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МУҚАДДИМА

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот. Дар шароити муосир
таъминкунии иқтисодиёти Тоҷикистон ба захираҳои молиявӣ бештар аз
самаранокии маъмурикунонии андоз ва натиҷаҳои он дар ҳар як минтақа
вобаста аст. Зеро ба ҳамагон маълум аст, ки дар шароити иқтисодиёти бозор
воридоти андоз яке аз сарчашмаҳои асосии афзоиши молияи давлат мебошад,
ки аз ҷараёни ҷамъоварии маблағи андози минтақаҳои алоҳидаи кишвари
азизамон ба миён меояд. Ислоҳоти андоз дар Тоҷикистон маъмулан дар асоси
принсипи «камбудӣ ва норасоиҳо» сурат мегирад. Татбиқи он ба таҷрибаи
ҳосилшудаи низоми миллии андоз асос ёфта, дар баъзе бидуни ба назар
гирифтани хусусиятҳои хоси иқтисодиёти миллӣ ҳолатҳо нусхабардории
таҷрибаи хориҷӣ ба назар мерасад.
Дар

шароити

имрӯза,

масоили

баланд

бардоштани

самаранокии

маъмурикунонии андоз ҳамчун масъалаи муҳим дар мадди назари Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Бахусус, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар
чунин қайд намудаанд: «Кумитаи андоз бояд ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи
кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар самти маъмурикунонии андоз ва баланд
бардоштани маърифати андозсупорӣ, такмили ихтисоси кормандони худ, ба
тариқи озмун интихоб ва ҷобаҷогузорӣ намудани кадрҳои сатҳи касбияташон
баланд чораҳои зарурӣ андешад» 1.
Бинобар ин дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
давраи то соли 2030 (СМР-2030) ба сифати самтҳои асосии фаъолият дар соҳаи
ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дар самти рушди хизматрасонии давлатӣ як
қатор тадбирҳо, аз ҷумла, инкишоф додани маъмурикунонии андоз бо мақсади
баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварии андоз, баланд бардоштани дараҷаи
1

Суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони
соҳаҳои молия, андоз, гумрук ва бонкдории кишвар аз 10.05.2019 // URL: [Манбаи электронӣ]. URL: www.andoz.tj [санаи
муроҷиат 11.01.2020 с].
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шаффофият ва қобилияти пешгӯии низоми андоз ва татбиқи механизмҳо
пешбинӣ шудаанд, ки онҳоро ҳамчун зарурати асосии таҳия ва татбиқи
муваффақонаи низоми самараноки маъмурикунонии андози минтақа истифода
бурдан мумкин аст 2.
Дар баробари ин, зикр намудан зарур аст, ки барои таъмини воридоти
саривақтии маблағҳои пешбинишуда, иҷрои даромади андоз ба буҷет ва кам
намудани ҳаҷми бақияи қарзи андоз дар вилояти Суғд, фароҳам овардани
шароити мусоиди андозсупорӣ тақозо карда мешавад. Дар ин замина, минбаъд
низ ташкили шарикӣ ва ҳамкории васеи судманд миёни мақомоти андоз ва
андозсупорандагон доир ба пешбурди дурусти муносибатҳои андоз ва коҳиш
додани хароҷоти андозсупорандагон ҷиҳати ҳисоб ва пардохти андозҳои
муқарраршуда, зарурати такмили маъмурикунонии андоз ва баланд бардоштани
сатҳи ҷамъоварии андозро ба миён меояд.
Таҳлили адабиёти иқтисодӣ дар бахши маъмурикунонии андоз собит
месозад, ки айни замон омӯзиши ин масъала дар марҳилаи ташаккулёбӣ қарор
дошта, коркарди асосҳои ташкиливу методии маъмурикунонии андоз ва
самтҳои баланд бардоштани самаранокии онро дар минтақа тақозо менамояд.
Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Баъд аз барҳам хӯрдани Иттиҳоди
Шӯравӣ як қатор таҳқиқоти илмӣ оид ба сиёсати андози мамлакат таълифӣ
шуд, ки таҳияи асосҳои илмии низоми андозро дар мамлакат таъмин намуданд.
Дар Тоҷикистон мафҳуми маъмурикунонии андоз ба назария ва
методологияи муносибатҳои андоз ҳамзамон бо гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ
ворид карда шудааст. То имрӯз як қатор таҳқиқот бахшида ба ҷанбаҳои моҳият
ва мазмун, инчунин ба масъалаҳои амалии маъмурикунонии андоз ва равандҳои
инкишофи низоми миллии андоз таълиф шудаанд.
Ин самтҳо дар корҳои олимони ватанӣ аз ҷумла Раҳимзода Ш.Н., Ҳабибов
С.Ҳ., Мирсаидов А.Б., Қандиёрова Д.Б., Назаров А.А., Азимов А.Ҷ., Бойматов
А.А., Абдуғафаров А.А., Қаюмов Н.Қ., Саидмуродов Л.Ҳ, Шарифзода М.М.,
2Стратегияи

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 № 636 тасдиқ шудааст. - Душанбе -2016 -99 с. // [Манбаи электронӣ].
URL: https://investcom.tj/uploads/strateg2030.pdf [санаи муроҷиат: 02.08.2020 с].
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Ғозибеков С.А., Ризоқулов Т.Р, Солехзода А.М., Улугходжаева Х.Р., Дадоматов
Д.Н., Хушаев Ю.И., Салимова М.М., Мирпочоев Д.А., Мамадов С.В., Раҳматов
Б.Б. ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Инчунин, маҳз ба масъалаи
такмили маъмурикунонии андоз дар таъмини рушди иқтисодиёти минтақа
асарҳо ва корҳои илмии олимони гуногуни ватанию хориҷӣ, ба монанди
Иброхимов И.Р., Саранова С.Н., Жукова Н.А., Тӯхтаев Т.М., Крилов Д.В.,
Убайдов Ф.С., Жукова Л.Е, Русакова О.В., Шогунбеков М.В., Шеина А.Ю.,
Сабуров В.Д. бахшида шудаанд.
Байни корҳои илмии олимони рус ки ба масъалаҳои маъмурикунонии
андоз бахшида шудаанд, асарҳои муҳаққиқон Мишустин М.В., Миронова О.А.,
Ханафеев Ф.Ф., Измайлова А.Т., Панскова В.Г., Дадашева А.З., Перонко И.А.,
Демченко П.Г., Ефремова Т.А. инчунин муҳаққиқон Юткина Т.Ф., Караваева
И.В., Павлова Л.П., Черника Д.Г., Данко Т.П., Горбунова Ю.Н. –ро зикр
намудан лозим аст, ки ҷанбаҳои мухталифи низоми андозро умуман,
масъалаҳои маъмурикунонии андозро хусусан баррасӣ кардаанд.
Байни

таҳқиқоти

олимони

хориҷӣ,

ки

масъалаҳои

низом

ва

маъмурикунонии андозро таҳқиқ намудаанд, асарҳои А. Смит, Д. Рикардо, А.
Венгер, Э. Гэлбрейт, П. Самуэлсон, Э. Аткинсон, Ҷ. Стиглитс, М. Фридмен, ва
А. Лаффер маъруфияти бештарро ба даст овардаанд.
Бо вуҷуди таҳқиқоти сершумор, ки ба муаммоҳои андозбандӣ ва рушди
маъмурикунонии

андоз

дар

иқтисодиёти

гузариш

бахшида

шудаанд,

масъалаҳои назариявӣ ва методологии онҳо чунон серпаҳлӯ ва мураккаб
мебошанд, ки то ҳол зарурати таҳқиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи онҳо боқӣ
мемонад. Аксари корҳои мазкури муҳаққиқони муосири ватанӣ ба масъалаҳои
андозбандию андозситонӣ бахшида шудаанд. Лозим ба таъкид аст, ки таҷрибаи
амали низоми маъмурикунонии андоз дар минтақа на он қадар бузург аст, аз ин
рӯ, дар таҳқиқоти назариявӣ дар бораи нақши андоз ва доираи истифодаи он ба
сифати олати танзими давлатии иқтисодиёт нигоҳи ягона вуҷуд надорад,
бинобар ин таҳлилу баррасии он дар шароити имрӯза беш аз пеш аҳамият
пайдо мекунад.
5

Заминаҳои назариявию-методологии таҳқиқот. Асоси назариявӣ ва
методологии таҳқиқотро осори муҳаққиқони алоҳида ва муаллифони намоёни
хориҷиву ватанӣ ташкил мекунанд, ки ба таҳқиқи равандҳои маъмурикунонии
андоз ва ҷамъоварии андози минтақа саҳми назаррас гузоштаанд. Инчунин дар
таҳқиқ монографияҳо, маводи конференсияҳои илмӣ ва симпозиумҳо, санадҳои
меъёрии

ҳуқуқие,

ки

муносибати

миёни

мақомоти

андоз

ва

андозсупорандагонро танзим мекунанд, мавриди истифода қарор гирифтаанд.
Принсипи робитаи дутарафаи устувори мутақобила миёни субъектҳои
хоҷагидор бо муассисаҳои буҷетию молиявӣ дар низоми андози кишвар ва
истифодаи

самараноки

он

дар

низоми

маъмурикунонии

андоз

асоси

методологии таҳқиқ ба ҳисоб меравад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Ҳадафи таҳқиқот аз ҷиҳати илмӣ асоснок намудани хулосаҳо оид ба
мукаммалгардонии маъмурикунонии андоз дар минтақа ва коркарди тавсияҳо
мебошад, ки ба таъмини иҷрои ҷамъоварии андоз нигаронида шудаанд.
Объекти таҳқиқот татбиқи низоми маъмурикунонии андоз барои таъмини
буҷети минтақа маҳсуб меёбад.
Предмети
маъмурикунонии

таҳқиқот

–

андоз

мақсади

бо

раванди

мукаммалгардонии

баланд

бардоштани

низоми

самаранокии

иқтисодиёти минтақа мебошад.
Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсади гузошташуда дар
диссертатсия ҳалли чунин вазифаҳо муайян карда шудаанд:
-

таҳқиқи

назария

ва

марҳилаҳои

асосии

ташаккули

низоми

маъмурикунонии андоз;
муайян намудани ҷанбаҳои методологии арзёбии самаранокии низоми
маъмурикунонии андоз дар минтақа;
- омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ оид ба рушди маъмурикунонии андоз дар
минтақа;
- таҳлили вазъи ҳозираи танзими маъмурикунонии андоз ва дар ин асос
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баррасии механизми маъмурикунонии қарзи андоз дар вилояти Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
баррасии пайвастаи низомманди автоматикунонидаи маъмурикунонии андоз,
ҳамкории фосилавӣ (бе тамоси шахсӣ) бо андозсупорандагон;
- коркард ва татбиқи усули маъмурикунонии андоз дар вилояти Суғд бо
мақсади таъмини амнияти андоз ва пешгȳӣ кардани натиҷаҳои танзими мазкур;
-

такмили

самтҳои

рушди

шарикӣ

миёни

мақомоти

андоз

ва

андозсупорандагон ва муайян намудани роҳҳои баланд бардоштани сифати
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон.
Усулҳои таҳқиқот. Дар диссертасия усулҳои умумиилмии таҳқиқот,
методҳои таҳлили озмоишӣ, методи муқоисавӣ, комёбиҳои илми иқтисодии
ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи назарияи маъмурикунонии андози минтақа, ки ба
масъалаҳои иқтисодиёти гузариш, танзими андоз, маъмурикунонии андоз ва
ҷамъоварии андоз бахшида шудаанд, истифода шудаанд. Ҳамчунин дар
диссертасия натиҷаҳои таҳқиқоти сайёрии муаллиф инъикос ёфтаанд.
Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия ба бандҳои зерини Шиносномаи номгӯи
ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ
(иқтисодиёти

минтақавӣ)

мутобиқат мекунад:

банди

3.11. Фишангҳои

мӯътадилгардонии басташавии маконӣ (трансфертҳои давлатӣ, фондҳои
инвеститсионӣ, фондҳои дастгирии минтақавӣ, низоми андоз ва ғайраҳо),
самаранокии истифодаи онҳо. Муаммоҳои тараққиёти мувозинати минтақаҳо;
мониторинги тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақаҳо; банди 3.21.
Хусусиятҳои минтақавии амалигардонии сиёсати буҷетӣ-андозӣ. Инкишофи
муносибатҳои пулию қарзӣ ва буҷетӣ-андоз дар минтақаҳо (категория,
методология, усул, механизм ва фишангҳо).
Марҳилаҳои таҳқиқот. Давраи иҷрои кори диссертатсионӣ солҳои 20082021-ро дар бар мегирад.
Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқотро сарчашмаҳои
мухталиф, аз ҷумла асарҳои илмии олимони хориҷию ватанӣ дар соҳаи
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андозбандию андозситонӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба молия, андоз ва
буҷет, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои омории
Вазорати молия, Кумитаи андоз ва Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ташкил кардааст.
Пойгоҳи иттилоотии таҳқиқот маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
мамолики хориҷӣ, санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба сиёсати иқтисодӣ ва андозбандӣ, аз ҷумла додаҳои омории
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати андози
вилояти Суғд, ҳафтаномаи «Боҷу хироҷ», Хадамоти гумруки назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар Раёсатҳои андози минтақавӣ, Нозироти ҳудудии
андоз, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро фаро
мегирад. Дар раванди таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамчунин манбаъҳои
электронии интернетӣ, маводи таҳқиқоти эмпирикӣ, пурсишҳои иҷтимоӣ
мавриди истифода қарор гирифтаанд.
Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Бо назардошти таҳлилу
озмоишҳои гузаронидашуда эътимоднокии додаҳои таҳқиқот, кофӣ будани
ҳаҷми маводи таҳқиқот, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот
тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо оид ба мавзӯъ дар асоси таҳлили илмии
натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ бароварда шудааст.
Навоварии илмии таҳқиқот дар коркарди муқаррароти илмӣ - амалии
арзёбии иқтисодии минтақа тавассути мутобиқпазирии захираҳои андозӣ, ки
ҳамчун қисми таркибии низоми минтақавии маъмурикунонии андоз баррасӣ
карда мешавад, ифода меёбад.
Навоварии рисолаи илмӣ аз натиҷаҳои илмиву услубии зерин иборат аст:
1. Танзими таҳаввулоти назария ва ақидаҳои илмии олимони ватанию
хориҷӣ дар қаринаи маъмурикунонии андоз ва дақиқ намудани раванди
низомбандишудаи муносибатҳои андоз ва шакли мушаххаси мувозинаи
иқтисодию иҷтимоӣ. Инчунин давраи ташаккулёбии маъмурикунонии андоз
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дар мамлакат ба 6 марҳилаи зерин ҷудо карда шудааст: солҳои 1990 – 1992,
1995 – 1999, 2002 – 2005, 2008 – 2009, 2012 – 2013, 2013-2017.
2. Мудаллал сохтани принсипҳои самараноки маъмурикунонии андоз дар
минтақа иборат аст аз: таъмини тавозуни одилонаи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои
иштирокдорони муносибатҳои андоз; ҷорӣ намудани технологияҳои муосири
иттилоотӣ ва хизматрасонии мухталифи электронӣ ба фаъолияти мақомоти
минтақавии андоз; пешгирии вайронкунии қонунгузории андоз; инчунин
меъёрҳои муқарраргардида (сифат, самаранокӣ, натиҷабахшӣ); кам намудани
хароҷоти маъмурикунонии андоз.
3.

Асоснок

намудани

таҷрибаи

мамлакатҳои

хориҷӣ

оид

ба

маъмурикунонии андоз, ки дар шароити имрӯзаи рушди иқтисодии минтақаҳои
вилояти Суғд қобили қабул аст. Масалан: Оҷонсии миллии андози Ҷопон
санҷиш, назорат ва дигар амалиётҳои андозро иҷро намекунад. Вазифаи асосии
дастгоҳ татбиқи сиёсати андоз ба ҳисоб рафта, тамоми ваколатҳои фаврӣ ба
ӯҳдаи нозироти ҳудудии андоз ва қисман ба раёсатҳои андоз вогузор карда
шудааст; ҳамчунин, 30%-и кормандони мақомотҳои ҳудудии андоз дар
Австралия мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ мебошанд ва ғайра.
4. Муайян ва арзёбӣ намудани тамоюлҳои манфии рушди маъмурикунонии
андоз дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба онҳо мансубанд:
афзоиши сусти ҳаҷми воридоти андоз ба низоми буҷет; сатҳи пасти
ҳамоҳангсозии амалҳои андозсупорандагон бо мақомоти андоз; афзоиши сусти
баҳисобгирӣ

ва

бақайдгирии

андозсупорандагон;

нобоварӣ

ба

андозсупорандагон ва ба фаъолияти мақомоти андоз. Инчунин тамоюл ба
маъмурикунонии

қарзи

андоз ва

асоснок намудани

нишондиҳандаҳои

самаранокии назорати андоз дар асоси ҷузъҳои ташкилӣ, назоратӣ, таҳлилӣ, ва
ҳуқуқӣ мавҷуд аст.
5. Асоснок намудани зарурати рушди иқтисодиёти рақамӣ ва паҳн кардани
унсурҳои сифати хизматрасонии электронии андоз, ки харҷро ихтисор, вақтро
сарфа ва дастрасии андозсупорандагонро осон мекунад ва таъмин кардани
шаффофият дар низоми маъмурикунонии андози минтақа.
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6. Коркарди модели пешгӯишаванда барои муайян намудани вобастагии
қисми даромади буҷети вилояти Суғд аз намудҳои гуногуни андоз, ки дар
воридоти буҷети минтақа ҳиссаи назаррасро ташкил мекунанд. Дар радифи он
тамоюли баланд бардоштани амнияти маъмурикунонии андозии минтақа дар
миёни субъектони хоҷагидор ва афзоиши манбаи андоз, ки мустақиман бо
афзоиши воридоти чунин андозҳои ташаккулдиҳандаи буҷет дар минтақа ба
монанди андози арзиши иловашуда, андоз аз даромад ва андози фоида иртибот
дорад, ошкор ва таҳқиқ карда шудааст.
7. Таҳия ва пешниҳод намудани равияҳои илмӣ- амалӣ дар хусуси
муносибатҳои шарикии миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон. Инчунин
методикаи

арзёбии

қаноатмандии

андозсупорандагон

аз хизматрасонии

мақомоти минтақавии андоз, ки ба ҳисобкунии «меъёри қаноатмандӣ» -и
тағйирёфта, асос меёбад, яъне то чи андоза имконияти ба талабот ва дархостҳои
охирин мувофиқ мебошанд, таҳия шудааст.
Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки масъалаҳои назариявии
рушди маъмурикунонии андоз таҳқиқ гардида, механизми танзими давлатии он
амиқтар баррасӣ шудааст. Хулоса ва пешниҳодҳои диссертатсия ба фаҳмиши
илмии маъмурикунонии андоз чун яке аз воситаҳои афзалиятноки тақсими
фазоии

иқтисодиёти

кишвар

асос меёбанд.

Механизми

дар таҳқиқот

таҳияшудаи маъмурикунонии андоз тавассути ноҳиябандии он (дар мисоли
минтақаҳо) татбиқ шудааст. Хулоса ва тавсияҳо, мумкин аст, ки ба татбиқи
самаранокии иқтидори иқтисодии минтақаҳо равона гардидаанд, аз ҷониби
мақомоти

минтақавии

андоз

истифода

шаванд.

Натиҷаҳои

илмии

бадастомадаро дар раванди гузаронидани курсҳои умумитаълимӣ ва махсус оид
ба макроиқтисодиёт, сиёсати андоз, маъмурикунонии андоз ва дигар фанҳо дар
муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин
аст.
Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки
натиҷаҳои таҳқиқот ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати андоз дар
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вилояти Суғд, Нозиротҳои ҳудудии андоз, Вазорати молия, рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
пешниҳод шудаанд ва барои таҳияи тавсияҳо дар бобати оптимизатсияи
маъмурикунонии андоз ва дар заминаи он, такмил додани механизми
идоракунӣ бо мақсади баланд бардоштани ҷамъоварии андоз мавриди истифода
қарор хоҳад шуд.
Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд:
- асоснок намудани ҷанбаҳои назариявии маъмурикунонии андоз дар
радифи баланд бардоштани нишондиҳандаҳои иқтисодиёти минтақа;
- низомбандии методикаҳои гуногунии арзёбии самаранокии низоми
маъмурикунонии андоз дар минтақа ва муайян кардани методҳо ва
нишондиҳандаҳои арзёбӣ, ки ба иқтисодиёти минтақа мутобиқат менамоянд;
- тавсияҳо оид ба омӯзиши таҷрибаи хориҷии низоми маъмурикунонии
андоз бо мақсади беҳтар намудани вазъи иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
- муайян намудани баъзе тамоюлҳои манфӣ дар рушди маъмурикунонии
а
н

- асоснок кардани зарурати рушди иқтисодиёти рақамӣ барои баланд

д
бардоштани

сифати

хизматрасонии

давлатӣ

дар

соҳаи

андозбандию

о
андозситонӣ;
з

- пешниҳод кардани самтҳои такмили маъмурикунонии андози минтақа,

ки ба таъмини амнияти андозии минтақа мусоидат менамояд;
д

- коркарди тавсияҳои илмӣ-амалӣ роҷеъ ба рушди муносибатҳои шарикии

а
миёни
мақомоти андоз ва андозсупорандагон ва қаноатмандӣ аз муносибатҳои
р
мутақобилаи
андоз.
Саҳми шахсии довталаб, ки мутобиқи нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии
в
кафедраи
андоз ва андозбандии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
и
Тоҷикистон
ба анҷом расидааст, ба муҳиммияти таҳқиқот ва навгонии илмӣ
л
асос
меёбад ва бо имкониятҳои истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот ҳангоми
о
мудаллалсозӣ
ва интихоби самтҳои такмили маъмурикунонии ҷамъоварии
я
т
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андоз ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи воридоти он дар иқтисодиёти минтақа
муайян карда мешавад.
Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.
Натиҷаҳои назариявӣ, методӣ ва амалии таҳқиқоти бадастомада ҳамасола дар
конференсияҳои анъанавии донишгоҳӣ, конференсияҳои илмию амалии
байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, симпозиум, ҳамоишҳои байналхалқӣ, мизҳои
мудаввар дар солҳои 2008 - 2021, ҳамчунин, дар симпозиуми байналхалқии
Пули муҳоҷират байни Осиёи Марказӣ ва Русия (Хуҷанд – Москва, 2011),
маҷмӯаи маводҳои конференсияи XI ғоибонаи байналмилалии илмӣ-амалӣ (ш.
Красноярск, Русия, 2013), Конференсияи илмӣ-амалии «Иҷлосияи тақдирсоз ва
ташаккулёбии давлати миллӣ» (Хуҷанд, 2017), Конференсияи байналмилалии
илмӣ - амалии «Масъалаҳо ва дурнамои рушди илм дар кишварҳои Аврупо ва
Осиё» (Киев, 2018), Конференсияи вилоятии илмию амалӣ таҳти унвони
«Саноатикунонии босуръат: таърих ва замони муосир» дар ДДХ ба номи
академик Б. Ғафуров (Хуҷанд, 2019), Институти демография ва иқтисодиёти
Академияи

илмҳои

миллии

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

(Душанбе,

2020),

Конференсияи VIII-уми илмию амалии байналмилалии «Тоҷикистон ва ҷаҳони
муосир: масоили мубрами рушди иқтисодиёти инноватсионӣ» – «Донишгоҳи
давлатии тиҷорати Тоҷикистон» (Душанбе, 2021), пешниҳод шудаанд, дар
мақолаву маърӯзаҳо ироа ва баҳои мусбат гирифтаанд. Баъзе муқаррароти
илмӣ-амалии диссертатсия дар барномаи омӯзиши фанни «Маъмурикунонии
андоз», «Андоз ва андозбандӣ», «Менеҷменти андоз», «Назарияи андозҳо ва
андозбандӣ» истифода гардиданд.
Интишори натиҷаҳои диссертатсия аз соли 2008 оғоз шуда зиёда аз 35
мақолаи илмӣ ба нашр расидааст. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқот дар
маҷаллаҳои илмии аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавсияшуда дар ҳаҷми умумии 8,7 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла дар дигар нашрияҳо 8,3
ҷузъи чопӣ, ва 1 монография 8,2 ҷузъи чопӣ, ба табъ расидаанд.
Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, 9
зербоб, хулоса ва пешниҳодҳо, феҳристи адабиёти истифодашударо аз 151
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сарчашма иборат аст. Матни асосӣ дар ҳаҷми 192 саҳифаро ташкил кардааст.
Кор 40 ҷадвал, 9 расм, 11 диаграмма ва 17 формуларо дар бар мегирад.
МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муқаддима муҳиммияти таҳқиқ асоснок гардидааст, мавзӯъ ва объект
нишон дода шудааст, навгонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии
диссертатсия баён ёфтааст.
Дар боби аввал - «Асосҳои назариявии маъмурикунонии андоз дар
танзими

иқтисодиёти

минтақа»

-

назария

ва

таҳавули

рушди

маъмурикунонии андоз мавриди омӯзиш қарор дода, ҷанбаҳои методологии
самаранокии маъмурикунонии андоз дар минтақа муайян карда шудааст.
Инчунин дар ин боби рисола таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ оид ба ташкили
маъмурикунонии андоз баррасӣ гардидааст.
Дар боби дуюм - «Таҳлили вазъи муосири низоми маъмурикунонии
андоз ва арзёбии мавқеи он дар танзими иқтисодиёти вилояти Суғд» имконият ва тамоюли нишондиҳандаҳои асосии ҷамъоварии андоз дар вилояти
Суғд арзёбӣ шудааст, маъмурикунонии қарзҳои андоз аз рӯи чораҳои таъмини
он, инчунин самтҳои афзалиятноки такмили рушди маъмурикунонии андоз дар
раванди татбиқи технологияи иттилоотии рақамӣ муайян карда шудааст.
Дар

боби

сеюм

-

«Самтҳои

асосии

мукаммалгардонии

маъмурикунонии андоз дар низоми таъмини рушди иқтисодиёти минтақа»
- дурнамои натиҷаҳои танзими механизми маъмурикунонии андоз бо
мақсади таъмини амнияти андозии минтақа, самтҳои имконпазири чораҳои
рушди шарикӣ миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон баррасӣ
гардидааст ва такмили сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва
шаҳрвандон асоснок карда шудааст.
Хулосаҳои диссертатсия натиҷаҳои асосии таҳқиқот, пешниҳод ва
тавсияҳои мухталифро дар бар мегиранд.
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ
ДАР ТАНЗИМИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА
1.1. Назария ва таҳавулоти рушди маъмурикунонии андоз
Дар Барномаи миёнамӯҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои давраи
то солҳои 2016-2020, ҳадафи расидан ба мақомҳои пешсаф дар ҳамаи самтҳои
рушди кишвар пешбинӣ шудааст3. Дар татбиқи он, маъмурикунонии андоз
нақши муҳим дорад, ки метавонад, барномаҳои банақшагирифтаи давлатиро бо
захираҳои молиявии зарурӣ таъмин намояд. Дар сатҳи нокифоя қарор доштани
алоқамандии раванди буҷетикунонӣ, банақшагирии стратегӣ, тамоили буҷет ба
рушди нерӯ дар низоми идоракунии давлатӣ, ноустувории пояи қисми
даромади буҷети давлатӣ, ки аз нокифоя будани маъмурикунонии андоз ва
васеъ паҳн гардидани он, саркашӣ аз пардохти андоз вобаста аст, андешидани
тадбирҳоро доир ба мукаммал намудани низоми идоракунии молиявии давлатӣ
талаб менамояд. Дар Паёми Сарвари давлат, чунин таъкид гаштааст: «Бо
мақсади боз ҳам содда, сабук ва шаффоф гардонидани раванди андозсупорӣ,
Ҳукумати кишварро зарур аст, ки вобаста ба такмили низоми маъмурикунонии
андоз чораҷӯӣ намояд»4.
Консепсияи маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо
пайдоиши мақомоти андоз ба наздикӣ татбиқ ва амалӣ карда шуд. Ғайр аз он,
ин консепсия дар аввали солҳои 90 - уми қарни гузашта, бо ҷорӣ намудани
усулҳои нави идоракунӣ дар сатҳи микро ва макроиқтисодӣ васеъ қабул карда
шуд.
Эълон шудани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз
омилҳои асосии рушди танзими андоз гардид. Олими маъруф-иқтисодчӣ,
академики Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Т.Н. Назаров, ки
низоми андозро дар давраи истиқлолият ба пуррагӣ инъикос кардааст, чунин
3Барномаи

миёнамӯҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 с. Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2016, - № 678. -199 с.
4
Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 22.12.2017 // [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.president.tj/ru/node/19826 [санаи муроҷиат 09.04.2020с].
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қайд намуд, «...дараҷаи ноил шудан ба имкониятҳо ва ҳадафҳои афзалиятноки
давлатӣ, тавассути ҷамъоварии андозҳо ба даст меоянд»5. Мо ҳангоми таҳқиқ аз
андешаҳои ин муҳаққиқи тавоно истифода хоҳем кард.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, истилоҳи «маъмурикунонии андоз» дар
марҳилаҳои ташаккулии иқтисодиёти бозаргонӣ, дар солҳои 90-уми асри ХХ
пайдо шудааст. Ин навоварӣ назария ва методологияи маъмурикунонии андозро
тавсия дод. Маъмурикунонии андоз падидаи воқеӣ дар рушди назарияи
методологияи андоз, ҳамчун як фанни илмии мустақил мебошад.
Дар масири назария ва амалияи хориҷӣ, ин маънӣ пеш аз мафҳуми
менеҷмент истифода бурда шудааст. Ҳамин тавр, дар назарияи классикии
менеҷмент, «маъмурикунонӣ», ҳамчун як намуди фаъолияти идоракунӣ баррасӣ
ва муҳокима карда мешавад. Таърифи А. Файол 6 муосиртар аст, дар асари ӯ
«Маъмурикунонӣ ҳамчун пешгӯӣ, ташкил, идоракунӣ, роҳбарӣ ва назоратӣ»
маънидод шудааст. Ба ибораи дигар, мо метавонем, бо итминони комил бигӯем,
ки маъмурикунонии андоз раванди идоракунии муносибатҳои андоз мебошад.
Истилоҳи

«маъмурикунонӣ»

ба

зинаҳои

баландтарини

низоми

роҳбарикунандаи ҳайати кормандони муассисаву ташкилотҳо дахл дорад.
Мафҳуми «маъмурикунонӣ», ҳамчун идоракунӣ ба воситаи амру фармонҳо
тафсир дода мешавад7. Дар бисёр ҳолатҳо ин маънӣ айнан дар сифати
идоракунӣ, бе ба инобат гирифтани шартҳои аниқи корӣ ва моҳияти кор ифода
карда мешаванд. Мафҳуми «маъмурикунонӣ» (рус. администрировать, лот.
administrate) роҳбарикунӣ ба воситаи фармонҳо, бюрократия, бе ҳисоби
баҳодиҳӣ, оид ба моҳияти кор шарҳ дода мешавад. 8 Ба андешаи мо
маъмурикунонии андоз дар маҷмӯъ, яке аз ҷузъҳои идоракунии давлат буда,
ҳадафҳои мушаххасро дар ин самт татбиқ менамояд.
5

Назаров Т.Н. Рынок и налоги /Т.Н. Назаров // Известия А.Н. Республики Таджикистан. Серия: Экономика и политология. –
1997. – № 3 -4. – С. 54.
6Daniel A. Wren, Arthur G.Bedeian, John D.Breeze. The foundations of Anri Fayol’s administrative theory. Management Decision,
40/9 [2002]. - рр. - 906-918. [Манбаи электронӣ]. URL: https://donsdocs.files.wordpress.com/2014/07/www-bus-lsuedu_bedeian_articles_fayol.pdf [санаи муроҷиат: 16.06.2020 с].
7Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ.ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - С.
209.
8Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики,
1999. – С. 14.
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Аз нуқтаи назари баъзе муаллифон маъмурикунонӣ дар идоракунии расмӣ,
танҳо бо воситаи маъмурӣ, шакл ва усулҳои амрӣ муайян карда мешавад яъне:
- иҷрои вазифаҳои роҳбарикунандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ
ва шохаҳои дигари ҳокимият;
-афзалият дар идоракунии шакл ва усулҳои расмӣ, маъмурӣ, бюрократӣ9.
Дар забони англисӣ истилоҳи «administer» ба маънии идоракунӣ дар сатҳи
давлатӣ, роҳбарикунӣ ва танзимкунӣ меояд. Аниқ кардани соҳаи идоракунӣ дар
мафҳуми «taxadministration» – мақомоти андоз инъикос мешавад.10 Дар илми
молияи ватанӣ мафҳумҳои маъмурикунонии андоз хеле маҳдуд пешкаш
шудаанд. Мафҳуми мазкур миёни олимони хориҷии дуру наздик муҳокима
мешаванд. Асосҳои назарияи мафҳуми маъмурикунонии андозро дар ин самт
баррасӣ мекунем.
Маълум аст, ки маъмурикунонии андоз, яке аз қисмҳои асосии фаъолияти
самараноки низоми андоз ва иқтисодиёти давлат аст. Ба мушоҳидаи мо, ҳоло
истилоҳи «маъмурикунонии андоз» бенизом истифода мешавад, фаҳмиши
ягона дар мазмуни он мавҷуд нест, дар адабиёти иқтисодӣ, баҳси илмӣ дар
хусуси моҳият ва мундариҷаи маъмурикунонии андоз, қисмҳои таркибии он,
шакл ва усулҳои ташкил, нақш дар рушди низоми андоз бурда мешавад.
Дар асоси таҳлили ақидаҳои мухталиф ба маъмурикунонии андоз шаҳру
тавсифи зеринро пешниҳод кардан мумкин аст:
1) маъмурикунонии андоз, низоми васеъ ва пешрафти идоракунӣ бо
муносибатҳои андоз мебошад, ки фаъолияти мақомоти андозро дар шароити
иқтисоди бозорӣ бо ҳам мутобиқ мегардонад;
2) маъмурикунонии

андоз,

низоми

ташкиливу

идоракунии

иҷрои

муносибатҳои андоз аст, ки маҷмӯи шакл ва усулҳои идоракуниро дар бар
мегирад ва воридоти андозро ба низоми буҷет таъмин месозад.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь : учебное пособие / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б.
Стародубцева ; под общ. ред. Б. А. Райзберга. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 512 с.
10Пивовар А. Г. Большой англо-русский финансово-экономический словарь: Ок. 80 000 слов и выражений / А. Г. Пивовар;
Под ред. В. И. Осипова. - М.: Экзамен, 2000. - С. 26.
9
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Аммо, тибқи муқаррароти моддаи 17-и Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон чунин қайд шудааст «Маъмурикунонии андоз маҷмӯи чораҳои аз
ҷониби мақомоти андоз амалишавандаи назорати андоз, маҷбуран ситонидани
андоз, нисбат ба ӯҳдадории андози дар мӯҳлаташ иҷронашуда, инчунин
хизматрасониҳо

ба

андозсупорандагон

(агентҳои

андоз)

ва

мақомоти

ваколатдор мебошад»11. Аён аст, ки ин ҷо маъмурикунонии андоз ташкил ва
фаъолияти мақомоти андоз, оид ба таъмини воридоти андоз ба буҷет ва
назорати андоз баррасӣ карда мешавад.
Маъмурикунонии

андоз дар доираи

консепсияи

умумии

ташкили

андозбандӣ, унсури муҳимми амалигардонии муносибатҳои андоз буда,
имкониятҳои махсус дорад. Моҳияти маъмурикунонии андоз аз лиҳози ду
муносибати асосӣ баррасӣ карда мешавад:
– субъектӣ – амалӣ гардидани тадбирҳои назоратӣ аз ҷониби мақомоти
андоз;
- объектӣ – ҳамгироии маъмурикунонии андоз ба раванди амалишавии
муносибатҳои андоз.
Нуқтаи дигаре, ки ба андешаи мо сазовори диққат аст, маъмурикунонии
андоз, яке аз унсурҳои асосии идоракунии низоми андоз буда, ба фаъолияти
устувори иқтисоди мамлакат мусоидат менамояд. Мавқеи пешниҳодшуда дар
таърифи идоракунии низоми андоз, ки олимони ин соҳа баён кардаанд, тасдиқи
худро меёбад. Идоракунии низоми андоз тавассути хусусият ва вазифаҳои
сиёсати андози давлат ва марҳилаи рушди он муайян карда мешавад.
Маъмурикунонии андоз низоми идоракунии муносибатҳои андоз аз
ҷониби дигар мақомотҳои ҳокимияти давлатию маҳаллӣ мебошад. Ин маҷмӯи
усул, тарз ва воситаҳои таъминоти иттилоотӣ аст, ки тавассути онҳо, мақомоти
ҳокимияти иҷроия ва идоракунӣ (аз ҷумла, мақомотҳои ҳудудии андоз) ба
амали механизми андоз, ки равияи онро қонун муайян намудааст, мусоидат

11

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 сентябри соли 2012, № 902. (бо назардошти тағйиру иловаҳо ба санаи
01.01.2017). – Душанбе: - «Шарқи озод», 2017. - С. 22.
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намуда, андозро дар ҳолати тағйироти куллии иқтисодӣ ва сиёсӣ мувофиқ
месозад. 12
Барои баланд бардоштани ҷамъоварии андоз, тавассути маъмурикунонии
андоз амалӣ карда мешавад, ки имкон медиҳад онро ҳамчун қисми идоракунии
низоми андоз баррасӣ намуд.

Идоракунии
низоми андоз

Маъмурикунонии
андоз

Муайян намудани
салоҳият, принсипҳо,
шаклҳо ва усулҳои
ташкили фаъолияти
мақомоти ваколатдор

Идоракунӣ дар соҳаи
муносибатҳои андоз

Ҷамъоварии андоз

Асоси баланд
бардоштани сатҳи
ҷамъоварии андозҳо

Сатҳи ҷамъоварии
андозҳо нишондиҳандаи
самаранокии
маъмурикунонии андоз

Назорат оид ба риояи
қонунгузории андоз

Нишондиҳандаи
натиҷаҳои арзёбии
фаъолияти мақомоти
андоз

Фаъолияти мақомоти
ваколатдори
танзимкунанда оид ба
ҷамъоварии андоз

Назорат оид ба дурустии
ҳисоб намудани андозҳо

Рушди устувори
иқтисодии давлат ва
минтақаҳои он дар
заминаи сиёсати
фискалии андоз

Коркарди тадбирҳои
ҳавасмандии андоз,
сиёсати андоз

Муайянкунандаи сифати
амал кардани
маъмурикунонии андоз

Назорати арзёбии
натиҷаҳои сифати
ҷамъоварии андоз

Иттилоотикунонӣ оид ба
тағйироти қонунгузории
андоз, машварати андоз

Расми 1. - Танзими фаъолияти мақомоти ваколатдор
Тасдиқи он, ки маъмурикунонии андоз як қисми идоракунии низоми андоз,
ба истисно иҷро кардани ваколатҳои қонунгузорӣ буда воридоти пурра ва
саривақтии

андозро

ба

буҷет

назорат

мекунад.

Санадҳои

меъёрии

муайянкунандаи низоми андоз ва пардохтҳо, принсипҳо, шаклҳо ва усулҳои
ташкили муносибатҳои андозро мақомоти қонунгузорӣ муқаррар мекунанд.
12Перонко

И. А.Проблемы совершенствования налогообложения в РФ и пути их решения: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.10./ И. А. Перонко – Москва, 2001. – С. 42.
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С.Н. Алехин маъмурикунонии андозро, ҳамчун механизми идоракунӣ дар
соҳаи андоз баррасӣ менамояд, ки фаъолияти мақомоти андозро, оид ба
таъмини пардохти пурра ва саривақтии андозҳо ба буҷет дар бар мегирад 13.
Норасоии ин мафҳум, дар он аст, ки хусусияти яктарафаи фаъолияти мақомоти
андоз ба назар гирифта шудааст, ки ба шароитҳои амалишавии муносибатҳои
андоз ҷавобгӯ намебошад.
А.М. Солеҳзода қайд кардааст, ки «предмети назарияи маъмурикунонии
андоз ин омӯзиши шакли воқеӣ, оид ба қонунҳои мавҷуда дар фаъолияти
мақомоти танзимкунандаи давлатӣ дар соҳаи андоз бо мақсади таъмини
самараноки муносибатҳои ҳуқуқии андоз мебошад»14. Аз ин хулоса баровардан
мумкин аст, ки маъмурикунонии андоз, ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба
соҳаи андоз, фаъолияти ташкилии мақомоти андоз, перомуни татбиқи сиёсати
андоз ва назорати андоз асос ёфтааст.
Маъмурикунонии андоз, ҳамчун як соҳаи алоҳидаи таҳқиқоти илмӣ дар
илми муосири андоз эътироф шудааст:
- як дастгоҳи назариявӣ мебошад, ки равандҳоро асоснок ва ошкор
мекунад, ҳамчун - сиёсати андоз, муносибатҳои андоз, иқтидори андоз, ки
барои рушди минбаъдаи назарияи андоз истифода мешаванд;
- ҳар як фаъолияти субъекти идоракунӣ бо воситаҳои илмию методӣ дар
шакли алгоритмҳо, усулҳои ҳисоб ва арзёбии нишондиҳандаҳо, истифодаи
технологияҳои нав бо асоснокии илмии худ алоқаманд аст, истифода мешавад;
- салоҳияти касбии кормандон, вазифаҳои маъмурикунонии андоз дар
самти ташкили дастгирии таъминоти иттилоотӣ ва фаъолияти мақомоти
андозро дар арсаи байналмилалӣ талаб мекунад.
Олими машҳури ҷаҳон, асосгузори илми иқтисод А. Смит, яке аз
нахустинҳо шуда, ба раванди маъмурикунонии андоз, диққати асосӣ додааст.
Муҳаққиқони муосир чунин мешуморанд,

ки мушкилоти амалишавии

13

Алехин С.Н. Особенности налогового администрирования в современных условиях Российской Федерации / С.Н. Алехин
// Финансы и кредит. – 2007. – № 38 (278). – 46с.
14
Солехзода А.М. Особенности построения системы налогового администрирования в Республике Таджикистан. / А.М
Солехзода // Экономические науки. Вестник Алтайскоой академии экономики и права, 2018.- № 7. -С. 156.
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маъмурикунонии андоз аз бисёр ҷиҳат, сатҳи пасти ҷолибияти сармоягузории
минтақаро муайян мекунад. Сарфи назар аз он ки нокомилии худи
маъмурикунонии андоз, арзиши пулӣ надорад, мураккабии он, барои тиҷорат
мушкилоти иловагӣ эҷод мекунад ва хароҷоти иловагиро талаб мекунад.
Аввалин шуда, ин вобастагиро А. Смит қайд карда буд. Ӯ дар ин хусус
навиштааст: «Ҷамъоварандагони андоз одамонро ба ташрифҳои зиёд ва
пурсишҳои беасос дучор гардонанд ва онҳоро метавонад, ба изтиробҳо,
ногувориҳо ва фишорҳои нолозим оварда расонад, гарчанде ки норозигиҳо, ба
таври қатъӣ хароҷотро ифода намекунанд, аммо онҳо, бешубҳа, ба хароҷоте
баробаранд, ки бо ҳарчи баҳонаҳои шахсӣ омодааст, худро аз онҳо халос
кунад»15.
Ҷои тазаккур аст, ки А. Смит дар бораи нақши ҳавасмандии андозҳо ҳарф
зада, таъкид менамояд, ки низоми андоз бояд, тавре татбиқ карда шавад, ки
истифодаи сармоя барои ба даст овардани даромади иловагии дуруст бо
ҳавасмандӣ, мутаносибан ва бо пардохти андозҳои иловагӣ сурат гирад.
О.А. Ногина маъмурикунонии андозро, ҳамчун маҷмӯи тадбирҳои барои
пардохти пурра ва саривақтии андоз дар ҳаҷми имконпазир бо сарфаи камтарин
равоншуда

муайян

намудааст 16.

