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 Мақсад ин муайян намудани самаранокии имтиёзҳои андозӣ барои

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла, самаранокии буҷети давлатӣ

мебошад.

 Омўзиши имтиёзњои андозї дар асосӣ санадњои меъёрии њуќуќї,

маълумотњои оморї, маълумотњо аз ташкилотњои байналхалќї тањлил ва

баррасї шуда, љанбањои мусбї ва манфии љорї намудани имтиёзњои андозї

дар Љумњурии Тољикистон мавриди тадќиќ ќарор дода шудааст.



Динамикаи афзоиши шумораи имтиёзҳо дар 
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Гуруҳбандии имтиёзҳо аз руи бахшҳо
Диаграммаи 2. Гурўњбандии имтиёзњо аз руи бахшњо 
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 Нишондињандањо барои давраи солњои 2013-2016 аз рўи соњаи

фаъолият нишон медињад, ки њиссаи бештари имтиёзњои

андозии истифодашуда ба соњаи бонкї - 38%, корхонањои

саноатї – 21,2% (аз љумла, соњаи истихрољи захирањои табиї –

17,0%), соњаи хизматрасонї - 12,1%, соњаи хариду фурўш - 6,7%,

корхонањои давлатї - 6,8% ва хизматрасонињои наќлиётї - 5,8%

тааллуќ дорад.
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Иҷроиши ААИ дар кисми даромади буҷети давлатӣ нисбат ба 

нақшаи тасдиқшуда



Динамикаи иљроиши Андози иљтимої



Таҳлилҳои ташкилотҳои байналмиллалии 

молиявии ҷаҳонӣ!
 Мувофиќи тањлилњои Хазинаи байналмилалии асъор, ки дар маљаллаи «Финансы и развитие” (моњи марти

2017) ба чоп расидааст, ќайд карда мешавад, ки баъзе аз имтиёзњои андозї умуман ѓайрисамаранок

мебошанд.

 Ширкатњои ватанї аз сармоягузорињои хориљї он ваќт суд мебаранд, ки агар дар кишвар заминаи хуби

сармояи инсонї мављуд бошад.

 Тибқи Дастури таъмини шаффофиат дар соњаи буљетию андозии ќабулнамудаи Хазинаи Байналмилалии

Асъор (2001) имтиёзњо ё озодкунињо нисбат ба низоми муќаррарии андозие, ки ба коњиш ёфтани њаљми

даромадњои давлатї мерасонанд.

 Тибќи тањлилњои Корпоратсияи Байналмилалии Молиявї (2014) номгўи онњо 85 фоизи шумораи умумии

сабукињо ва имтиёзоти барои сармоягузорон ва соњибкорон муќарраршударо ташкил менамоянд,

ќонунгузории андозро мураккаб карда, харољоти давлатиро барои таъмини риояи он зиёд карда, хавфи

суистифода аз имтиёзњо калон мебошад.



Хулоса
 Шумораи имтиёзњои андозї ба таври назаррас зиёд буда, то њанўз механизми мукаммал ва

даќиќи бањодињии маблаѓњои имтиёзоти андозии татбиќшаванда, коњишёбии даромадњои буљети

давлатї аз ин њисоб ва натиљаи таъсири татбиќи имтиёзњо ба рушди ин ё он соњаи иќтисодиёти

кишварамон ва љалби сармоягузорї тањия ва ба роњ монда нашудааст.

 Ҳиссаи бештари имтиёз ба андоз аз арзиши иловашуда – 8,2 млрд. сомонї (94,7%), рост меояд ва

афзоиш ёфтани имтиёзњои андоз аз арзиши иловашуда мутаносибан боиси коњиш ёфтани маблаѓњои

њисобшуда, кам гардидани манбаи њисобкунии андоз ва таъмин нашудани иљрои наќшаи андоз аз

арзиши иловашуда гардидааст, ки хилофи таљриба, таҳлилҳо ва тавсияҳои ташкилотҳои

байналмиллалї мебошад.

 Бо хусусиятињои иќтисоди миллї роњандози намудани натиљањои тањлилњои Хазинаи

байналмилалии асъор дар хусуси ѓайрисамаранок будани имтиёзњои андозї, ва таъсири кам доштани

додани имтиёзњои васеъи андозї барои вусъати фаъолияти ширкатњои алоњида ва таљрибаи кишвари

Чин дар хусуси таљдиди назар намудани баъзе аз имтиёзњои андозї ва ташкили заминаи устувор

барои азхудкардани дониши замонавї ба маќсад мувофиќ мебошад.



Пешниҳодҳо
:

1.Таҳия ва қабули санади меъёрии њуќуќии (ќарор ё дастурамали) дахлдор дахлдор дар робита

ба натиљагирї намудан аз самаранокии имтиёзњои андозї тањия ва ќабул карда шавад.

2.Муайян намудани ваколатдори давлатї вобаста ба татбиќ ва пешнињоди имтиёзњои андозї!

3.Хориҷ намудании имтиёзњои истифоданагардида аз Кодекси андоз .

4.Татбиќи имтиёзњо аз лањзаи оғоз намудан ба фаъолияти корхонаи истењсолї ба соњибкорон ва

сармоягузорон.

5.Банизомдарорї ва такмили таљрибаи пешнињоди имтиёзњои сармоягузорї, мониторинг ва

назорати расмиёти пешнињод ва татбиќи минбаъдаи имтиёзњо.

6.Зиёд намудани қарзҳои имтиёзнок барои фаъолияти соњибкорї, соддагардонии расмиёти

маъмурї, додани иҷозатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо, инчунин пешниҳоди хизматрасониҳои
машваратӣ барои соњибкорон ва сармоягузорон бо мақсади мусоидат ба фаъолияти онњо.


