ААИ;  
- хароӢоти хариди масолоӢи сохтмонӢ аз дохили 
ӢумӢурӣ ба маблағи 950000 сомонӣ, бо 
назардошти ААИ; 
- хароӢоти хариди масолоӢи сохтмонӢ аз дохили 
ӢумӢурӣ ба маблағи 650000 сомонӣ, аз шахсе, 
ки супорандаи ААИ намебошад; 

Талабот:  
1) Маблаҷҷои ААИ-е, ки ба арзиши корҷои 
сохтмонҷ зам карда боянд шаванд, ҷисоб кунед. 
(муҷаррароти ҷисми сеюми моддаи 181 КА ҷТ) 

Ҳал:  
1) Ҳисоби маблаѓњои андоз аз арзиши иловашуда: 

Мутобиқи фасли 9 КА ЉТ, бахусус: қисми 2 
моддаи 164, қисми 3 моддаи 181, сархати 2 
қисми 2 моддаи 183 ва ҷисми сеюми моддаи 181, 
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маблаѓњои андоз аз арзиши иловашударо ҳисоб 
менамоем: 
Дар навбати аввал вазни ҷиёсии молҷои 
воридшударо (воридоти андозбандишаванда) 
дар ҳаҷми умумии харид муайян мекунем.  

Вазни қиёсии воридот дар ҳаҷми умумии харид 

=960000 сомонӣ/(960000 сомонӣ+650000 

сомонӣ+950000 сомонӣ*100/118)=0.3975 
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз иӢрои 
корӢои сохтмонӢ дар соли њисоботї, ки бо 
меъёри 18% андозбанди карда бояд шавад = 
2460000 сомонї ×0,3975×18% = 176013 сомонї.  
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз иӢрои 
корӢои сохтмонӢ дар соли њисоботї, ки бо 
меъёри 7% андозбанди карда бояд шавад = 
2460000 сомонї ×0,6025×7 % = 103750,5 сомонї.  
Маблаѓи андоз аз арзиши иловашуда аз иӢрои 
корӢои сохтмонӢ дар соли њисоботї = 176013 
сомонї +103750,5 сомонї = 279763,5 сомонї.  
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