Бартарии

ин

мафҳум

дар

зарурати

баҳисобгирии самараноки иқтисодии маъмурикунонии андоз буда, норасоии он
маҳдудияти ҳадафҳо мебошад.
Мафҳуми нисбатан пурраи маъмурикунонии андоз, аз ҷониби А.З.
Дадашев пешниҳод гардидааст, ки тибқи он маъмурикунонии андоз, ҳамчун
низоми ташкилию идоракунии амалӣ, муносибатҳои андоз баррасӣ карда шуда,
усулҳои асосии он банақшагирии андоз, танзими андоз ва назорати андоз ба
ҳисоб меравад17. Дар баробари он, муаллиф маъмурикунонии андоз ва назорати
андозро, ҷудо наменамояд, ки ба фикри мо, асоснок намебошад.

15

Смит А. Исследование о природе и причин богатства народов. / А. Смит - М.: Эксмо, 2007. - С. 763с.
Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. Учебное пособие / О.А. Ногина. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – С.
14.
17Дадашев А.З. Налоговое администрирование в Российской Федерации. Учебное пособие / А.З. Дадашев, А.В. Лобанов. –
М.: Книжний мир, 2002. – С. 113.
16
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Аз рӯи масъалаи шарҳи мундариҷаи мафҳуми маъмурикунонии андоз
ҷудошавии

он

аз

лиҳози

назариявӣ

ба

назар

мерасад:

мафҳуми

«маъмурикунонии андоз» 18, назар ба мафҳуми «назорати андоз» 19 васеъ буда,
аммо назар ба мафҳуми «идоракунии низоми андоз», маҳдуд мебошад, зеро
худи мафҳуми маъмурикунонии андоз, на танҳо равандҳои назорат, балки
раванди идоракунии соҳаи мазкурро ифода менамояд.
Е.В.Поролло20, ҳамаи мафҳумҳои илмие, ки асоси маъмурикунонии
андозро ташкил медиҳанд, мураттаб гардонида, қайд намуд, ки татбиқи амалии
муносибатҳои андоз дар раванди ташаккул ва амалӣ намудани сиёсати андоз
пайдо мегардад, ки таркиб ва сохтори низоми андози давлат ва механизми
мувофиқи андозии он муайян менамояд, ки дар асоси он андозбандӣ ҳамчун
муайян кардан ва иҷрои ӯҳдадории андоз амалӣ карда мешавад.
T.В. Куклина, маъмурикунонии андозро аз ҷиҳати мақсаднок, чунин баён
кардааст, «Маъмурикунонии андоз амали мақсадноки мақомоти ваколатдори
давлатӣ, оид ба раванди идоракунии андоз дар доираи сиёсати давлатии
молиявию иқтисодии миёни иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии андоз, аз
ҷумла вазифаҳои ҷамъоварии андоз, назорати андоз ва ҷавобгарӣ барои вайрон
кардани қонунугузории андоз, баҳисобгирӣ ва кор бо андозсупорандагон
мебошад»21.
Чи хеле, ки мушоҳида мешавад ин масъалаҳои мазкур дар корҳои илмии
олимон Е.А. Иванова22, М.В. Мишустин 23 ва дигарон мунтазам тазаккур ёфтааст.
Исбот карда шудааст, ки маъмурикунонии андоз, ҳамчун раванди махсуси

18

Измайлов А.Т. Налоговое администрирование и его значение в повышении собираемости налогов: автореф. дис. … канд.
экон. наук: 08.00.10 / А.Т. Измайлов. – Москва, 2005. – 22 с.
19
Кузнецов А.Ю. Развитие налогового контроля в системе налогового администрирования в России: автореф. дис. ... канд.
экон. наук: 08.00.10 / А.Ю. Кузнецов. – Саратов, 2005. – 16 с.
20Поролло Е.В. Налоговый контроль и налоговое администрирование в системе принципов эффективного и ответственного
управления общественными финансами / Е.В., Поролло, В.В.. Казаков //- Вестник Томского государственного университета.
«Экономика»,2009.- № 320.- С. -172-175.
21
Куклина Т.В. Налоговое администрирование в РФ: сущность, принципы и основные проблемы / Т.В. Куклина // Научная
редакция «Экономика», 2009. – С. 178-181.
22Иванова Е.А. Роль налогового контроля в механизме регулирования системы налогового администрирования. Актуальные
проблемы совершенствования учетно-аналитической, аудиторской и контрольной деятельности / Е.А. Иванова // Абакан:
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2006. – 150 с.
23Мишустин М.В. Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России.
Монография / М.В. Мишустин. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 160 с.
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илмию амалӣ аз рӯи мазмун, шароити ташкил ва механизмҳои мақсаднок
ниҳоят мафҳуми васеъ мебошад.
Ба ақидаи мо, омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методии ташаккул, такмил
ва рушди маъмурикунонии андоз, вазифаи муҳим ва хеле мушкили илмӣ ба
назар мерасад. Шаклҳои ташаккул, такмил ва рушди муносибатҳои андоз ва
маъмурикунонии андоз, ҳамеша аҳамияти махсус дар таваҷҷӯҳи комили
муҳаққиқон, иқтисоддонҳо ва олимони соҳа қарор доштанд.
Барои асосноксозии илмии мафҳуми «маъмурикунонии андоз», пеш аз
ҳама муайян кардан зарур аст, ки олимон ва коршиносон чӣ маъно ва
мундариҷаро ба он ворид намудаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳи
«маъмурикунонии андоз», нисбатан ба наздикӣ истифода шудааст. Дар робита
ба ин, ба мо муяссар гардид, ки фикру мулоҳизаҳои муҳаққиқонро, оид ба
таҳаввулот ва тағйир додани муносибатҳо ба моҳият ва мундариҷаи
«маъмурикунонии андоз» таҳия карда истодаанд, диққати хешро ҷалб намоем.
Чӣ тавре ки маълум аст, дар адабиёти иқтисодӣ, шарҳу тавсифи
сершумори моҳият ва таърифи маъмурикунонии андоз мавҷуданд. назар ва
мавқеи олимони ватанию хориҷӣ оид ба тафсири мафҳум ва таърифи
маъмурикунонии андоз дар ҷадвали пешниҳод карда мешавад.
Ҷадвали 1. - Баъзе таърифоти маъмурикунонии андоз
№ Муаллифон
1

2

3

Майбуров
И.А.
Налоги
и
налогообложение. Учебное пособие для
студентов вуза / И.А. Майбуров. - 4 – е
изд. перед. и доп. – м.: ЮНИТИДАНА, 2011. – 558 с.
Дорофеева Н.А. Налоговое
администрирование. Учебное пособие /
Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В.
Брилон. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2010. – 296
с.
Слесарева
Т.А.
Налоговое
администрирование
–
фактор
реализации
социальной
политики
государства: автореф. дис. … канд.
экон. наук: 08.00.10: / Т.А. Слесарева. –
М.: 2006. -25 с.

Мафҳуми «маъмурикунонии андоз»
Маъмурикунонии андоз – раванди низоми идоракунии
андоз мебошад, ки аз тарафи мақомоти андоз ва дигар
мақомоти ваколатдори давлатӣ нисбат ба
андозсупорандагон ва агентҳои андоз амалӣ гардонида
мешавад. С. 88.
Маъмурикунонии андоз ҳамчун фаъолияти ҳамарӯзаи
мақомоти андоз ва шахсони мансабдори онҳо муайян
карда мешавад, ки пардохти пурраи саривақтии андозҳо
ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет таъмин менамояд.
С. 11
Маъмурикунонии андоз – идоракунии раванди
таъсиррасонии миёни иштирокдорони муносибатҳои
андоз мебошад, ки дар рафти иҷрои ӯҳдадориҳои андоз
дар назди буҷет дар доираи фаъолияти мақомоти андоз,
ки вазифаҳои ҷамъоварии андоз ва назорати пардохти
онро иҷро менамоянд, ба миён меояд. С. 6.
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4

5

6

Хафизова А.Р. Институциональное развитие
и эффективность деятельности налоговых
органов в Российской Федерации. автореф.
дис. … канд. экон. наук: 08.00.10/ А. Р.
Хафизова. - Санкт-Петербург, 2018 -21 с.

Калашникова
И.Н.
Налоговое
администрирование
в
россии:
организация и развитие: автореф. дис.
… канд. экон. наук: 08.00.10 / И.Н.
Калашникова. – Саратов, 2009. – 20 с.

Ефремова Т.А. Развитие налогового
администрирования в России: теория,
методология, практика: дис. … д-ра
экон. наук: 08.00.10 / Т.А. Ефремова. –
Саранск, 2017. – 390 с.

Мишустин
М.В.
Стратегия
формирования
имущественного
налогообложения
в
России
Специальность: автореф. дис. … д-ра.
экон. наук: 08.00.10 / М.В. Мишустин. –
Москва, 2010. – 52 с.
Солехзода
А.М.
Развитие
концептуальных
подходов
к
оценке
8
эффективности
налогового
администрирования
в
Республике
Таджикистан / А.М Солехзода //
Институт экономики и демографии
Академии
наук
Республики
Таджикистан.
Экономика
Таджикистана. –Душанбе, 2019 - № 1. С. 71-77.
Саидмуродов
Л.Х.
Теоретические
вопросы
совершенствования
9
регионального
налогового
администрирования.
/
Л.Х.
Саидмуродов, В.Д. Сабуров // Институт
экономики и демографии Академии
наук
Республики
Таджикистан
Экономика Таджикистана. Душанбе,
2017.- № 3. - С. 204-215.
Саранова С.Н. Развитие налогового
10 потенциала в системе государственной
региональной политики: автореф. дис.
... канд. экон. наук: 08.00.05 / С. Н.
Саранова. – Волгоград, 2007. – 25 с.
Цветков
В.А.
Совершенствование
налогового
11 системы
администрирования в России // В.А.
Цветков, А.А. Шутьков, М.Н. Дудин,
Н.В, Лясников Н.В. // Финансы: теория
и практика. - 2017. - Т. 21. -№ 6. - С. 34–
49.
[Манбаи
электронӣ].
URL:
https://financetp.fa.ru/jour/article/view/587
/452 [санаи муроҷиат: 13.08.2019 с].

7

Ниҳоди маъмурикунонии андоз – маҷмӯи мақомоте, ки
воридоти даромади андоз ва ғайриандозиро таъмин
месозанд, инчунин қоидаҳое, ки фаъолияти онҳо,
нишондиҳандаҳои арзёбии самаранокии ин ниҳодро
танзим менамояд ба ҳисоб меравад. С. 8
Ба фаҳмиши васеъ, маъмурикунонии андоз фаъолияти
мақомоти идоракунии давлатӣ, аз ҷумла мақомоти андоз,
ки назорати андоз алоқаманд бо идоракунии
муносибатҳои андоз, таъмини ҷамъоварии андоз,
татбиқи назорати андоз ва чораҳои таъсиррасонии он,
коркарди механизми самараноки андоз ва технологияи
ҷамъоварии андоз амалӣ менамоянд. С.9.
Маъмурикунонии андоз – идоракунии муносибатҳои
амалишавандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ
бо андозсупорандагон мебошад, ки дар назорати риояи
меъёр ва қоидаҳои танзими муносибатҳои андоз ва
технологияи он зоҳир мегардад. С. 41.
Маъмурикунонии андоз – муҳандиси идоракунии
давлатии муносибатҳои андоз, воситаи раванди
институтсионалии онҳо, маҷмӯи усулҳое мебошад, ки
самти созанда ва техникӣ доранд. С. 11.
Маъмурикунонии андоз – ҳамчун унсури менеҷменти
давлатии андоз, фаъолияти назоратӣ – иқтисодии
мақомоти андоз, назорати андоз, танзими андоз инчунин
банақшагирӣ ва пешгӯиро дар бар мегирад. С. 76.

Низоми минтақавии маъмурикунонии андоз як раванди
идоракунӣ мебошад, ки ба амалигардонии иқтидори
андози минтақаҳои гуногуни кишвар тавассути ташкили
ҳамкории ммутақобилаи унсурҳои дохилии он, бо
назардошти хусусиятҳои рушди минтақа равона
шудааст. С. 205.

Таҳкими маъмурикунонии андоз, манбаи асосии
афзоиши самаранокии низоми андоз ва василаи
муҳимтарини танзими андоз мебошад. С.24
Ба фаҳмиши васеъ, маъмурикунонии андоз – идоракунии
ҳамҷонибаи низоми андоз аз тарафи давлат (коркарди
андозбандӣ, таъмини воридоти андозҳо, таҳлил ва
тағйироти низоми андозбандӣ) мебошад. С. 38.
Ба фаҳмиши маҳдуд маъмурикунонии андоз – ин
фаъолияти мақомоти андоз аст, ки ба таъмини иҷрои
қонунгузории андоз, аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ
равона гардидааст. С. 39.
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Салимова М.М. Самтҳои афзалиятноки рушди
маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон./ М.М. Салимова // «Ахбори
ДДҲБСТ». Силсилаи илмҳои гуманитарӣ.
Маҷаллаи илмӣ – назариявӣ. - Хуҷанд, 2015. № 4 (65).-- С. 22-29.

Нуқтаи муаллиф

Маъмурикунонии андоз, ҳамчун унсури низоми
идоракунии давлатӣ ҳамеша бо принсипҳои муайян
созанда асос меёбад, ки қонунияти айниятро дар
фаъолияти мақомоти амаликунанандаи
маъмурикунонии андоз ва ваколатҳои асоснок, аз ҳама,
муҳимаш, риояи меъёрҳои конститутсиониро дар
фаъолияти субъектҳои муносибатҳои андоз ифода
менамояд. С. 71.
Маъмурикунонии андоз аз рӯи сатҳи ҷамъоварии
андозҳо баҳо дода, ба назар гирифта мешавад, ки сатҳи
воридоти пардохтҳои андоз ва таъмини саривақтии
онҳо, ба буҷети давлат, ҳамчун нишондиҳандаи асосии
сифати низоми маъмурикунонии андоз арзёбӣ
мегардад. С. 23.
Маъмурикунонии андоз раванди идоракунии муассири
давлатӣ бо иштирокчиёни муносибатҳои андоз
мебошад, ки аз ҷониби мақомоти андоз ва дигар
мақомотҳои дахлдор, барои таъмини иҷрои ихтиёрии
ӯҳдадории андозии андозсупорандагон амалӣ карда
мешавад.

Ҳамин тавр, таҳлили ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки дар бораи мафҳум ва
мундариҷаи маъмурикунонии андоз фаҳмиш ва мазмуни ягона вуҷуд надорад.
Таҳлил нишон медиҳад, ки нуктаҳои асосии муносибат метавонанд, фарқ
кунанд. Ҳамин тавр, бештар ҷанбаҳои институтсионалии маъмурикунонии
андоз, дар асарҳои назариявӣ баррасӣ карда шудааст. Роҳҳои дигари таҳқиқот,
оид ба масъалаҳои такмилу татбиқи маъмурикунонии андоз мавҷуданд, аз
ҷумла таҳқиқоти муносибатҳои амалӣ, ташкилӣ ва иҷтимоӣ.
М.О. Клейменова инчунин, маъмурикунонии андозро бо назорати андоз
муайян мекунад: маъмурикунонии андоз, ташкил ва татбиқи фаъолияти
самараноки субъектҳои назорати андоз, низоми идоракунии муносибатҳои
андоз маънидод намудааст 24. Дар айни замон муносибатҳо дар соҳаи
маъмурикунонии андоз «муносибатҳои омирона» мебошанд, ки дар раванди
назорат ва татбиқи иҷрои ӯҳдадории андоз ба вуҷуд меояд. Мо наметавонем,
розӣ нашавем, ки назорати пешакии гузаронидашуда, татбиқи самарабахши
ҳамагуна навъи фаъолият мебошад.
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Ҳамин тариқ, маъмурикунонии андоз,

унсури асосии идоракунии

муносибатҳои андоз буда, аз тарафи давлат, ҳамчун субъекти идоракунӣ дар
заминаи маҷбуркунии берунаи давлатӣ ташкил карда мешавад. Бинобар ин,
маъмурикунонии андозро аз нигоҳи мо, бояд, ҳамчун ниҳоди таъминкунандаи
ҷамъоварии андозҳо ва пардохтҳо, қисми таркибии маъмулии идоракунии
низоми андоз, дар доираи сиёсати андоз, ки муносибатҳои ташкилию ҳуқуқии
давлат ва шахсони ӯҳдадор ифода менамояд, баррасӣ карда шавад.
Олимони номвари тоҷик дар асарҳои маҷаллавии илмӣ чунин хулоса
доранд, ки дар рушди назарияи устувор институтҳо пеш аз ҳама институти
андоз, дар раванди ташаккули низоми иқтисодии бозорӣ ва такмил додани онҳо
нақши муҳим мебозанд. Фаъолияти институт, аз як тараф ба коҳиш додани
номуайянӣ тавассути барқарор намудани робитаҳои устувори агентҳои
иқтисодӣ (андоз) ва барои риояи қатъии қонунҳо нигаронида шудааст 25.
Давлат тавассути мақомоти назоратии андоз, ки ба санҷиши дуруст ва
саривақтии иҷрои ӯҳдадориҳои андоз равона гардидааст, амалӣ менамояд.
Зарурати арзёбии тавсифи сифатии маъмурикунонии андоз ва коркарди
тавсияҳои мушаххас, ҷиҳати соддагардонии ҳуқуқи тартиби низоми назорат
барои андозсупорандагони бомасъулият пеш меояд.
Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти давлатӣ
таъсис гардида, то имрӯз роҳи арзандаеро тай карда, таҳти роҳбарии
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии Ҳукумати кишвар барои
рушди устувор ва самараноки худ заминаҳои воқеӣ гузошт.
Раванди мазкур бо дигаргунсозиҳои куллӣ дар ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии
мамлакат дар ибтидои солҳои 90 алоқаманд буда, ташаккули низоми нави
андозро тақозо намуда, хусусияти мураккаб ва бисёрҷанба дошт. Вобаста ба ин,
руйдодҳои асосии давраи ташаккулёбӣ ва рушди маъмурикунонии андоз дар
давраи пасошӯравии кишвар нишон дода шудааст.
25
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Дар шароити муосир, вазифаи рушди маъмурикунонии андоз, барои
иқтисоди кишвар аҳамияти калон дорад, инчунин, мафҳуми

минбаъдаи

назариявӣ, тавсияҳои методологӣ ва амалиро, барои ҳалли он талаб мекунад.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккулёбӣ ва рушди маъмурикунонии андоз, аз
нигоҳи мо, 6 марҳиларо дарбар мегирад:
Ҷадвали 2.-Ташаккулёбии институтсионализатсияи маъмурикунонии
андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Марҳала

Мундариҷаи
давра

Тавсифи руйдодҳои муҳимми давра

- таъсиси Нозироти давлатии андоз дар таркиби Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон (28.02.1990)
Ташкили институти - таъсиси Сарраёсати андози давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (1992)
1990 - 1992 маъмурикунонии
- қабул ва ҷорӣ намудани қонунҳои амали низоми андозро
танзимкунанда
андоз
- истифодаи санадҳои зерқонунӣ ба сифати қоидаҳои расмии андозбандӣ
- таъсиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (1995)
1995 - 1999 Қонунгузорӣ ва
- коркарди Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мавриди амал қарор
додани он, ҳамчун як санади меъёрӣ ҳуқуқӣ (1999)
мақомоти андоз
- таъсиси Нозироти андози андозсупорандагони калон (1999)
- ташкили Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ (2002)
- азнавташкилшавии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Оптимизатсияи
2002 - 2005 сохтори андозҳо
Тоҷикистон (2005)
- таҳияи таҳрири нави Кодекси андоз ва мавриди амал қарор додани он
ва пардохтҳо
(2005)
- таҷдиди бақияи қарзи андозҳо ба субъектҳои хоҷагидор
- такмили низоми ташаккулёфтаи андоз
- соддагардонии тартибу қоидаҳои андозбандӣ ва тафриқанок сохтани
маъмурикунонии андоз
Рушди низоми андоз - ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шудани. ду функсияҳои нав:
2008 - 2009 ва маъмурикунонии -ҷамъоварии андози иҷтимоӣ
-бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ аз рӯи
андоз мутобиқ ба
принсипи «Равзанаи ягона»
принсипҳои бозорӣ
- ҷорӣ кардани технологияи муосири иттилоотӣ
- таъсиси Нозироти андозсупорандагони миёна
- ислоҳоти низоми андоз ва такмил додани маъмурикунонии андоз
- мавриди амал қарор додани таҳрири нави Кодекси андоз (2013)
- татбиқи технологияи муосири иттилоотӣ ва пешниҳоди электронии
Такмили институти
2012 – 2013 маъмурикунонии
ҳисоботи андоз
- таҷдиди функсионалии фаъолияти мақомоти андоз
андоз
- рушди технологияи баҳамтаъсиррасонии
электронии мақомоти андоз ва андозсупорандагон
-ислоҳоти низоми миллии андоз ва такмил додани маъмурикунонии
Таҷдиди мақомоти
андоз
андоз мутобиқ ба
2013-2017
- мавриди амал қарор додани Кодекси андоз дар таҳрири нав (бо тағйиру
таҷрибаи
иловаҳо 2017)
байналмилалӣ
Сарчашма: дар асоси марҳалаҳои давраи ташаккулёбӣ ва рушди мақомоти андоз тартиб дода шудааст

Марҳалаи аввали ташаккулёбии низоми миллии андоз ва маъмурикунонии
андоз

дар

раванди

рушди

муносибатҳои

андоз

буда,

пардохтҳои

ситонидашавандаи амалиётҳои андоз ин ҳатмӣ ва бебозгашт мебошад, ки асоси
рушди низоми андози мамлакат ҳисобида мешавад.
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Хусусияти марҳилаи дуюми давраи ташаккулёбӣ ва рушди низоми
маъмурикунонии андоз дар он аст, ки ба зинаи нави рушд гузашта, дар асоси
таҷрибаи таърихии андозбандӣ ташаккул ёфтааст. Алоқамандии самаранокии
низоми андоз ва маъмурикунонии андоз имкон дод, ки динамикаи воридоти
андозҳо дар ҳамон давра арзёбӣ карда шуда, дар асоси он дурнамои рушди соҳа
ва роҳҳои ҳалли муаммоҳои ҷойдошта муайян карда шавад. Торафт
мураккабшавии низоми андозбандӣ тақозо намуд, ки дар самти назорати
воридоти андоз ислоҳоти нав гузаронида шавад.
Дар марҳалаи сеюм ташкили кор дар самти маъмурикунонии андоз бо
сатҳи баланди муташаккилӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ тафовут
менамояд. Шумораи зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба андоз нашр карда
шуданд, ки истифодаи қонунҳо ва тағйиротро дар онҳо шарҳ доданд. Дар ин
хусус, низоми андоз бениҳоят мураккаб ва хамида буд. Вазъият то андозае пас
аз қабули қисмҳои аввал (1999с.) ва баъд қисмҳои дуюми Кодекси андоз (2005)
беҳтар шуд.
Марҳилаи

чорум

натиҷаҳои

таҳлили

рушди

низоми

андоз

ва

маъмурикунонии андоз дар шароити фаъолияти вазифавии низоми давлатии
тақсимоти банақшагирифташудаи захираҳои молиявӣ нишон доданд, ки низоми
андоз ҳамчун аккумулятори қисми ММД-ро иҷро мекунад. Воридшавӣ дар
таҷрибаи ҷаҳонии низоми андоз ва то андозаи муайян, ки қаблан дар
муносибатҳои сиёсати андоз истифода мешуд, вазифаҳои танзимкунӣ,
ҳавасмандкунӣ

ва

иҷтимоӣ

пурра

ба

механизми

банақшагирии

марказонидашуда, амнияти давлатӣ ва таъминоти иҷтимоӣ иваз карда шуданд.
Марҳилаи панҷуми тамоили татбиқи ин вазифаҳо бештар ба рушди
босуръати технологияҳои иттилоотӣ мусоидат намуд. Баъди қабули Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҳрири нав навсозии тадриҷии Қумитаи
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои ҳудудии он аз
мақомоти фискалии молиявӣ ба «сохтори хизматрасонӣ» табдил ёфт. Он
автоматикунонии пурраи фаъолияти мақомоти андоз, боз ҳам дақиқтар кардани
манбаи

маълумот,

истифодаи

лоиҳаҳои

гуногунҷабҳаро,

ки

омилҳои
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сершумори ба раванди маъмурикунонии андоз таъсиррасонро дар бар
мегиранд, муайян намуд. Бо оғози автоматикунонии коркарди иттилоотӣ дар
нозироти андоз, истифодаи васеътари усулҳои оморӣ барои таҳлил ва пешгӯии
санҷишҳои андоз, даромадҳои андоз, қонунвайронкуниҳо ва хавфҳои андоз
имконпазир гардид.
Марҳилаи шашум, пӯшида нест, ки ягон қонунгузории мукаммали андоз
натиҷаҳои матлуб намебахшад, агар сатҳи зарурии маъмурикунонии андоз
татбиқ нашуда бошад. Бо ибораи дигар, паст кардани (мизони) меъёри андоз
дар шароити амал кардани сатҳи пасти маъмурикунонии андоз самараи кофӣ
нахоҳад бахшид. Бо назардошти ин, бо мақсади иҷрои супориши Сарвари
давлат дар раванди беҳтар гардонидани маъмурикунонии андоз Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо тағйиру иловаҳо соли 2017) сода, ҳаҷми умумии
матни он ва меъёрҳои аз як модда ба моддаи дигар ва ба дигар санадҳои ҳуқуқӣ
ҳаволакунанда кам карда шуд. Чунин дигаргунсозиҳои мақомоти андоз ба
тағйироти институти маъмурикунонии андоз мусоидат намуд. Хусусиятҳои
дигаргунсозиҳои институтсионалӣ дар низоми идоракунии муносибатҳои андоз
ниҳоди аз лиҳози иҷтимоӣ муҳимро фароҳам месозад. Рушди муносибатҳои
шарикии мақомоти андоз ва андозсупорандагон ба таври назаррас густариш
ёфт.
Маъмурикунонии самараноки андоз иҷрои баъзе вазифаҳоро дар назар
дорад, ки дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.
Ҷадвали 3. - Вазифаҳои маъмурикунонии андоз
- муайянсозии самтҳои сиёсати андоз;
- муқаррарсозии қисмати нишондиҳандаҳо оид ба ҳисобкунии андозҳо ва пардохтҳо;
- ташкили баҳисобгирии андозсупорандагон;
- таҳияи шаклҳои ҳисоботи андоз;
- ташкили кор оид ба ҷамъоварии пардохтҳои андоз;
- назорати иҷроиши қонунгузорӣ оид ба андозҳо ва пардохтҳо;
- коркарди иттилоот оид ба пардохтҳои андози ҷамъоваришуда;
- пешгӯикунӣ ва таҳлили ҳаҷмҳои воридоти андоз;
- ошкорсозии ҳолатҳои ба ҳам мухолиф ё ғайрисамаранок амалкунанда, дар қонунҳо
оид ба андозҳо ва пардохтҳо;
10 - ошкорсозии банақшагирии саркашӣ аз пардохти андозҳо;
11 - муқаррарсозии роҳҳои таъсири мутақобила байни сохторҳои мухталиф, бо мақсади
бадастории иттилооти иловагӣ, ки барои самаранокии назорати андоз зарур.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Рушди низоми самараноки маъмурикунонии андоз, дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон метавонад, бо ду роҳ амалӣ карда шавад:
1) баландбардории самаранокии фаъолияти низоми маъмурикунонии
андоз, тавассути мустаҳкамгардонии устуворӣ ва мушаххаси танзими ҳуқуқӣ;
2) тавассути татбиқи таҷрибаҳои мусбати хориҷӣ.
Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки дар шароити ҳозира масъалаи
моҳият ва мундариҷаи маъмурикунонии андоз, предмети мубоҳисаҳои илмӣ
гардидааст. Фарзияи пешниҳодгардида, оид ба таъсири маъмурикунонии андоз,
ба раванди фаъолияти молиявию хоҷагидории субъектҳои муносибатҳои
бозорӣ ва нишондиҳандаҳои азнавтақсимкунии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ,
таҳқиқи худро дар тамоилҳои мусбии рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ
пайдо намудааст.
Таҳлили

таърихи

рушди

равандҳои

институтсионализатсияи

маъмурикунонии андоз имкон медиҳад, нисбат ба сохтори вазифавии мақомоти
андоз асосёфта, самаранокии татбиқи усулҳои асосии маъмурикунонии
андозро, аз ҷумла ба ояндабинии андоз, назорати андоз, танзими андоз,
инчунин таъмини инфрасохтори шароитҳои муайянкунандаи натиҷанокии
фаъолияти фискалии мақомоти андоз муносибати куллан нав зоҳир карда
шавад.
Умуман, маъмурикунонии андоз соҳаи муҳимми таҳқиқоти илмӣ, амалӣ
ва фаъолияти методӣ мебошад, ки қисми назарияи умумӣ ва амалияи идоракунӣ
ба ҳисоб меравад. Он инчунин дар дарки сохти сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва
дигар илмҳои дигари ба он робитадошта асос меёбад, ки дар заминаи амалияи
ватанӣ ва хориҷӣ бой гардонида шудаанд.
1.2. Ҷанбаҳои методии таъмини самаранокии маъмурикунонии андоз
дар иқтисодиёти минтақа
Чи тавре ки таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, дар шароити муосир, ҳалли
мушкилоти баланд бардоштани самаранокии механизми маъмурикунонии
андоз дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чун яке аз вазифаҳои стратегӣ
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баромад менамояд, зеро аз ин таъмини эҳтиёҷоти молиявии давлат вобаста
мебошад.
Ин ҷанба бошад зарурияти таҳқиқи ҳамаҷонибаи маъмурикунонии андозро
дар минтақа, боз ҳам баланд мебардорад, то ки натиҷаи вазъи хуби иҷтимою
иқтисодӣ ва сиёсии минтақа ноил гардида бошад. Ҳарчанд ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар таҳрири нави ҳамаи муаммоҳои низоми амалкунандаи
андозбандӣ ҷорӣ бошад ҳам, ҷиҳати баланд бардоштани самаранокии
маъмурикунони андоз ҳалли худро наёфт. Таҷрибаҳои мақомоти андоз дар
самти маъмурикунонии андози минтақа нишон медиҳанд, ки ошкор намудани
камбудиҳо ва муайян намудани дурнамои такмили низоми андоз, танзими
фаъолияти субъектҳои хоҷагидор усулҳои мубрами инкишофи низоми
андозбандии кишвар, истифодаи самараноки технологияҳои иттилоотӣ ва
равандҳои навоварона ба таҳлили илмӣ ниёз дорад. Аз ин лиҳоз, дар ин қисмати
диссертатсия мо ба ин омилҳо аҳамияти махсус додем.
Қайд намудан ҷоиз аст, ки мутобиқи фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 20.03.2009 таҳти рақами 639 «Дар бораи тасдиқи Стратегияи
идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои солҳои 20092018» дар самти рушди идоракунии молияи давлатӣ, вазифаҳо барои ҳалли
масоили гузошташуда ва бо мақсади ноил гардидан ба афзалиятҳо чунин аст:
- беҳтар намудани фазои маъмурикунонии андоз;
- дар сатҳи баланд ҷамъоварӣ намудани андозҳо;
- беҳтар кардани таъмини шаффофият дар раванди фаъолият;
- пешгӯишаванда

будани

тартиби

ситонидани

андозҳо

барои

андозсупорандагон.
Ёдовари намудан ҷоиз аст, ки дар бобати баҳодиҳии самаранокии
маъмурикунонии андоз, дар Паёмҳо, суханрониҳо ва мулоқотҳои Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид гардидаанд, ки онҳо дар коркарди
барномаву масъалаҳои стратегӣ, мукаммалгардонӣ ва оптимизатсияи низоми
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маъмурикунонии андоз, содагардонии амалиёт, муносибатҳои шариконаи
мақомоти андоз бо шаҳрвандон ва соҳибкорон равона гардидаанд.
Самаранокии судманди маъмурикунонии андоз нишондиҳандаи маҷмӯи
муносибатҳои низомӣ буда, муайянгари пуррагӣ, устуворӣ, молиявӣ ва
иқтисодии низоми андозии минтақа мебошад. Дар робита ба ин масъала, дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои ихтиёрии ӯҳдадории ҳар як
фард чунин омадааст: «Супоридани андоз ва пардохтҳо, ки қонун муайян
кардааст, ҳатмист. Қонунҳое, ки андози навро муқаррар мекунанд ва ё шароити
андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд» 26.
Мувофиқи ин консепсия, олими рус П.Г. Демченко дуруст қайд менамояд,
ки ҳангоми пешбурд ва иҷрои маъмурикунонии андоз бояд манфиат ва
ҳуқуқҳои андозсупорандагон тибқи меъёрҳо ва қонунҳои қабулкардаи
Конститутсия, ки мутобиқи боҷҳо ва андозҳо, тасдиқ шудааст, ҳифз карда
шаванд27.
Барои муваффақ шудан ба маъмурикунонии андоз, зарурияти такмили
раванди нави консептуалӣ ба миён меояд. Бо ин мақсад мо адабиёти илмии
иқтисодиро дар ин самт мавриди омӯзиш ва таҳлили пайваста қарор додем.
Асосҳои назарияи муосири мафҳумҳои самаранокии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ,
аз ҷониби олими соҳа Л.А. Исоева чунин қайд шудааст, «...самаранокӣ ҳамчун
абстраксияи илмӣ муносибатҳои фаъолнокӣ ва рушди низоми иқтисодӣ,
фосилаи қисмҳои таркибии он, робитаҳои миёни бахшҳои алоҳидаи низоми
иқтисодиро ифода менамояд»28. Яъне, самаранокӣ ин манфиат ва гарави
иқтисодиёт буда, як воҳиди манобеи сармоягузорӣ ё муносибати пайдоиши
захираҳои иқтисодиро инъикос мекунад.
Баъзе муаллифони дигар роҳҳои гуногуни муайянкуниро таъкид мекунанд,
ки чунин раванд дар таҳқиқоти илмии аксари олимони хориҷӣ, ба чашм
26Конститутсияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли
1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид карда
шудаанд. – Душанбе, 2016. – 201 с.
27
Демченко П.Г. Правовые и организационные основы налогового администрирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.14 / П.Г. Демченко. – Москва, 2009. – 36 с.
28Исаева Л.А. Экономическая и социальная эффективность в воспроизводственном процессе / Л.А. Исаева // Вестник ВГУ.
Серия: Экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 18-22.
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мерасад ва тафсири мафҳумҳои «самаранокии маъмурикунонии андоз» - ро аз
нуқтаи назари ташкили он дида мебароянд, оид ба ин масоил олимон А.Л.
Анисимов29, М.К. Басиев30, Ю.Д. Джамурзаев31, И.Н Калашникова32 таҳқиқоти
арзишманде доранд, айнан ҳамин масъаларо фарогир мебошанд. Таҳқиқотҳо
нишон медиҳад, ки дар байни иқтисодчиён ақидае паҳн гардидааст, ки
мустаҳкамкунии самараноки маъмурикунонии андоз аз самаранокии фискалии
низоми андоз асос ёфтааст. Дар ин ҳолат, мо метавонем бо андешаи муаллифон
розӣ шавем, ки самаранокии маъмурикунонии андоз, ҳамчун маҷмӯи
даромадҳои андозии давлат муайян мегардад, ки ҳангоми сарфаҳои аниқ дар
амал ба даст омадаанд.
Дар асари илмии М.М. Салимова чунин омадааст, ки «... самаранокии
низоми маъмурикунонии андоз, яке аз шартҳои асосии воридоти пурра ва
саривақтии андозҳо ва пардохтҳо ба буҷет буда, зарурати беҳтар намудани он
дар шароити муосир аҳамияти хосаро ба худ касб менамояд»33. Ба андешаи мо
самаранокии низоми маъмурикунонии андозро ҳамчун муносибати натиҷаҳо аз
рӯи таъмини ҷамъоварии андоз ва пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатию
маҳаллӣ ва сарфаҳои амалии онро дида баромадан лозим аст.
Дар навбати худ оид ба ин раванд, олими тоҷик В.Д. Сабуров нисбатан
дақиқтар муайян намудааст, ки «...самаранокии маъмурикунонии андоз, асосан
аз ҳиссаи ҷамъоварии андозҳо баҳо дода мешавад ва мутаносибан сатҳи
пардохтҳои андоз ва саривақт пешниҳод намудани онҳо нишондиҳандаи асосӣ
мебошад. Инчунин сари вақт ворид шудани андоз чун нишондоди асосӣ
дониста мешавад, ки ифодагари сифати амали низоми маъмурикунонии андоз

29Анисимов

А.Л. Эффективность налогового администрирования в налоговой системе Российской Федерации / А.Л.
Анисимов // Известия УрГЭУ. – 2015. – № 1 (57). – С. 24-30.
30Басиев М.К. Налоговое администрирование как инструмент антикризисного управления / М.К. Басиев // Финансы. – 2010.
– № 1. – С. 12-16.
31Джамурзаев Ю.Д. Концепция формирования эффективного налогового администрирования в национальной налоговой
системе: автореф. дис. …д-ра экон. наук: 08.00.10 / Ю.Д. Джамурзаев. – Орел, 2012. – 450 с.
32Калашникова И.Н. Результативность налоговых проверок как показатель эффективности налогового администрирования /
И.Н. Калашникова // Региональная экономика: теория ипрактика. – 2009. – № 17. – С. 70-75.
33
Салимова М.М. Самтҳои афзалиятноки рушди маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон./ М.М. Салимова //
«Ахбори ДДҲБСТ». Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. Маҷаллаи илмӣ – назариявӣ. - Хуҷанд, 2015. - № 4 (65).-- С. 23.
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дар минтақа мебошад»34. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки онҳо бояд
анъанавӣ бошанд ва дар доираи васеи дархостҳои илмӣ оид ба самаранокии
маъмурикунонии андоз дар минтақа ба назар гирифта шаванд:
- ҷамъоварии баланди пардохтҳои андоз дар минтақа;
- пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои андоз;
- кам кардани хароҷот барои маъмурикунонии андоз дар минтақа;
- ошкоро будани мақомоти андоз ва мавҷудияти фикру мулоҳизаҳои
андозсупорандагон;
- қаноатманд будани андозсупорандагон оид ба фаъолияти мақомоти
минтақавии андоз.
Инчунин В.Д. Сабуров дар хусуси ҳамин масъала қайд мекунад, ки
«...мақсади низоми амалкунандаи маъмурикунонии андоз дар минтақа, ин
дастрасӣ барои ноил шудан ба комёбиҳои самаранок, дараҷаи ниҳоӣ ҳангоми
сарфаҳои нисбатан камтар мебошад» 35.
Қобили қайд аст, ки сарфаҳо барои маъмурикунонии андоз, хароҷоти
материалӣ эътироф шуда аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ, яъне
корхонаи воҳиди давлатии «Маркази барномасозии маъмурикунонии андоз», ки
онро бо мақсади иҷрои вазифаҳои худ амалӣ менамоянд, муайян мегардад,
сарфаҳо аз инҳо иборатанд:
- сарфаҳое, ки барои амалишавӣ ва амалиёти муайян дар доираи талаботи
қонунгузории андоз риоя гардидааст;
- музди меҳнати кормандон;
- сарфаҳо ба ташкили таҳқиқотҳои мониторингӣ, таҳлилӣ ва илмӣ аз рӯи
масъалаҳои андозбандӣ ва ғайра.
Муаллифи дигари ин соҳа олими ватанӣ А.М. Солеҳзода дар таҳқиқоти
худ оид ба маъмурикунонии андоз қайд мекунад, ки «маъмурикунонии андоз бо
як қатор принсипҳо асос ёфта, риояи татбиқи онҳо оқилона мебошад ва амалӣ
34Сабуров

В.Д. Методы и инструменты совершенствования управления региональной системой налогового
администрирования (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук: 05.13.10: / В.Д.
Сабуров. –Душанбе, 2018. - С. 126.
35 Сабуров В.Д. Методы и инструменты совершенствования управления региональной системой налогового
администрирования (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан): дис. … канд. экон. наук: 05.13.10: / В.Д.
Сабуров. –Душанбе, 2018. - .С .124.
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гаштани механизмҳои самаранокии онро таъмин месозад» 36. Маъмурикунонии
андоз ҳамчун як шакли сифатан нави фаъолияти давлатӣ ташаккул меёбад, ки
онро аз рӯи ҷадвали 4 мушоҳида намудам мумкин аст.
Ҷадвали 4. - Талаботҳо барои самаранок намудани маъмурикунонии
андоз
1.

2.

3.

4.

5.

Ҷамъоварии намудани андоз дар сатҳи баланд.
Алҳол таъмини афзоиши ҷамъоварии андоз ва баланд бардоштани сатҳи амнияти иҷрои
пардохти саривақтии андозҳо вазифаи афзалиятноки мақомотҳои минтақавии андоз маҳсуб
меёбад. Ин масъала меъёри асосии баҳогузории маъмурикунонии самараноки андоз мебошад.
Пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои андоз.
Ҳуқуқвайронкуниҳои андоз, аз ҷумла саркашӣ аз пардохти андоз ба маҳдудшавии
маблағҳои андоз ба буҷет, вайроншавии рақобати бозор ва ба вайроншавии принсипи адолати
иҷтимоӣ оварда мерасонад. Пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои андоз-ин вазифаи мақомотҳои
давлатӣ мебошад, ки онҳо дорои масъулият, яъне имконияти бунёд, таъмини шароити
пешгирикунандаи амалигардии онҳо мебошад.
Кам кардани сарфаҳо барои маъмурикунонии андоз.
Тағйирёбии усулҳои маъмурикунонии андоз ва модернизатсияи мақомотҳои андоз ба сатҳи
сарфаҳои маъмурикунонии андоз, дар марҳилаи муайяни вақт, таъсири бевосита мерасонад.
Аз соли 2011-ум инҷониб такмили равандҳои фаъолияти технологӣ дар асоси «Барномаи
рушди маъмурикунонии андоз»37 ва нақшаи амалҳо доир ба татбиқи Барномаи мазкур, ки бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 3 декабри соли 2010, таҳти №626 тасдиқ карда
шудааст, бо назардошти таҷрибаи пешқадаму бисёрсолаи ҷаҳонӣ дар самти ислоҳоти соҳаи
андоз, инчунин бо назардошти хусусиятҳои хоси кишвари мо таҳия шуда, гузаронида
мешавад.
Шаффофияти фаъолияти мақомоти андоз.
Иттилоот дар маъмурикунонии муосири андоз, нақши асосиро мебозад, ва муттаҳидкунии
даромадҳои андоз ва банақшагирии онҳо, ки бо истифодаи технологияҳои компютерӣ ва
истифодаи дастгоҳҳои математикию оморӣ ба миён меояд.
Бояд таъкид кард, ки татбиқи барномаи компютерӣ, дар навбати аввал, барои зудҳисобкунӣ
ва назорати иҷрои ӯҳдадориҳои андоз дар лаҳзаи кӯтоҳ равона карда шудааст. Ин барномаҳо
барои қабули саривақтии ҳисобот ва назорати пешниҳоди онҳо дар минтақа сарфа мегардад.
Сарфаи вақти андозсупорандагон низ хеле мусоид буда, андозсупорандагон метавонанд, аз
ҳуҷраи кории худ ҳисобот ва эъломияҳои андозро ба сомонаи мақомоти андоз пешниҳод
намоянд. Барои анҷом додани ин амалиёт ҳамагӣ 10 то 15 дақиқаи вақти андозсупоранда
барои кор бо компютер сарфа мешавад.
Қаноатмандии андозсупорандагон бо сифати баланди хизматрасониҳои пешниҳоднамудаи
мақомотҳои минтақавии андоз.
Дар шароити мураккаб ҳолатҳои иқтисодии ташкили фаъолияти мақомотҳои минтақавии
андоз бо андозсупорандагон, барои таъмини устувории соҳибкорӣ ва ҷамъоварии андоз ба
низоми буҷетии мамлакат хеле зарур аст. аз ин хотир мақомоти андоз, бояд дорои маркази
хоси коркарди ахбори андоз ва хизматрасонии хуб бошад, ки бо ёрии он ҳар як
андозсупоранда тавонад, шаклҳои ҳисоботро осон иҷро кунад, андозро пардохт намояд.

Мақсади амалишавии самтҳои маъмурикунонии андоз ташаккули низоми
самараноки муносибатҳои иқтисодии миёни андозсупорандагон ва давлат
36Солехзода

А.М. Особенности построения системы налогового администрирования в Республике Таджикистан. / А.М
Солехзода // Экономические науки. Вестник Алтайскоой академии экономики и права, 2018.- № 7. - С. 157.
37Программа развития налогового администрирования на 2011-2019 годы (в редакции Постановления Правительства РТ от
03.04.2012 г. № 166, от 23.08.2016 г. № 354). // [Манбаи электронӣ]. URL: https://andoz.tj/Law/StrategyGov?culture=ru-RU
[санаи муроҷиат: 08.09.2020 с].

34

мебошад, он имкон медиҳад, ки низоми андози адолатнок ва аз лиҳози
иқтисодӣ самаранок ташаккул дода шавад. Ин омил боиси баланд бардоштани
сатҳи рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва зиндагии мардуми кишвар
мегардад.
Бо назардошти хусусиятҳои низоми андоз, руҳияи миллӣ ва сатҳи
маърифати ин амал чунин принсипҳои маъмурикунонии босамари андозро
тасниф менамоем:
- принсипи қонуният – маъмурикунонии андоз бояд тибқи меъёрҳои
муқарраршудаи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ
амалӣ карда шавад;
- принсипи сарфанокӣ – маъмурикунонии андози мақсаднок ба натиҷаҳои
беҳтарин бояд бо хароҷоти камтарин амалӣ гардонида шавад;
- принсипи риояи сирри андоз – ҳама гуна маълумоте, ки дар раванди
маъмурикунонии андоз ҷамъоварӣ карда мешавад, сирри андоз маҳсуб ёфта он
набояд фош карда шавад ва танҳо ба мақомоти ваколатдори давлатӣ дастрас
бошад;
- принсипи амният – ҳама гуна ихтилоф ва номуайяниҳои меъёрҳои
қонунгузории андоз, ки дар натиҷаи маъмурикунонии андоз ба миён меоянд,
бояд ба манфиати андозсупоранда баррасӣ карда шавад 38;
- принсипи баробарӣ – ба раванд ва натиҷаҳои маъмурикунонии андоз
набояд амалҳои дорои хусусияти поймол кардани ҳуқуқ, нисбат ба нажод,
миллат, ҷинсият, шаҳрвандӣ, синну сол, мавқеи ҷамъиятӣ, мансубияти диниву
сиёсӣ, шаклҳои моликият ва дигар меъёрҳои ба маъмурикунонии андоз
равонашуда, таъсир расонанд;
- принсипи сифатнокӣ – кормандон, намояндагони мақомоти андоз дар
рафти амалишавии маъмурикунонии андоз бояд хислатҳои поквиҷдонӣ,
салоҳиятнокӣ, саводнокӣ, адолатнокӣ, касбият, хайрхоҳӣ ва хушмуомилагӣ
нишон диҳанд;
38Арутюнян

О.К. Основные принципы и методы налогового администрирования / О.К. Арутюнян // Актуальные вопросы
экономических наук. – 2015. – № 45. – С. 90-99.
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- принсипи муҷозот – барои вайронкуниҳои қонунгузории андоз, ки дар
рафти маъмурикунонии андоз ошкор мегардад, субъектҳои амалиёти андоз
бояд ба ҷавобгарии моддӣ ва маъмурии пешбининамудаи қонун ҷалб карда
шаванд;
- принсипи риояи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд – дар ҷараёни
маъмурикунонии андоз субъектҳо дар раванди амалиёти андоз бояд нисбат ба
ҳамдигар ботаваҷҷӯҳ ва эҳтиром муносибат намоянд;
- принсипи ҳимояи ҳуқуқ – дар ҳама гуна зинаҳои амалишавии
маъмурикунонии

андоз

андозсупорандагон

ҳуқуқ

доранд,

ҳангоми

қонуншиканиҳои кормандони мақомоти андоз ё худ тағйирот дар қарорҳои
мухталиф шикоят намоянд.
Принсипҳои мазкури маъмурикунонии андоз пайванди ногусастанӣ дорад,
бинобар ин дар шароити имрӯза номутобиқатии он ба ҳадди ақал яке аз
принсипҳои номбурдаи ин равандро бесамар мегардонад.
Самаранокии маъмурикунонии андозро бо истифодаи якчанд методҳои
муосир муайян намудан мумкин аст. Яке аз онҳо методи коэффсисенти муайян
намудани самаранокии маъмурикунонии андоз мебошад, ки онро чунин
инъикос намудан мумкин аст. Самаранокии маъмурикунонии андоз (СН.ма) ин
таносуби корҳо дар самти амалигардонии натиҷаҳои маъмурикунонии андоз
(Н.ма) нисбат ба хароҷоти татбиқи он (Х.ма) мебошад ва бо формулаи зерин
ҳисоб карда мешавад.
СН. ма =

Н. ма
Х. ма

(1)

Аз ин методика бармеояд, ки маъмурикунонии андоз дар сурате самаранок
ҳисобида мешавад, ки агар тадбирҳои амалигардонии маъмурикунонии андоз
натиҷанонк ва амалиёти он камхарҷ бошад. Қайд кардан зарур аст, ки дар
сурати

маблағгузории

нопурраи

раванди

ташкил

ва

гузаронидани

маъмурикунонии андоз, амалишавии он бенатиҷа мегардад. Зимни арзёбии
самаранокии маъмурикунонии андоз бояд ба назар гирифт, ки дар ҷодаи
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амалишавии маъмурикунонии андоз ҳам ҷанбаи иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ ба
инобат гирифта шавад.
Дар бобати ин пажӯҳиши олими иқтисодчии белорус Л.А. Лобан39 баён
шудааст, ки камхарҷии маъмурикунонии андоз, маҳз истифодаи оқилонаи
сарфаҳоро дар ташаккули амалишавии он муайян намуда аз рӯи ғояи худ
самаранокии иқтисодиро муаррифгар аст. Яъне, ҳар қадаре ки сарфаҳо барои
ноилгардонӣ ба воҳиди самаранокии онҳо мусоиди маъмурикунонии андоз кам
бошад, дар он суръат камхарҷии он ҳамон қадар баланд мегардад. Ин
масъаларо олими ҳамин соҳа Т.А. Ефремова ҷонибдорӣ намуда, самаранокии
маъмурикунонии

андозро

нишондиҳандаи

вазъи

андози

волонизом

донистааст 40.
Ба андешаи А.А. Голдина ва Е.С. Андреенко ҳангоми баҳогузории
самаранокии маъмурикунонии андоз на ҳамеша ҳаҷми сарфаҳоро пайгирӣ
намудан мумкин аст, зеро дараҷаи ба сарфаҳо мувофиқкунандаро интихоб
намудан ғайриимкон аст 41. Илова менамоем, ки ин ҳисобҳо натиҷаҳои нисбӣ
медиҳанд. Барои ҳамин, якҷоя бо камхарҷӣ, ҳангоми баҳогузории самаранокии
маъмурикунонии андоз, бояд бо чунин меъёрҳо ба монанди сифат ва
натиҷанокии маъмурикунонии андоз аҳамияти хоса дода шавад.
Қайд кардан бамаврид аст, ки агар мафҳуми камхарҷӣ дар муносибат бо
маъмурикунонии андоз, аз ҷониби олимон пурра таҳқиқот бурда шавад, дар он
сурат моҳияти сифат ва натиҷанокии маъмурикунонии андоз кам ба назар
мерасид. Ҳамин тариқ, таҳлилу баррасии мақола ва рисолаҳое, ки ба
масъалаҳои

сифати

маъмурикунонии

андоз

бахшида

шудаанд,

танҳо

муайянгари зарурият ва афзалиятнокии маъмурикунонии андоз маҳсуб ёфтааст.
Таърихи таҳқиқоти мафҳуми дараҷаи «сифат» тӯлонӣ буда, дар партави
рушди назария ва амалияи илми муосир оид ба ин масъала аз ҷониби олимон
мубоисаҳои зиёд сурат мегиранд. Чунин равиш дар ҷаҳони илмӣ ҷорӣ шуда ба
39Лобан

Л.А. Экономика предприятия. Учебный комплекс / Л.А. Лобан, В.Т. Пыко. – Минск: Новое знание, 2007. – с. 115.
Ефремова Т.А. Развитие налогового администрирования в России: теория, методология, практика: дис. … д-ра экон. наук:
08.00.10 / Т.А. Ефремова. – Саранск, 2017. – С. 56.
41Голдина А.А. Развитие эффективного налогового администрирования в России / А.А. Голдина, Е.С. Андреенко // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. – 2017. – № 1(5). – С. 43-51.
40
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моҳият ва мафҳуми «сифат» ба мо имкон медиҳад, ки сифати маъмурикунонии
андозро аз самтҳои мухталиф мавриди таҳқиқ қарор диҳем.
Ҷадвали 5. - Равандҳо ба моҳият ва мазмуни сифати маъмурикунонии
андоз
Сифати
маъмурикунонии
андоз
Сифати
маъмурикунонии андоз
меъёри баҳогузории
мутлақ
Сифат ҳамчун
хусусияти
маъмурикунонии андоз
Сифат ҳамчун мувофиқ
ба таъинот
Сифат ҳамчун
мувофиқат ба стандарт

Сифат ҳамчун марҳилаи
қонеъгардонии
дархостҳои
андозсупорандагон

Шарҳи раванд
Сифати маъмурикунонии андоз намуди сифати эътирофшудаи
мувофиқи стандартҳо мебошад. Мувофиқи ин раванд сифатро муаян
кардан ғайриимкон аст, вай ба маъмурикунонии андоз тааллуқ дорад.
Дар ин маъно вай ҳамчун истеҳсолгар ба сифати ягон андозаи миқдории
муайяншавандаи маъмурикунонии андоз хизмат мекунад. Ҳар қадаре,
ки андоза зиёд бошад, ҳамон андоза сифат баланд мегардад.
Мувофиқи шарҳи додашуда, сифат намуди қобилияти иҷрои вазифаҳои
маъмурикунонии андозро дорад. Лекин, чунин намуданаш мумкин аст,
ки маъмурикунонии андоз 100%, ҳамаи вазифаҳои лозимаро дар як
ҳолат иҷро менамояд ва дар ҳолати дигар нолозим мебошад.
Дар чаҳорчӯбаи чунин раванд сифати маъмурикунонии андозро, ҳамчун
мувофиқат ба стандартҳо ва шароитҳое муайян менамоем, ки маънои
яклухт ва роҳдодашавандаи ин ё он андозаҳои мушаххасоти
маъмурикунонии андозро дар бар мегирад. Дар ҳамон вақт стандартҳо
ва шартҳо маъно надоранд, агар онҳо ба талаботи субъектҳои
маъмурикунонии андоз дар минтақа мувофиқат накунанд.
Мувофиқи ин раванд, мақомотҳои андоз, бояд фаъолияти худро ба
қонеъгардонии талаботҳои андозсупорандагон равона намоянд, зеро
сифат танҳо аз ҷониби андозсупоранда арзёбӣ мешавад ва аз ин рӯ, бояд
ба талабот ва хоҳишҳои онҳо вобаста бошад, ин маънои онро дорад, ки
андозсупорандагон дар раванди фаъолияти мақомоти андоз иштирок
намуда, ба натиҷаҳои ниҳоии нозирони минтақавӣ манфиатдор аст ва
баҳогузорӣ менамоянд.

Ҷиҳати хоси дар боло зикршуда оид ба баланд бардоштани сифат ва
фаъолнокӣ,

ҳангоми

расонидани

хизматрасониҳои

зарурӣ,

барои

андозсупорандагон, нуфузи мақомотҳои андозро беҳ мегардонад ва барои
ташаккули самти устувори шаҳрвандӣ аз рӯи иҷрои ӯҳдадориҳои пардохти
андоз мусоидат менамояд. Дар натиҷа муносибат бо андозсупорандагон омили
рушди ҷамъоварии андоз ба буҷет мегардад. Бо нигоҳи аввал, чунин раванд,
комилан мантиқӣ ба назар мерасад.
Сатҳи ҳосилнокии меҳнат дар сурате баланд арзёбӣ мегардад, агар дар
фаъолияти мақомоти андоз натиҷаҳои раванди илмию техникӣ татбиқ гардида,
мунтазам таҷҳизот ва таъминоти барномавӣ таҷдид гарданд.
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Дар заминаи таҳлили сифати амалишавии маъмурикунонии андоз, бояд,
сифати натиҷа ва сифати раванди маъмурикунонии андоз алоҳида баррасӣ
карда шаванд, ин амалҳоро аз рӯи ҷадвали 6 мушоҳида намудан мумкин аст.
Ҷадвали 6. - Сифат ва натиҷаи раванди маъмурикунонии андоз
Арзёбии сифати раванди маъмурикунонии
андоз таҳлили маҷмӯи нишондиҳандаҳои
зеринро пешбинӣ менамояд:
Сифати раванд
- сатҳи қаноатмандии андозсупорандагон
нисбат ба муносибати мақомоти андоз ва
сифати хизматрасониҳои онҳо дар асоси
натиҷаҳои пурсиши андозсупорандагон
арзёбӣ карда мешавад;
- таносуби миқдори масъалаҳои баҳсноки
баррасии тартиби ғайрисудӣ ва миқдори
баррасии судӣ;
- миқдори андозсупорандагони
истифодабарандагони хизматрасонии
электронии мақомоти андоз;
- муттасилии бефосилаи кори таъминоти
барномавӣ;
- қулай ва дастрасии интерфейси
хизматрасониҳои интернетӣ;
- шаффофияти мақомоти андоз ва
пешниҳоди маълумоти фаврӣ;
- миқдори дархосту муроҷиатҳои ба
мақомоти андоз воридгардида аз ҷониби
андозсупорандагон;
- миқдори семинар- машваратҳои
гузаронидашудаи мақомоти андоз бо
андозсупорандагон;
- давомнокии интизории
баҳамтаъсиррасонии андозсупорандагон ва
мақомоти андоз;
- сабукӣ ва босуръатии иҷрои ӯҳдадориҳои
андозсупорандагон;
- миқдори шикоятҳои асосноки
андозсупорандагон.

Арзёбии сифати натиҷаҳои маъмурикунонии
андоз таҳлили чунин нишондиҳандаҳои фаъолияти
мақомоти андозро тақозо менамояд:
Натиҷаи раванд
- ҷамъоварии пурраи андоз ва пардохтҳо (ҳаҷми
воқеии воридоти андозҳо ва пардохтҳои
ҷамъоваришуда ба нишондиҳандаҳои
пешбинигардида бояд мувофиқат намояд);
- миқдори ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда бояд
назар ба давраи ҳисоботӣ коҳиш ёфта, ба сифр
наздик гардад;
- дараҷаи боэътимоди далелҳои мақомоти андоз, ки
ҳамчун таносуби маблағи андозҳои тибқи қарори
мақомоти судӣ муайян шуда, нисбат ба маблағҳои
пешбинигардидаи андозҳо ва пардохтҳо, аз ҷумла,
фоизҳо ва ҷаримаҳо муайян карда мешавад.;
- сатҳи интизоми пардохти андоз, ки ҳамчун
таносуби маблағҳои андозҳои ихтиёрӣ
пардохташуда нисбат ба маблағи ҳисобшуда ва
барилова ҳисобшудаи андозҳо, дар рафти корҳои
назоратӣ;
- сатҳи пардохти ихтиёрӣ ва мустақилонаи андозҳо,
ки таносуби маблағи андозҳои тибқи эъломияҳои
андоз пардохтшударо дар ҳаҷми умумии андозҳои
ҷамъоваригардида ифода менамояд;
- таносуби маблағҳои ҳуқуқвайронкуниҳои андоз дар
натиҷаи маъмурикунонии андоз дар огоҳиномаҳо
дарҷгардида ва маблағҳои ҳуқуқвайронкуниҳои
андозии дар рафти назорат ошкоршуда;
- огоҳонии андозсупорандагони бемасъулият аснои
огоҳонии умумии андозсупорандагон дар давраи
ҳисоботӣ
- шумораи андозсупорандагони бақияи қарзнадошта;
- сатҳи фарҳанги андозситонӣ ва фаъолияти
кормандони мақомоти андоз дар асоси натиҷаҳои
пурсишҳои мунтазами андозсупорандагон ва ғ.

Нақш ва мавқеи маъмурикунонии андоз дар ҷодаи баланд бардоштани
самаранокии низоми андоз ҳанӯз ба пуррагӣ омӯхта нашудааст, зеро мафҳуми
«сифати маъмурикунонии андоз», дараҷаҳои самаранокӣ ва натиҷанокии
маъмурикунонии андоз дар ҳошияи таъсири онҳо ба самаранокии низоми
андозбандӣ, дар маҷмӯъ муайян карда мешавад:
 ташаккули механизмҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкилии инфрасохтори
арзёбии самаранокии низоми андоз ва маъмурикунонии андоз;
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 ошкор

ва

ҳамоҳангсозии

робитаҳо

миёни

нишондиҳандаҳои

самаранокии низоми миллии андоз ва маъмурикунонии андоз;
 амалӣ гардонидани азнавсозии сохторӣ ва ташкилии мақомоти андоз
ҳангоми ташаккули низоми маъмурикунонии андоз, номгӯи хизматрасониҳо ба
андозсупорандагон;
 ташаккули

низоми

мониторинг

ва

таҳлили

натиҷаи

раванди

маъмурикунонии андоз 42.
Инчунин,

бояд

ба

назар

гирифт,

ки

шароитҳое,

ки

татбиқи

маъмурикунонии андозро таъмин мекунанд, оморӣ нестанд ва дар зери таъсири
омилҳои гуногун доимо тағйир меёбанд:
- меъёрҳои қонунгузорӣ, рушди технологияҳои иттилоотӣ;
- такмил додани сохтори хизматрасонии андоз;
- баланд бардоштани фарҳанги андозии аҳолӣ.
Ҳамаи ин равандҳоро ба назар гирифта, зери мафҳуми сифати
маъмурикунонии андоз мувофиқати натиҷаҳои амалигардонии онро ба талабот
ва дархости давлат ва андозупорандагон мефаҳмем.
Бояд тазаккур дод, ки муайянгари камхарҷӣ ва сифати маъмурикунонии
андоз ноилгардӣ ба натиҷаҳои хуби нақшавӣ аст ва зарурати дида баромадани
моҳият ва мундариҷаи бонатиҷаи маъмурикунонии андозро асоснок мегарданд.
Дар таҳқиқотҳои

худ

А.П.

Егоршин 43 дуруст

қайд

мекунад,

ки

«натиҷанокӣ» ин намуди дастрасӣ ба натиҷаи ниҳоӣ, дар мӯҳлатҳои
муқарраргардида мебошад. Натиҷанокӣ ин самараи фаъолиятҳое мебошад, ки
бо арзишҳои мутлақ ифода карда мешавад. Формулааш чунин аст: (Натиҷанокӣ
= Далел \ Нақша * 100%).

(2)

Бояд қайд намуд, ки самарабахшии арзёбӣ иқтисодии (камхарҷии)
маъмурикунонии андоз бо истифода аз нишондиҳандаҳои умумии зерин дар
асоси онҳо камшавӣ ё зиёдшавии хароҷоти маъмурикунонии андоз муайян
карда мешавад:
42

Алехин С.Н. Особенности налогового администрирования в современных условиях Российской Федерации / С.Н. Алехин
// Финансы и кредит. – 2007. – № 38 (278). – С. 46-52.
43Егоршин А.П. Управление персоналом. Учебное пособие / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – с. 556.
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- таносуби маблағҳои пардохти андоз ва ғайриандозии буҷетӣ нисбат ба
хароҷоти ҷамъоварии онҳо равона гардида;
- маблағи андозҳои ҷамъоваришудаи ба воҳиди воситаҳои буҷетии
таъмини мақомоти андоз равонагардида;
- маблағи андози аз рӯи натиҷаҳои маъмурикунонии андоз ба воҳиди
маблағҳои буҷетӣ, барои таъмини мақомоти андоз равона гардида;
- маблағи ҳуқуқвайронкунии андозии дар рафти маъмурикунонии андоз
ошкоршуда, ба воҳиди воситаҳои буҷетӣ барои таъминимақомоти андоз равона
гардида.
Ҳангоми таҳқиқи маъмурикунонии андоз аксари муҳаққиқон дар асарҳои
худ,

мафҳум

ва

консепсияи

«натиҷанокӣ»-ро

ҳамчун

«самаранокӣ»

фаҳмидаанд. Аз ҷониби олимони хориҷӣ А.А. Костин, Е.А Посметухина44 оид
ба ин масъала чунин зикр кардааст, мафҳумҳои «самаранокӣ» ва «натиҷанокӣ»
қисми ҷудонашавандаи фаъолияти ҳамарӯзаи субъектҳо мебошанд. Дар ин
маврид, ин мафҳумҳоро маъмулан чун натиҷаҳои арзишманди бадастомада,
вобаста ба харҷҳои истеҳсолӣ муайян мекунанд.
Ин нуқтаи назарро олимони иқтисодшиноси рус. А.В. Бакулина ва Ю.Б.
Жаринов45 дастгирӣ намуда, қайд кардаанд, ки ибораи «самаранокӣ», бояд
ҳамчун ҳаммаънои оқилонаи ратсионалӣ истифода шавад, яъне самараи иҷрои
кор мувофиқи меъёри муқарраршуда бошад. Дар навбати худ «натиҷанокӣ» ин
чораҷӯӣ оид ба иҷрои вазифа, яъне ба мақсади гузошташуда расидан мебошад.
Олими соҳаи мазкур И.А. Перонко чунин изҳор менамояд, самаранокии
маъмурикунонии андоз андозаи натиҷаи бо сарфаҳо бадастомадаро, барои он
таҳлил мекунад, ки меъёри максимизатсияи амнияти андоз ба буҷет, пасткунии
сарфаҳо дар амалиёти гузаронидани он, маҳдудкунии ҳуқуқвайронкуниҳои
андоз маълум мегардад. 46.
44Костин

А.А. Соотношение понятий «эффективность» и «результативность» на примере таможенной деятельности / А.А.
Костин Е.А. Посметухина // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 3. – С. 75-88.
45
Бакулина А.В. Проблемы определения результативности и эффективности системы менеджмента качества (СМК)
промышленного предприятия: решения и этапы разработки механизма расчета / А.В. Бакулина, Ю.Б. Жаринов //
Ползуновский альманах. – 2010. – № 2. – С. 131–134. (132с.).
46
Перонко И.А. Методы и формы налогового администрирования / Перонко И.А. // Налоговый вестник. - Москва, 2000. - №
11. - С. 8-12.
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Зapypaти тaвсеaи мaнбaи aндoз дap шapoити мyoсиpи мypaккaби
тaшaккyли бyҷетҳo тaвaҷҷӯҳи зиёдро бa мaсъaлaҳoи фaъoлияти сaмapaнoки
низoми маъмурикунонии aндoз тaқoзo менaмoяд, ки aз бисёp ҷиҳaт бo шapoити
тaшкилию ҳyқyқии идopaкyнии aндoзбaндӣ вa сифaти мaъмypикyнoнии aндoз
мyaйян кapдa мешaвaд.
Ҳамин

тариқ,

дар

асоси

гуфтаҳои

зикршуда,

мафҳуми

ташкили

самаранокии маъмурикунонии андозро дар шакли зерин метавон пешниҳод
кард (ниг. ба расми 2).
САМАРАНОКИИ
МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ

ОПТИМИЗАТСИЯ
МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ

Рушди ҳамкориҳои иттилоотӣ
байни мақомотҳое, ки дар раванди
маъмурикунонии андоз иштирок
мекунанд
Автоматикунонии банақшагирӣ ва
дастгирии назорати андоз

Мутамарказгардонӣ ва
интегратсияи манбаҳои иттилоотӣ,
ки ташкили маъмурикунонии
андозро таъмин мекунад
Васеъ намудани истифодаи усулҳои
таҳлилӣ ва стратегияҳои ба хатар
нигаронидашуда дар раванди
амали маъмурикунонии андоз
Рушди технологияҳои навини
коммуникатсионӣ ва компютерӣ

РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ
МАҚОМОТИ АНДОЗ БО
АНДОЗСУПОРАНДАГОН

Сода намудани тартиби иҷрои
ӯҳдадориҳои андозсупорандагон

Шакли афзалиятноки ҳамкорӣ бо
андозсупорандагон тавассути
интернет

Рушди инкишофи фаъолият ва
таҳияи хизматрасониҳои нави андоз

Васеъ намудани шакли нави назорат
ва маниторинг

Рушди ҳамкории иттилоотии тамоми
мақомотҳо ба андозсупорандагон

Расми 2. - Самаранокии низоми маъмурикунонии андоз
Ҳамаи ин бо иҷрои чунин шартҳои асосӣ имконпазир аст:
Шарти аввалини оптимизатсияи амалиёти маъмурикунонии андоз аз
ҳисоби ба таҷрибаи фаъолияти нозирони минтақавии андоз ворид намудани
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технологияҳои муосири иттилоотӣ амалӣ мегардад. Яъне оптимизатсияи
фаъолият бо андозсупорандагон ин гузариш ба тарзи фосилавии муошират
тариқи интернет ва шабакаҳои телекоммуникатсионии алоқа, сарфакории вақт
барои қабули ҳуҷҷатҳо ва дохилкунии ахбор аз рӯи ҳисоботи андоз мебошад.
Кор бо эъломияҳои электронӣ натиҷаҳои назоратии камералиро осону тез ва бо
натиҷа мегардонад.
Шарти дуввум дар таҷрибаи ташаккули самаранокии маъмурикунонии
андоз бояд, бо рушди муносибатҳои шарикӣ бо андозсупорандагон ҷиҳати аз
ҷониби онҳо иҷро гардидани ӯҳдадориҳои ҳатии конститутсионӣ, аз рӯи
пардохти андоз дар оптимизатсияи амалиёти маъмурикунонии андоз, бояд
таъмин гардад.
Самаранокии фискалӣ воситаи арзёбии самаранокии маъмурикунонии
андоз набуда, дар ин замина ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварии
андоз зарур аст, ки:
- хароҷоти маъмурӣ оид ба ситонидани андозҳо бояд ҳатталимкон кам
бошад;
- ташаккули низоми андоз, механизми маъмурикунонии андоз бояд бо
ғояи сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат ҳамоҳанг карда шавад;
- низоми андоз бояд ҳатталимкон адолатнок ва самаранок бошад.
Коркард ва таҳияи меъёрҳои арзёбии ҷамъоварии андозҳо дар корҳои
илмии Н.А. Магомедова,47 Л.С. Гринкевич ва И.Ю Жалонкина,48 Б.Б Рахматов49
ҳаллу фасл гардидаанд. Аз самарабахшии маъмурикунонии андоз сатҳи
ҷамъоварии андоз алоқаманд буда, ҳамзамон, ҷамъоварии андоз ҳамчун
нишондиҳандаи асосии самаранокии маъмурикунонии андоз арзёбӣ мегардад 50.
Маъмурикунонии андоз аз нигоҳи мо, ҳамчун ниҳоди таъмини ҷамъоварии
47

Магомедова Н.А. Анализ результативности собираемости налогов в Российской Федерации / Н.А. Магомедова //
Финансовые инструменты устойчивого экономического развития регионов Российской Федерации: Сборник статей научнопрактической конференции. – 2016. – С. 151-154.
48
Гринкевич Л.С. Анализ результативности собираемости налогов в Российской Федерации / Л.С. Гринкевич, И.Ю.
Жалонкина // Вестник Томского Государственного университета. – 2011. – № 4 (16). – С. 119 - 123.
49
Рахматов Б.Б. Фискальный характер налогов в национальной экономике Таджикистана: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10/
Б.Б. Рахматов – Худжанд, 2011. – 133 с.
50
Ильин А.Ю. Влияние налогового администрирования на собираемость налогов / А.Ю. Ильин // Финансовое право. – 2013.
– № 1. – С. 18–22.
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андоз, ҷузъи расмиёти идоракунии низоми андоз дар доираи сиёсати андоз, ки
муносибатҳои ташкилию ҳуқуқии давлат ва шахсони ӯҳдадор ифода менамояд,
баррасӣ карда мешавад.
Банақшагирии андоз имконият медиҳад, ки тарҳсозии нишондодҳои
пешбинишаванда чун натиҷанокии босамар вобаста ба нишондиҳандаҳои
зерини манбаъҳои мақсадноки асосии маъмурикунонии андоз амалӣ карда
шавад:
- ҷамъоварии андоз, иҷроиши ӯҳдадориҳо аз ҷониби субъектҳои андоз дар
назди буҷет,
- ташаккули тарҳҳои раванди маъмурикунонии андоз 51.
Аз ин бармеояд, ки натиҷанокии маъмурикунонии андозиро, ҳамчун
дастрасӣ

ба

мақсадҳои

гузошта

ва

натиҷаҳои

банақшагирифтаи

маъмурикунонии андоз, дар мӯҳлатҳои муқарраргардида муайян намудан
мумкин аст.
Ҷaмъoвapии aндoз дap зaминaи вopидoти aндoз бo ифoдaи мyтлaқ дap
ҷaнбaҳoи мyxтaлиф, миқёси aндoзҳoи aлoҳидa, гypӯҳи aндoзҳo, кopxoнaҳoи
aлoҳидa ё гypӯҳи тaшкилoтҳo дap миқёси сoҳaҳo ё минтaқa, aз pӯи сaтҳҳoи
низoми бyҷетӣ тaъмин кapдa мешaвaд.
Мафҳуми «ҷамъоварии андоз» қонунӣ ба таври мушаххас муқаррар
нашудааст. Вазорати молия ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳангоми лоиҳагирии буҷети давлатӣ ин нишондиҳандаро ҳамчун
таносуби андозҳои пардохтшуда нисбат ба ҳисобшуда арзёбӣ менамояд, ки дap
тapкиби вopидoти aслии aндoзҳо дap сoли мoлиявӣ вopидoт aз ҳисoби пapдoxти
қapзи дaвpaҳoи гyзaштa инъикoс меёбaд. Мaҳз чyнин ҳoлaт имкoн медиҳaд, ки
сaтҳи ҷaмъoвapии aндoз зиёдa aз 100 фoизpo тaшкил диҳaд.
Сатҳи ҷамъоварии андозро бо формулаҳои дар зер буда муайян кардан
мумкин аст. Сатҳи ҷамъоварии андоз, Ҷа, ҳамчун таносуби ҷамъоварии воқеии
ин андоз, TВа бо ҷамъоварии тахминӣ муайян карда мешавад, ки бо роҳи зарб
51Солехзода

А.М. Особенности построения системы налогового администрирования в Республике Таджикистан. / А.М
Солехзода // Экономические науки. Вестник Алтайскоой академии экономики и права, 2018.- № 7. - С. 156.
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задани нишондиҳандаи низоми ҳисобҳои миллӣ, ки ҳамчун манбаи андозбандӣ
Ма интихоб шудааст аз меъёри миёнаи андоз ММ а гирифта шудааст:
Ҷа = TВа / (Ма⋅ ММа) 52.

(3).

Коэффисиенти ҷамъоварии андоз ин таносуби ҳаҷми умумии воридоти
андоз дар минтақа оид ба иқтидори андози минтақа мебошад. Коэффитсиенти
самаранокии иқтисодии маъмурикунонии андоз дар минтақа:
KС = (В / Х) * (ИА / ИА) = (В / ИА) * (ИА / Х),

(4).

дар ин ҷо
В - ҳаҷми умумии воридоти андоз дар минтақа;
Х - хароҷоти маъмурикунонии андоз;
ИА - иқтидори андози минтақа.

Дар асари илмии Д.В. Крылова нишондиҳандаҳо дар асоси «иқтидори
андози минтақа» истифода шудааст 53, ки ҳамчун маҷмӯи имкониятҳои пойгоҳи
андозбандишаванда, кори назорати мақомоти андоз ва қарзҳо, ҷаримаҳо ва
фоизҳои андозсупорандагони минтақа фаҳмида мешавад. Бо истифода аз ин
муаллиф истилоҳи нишондиҳандаи фарқияти андозро таҳия намуд, ки он
ҳамчун таносуби ҳаҷми воридоти андоз ба арзиши иқтидори андози минтақа
муайян карда мешавад.
Ю.И. Хушаев54 дар ин раванд баҳисобгирии андозсупорандагон ва
объектҳои андозбандӣ, таҳияи эъломияҳои андоз ва ҳисоботи андоз, тавзеҳоти
қонунгузории

андоз,

беҳтар

намудани

сифати

хизматрасонӣ

ба

андозсупорандагонро пешбинӣ менамояд.
Бa сифaти нишoндиҳaндaҳoи yмyмии нaтиҷaнoкии низoми aндoзи нисбaт
бa нaмyдҳoи гyнoгyни aндoзбaндӣ, гyрӯҳҳoи aндoзсyпoрaндaгoн бa мaқсaд
мyвoфиқ aст, ки фoрмyлaи зерин истифoдa кaрдa шaвaнд:
Пуррагии ҷамъоварии андоз =

Сатҳи воқеии ҷамъоварӣ
х 100%
Сатҳи имконпазир

(𝟓).

52

Гурвич Е.т. Динамика собираемости налогов в России: макроэкономический подход / Е.Т. Гурвич, А.Л. Суслина //
Финансовый журнал Научно-исследовательского института. – 2015. – № 4. – С. 22 - 33.
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Крылов Д.В. Экономическая оценка организации налогового администрирования: автореф. дис. … канд. экон. наук:
08.00.05 / Д.В. Крылов. – Ижевск, 2000. – 27 с.
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Талафоти буҷет =

Сaтҳи

Даромади гирифтанашуда
х 100%
Сатҳи пешбиниш𝑦даи даромад

имкoнпaзири

ҷaмъoвaрии

нaмyди

(6) .

мyaйяни

aндoз

aз

aндoзсyпoрaндaи мyшaххaс дaр нaмyди ҳoсили зaрби бyзyргии меъёри aндoз aз
рyи нaмyди aндoз бa мaнбaи aндoзбaндишaвaндa бo тaрҳи имтиёзи
пешниҳoдшyдa бa aндoзсyпoрaндa ҳисoб кaрдa мешaвaд.
Усул ва методи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
рӯи

ҷамъоварии

андозҳо

бояд

ҳамчун

муносибати

фоизии

андозҳои

пардохтшуда ҳар семоҳа ҳисоб карда шавад. Аз ҷониби мо мувофиқи формулаи
методи ҳисоби ҷамъоварии андозҳо, ки ба шароити иқтисодиёти гузариши
Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ аст, истифода мебарем:
Сҷ.а =

Вв.м.ҳ
Мӯ.ҳ.

∙ 100%,

(7)

дар ин ҷо,
Сҷ.а – сатҳи ҷамъоварии андозҳо;
Вв.м.ҳ– воридоти воқеии андоз дар соли молиявии ҳисоботӣ;
Мӯ.ҳ – маблағи ӯҳдадориҳои андозии ҳисобшуда дар соли молиявии ҳисоботӣ.

Ба ин масъала муаллифи рус Ю.А. Дадашев55 барои ҳисоби сатҳи
ҷамъоварии андозҳо бо формулаи зерин муайян мекунад:
Сҷ.а =

Вв.м.ҳ − Ҳқ.қ
∙ 𝟏𝟎𝟎,
Вв.м.ҳ − Ҳқ.қ + Бҷ.

(8)

дар ин ҷо,
Вв.м.ҳ– воридоти воқеии андоз дар соли молиявии ҳисоботӣ;
Ҳқ.қ–воридот ба ҳисоби пардохти қарздориҳои андозии солҳои қаблӣ;
Бҷ – бақияпулии пардохтҳои андозии ҷорӣ, яъне бо мӯҳлати ташаккул то 12 моҳ.

Усул ва методи ҳисоби ҷамъоварии андозҳоро аз худ намуда, формулаи
дигаргуни ҳисоби ҷамъоварии андозҳоро таҳия ва пешниҳод карданд, ки барои
таҳлили нишондиҳандаи мазкур маълумотҳои нисбатан огоҳкунандаро истисно
менамояд. Инчунин формулаи мазкур ҳисоби ҷамъоварии андозҳо барои
иқтисодиёти ҷумҳурӣ баъди таҳқиқоти алоқаи бо ном «гаронии санҷишҳои
55

Дадашева Ю.А. Собираемость налогов: методы измерения и сфера применения / Ю.А. Дадашева // Финансы, 2009. – № 11.
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андоз» ва воридоти воқеии андозҳо ба низоми буҷетии мамлакат имконпазир
гардид.
Дaр дoирaи yсyлҳои пешниҳoдгaрдидa aрзёбии сaтҳи ҷaмъoвaрии aндoзҳo
нисбaт бa ҷaмъoвaрии имкoнпaзири aндoзҳoи вoқеaн ҷaмъoвaришaвaндa тибқи
ҳисoбoти aндoз ё ҳaҷми нишoндoдҳoи пешбинишyдa дaр бyҷет мyқaррaр кaрдa
мешaвaд. Сaтҳи дигари вoқеии ҷaмъoвaрии aндoзҳoрo aз рyи фoрмyлaи зерин
aрзёбӣ нaмyдaн қoбили қaбyл мебoшaд:
Ҷа = Ҳа × Ҳб × ММД,

(9).

ки дaр ин ҷo: Ҷа – ҷaмъoвaрии aндoз, Ҳа – ҳиссaи aндoзҳo дaр дaрoмaди бyҷети
дaвлaтӣ, Ҳб– ҳиссaи бyҷети дaвлaтӣ дaр ММД 56.
Сатҳи ҷамъоварии андоз, таносуби андозҳое, ки воқеан дар давраи муайян
ҷамъоваришуда ё барои ҷамъоварӣ ба нақша гирифта шудааст, ҷамъоварии
эҳтимолӣ вобаста ба намуди андозҳо, манбаи андоз ва меъёрҳои андоз муайян
карда мешаванд 57
Дар марҳилаи муосир нисбат ба муайян намудани мафҳуми ҷамъоварии
андоз назарҳои мухталиф мавҷуданд58. Бо чунин тартиб сатҳи ҳисобшавандаи
ҷамъоварии андоз нишондиҳандаи самаранокӣ ва сифати фаъолияти мақомоти
андоз, инчунин низоми маъмурикунонии андоз ба ҳисоб меравад.
Маблағи умумии қарзи андозҳо дар охири соли молиявӣ
х 100%
Даромади умумӣ аз андозҳо барои соли молиявӣ
Маблағи умумии имконпазир барои ситонидани қарз аз андозҳо
дар охири соли молиявӣ
х 100%
Даромади умумӣ аз андозҳо барои соли молиявӣ
Маблағи қарзи андоз, ки дар охири сол зиёда
аз 𝟏𝟐 моҳ пардохт шудааст
Маблағи умумии қарзи андозҳо дар охири соли молиявӣ

х 100%

(𝟏𝟎).

(𝟏𝟏).

(𝟏𝟐).

56
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Дар луғати истилоҳоти андоз, ҷамъоварии андоз ҳамчун «воридоти воқеии
пардохтҳои андоз ба буҷет дар давоми соли молиявӣ» баррасӣ карда мешавад.
Сатҳи ҷамъоварии андоз ҳамчун таносуби фоизии андозҳои пардохтшуда ва
ҳисобшудаи андоз ҳисоб карда мешавад. Дар таркиби воридоти аслии андоз дар
соли ҳисоботии молиявӣ воридот аз ҳисоби пардохти қарздории давраҳои
гузашта инъикос меёбад 59.
Истифодаи низоми нишондиҳандаро, ки аз ҷониби мо таҳия гардид ва дар
боби 2 -и диссертатсия оварда шудаанд пешниҳод (тавсия) менамоем. Аз он
хотир, барои истифодаи нишондиҳандаҳои самаранокии маъмурикунонии
бидуни маълумотҳои расмӣ баҳогузории коршиносӣ (экспертӣ) ва пурсишҳо
низ заруранд зеро онҳо натиҷаҳои дақиқтарро таъмин менамоянд.
Бояд онро ба назар гирифт, ки ҳамаи меъёрҳои аз ҷониби мо
ишорагардидаи самаранокии маъмурикунонии андоз, бо ҳамдигар алоқаманд
мебошанд ва вусъат додани ҳар яки онҳо ин камхарҷӣ, натиҷанокӣ ва сифати он
мебошад. Дар сархати дигар мо таҷрибаи ташкили маъмурикунонии андози
хориҷаро бо муқоиса бо кишвари хеш меомӯзем,
1.3. Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ оид ба маъмурикунонии андоз
Яке аз унсурҳои асосии низоми маъмурикунонии андози ҳар як давлатҳои
хориҷӣ низом ва сохтори мақомоти андоз мебошад. Хусусиятҳои сохтори
ташаккулёбии мақомоти андоз дар давлатҳои хориҷӣ бо омилҳои низоми
ҳуқуқӣ, сатҳи рушди анъанавии иқтисодиёти миллӣ, муайян карда мешаванд.
Дар таҷрибаи хориҷӣ барои ташкили маъмурикунонии андоз фаъолияти
инфиродии андозсупорандагон оид ба татбиқи иҷрои ихтиёрии ӯҳдадории
андозии онҳо диққати махсус медиҳанд.
Баланд бардоштани самаранокии низоми маъмурикунонии андоз ҳам
тавассути таҳкими субот ва дақиқ будани танзими қонунгузорӣ, инчунин ворид
59

Цыдыпова А. В. Собираемость налогов и сборов на региональном уровне:методические подходы: дис. ... канд. экон. наук:
08.00.10 // А. В.. Цыдыпова. - Иркутск, 2006. – С. 21.
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намудани таҷрибаи мусбии хориҷӣ имконпазир аст 60. Аммо ҳангоми истифодаи
таҷрибаҳои беҳтарини байналмилалӣ дар соҳаи маъмурикунонии андоз, бояд як
қатор омилҳои марбут ба вазъи иқтисодӣ ва сиёсии давлат, тафаккури
шаҳрвандон, инчунин хусусиятҳои қонунгузории андоз, ба назар гирифта
шаванд61. Татбиқи оқилонаи усулҳои танзими андоз ва назорати андоз бояд ба
такмили низоми маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда
расонад.
Бо вуҷуди ин, таҳлили пешбурди маъмурикунонии андоз дар кишварҳои
хориҷӣ имкониятҳои васеъро барои гузариш аз намунаи репрессивӣ (ҷазодиҳӣ)
ба шарикӣ ва пешгирикунандаи моделҳои маъмурикунонии андоз нишон
медиҳад62. Модели шарикии маъмурикунонии андоз ба стандартҳои муайяни
ҳамкорӣ миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон, ки дар аксари
кишварҳои хориҷӣ қабул шудаанд, асос ёфтааст. Ҳамзамон, афзалияти ба ном
андозсупорандагони бомасъулият, ки барои ҳама гуна низоми маъмурикунонии
андоз мувофиқи матлаб аст, аксаран зери таъсири гузариш ба усулҳои шарикӣ
миёни мақомотҳои андоз ва андозсупорандагон ташаккул меёбад 63.
Бояд қайд намуд,ки дар Британияи Кабир назорати андоз, ҷамъоварӣ ва
баҳисобгирии дурусти пардохти андозҳо ба буҷетро Идораи андоз анҷом
медиҳад, ки ба Канслери хазинадории мамлакат тобеъ аст. Ба сохтори Идораи
андоз қисматҳое дохиланд, ки оид ба самаранокии фаъолияти хадамотҳо
ҷавобгаранд.
Дар мамлакатҳои хориҷӣ услубҳои мухталифи ташкили мақомотҳои андоз
ва тобеияти онҳо вуҷуд доранд. Дар баъзе мамлакатҳо дар мисоли (Австралия,
Чин, Ҷопон) дорои мақоми мустақил буда, дар Итолиё, Фаронса, Шветсария,
ШМА қисматҳои сохтории мақомотҳои молиявӣ ба мақомотҳои ваколатдори
60
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даромадҳои давлатӣ тобеъ мебошанд. Дар Чин ташаккули сиёсати андозро
Идораи андозҳо ба амал меорад, ки қисмати сохтории Вазорати молия ба ҳисоб
меравад, лекин назорат ба салоҳияти мақомоти дигари ҳокимияти давлатӣ
Идораи асосии давлатии андоз вогузор гардидааст.
Дар Ҷопон вазифаҳои назорати андозро Идораи миллии андоз ба амал
меорад. Дар Олмон Идораи федералии андоз, ИМА хадамоти даромадҳои
дохилӣ, дар Фаронса дирексияи генералии андозҳо, дар Швейтсария мақомоти
федералии андоз, дар Малайзия шӯрои даромадҳои дохилӣ, дар Бразилия
хадамоти ферералии андоз, дар Қирғизистон нозироти далатии андоз.
Фаъолияти

мақомотҳои

андози

Ҷумҳурии

Қазоқистон

дар

соҳаи

маъмурикунонии андоз ба таъмини ҷамъоварии пурра ва саривақтии андоз ва
хироҷҳо дар мувофиқа бо қонунгузорӣ, инчунин назорати зарурӣ ва ҷазодиҳӣ
нисбати

ҳуқуқвайронкунандагони

андоз

равона

карда

шудааст.

Яъне

маъмурикунонии андоз дар фаҳмиши том воситаеро ифода менамояд, ки дар
интиҳо муваффақият ё нокомии сиёсати андоз, инчунин сиёсати умумии
буҷетию иқтисодии мамлакатро муайян месозад. Ҳамчунин, дар ҳолати
напардохтани ӯҳдадории андоз аз ҷониби ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, пас аз
андешидани ҳамаи чораҳо оид ба маҷбуран ситонидани андоз, мақомотҳои
андоз ҳуқуқ доранд, ки қарзҳоро дар тартиби судӣ маҷбур созанд, то ки
эмиссияи иловагии саҳмияҳоро ба амал орад 64.
Асоси низоми самаранокии маъмурикунони андози Шветсияро, ки бо
дараҷаи минималии саркашӣ аз пардохти андозҳо дар ҷаҳон машҳур аст,
эътимоди андозсупорандагони ба корҳои хуби низоми андоз боваридошта ва аз
ҷониби мақомотҳои андоз иҷро намудани вазифаҳои худ тибқи қонун ташкил
медиҳад. Дар Британияи Кабир, ба ғайр аз принсипҳои адолатнокӣ, мусоидат
дар шаффофият, инчунин диққати махсус ба сифати хизматрасонӣ ба
андозсупоарндагон низ дода мешавад65.
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Дар ИМА саркашӣ аз андозҳо вобаста аз дараҷаи андозсупорандагон ва
намудҳои объектҳои андозбандӣ тафриқа карда мешавад. Яъне, алоқамандии
бевосита байни саркашӣ аз пардохти андозҳо ё меъёрҳо, беқурбшавӣ ва
гардиши маблағҳои пулии андозсупорандагон муқаррар карда шудааст.
Таҳти роҳбарии Вазорати молияи ИМА дар навбати аввал маҷмӯи чораҳои
умумӣ оид ба муқовимат бо саркашӣ аз пардохти андозҳо таҳия карда мешавад.
Асоси барномаи ситонидани ӯҳдадорӣ оид ба андозҳоро принсипҳои зерин
ташкил медиҳад;
-принсипи худандозбандии ихтиёрӣ;
- принсипи аввалиндараҷавии пардохти андозҳо (хироҷҳо) аз ҳисоби
тамоми молу мулк ва дороиҳои андозсупорандаи қарздор;
-принсипи ташкили функсионалии қисматҳои сохтори мақомотҳои андоз,
ки ситонидани ӯҳдадории андоз вобаста карда мешавад.
Дар ИМА низоми ҳуқуқии танзими муносибатҳои андоз ба таври кофӣ
ҳамоҳанг гардида, чӣ татбиқи самаранок ва ҳуқуқии қарорҳои мақомотҳои
андоз ва чӣ ҳимояи кафолатноки ҳуқуқи андозсупорандаро таъмин менамояд.
Чӣ тавре ки дар боло қайд гардид, принсипи ихтиёрӣ дар низоми андози
ИМА асосӣ ба шумор меравад. Ин мафҳум ҳаргиз маънои онро надорад, ки
андозсупорандагон

ба

таври

мустақилона,

чӣ

қадар

супоридан

ё

насупориданашонро ҳал намоянд. Принсипи қайдгардида риояи ҳатмии
қонунгузорӣ аз ҷониби ҳамаи андозсупорандагон бе истисно бидуни
маҷбурсозӣ аз ҷониби мақомотҳои андозиро ифода менамояд. Аз ониби дигар,
мафҳуми

«худандозбандӣ»

вогузор

намудани

ҳамаи

чорабиниҳо

ба

андозсупорандаро дар назар дорад. Аз муайян намудани унсурҳои андоз сар
карда то ба пардохт бо риояи мӯҳлатҳои муқаррарнамуда мебошад. Татбиқи
принсипи «худандозбандӣ» барои ба таври назаррас сабук гардонидани
фаъолияти мақомотҳои андоз оид ба ситонидани андозҳо ва паст гардонидани
хароҷотҳо оид ба маъмурикунонии онҳо имкон медиҳад. Ҳамин гуна, ба ҳисоби
миёна ба 1000 доллар воридшавиҳои андоз танҳо 5 доллар хароҷот рост меояд.
Истифодабарии таҷрибаи ИМА оид ба танзим ва маъмурикунонии ӯҳдарории
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андоз барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар шароити афзоиши касри
буҷет ва хуруҷи зуҳуроти бӯҳронӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ муфид буда
метавонад.
Аз мавқеи зикргардида, амалкунии институти танзими пешакии андоз дар
низомҳои хориҷии андоз хеле бомаром аст. Моҳияти он дар мувофиқгардонии
оқибатҳои андозии созишномаҳо, масъалаҳои нархгузорӣ, тақсимоти фоида,
лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва дигар амалиёти хоҷагӣ то анҷомдиҳии воқеии онҳо
аз ҷониби андозсупорандагон бо мақомоти андоз ифода меёбад 66.
Рушди қонунгузории Фаронса туфайли боинтизомии андозсупорандагон
ба амал меояд, зеро қисми зиёди маблағҳои андоз ихтиёран пардохт гардида
андоз ва хироҷҳо тақрибан 90%-и буҷети Фаронсаро ташаккул медиҳанд.
Ташкили муносибатҳои андоз дар асоси тахассуси баланди хизматчиёни
мақомотҳои андоз ва боварии андозсупорандагон ба афзудани воридоти андоз,
риояи қонунгузорӣ ва пардохти ихтиёрӣ аз ҷониби онҳо таъсир мерасонад.
Дар Италия лоиҳаи рушди низоми ягонаи иттилоотии вазорати молия
татбиқ мешавад, ки аз ҷониби ташкилоти «Согей», ки ба гурӯҳи TelecomItalia
дохил аст, таҳия шудааст. Бо ёрии иттилооти мазкур назорати фаврии
фаъолияти мақомотиҳои андоз иҷро гардида, воридшавии пардохтҳои андоз
таҳқиқ мегардад, инчунин усул ва воситаҳои нав барои татбиқи онҳо дар соҳаи
андозбандӣ таҳия мегарданд67.
Дар Финляндия низоме амалӣ мегардад, ки дар он андозсупорандагон ду
интихоби чӣ тавр пардохтани андозро дошта, чунин вариантҳо дар варақаи
андозсупорандааш вуҷуд дорад. Қабл аз шурӯъ намудан ба фаъолияти меҳнатӣ,
шаҳрванд бояд дар мақомоти андоз варақаи инфиродии андозсупорандаро ба
даст орад ва онро ба кордеҳ барои нигоҳдории минбаъдаи андозҳо пешниҳод
намояд. Низоми кортӣ интихоби шаҳрванд оид ба тарзи пардохти андозро дар
назар дорад, ки тариқи телефон ё тавассути шабакаи Интернет анҷом дода
Линовицкий Ю. А. Практика налогового контроля в зарубежных странах // Налоги и налогообложение. 2009. №
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шуданаш мумкин аст. Пас аз амалиётҳои анҷомдодашуда, нозироти минтақавии
андоз ба андозсупоранда эъломияи омодашударо аз рӯи андозҳояш мефиристад.
Зимни мувофиқат бо ҳисобҳои пешниҳодшуда ба андозсупоранда танҳо
иловатан пардохтани фарқияти маблағи андоз ё интизор шудани баргардонии
андози барзиёд супоридашуда боқӣ мемонад. Азнавҳисобкунӣ ба таври
автоматикӣ ба амал оварда мешавад ва маблағгузарониҳо ба корти бонкии
шахси воқеӣ дар ҳолати додани розигӣ ба чунин маросим дохил мегарданд 68.
Яке аз лаҳзаҳои муҳим, ин рушди технологияи иттилоотӣ ба ҳисоб
мераванд, ки барои ба тартиб овардани тамоми иттилоот имкон медиҳад.
компютеркунонӣ ва автоматикунонии назорати андоз ба масъалаҳои зерин
имкон медиҳанд:
- кам кардани ҳаҷми корҳои таҳлилӣ ва оморӣ, ки қаблан дастӣ иҷро карда
мешуд:
- гузаронидани таҳлили маълумотҳои бадастоварда ва дар асоси таҳлил
баланд бардоштани сатҳи чораҳои анҷомдодашаванда;
- кам кардани миқдори ҳуқуқвайронкуниҳои андоз;
- таъсис додани анбори иттилоот оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои андозии
содиршуда ва пешгирии чунин амалҳо дар оянда.
Бояд қайд намуд, ки ба таври муосир аз ҷиҳати техникӣ таҷҳизонидан
барои сарфаи вақти хизматчиёни мақомоти андоз имкон дода, ба баландшавии
самаранокӣ мусоидат мекунад. Масалан, дар Австралия ҳамаи ташкилотҳо аз
усули бақайдгирии кормандони худ дар шабакаи Интернет истифода мебаранд,
ки барои ихтисор намудани барасмиятдарории қоғазӣ ва кам кардани хароҷоти
вақт имконият медиҳад. Ҳамчунин, ҳайати кормандони мақомотҳои андоз дар
Австралия мусбӣ арзёбӣ мегардад, ки 30%-и хизматчиёни нозироти андозро
мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ ташкил медиҳанд 69.
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Тамоил ба унверсиаликунонӣ дар вогузор намудани мақомотҳои андоз бо
функсияҳое, ки қаблан аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ иҷро карда мешуд, зоҳир
меёбад. Масалан, дар Британияи Кабир ба мақомотҳои андоз супориш дода
шудааст, ки аз шаҳрвандон баъзе намудҳои қарзҳои давлатиро ситонанд ва
тақсимоти баъзе намудҳои кӯмакпулиҳои иҷтимоиро назорат кунанд. Хадамоти
андози Фаронса бо пешбурди Кадастри умумидавлатии объектҳои ғайриманқул
машғул аст. Дар Шветсия мақомотҳои андоз баҳисобгирӣ ва бақайдгирии
аҳолиро ба амал меоранд 70. Меъёри ба ин монанд ҳамчунин, дар салоҳияти
мақомоти андозии Англия муайян гардидааст 71.
Дар Фаронса, Шветсия, Олмон нозироти андоз санҷишҳои андозиро доир
намуда, ҳуқуқи ба дастрасии анбори электронии маълумотҳои баҳисобгирии
муҳосибӣ ва андозии андозсупорандагони санҷишшавандаро доранд. Дар як
қатор мамлакатҳо нозиротҳои минтақавии андоз ҳангоми гузаронидани
санҷишҳои андоз дастрасиро ба анбори маълумотҳои бонкҳои миллӣ, инчунин
дигар идораҳо ва ташкилотҳое, ки дорои ахбороти барои санҷиши андоз зарурӣ
ҳастанд, доранд 72.
Дар Норвегия гузаронидани муоинаи қитъаҳо, биноҳо, ҳуҷҷатҳо ва молу
мулки андозсупорандагон, инчунин гузаронидани барӯйхатгирӣ бидуни
санҷишҳои амалиётии андоз иҷозат дода шудааст 73.
Таҷрибаи хориҷии санҷишҳои андоз усул ва тарзҳои гуногуни баамалории
онҳоро дар назар дорад. Ҷорикунии таҷрибаи байналхалқӣ дар соҳаи назорати
андоз бояд бо назардошти вазъи сиёсӣ ва иқтисодӣ дар мамлакат, анъанаҳои
миллӣ, инчунин бо назардошти қонунгузории андоз ба амал ояд74. Назорати
андоз қисми таркибии назорати молиявии давлат ба ҳисоб рафта, назоратро аз
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болои риояи қонунгузорӣ, дурустии ҳисобкунӣ, пурра ва саривақтии пардохти
андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷетро ифода менамояд.
Дар мамлакатҳои хориҷӣ барои ба амал овардани назорати андоз
сохторҳои махсусгардонидашудаи андоз таъсис дода шудааст. Дар ҳолатҳои
алоҳида ин идораҳо сохторҳои таркибии вазорати молия ба ҳисоб мераванд.
Масалан дар Италия, ИМА, Британияи Кабир ва дар дигар мамлакатҳо бошад,
(Ҷопон ва Шветсия) аз вазорати молия ҷудо гузаронида шудаанд 75.
Барқароршавии маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи
ҷорӣ намудани институтҳои маъмурикунонии андоз, ки дар давлатҳои
мутараққӣ ба таври васеъ татбиқ мегарданд, ба амал омадааст. Дар 20-25 соли
охир иқтидори маъмурикунонии андоз ба таври назаррас афзудааст. Дар ИМА
ва Голландия ду маротиба, дар Канада бошад, се маротиба зиёд гардидааст.
Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқотҳои иҷтимоӣ бевосита дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон гузаронидашаванда имкон медиҳад, ки эродҳои интиқодӣ
(танқидӣ) ва пешниҳодҳое, ки аз ҷониби андозсупоранда баён мегарданд ба
инобат гирифта шаванд, мутобиқсозии фаъолияти мақомотҳои андоз роҷеъ ба
иҷрои

вазифаҳои

аввалиндараҷа

дар

қисмати

хизматрасонии

андозсупорандагон беҳтар гардонида мешавад. Қайд кардан зарур аст, ки чунин
нишондиҳандаҳо аз ҷониби мақомотҳои андози мамлакатҳои хориҷӣ ба таври
васеъ истифода бурда мешаванд.
Ҳамин тавр дар Австралия нишондиҳандаи «обрӯи» мақомотҳои андоз
вуҷуд дорад. Барои муайянсозии он гирифтани пурсишнома истифода бурда,
ташхисҳои новобаста гузаронида мешаванд. Дар ин ҳол, мақомотҳои андоз ба
принсипи зерин асос меёбанд: «Чӣ қадар пардохтани андоз осон бошад,
андозсупорандагон он ӯҳдарориро ҳамон қадар фаъолтар иҷро менамоянд»76.
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Рашидова З.К. Налоговое администрирование в России и в зарубежной практике / З.К. Рашидова, Г.С. Султанов, З.А.
Казимагомедова, Б.Х. Алиев // Фундаментальные исследования. «Академия естествознания» (Москва). – 2016. – № 9-1. – С.
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М. Клун барои ченкунии самаранокии фаъолияти мақомотҳои андоз
истифодабарии нишондиҳандаҳоеро тавсия медиҳад, ки ҷанбаҳои иҷтимоиро
инъикос менамоянд. Масалан миқдори рӯзҳои беморӣ, ки ба як корманд дар
давоми сол рост меояд 77.
Дар Олмон баҳодиҳии маъмурикунонии андоз тавассути фаъолияти
ходимони мақомотҳои андоз ба амал оварда мешавад. Барои ин низоми
баҳодиҳии фаъолияти нозирони минтақавии андоз аз рӯи холҳо истифода бурда
мешавад. Моҳияти ин усул дар он ифода меёбад, ки вобаста аз дараҷаҳои ҳар як
корхонаи санҷидашаванда (дар асоси таснифоти онҳо аз рӯи бузургӣ, инчунин
мансубияти соҳавӣ) ба нозири минтақавии андоз миқдори муайяни холҳо
гузошта мешавад. Дар ин ҳол, барои соли ҳисоботӣ ҳар як нозир бояд ба ҳадди
ақали холҳо соҳиб гардад78. Ҳамин тариқ, вуҷуд надоштани услуби ягонаи
баҳодиҳии самараноки маъмурикунонии андоз, чӣ дар амалияи ватанӣ ва чӣ дар
амалияи хориҷӣ аҳамияти илмӣ ва амалии коркарди онро тасдиқ менамояд.
Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ ва Тоҷикистонро муқоиса намуда,
хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст:
1. Зери таъсири сабабҳои объективӣ ба монанди афзоиши шумораи
субъектони хоҷагидор ва маҳдудияти захираҳои кадрӣ ва молиявии нозироти
минтақавии андоз, дар амалияи фаъолияти мақомотҳои андоз ба таври қонунӣ
гузариш аз баамалории назорати маҷмӯӣ ва интихобӣ ба амал меояд. Дар ин
шароитҳо

ба

таври

назаррас

нақши

тарз

ва

усулҳои

ошкорсозии

қоидавайронкуниҳо дар соҳаи андоз баланд мегардад.
2. Таҳаввули муносибатҳои ватанӣ оид ба ошкорсозии қоидавайронкуниҳо
дар соҳаи андоз, онҳоро ба муносибатҳое наздик месозад, ки дар аксари
мамлакатҳои хориҷӣ истифода бурда мешаванд.

77Klun

M. Performance measurement for tax administrations: The case of Slovenia. International Review of Administrative
Sciences. / M. Klun - 2004. - № 70 (3). - pp. 567-574.
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Украинцева А. И. Администрирование налогового контроля в зарубежных государствах (организация, пределы
осуществления, запреты и ограничения) / А. И. Украинцева, Е. В. Трегубова // Административное и муниципальное право. –
2012. – № 3. – С. 53– 64.
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3. Дар амалияи ватанӣ усулҳои «таҳлили зеҳнии маълумотҳо», усули
интихоби

тасодуфӣ

истифода

намешавад

ва

барномаҳои

«Ченкунии

қонунриоякунии андозсупорандагон» вуҷуд надорад.
Самти ислоҳоти низоми маъмурикунонии андоз дар мамлакатҳои хориҷӣ
бо ҷорикунӣ ва истифодабарии фаъоли технологияҳои иттилоотӣ алоқаманд
аст. Дар ИМА барои сабукгардонии робита бо андозсупорандагон барномаи
махсуси компютерии «Телефайл» ҷорӣ карда шудааст, ки барои бадастории
маълумотҳо оид ба онҳо тавассути телефон имконият медиҳад. Аз рӯи ин
маълумотҳо

дар

муддати

10

дақиқа

ин

барнома

ҳаҷми

даромади

андозбандишавандаи андозсупорандаи мушаххас ва маблағи пардохтшавандаи
андоз аз даромадро ҳисоб мекунанд.
Дар Австрия ташкилотҳо тавассути веб-сайтҳо бо усули ғайриробитавӣ ба
қайд гирифта мешавад ва ин маросим танҳо як рӯзи кориро дарбар мегирад.
Дар баъзе мамлакатҳои мутараққӣ теъдоди зиёди хадамоти андоз марказҳои
мухсусгардонидашудаи коркарди маълумотҳоро доранд (аз ҷумла, эъломияҳои
андоз

ва

воридоти

маъмурикунонии

пардохтҳои

андоз

аз

андоз)79.

ҳисоби

Тамоили

ҷорикунии

азнавсосии

технологияҳои

низоми
муосири

иттилоотӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бе таъсир намонд. Ҳамин тавр
Кумитаи андоз ба андозсупорандагон зиёда аз 30 намуди хизматрасониҳои
пурраи амалкунандаи электрониро пешкаш менамояд, ки раванди пардохти
андозҳоро аз ҳисоби сарфаи вақт сода мегардонад.

Миқдори чунин

хизматрасониҳо мунтазам афзуда, имкониятҳои функсионалии онҳо ташаккул
меёбад, ки аз байни хизматҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ба қадри кофӣ аҳамиятнок
«Утоқи шахсии андозсупоранда» – ро қайд намудан лозим аст.
Мароми

Оҷонси

миллии

андози

Ҷопон

«Кӯмак

кардан

ба

андозсупорандагон ҷиҳати дуруст ва осон иҷро кардани ӯҳдадориҳои
андозиашон» муайян карда шудааст, ки консепсияи асосии он риояи ихтиёрии
қонунгузорӣ мебошад. Низоми маъмурикунонии андози Ҷопон имконият
79

Тимошенко В.А. Обслуживание налогоплательщиков налоговыми органами / В.А. Тимошенко // Налоги и взносы
Саратовской губернии, 2015. - № 11. - С. 28-29.
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медиҳад, ки ҳар шахс, шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҷудогона андозҳои худро ҳисоб
ва пардохт намояд. Мақомоти андози Ҷопон дар асоси идоракунии хавфҳо ба
истифода аз барномаҳои иттилоотии андоз назорат ва санҷиши андоз
мегузаронанд.
Дар ягон ҳолат аз ҷониби дастгоҳи марказии Оҷонси миллии андози Ҷопон
корҳои амалиётӣ, ба мисоли санҷиш, назорати андозсупорандагон ва ғайра
гузаронида намешавад. Вазифаи асосии дастгоҳи марказӣ татбиқи сиёсати
андоз ба ҳисоб рафта, тамоми ваколатҳои амалиётӣ ба нозиротҳои андоз ва
қисман ба раёсатҳои андоз вогузор карда шудааст.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми андоз сода гардидааст, ки чӣ барои
қуллай будан ба андозсупорандагон ва чӣ барои ҳамоҳангсозии низоми миллии
андоз бо стандартҳои беҳтарини ҷаҳонӣ мебошад. Бояд тазаккур дод, ки
қонунгузории андоз ба талаботҳои Ташкилоти ҳамкорӣ ва рушди иқтисодӣ
мувофиқа кунонида шудааст. Форуми Ташкилоти ҳамкорӣ ва рушди иқтисодӣ
оид ба маъмурикунонии андоз, тасдиқи ҳамон муваффақиятҳое маҳсуб меёбад,
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ дар соҳаи қонунгузории андоз ва чӣ дар низоми
маъмурикунонии андоз ноил гардидааст.
Муҳим он аст, ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда шумораи
соҳибкорон аз 236 ҳазор адади соли 2012 то ба 315 ҳазор адад дар соли 2019
расида, ба иқтисодиёти кишвар мо беш аз 6 млрд.долл. сармояи хориҷӣ ҷалб
гардидааст 80.
Диаграммаи 1. - Мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рейтинги
«Пешбурди соҳибкорӣ»
127
126
125
124
123
122
121

126

123

2018

2019

Сарчашма: www.doingbusiness.org
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Татбиқи амалии Лоиҳаи ислоҳоти маъмурикунонии андоз имкон дод, ки
дар қисмати арзёбии нишондиҳандаҳои вобаста ба пардохти андозҳо, мавқеи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи Бонки ҷаҳонӣ рейтинги «Пешбурди
соҳибкорӣ» дар соли 2018 33 банд беҳтар гардида, Тоҷикистон дар миёни 189
давлати иштирокдошта, дар маҷмӯъ зинаи 128 –умро ишғол менамояд81.
Форуми умумиҷаҳонии иқтисодӣ ҳамасола таҳлили иқтисодиёти ҳамаи
кишварҳои мутараққии ҷаҳонро ба мақсади муқаррар намудани сатҳи
рақобатпазирии давлат амалӣ мегардонад. Тибқи додаҳои рейтинги ширкати
аудитории Paying Taxes – 2019 миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ сатҳи пасти
гаронии андоз дар Ҷумҳурии Қирғизистон ва сатҳи баландтарин дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷой дорад. Меъёри умумии андоз дар Ҷумҳурии Қирғизистон 29
фоиз, Ҷумҳурии Қазоқистон – 29,4 фоиз, Ҷумҳурии Ӯзбекистон – 32,1 фоиз,
Федератсияи Русия – 46,3 фоиз ва Ҷумҳурии Тоҷикистон – 67,3 фоизро ташкил
медиҳад82 .
Меъёри умумии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи 67,3 фоиз
вазни қиёсии андозҳо ва дигар пардохтҳо назар ба фоидаи корхонаву
ташкилотҳоро инъикос менамояд, ки нисбат ба нишондодҳандаҳои миёнаи
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ, ки муодили 32,8 фоиз аст,
тақрибан ду маротиб бештар аст.
Дар ин радабандӣ, ки 190 кишвари ҷаҳонро фаро гирифтааст, меъёри
андозбандии баланд дар баробари Тоҷикистон, дар 8 кишвари дигар –
Ҷазираҳои Комор - 219,6%, Аргентина -106%, Эритерия 83,7%, Боливия -83,7%,
Гвинеяи Экваториалӣ - 79,4%, Ҷумҳурии Африқои Марказӣ - 73,3%, Колумбия
- 71,9% ва Афғонистон - 71,4% низ мушоҳида карда мешавад. Сатҳи пасти
андозбандии фоида ба ширкатҳои Брунея (8%), Вануату (8,5 %), Грузии (9,9 %),
Қатар (11,3%), Қувейт ва Македония (13%) рост меояд:
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Ҷадвали 7. - 20-гонаи кишварҳо бо сатҳи пасти гаронии андоз ба
фаъолияти соҳибкорӣ
№
Кишварҳо
1.
Кипр
2.
Ирландия
3.
Лихтенштейн
4.
Macao
5.
Молдова
6.
Сандорра
7.
Босния ва Герсеговина
8.
Булғория
9.
Гибралтар
10. Қирғизистон
11. Ҷумҳурии Македония
12. Науру
13. Парагвай
14. Қатар
15. Тимори Шарқӣ
16. Ҷумҳурии Косово
17. Венгрия
18. Черногория
19. Туркманистан
20. Узбекистон
Сарчашма: www.doingbusiness.org

Гаронии андоз, %
12,5
12,5
12,5
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
8
7,5

Таҳқиқоти Paying Taxes дар тӯли 14 сол аз ҷониби ширкати аудитории
PricewaterhouseCoopers дар ҳамкории Бонки ҷаҳонӣ гузаронида мешавад.
Коршиносон қонунгузории андоз ва таҷрибаи андозбандии 190 кишварҳои
ҷаҳонро мавриди таҳлил ва муҳокима қарор медиҳанд, ки дар раванди он
нишондодиҳандаҳои қиёсӣ – меъёри умумии андоз, вақти зарурӣ барои иҷрои
ӯҳдадории андоз, шумораи пардохтҳои андоз ба эътибор гирифта мешаванд.
Дар воқеъ, тибқи арзёбии ширкати мазкур, муайян карда шудааст, ки ба ҳисоби
миёна ширкатҳои Тоҷикистон барои таҳияи ҳисоботи андоз зиёда аз 9
шабонарӯз сарф менамоянд. Андозҳои гарон, фазои носолими сармоягузорӣ ва
ба ҳама ширкату корхонаҳо имтиёзи баробар додан, аз омилҳои мебошанд, ки
ҷилави (бозгашти) сармоягузориро дар кишвар мегирад.
Ба андешаи, қиёси нишондиҳандаи гаронии андози кишварҳои сатҳи
гуногуни тараққиёти иқтисодиву иҷтимоӣ ба хулосаҳои нораво оварда
мерасонад. Новобаста аз он, ки нишондиҳандаҳои гаронии андоз дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз сатҳи алоқамандии кишварҳои Аврупо паст аст, таҳлили қиёсии
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нишондиҳандаҳои асосии тараққиёти иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон ва
кишварҳои мутараққӣ муайян намуд, ки гаронии андоз дар ҷумҳурӣ баландтар
мебошад. Миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ Қирғизистон мавқеи 50–ум,
Қазоқистон 56-ум ва Ӯзбекистон 64–умро ишғол менамояд 83.
Дар айни замон баландбардории самаранокии фаъолияти мақомотҳои
андоз бидуни истифодабарии техналогияҳои муосири рақамӣ имконпазир аст.
Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ рушди хизматрасонӣ ба тариқи онлайн татбиқи васеъро
соҳиб гардидааст, ки барои расонидани хизматрасонии ба қадри кофӣ, фаврӣ ва
босифати иттилоотии андозсупорандагон мусоидат менамояд. Масалан, дар
Британияи Кабир дар сомонаи расмии Хадамоти даромадҳои дохилӣ ва
хироҷҳои гумрукӣ қисмати махсуси онлайн-хизматрасонӣ вуҷуд дошта, ба
андозсупорандагон барои пур кардани эъломияҳо дар намуди электронӣ, ба
даст овардани ахборот оид ба тартиби пуркунии эъломия, меъёр ва дигар
шартҳои андозбандӣ имконият медиҳад.
Ҳамчунин дар аксари давлатҳо чунин навоварӣ ба монанди «Утоқи шахсии
андозсупоранда» пайдо гардидааст, ки барои пардохти андозҳо таҳияи
эъломияҳои андоз, огаҳшавӣ оид ба ӯҳдадории андоз ва ғайраҳо имконият
медиҳад. Дар мамлакатҳое, ки ба ҳайати Ташкилоти ҳамкорӣ ва рушди
иқтисодӣ шомиланд, ба ҳиссаи дар ин соҳа машғулбудагон тақрибан 30% рост
меояд.
Фарқияти муҳимтарини низоми маъмурикунонии андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва мамлакатҳои хориҷи аҳамиятнокии баланди нақши миёнаравҳои
андоз дар муносибатҳои мутақобилаи мақомотҳои андоз ва андозсупуранда дар
хориҷӣ ба ҳисоб меравад. Дар амалия ду гурӯҳи миёнаравҳои андозиро фарқ
кардан мумкин аст. Дар навбати аввал, ин мушовирони андоз мебошанд, ки дар
шакли хуқуқӣ, ширкатҳои аудиторӣ ё ба таври хусусӣ фаъолият мебаранд.
Гурӯҳи дуввумро бонкҳо ва дигар институтҳои молиявӣ (масалан, ширкатҳои
инвеститсионӣ, идоравӣ, суғуртавӣ) пешниҳод менамоянд. Дар ҳуқуқи андозии
байналхалқӣ нақши миёнаравҳои андоз ба таври гуногун баҳогузорӣ мегардад.
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Ҷиҳати мусбии фаъолияти онҳо дар кӯмаке, ки ба андозсупурандагон дар
маънидод намудани хусусиятҳои қонунгузории андоз ифода меёбад. Вобаста ба
ин, айни замон дар аксари мамлакатҳо чорабиниҳои муайяни таъсиррасонӣ ба
миёнаравҳои андоз таҳия ва татбиқ гардида истодаанд, ки дар бақайдгирӣ ва
назорати фаъолияти онҳо, дар бастани созишнома оид ба риояи қонунгузорӣ,
ҳамқорӣ,

ҳамдигарфаҳмӣ,

дар

вобастагардонии

қонунии

механизмҳои

масъулиятнокӣ ифода меёбанд.
Таҷрибаи хориҷии маъмурикунонии андозро ҷамъбаст намуда, бояд қайд
намуд, ки барномаи чорабиниҳо оид ба беҳтарсозии риояи қонунгузарони андоз
ва коҳишдиҳии нишондиҳандаҳо оид ба ӯҳдадориҳои андоз бояд унсурҳои
зеринро дар бар мегирифт:
- беҳтарсозии чораҳо оид ба хизматрасонии андозсупурандагон, ки ба
пешгирии пайдоиши қарздорӣ равона гардидаанд;
- қабули чораҳои ба қадри кофӣ ва мунтазами оид ба назорат дар ҳолати
ошкоргардии маблағҳои насупорида (мувофиқи андозаи қарз ва дараҷаи хавф)
аз ҷониби андозсупоранда бо истифодабарии механизмҳои мувофиқи меъёрӣ
(меъёрҳои таъсиррасонӣ);
- диққати асосӣ ба муоширати мустақими (тавассути почта, телефон ва
гуфту шуниди шахсӣ) кормандони мақомотҳои андоз бо андозсупурандагоне,
ки қонунгузориро риоя намекунанд, то ин ки қобилияти андозсупуранда оиди
пардохткунӣ ва рӯёнидани қарз муқаррар карда шавад;
- истифодабарии чорабиниҳои ташкилии суроғавӣ аз рӯи намуди «Маркази
хизматрасонӣ» (Call Center) бо истифода аз технологияҳои муосири телефонӣ
ва иттилоотӣ бо андозсупурандагон;
- истифодабарии низомҳои технологияҳои муосири барои таъмини раванди
ҷамъоварии ӯҳдадории умумӣ.
Таҷрибаи хориҷиро таҳқиқ намуда мо ба чунин хулоса омадем, ки
мақомотҳои андози мамлакатҳои гуногун дар фаъолияти хеш технологияҳои
иттилоотиро ба таври фаъол истифода мебаранд. Дар Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин бо истифодабарии фаъоли
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технологияҳои муосири иттилоотӣ бо пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ
ба андозсупурандагон алоқаманд аст. Лекин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
иқтидор оид ба истифодабарии интиқоли электронии ҳисоботи андоз ба таври
пурра мавриди истифода қарор дода нашудааст.
Дар корҳои таҳқиқотчиёни хориҷӣ тасдиқ шудааст, ки маъмурикунонии
андоз дар ҳамон ҳолат ба таври назаррас баланд мегардад, ки агар иқлими
(мӯътадилии меъёр) андоз нисбатан сабук ва назорат муқаррарӣ бошад,
андозсупурандагон ҳимояро аз тарафи давлат ҳис намоянд.
Хулосаҳо дар бобати ҷамъбасти боби 1.
Бо дарназардошти таҳқиқоти илмии зикргардида ва ҷамъбастии илмӣ, оид
ба хусусият, вазифаҳо, ҳадафҳо ва таҳаввулоти маъмурикунонии андоз, ба
баёни мухтасар омада метавонем, ки онро ба маънои васеъ ва ҳам маҳдуд
баррасӣ кард. Ба маънои васеъ, маъмурикунонии андоз ин идоракунии
ҳамаҷонибаи низоми андоз аз ҷониби давлат мебошад. Ба маънои маҳдуд,
маъмурикунонии андоз фаъолияти мақомоти андоз мебошад, ки ба таъмини
иҷрои қонунгузории андоз аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ нигаронида
шудааст.
Консепсияи самаранокии маъмурикунонии андоз асоснок гаштааст, ки
ташаккул ва рушди онро дар Тоҷикистон таъмин менамояд. Исбот шудааст, ки
меъёрҳои самаранокии маъмурикунонии андоз рушди иқтисодиёт, натиҷанокӣ
ва сифати амалҳои ташкилоту мақомотҳои дахлдори давлатӣ, маҳаллӣ, аз рӯи
идоракунии муносибатҳои андоз мебошад. Ҳамаи меъёрҳои ишорашудаи
самаранокии маъмурикунонии андоз бо ҳамдигар пайванд мебошанд ва танҳо
бемаҳдуд тараққӣ додани онҳо аз инкишофи минбаъда шаҳодат медиҳанд.
Ҳамин тариқ, таҳлили таҷрибаи андӯхтаи кишварҳои хориҷӣ, дар самти
рушди маъмурикунонии андоз тамоили иҷтимоии фаъолият ва истифодаи
технологияҳои муосир, бо мақсади баланд бардоштани сифати муносибатҳои
мақомоти андоз бо андозсупорандагон, барои татбиқи баъзе пешрафтҳо дар
пешбурди маъмурикунонии андози ватанӣ бениҳоят муфид хоҳад буд.
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БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ НИЗОМИ
МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ВА АРЗЁБИИ МАВҚЕИ ОН ДАР
ТАНЗИМИ ИҚТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ СУҒД
2.1. Арзёбии иқтидор ва тамоили нишондиҳандаҳои асосии
ҷамъоварии андоз дар вилояти Суғд
Мутобиқи вазифаҳои таҳқиқот дар зербоби мазкур мо тасмим гирифтем,
ки омилҳои ҷойдоштаро дар самти ҷамъоварии андозҳо чун ҷузъи муҳимми
маъмурикунонии андоз таҳқиқ намоем. Инчунин дар ин қисмати диссертатсия
тамоили нишондиҳандаҳои воқеии ҷамъоварии андозҳо, инчунин дигар
нишондиҳандаҳои иқтисодии минтақа мавриди баҳодиҳӣ қарор дода шуда,
суръати тағйирёбии онҳо дар солҳои охир низ мавриди омӯзиш баррасӣ
мешавад. Барои зиёд намудани ин ҳадафи диссертатсионӣ сараввал динамикаи
ҷамъоварии андозҳои буҷетсозро дар минтақа таҳлил менамоем. Иқтидори
андозии

минтақа аз лиҳози

баҳодиҳӣ

ба

тамоили шумораи

умумии

андозсупорандагон ва шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ муайян мегардад.
Инчунин дар заминаи таҳқиқ нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сифатии фаъолияти
мақомоти

андоз

ва

самтҳои

такомули

самаранокии

хизматрасонӣ

ба

андозсупорандагон ифшо мегарданд.
Ҷамъоварии андоз дар шароити имрӯза унсури фаъоли маъмурикунонии
андоз маҳсуб ёфта, ба назар нагирифтани омилҳои мустақиман таъсиррасон ба
ин категорияи иқтисодӣ (гаронии андоз, пешпардохт ва қарздориҳои андоз,
имтиёзҳои андоз, иқтидори андозии минтақа, ғайримақсаднок истифода
бурдани ниҳоди соҳа ва ғайраҳо) дар фаъолияти мақомотҳои андози
минтақаҳои кишварамон нуқсонҳо эҷод менамояд. Ҳалли ин камбудӣ ва
нуқсонҳо тақозо менамояд, ки сатҳу сифати ҷамъоварии андоз бештар таҳқиқ
гардад ва барои фаъолияти минбаъдаи мақомоти андоз тавсияҳои аз ҷиҳати
илмӣ асоснок пешниҳод гарданд. Аз ин нуқтаи назар дар оғози таҳқиқ моро
зарур аст, ки омилҳои таъсиррасон ба ҷамъоварии андоз ва то як андоза дараҷаи
таҳқиқи ин падидаи иқтисодиро мавриди омӯзиш қарор диҳем.
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Тавре баён кардем, дар шароити имрӯза ҷамъоварии андоз яке аз унсурҳои
муҳимми маъмурикунонии андоз дар раванди амалигардонии сиёсати андоз дар
сатҳи минтақаҳо ва ё дар маҷмӯъ иқтисодиёти кишвар маҳсуб меёбад. Ба
маъмурикунонии андози минтақа як қатор омилҳо таъсир мерасонанд, ки аз
низоми андоз ва сатҳу сифати ташаккули механизми он вобастаанд. Омилҳои
муҳимми таъсиррасонро ба маъмурикунии андоз ва хосатан механизми
ҷамъоварии он ба дохилию берунӣ тасниф намудан мутобиқи матлаб аст.
Омилҳои дохилии таъсиррасон ба ҷамъоварии андоз аз ташаккулёбии
менеҷменти андози давлатӣ ва корпоративӣ (банақшагирӣ ва ояндабинии андоз,
танзими андоз ва назорати андоз), асосҳои ҳуқуқию институтсионалии сиёсати
андоз, фаъолияти ниҳодҳои давлатии андоз (мақомотҳои ҳудудии андоз), вазъи
молиявии корхонаҳо, сатҳи коррупсия, буҳронҳо, сатҳи иқтисодиёти пинҳонӣ
ва ғайра вобаста мебошанд. Баъзе омилҳои таъсиррасон ба сатҳу сифати
ҷамъоварии андоз дар минтақа ва ҷанбаҳои инноватсионии он дар таҳқиқотҳои
О.В. Русакова84, А.Ю. Шеина85, Н.А. Жукова86, И.Р. Иброхимов87. ва дигарон
баррасӣ шудаанд. Бояд қайд намуд, ки омилҳои берунӣ аз сиёсати иқтисодӣ
(хусусан

сиёсати

андози)-и

давлатҳои

ҳамкор,

фаъолияти

ширкатҳои

фаромиллӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ ва ғайра вобаста мебошанд. Дар ин самт
таҳқиқоти А.М. Солеҳзода88 заминаи асосӣ баҳри пешгирии интиқоли манбаи
андозбандии андоз аз фоида дар фаъолияти ширкатҳои фаромиллӣ муҳимтарин
чорабиниҳо дар доираи маъмурикунонии андоз дар ояндаи наздик маҳсуб
меёбад.
Дар шароити муосир ба маъмурикунонии андоз дар минтақа ташаккулёбии
механизми андоз низ таъсир мерасонад, зеро дар раванди банақшагирию
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ояндабинӣ, танзим ва назорати андоз нуқсонҳое бавуҷуд меоянд, ки натиҷаи
онҳо дар ҷамъоварии андоз зоҳир мегардад. Бо назардошти он ки даромади
андоз манбаи асосии буҷети давлат мебошад, банақшагирии оқилонаи воридоти
онро метавон асоси идоракунии самарабахши давлатӣ барои ноил шудан ба
ҳадафҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ҳисобид.
Гурӯҳи олимони дигари иқтисодшиноси тоҷик Р.Т. Ҷабборов89, М.В.
Шогунбеков90,

Т.М.

Тухтаев91

дар

таҳқиқоти

худ

имтиёзҳои

андозии

пешниҳодшударо дар низоми андоз омили муҳимми таъсиррасон ба иҷрои
воридоти андоз меҳисобанд. Бояд гуфт, ки бо назардошти кулли таҳқиқоти
ҷойдошта дар самти ҷамъоварии андоз вазъи ташаккулёбии муносибатҳои
андоз дар ҳар як давлат ва минтақаҳои он тақозо менанояд, ки механизми
босамар ва комилан мутобиқи ҷамъоварии андоз тадриҷан амалӣ карда шавад.
Ба назари мо омилҳои таъсиррасонро дар раванди маъмурикунонии андоз
ба омилҳои ҳавасмандкунанда ва боздоранда тасниф намудан дуруст мебошад.
Аз ин нигоҳ омилҳои ҳавсмандкунанда (сиёсати андози илман асоснокшуда,
механизми такомулёфтаи андоз, фарҳанги андозсупорию андозситонӣ ва ғайра)
ба сатҳу сифати маъмурикунонии андоз дар минтақа мусоидат намуда, омилҳои
боздоранда таъсири манфӣ мерасонанд.
Сараввал ба мо зарур аст, ки афзалият ва камбудиҳои ҷойдоштаро дар
самти маъмурикунонии андоз дар минтақа муайян намоем. Ин ба мо имконият
медиҳад, ки самтҳои калидии таҳқиқотро муайян ва масъаларо аз нуқтаи назари
илмӣ боз ҳам равшантар намоем.
Инчунин усули таҳлили «SWOT» истифода мешавад, ки омӯхтани
афзалият ва имкониятҳоро ҳамчун омилҳое, ки рушди маъмурикунонии
андозро таъмин мекунанд ва камбуди ва таҳдидҳо ҳамчун омилҳое, ки барои
рушди маъмурикунонии андоз халал мерасонанд, пешниҳод намудем.
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Ҷадвали 8. - Афзалият ва камбудиҳои ташкили муносибатҳо дар соҳаи
андоз ва андозбандӣ аз мавқеи имконот, ҳуқуқ ва манфиатҳо
SWOT-таҳлил бо мақсади маъмурикунонии андоз
Таъсир ба рушди маъмурикунонӣ ва ҷамъоварии андоз дар иқтисодиёти минтақа
Афзалиятҳо
Камбудиҳо
- афзалиятнокии назорат ва иҷроиши андоз дар - барои пешниҳоди хизматрасонии электронӣ ҳанӯз
ҳамкории мақомоти андоз ва андозсупорандагон;
имконоти кофӣ ва сатҳи пасти кумак ба
- раванди табодули иттилоот миёни мақомоти андоз андозсупорандагон мавҷуд аст;
ва андозсупорандагон;
- сатҳи пасти назорати дохилӣ аз беэътимоднокии
- баробарии субъектҳои муносибатҳои андоз дар нишондиҳандаҳои пойгоҳи додаҳо ва низомҳои
назди қонун ва суд;
технологияҳои иттилоотӣ;
-гузариши низоми маъмурикунонии андоз ба сатҳи - мавҷуд набудани муносибатҳои андозии ошкоро
нав дар шароити татбиқи иқтисоди рақамӣ;
миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон;
- ҳалли мушкилот ва баҳсҳо берун аз танзими судӣ;
- истифодаи қисман ва нопурраи механизмҳои
- иштироки вазифавии мақомоти минтақавии андоз ба ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ;
масъалаҳои бамиёномадаи андозсупорандагон дар - истифодаи усулҳои бевиҷдононаи ҳамкорӣ аз ҷониби
соҳаи андоз;
мақомоти андоз ва андозсупорандагон;
-риояи ҳатмии талаботи қонунгузории андоз аз - таъсири назарраси қонунгузории пастсифат ба
ҷониби андозсупоранда;
муносибатҳои мақомоти андоз ва андозсупорандагон;
муносибати
боадолатонаи
шарикӣ
миёни -набудани эътимоди андозсупорандагон ба мақомоти
андозсупорандагон ва мақомоти андоз;
андоз;
-дар мӯҳлатҳои муқарраршуда баррасии намудани - набудани таваҷҷӯҳ ба рушди муносибатҳои
дархостҳои андозсупорандагон;
судманди шарикӣ;
- хислатҳои боадолатона ва ботаваҷҷӯҳонаи нозирони - имконнопазирии гирифтани шарҳҳо ва тавзеҳоти
андози минтақавӣ;
муфассал оид ба масъалаҳои андозандию андозситонӣ
- шикоят аз ҷониби андозсупорандагон ба аз мақомоти андоз.
кормандони бесалоҳиятноки мақомоти андоз.
Имкониятҳо
Таҳдидҳо
беҳтарсозии
сифати
хизматрасонӣ
ба - сатҳи пасти дониши андозии субъектҳои
андозсупурандагон аз ҷониби мақомоти андоз ва муносибатҳои андоз ва воқиф набудан аз ҳуқуқ
мақомотҳои ваколатдори давлатӣ;
ӯҳдадориҳои ҳатмии худ;
- ноил шудан ба мувозинати манфиатҳои шахсии - ҳавасмандии нокофии андозсупоранда барои дуруст
андозсупорандагон ва манфиатҳои ҷамъиятии давлат; ва саривақт иҷро намудани ӯҳдадории андоз;
- кафолати ҳимояи манфиатҳои андозсупорандагон;
- барои ҳисоб кардани андоз дар банақшагирӣ ва
- истифодаи ҳуқуқи худпардохтии (мустақилона) пешгӯии андоз усулҳои номукаммал, нодурустии
андозсупоранда дар ҳолати хато намудан ҳангоми нишондиҳандаҳои оморӣ норасоиҳо мавҷуданд;
ҳисоб кардани андозҳо;
- мавҷудияти пасти ҳамкории нокофии байниидоравии
боэҳтиромӣ
ва
боэътимодии
субъектҳои иттилоотӣ, ки таъмини даромади устувори андозро
муносибатҳои андоз ба якдигар;
бозмедорад;
- татбиқи имтиёзҳои андозии боасос;
- барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос ва
- пинҳон доштани сирри андоз аз ҷониби мақомоти арзёбии фаъолияти кормандони андоз камбудиҳои
андоз;
низомӣ мавҷуданд;
- усулҳои ҳалли бартараф намудани моҷароҳои андоз; баҳисобгирии
бақайдгирии
нопурраи
- пешгирии саривақтии саркашӣ аз андозбандӣ;
андозсупорандагон ва ҳисоб накардани даромади
- қонунҳои аниқи ба андозбандӣ алоқаманд.
пурраи бадастомадаи онҳо.

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф пешниҳод гардидааст.

Ин камбудиҳо ва мушкилоти низоми андоз барои баланд бардоштани
самаранокии маъмурикунонии андозро, талаб менамояд. Бояд тазаккур дод, ки
ба афзоиши фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, ба ташаккули рақобати
солим, инчунин татбиқи самарабахши ислоҳоти андоз таъсир мерасонанд.
Яке аз роҳҳои ҳалли муаммоҳои ҷойдошта дар маъмурикунонии андоз ин
такомули низоми андоз мебошад, ки асоси пойгоҳи институтсионалии он
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қабули Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав ба ҳисоб
меравад. Чунин тарзи ислоҳоти низоми андоз аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва мақомотҳои ваколатдор пайваста дастгирӣ карда шуда
истодааст. Дар ин самт аз ҷониби Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дигар мақомоти ваколатдор нишондиҳандаҳои нақшаи воридоти
андоз ба буҷет ва иҷрои қисми даромади он дар асоси талаботи Кодекси андози
кишвар, ки дар соли 2013 мавриди амал қарор гирифтааст, ба он чанд маротиба
бо назардошти беҳтаргардонии маъмурикуноноии андоз тағйиру иловаҳо ворид
гардидаанд, таҳия ва амалӣ мегардад. Бо вуҷуди ин, таҳлилҳои илмии асоснок
низ мавҷуданд, ки як қатор муаллифони дар боло зикршуда, дар таҳқиқотҳои
бурдаистодаашон эътироф мекунанд, ки ҳатто бо Кодекси андози то оғози соли
2013 эътибор дошта, низ имконияти баланд бардоштани ҷамъоварии андозҳо бо
истифодаи иқтидори маъмурикунонии андоз мавҷуд буд.
Хусусан иқтисоддони тоҷик Х.Р. Улуғхоҷаева дар таҳқиқоташ муайян
намудааст, ки методологияи муайяни тавсеаи сатҳи ҷамъоварии андоз аз ҳисоби
васеъ кардани манбаъҳои мавҷудаи андоз мавҷуд аст, ки ба боз ҳам
самараноктар сохтани маъмурикунонии андоз мусоидат менамояд 92. Аммо, мо
дар ин раванд ба он ақидаем, ки албатта ҷамъоварии андоз ин натиҷаи
фаъолияти кормандони мақомоти давлатӣ ва низоми андози такомулёфта
мебошад, ки бо баробари ба миён омадани зарурати объективӣ такмил
мепазирад. Ба амал ҷорӣ намудани Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
таҳрири нав, ки аз соли 2017 (бо назардошти тағйиру иловаҳо) амал менамояд
бояд баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андозро таъмин
намояд. Барои тасдиқи ин гуфтаҳо моро зарур аст, ки дар асоси
нишондиҳандаҳои ҷамъоварии андоз дар ҳудуди вилояти Суғд таҳлили зарурӣ
анҷом диҳем.
Бо вуҷуди рушди соҳаҳои асосии иқтисодиёти вилояти Суғд ва афзоиши
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ идома ёфтани таъсири манфии бӯҳрони
92

Улугходжаева Х.Р. Основные тенденции формирования налоговой политики Таджикистана в переходный период: теория
и практика: дис. ... д-ра. экон. наук: 08.00.01 / Х.Р. Улугходжаева. – Худжанд, 2014.-315с.
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иқтисодӣ ва пурра фаъолият накардани корхонаҳои калони саноатӣ, коҳиш
ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар баъзе аз корхонаҳо, мувофиқи нақшаи
амал таъсис наёфтани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, пастравии
қобилияти харидории аҳолӣ, кам шудани ҳаҷми даромади умумии корхонаҳо ва
бо зарар ҷамъбаст шудани фаъолияти молиявии субъектони иқтисодӣ,
сабабгори коҳиш ёфтани ҳаҷми маблағҳои ҳисобшудаву пардохтшудаи андозҳо
ва таъмини сифатноки қисми даромади буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои
маҳаллӣ дар солҳои охир гардидаанд. Мақомоти андози вилояти Суғд ҷиҳати
иҷрои супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон ва
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш намуд, ки дар ҷамъбасти соли 2019
нақшаи қисми даромади буҷети давлатиро дар сатҳи имконпазир таъмин созад.
Дар доираи рисолаи илмии мазкур кӯшиш ба харҷ дода мешавад, ки тамоили
ҷамъоварии нишондиҳандаҳои асосии андоз дар вилояти Суғд ва иқтидори
онро мавриди омӯзиш қарор диҳем (ниг. ҷадвали 9).
Ҷадвали 9. - Баҳодиҳии нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва
иқтидори буҷетию андозии буҷети вилояти Суғд
Нишондиҳандаҳо
МММ, млн. сомонӣ (бо нархҳои ҷорӣ)
МММ ба ҳар сари аҳолӣ
МММ ба ҳар сари аҳолӣ (бо доллари ИМА)
Даромади пулии аҳолӣ, млн. сомонӣ
Хароҷоти пулии аҳолӣ, млн. сомонӣ
Даромади воқеии буҷети вилоят, млн. сомонӣ
Хароҷоти воқеии буҷети вилоят, млн. сомонӣ
Даромади андоз, млн. сомонӣ
Воридоти ғайриандозӣ, млн. сомонӣ
Ҳиссаи даромади андоз дар МММ, %
Ҳиссаи даромади андоз дар буҷети минтақа, %

Тағйирёбӣ дар
соли 2019 нисбат
ба 2015

Солҳо
2015
12036,9
4793,6
685,7
11402,4
10522,8
1239,9
1181,7
1157,1
73,8
9,6
93,3

2016
14654,8
5722,7
726,6
12806,4
12187,4
1366,1
1349,5
1164,8
201,3
7,9
85,2

2017
17510,7
6712,9
761,2
15669,6
14171,0
1607,8
1569,8
1388,9
218,9
7,9
86,4

2018
18343,8
6903,9
732,1
15819,6
14292,3
1722,4
1678,9
1684,9
37,5
9,2
97,8

2019
20537,1
7591,1
797,3
17629,3
15950,9
1924,6
1889,2
1877,1
47,5
9,1
97,5

мутл.
8500,2
2797,5
111,6
6226,9
5428,1
684,7
707,5
720
-26,3
-0,5
4,2

%
70,6
58,3
16,3
54,6
51,6
55,9
59,9
62,2
-35,6
-5,2
4,5

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон 25-соли истиқлолияти давлатӣ Сарраёсати Агентии омори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2016. - С.10, 616-617; Омори солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон /
Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2017. - С.339-340; Омори солонаи
вилояти Суғд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2018. - С.335-336;
Омори солонаи вилояти Суғд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2019.
- С.332-323; Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.
Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. С. 8, 10.12, 123, 174, 190, 193, 195,
384, 440-467, 484-513. Омори солонаи вилояти Суғд: Саридораи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд, 2019. С. 10, 12, 13, 73, 99, 108, 113, 209, 235-244, 252; Омори солонаи вилояти Суғд: Сарраёсати Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020. - С.325-326.

69

Таҳлили иқтидори буҷетии минтақа нишон медиҳад, ки дар динамикаи
ҳаҷми захираҳои молиявӣ баъзе тағйиротҳои чашмрас мавҷуданд. Дар давраи
солҳои 2015-2019 ҳаҷми даромади воқеии буҷети вилоят аз 1239,9 млн. сомонӣ
ба 1924,6 млн. сомонӣ, ё 55,9 фоиз зиёд гардидааст. Ба ҳамин монанд, мо
метавонем хароҷоти буҷети маҳаллиро дар солҳои 2015-2019 муқоиса намоем.
Тавре маълумоти ҷадвали 9, собит менамояд, ҳаҷми хароҷоти буҷети минтақавӣ
аз 1181,7 млн. сомонӣ ба 1889,2 млн. сомонӣ расида 59,9 фоиз зиёд шудааст, ки
назар ба қисми даромад афзоиши бештар дорад.
Нишондиҳандаҳои таҳлилӣ дарак медиҳанд, ки маҷмӯи маҳсулоти
минтақавии (МММ) вилояти Суғд дар соли 2019 ба 20537,1 млн. сомонӣ
расидааст, ки нисбат ба соли 2015 – 70,6 фоиз зиёд мебошад. Бояд қайд кард,
дар асоси нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии минтақа набояд хулоса
баровард, зеро тамоили нишондиҳандаҳои баррасишаванда рушди воқеиро
инъикос намекунад. Гарчанде дар минтақа тамоили мусбати афзоиши музди
меҳнат, даромади пулӣ ва МММ ба ҳар сари аҳолӣ мавҷуд бошад ҳам, ифодаи
он бо ҳисоби асъори ИМА вазъи баръакс дорад, зеро суръати афзоиш бо ҳисоби
доллар баръакс коҳиш меёбад.
Барои муқоисаи суръати афзоиши ду нишондиҳандаи ба ҳам алоқаманд
динамикаи МММ, воридоти воқеии андоз ба буҷет ва ҳиссаи андозҳо дар МММ,
инчунин баҳодиҳии сарбории андоз, маълумотро аз ҷадвал ба диаграммаи
дахлдор гузаронида нишон медиҳем (ниг. диаграммаи 2).
Диаграммаи 2. - Суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти минтақа ва
андозҳо дар буҷети вилоят дар давраи солҳои 2015-2019
40
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Ҳамин тариқ, ба осонӣ дидан мумкин аст, ки МММ дар ин давра, яъне дар
тӯли солҳои 2015 то 2019 тамоили болоравии тағйирёбандаро нигоҳ доштааст.
Мутаносибан воридоти воқеии андоз ба буҷети вилояти Суғд низ чунин тамоилро
такрор кардаанд. Лозим ба таъкид аст, ки тамоили афзоиш чандон устувор
намебошад, зеро агар суръати афзоиши МММ дар соли 2015 – 4,4 фоиз бошад,
соли 2016 ин нишондиҳанда ба 21,7 фоиз расида, соли 2018 боз ба 4,7 фоиз
баробар гардида, соли 2019 афзоиши МММ – 11,9 фоизро ташкил кард. Суръати
афзоиши воридоти андозии буҷети вилояти Суғд низ ноустувор мебошад.
Динамикаи ҳиссаи воридоти андозии буҷети вилоят дар МММ, яъне
сарбории андоз аз 9,6 то 9,1 фоизро ташкил медиҳад. Аммо ба назари мо ин рақам
сарбории воқеии андозро дар минтақа ифода наменамояд. Гап дар сари он аст, ки
андози ба буҷети давлатӣ аз ҳудуди минтақа воридшуда дар қисми даромади
буҷети маҳаллӣ пурра ба назар гирифта намешавад. Бинобар ин аз
нишондиҳандаҳои иҷрои нақшаи воридоти андозии Раёсати андоз дар вилояти
Суғд истифода намуда, сарбории воқеии андозро дар иқтисодиёти минтақа
муайян менамоем (ниг. ба ҷадвали 10).
Ҳиссаи андозҳои ҷамъоваришуда дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар
маҷмӯи маҳсулоти минтақа
Нишондиҳандаҳо

Сол

Тағйирёбӣ дар
соли 2019
нисбат ба 2015

2015
2016
2017
2018
2019 мутл.
%
12036,9 14654,8 17510,7 18343,8 20537,1 8500,2 70,6

МММ, млн. сомонӣ (бо нарҳҳои ҷорӣ)
Иҷрои нақшаи воридоти андоз дар
1705,1 1914,5 2291,9 2589,2 2913,4 1208,3
ҳудуди вилояти Суғд, млн. сомонӣ
Ҳиссаи воридоти андоз дар МММ, %
14,2
13,01
13,1
14,1
14,2
0,0

70,9
0,0

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд, 2020. - С.11-16, 325-326. Ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд барои давраи солҳои
2014-2019.

Тавре аз ҷадвали 10 дида мешавад ҳиссаи андозҳои ҷамъоваринамудаи
мақомоти андози минтақа дар ҳудуди вилояти Суғд дар МММ нисбат ба воридоти
андозии буҷети вилоят зиёд мебошад. Ҳиссаи воридоти андозии ҷамъоваришуда
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар МММ дар давраи солҳои 2015-2019 дар
ҳудуди 14,2 фоиз мебошад, ки назар ба ҳиссаи воридоти андозии буҷети вилоят
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4,6 фоиз зиёд аст. Дар ин асос хулосаи пешакӣ баровардан мумкин аст, ки ҳиссаи
андоз дар МММ он қадар калон нест ва ба андозаи бӯҳронии худ нарасидааст. Дар
доираи таҳқиқ, мо бояд баъзе хусусиятҳои хоҷагии халқро ба назар мегирифтем,
то ки дар бораи вазъи корҳои марбут ба андозбандӣ ақидаи дурусттар дошта
бошем ва дар мавриди сифати ҷамъоварии андоз дар маҷмӯъ посух диҳем. Аз ин
лиҳоз, мо дар ҷадвали 11 вазъи фаъолияти шахсони ҳуқуқиро дар минтақаи Суғд
аз нигоҳи шумораи андозсупорандагон арзёбӣ мекунем.
Љадвали 11. – Вазъи фаъолияти шахсони њуќуќї дар вилояти Суѓд
Сол
2019 нисбати
2013, %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Нишондињандањо
Шумораи умумии шахсони
њуќуќии баќайдгирифташуда
дар ЉТ
Шумораи умумии шахсони
њуќуќии
фаъолияткунанда
дар ЉТ
Шумораи умумии шахсони
њуќуќии баќайдгирифташуда
дар в. Суѓд
бо % нисбат ба шумораи умумии шахсони њуќукї дар ЉТ
Шумораи шахсони њуќуќии
фаъолияткунанда дар в. Суѓд
бо % нисбат ба шахсони
њуќуќии фаъолияткунандагон
дар ЉТ

39824 42206 42358 42347 42031 43252 46465

117,0

31353 39141 39401 38299 25923 28523 27069

86

9926 10611 10328 10325 10716 11025 11906

120

24,9

25,6

0,7

8420 10107 10014 9178 8162 8308 8280

98,3

28,8

1,8

25,1

25,8

24,4

25,4

24,4

24,0

25,5

31,5

25,5

29,1

30,6

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии омори назди президенти Љумњурии Тољикистон. –
Душанбе: ТоРус, 2019. ‒ С. 206-213. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии омори назди президенти
Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: ТоРус, ТоРус, 2020. ‒ С.218.

Тавре додањои љадвали 11 собит менамоянд чоряки шахсони њуќуќии
баќайдгирифташудаи кишвар дар њудуди вилояти Суѓд фаъолият мекунанд
ва афзоиши чандон зиёд надоранд. Яъне, њиссаи шахсони њуќуќии
баќайдгирифташуда

дар

вилояти

Суѓд

нисбати

шахсони

њуќуќии

баќайдгирифташуда дар Љумњурии Тољикистон дар солњои тањлилї аз 24,4
то 25,6 фоиз таѓйир ёфтааст. Гарчанде тайи солњои 2013-2019 пас аз
татбиќи низоми нави андоз дар кишвар шумораи умумии шахсони њуќуќии
баќайдгирифташуда дар вилояти Суѓд аз 9926 то 11906 расида бошад њам
њисаи вилоят дар нишондињандаи умумии кишвар таѓйири назаррас
надорад. Агар дар Љумњурии Тољикистон шумораи умумии шахсони
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њуќуќии баќайдгирифташуда аз соли 2013 то 2019 – 17 фоиз афзоиш ёфта
бошад, ин нишондињанда дар вилояти Суѓд 20 фоизро ташкил медињад.
Хушбахтона њиссаи субъектони фаъолияткунанда дар вилоят нисбат ба
љумњурї тамоюли афзоиш дошта, соли 2019 – 30,6 фоизи шахсони њуќуќии
фаъолиятдоштаи Љумњурии Тољикистонро ташкил кардааст, ки назар ба
соли 2013 – 1,8 фоиз бештар мебошад. Вале, шумораи умумии шахсони
њуќуќии фаъолияткунанда дар вилояти Суѓд тайи солњои 2013-2019 коњиш
ёфтааст. Агар соли 2013 ин нишондињанда дар вилоят ба 8420 баробар
бошад, дар соли 2014 ба 10107 расидааст, ки нишондињандаи њадди аксар
дар давраи тањлилї мебошад. Аммо, муттаасифона шумораи шахсони
њуќуќии фаъолияткунанда дар вилояти Суѓд тадриљан коњиш ёфта соли
2019 ба 8280 расидааст, ки таќрибан 98 фоизи нишондињандаи соли 2013
мебошад. Ин тамоюл далолат аз он медињад, ки дар сатњи вилоят барои
афзоиши шумораи шахсони њуќуќии фаъолияткунанда чорањои зарурї
андешида шаванд.
Тибқи маълумотҳои Раёсати андоз дар вилояти Суғд то фарҷоми соли 2019
дар минтақаҳои вилоят 35499 нафар соҳибкори инфиродии бо патент
фаъолияткунанда ба қайд гирифта шуда, аз ҳисоби онҳо ба буҷети давлатӣ 77,5
млн. сомонӣ андозҳо ҷамъоварӣ гардидааст. Аз шумораи умумии соҳибкорони
бо патент фаъолияткунанда дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 26681 нафар ё 25,3 фоизи
соҳибкорон дар назди буҷет қарздор буда, ин нишондод дар вилоят Суғд 6038
нафар ё 17,0 фоизро ташкил медиҳад.
Диаграммаи 3. - Динамикаи воридоти андозҳо аз ҳисоби соҳибкороне,
ки тибқи патент фаъолият менамоянд
90000

77832,5

80000

77528,2
68592,2

68163,8

70000

59205,4
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20000
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0
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Чи тавре ки аз диаграммаи 3 маълум мегардад дар соли 2015 маблағи
воридшуда 59205,4 ҳазор сомонӣ ва дар соли 2019 ин нишондиҳанда ба 77528,2
ҳазор сомонӣ расидааст, ки суръати афзоиши он дар ин давра 145,9 %-ро
ташкил додааст.
Нишондиҳандаи шумораи соҳибкороне, ки маблағҳои патентро пардохт
накардаанд, ба ҳисоби миёна дар вилояти Суғд 9871 нафар ё 32,9 фоизро
ташкил медиҳад. Ҳамчунин, дар ин давра аз ҷониби нозироти минтақавии андоз
ба 2224 нафар ё 22,5 фоиз, шумораи умумии соҳибкороне, ки маблағҳои
патенти худро пардохт накардаанд, оид ба пардохти саривақтии маблағҳои
қарзии патент огоҳинома дода шудааст.
Ҷадвали 12. - Соҳибкорони инфиродие, ки бо шаҳодатнома фаъолият
менамоянд (бе назардошти хоҷагиҳои деҳқонӣ) дар солҳои 2013-2019
Нишондодҳо

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Шумораи
соҳибкорони
9592
9702
10477
10047 10276 10690
инфиродӣ
Маблағи
воридшуда
59031,9 63635,2 70689,6 78204,3 90738,1 107423,2
(ҳаз. сомонӣ)
Ҳисоби миёнаи 6155
6559
6747
7783
8830
10049
андозсупорӣ ба
ҳар як
соҳибкор

2019

тағй. ба
соли 2019
мар. 2018
2013 %
1,15
2,46

10953
1,88
110995,
9
10293 1,67

3,32

2,43

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд барои давраи солҳои
2013-2019.

Шумораи соҳибкорони инфиродӣ дар соли 2019 нисбати 2013 -15 % зиёд
шуда, маблағи воридот низ дар ин давра 88% зиёд гардидааст. Ба ҳисоби миёна
дар ҳафт соли охир андозсупорӣ ба ҳар як соҳибкор 67,2 % афзудааст. Дар соли
2019 шумораи умумии соҳибкорон дар минтақаҳо нисбат ба соли 2018 1561
нафар ва ҷамъоварии андозҳо ба андозаи 8,8 млн. сомонӣ афзоиш ёфтааст.
Маблағи пардохтшудаи андозҳо аз ҳисоби соҳибкорони инфиродӣ бо
назардошти хоҷагиҳои деҳқонӣ 191,9 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба
соли 2018 ба маблағи 24,3 млн. сомонӣ ё 14,5 фоиз зиёд аст.
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Ҷадвали 13. - Динамикаи шумораи умумии андозсупорандагони
бақайдгирифташуда дар Раёсати андози вилояти Суғд
Солҳо
Нишондиҳандаҳо
Шумораи
умумии
андозсупорандагон (адад),
аз он ҷумла:
Шахсони ҳуқуқӣ
Хоҷагиҳои деҳқонӣ
Соҳибкорони инфиродӣ
ҳамагӣ:
-шаҳодатнома (адад)
-патент (адад)

2014

2015

2016

2017

2018

79913

97675

102422

107266 113302

7949
34558

8372
50604

8275
54677

8221
57286

9725
27412

10324
28330

10027
29397

10259
31461

2019

таъғ. нисбат ба
соли 2019
мар.
2018
2014
%

117 075

1,5

3,33

8253
60378

8242
63281

1,1
1,8

-0,13
4,81

10690
33938

10953
35499

1,2
1,3

2,46
4,6

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд барои давраи солҳои
2013-2019

Дар соли 2017 миқдори андозсупоранда 107266 адад буда, даромад аз ин
миқдор андозсупоранда 2 291864 сомониро ташкил дода, нисбати соли 2015 ба
377 829 сомонӣ зиёд мебошад. Дар соли 2018 миқдори андозсупоранда 113 302
адад буда, даромад аз ин миқдор андозсупоранда 2 589 247 сомониро ташкил
дода, нисбати соли 2017 ба 297 382 сомонӣ зиёд мебошад. Дар соли 2019
миқдори

андозсупоранда

117075

адад

буда,

даромад

аз

ин

миқдор

андозсупоранда 2913923 сомониро ташкил дода, нисбати соли 2018 ба 324 677
сомонӣ зиёд мебошад. Ин тағйирёбиро аз диаграммаи 4 дидан имконпазир
мебошад.
Диаграммаи 4. - Шумораи субъектҳои бақайдгирифташуда тибқи
феҳрасти ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар
вилояти Суғд
120000
100000

Шахсони ҳуқуқӣ
Филиал ва намояндагии шахсони хориҷӣ

89259

94102

99008

105008

108790

Соҳибкорони инфиродӣ
71697

80000
60000
40000
20000
0

50857

53394

6350

7949

43364
34798

5813

4959
23

26

35

40

8176
40

8376
40

8281
39

8255

8219

39

39

8242
43
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Пайваста зиёд намудани шаклҳо ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ
ба соҳибкорон ва шаҳрвандон яке аз самтҳои муҳимми афзалиятноки
фаъолияти мақомоти минтақавии андоз ба ҳисоб меравад.
Агар мо дар ҷамъбасти соли 2019 аз фаъолияти Раёсати андоз дар вилояти
Суғд ҷиҳати таъмини нишондиҳандаҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2019» маълум
мегардад, ки нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ дар ин давра дар
ҳаҷми 100,2 фоиз таъмин гардида, ба буҷети давлатӣ 2 млрд. 913,9 млн. сомонӣ
маблағ пардохт шудааст. Вазни қиёсии воридотҳои нақшавӣ ва иҷрои воқеии
андозҳои алоҳидаро дар ҳаҷми умумии воридотҳои андоз дар диаграммањои 5
ва 6 нишон дода шудааст.
Диаграммаи 5. - Вазни қиёсии маблағи андозҳои алоҳидаи
ҷамъоваришуда нисбат ба воридоти умумии андозҳо дар вилояти Суғд (дар
соли 2019)
Андоз аз воситаи
Низоми
нақлиёт; 75418,7;
содакардашудаи
3%
андозбандӣ; 222281,3;
8%
Бочи давлатӣ; 36233,6;
1%
АИРА;
Андоз аз ист.захираи
табиӣ; 392031,6;
13%

Андозҳо аз молу мулки
ғайри манқул; 107406,0;
4%

Дигар пардохтҳои
маҳаллӣ; 47502,4;
2%
Андози даромад;
460464,8;
16%

110409,2;
4%

Андози иҷтимоии
ғайрибуҷетӣ; 493638,5; Аксизҳо; 42779,1;
1%
17%

Андоз аз фоида;
596908,6;
20%
Андоз аз арзиши
иловашуда; 328849,4;
11%

Диаграммаи 6. - Вазни қиёсии маблағи андозҳои алоҳидаи
банақшагирифташуда нисбат ба нақшаи умумии андозҳо дар вилояти Суғд
(дар соли 2019)
Андоз аз воситаи нақлиёт;
72043,0;
Низоми соддакардашудаи
3%
андозбандӣ; 217337,1;
8%
Боҷи давлатӣ; 35490,0;
1%
АИРА; 121950,0;
4%
Андоз аз ист.захираи
табиӣ; 391584,0;
13%
Андози иҷтимоии
ғайрибуҷетӣ; 509006,6;
18%

Андозҳо аз молу мулки
ғайри манқул;
Дигар пардохтҳои
101901,8;
маҳаллӣ; 41238,1;
4%
1%
Андози даромад;
477000,0;
16%
Андоз аз фоида; 588251,0;
20%
Андоз аз арзиши
иловашуда; 328300,0;
11%
Аксизҳо; 29205,0;
1%
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Арзёбии воридоти воқеии андозҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки
нишондиҳандаҳо ва иҷрои он назар ба маблағи банақшагирифта зиёд аст
тафовуд дорад. Ин аз як ҷониб, аз сатҳи баланди маъмурикунонии андоз
шаҳодат диҳад, аз ҷониби дигар, нишони норасоии низоми банақшагирии андоз
дар сатҳи минтақа мебошад.
Дар таъмини воридоти андоз дар минтақа мақомоти андоз ҳиссаи
назаррас дошта, самаранокии фаъолияти кори кормандони соҳа, инчунин
дурустии татбиқи механизми андоз аз сатҳи иҷрои воридоти онҳо вобастааст.
Дар ҷадвали 14 таҳлили муқоисавии иҷрои нақшаи воридоти андоз дар шаҳру
ноҳияҳои вилояти Суғд пешниҳод мегардад.
Ҷадвали 14.- Вазъи иҷрои нақшаи воридоти андоз дар шаҳру ноҳияҳои
вилояти Суғд дар давраи солҳои 2015-2019
Шаҳру ноҳияҳои
минтақа
Исфара
Гулистон
Конибодом
Хуҷанд
Панҷакент
Истаравшан
Бӯстон
Истиқлол
Айнӣ
Ашт
Деваштич
Зафаробод
Мастчоҳ
Спитамен
Ҷ.Расулов
Б.Ғафуров
Шаҳристон
Кӯҳистони Мастчоҳ
Идораи молия
Буҷети вилоятӣ
ҲАМАГӢ

2015

2016

Солҳо
2017 2018

89,1
103,3
95,4
103,1
97,9
100,2
103,1
113,8
117,6
100,3
100,2
97,1
110,2
99,1
88,3
103,0
113,8
103,0
142,5
105,4
101,3

87,5
102,3
90,9
100,0
107,3
96,7
103,0
116,4
142,1
101,9
96,1
94,0
103,2
97,7
100,2
101,3
108,6
104,1
120,1
105,7
101,8

91,8
114,6
95,9
101,5
116,4
105,1
135,9
147,6
112,4
101,2
101,4
110,2
109,9
101,7
101,8
103,2
105,8
105,5
113,9
111,8
107,1

100,5
101,1
104,8
101,6
105,5
100,7
113,4
104,8
116,3
101,3
101,6
103,4
101,1
102,7
103,4
101,9
113,8
106,6
272,0
107,6
104,3

2019
95,4
100,2
102,9
94,0
104,9
102,6
101,1
100,7
107,3
101,4
100,2
102,1
100,4
97,8
101,8
101,4
107,1
106,4
100,6
97,3
100,0

2019 нисбати
2015
6,3
-3,1
7,5
-9,1
7,0
2,4
-2,0
-13,1
-10,3
1,1
0,0
5,0
-9,8
-1,3
13,5
-2,4
-6,7
3,4
-39,9
-8,1
1,3

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд дар солҳои 2014-2019.

77

Тибқи рақамҳои ҷадвали 14 аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд соли 2019
шаҳри Хуҷанд (94,0%), шаҳри Исфара (95,4%) ва ноҳияи Спитамен (97,8%) аз
уҳдаи иҷрои нақшаи воридоти андоз, яъне нишондиҳандаҳои нақшавии буҷети
давлатӣ набаромаданд. Қисми даромади буҷети вилояти Суғд низ ба андозаи
2,7 фоиз иҷро нагаштааст. Таҳлил нишон медиҳад, ки як қатор шаҳру ноҳияҳои
вилоят аз ҷумла: Айнӣ, Истиқлол, Б.Ғафуров, Бӯстон, Гулистон дар
маъмурикунонии андоз пешсаф мебошанд. Ин шаҳру ноҳияҳо нақшаи воридоти
андозро дар давраи таҳлилӣ бештар аз нишондиҳандаи нақша иҷро намуданд.
Соли 2019 шаҳру ноҳияҳои вилоят иҷрои нишондиҳандаҳои асосии
андозҳои пешбининамударо, таъмин карда натавонистаанд, ки он ба сифати
иҷрои нақша дар вилоят таъсири манфӣ расонид: дар ин давра нақшаи андози
даромад

96,5%,

андози

иҷтимоии

ғайрибуҷетӣ

97,0%

ва

андоз

аз

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 90,5% иҷро шудааст. Тамоили
банақшагирӣ ва иҷрои ин андозҳо дар ҳудуди вилоят (мутобиқи ҳисоботи
Раёсати андоз дар вилояти Суғд) дар диаграммаи 7 ва 8 дар даҳ соли охир
оварда шудааст.
Диаграммаи 7. - Динамикаи банақшагирии андоз аз даромад, андози
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои
автомобилгард дар в. Суғд (млн. сомонӣ)

Тысячи

Андози даромад аз шахсони воқеӣ
Андози иҷтимоии ғайрибуетӣ
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард
600,0

509,0

500,0

351,5

400,0
284,7

300,0
200,0
100,0

0,0

223,9
111,9
67,7

124,6
78,2

170,2
94,1

394,0

320,0

404,1

366,4

416,0
388,0

456,0
410,0

477,0

248,0

198,4
135,1

39,0
51,2
32,7
Соли
Соли
Соли
2009
2010
2011

58,8
Соли
2012

80,1
Соли
2013

96,4
Соли
2014

55,0

89,0

82,0

101,6

122,0

Соли
2015

Соли
2016

Соли
2017

Соли
2018

Соли
2019
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Диаграммаи 8. - Динамикаи воридоти андоз аз даромад, андози иҷтимоии
ғайрибуҷетӣ ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард дар
в. Суғд (млн. сомонӣ)
Андоз аз даромади шахсони воқеӣ
Андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

600,0

500,0
350,0

400,0

277,6

300,0
200,0
100,0

0,0

131,0
83,4
72,3
40,0
34,9

108,1

2009

2010

171,4

215,5

2011

83,1

62,7
2012

406,1

333,4

340,3

73,0

80,9

358,9

474,0
400,3

200,9

148,0

111,9
56,3

261,4

376,2

437,7

2013

102,1

2014

2015

2016

94,6

2017

104,7

2018

493,6
460,5
110,4

2019

Тавре додаҳои диаграммаҳои 7 ва 8 собит менамоянд, соли 2019 аз ҷониби
як қатор нозироти андози шаҳру ноҳияҳои вилоят барои иҷрои сифатноки
қисми даромади буҷети давлатӣ, хосатан андоз аз даромад, андози иҷтимоӣ ва
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард чораҳои зарурӣ андешида
нашудааст. Ин далели он мебошад, ки маъмурикунонии ин андозҳо дар сатҳи
ғайриқаноатбахш қарор дорад. Дар ин давра ш. Исфара (95,3%), ш. Гулистон
(83,2%), ш. Хуҷанд (91,6%), ш. Бӯстон (86,7%), ш. Истиқлол (93,2%), н.
Мастчоҳ (93,7%) ва н. Бобоҷон Ғафуров (94,7%) нақшаи андозии иҷтимоиро аз
ҳисоби корхонаҳо таъмин накарданд.
Таҳлил нишон медиҳад, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар
ҷамъоварии андозҳои муайян дар нозироти андози ш.Хуҷанд ва ш.Бӯстон (5
намуд), ш.Гулистон ва ш.Истаравшан (4 намуд), ш.Исфара, н.Айнӣ, н.Спитамен
ва н. Б.Ғафуров (3 намуд), ш.Конибодом, ш.Панҷакент, ш.Истиқлол,
н.Зафаробод, н.Мастчоҳ, н.Ҷаббор Расулов ва н.Кӯҳистони Мастчоҳ (2 намуд),
н.Ашт, н.Деваштич ва н.Шаҳристон (1 намуд) мушкилиҳо ҷой доранд, ки бояд
дар ин бобат мақомоти минтақавии андоз ва нозироти андози ин маҳалҳо
чораҳои мушаххас андешанд.
Сабабҳои асосии дар минтақаҳои номбаршуда таъмин нагардидани иҷрои
нақшаи пешбинишудаи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, пеш аз ҳама, ба
дараҷаи кофӣ рушд наёфтани иқтисодиёт дар ин минтақаҳо ва дуруст фаъолият
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накардани

корхонаҳои

истеҳсолӣ,

ҳамчунин,

нодуруст

банақшагирии

нишондиҳандаҳои қисми даромади буҷети давлатӣ ва пурра ба инобат
нагирифтани омилҳои гуногуни таъсиррасон ба манбаи андозҳо мебошад. Ба
назари мо дар мақомоти ҳудудии андози вилояти Суғд механизми ҷамъоварии
андозҳо дар доираи маъмурикунонии андоз ва нишондиҳандаҳои сифатии
фаъолияти нозироти минтақавии андоз такмили ҷиддиро тақозо мекунад.
Ба

нишондиҳандаҳои

сифатӣ,

дар

навбати

аввал,

сохтори

андозсупорандагон дар самти таносуби шахсони ҳуқуқию воқеӣ таъсир
мерасонад. Дигар омилҳои муҳим ба назар гирифтани сарборӣ ба як нозири
минтақавӣ,

сатҳи

иҷрои

нишондиҳандаҳои

нақшавӣ,

сатҳи

афзоиши

пардохтҳои андоз дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта,
таносуби маблағҳои воқеан пардохтшудаи андоз нисбат ба маблағи ҳисобшуда,
таносуби маблағи пардохтҳои барилова ҳисобшуда нисбат ба воридоти андоз ба
буҷет дар давраи ҳисоботӣ, сатҳи рӯёнидани маблағҳои барилова ҳисобшуда,
вазни қиёсии санҷишҳои андозӣ, ки дар рафти онҳо ҳуқуқвайронкунии андоз
ошкор шудааст нисбат ба шумораи умумии санҷиш, таносуби маблағи
воридшуда ба буҷет дар натиҷаи корҳои назоратӣ нисбат ба хароҷоти корҳои
назоратӣ, маблағҳои барилова ҳисобшуда ба ҳисоби як санҷиш ва ғайра маҳсуб
меёбанд.
Як

қатор

нишондиҳандаҳои

алоҳидаи

муносибатҳои

миёни

андозсупорандагон ва мақомоти андозро низ дар арзёбии сифати фаъолияти
мақомоти андози минтақа ба назар гирифтан зарур аст. Аз ҷумла: ҳолати
интизоми андозӣ, вазни қиёсии андозсупорандагони ҳисобот пешниҳодкунанда,
шумораи умумии андозсупорандагони дар қайди мақомоти минтақавии андоз
буда, миқдори баҳсҳои андозии дар суди иқтисодӣ ба манфиати мақомоти
андоз баррасишуда, вазъи корҳои фаҳмондадиҳӣ, миқдори муроҷиатҳо доир ба
масъалаҳои андозбандӣ ва ғайра.
Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқ дар кори илмӣ оид ба арзёбии вазъи ҷамъоварии
андоз ва самаранокии фаъолияти мақомоти ҳудудии андоз дар вилояти Суғд
чунин хулосаҳо баровардан ба матлаб мувофиқ мебошад:
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1. Дар раванди таҳлили нишондиҳандаҳои мавҷудаи арзёбии самаранокии
фаъолияти минтақа, мо ба хулоса омадем, ки нишондиҳандаҳо дар умум имкон
медиҳанд то фаъолияти мақомоти андоз мусбат баҳогузорӣ гардад. Аммо,
таҳлили анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои боз ҳам хубро
дар ин давра бо такмили самаранокии фаъолияти мақомоти андоз дар самти
маъмурикунонии андоз ноил шудан имконпазир буд.
2. Дар шаҳру ноҳияҳои вилоят шумораи андозсупорандагоне, ки дар
баҳисобгирии бақайдгирии мақомоти минтақавии андоз қарор доранд ва
хизматрасонии мақомот дар раванди ҷамъоварии андоз аз ҷониби нозирони
андоз пешниҳод мегардад аз нигоҳи вобаста намудани андозсупорандагон ба
нозирҳо оқилона ба назар намерасад. Дар чунин ҳолат ҳангоми арзёбии
самаранокии фаъолияти нозироти андоз дар шаҳру ноҳияҳо вазнинӣ ва
сарбории кори мақомоти андоз дақиқ ба ҳисоб гирифта намешавад, ки ин
зуҳурот таъсири манфиро ба сифати ҷамъоварии воридоти андоз мерасонад.
3. Дар рафти таҳлил афзоиши ҳиссаи воридоти воқеии андоз нисбати
нақшаи он дар аксари шаҳру ноҳияҳо бештар мушоҳида мегардад, ки онро дар
фаъолияти мақомоти минтақавии андоз ба таври мусбат баҳогузорӣ кардан
мумкин аст. Албатта чунин ҳолат аз самаранокии кори мақомоти андоз оид ба
ҷамъоварии андоз дарак медиҳад. Аммо, чораҳои маъмурикунонии андоз дар як
қатор мақомоти маҳаллии андоз (ш. Хуҷанд, ш. Исфара ва н. Спитамен)
беҳбудиро талаб менамояд.
4. Ошкор карда шуд, ки буҷети вилоят пурра аз воридоти андоз вобаста
мебошад ва нишондиҳандаҳои мавҷудаи арзёбии самаранокии фаъолияти
мақомоти андози минтақа мутобиқи усулҳои муосир амалӣ намегардад. Аз ин
лиҳоз, бо мақсади баланд бардоштани сифати ҷамъоварии андозҳо дар минтақа
истифодаи нишондиҳандаҳои сифатии арзёбии фаъолияти нозироти андоз зарур
мегардад.
Ҳамин тавр, дар заминаи таҳқиқи анҷомдода метавон ба хулоса расид, ки
дар фаъолияти мақомоти андози минтақаи Суғд имконияти такомули
маъмурикунонии андоз дар самти ҷамъоварӣ ва банақшагирии воридоти
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андозҳо мавҷуд буда, як қатор нозироти андози минтақаҳо ва хосатан мақомоти
ҳудудии андозро, ки дар таҳқиқ арзёбӣ намудем, зарур аст дар ин самт чораҳои
амалии самарабахш андешанд.
2.2. Вазъи маъмурикунонии қарзи андоз ва масъалаҳои он дар вилояти
Суғд
Дар шароити муосир яке аз масъалаҳои мубрам аз нуқтаи назари методӣ ин
баҳодиҳии қарзи андози субъектони хоҷагидорӣ ба шумор меравад, зеро
асосҳои институтсионалии ҳалли мушаххаси ин масъала то ҳол шакли
оптималии худро пайдо накардааст 93. Мо инкори механизми мавҷудаи арзёбии
маъмурикунонии қарзи андозро дар Кодекси андоз надорем, аммо дар таҷрибаи
реалӣ бештар ин механизм самаранокии худро таъмин карда натавонистааст.
Маъмурикунонии қарзи андозҳо раванди идоракунии муносибатҳои андоз
мебошад, ки дар давоми он кам кардани қарзи андоз тавассути истифодаи шакл
ва усулҳои махсуси танзим ва иҷрои он таъмин карда мешавад.
Тавре ки мо дар боло қайд кардем, механизми маъмурикунонии қарзҳои
андоз як роҳи ташкили ҷамъоварӣ ва танзими қарзҳои андоз баҳисоб рафта,
маҷмӯи мураккаби унсуру низомҳои мухталиф мебошад, ки ҳамчун яке аз
зернизоми механизми андоз фаъолият мекунанд.
Баъзе муаллифон ва олимони ин соҳа номукаммалии институти
муфлисшавиро сабабҳои афзоиши қарзи андоз медонанд. 94. Дар ҳаёти воқеии
хоҷагидорӣ ҷодаи ҳалли ин масоил мавҷуд будани қарзи андоз дар миёни
субъектҳои хоҷагидорӣ муаммоеро бозгӯ менамояд, ки он ба андешаи мо аз
омилҳои ҷиддии бесуботии иҷтимоию иқтисодӣ маҳсуб ёфта, ҳаҷми захираҳои
молиявии давлатро ба таври назаррас маҳдуд мекунанд.
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Ба ҳайси мисол, мо маълумотро дар бораи вазъи қарзҳои андоз дар вилояти
Суғд ва хусусан дар бобати намудҳои андози он пешниҳод мекунем (ҷадвали
15).
Ҷадвали 15. - Бақияҳои қарзи андоз дар вилояти Суғд
Солҳо
р/т

Номгӯи андозҳо

ба 2016

2017

2018

2019

таъғ. нисбат
ба соли 2019
2016 2018
мар. %
-1,1
103,37
-1,9
16,31
-1,4
-6,91
-87,9 -80,4
-1,2
-6,4
-2,2
-1,91
1,3
-12,99

Андози даромад
187119
164 416
194 211
0
Андози фоида
7189667
8 113 973
3 471 697
7 060 475
Андоз аз арзиши иловашуда
35862389
22 034 752
16 401 434
19 077 229
Андози иҷтимоӣ:
46297365
41 693 589
36 944 525
34 392 506
аз он ҷумла: буҷетӣ
4356968
2 085 174
253 055
49 589
ғайрибуҷетӣ
41940397
39 608 415
36 691 470
34 342 917
Аксизҳо
504874
174 944
231 055
226 626
Андози замин:
622482
991 124
937 034
815 278
Андоз барои истиф. қаъри
7
2673186
3 485 121
2 017 325
3 956 264
1,5
96,11
замин
Андоз аз истифодаи роҳҳои
8
6329574
5 904 054
5 742 509
4 068 422
-1,5
-29,15
автом.
Андозе, ки тибқи низоми
9
8817843
7 734 911
6 424 054
5 431 379
-1,6
-15,45
соддакар. пардохта мешавад
10
Андози ягона
14289892
12 949 425
11 923 103
11 203 208
-1,3
-6,04
Андози ҳадди ақал аз
11
1806591
1 889 477
1 316 798
571 155
-3,2
-56,63
даром.корх.
Пардох. дигар ба буҷети
12
15637501
13 610 216
12 441 843
11 264 092
-1,4
-9,47
ҷумҳуриявӣ
Андоз аз молу мулки
13
6924633
7 031 278
7 154 193
5 298 851
-1,3
-25,93
ғайриманқул
14
Андоз аз воситиҳои нақлиёт
1232445
1 259 040
1 080 080
904 913
-1,4
-16,22
15
Андоз аз фурӯши чакана
2202424
1 302 194
985 445
991 107
-2,2
0,57
Пардох. дигар ба буҷети
16
114264
109 785
111 005
93 170
-1,2
-16,06
маҳаллӣ
Ҳамагӣ
150463721
128 448 299
107 376 311 105 354 675 -1,4
-1,88
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2
3
4
5
6

Аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, ки дар вилоят дар панҷ соли охир
тамоили пастравӣ дар самти қарзи андоз мушоҳида мегардад ва ҳаҷми он дар
соли марҳилаи таҳлил дар самти баланд боқӣ мемонад. Яъне дар соли 2019
ҳаҷми қарзи андози вилояти Суғд 10535675 сомониро ташкил намуда, нисбат ба
буҷети вилоят 5,5 % , нисбат ба МММ бошад 0,5 % ташкил намуда, ба сари ҳар
як аҳолии минтақа 60 сомонӣ, ба ҳар корхонаҳо бошад 156 сомониро ташкил
менамояд.
Агар қарзи андозро аз рӯи намудҳои андоз дида бароем, ҳиссаи асосиро
дар сохтори умумии қарзи андозии вилоят инчунин, андози иҷтимоӣ - 34,4 млн.
сомонӣ, андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) 19,1 млн. сомонӣ, андози ягона 11,2
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млн. сомонӣ ва пардохтҳои дигари буҷети ҷумҳуриявӣ - 11,26 млн сомонӣ
ташкил менамояд. Аз рӯи ин хулоса намудан мумкин аст, ки асоси муаммо дар
самти андозбандии иҷтимоӣ, ААИ ва дар низоми содакардашудаи соҳаи
кишоварзӣ ба вуҷуд меояд, ки дида баромадани маъмурикунонии ин андозҳоро
талаб менамояд.
Дар асоси фармоиши Кумитаи андоз таҳти № 496 аз санаи 11.11.2019 «Оид
ба ҳамоҳанг намудани фаъолияти шӯъба ва бахшҳои таркибии мақомоти
ҳудудии андоз, дар самти рӯёнидани бақияи қарзи андозҳо» кормандони шӯъба
ва бахшҳои хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, баҳисобгирии даромадҳо ва
коркарди эъломияҳо вазифадор шудаанд, ки бо мақсади дуруст муайян
намудани бақияи қарз ва саривақт татбиқ намудани чораҳои маҷбуран
ситонидани

қарзи

андозҳо

корҳои

фаҳмондадиҳӣ

амалӣ

намоянд.

Мутаассифона, иҷрои амалии фармоиши мазкур дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда
нашудааст.
Ҷадвали 16. - Қарзи андозҳо бо назардошти қарзи андози иҷтимоӣ дар
вилояти Суғд солҳои 2009-2019
Минтақаҳо
Исфара
Гулистон
Конибодом
Хуҷанд
Панҷакент
Истаравшан
Бӯстон
Истиқлол
Айнӣ
Ашт
Деваштиҷ
Зафаробод
Мастчоҳ
Спитамен
X.Расулов
Б.Гафуров
Шаҳристон
Куҳӣ. Мастч.
Ҷамъ

Солҳо

таъғ. нисбат ба
соли 2019

2009
2015
2016
2017
2018
2019
мар.2009
%.2018
-3,2
22647233
15179905
11632126
11070074
10209376
9884172
-2,3
-37,5
1551940
461797
1527688
860720
855887
535212
-2,9
-3,9
3164508
4979397
4030033
3840607
3772171
3621606
1,1
-1,7
12369444
25275685
24091705
21704433
18310221
17992827
1,5
-2,7
4587767
8540188
8435266
8025970
7375995
7175080
1,6
-1,4
7250881
12707710
12072019
11610370
8661998
8544049
1,2
-7,1
3558458
5923709
7891898
6202063
3825369
3555219
-1,0
-11,3
387363
1317550
1308809
949846
859243
762048
1,9
-6,7
1475328
924878
797138
554368
430485
401654
-3,7
-21,9
4608040
4873523
4672149
4211849
3956994
3086920
-1,5
-2,1
1183826
1649957
1622068
1269176
1230060
1205185
1,0
-7,7
6738057
14249160
13631629
12373248
10718820
9897685
1,5
-15,5
7181242
15848151
13981079
12892260
10890740
9198447
1,9
-17,2
4553839
7527155
5545286
4233545
3459672
3701797
-1,2
-15,2
2419088
7604254
6984025
5887080
5222306
4426803
1,8
-6,2
14568590
10930802
10080469
9096404
5000584
4688940
-3,1
-19,5
1967691
2237560
2457978
2393271
2278390
1835169
-1,1
-2,7
354187
217561
210931
205635
199496
194111
-1,8
-1,1
100567482 140448942 130972296 117380919 97257807
90706924
-1,1
Мониторинг
32517854
16394604
19491425
11067380
10118504
14647751
-2,2
-1,5
-1,1
133085336 156843546 150463721 128448299 107376311 105354675
-1,3
Ҳамагӣ
0
28120915
37471990
32815632
23431061
-23431061
НАМ
Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси ҳисоботи № 2А бақияи андози Раёсати андози в. Суғд дар солҳои 2009-2019

84

Инак маблағи бақияи қарзи андозҳо дар соли 2019 дар вилояти Суғд 1510,4
ҳазор сомонӣ ё 14,8 фоиз, зиёд шуда, бақияи қарзи андозҳо то 31.12.2019
ҳаҷман 105,4 млн. сомониро ташкил дод, ки ин нишондод нисбат ба соли 2018
ба андозаи 2,0 млн. сомонӣ кам шудааст.
Сохтори минтақавии қарзи андоз нишон медиҳад, ки ҳисси асосии қарзҳои
андоз ба ш.Хуҷанд, н.Зафаробод, ш.Исфара, н.Мастчоҳ ва ш. Истаравшан рост
меояд. Ҷамъи қарзи андози ин минтақаҳо атрофи 70% ҳамаи қарзи андозии
вилояти Суғдро ташкил менамояд. Ин гуна ҳолат сабаби худро дорад. Якум,
дар ин минтақаҳо шумораи зиёди субъектони хоҷагидорӣ ба қайд гирифта
шудаанд. Дуюм, дар ин минтақаҳо шояд банақшагирии андоз ва таҳияи
шиносномаи андозии минтақа дар сатҳи бояду шояд ба роҳ монда нашудааст.
Сеюм, дар натиҷаи қарзи андози зиёд вазъи иқтисодии ин минтақаҳо,
дигаргуншавии фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ба номӯътадилӣ ноил
гаштааст.
Аз додаҳои ҷадвали 16 маълум мегардад, ки агар нишондоди бақияи
андозҳо ва пардохтҳо дар соли 2009 133085,3 сомонӣ бошад ин нишондод дар
соли 2019 ба 105354,7 сомонӣ расидааст, ки бо фоиз агар муайян намоем ба
126,2 % мерасад. Яъне бақияи қарзҳо тақрибан 3 баробар коҳиш дода шудааст.
Ин аз он далолат медиҳад сатҳи нозирони минтақавӣ вобаста ба ҷамъоварии
маблағҳо ҳиссаи назаррас гузоштаанд.
Танҳо аз ҷониби нозироти андози шаҳрҳои Истиқлол- 1 адад парванда,
Конибодом- 1 адад, Истаравшан- 2 адад ва ноҳияи Ашт- 1 адад парванда барои
қабули қарори ҳабси молу мулк ва маҳсулоти тайёр ба Кумитаи андоз ирсол ва
қарорҳои

дахлдор

қабул

шудааст.

Аммо

дар

минтақаҳои

ш.Хуҷанд,

н.Панҷакент, ш.Бӯстон, ш.Гулистон, н.Деваштич, н.Айнӣ н.Бобоҷон Ғафуров
умуман қарорҳои ҳабси молу мулк ва маҳсулоти тайёр қабул карда нашудааст.
Зиёдшавии бақияи қарзи андози иҷтимоӣ аз ҳисоби шуъбаҳои НАК-21,3
ҳазор сомонӣ, НАМ-1,5 млн. сомонӣ, нозиротҳои андоз дар минтақаҳои
Истаравшан-72,7 ҳазор сомонӣ, Хуҷанд-252,6 ҳазор сомонӣ ва Гулистон- 80,1
ҳазор сомониро ташкил додааст. Дар ин замина, қарзи андози иҷтимоӣ дар
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Нозироти андози Исфара ба маблағи 179,7 ҳазор сомонӣ, Панҷакент- 24,3 ҳазор
сомонӣ, Зафаробод-2,1 млн. сомонӣ, Ашт-536,6 ҳазор сомонӣ, Мастчоҳ-967,2
ҳазор сомонӣ ва Спитамен- 161,1 ҳазор сомонӣ кам карда шудаанд.
Бақияи қарзи андозҳо дар аксари минтақаҳо дар ҳаҷми гуногун кам
гардида бошад ҳам, мутаассифона, дар мақомотҳои ҳудудии андоз, яъне дар
ш.Хуҷанд 1,2 млн. сомонӣ, ш.Истаравшан 34,1 ҳазор сомонӣ, дар шӯъбаи
Нозироти андозсупорандагони миёна дар вилояти Суғд, бахшҳои Бӯстон 73,4
ҳаз.сомонӣ, Спитамен 441,6 ҳаз.сомонӣ, Б. Ғафуров 326,4 ҳаз. сомонӣ ва
шӯъбаи Суғдии андозсупорандагони калон 4,5 млн. сомонӣ зиёд гардидааст.
Таҳлили динамикаи сатҳи зиёдшавии шумораи андозсупорандагони
қарздор гувоҳи он аст, ки дар мақомоти андози вилояти Суғд раванди устувори
сариват пардохт карда нашудани андозҳои ҳисобшуда рӯ ба афзоиш ниҳода,
маърифати андозсупорандагон дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Бо назардошти
ҳолати мавҷуда, кормандони шуъба, гурӯҳ ва бахшҳои ситонидани қарзи
андозҳои Раёсати андоз ва нозиротҳои андозро лозим аст, ки минбаъд дар
заминаи иҷрои амалии фармонҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар доираи талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амал намуда, иҷрои нақшаи қисми даромади
буҷети давлатиро босифат таъмин ва бақияи қарзи андозҳоро мунтазам кам
намоянд.
Ҳамон андозсупорандагоне қарздор ҳисобида мешаванд, ки ба хатогиҳо,
бемасъулиятӣ ва надонистани қонунгузории андоз роҳ медиҳанд. Одатан, инҳо
субъектҳои хоҷагие мебошанд, ки дар шароити гуногуни бозор фаъолият карда
натавонистанд 95. Аксар вақт фаъолияти онҳо ҳатто ба кормандон барои
пардохти музди меҳнат даромади зарурӣ ба даст намеорад. Ба андешаи мо,
қарзҳои андоз бояд ҳамчун маблағи умумии ӯҳдадориҳои иҷронашуда оид ба
пардохти андозҳо ва пардохтҳои қонунӣ, ҷаримаҳо барои сари вақт пардохт

95

Вылкова Е.С. Оценка показателей налоговой задолженности перед бюджетом и возможные направления их сокращения /
Е.С. Вылкова, М.А. Троянская // Инновационное развитие экономики. – 2016. – №. 3 (1). – С. 165-169.
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накардани андозҳо, пардохтҳо ва ҷаримаҳо барои вайрон кардани қонунгузории
андоз, ки дар шакли пулӣ ифода шудаанд, тафсир кардан мумкин аст.
Маҷбуран ситонидани қарзи андоз чун яке аз роҳҳои маъмурикунонии
андоз баромад мекунад ва ин яке аз усули хусусияти хос доштани он дар
вилояти Суғд мебошад. Дар бештари ҳолатҳо субъектони иқтисодӣ активҳои
кифоягӣ доранд, аммо аз иҷрои ӯҳдадории андози сар мекашанд. Сабаби ин
гуна тамоилот гуногун шуда метавонад. Мумкин аст, ки дар раванди фаъолияти
хоҷагидорӣ агенти иқтисодӣ ва дар асоси «Аҳдномаи шифоӣ» фаъолият намуда
кӯшиш мекунанд, ки ҳар чи бештар ҳавасмандии худро таъмин кунанд. Дар
иқтисодиёт рафтори чунин субъектонро рафтори опортунистӣ меноманд. Аз
тарафи дигар шояд ӯ дар ҳақиқат дар ҳолати вазнини молиявӣ қарор дошта
бошад ва барои иҷрои ӯҳдадории андоз имконият надошта бошад. Аммо
новобаста аз ин дар ҳолати татбиқи усули маҷбуран ситонидани андози
маъмурикунонии андоз ӯ ӯҳдадор аст, ки бо роҳи ба фурӯш мондани активҳои
ғайригардонии худ, ӯҳдадории андози худро иҷро намояд. Яке аз камбудии
маъмурикунонии қарзи андоз мавҷуд набудани фарқият байни ин ду дараҷаҳои
қайдшуда мебошад.
Дар баҳисобгирии таҳлилии мақомоти андоз қарзҳои андоз ҳамчун ҷамъи
ба буҷет ва қарз дар назди буҷет барои ҷаримаҳо ва фоизҳои андоз ба назар
мерасанд.
Ҷадвали 17. - Маҷбуран ситонидани бақияи қарзи андоз дар Раёсати
андози вилояти Суғд солҳои 2014-2019
Солҳо
Ҳамагӣ шумораи қарорҳо
аз он ҷумла:
Шумораи қарори боздошти амалиётҳои
хароҷоти
Маблағи боздошти андозҳо дар амалиёти
бонкӣ
Маблағи ситонидашудаи андозҳо аз
амалиёти бонкӣ
Шумораи қарорҳо дар бораи ситонидани
қарзи андоз аз суратҳисоби
андозсупоранда
Маблағи дар қарорҳо дарҷшудаи қарзи
андоз аз суратҳисоби андозсупоранда
Маблағи ситонидашудаи қарзи андоз аз
суратҳисоби андозсупоранда

2014
679

2015
542

2016
709

2017
1293

2018
1391

2019
1311

0

1

0

0

12

58

0

46,5

-

0

46,5

-

-

-

-

139

180

199

272

320

410

22600,0

26241,2

25092,0

34724,0

28896,0

27143,2

6900,0

8865,4

8554,0

14843,0

11225,4

18245,6
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Идомаи ҷадвали 17.
Фоизнокии воридоти қарзи андозҳо аз
суратҳисоби андозсупоранда
Шумораи қарорҳо бораи ситонидани қарзи
андоз аз ҳисоби гузаронидани ҳабси молу
мулки андозсупоранда
Маблағи дар қарорҳо дарҷшуда бораи
ситонидани қарзи андоз аз ҳисоби
гузаронидани ҳабси молу мулки
андозсупоранда
Маблағи ситонидашудаи қарзи андоз аз
ҳисоби гузаронидани ҳабси молу мулки
андозсупоранда
Фоизнокии воридоти қарзи андозҳо аз
ҳабси молу мулки андозсупоранда
Шумораи қарорҳо бораи ситонидани қарзи
андоз аз ҳисоби пули нақд
Маблағи дар қарорҳо дарҷшуда бораи
ситонидани қарзи андоз аз ҳисоби пули
нақд
Маблағи ситонидашудаи қарзи андоз аз
ҳисоби пули нақд
Фоизнокии воридоти қарзи андозҳо аз
ҳисоби пули нақд
Маблағи умумии аз ҳисоби қарзи андозҳо
ситонидашуда
Аз ҷума: аз ҳисоби қарори солҳои гузашта

30,5

33,8

34,0

42,7

38,8

67,2

175

220

166

252

24

19

7300,0

8800,0

13546,0

8199,0

2257,6

1109,0

3830,0

3969,2

5980,0

4313

796,1

1366,8

52,4

45,1

44,1

52,6

35,2

123,2

365

542

709

1293

1391

1311

7800,0

14211,3

17629,0

14085,0

24580,3

17185,5

4770,0

9337,1

8860,0

7525,0

11686,4

10291,0

61,1

65,7

50,2

53,4

47,5

59,8

15500,0

29690,3

35837,0

37672,0

30135,0

23707,9

0,4

7472,0

12443,0

10992

6427,1

6195,5
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Аз рӯи маълумотҳои ҷадвали 17 мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар
вилоят қарзҳои андоз ҳам бо роҳи воридотии суратҳисобӣ ва ҳам бо роҳи
пардохти пулӣ нақд аз ҳисоби фурӯши молу мулки андозсупорандагон ба роҳ
монда мешавад. Агар соли 2019 дар сатҳи вилоят ҳамагӣ ситонидани қарз аз
ҳисоби суратҳисоби андозсупорандагон дар ҳаҷми 27143,2 ҳазор сомонӣ ба
нақша гирифта шуда бошад, ҷамъоварии қарз дар ин марҳила 18245,6 ҳазор
сомонӣ ё 67,2%-ро ташкил намуд. Аммо бояд қайд намуд, ки ин фоизнокии
иҷроиш нисбат ба солҳои пешин баландтарин мебошад. Инчунин аз рӯи
маълумотҳои ҷадвал мушоҳида намудан мумкин аст, ки ҳабси молу мулки дар
соли 2019 1366,8 ҳазор сомонӣ ва бо тариқи пули нақд аз ҳисоби фурӯши молу
мулки андозсупорандагон 10291 ҳазор сомониро ташкил намудааст. Ин бо
муқоиса аз ситонидани қарзи андоз аз суратҳисоби андозсупоранда қариб 64%ро ташкил менамояд. Шумораи қарорҳои қабулгашта дар давоми соли 2019
нисбати огоҳиномаҳои ирсолгашта се чор маротиба кам буда, шахсони
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мутасаддиро зарур аст, ки назорати иҷрои огоҳиномаҳоро тибқи талаботи
моддаи 72 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пурзӯр намоянд.
Ҷадвали 18. - Шумораи огоҳиномаҳои ба андозсупорандагон барои
ситонидани маблағи бақияии қарзи андоз равонкардашуда дар солҳои
2014-2019
Солҳо

Шумораи огоҳиномаҳои ба
шахсони ҳуқуқӣ барои
пардохти бақияи қарзи андоз
додашуда
Маблағи дар огоҳиномаҳои ба
шахсони ҳуқуқӣ барои
пардохти бақияи қарзи андоз
дарҷ кардашуда
Маблағи воридшуда пас аз
додани огоҳинома
Фоизнокии маблағи
воридшудаи бақияи қарзи
андоз нисбати маблағи дар
огоҳинома қайдшуда
Шумораи огоҳиномаҳои ба
соҳибкорони инфиродӣ барои
пардохти бақияи қарзи андоз
додашуда
Маблағи дар огоҳиномаҳои ба
соҳибкорони инфиродӣ барои
пардохти бақияи қарзи андоз
дарҷ кардашуда
Маблағи воридшуда пас аз
додани огоҳинома
Фоизнокии маблағи
воридшудаи бақияи қарзи
андоз нисбати маблағи дар
огоҳинома қайдшуда

2014

2015

2016

2017

2018

2019

таъғ. нисбат
ба соли 2019
2014 2018
мар. %

7484

11390

1941

2648

3637

1243

-6,1

114100,0

149700,0

78459,0

91876,0

96582,6

26354,6

-4,3

38300,0

98600,0

28971,0

42509,0

38023,5

10696,2

-3,8

33,5

65,8

36,9

46,2

39,4

40,6

43,7

5489

6543

3093

4738

8169

3000

-1,8

32451,0

34572,0

24934,0

25002,0

21598,4

6347,8

-5,1

13745,0

16521,0

11147,0

14318,0

16774,3

4144,3

-3,3

42,3

47,8

44,7

57,2

77,7

65,2

48,8

65,82

72,71
71,87

63,28

70,61
75,29

Сарчашма: таҳия ва ҳисоби муаллиф дар асоси маводи Раёсати андози в. Суғд дар солҳои 2014-2019

Барои ситонидани қарзи андоз бештар огоҳкунии андозсупорандагон
таъсири ҷиддӣ мерасонад. Гузаронидани мушоҳидаҳо дар ин самт нишон
медиҳад, ки дар давоми солҳои 2014-2019 дар натиҷаи додани огоҳнома атрофи
30-40%-и андозсупорандагони калон қарзи андози худро пардохт менамоянд.
Дар натиҷаи додани огоҳномаҳо нисбати соҳибкорони инфиродӣ бошад ба
ҳисоби миёна дар давоми солҳои мушоҳидашаванда 50-60% қарзи андозии онҳо
ситонида шудааст.
Баланд бардоштани самаранокии назорати андоз ва сифати кори Раёсати
андоз дар вилояти Суғд омили афзоиши даромади низоми буҷет ба ҳисоб
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меравад. Ҳамин тариқ, яке аз вазифаҳои асосии мақомоти андоз дар марҳилаи
кунунӣ таъмини пурра ва саривақтии ба буҷет ворид намудани андозҳо ва
пардохтҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ҳисоб меёбад.
Ҷадвали 19. - Бақияи қарзи андози дар натиҷаи санҷиш муайянкардашуда
дар солҳои 2014-2019 (млн.сомонӣ)
таъғ. нисбат ба
соли 2019

2
Шумора/сол
Бақияи қарзи андози дар
натиҷаи санҷиш
муайянкардашуда
(ҳаз.сомонӣ)
Парвандаҳои ба мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ ирсолшуда
(адад)
Маблағи андозҳои
пинҳоншудаи дар
парвандаҳо дарҷшуда
Ба маблағи мазкур ирсол
шудааст (ҳаз.сомонӣ)
Шумораи протоколҳои
ҳуқуқвайронкуниҳои
маъмурӣ дар натиҷаи
санҷишҳои ҳуҷҷати
тартибдодашуда
Маблағи ҷаримаҳои
ҳисобкардашуда
(ҳаз.сомонӣ)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014
мар.

2018%

23316,0

7328,1

9471,6

3871,9

4920,5

4732,9

-4,9263

-3,81

79

55

58

58

31

18

-4,389

41,94

26618,3

12344,7

13700,0

12117,3

8368,2

7942,9

-3,3512

-5,08

26618,3

12300,0

13700,0

12117,3

8362,2

7942,9

-

-

1309

1161

2221

1447

1135

1281

-1,0218

12,86

7733,0

7374,7

8680,1

10684,9

11718,9

13173,2

1,703

12,41

Сачашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси маводи Раёсати андози в. Суғд дар солҳои 2014-2019 ҳисоб ва таҳияи шудааст.

Чуноне ки дар ҷадвали минъбаъда оварда шудааст, бақияи қарзи андози
дар натиҷаи санҷиш муайяншуда дар соли 2014 23316,0 сомонӣ ташкил намояд,
пас ин нишондод дар соли 2019 4732,9 сомонӣ мебошад, ки тафовут 5
маротибаро ташкил мекунад.
Нисбати

андозсупорандагоне,

ки

ба

қонунвайронкунии

андоз

ва

пинҳонкунии андозҳо ба маблағҳои калон роҳ додаанд ва аз ҳисоби санҷишҳои
якҷоя гузаронидашуда барои чораҷӯии минбаъда ва қабул намудани қарорҳои
дахлдор ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар маҷмӯъ, 18 маводи санҷишӣ ба маблағи
7,9 млн. сомонӣ фиристода шудааст.
Маълумоти дигари омориро қайд намудан ҷоиз аст, ки маблағи ҷаримаҳои
татбиқгардида нисбати андозсупорандагон, ба ҳисоби миёна, ба сари ҳар як
нафар дар Раёсати санҷиши андоз дар вилояти Суғд 1,8 ҳазор сомонӣ, Нозироти
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андозсупорандагони

калон

(НАК)

1,4

ҳазор

сомонӣ

ва

Нозироти

андозсупорандагони миёна (НАМ) 3,0 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.
Ҷадвали 20. - Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар соҳаи мақомоти андоз аз
тарафи андозсупорандагон дар солҳои 2014-2019

Нишондодҳо ва солҳо
Шумораи умумии
ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ:
аз ҷумла:
Шахсони воқеӣ
Шахсони мансабдор
Соҳибкорони
инфиродӣ
Шахси ҳуқуқӣ
Шахси хориҷӣ
Маблағи ҷаримаҳои
татбиқкардашуда
(сомонӣ)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

таъғ. нисбат ба
соли 2019
2014
2018
мар.
%

5364
1406
2315

7693
1815
3616

7721
1694
3699

8211
1665
4138

8923
2306
3966

9198
2401
4092

1,7147
1,7076
1,7676

3,08
4,12
2,42

972
671
0

1438
822
2

1643
683
2

1493
911
4

1844
805
2

1914
791
0

1,9691
1.1788

3,79
-1,74

13602200

1387311
5

14852301

1923283
1

2139949
7

1848224
1

1,3587

13,63

Маблағи ҷаримаҳои
1170000
1707779 1928254 1741383
ситонидашуда
8984321
0
12941529 8
7
2
1,9382 -9,69
Фоизнокӣ
66
84,3
87,1
88,7
90,1
94,2,1
85,07
Бақияи ҷаримаҳои
дар мӯҳлаташ
ситониданашуда
4617879
2173115 1910772
2155033 2116950 1068409 -4,3
49,53
Сачашма: ҳисоб ва таҳияи муаллиф дар асоси маводҳои шӯъбаи санҷиши андозҳои Раёсати андози в. Суғд дар
солҳои 2014-2019

Аз ҷадвали додашуда дидан мумкин аст, ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз
ҷониби андозсупорандагон сол аз сол ба қисматҳои он якчанд маротиба
афзудааст. Масалан ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати шахсони воқеӣ соли
2014 5364 адад ташкил карда бошад, ин нишондод дар соли 2019 ба 9198 адад
боло рафтааст, ки 1,5 маротиба зиёд мебошад. Раванди дигаре, ки мо таҳлил
намудем ин нисбати шахсони мансабдор мебошад, яъне соли 2014 аз ҷониби
онҳо 2315 ҳуқуқвайронкунӣ шуда бошад ин нишондод соли 2019 ба 4092
расидааст.
Натиҷаи

санҷишҳои

камералӣ

муҳимтарин

заминаи

интихоби

андозсупорандагон барои гузаронидани санҷишҳои андоз дар маҳал мебошанд.
Ин ҷадвали 21 тасдиқи онро дорад, ки назоратҳои камералӣ тадриҷан ба
шакли асосии назорати андоз табдил меёбанд. Тамоили пайдошаванда аз як
қатор омилҳо вобаста аст, ки ба онҳо дохил мешаванд:

91

- камхарҷ гузаронидани санҷишҳои камералӣ нисбат ба санҷишҳои
амалиётӣ ва имконоти ҳадди автоматикунонии онҳо;
- фарогирии пурраи андозсупорандагоне, ки ба мақомоти андоз ҳисоботи
андоз пешниҳод кардаанд, дар ҳоле ки на бештар аз 2% андозсупорандагон ба
санҷишҳои амалиётӣ ҷалб карда мешаванд;
- санҷишҳои камералӣ ба мониторинги нишондиҳандаҳои ҳисоботи андоз,
инчунин таҳлили сатҳ ва динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти
молиявию хоҷагии ташкилотҳо, санҷиши нишондиҳандаҳои ҳисоботӣ барои
муқоиса бо маълумот аз манбаъҳои берунӣ имкон медиҳанд.
Ҷадвали 21. - Динамикаи нишондиҳандаҳои самаранокии ташкилӣ ва
амалии назорати камералӣ ва амалиётӣ дар Раёсати андози вилояти Суғд

Нишондиҳанда

2015

2016

2017

2018

2019

таъғ. нисбат
ба соли 2019
2015
2018
мар.
%

Санҷиши камералӣ
Шумораи назорати камералии
гузаронида (адад)
Маблағи огоҳномаҳои назорати
камералии додашуда (ҳаз. сомонӣ)
Аз он ҷумла: эъломияи иловагӣ
пешниҳод карда шуд
Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пешниҳод
карда шуд
Аз ҳисоби ҳақдорӣ
(изофапулӣ) пушонида шуд
Пардохт карда шуд (ҳазор сомонӣ)
Шумораи қарорҳои қабулкардашуда
Маблағи дар қарорҳои қабулкардашуда
дарҷшуда
Маблағи аз ҳисоби қарорҳо
пардохтшуда

2234

3294

4152

3381

3362

1,5049

-0,56

45622,4

60773,8

68501,1

50692,3

62495,7

1,3698

23,28

20838,7

32298,6

42075,2

30138,0

35138,1

1,6861

16,59

9775,5

19777,6

17918,6

12080,0

13241,1

1,3545

9,61

4611,6
12193,6
86

8800,0
17479,4
74

12835,2
23468,6
115

6451,6
20622,6
42

7541,2
21279,1
39

1,6335
1,7451
-

16,89
3,18
-

17223,2

5854,2

8145,5

6914,0

3278,7

-5,2530

-53,58

556,2

432,5

-2,6397

-22,24

1141,7
1739,5
3414,8
Санҷиши амалаиётӣ

Шумораи назорати амалиётии
гузаронидашуда, дар нуқтаҳои савдо ва
хизматрасонӣ (адад)
10279
12778
12405
9752
9139
-1,1247 -5,73
Ҳуқуқвайронкунии ошкоршуда (адад)
1939
2173
2114
2458
2363
1,2186
-3,86
Маблағи ҷаримаҳои ҳисобкардашуда
(ҳаз. сомонӣ)
2219,1
2526,1
3103,4
3700,0
3932,1
1,7719
6,27
Ҳиссаи натиҷанокии санҷиш, %
18,8
17,0
25,0
25,2
26,7
22,54
Барилова ҳисоб карда шуд.
(ҳаз.сомонӣ)
9677,0
9088,7
4840,7
9400,0
9123,0
-1,0607 -2,95
Андоз
9677,0
9088,7
4840,7
9400,0
9123,0
Пения, муҷозот
0
0
0
0
0
Барилова аз 1 натиҷаи санҷиш
(сомонӣ)
941
711
390
963
927
-1,0151 -3,74
Сачашма: таҳияи муаллиф дар асоси маводи шӯъбаи санҷиши андозҳо дар Раёсати андози вил. Суғд солҳои 2015-2019
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Тавре ки дар ҷадвал дида мешавад, давоми соли 2019 аз ҷониби мақомоти
андози вилоят нисбати шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва филиалу
намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ 3362 назорати камералӣ гузаронида
шудааст, ки дар натиҷа, ба маблағи 62,7 млн. сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб
кардан

ва

пинҳонкунии

андозҳо

ошкор

гардида,

тибқи

тартиби

муқарраргардида ба андозсупорандагон огоҳиномаҳо ирсол карда шудаанд.
Баъди ирсоли огоҳиномаҳо аз ҷониби андозсупорандагон ҷиҳати ислоҳи
камбудиҳо ба маблағи 35,1 млн. сомонӣ эъломияҳои иловагӣ пешниҳод
гардидааст, ки 55,9 фоизи маблағҳои дар огоҳиномаҳо дарҷшударо ташкил
медиҳад ва нисбат ба соли 2018 5,0 млн. сомонӣ зиёд мебошад. Аз ҳисоби
эъломияҳои

иловагии

аз

ҷониби

андозсупорандагон

пешниҳодгардида,

изофапулиҳои андозсупорандагон ба маблағи 12,1 млн. сомонӣ пӯшонида, ба
буҷет 18,5 млн.сомонӣ пардохт гардидааст, ки дар маҷмӯъ, 52,7 фоизи маблағи
эъломияҳои иловагӣ пешниҳодшударо ташкил медиҳад. Бақияи маблағҳои ба
буҷет пардохтнашуда санаи 1-уми январи соли 2020 ба 4,5 млн. сомонӣ ё ба
12,8 фоиз баробар мебошад.
Шумораи умумии андозсупорандагони қарздор то санаи 31.12. 2019, дар
маҷмӯъ, 9636 ададро ташкил дода, нисбат ба аввали сол 1342 адад кам шудааст.
Дар соли 2019 аз тарафи раёсати андоз дар вилоят 1433 андозсупорони қарздор,
муайян гардидаанд. Аз ҷумла, 410 адад қарорҳо дар бораи ситонидани қарзи
андозҳо аз ҳисоби маблағҳои суратҳисоби андозсупоранда ва дебиторони онҳо
ба маблағи 27,1 млн. сомонӣ, 6 адад қарорҳо дар бораи ситонидани қарзи андоз
бо роҳи ҳабси молу мулк ва маҳсулоти тайёр ба маблағи 1,1 млн. сомонӣ ва
1311 адад қарорҳо дар бораи ситонидани маблағи қарзи андозҳо аз ҳисоби пули
нақди андозсупоранда ба маблағи 17,2 млн. сомонӣ қабул гардидааст.
Аз

ҷониби

андозсупорандагон

бо

роҳи

пешниҳоди

ҳуҷҷатҳои

тасдиқкунанда ба маблағи 8,1 млн. сомонӣ, номутобиқатиҳои ҷойдошта дар
ҳисоботҳо бартараф карда шудаанд, ки 13 фоизи маблағи огоҳиномаҳоро
ташкил менамояд. Нисбати 39 огоҳиномаҳои назорати камералӣ санади
дахлдор тартиб ёфта, ба маблағи 3,7 млн. сомонӣ қарор қабул гардида, аз он ба
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буҷети ҷумҳуриявӣ 330,2 ҳазор сомонӣ пардохт карда шудааст. Инчунин, дар
соли 2019 аз тарафи мақомоти андози вилоят фаъолияти 9139 андозсупоранда
таҳти санҷиши амалиётӣ қарор гирифтааст.
Дар баробари ин, сарфи назар аз самаранокии баланди санҷишҳои
амалиётӣ дар соҳаи андоз дар муайян ва решакан кардани далелҳои
вайронкунии қонунгузории андоз, дар интихоби андозсупорандагон барои
татбиқи онҳо мушкилоти ҷиддӣ ба назар мерасад. Вазъият аз набудани низоми
самараноки қабул ва мубодилаи маълумот бо мақомотҳои минтақавии андоз,
инчунин нокифоягии автоматикунонии раванди банақшагирӣ ва пешбурди
санҷишҳои амалиётии андоз бадтар мешавад. Дар натиҷа, низоми буҷетии
кишвар маблағҳои назаррасро ба даст намеорад. Ғайр аз он, татбиқи маъмулии
маъмурикунонии андоз худ аз худ як раванди хеле гаронарзиш аст, ки
захираҳои зиёди меҳнатӣ, моддӣ ва молиявиро талаб мекунад.
Дар баробари ин, истифодаи манбаъҳои иттилоотӣ аз ҷониби Раёсати
андоз ҳангоми гузаронидани санҷишҳои амиқи назорати камералӣ ва интихоби
андозсупорандагон барои санҷишҳои амалиётӣ ҳанӯз ҳам дар сатҳи нокифоя
қарор дорад. Амалан ягон барномае вуҷуд надорад, ки назорати соҳавии
андозро ҳамроҳӣ кунад.
Вобаста ба ин, шӯъбаи санҷиши андозҳои Раёсати андоз ва мақомотҳои
ҳудудии андоз вазифадор карда мешаванд, ки ба сатҳ ва сифати санҷишҳо
аҳамият диҳанд, ҳангоми қабули санадҳои санҷишӣ аз кормандон риояи шакли
намунавии санади санҷишӣ ва талабот доир ба тартиб додани санадҳои
санҷиши маҷмӯии ҳуҷҷатии андозро ҳатман талаб кунанд ва ҷиҳати ситонидани
маблағи қарзи санадҳои санҷишӣ чораҷӯӣ намоянд.
Нишонаи асосии назорати андоз дар диссертатсия миқдор ва сифати
санҷишҳои андозии дар давраи таҳлилшаванда гузаронида шуда қабул шудааст.
Натиҷаи (нишондиҳандаи сифатӣ) санҷишҳои андоз маблағи андозҳои барилова
пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш ошкоргардида баромад мекунад, ки ба
буҷети давлатӣ супорида мешаванд. Барои ин маълумотҳои ҷадвали 22 - ро,
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инчунин бақияи қарзи андози дар натиҷаи санҷиш муайянкардашударо
истифода мебарем.
Ҷадвали 22. - Санҷиши андозсупорандагон ва нитиҷаҳои он дар
вилояти Суғд солҳои 2014-2019
2014
Шумора/сол
Шумораи санҷиши ҳуҷҷати
гузаронандагон (бо
назардошти шаҳру ноҳияҳо)
Шумораи умуми санҷишҳои
маҷмӯӣ
Аз он ҷумла:
-шахсони ҳуқуқӣ
-хоҷагиҳои деҳқонӣ
-соҳибкорони инфиродӣ
Хароҷоти умумии буҷетӣ барои
санҷишҳо
Ҳисоби миёнаи рӯзҳои санҷиши
маҷмӯӣ
Маблағи андозҳои барилова
пинҳонкардашудаи дар рафти
санҷиш ошкоргардида
(ҳаз.сомонӣ)
Ба ҳисоби миёна ба ҳар як
андозсупорандаи санҷидашуда
(ҳаз.сомонӣ)
Маблағи андозҳои
рӯёнидашуда ё барқарор
кардашуда (ҳаз.сомонӣ)
Ҳисоби миёнаи андозҳои
ситонидашуда ба ҳар як
андозсупорандаи санҷидашуда
(ҳаз.сомонӣ)
Фоизнокии маблағҳои
ситонидашуда нисбати
маблағҳои дар натиҷаи санҷиш
муайянкардашуда

2015

2016

2017

2018

2019

таъғ. нисбат ба
соли 2019
2014
мар.

2018 %

52

52

52

52

52

52

-

-

1883

1705

2863

2625

1698

1410

1,3354

-16,96

634
612
637

489
760
456

454
1068
1364

657
709
1241

462
413
823

386
359
665

-1,6424
-1,7047
1,0439

-16,45
-13,08
-19,19

3881,4

3492,6

4460,8

4715,5

5012,1

6313,9

1,6226

25,97

9

10

8

10

11

10

-

-

62111,5

45404,0

53529,9

54664,1

53643,1

49943,1 -1,2436

32,9

25,9

18,7

20,8

31,6

26,9

-1,2230

-14,87

38795,1

38075,8

44058,3

50792,1

48722,5

41265,8 1,0636

-15,3

20,6

22,3

15,3

19,4

28,7

31,1

1,5097

8,36

62,4

83,8

82,3

92,9

90,8

83,6

1,3387

-7,93

-6,9

Сарчашма: ҳисоб ва таҳияи муаллиф дар асоси маводи шӯъбаи санҷиши андозҳо дар Раёсати андози вил. Суғд солҳои
2014-2019

Маълумоти дигарро қайд намудан бамаврид аст, ки дар соли 2019 тибқи
нақшаи тасдиқшуда ва дархостҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар фаъолияти 1410
шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ санҷиши риояи қонунгузории андоз
гузаронида шуда, дар натиҷа, ба маблағи 49,9 млн. сомонӣ кам ҳисоб кардан ва
пинҳонкунии андозҳо ошкор ва аз он зиёда аз 41,7 млн. сомониаш ба буҷет
ирсол шудааст. То санаи 31.12.2019, 623 ҳолати бидуни қайд дар мақомоти
андоз ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ машғул гардидани шахсони
воқеӣ, 1112 ҳолати дар ҳисобот нишон надодани коргарони кироя, 204 ба иҷора
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додани объектҳои ғайриманқул ошкор гардида, дар рафти санҷиш камбудиҳо
ошкор ва бартараф карда шудаанд.
Аз ҳисоби маблағҳои қаблан дар солҳои 2014-2019 барилова ошкоршуда,
тавре ки маълум аст маблағи андозҳои барилова пинҳонкардашудаи дар рафти
санҷиш ошкоргардида рӯёнида нашуда буданд, дар ин давра ба буҷет 1,7 млн.
сомонӣ ворид гардид. Дар натиҷа, маблағҳои то санаи 31-уми декабри соли
2019 ба буҷет пардохтшуда аз ҳисоби корҳои назоратӣ, дар маҷмӯъ, 47,1 млн.
сомониро ташкил дод.
Бақияпулии қарзи андозҳо аз ҳисоби санҷишҳои гузаронидашудаи солҳои
2013-2019 то санаи 31-уми декабри соли 2019 маблағи 44,8 млн. сомониро
ташкил додааст. Он нисбат ба 1 январи соли 2019 ба маблағи 5,0 млн. сомонӣ
зиёд гардидааст.
Таҳқиқи фаъолияти мақомоти андоз, ки аз ҷониби мо дар мисоли вилояти
Суғд дар давраи солҳои 2014-2019 гузаронида шудааст, нишон дод, ки роҳи
самараноки ҳалли қарзҳои андоз аз ҷониби мақомоти андоз ташкили ирсол
кардан ба қарздор оид ба пардохти андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои андоз аз инҳо
иборат аст. Самаранокии ин усул ба 35% мерасад ва ҳиссаи ҷамъоварии
маблағҳо дар ҳаҷми умумии пардохти қарз 65% -ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон,
таҳқиқот нишон дод, ки дар маҷмӯъ самаранокии низоми амалкунандаи ҳалли
қарзҳои андоз аз 27% зиёд нест.
Ҳисобҳои мо ба муайян намудани алоқамандӣ байни миқдор ва сифати
санҷишҳои андозии дар давраи таҳлилшаванда гузаронидашуда ва маблағи
андозҳои барилова пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш ошкоргардидаи ба
буҷет воридшаванда равона гардидааст. Дар ин намуди масъалаҳо истифодаи
коэффитсенти мувофиқат (коррелятсия, муҳосибот) қабул шудааст, ки барои
муайян намудани алоқамандӣ байни ду хусусият татбиқ карда мешавад.
Принсипи мувофиқати ҷуфтро қабул намуда, мо алоқамандии байни
хароҷотҳои пулии (ададии) буҷет барои гузаронидани санҷишҳои андоз дар
давраи

таҳлилшаванда

(2014-2019)

ва

маблағи

андозҳои

барилова
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пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш ошкоргардидаро дар ин давра муайян
менамояд.
Бо мақсади муайян намудани робитаи таносубӣ байни ин тағйирёбандаҳо
сараввал маълумотҳои ҷадвали 19-уми дар боло нишондодашуда ва ҷадвали 22ро истифода бурда, ҷадвали мувофиқро тартиб медиҳем. Инчунин барои иҷрои
вазифаи гузошташуда, коэффитсиенти хаттии кореллятсияро (мувофиқат) (ё
коэффитсиенти мувофиқати Пирсон), ки Карл Пирсон, Френсис Эджуорт ва
Рафаэль Уэлдон дар солҳои 90-уми асри ХIХ кор карда баромадаанд 96,истифода
мебарем. Коэффитсиенти мувофиқат бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:
𝐶𝑟 (𝑋, 𝑌) =

∑(𝑥−𝑥̅ )(𝑦−𝑦̅)

(13).

√∑(𝑥−𝑥̅ )2 ∑(𝑦−𝑦̅)2

Дар ин ҷо x, y қимати миёнаи интихоб.
Муайян кардани алоқамандиро аз рӯи ду параметр мегузаронем;
1) алоқамандӣ байни миқдори санҷишҳои андоз тағйирёбандаи x ва
маблағи

андозҳои

барилова

пинҳонкардашудаи

дар

рафти

санҷиш

ошкоргардида (тағйирёбандаи y) барои солҳои 2014-2019;
2)

алоқамандӣ

байни

хароҷотҳои

буҷет барои

санҷишҳои

андоз

тағйирёбандаи x ва маблағи андозҳои барилова пинҳонкардашудаи дар рафти
санҷиш ошкоргардида тағйирёбандаи y барои солҳои 2014-2019.
Ҷадвали 23. -Маълумотҳо барои муайян намудани алоқамандии
коррелятсияи байни миқдор ва сифати санҷишҳои андозии
гузаронидашуда Раёсати андоз дар вилояти Суғд солҳои 2014-2019

Солҳо

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Маблағи андозҳои барилова
пинҳонкардашудаи дар рафти
санҷиш ошкоргардида,
(тағйирёбандаи y) аломати
натиҷавӣ (сомонӣ)
1
62111,5
45404,0
53529,9
54664,1
53643,1
49943,1

Миқдори санҷишҳо
(тағйирёбандаи x)
омили 1-ум (адад)
2
1883
1705
2863
2625
1698
1410

Хароҷоти буҷетӣ
барои санҷишҳо
(тағйирёбандаи x)
омили 2-юм
(сомонӣ)
3
3881,4
3492,6
4460,8
4715,5
5012,1
6313,9

Бақияпулиҳо аз
рӯи ҳаммаи
андозҳо,
(сомонӣ)
4
23316,0
7328,1
9471,6
3871,9
4920,5
4732,9

(коркади муаллиф)
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Маълумоти ҷадвали 23 нишон медиҳад, ки коррелятсияи бақияпулии андоз
дар вилояти Суғд бо чунин омилҳо, ба монанди миқдори санҷиш (маротиб),
хароҷоти

буҷети

(ҳазор

сомонӣ),

ва

маблағи

андозҳои

барилова

пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш ошкоргардида (ҳазор сомонӣ) вобастагии
калон дорад.
Маълумотҳоро аз ҷадвали 23 ба ҷадвали электронии Microsoft Excel-2010
барои ҳисоби алоқамандии коррелятсионӣ байни миқдори санҷишҳои андоз (x)
ва маблағи андозҳои барилова пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш
ошкоргардида (x) аз рӯи формулаи дар боло овардашуда пардохт намуда
қимати манфии -0,111686739 -ро ҳосил мекунад ва ин ҳамон қиматро нишон
медиҳад, ки алоқа байни нишонаи y ва омили x суст ва баръакс аст. Бо дигар
мазмун, афзоиши миқдори санҷишҳои андоз натавонист бо афзоиши зиёди
маблағи

андозҳои

барилова

пинҳонкардашудаи

дар

рафти

санҷиш

ошкоргардида оварда расонид.
Фаъолияти назоратии мақомоти андозро набояд аз нуқтаи назари
муносибатҳои маҷбурии давлат бо шаҳрвандон арзёбӣ намуд, балки бояд
ҳамаҷониба бо назардошти ҳуқуқҳои қонунӣ ва манфиатҳои соҳибкорон амалӣ
карда шавад.
Ба муайян кардани ҳисоби параметри дуюмин мегузарем.
Акнун,

бо

истифодаи

формулаи

дарболоовардашуда

ва

ҷадвали

электронии Microsoft Excel-2010 чунин амалҳоро иҷро намуда, вобастагии
коррелятсиониро байни хароҷоти буҷет барои санҷишҳои андоз (x) ва маблағи
андозҳои барилова пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш ошкоргардида (y)
ҳисоб мекунем ва қимати мусбии коррелятсияи + 1,7-ро ҳосил мекунем, ки
алоқа байни нишонаи y ва омили x бисёр қавӣ ва мустақим аст, нишон медиҳад.
Бо мазмуни дигар, зиёдшавии ҳароҷоти буҷет барои санҷишҳои андозии
афзоиши назарраси маблағи андозҳои пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш
ошкоргардидаи андозиро дар давраи таҳлилшаванда таъмин намуд.
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Таҳлили муқоисавии воридоти нақшавии андозҳо дар соли 2019 бо
воридоти воқеии дар соли 2018, инчунин таҳлили омили дар доираи муайян
кардани мувофиқати коррелятсионӣ байни миқдор ва сифати санҷишҳои андози
гузаронидашуда ва маблағи бариловаи андозҳои пинҳонкардашудаи дар рафти
санҷиш ошкоргардида, ба пешниҳод намудани хулосаҳои муҳимми зерин
нисбати аҳамияти маъмурикунонии андоз оварда расонид:
- қабули Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ислоҳоти нав дар соли
2013 ба афзоиши даромади буҷет нақши асосиро мебозад. Дар ин ҳолат нақши
фискалии низоми андоз бар нақши ҳавасмандкунонии он ҳатто баъди таҳияи
Кодекси андоз бо тағйиру иловаҳо низ боқӣ мемонад. Ин дар навбати худ
хавфҳои дахлдорро барои бехатарии молиявии давлат дар нақшаи дурнамо ба
миён оварда метавонад;
- кӯшишҳои мақомотҳои маъмурикунонии андозро ба ҷорӣ намудани
тадбирҳои аввалиндараҷа оид ба (амалӣ) ситонидани маблағи андозҳои
барилова пинҳонкардашудаи дар рафти санҷиш ошкоргардида ба буҷети
давлатӣ равона намудан зарур аст. Таҳлил дар ин самт нишон дод, ки афзоиши
маблағгузории буҷетии назорати андоз натиҷаҳои дилхоҳро дар намуди
афзоиши воридот ба буҷет таъмин карда метавонад. Қимати баланди мусбии
коэффитсиенти коррелятсия байни хароҷотҳои буҷет барои назорати андоз ва
маблағи

бариловаи

андозҳои

пинҳонкардашудаи

дар

рафти

санҷиш

ошкоргардида далели возеҳи чунин меъёри (ё намуди, шакли) маъмурикунонии
андоз мебошад.
Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии ситонидани қарз, мо
пешниҳод менамоем, ки мутобиқи боби 2 моддаи 72 Кодекси андоз, ҳамзамон
барои ҳабси мустақилонаи молу мулки қарздорон ҳуқуқ ба мақомоти андоз
дода шавад. Ба андешаи мо, ин имкон медиҳад, ки самаранокии фаъолияти
мақомоти андоз барои ситонидани қарзи андоз тавассути кам кардани
хароҷотҳо, гардиши ҳуҷҷатҳо, такмил додани ҳамкориҳои байни шӯъбаҳо дар
дохил ва умуман амали мақомоти андозро зиёд мегардонад. Барои татбиқи ин
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ақида шумораи нозирони кор бо андозсупорандагони бемасъулият ва ҳуқуқи ба
онҳо додани маҷбуран ситонидани андоз ҳабси молу мулки қарздор зарур аст.
Бояд қайд намоем, ки ин пешниҳодҳо дар асоси таҳлили мо, инчунин бо
назардошти

таҷрибаи

шахсии

фаъолияти

амалии

муаллиф дар соҳаи

маъмурикунонии қарзи андоз таҳия шудаанд. Тамоми маҷмӯи ин пешниҳодҳо
ба коҳиш додани қарзҳои андоз ва пешгирии пайдоиши он равона карда
шудааст. Тибқи ҳисобҳои пешакии мо, татбиқи ин маҷмӯи пешниҳодҳо
самаранокии умумии низоми амалкунандаи назорати андозро беҳтар намуда,
ҷамъоварии андозҳоро дар маҷмӯъ 5-10% зиёд мекунад ва қарзҳои андоз аз
буҷети давлатӣ 15-20% кам мешаванд.
Бо истифода аз методикаи аз ҷониби умум қабулшудаи таҳлили омилҳо,
мо сабабҳои ташаккули қарзи андозро дар заминаҳои берунӣ ва дохилӣ ба
низом медарорем, ки дар онҳо ба таври умумӣ ва мушаххас нишон дода
мешавад. Ин раванд, ба андешаи мо, бо он асоснок аст, ки фаъолияти мақомоти
андоз аз рӯи нишондиҳандаҳои ягона баҳогузорӣ карда мешавад, дар ҳоле ки
бояд хусусиятҳои хоси минтақа ба назар гирифта шаванд. Бо назардошти ин, ки
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асоси маводи Раёсати андоз дар вилояти Суғд
гузаронида шудааст, мо кӯшиш менамоем, ки таснифи муаллифро дар бораи
сабабҳои ба вуҷуд омадани қарзи андоз таҳия намоем:
1). Тақсимоти нобаробарии шумораи санҷишҳои андоз дар субъектҳои
хоҷагидор ошкор карда шуд, ки ин, ба андешаи мо, самаранокии фаъолияти
мақомоти андозро дар минтақа оид ба назорати санҷиш, ки шумораи онҳо аз
ҳама бештар аст, коҳиш медиҳад.
Ба ибораи дигар, ба низом даровардани сабабҳои ташаккули қарзи андоз
хусусиятҳои минтақавӣ дорад. Аз ин сабаб, тавсияҳои таҳияшуда оид ба баланд
бардоштани самаранокии маъмурикунонии қарзҳои андоз дар як минтақа
метавонанд дар минтақаи дигар оқибатҳои гуногун дошта бошанд.
2) Сабабҳои мушаххаси берунии ба вуҷуд омадани қарзи андоз дар
вилояти Суғд, ба ғайр аз он нишондодҳо, инҳоянд:
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- амалҳои бесамари мақомот ва худидоракунии маҳаллӣ дар ҳалли
мушкилоти қарзи андоз;
- сохтори амалкардаистодаи иқтисодиёт дар минтақа, дараҷаи баланди
инҳисори (монополияи) он аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ;
- фазои номусоиди сармоягузорӣ.
3). Хатари аз ҳама калон бо сабабҳои маъмулии дохилӣ, ки дар натиҷаи
коҳиши иқтисод ва ақибмонии иқтисодии вилояти Суғд, ба вуҷуд омадааст,
инҳоянд:
- фарҳанги пасти андозсупорӣ, сатҳи интизом ва саводнокӣ;
- бузургии касри буҷети ҷумҳуриявӣ ва вобастагии пурраи молиявӣ аз
буҷети давлатӣ ё маҳаллӣ.
Сабабҳои мушаххаси дохилии ташаккули қарзҳои андоз аз инҳо
иборатанд:
- бартарии муносибатҳои байнишахсӣ ва ғайрирасмӣ нисбат ба қонунҳо, ки
бо робитаҳои коррупсионӣ дар ҳама сатҳҳо таҳрик шудаанд;
- ташхиси пешакии андозсупоранда бо таҳлили меъёрҳои оммавии хавфи
содир кардани ҳуқуқвайронкунии андоз маҳдуд мешавад;
- картотекаи хавфҳои содир намудани ҳуқуқвайронкунии андоз аз ҷониби
андозсупорандагон ташкил карда нашудааст.
Натиҷаҳои ба низом даровардани сабабҳои қарзи андозро ҷамъбаст
намуда, қайд менамоем, ки таҳқиқоти ин масъалаҳо омӯзиши дақиқтарро талаб
мекунад. Барои ин, ба андешаи мо, корҳои таҳлилиро дар сатҳи ибтидоии
мақомоти минтақавии андоз бо истифода аз усулҳое, ки мо дар боло пешниҳод
намудем, вусъат додан зарур аст. Ҳамин тариқ, татбиқи маҷмӯи чораҳои
пешниҳодшуда, имкон медиҳад, ҳаҷми қарзи андозҳо коҳиш ва самаранокии
маъмурикунонии он афзоиш меёбад. Дар натиҷа субсидияи буҷети ҷумҳуриявӣ
ва маҳаллӣ коҳиш меёбад ва ҷамъоварии андозҳову пардохтҳо афзоиш хоҳад
ёфт.
Қайд менамоем, ки шаклҳои танзим ва усулҳои маъмурикунонии қарзи
андоз дар минтақа, ки аз ҷониби мо тавсиф шудаанд, ҳоло ҳалли худро
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наёфтааст. Дар ин маврид, таҳлили амиқ ва арзёбии таҷрибаи татбиқи ин
шаклҳоро барои таҳияи муқаррароти назариявии аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва
тавсияҳои амалӣ барои самаранокии маъмурикунонии қарзи андозро талаб
мекунад
Хуллас, агар ин масъалаҳо дар шароити муосир комилан бартараф шавад,
мақомотҳои минтиқавии андоз аз маҷбуран ситонидани андоз ба намуди
хизматрасонӣ (бештар машғул шудан ба вазифаи аслии худ) табдил меёбанд, ба
ҳамин тариқ, вазифаи фискалӣ тадриҷан ба вазифаи хизматрасонӣ иваз шуда
шарикии судманд миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон бо риояи
тавозуни манфиатҳои ҳар як ҷониб ба роҳ монда мешавад, ки дар зербоби 3.2.
муфассалтар баён карда шудааст.
2.3. Самтҳои афзалиятноки такмили рушди маъмурикунонии андоз
дар раванди татбиқи технологияи иттилоотии рақамӣ
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба моҳияти маъмурикунонии андоз дар давраи
татбиқи васеи дастовардҳои пешрафти илмию техникӣ дар соҳаи молия ва
рақамикунии иқтисодиёт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд, ки зарурати
омӯзиши алоҳидаи тағйироти сифатии муносибатҳои андозиро дар шароити
муосири иқтисодӣ бо назардошти хусусиятҳои тафаккури андози миллӣ тақозо
менамояд.

Рақамикунонӣ

дар

заминаи

технологияи

иттилоотии

коммуникатсионӣ ва рушди низомҳои муосири алоқа, гузариши иқтисодиёт ба
моделҳои нави бизнес – равандҳо ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла, тиҷорати
электронӣ, Интернет – банкинг, дастрасии фосилавӣ ба хизматрасониҳои
давлатӣ дар шакли электронӣ ва дигар хизматрасониҳои иттилоотӣ, ки
унсурҳои муҳиммии рақамикунонии иқтисодиёти минтақа ба шумор меравад.
Дар асоси дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 39 аз 30.12.2019 Консепсияи
рақамикунонии иқтисодиёт қабул гаштааст, ки ин ҳуҷҷати муҳимми давлатӣ
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дар ин самт баромад менамояд. Косепсияи мазкур ба Стратегияи миллии рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 асос ёфта, назари ягонаи
истифодаи технологияи муосири рақамиро барои ноил шудан ба ҳадафи олии
рушди дарозмуддати Тоҷикистон, яъне ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии
аҳолии кишвар ифода мекунад. Татбиқи амалии он имкон медиҳад, ки бо
назардошти равандҳои рушди иқтисоди ҷаҳонӣ дар самти рақамикунонии
иқтисоди миллӣ заминаҳои бунёдӣ гузошта, номгӯи зиёди хизматрасониҳои
давлатӣ сари вақт ва босифат тариқи электронӣ ба шаҳрвандон расонида шавад.
Дар доираи татбиқи барномаи рушди маъмурикунонии андоз тавонист
марҳалаи аввали рақамикунонии соҳаи андоз, яъне ташкили инфрасохторҳои
маҳдуд ва кушодаи коммуникатсионӣ, компютерикунонии пурраи мақомоти
андоз, таъсиси марказҳои захиракунонӣ ва коркарди маълумот, мубодилаи
иттилооти дохилӣ ва берунӣ, инчунин, ташкили терминалҳои хизматрасонӣ
барои шаҳрвандон ва андозсупорандагонро дар амал татбиқ намояд.
Ин масъала дар рушди иқтисодиёти минтақа низ аҳамияти калонро пайдо
менамояд, ки дар ду самараи иқтисодӣ инъикос мегардад:
1.

Дар

механизми

фаъолияти

иқтисодиёти

минтақа

хароҷотҳои

трансаксионӣ паст мегардад ва ин бевосита ба баландшавии самаранокии
иқтисодӣ оварда мерасонад.
2. Баҳамтаъсирӣ байни минтақаҳо афзоиш меёбад ва ин рақобатпазирии
минтақаҳоро баланд мебардорад.
Боиси қайд аст, ки аллакай дар соҳаи андоз натиҷаҳои муайян дар самти
рақамикунонии иқтисодӣ ба даст оварда шудааст. Раёсати андоз дар вилояти
Суғд дар асоси нақша чорабиниҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон инфрасохтори зарурии коммуникатсиониро дар вилоят ташаккул
дода, хизматрасониҳои электронии андозсупорандагонро ба роҳ мондааст.
Яке аз механизмҳои асосии танзимкунандае, ки имрӯз мақомоти андоз дар
самти рушди низоми хизматрасониҳои рақамӣ барои андозсупорандагон
фароҳам овардааст, портали электронӣ ба шумор меравад. Дар ин робита,
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дастрасии васеи истифодабарандагон ба иттилоот ва татбиқи Консепсияи
ҳукумати электронӣ ва гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ таъмин карда мешавад.
Ҷиҳати беҳтар намудани хизматрасониҳои электронӣ дар айни замон аз
ҷониби Раёсати андоз дар вилояти Суғд зиёда аз 20 номгӯи хизматрасониҳои
электронӣ ба андозсупорандагон ва шаҳрвандон ба роҳ монда шудааст. Дар
ҷадвали 24 самтҳои назарраси татбиқи технологияи муосири иттилоотӣ, яъне
хизматрасонии асосии электронӣ ва инчунин имкониятҳои асосии онҳо нишон
дода шудаанд:
Ҷадвали 24. - Номгӯи асосии хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз
№

Номгӯи хизматрасониҳо

1.
2.
3.
4.
5.

Гирифтани маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатӣ
Пешниҳоди эъломияҳо дар шакли электронӣ
Азназаргузаронии ҳисоботҳо
Тартиб додани санади муқоисавӣ
Маълумот дар бораи андозсупоранда вобаста ба тартиб додани
ҳисобнома – фактураи ААИ
Пешниҳоди эъломияҳо аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ
Саволу ҷавоб вобаста ба қонунгузории андоз
Таҳия намудани ҳисобнома – фактураи ААИ дар шакли электронӣ
Ҳисобкунаки андоз
Кодекси андоз барои телефонҳои мобилӣ дар платформаи Android
Гирифтани маълумот оид ба надоштани қарзи андоз
Гирифтани маълумот ҳамчун супорандаи андози тибқи низоми
содакардашуда дар қайди мақомоти андоз будан
Гирифтани маълумот дар бораи рақами мушаххаси андозсупоранда
Утоқи шахсии андозсупоранда барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ
Пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии давлатӣ
Мониторинг ва назорати мошинҳои назоратӣ хазинавӣ барои Марказҳои
хизматрасонии техникӣ
Ҳисобкунаки андоз ва модули баҳисобгирии андози замин
Дар реҷаи вақти мустақим (онлайн) бақайдгирӣ барои қабули
шаҳрвандон дар Кумитаи андоз (2017)
Онлайн мушовир
Бақайдгирии андозсупорандагон барои гузариш ба тартиби пешниҳоди
ҳисоботҳо ба таври электронӣ
Маркази тамос
Бақайдгирии иҷорадиҳандагони молу мулк
Пардохти андозҳо тавассути кортҳои бонкӣ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.

Давраи
мавриди
истифода
қарор додан
2009
2012
2012
2012
2013
2014
2013
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018

Сарчашма: маълумоти ҳисоботии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳо 2009 - 2018.
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Тибқи модулҳои нави зикргардида андозсупорандагон аз 1.01.2018 сар
карда имконият доранд, ки ҳуҷҷатҳои заруриро барои бақайдгирии давлатии
таъсисёбии

шахсони

ҳуқуқӣ,

соҳибкорони

инфиродӣ

ва

филиалу

намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷӣ бо тартиби электронӣ ба шуъба ва
бахшҳои бақайдгирии давлатии маҳалли фаъолияти худ пешниҳод намоянд.
Қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии
давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» аз 19.05.2009, № 508 ва аз
рӯи принсипи «Равзанаи ягона» ба роҳ мондани бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ оғози соҳибкориро дар кишвар сифатан
тағйир дод.
Раёсати андоз дар вилояти Суғд дар заминаи омӯзиши таҷрибаи пешқадам,
бо мақсади таъмини шаффофият дар баҳисобгирии муҳосибавӣ ва маҳдуд
намудани робитаи бевоситаи корманди андоз бо субъектҳои хоҷагидор, сода
намудани тартиби пешниҳоди ҳисобот ва баҳисобгирии дурусти даромад дар
доираи Консепсияи иқтисоди рақамӣ солҳои охир шаклҳои муосири истифодаи
мошинҳои
электрониро

назоратӣ
ба

роҳ

–

хазинавии

мондааст,

ки

дорои

таҷҳизоти

тавассути

он

интиқолдиҳандаи

маълумот

оид

ба

ҳисоббаробаркуниҳои нақдии пулӣ тариқи алоқаи мобилӣ ба махзани
маълумоти мақомоти андоз ворид гардида, ба таври автоматӣ коркард мешавад.
Ин имкон медиҳад, ки мақомоти андоз дар низоми онлайн раванди истифодаи
мошинҳои назоратӣ – хазинавӣ ва додани чипта ба харидорони молҳо, иҷрои
кор ва хизматрасониҳоро зери назорат қарор дода бошад. Ба мақсади пешгирии
қонунвайронкуниҳои андоз, тариқи ирсоли огоҳиномаҳои электронӣ ба «Утоқи
шахсии андозсупоранда» ва ё «паёмак» ба телефони мобилӣ, соҳибкорон аз
ҳолати ҷой доштани камбудиҳо оид ба риояи қонунгузории андоз огоҳонида
мешаванд.
Агар ба масъала аз нигоҳи дигар назар кунем, дар самти маъмурикунонии
андози электронӣ низ баъзе мушкилиҳо ҷой доранд. Омӯзиши фаъолияти
электронии Раёсати андоз дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки дар ин мақомот

105

соли 2019 ҳамагӣ 28 барномаҳои компютерӣ ба роҳ монда шудааст, ки на ҳамаи
онҳо истифода мешаванд.
Бо назардошти мураккабии маъмурикунонии андоз аз арзиши иловашуда,
зиёд будани вазни қиёсии он дар маҷмӯи маблағҳои дигар андозҳо, ҳолатҳои
иштибоҳианд ва ё дидаву дониста нодуруст истифода бурдани ҳисобномафактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ҳамчун варақаҳо
ҳисоботашон қатъӣ, барномаи «Системаи иттилоотии андоз»97 «Андоз аз
арзиши иловашуда ва пайгирии ҳисобнома - фактураҳо» таҳия ва мавриди
истифода қарор дода шудааст. Бинобар ҳамин, барои таъмини назорати дурусти
онҳо барномаи Системаи иттилоотии андоз «Баҳисобгирии андозҳои маҳаллии
шахсони воқеӣ» таҳия ва мавриди истифода қарор дода шудааст 98.
Диаграммаи 9. - Ҳиссаи шахсони ҳуқуқӣ бо тартиби электрониро
истифодабаранда дар минтақаҳои вилояти Суғд
НАК дар вилояти Суғд
НАМ дар вилояти Суғд
н. Шаҳристон
н. Ҷ.Расулов
ш. Хуҷанд
н. Спитамен
ш. Панҷакент
н. Мастчоҳ
ш. Конибодом
ш. Исфара
ш. Истиқлол
ш. Истаравшан
н. Зафаробод
н. Деваштич
ш. Бӯстон
н. Б.Ғафуров
н. Ашт
н. Айнӣ
0,0%

100,0%
100,0%
76,6%
84,4%
90,8%

85,5%
66,9%
77,7%
79,3%
75,5%
100,0%
74,0%
49,9%
59,4%
99,4%
81,8%
68,4%
94,5%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Сарчашма: дар асоси маълумоти ҳисоботии Раёсати андоз дар вилояти Суғд ба ҳолати 01.01.2020 тартиб
дода шудааст.
97Фармоиши

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. «Дар бораи тасдиқнамудани «Тартиби таъмини
дастрасии кормандони мақомоти андоз ба истифодабарии барномаҳои компютерии «Системаҳои иттилоотии андоз» аз 18.
06. 2014.- № -179. // [Манбаи электронӣ]. URL: www.andoz.tj [санаи муроҷиат: 23.01.2020 с].
98Меликов К. Истифодабарӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар фаъолияти мақомоти андоз / К.
Меликов // Паёми андоз. – Душанбе, 2014. – № 2.– С. 38-40.
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Қайд кардан ба маврид аст, ки бо ташаббуси Кумитаи андоз ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нозироти андози минтақаҳои вилоят толорҳои
хизматрасонии электронӣ (терминалҳо) ташкил карда шудааст. Дар ин
терминалҳо андозсупорандагон имконият доранд аз шабакаи Интернет ва
барномаҳои низоми муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо ройгон
истифода баранд.
Диаграммаи 10. - Ҳиссаи соҳибкорони инфиродӣ бо тартиби
электрониро истифодабаранда дар минтақаҳои вилояти Суғд
120,0%
100,0%

99,4%

100,0% 94,5%

85,5%

81,8%

80,0%
60,0%

100,0%100,0%

74,0%
68,4%

75,5%

79,3% 77,7%

90,8%
84,4%
76,6%

66,9%
59,4%
49,9%

40,0%
20,0%
0,0%

Сарчашма: дар асоси маълумоти ҳисоботии Раёсати андоз дар вилояти Суғд ба ҳолати 01.01.2020 тартиб
дода шудааст.

Мутобиқи маълумоти Раёсати андоз дар вилояти Суғд соли 2019 бо
истифода аз барномаи компютерӣ беш аз 84,2 ҳазор андозсупорандагон
эъломияҳо ва ҳисоботҳои андозии худро тариқи электронӣ пешниҳод
менамоянд. Новобаста аз ин, ин шумора барои гузариш аз низоми анъанавии
маъмурикунонии андоз ба низоми рақамикунонӣ кифоягӣ намекунад.
Барои андозсупорандагоне, ки имконияти дастрасӣ ба интернет ё малакаи
кофии ба тариқи электронӣ пешниҳод намудани эъломияҳои андозро надоранд,
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дар нозироти андози минтақавии Бӯстон, Ҷаббор Расулов, Гулистон, Айнӣ,
Мастчоҳ, Спитамен утоқҳои иловагии терминалҳои хизматрасонии электронӣ
мавриди истифода қарор дода шудаанд. Аммо тавре ки қайд намудем, дар ин
утоқҳо на андозсупорандагон, балки миёнаравони махсусе, ки мақомотҳои
минтақавии андозро интихобу ҷалб менамоянд, фаъолият мебаранд. Бо ин роҳ
баъзе ҳолатҳо, поймолшавии ҳуқуқи андозсупорандагон дар минтақаҳо
мушоҳида мегардад.
Ҳамин тавр, таҳлили маълумоти омории Раёсати андоз дар вилояти Суғд
нишон медиҳад, ки раванди гузариши андозсупорандагон ба шакли электронии
пешниҳоди эъломияҳои андоз дар сатҳи зурурӣ қарор надорад. Зеро тибқи
маълумоти Раёсати андоз то санаи 31.12.2019 с. дар маҷмӯъ, аз 84 250 нафар
андозсупоранда ҳамагӣ 51 177 нафарашон ба тартиби пешниҳоди эъломияҳои
андоз дар шакли электронӣ гузаштаанд, ки 60,7%-ро ташкил медиҳад. Раванди
гузариши андозсупорандагон ба пешниҳоди эъломияҳои андоз дар шакли
электронӣ, бахусус, дар минтақаҳои Ашт, Исфара, Панҷакент нисбатан ба
мақсад мувофиқ нест.
Агар дар алоҳидагӣ гирем, гузариши шахсони ҳуқуқӣ ба пешниҳоди
эъломияҳои андоз дар шакли электронӣ дар вилоят то санаи 31.12.2019 с. 75,1
фоиз. яъне 9112 адад шахси ҳуқуқӣ имрӯз аз шумораи умумии 12132 адад
ташкил медиҳад. Соли 2019 72 118 нафар соҳибкори инфиродии тибқи
шаҳодатнома фаъолияткунанда ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамагӣ 42 267 адад ба
тартиби пешниҳоди эъломияҳои андоз тариқи электронӣ гузаштаанд, 58, 6%-ро
ташкил медиҳад99. Умуман, аз 18 минтақаҳои вилояти Суғд дар ягон нозироти
андоз, андозсупорандагон пурра ба тартиби пешниҳоди эъломияҳои андоз дар
шакли электронӣ нагузаштаанд.
Масъалаи баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз ва
сатҳи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон яке аз самтҳои муҳимме ба ҳисоб
меравад, бо ин мақсад барои қабули муроҷиат, почтаи электронӣ, рақамҳои
99

Маълумоти ҳисоботии шуъбаи КВД «Маркази барномасозии маъмурикунонии андоз» дар вилояти Суғд.
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содакардашудаи телефонии «151», «152», «909» ва рақами телефонӣ - «233-0905» ба роҳ монда шудааст. Дар баробари ин, бо мақсади беҳтар намудани
маъмурикунонии

андоз,

сатҳи

хизматрасонӣ

ба

шаҳрвандон

ва

андозсупорандагон, бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои мутараққӣ фаъолияти
гурӯҳи иттилоотии Кумитаи андозро (Call – center, «151») такмил дод, ки ҳоло
андозсупорандагон метавонад ҳамарӯза 24 соат бо Call – center дар тамос шуда,
ба мӯҳлати аз 5 дақиқа то 1 рӯзи корӣ ба саволҳои худ ҷавоб гиранд.
Ҷадвали 25. - Номгӯи хизматрасониҳо оид ба муроҷиат дар Раёсати
андози вилояти Суғд
№ Номгӯи
хизматрасониҳо

1.

2.
3.

Муроҷиат ба
Бахши иттилоотии
Раёсати андоз
Муроҷиат бо усули
«ЧАТ»
Муроҷиат
тавассути почтаи
электронии
«sogd@andoz.tj»

Солҳо

таъғ. нисбат
ба соли 2019
2013
2018
мар.
%

2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

835

3197

8357

8680

10,4

3,9

-

-35,4

4,9

6,3

1287 1950 3065

-

-

-

-

-

345

223

38

62

97

112

170

176

187

Сарчашма: дар асоси махзани иттлоотии Раёсати андози вилояти Суғд барои солҳои 2013-2019.

Дар давраи таҳлилшуда, шумораи дархостҳои воридшуда ҳамасола афзоиш
меёбанд, ки зиёда аз нисфи он дархостҳо тавассути онлайнанд ва дар тӯли ҳафт
сол шумораи чунин дархостҳо афзуда истодааст. Дар соли 2019 дар Раёсати
андоз дар маҷмӯъ, 9090 муроҷиати умумӣ оид ба масъалаҳои хизматрасонӣ ва
андозбандӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба соли 2018-ум 200 адад зиёд
мебошад ва бо усули «ЧАТ», бошад аллакай дар ду соли охир 568 муроҷиати
шаҳрвандон

ба

қайд

гирифта

шудааст.

Чунин

хизматрасонӣ

ба

андозсупорандагон ва шаҳрвандон имконият медиҳад, ки вақти худро сарфа
намуда, мустақилона бо истифодаи усули «ЧАТ» бо мутахассисон машварат
намуда, оид ба масъалаҳои андоз, андозбандӣ ва дигар хизматрасониҳо
маълумот гиранд.
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Ҷадвали 26. - Шахсони ба сомона ва почтаи электронии Раёсати андоз
дар вилояти Суғд дар соли 2019 ташрифоварда
Нишондиҳанда
Шахсони воқеӣ
Соҳибкорони инфиродӣ
Шахсони
ҳуқуқӣ
ва
ваколатдори онҳо
Дигар шахсон

намояндагони

Ҳиссаи ташриф, бо %
57
9
13
13

*Таҳияи муаллиф: мутобиқи ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд

Тавре ки аз натиҷаҳои ҷадвали 26 бармеояд, ҷойҳои пешсафиро шахсони
воқеӣ ишғол мекунанд, ки зиёда аз нисфи ташрифҳоро ташкил медиҳанд, лекин
шахсони ҳуқуқӣ бошад, шумораи ками ташрифро нишон дод ва ин исботи
сатҳи пасти муносибати шариконаи мақомоти андоз ва андозсупорандагонро
ташкил медиҳад.
Ҳамзамон, дар шумораи зиёди муроҷиат саволҳо дар бораи асосҳои ба
вуҷуд омадани қарзи андоз мавҷуд буданд. Дар муроҷиатҳои шаҳрвандон ва
шахсони ҳуқуқӣ аксар саволҳо вобаста ба истифодаи шаклҳои нави ҳуҷҷатҳои
барои бақайдгирии давлатӣ истифодашаванда, талаботи нав оид ба бақайдгирии
онҳо, дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид кардани мешаванд, ба назар
мерасиданд. Дар ин маврид қайд менамоем, ки ҳамасола барои муайян намудан
ва ҳалли масъалаҳои нодуруст додани РМА, додани ҳамон як рақам ба
андозсупорандагони гуногун ё додани зиёда аз як рақами мушаххаси
андозсупоранда ба ҳамон як андозсупоранда, инчунин муайян кардани тартиби
додани шаҳодатномаи нави бақайдгирии шахси воқеӣ вобаста ба тағйир додани
насаб ё ҷойи истиқомат сабт карда мешаванд.
Шаҳрвандон нисбат ба ҳуқуқвайронкунии андоз аз ҷониби шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ нисбати саркашӣ аз пардохти андоз баъзан бемасъулиятӣ зоҳир
мекунанд. Асосан, андозсупоранда дар муроҷиатҳои худ ба мақомоти андоз дар
бораи қонуншиканиҳои гуногуне, ки шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони
инфиродӣ ҳангоми гузаронидани фаъолияти молиявию иқтисодӣ содир
мекунанд яъне дар бораи напардохтани андози даромад аз иҷораи бино, аз
амалҳои (ё беамалии) шахсони мансабдори мақомоти андоз ҳангоми
гузаронидани назорати андоз шикоят кардаанд.
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Зикр намудан ҷоиз аст, ки қисми зиёди шикоятҳои воридгардида аз ҷониби
андозсупорандагон дар бораи мушкилоти пешниҳоди

ҳисоботи

андоз,

алалхусус мураккабии шаклҳои пур кардан ва рад кардани мақомоти андоз аз
қабули эъломия дар шакли коғазӣ қайд карда шуд. Дар бораи далелҳои рафтори
нодуруст ё муносибати расмии кормандони мақомоти минтақавии андоз ба
андозсупорандагон, дар бораи сифати пасти ташкили қабули шахсӣ ва
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, аз ҷумла саривақт пешниҳод намудани
ҳуҷҷатҳо, рад кардани тавзеҳот, дар бораи мавҷудияти навбат дар як қатор
санҷишҳои назоратӣ аз ҷониби Раёсати андоз дар вилояти Суғд, инчунин
имконнопазирии расидани муроҷиат тавассути телефон ба кормандони
мақомоти андоз, маълумот дода шуд. Солҳои охир шаҳрвандон дар тамоси
мустақим бо мақомотҳои минтақавӣ тавассути хизматрасонии электронии
«Утоқи шахсии андозсупоранда» фаъолтар гардида истодаанд.
Минбаъд мо дар рафти таҳқиқот идомаи таҳлили умумии зербоби
мазкурро бо истифода аз натиҷаи ҳисоботҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва муҳокима менамоем.

Соҳибкори
инфироди

2012
66,3,
71,9 68,8 77,
72,9, 75,3 85,7
2013
64,8
81,7 73,8 85,1 72,7 77,9 85,4
2014
76,2
84,1 84,1 59,0 77,6 77,5 88,4
2015
76,0
76,5 77,0 80,0 76,5 74,0 80
2016
77,3
78,3 80,0 83,0 76,9 75,0 81,6
2017
78,1
79,2 81.2 84,1 77,1 76,8 82,4
2018
79,3
80,2 82,8 85,5 79,3 80,1 83,6
2019
84,3
85,2 87,5 88,4 82,8 84,3 86,6
Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои ҳисоботи Кумитаи андози назди
Тоҷикистон, солҳои 2012-2019.

Шахсони
ҳуқуқӣ

Соҳибкори
инфироди

ШТҶ
Соҳибкори
инфироди

Душанбе
Шахсони
ҳуқуқӣ

Суғд
Шахсони
ҳуқуқӣ

Хатлон
Шахсони
ҳуқуқӣ

Минтақаҳо
/солҳо

Соҳибкори
инфироди
Шахсони
ҳуқуқӣ

ВМКБ

Соҳибкори
инфироди

Ҷадвали 27. - Ҳиссаи шахсони ҳуқуқӣ пешниҳодкунандагони эъломияи
андоз бо тариқи электронӣ дар минтақаҳо (бо фоиз)

НАК

89,1
68,1
90,4
74,3
87,3
81,2
83,0
97,0
83,0
98,7
84,2
100
85,4
100
87,5
100
Ҳукумати Ҷумҳурии

Тибқи маҳзани маълумотҳои Кумитаи андоз то санаи 31 декабри соли 2019
дар миқёси ҷумҳурӣ аз 39,7 ҳазор шахсони ҳуқуқӣ, ҳамагӣ 34,3 ҳазор нафар, ё
худ 86,4 фоизи онҳо эъломияҳои андозро ба мақомоти андоз пешниҳод
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намудаанд. Пешниҳоди эъломияҳои андоз аз ҳисоби шахсони ҳуқуқӣ дар
вилояти Хатлон - 85,2 фоиз, дар вилояти Суғд - 88,4 фоиз, дар шаҳри Душанбе 84,3 фоиз, дар минтақаҳои тобеи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 87,5 фоиз ва дар дастгоҳи
марказии Нозироти андозсупорандагони калон 100,0 фоизро ташкил медиҳад.
Пешниҳоди

эъломияҳо

аз

ҳисоби

соҳибкорони

инфиродии

тибқи

шаҳодатнома фаъолиятдошта (бо назардошти хоҷагиҳои деҳконӣ) дар миқёси
ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 117,7 ҳазор ё худ 85,3 фоизро ташкил додааст, аз он ҷумла,
дар вилояти Хатлон 84,3,0%, вилояти Суғд 87,5,0%, шаҳри Душанбе 82,8 фоиз
ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 86,6 фоиз. Дар давраи
ҳисоботӣ нишондиҳандаҳои паст доир ба пешниҳоди эъломияҳои андоз аз
ҳисоби шахсони ҳуқуқӣ дар вилояти Хатлон дар ноҳияҳои Шурообод,
Темурмалик, Н.Хусрав, дар вилояти Суғд, дар ноҳияи Ашт ба назар расида, аз
23% то 59%-ро ташкил медиҳад.
Таҳлили муроҷиатҳои андозсупорандагон шаҳодат медиҳад, ки сарфи
назар аз талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 100
ва Кодекси одоби касбии корманди мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 101,
Стандарти ягонаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, ҳоло ҳам иддае аз
кормандони мақомоти минтақавии андоз одоби хизматиро нисбатан дуруст
риоя намекунанд.
Ҷадвали 28. - Шумораи шикоятҳои воридгардида тавассути рақами
телефонии «151» ва почтаи электронии Кумитаи андоз
Минтақаҳо ВМКБ
Хатлон
Суғд
Душанбе
Н.Т.Ҷ
Ҳамагӣ
/солҳо
2015
22
15
29
21
87
2016
35
20
39
24
118
2017
48
39
49
31
167
2018
1
42
39
44
28
154
2019
4
79
71
89
67
310
Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои ҳисоботи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, солҳои 2015-2019.

Ин аст, ки дар соли 2019 тавассути рақами телефонии «151» почтаи
электронӣ 310 шикоят ворид шудааст, ки мутаассифона нисбат ба соли 2018
100

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Кодекси одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 11.08.2017,
№ 916. // [Манбаи электронӣ]. URL: www. president. [санаи муроҷиат: 08.02.2020 с].
101
Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз - 22.06. 2017, № 270. // [Манбаи электронӣ].
URL: www.andoz.tj [санаи муроҷиат: 22.03.2019 с].
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шикоятҳо 49,7% яъне 156 адад бештар гардидааст. Аз шумораи умумии
шикоятҳои воридгардида, 236 адад шикоят оид ба саривақт иҷро накардани
ӯҳдадориҳои мансабӣ ва дағалона рафтор намудани нозирони андоз ва 74 адад
шикоят дар бораи бе қайди мақомоти андоз пеш бурдани фаъолияти соҳибкорӣ
ва аз тарафи соҳибкорон ҳангоми муомилоти пулӣ истифода нашудани МНХ ба
ҳисоб меравад.
Тибқи маълумоти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
дар соли 2019 дар маҷмӯъ тавассути самтҳои мухталиф (телефонӣ, хаттӣ,
электронӣ ва ғайра) ба мақомотҳои андози мамлакат тақрибан 289 шикоятҳо
дар бобати амалӣ ва беамалии кормандони андоз ворид гардидааст. Ба
манфиати андозсупорандагон 42 % шикоятҳо ҳал шуда ва 22 % миқдори баҳс
дар бораи асоснок кардани маблағи андозсупорандагон буда қонеъ карда
шудаанд.
Мавриди зикр аст, ки довталабон дар муроҷиатҳои худ бештар бо модули
нави барномаи компютерии «Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии
андозҳо»102, хусусан солҳои 2018-2019, изҳор доштанд, ки онҳо дар бораи
пардохти андоз аз молу мулк огоҳинома нагирифтаанд, дар ҳисобҳои шахсии
онҳо андозҳо мавҷуд нестанд, бо маблағҳои андозе, ки барои пардохт ситонида
мешавад, изҳори норозигӣ карданд. Вобаста ба ин масъала мо, пешниҳод
мекунем, ки ба ивази огоҳинома барои ҳаматарафа фаҳмидану донистани ҳар як
шаҳрванд оид ба пардохти андоз аз мулу мулк маълумот ба телефони мобилии
онҳо бо тариқи «СМС» – паёмак равона карда шавад, ин кор ба супоридани
маблағҳои аниқи ин намуди андоз мусоидат мекунад.
Бояд қайд кард, ки муроҷиатҳои андозсупорандагон бо шикоятҳо аз
амалҳои (ё беамалии) мақомоти андоз ва шахсони мансабдори дар бораи амали
дорои хусусияти номаъқул, инчунин шикоятҳо дар доираи ҳалли пеш аз судии
баҳсҳои

андоз

мебошанд.

Қисми

зиёди

шикоятҳои

дар

минтақаҳо

баррасишаванда шикоятҳое мебошанд, ки ба қарорҳои дар натиҷаи санҷишҳои
102

Фармоиши Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. «Дар бораи татбиқ ва тартиби истифодаи нархҳои
бозорӣ барои мақсадҳои андозбандӣ тавассути барномаҳои компютерии «Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии
андозҳо» аз 15.08.2019, - № 388. // [Манбаи электронӣ]. URL: www.andoz.tj [санаи муроҷиат: 11.07.2019 с].
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андози камералӣ ва амалиётӣ қабул карда шуда мебошанд. Шикоятҳо дар бораи
андозҳо ва пардохтҳо аксаран вақт бо ҳисобкунии нодурусти андоз, аз ҷониби
андозсупорандагон

нагирифтани

огоҳиномаҳо оид

ба

пардохти

андоз,

маблағҳои қарзи ба мақомоти минтақавии андоз пешбинишуда, инчунин
саривақт иҷро накардани ҳисоббаробаркуниҳо бо дархости андозсупорандагон
алоқаманд мебошанд.
Сабабҳои асосии қонеъ гардонидани шикоятҳои андозсупорандагон
инҳоянд: нодуруст татбиқ шудани меъёрҳои қонунгузории андоз аз ҷониби
мақомоти андоз; татбиқи ҳолатҳои сабуккунандаи масъулияти андозсупоранда;
набудани заминаи далелҳои мувофиқ ва дигар сабабҳои қаноатмандӣ.
Сарфи назар аз рушди бомуваффақият ва фаъоли иқтисоди рақамӣ ва
афзалиятҳои он дар низоми маъмурикунонии андоз, дар самти ташкили раванди
муосири андозсупории рақамӣ ҳанӯз ҳам мушкилоти муайян мавҷуданд 103.
(расми 3)

Мушкилоти рақамикунонии маъмурикунонии андоз
Мушкилоту монеаҳои рақамикунонӣ ё хориҷкунии рақамии баъзе
андозсупорандагон: набудани имконият ё хоҳиши андозсупорандагон барои ҳамкорӣ
дар шабакаи онлайн бо мақомоти андоз
Мушкилоту амнияти ҳифзи маълумоти ифшонопазир:
қобилияти дастрасӣ ба маълумоти ифшонопазир бо назардошти кушода будани
алоқаи электронӣ
Мушкилоти арзиш ва мураккабии раванди гузариш ба модели рақамии
маъмурикунонии андоз:
раванди гузариш метавонад якчанд сол тӯл кашад ва дар муддати кӯтоҳ хароҷоти
рақамикунонии ҳам андозсупорандагон ва ҳам мақомоти андоз зиёд мешаванд

Расми 3. - Мушкилоти рақамикунонии маъмурикунонии андоз
Мушкилоти пешниҳодшудаи рақамикунонии маъмурикунонии андоз на
танҳо хусусияти технологӣ, балки умумиинсонӣ низ доранд. Албатта, на ҳар як
103

Майбуров И.А. Налоги в цифровой экономике: теория и методология. Монография: «Экономика», «Государственный
аудит» и «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 279 с.
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андозсупоранда бинобар маҳдудиятҳо ва хусусиятҳои молиявӣ ё шахсии худ,
инчунин дониш ва малакаи нокифоя зарурияте пеш меорад, ки аз технологияи
иттилоотӣ истифода барад. Бо назардошти ин ҳолатҳо, барои чунин дараҷаҳои
андозсупорандагон ҳамкории анъанавии худро бо мақомоти андоз нигоҳ
медоранд.
Раванди рақамикунонии маъмурикунонии андоз заҳматталаб, мушкил ва
тӯлонӣ буда, ин раванд таҳияи барномаҳои махсусро дар бар мегирад, ки дар
натиҷа андаке хароҷотро зиёд мекунанд. Аммо, пас аз чанд вақт, ин хароҷот
тавассути васеъ намудани имконияти ҳамкории бидуни тамос бо мақомоти
андоз тавассути онлайн барои андозсупорандагон, инчунин коҳиш додани
хавфи саркашӣ аз пардохтҳои андоз, хуруҷи соҳибкорон аз иқтисоди пинҳонӣ
ва пешгирии ришваситонӣ аз ҷониби мақомоти андоз коҳиш дода мешавад. Бо
мақсади такмил додани маъмурикунонии андоз дар заминаи рақамикунонӣ,
маҷмӯи чорабиниҳоеро муайян кардан мумкин аст, ки ба рушди иқтисоди
рақамӣ мусоидат мекунанд (расми 4).
Тадбирҳо оид ба рушди иқтисодиёти рақамӣ ва такмили маъмурикунонии андоз

ташкили танзими ҳуқуқии иқтисоди рақамӣ
дар соҳаи маъмурикунонии андоз
таъмини тайёр намудани кадрҳои
баландихтисос оид ба иқтисоди рақамӣ
эҷодкории технологияҳои рақамии дар
асоси рушди дохилӣ

татбиқи технологияи рақамӣ ва ҳалли
татбиқи барномаҳо дар соҳаи идоракунии
давлатӣ ва хизматрасонии давлатӣ
таъмини амнияти иттилоотӣ дар заминаи
рушди дохилӣ ҳангоми интиқол, коркард
ва ҳифзи маълумот, ки кафолати ҳимояи
манфиатҳои шахс, соҳибкор ва давлатро
дар бар мегирад

ташкили низоми маблағгузории лоиҳаҳо
оид ба коркард ва (ё) татбиқи
технологияҳои рақамӣ ва ҳалли барномаҳо

табдил додани бахшҳои афзалиятноки
иқтисодиёт ва соҳаи иҷтимоӣ

ташкили инфрасохтори ҷаҳонии
рақобатпазир барои интиқол, коркард ва
нигоҳдории маълумот дар асоси таҳияҳои
дохилии низоми маъмурикунонии андоз

ташкил ва татбиқи механизми миллии
сиёсати ҳамоҳангшудаи кишварҳои узви
ИДМ дар иҷрои нақшаи рушди иқтисоди
рақамӣ дар асоси таҳияҳои дохилии
низоми маъмурикунунонии андоз

Расми 4. - Тадбирҳо оид ба такмили маъмурикунонии андоз
Дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт, дар маҷмӯъ, таъмини саривақтӣ
ва пуррагии ҷамъоварии пардохтҳои ҳатмӣ ба низоми буҷетӣ, сарфаи вақт,
хароҷоти молиявӣ ва меҳнатӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои андоз танҳо тавассути
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роҳҳои инноватсионии такмили маъмурикунонии андоз имконпазир аст. Васеъ
намудани

соҳаи

хизматрасониҳои

электронӣ,

ҳамкории

байниидоравии

электронии мақомоти андоз тавассути коҳиш додани хавфҳо, фароҳам овардани
ташкили ягонаи иттилоотӣ ва ошкор сохтани нақшаҳои коррупсионӣ дар
хусуси сифати маъмурикунонии андоз, таъсири судбахш мерасонад.
Таҳқиқоти гузаронидаи мо дар бобати таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон дод, ки
тағйирёбии шаклҳои хизматрасониҳои рақамӣ ба назар мерасанд ва ин тамоил
ба раванди рақамикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳои нав
мегузорад. Дар ҳолати ҷорӣ намудани усулҳои нави рақамӣ дар иқтисодиёт
ҳангоми ҳисоббаробаркунии пулӣ бо истифода аз кортҳои бонкӣ ва телефонҳои
мобилӣ, истифодаи таҷҳизоти муосири мошинҳои назоратӣ – хазинавӣ ва
хазинаҳои маҷозии бо модулҳои рақамӣ пайвастабуда, ба танзими самаранокии
низоми андоз оварда мерасонад. Аз ҷумла, таҷҳизоти муосир бояд функсияҳои
хазинаи виртуалӣ, интиқоли маълумот, фискалӣ, терминали пардохтҳои бонкӣ,
штрих-код ва сканерро иҷро намуда, имконияти таҳияи ҳисоботи молиявиро
дар реҷаи онлайн дошта бошанд.
Ҷадвали 29. - Самтҳои афзалиятноки хизматрасонии фаъолияти
мақомотҳои андоз
№
Номгӯи
хизматрасониҳо
1. Шумораи
семинар –
машваратҳо,
(адад)
2. Корҳои
фаҳмондадиҳӣ
тавассути
воситаҳои
ахбори омма,
(адад)
Аз ҷумла:
а) тавассути
телевизион,
(адад)
б) тавассути
радио, адад
в) тавассути
маҷаллаҳо,
(адад)

2009

2010

2011

2012

2013

Солҳо
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1390

1510

1608

1740

1890

1900

2081

2202

2330

2983

3400

189

198

209

214

346

381

420

460

602

1383

775

85

89

94

96

156

171

189

195

205

834

369

38

40

42

43

69

76

84

91

149

202

216

66

69

73

75

121

133

147

174

248

347

190

Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои ҳисоботи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, солҳои 2009-2019.
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Яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти андоз пешбурди
корҳои фаҳмондадиҳиву тавзеҳотӣ миёни андозсупорандагон тавассути
гузаронидани семинар-машварат, вохӯриҳо ва бо истифода аз воситаҳои ахбори
омма барномаҳои телевизионӣ мебошад, ки ба ин самти фаъолият Кумитаи
андоз ва мақомотҳои минтақавии андоз пайваста диққати махсус зоҳир
менамоянд. Маҳз бо мақсади саривақт ба маълумоти андозсупорандагон
расонидани навгониҳои соҳа дар соли 2019 тибқи нақшаи чорабиниҳои
Кумитаи андоз дар минтақаҳои ҷумҳурӣ бо иштироки андозсупорандагон зиёда
аз 3400 семинар – машварат ва вохӯриҳо баргузор карда шуд, ки нисбат ба соли
2018 417 адад, ё худ 14,1 фоиз зиёд мебошад.
Таҷрибаи ҳаррӯзаи маъмурикунонии андоз ва муносибатҳои андоз гувоҳӣ
медиҳад,

ки

анҷом

додани

корҳои

фаҳмондадиҳию

тавзеҳотӣ

бо

андозсупорандагон, аз ҷумла гузаронидани вохӯрию семинар – машваратҳо ва
таҳияи намоишҳо бояд самти афзалиятноки фаъолияти соҳа боқӣ монда, ба он
таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шавад.
Рушди инноватсионии технологияи рақамӣ дар маъмурикунонии андоз
минбаъд имкон медиҳад, ки шаффофияти андозбандӣ ва ногузирии пардохти
андозҳо таъмин карда шавад. Ба татбиқи технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт
таҳияи замимаҳои мобилӣ мусоидат менамояд, ки мақоми давлатӣ дошта,
маълумот

дар

хусуси

азнавсозии

махзани

қонунгузориро,

аз

ҷумла

қонунгузории андозро дар бар мегирад. Ҳамин тавр, ба ҳадафи тақвияти
раванди татбиқи технологияи иттилоотии муосир, ташкили табодули маълумот
миёни вазорату идораҳо ҷиҳати замина гузоштан ба иқтисодиёти рақамӣ, ба
андешаи мо, баррасӣ намудани тадбирҳои зерин ба мақсад мувофиқ мебошад:
- ҷиҳати таъмин намудани суръати алоқаи шабакавӣ ва сифатнокии он
чораҳои мушаххас андешида шавад (солҳои охир технологияи иттилоотию
комуникатсионӣ дар вазорату идораҳо босуръат рушд намуда истода бошад
ҳам, бинобар хизматрасониҳои алоқавӣ дар ин самт ба талабот ҷавобгӯ набудан
мушкилот ба назар мерасад);
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- вазорату идораҳои дахлдор татбиқи саривақтӣ ва пурраи «Барномаи
давлатии рушд ва татбиқи технологияи иттилоотию телекомуникатсионӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020» -ро зери назорат қарор дода,
ҷиҳати ҳалли масъалаҳои мавҷуда пайваста тадбирҳои амалӣ андешанд.
Ҳамаи ин иқдомҳо бевосита барои болоравии сатҳи самаранокии
маъмурикунонии андоз дар минтақа таъсир расонида тарзи ташкили он сифатан
тағйир ёфтааст. Аммо ба вуҷуди ин, дар вилоят баъзе мушкилиҳо чой дорад, ки
ба ташкили маъмурикунонии андоз дар минтақа таъсир мерасонанд, ба ин
омилҳо дохил мешаванд:
1. Сатҳи пасти саводнокии андозии андозсупорандагон дар минтақаҳои
вилояти Суғд. Аз он сабаб ки андозсупоранда тафаккури (дониши) лозимӣ дар
самти технологияи иттилоотӣ надорад, ӯ иҷрои ӯҳдадориҳои ихтиёрии худро ба
шахсони дигар мегузоранд. Ин гуна вазъият асосан дар деҳот, ки ҳамчун
истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ баромад мекунанд мушоҳида
мегардад.
2. Мавҷуд набудани инфрасохтори коммуникатсионӣ дар шаҳру ноҳияҳои
вилояти Суғд. Баҳогузории экспертии мо нишон медиҳад, ки дар ноҳияҳои
вилоят

суръати

таъмини

аҳолӣ

бо

компютерҳо

ва

дигар

таҷҳизоти

коммуникатсионӣ хеле паст мебошад. Дар натиҷаи ин қисми зиёди
андозсупорандагон маҷбуранд барои истифода хизматрасониҳои дастрасӣ
надоранд ва боз бо низоми анъанавӣ фаъолияти худро дар самти андозбандию
андозпардозӣ ба роҳ мемонанд.
3. Арзиши гаронии андоз хусусан интернет. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки
дар вилояти Суғд арзиши интернет нисбат ба мамлакатҳои ҳамсоя хеле (3-4
маротиба) гарон аст. Ба вуҷуди ин интернет - алоқа дар баъзе минтақаҳо хеле бо
сифати паст қарор дошта, имкониятҳои андозсупорандагонро дар самти
истифодабарии хизматҳои электронии мақомоти андоз коҳиш медиҳад.
Хулосаҳо дар бобати ҷамъбасти боби 2.
Ҳамин

тариқ

таҳқиқоти

баргузоршуда

сатҳи

нисбатан

баланди

нишондиҳандаҳои самаранокӣ, натиҷаҳои мусбӣ ва сифати маъмурикунонии
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андоз

дар

вилояти

нишондиҳандаҳои

Суғд

нишон

ҷамъоварии

дод,

андоз,

ки

аз

рӯи

баҳисобгирии

назаррас

будани

андозсупорандагон,

баргузории чорабиниҳои таҳлилӣ ва назоратӣ тасдиқи худро меёбад.
Ҳангоми таҳлили ҳамаҷиҳата ва мушаххси фаъолияти мақомоти андоз кам
кардани қарзи андоз, бо миқдори калон, назаррас ва ками қарзи субъектҳои
хоҷагиҳои минтақа муайян карда шуданд. Ин ба хусусиятҳои рушди
иқтисодиёти минтақавӣ вобаста аст, ки самаранокии мақомотҳои ҳудудии андоз
дар коҳиши қарзи андоз мебошад. Танҳо муносибати шарикӣ бо назардошти
хусусиятҳои минтақа дар бораи сабабҳои қарзи андози иттилоотӣ, объективӣ
барои таҳлил ва банақшагирӣ замина мегузоранд.
Бо мақсади аз байн бурдани кашолкориҳо, ҳавасмандгардонии соҳибкорон
ва пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ тағйирот ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, меъёри ҷаримабандӣ барои
қонунвайронкуниҳои

андоз

бояд

паст

карда

шаванд,

яъне,

байни

нишондиҳандаи ҷаримаи пастарин ва баландтарин маҳдуд карда шавад.
Мо ба нишондиҳандаҳои дигари самаранокии рушди маъмурикунонии
андоз вобаста ба истифодаи технологияҳои нав ниёз дорем. Инчунин, гарчанде
ки ин нишондиҳанда ва ҳисобҳо метавонанд ба соҳаҳои гуногуни истифодаи
технология иртибот дошта бошанд, аммо натиҷаи маҷмӯӣ танҳо бо истифодаи
баҳисобгирии мутамарказ ба даст оварда мешавад.
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БОБИ 3. САМТҲОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ
МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР НИЗОМИ ТАЪМИНИ РУШДИ
ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА
3.1. Дурнамо ва самтҳои такмили низоми маъмурикунонии андоз бо
мақсади таъмини амнияти андозии минтақа
Дар шароити муосир механизми андози мукаммал амнияти андозии
минтақаҳо ва ҳатто мамлакатро таъмин менамояд. Бинобар ин, дар раванди
муносибатҳои андоз ташаккул ва такомули унсурҳои механизми андоз ба
монанди: банақшагирии андоз ва ояндабинии он, танзим ва назорати андоз яке
аз самтҳои муҳимми сиёсати андоз мегардад. Маҷмӯи унсурҳои механизми
андоз нақши муҳимро дар раванди идоракунии андоз мебозанд ва аз
мутобиқати онҳо самаранокии маъмурикунонии андоз, ки амнияти андозии
минтақаро таъмин менамояд, вобаста мебошад.
Дар раванди таҳқиқоти худ Ф.С. Убайдов собит менамояд, ки сатҳи
таъмини амнияти андозии минтақа аз бисёр ҷиҳат бо самаранокии сиёсати
андоз муайян кардашуда, инчунин аз вазъи муосири иҷтимоию иқтисодии
кишвар ва мутобиқи мақсад будани шароити андозситонӣ, пешбурди
фаъолияти соҳибкорӣ дар чаҳорчӯбаи афзоиши таҳдидҳо ва хавфҳои доимии
муҳити воситаҳои берунӣ вобаста мебошад 104.
Таркиби таҳдидҳои амнияти андозиро вобаста аз хавфу хатарҳои андоз ва
ғайриандоз (нисбат ба муносибаташон ба сиёсати андози берунӣ) тасниф
намудан дуруст аст. Дар доираи таҳқиқот баррасии таҳдидҳои амнияти андозро
мувофиқи мақсад меҳисобем, ки бевосита бо коркард ва амали низоми андоз ва
унсурҳои он алоқаманд буда, чунин намудҳои таҳдидҳо ба назар мерасад:
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Убайдов Ф. С. Теневая экономика как угроза экономической безопасности и инструменты ее нейтрализации в условиях
переходной экономики (на материалах Республики Таджикистан): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Ф.С.
Убайдов. – Душанбе, 2012. – 24 с.
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- иҷро

накардани

буҷет

аз

воридоти

андози

аҳолӣ,

ки

аз

ҳуқуқвайронкунии андоз, пинҳон намудани даромад, кам кардани манбаи
воқеии андоз, афзоиши сарбории андоз алоқаманд мебошанд;
- маҳдудшавии манбаи андоз ва иқтидори андозии минтақа;
- иқтисодиёти пинҳонӣ ва мушкил барои қонунигардонии даромадҳо;
- зуд тағйирёбии шароитҳои андозии пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ;
- маъмурикунонӣ ва идораи ғайрисамарабахши сиёсати андоз ва ғайраҳо.
Бояд низоми муосири идоракунии муносибатҳои андоз (менеҷменти
андоз), ва унсурҳои дигари механизми андоз ба муайян намудани таҳдид,
номуайянӣ ва хатарҳои эҳтимолӣ дар низоми андоз бо мақсади дарёфти
чораҳои ҳарчӣ бештар пешгирӣ кардани онҳо нигаронида шуда бошанд.
Дар доираи таҳқиқот мо муаззаф гардидем, ки зарурият ва аҳамияти
банақшагирӣ ва ояндабинии андозро чун унсури муҳимми механизми андоз ва
менеҷменти андози давлатӣ дар таъмини амнияти андозии минтақа мавриди
омӯзиш қарор диҳем.
Ҳадафи асосии банақшагирии давлатии андоз ноил гардидан ба он
параметрҳои миқдорӣ ва сифатии андоз ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби
қонунгузории муосир муқаррар карда шудаанд. Бар замми ин, лозим меояд, ки
самтҳои стратегии сиёсати андоз дар асоси консепсияи рушди иҷтимоию
иқтисодии қабулшуда дар шароти муосир муваффақона амалӣ карда шаванд.
Моҳияти банақшагирии давлатии андоз аз таъмини иҷрои амалишавии
вазифаҳои хоси андозҳо вобаста мешавад, ки дар байни онҳо вазифаи фискалӣ
муҳимтарин буда, ҷамъоварии ниҳоии ҳаҷми муайяни даромади андозро аз
рӯйи ҳамаи намуди андоз таъмин мегардонад. Воқеан, барои амалӣ шудани
ҳадафи мазкур вазифаҳои зеринро ҳал кардан зарур меояд:
1) таҳия ва таъмини муҳимтарини (мутобиқати вазъи сиёсӣ ва иқтисодии)
пойгоҳи (заминаи) меъёрӣ- ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ;
2) ташаккул додани низоми самарбахши андозе, ки бо назардошти
аҳамияти оптималии параметрҳои андоз, таркиб ва сохтори андозу пардохтҳо
бунёд карда шудааст;
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3) мӯътадилгардонии қонунии пойгоҳҳои андозбандишаванда ва объектҳои
андозбандӣ;
4) таҳияи низоми натиҷабахш ва чандирнокии имтиёзҳои андоз;
5) ташаккули буҷети андоз ва боҷҳо барои давраи ҷорӣ ва дурнамои
миёнамӯҳлат. 105
Банақшагирии андоз тибқи аломати муваққатан ин зоҳирнамудаи худ ба
гурӯҳҳои ҷорӣ (тактикӣ) ва оянда (стратегӣ) ҷудо кардан қобили қабул аст.
Моҳияти банақшагирии ҷории (онро баробари тактикӣ «кӯтоҳмӯҳлат» ҳам
меноманд) банақшагирии андоз аз ташаккулдиҳии заминаи иттилоотии
даромади минбаъдаи андоз бо мақсади тартиб додани лоиҳаҳои буҷети сол ба
шумор меравад. Банақшагирии дурнамои андоз дар маҷмӯъ ҳам аз рӯйи
даромади андоз ва ҳам даромади ғайриандозии давлат амалӣ карда мешавад ва
асосан аз параметрҳои макроиқтисодии рушди иқтисодиёт вобаста мебошад 106.
Аз рӯи таҳлили назариявии манзуршуда ба хулосае метавон расид, ки
раванди банақшагирии давлатии андозиро бо мақсади таъмини амнияти андоз
тибқи иҷрои амалиёти зерин амалӣ кардан дуруст мебошад:
- муайян кардани стратегия ва муқаррар намудани ҳадафҳои сиёсати андоз
бо назардошти самтҳои афзалиятноки амалигардонии механизми андоз;
- тафриқаи салоҳияти андоз ва манбаъҳои даромади мақомоти давлатии
ҳокимияти иҷроия ва идораҳои сатҳи гуногун;
- ташаккули тақсимоти мушаххаси даромади андоз байни буҷетҳо;
- ташаккули ояндабиниҳои кӯтоҳмӯҳлат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлати
ҳаҷми

даромади

андозии

минтақаҳо

бо

мақсади

таъмини

иҷрои

нишондиҳандаҳои нақшавӣ;
- таҳлили амалишавии нишондиҳандаҳои ояндабиниҳои кӯтоҳмӯҳлат,
миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлати ҳаҷми даромади андозии буҷетҳои сатҳҳои
мухталиф.
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Тавассути

амалӣ

гардонидани

тадбирҳои

банақшагирии

андоз

ба

мӯътадилсозии бузургӣ ва сохтори сарбории андоз ва иқтидори андоз,
ҳамчунин таркиб ва сохтори андозу пардохтҳо, такмили механизми андозбандӣ
барои соли ҷорӣ ва ояндаи буҷетӣ ноил шуда, зиёда аз ин, амалишавии дилхоҳи
олатҳои назорати андоз ва фароҳам гардидани муназзамии ҳиссаи даромад ва
хароҷоти буҷетро таъмин намудан имконпазир мешавад 107.
Айни замон дар давраи банақшагирифташаванда муқоиса кардани
имкониятҳои андозии минтақа бо воридоти воқеии андозии буҷетҳои сатҳҳои
гуногун ба сифати олати асосии методикаи банақшагирии андоз боқӣ
мемонад.108
Ба назари мо, низоми муносибатҳои андоз чунон мураттаб шуданаш лозим
аст, ки агар воридоти воқеии андоз аз сатҳи банақшагирифташудаи минтақа
поёнтар қарор гирифта бошад, дар он сурат минтақа ба гирифтани кӯмаки
молиявӣ ба ҳаҷми бузургии на фақат имконияти андозии минтақа, балки ба
ҳаҷми талаботи масрафшавандаи ҳукуматҳои маҳаллӣ ҳуқуқ пайдо менамояд.
Бояд гуфт, ки ҳангоми таҳияи дурнамои рушди иҷтимоию иқтисодии
минтақаҳо дар давраҳои мухталиф, ҷиҳати ташаккул додани лоиҳаҳои фаврӣ ва
асосноки буҷети маҳалҳо барои соли ҷорӣ ва ояндаи миёнамӯҳлат, инчунин
барои таҳия ва қабул намудани қарорҳои асосноки сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ
дар раванди иҷрои мутаносиби буҷетҳо маҳз ояндабинии андоз дар сатҳи
минтақавӣ асос ва заминаи иттилоотӣ ба ҳисоб меравад.
Умуман раванди ояндабинии андозро ба тариқи зерин тасвир кардан
мумкин аст (ниг.расми 5):
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Саакян P.A. О некоторых аспектах налогового планирования и прогнозирования / Р. А. Саакян, Г.И. Ананьева //
Налоговый вестник.- 2000. - № 12. - С. 36-39.
108
Сапрыкина Т. В. Оценка налогового потенциала региона в условиях экономических санкций / Т. В. Сапрыкина, Д. С.
Лисицкий // -Фундаментальные исследования. - 2017. - № 8-2. - С. 442-447.
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Ба ҳисоби нишондиҳандаи ҷамъоварии андозҳо

Таҳлили нишондиҳандаҳои ретроспективии банақшагирии андоз

Интиқол додани маълумот дар бобати бузургии ҳаҷми воқеии андози воридшуда, андозаи
бақияпулӣ, ҳаҷми маблағи пешбинишудаи воридоти андоз барои давраи ояндаи ҳисоботӣ
Ташаккули ҳисобот оид ба воридоти андоз ба низоми буҷетии сатҳҳои гуногун ва таҳияи
ҳисобот дар бобати қарз аз рӯйи пардохти андоз, пардохти ҷаримапулӣ ва таҳримоти андоз
Пешбинии ҳаҷми пардохти андоӣ ба буҷет аз ҷониби ташкилот, соҳибкорони инфиродӣ ва
шахсони воқеие, ки дар мақомоти минтақавии андоз ба қайд гирифта шудаанд

Расми 5. - Раванди ояндабинӣ кардани воридоти андоз ба буҷети мунтахабшудаи
маҳаллӣ

Ояндабинии андоз ба пешакӣ тасаввур намудани омилҳо ва рӯйдодҳое асос
менамояд, ки ба воридоти даромади андоз бо назардошти хусусияти ояндаи
онҳо таъсир карданашон аз эҳтимол дур нест. Бинобар ин, натиҷаҳои
ояндабинии андоз бо хусусияти эҳтимолӣ тавсиф карда мешавад, ҳарчанд ки
ҳангоми пешбинӣ маълумотҳое ба кор бурда мешаванд, ки вазъи воқеии
иқтисодӣ ва равандҳои мавҷударо инъикос менамоянд.
Ба тавсияҳои умумии навсозӣ ва мукаммалгардонии низоми банақшагирии
давлатии андоз чораҳои зеринро метавон номбар кард:
- афзун кардани нақш ва аҳамияти нишондиҳандаҳои банақшагирии
миёнамӯҳлат дар раванди қабули буҷет барои давраи муайян, инчунин, зиёд
намудани сохтор сарчашмаҳои он;
- фароҳам овардани дастрасии ошкоро нисбат ба натиҷаҳои банақшагирии
давлатии андоз;
- таъмин намудани шаффофияти низоми муносибатҳои буҷетӣ, муайяни
кардани қонунгузории андоз ва буҷет;
- ҳангоми муқаррар сохтани бузургиҳои аз лиҳози иқтисодӣ асоснокшудаи
воридоти андоз ба буҷети сатҳҳои мухталиф дар давраи муайяни сол фарохтар
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кардани

салоҳиятҳои

мақомоти

ваколатдори

минтақавӣ

дар

ҷодаи

банақшагирии андоз.
Сохтори даромади андозии буҷети вилояти Суғд дар ҷадвали 30 манзур
карда мешавад.
Ҷадвали 30. - Динамикаи иҷрои воридоти андозҳо аз рӯи намудҳои
андоз дар вилояти Суғд (ҳазор сомонӣ)
НАМУДҲОИ АНДОЗ
Андози даромад аз шахсони воқеӣ:-нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Андози фоида аз шахсони ҳуқуқӣ: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Андоз аз арзиши иловашуда: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Аксизҳо: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Андоз аз истиф. захираҳои табиӣ: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Андоз аз истиф. роҳҳои автомо-д: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Низоми соддакардашуда барои субъ.
соҳибкории хурд, ҳамагӣ: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Андоз аз соҳибони вос. нақлиёт: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
Ҷамъи андозҳо: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро
ҲАМАГӢ АНДОЗҲО (бо назардошти
андози иҷтимоӣ: - нақша;
- иҷро;
% - иҷро

2016
366400,0
340257,8
92,9
270397,0
296818,3
109,8
206532,2
210649,4
102,0
16263,0
17159,7
105,5
404100,0
406114,5
100,5
186662,0
216236,4
115,8
89000,0
80857,2
90,9
178896,0

Солҳо
2017
388000,0
358920,0
92,5
344224,0
405890,6
117,9
261085,0
262532,9
100,6
21270,0
22042,4
103,6
416000,0
437743,6
105,2
254621,4
307541,5
120,8
82000,0
94558,2
115,3
184506,0

2018
410000,0
400334,6
97,6
440749,2
479735,4
108,8
287000,0
299376,7
104,3
22973,0
25186,1
109,6
456000,0
474020,1
104,0
333749,7
359670,5
107,8
101583,0
104682,1
103,1
203011,0

2019
477000,0
460464,8
96,5
588251,0
596908,6
101,5
328300,0
328849,4
100,2
29205,0
42779,1
146,5
509006,6
493638,5
97,0
391584,0
392031,6
100,1
121950,0
110409,2
90,5
217337,1

149101,6
152631,1
102,4
40967,0
41309,0
100,8
1284883,0
1329224,3
103,5

175726,7
98,2
46940,0
47186,8
100,5
1475880,2
1508345,6
102,2

189820,3
102,9
57508,0
64752,4
112,6
1724511,4
1854120,7
107,5

210232,7
103,6
65187,0
67353,8
103,3
2026379,8
2115226,5
104,4

222281,3
102,3
72043,0
75418,7
104,7
2404300,0
2420284,6
100,7

1678880,5
1705430,9
101,6

1879980,2
1914460,1
101,8

2140511,4
2291864,3
107,1

2482379,8
2589246,6
104,3

2913306,6
2913923,1
100,0

2015
320000,0
333431,9
104,2
261814,0
263376,3
100,6
216290,9
183293,5
84,7
16805,2
17208,0
102,4
393997,5
376206,6
95,5
121120,0
148463,5
122,6
55000,0
72985,3
132,7

Сарчашма: Ҳисоботи расмии Раёсати андози вилояти Суғд солҳои 2015- 2019

Тавре аз маълумоти ҷадвали 30 бармеояд, андоз аз даромади шахсони
воқеӣ дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд ҳиссаи назаррас дошта, он
танҳо дар соли 2015 104,2 фоиз иҷро шуда, солҳои минбаъдаи 2016-2019 иҷрои
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нишондиҳандаҳои нақшавӣ таъмин карда нашудааст. Агар ба воридоти андоз аз
фоида назар намоем, он аз нақша бештар иҷро гардидааст.
Дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд ААИ низ ҳиссаи назаррас
дошта, ин намуди андози буҷетсоз дар соли 2015 ба андозаи 84,7 фоиз ва дар
соли 2019-ум 100,2 фоиз иҷро шудааст. Яке аз андозҳое, ки дар оянда иқтидори
афзоиш бахшидани даромади буҷети вилояти Суғдро дорад, андоз аз
истифодабарандагони захираҳои табиӣ мебошад, ки нақшаи воридоти ин
намуди андоз дар давраи таҳлилӣ бештар аз 100 фоиз иҷро гардидааст.
Умуман, дар заминаи таҳлили муқоисавии қисми даромади буҷети вилояти
Суғд маълум гардид, ки нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва иҷрои он фарқияти
назаррас дошта, нишондиҳандаҳои иҷрои андозҳо нисбати банақшагирии онҳо
бештар мебошад. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда метавон қайд намуд, ки
дар оянда имконияти такомули банақшагирии андоз ва афзоиши қисми
даромади буҷети вилояти Суғд аз ҳисоби андозҳои муайян мавҷуд мебошад.
Ҳамин тариқ, аз рӯи маълумотҳои ҷадвали 30 маҷмӯи маблағи андози
буҷетсозро дар буҷети вилояти Суғд то соли 2023 ояндабинӣ кардан мумкин
аст. Барои ин мо тамсилаи ояндабинии якомилаеро ба кор бурданамон дуруст
меояд, ки он дар таҳқиқоти олимони русиягӣ О.М. Гусарова, В.Д. Кузьменкова
ҳамаҷиҳата асоснок гардида, аз санҷиш гузаштааст109. Модели мазкур шакли
зерин дорад:
Ȳt = a+b t

(14),

ки ин ҷо
Ȳt – ояндабинӣ барои давраи t;
а – қимати миёнаи нишондиҳанда дар n давраи вақт;
b –майлони нишондиҳанда таҳти таъсири омили t;
t – шумораи нишондодашудаи давраи вақт мебошанд.

Мо бо истифода аз маълумотҳои ҷадвали 30 Раёсати андоз дар вилояти
Суғд метавонем, воридоти андозҳои низомташкилкунандаро, ба монанди андоз

109

Гусарова О.М., Кузьменкова В.Д. Моделирование и анализ тенденций развития региональной экономики // О.М.
Гусарова, В.Д. Кузьменкова - Фундаментальные исследования. - 2016. - № 3-2. - С.354 - 359.
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аз даромад, андоз аз фоида, ААИ ва ҳаҷми умумии воридоти андоз ба қисми
даромади буҷети вилояти Суғд дар се сол ояндабинӣ карда бошем.
Қайд кардан лозим аст, ки дар муодилаи таназзулёбандаи хаттӣ истифода
бурдаамон ба сифати Ȳt ояндабинӣ аз рӯйи андози алоҳида то давраи муайяни
вақт баромад менамояд. Тавсифи математикии омилҳои a ва b-ро ба таври
зерин тавсир кардан мумкин аст:
a=

⅀Y

⅀Yt

n

⅀t2

; b=

;

(15)

ин ҷо:
Y- нишондиҳанда барои ҳар давраи вақти n;
n – шумораи солҳо (аз 2015 то 2019)
Yt – тамоили миёнаи квадратӣ вобаста ба омилҳои t ва Y.

Ҷадвали 31. - Воридоти андоз аз даромад дар буҷети вилояти Суғд
(солҳои 2015-2019) ва дурнамои банақшагирии он дар солҳои 2021-2023
Y – АД дар солҳо
(ҳаз. сомонӣ)
333431,9
340257,8
358920,0
400334,6
460464,8
⅀𝐘 =
1893409

t – омили вақт

Yt

t2

-2
-1
0
1
2

-666863,8
-340257,8
0
400334,6
920929,6
⅀Yt =
314142,6

4
1
0
1
4

t=0

t2 = 10

Ȳt (назариявӣ)

Y- Ȳt - (майл
аз меъёр)

315853,28
347267,54
378681,8
410096,06
441510,32
⅀Ȳt =
1893409

17578,62
-7009,74
-19761,8
- 9761,46
18954,48
0,1

Дурнамои банақшагирии воридоти андоз аз даромад дар буҷети в. Суғд (2021-2023)
Андоз аз даромад (ҳаз.
Солҳо
сомонӣ)
⅀Y
1893409
a= =
=378681,8
2020
472924,58
2021
2022
2023

504338,84
535753,10
567167,36

b=

n
⅀Yt
⅀t2

=

5
314142,6
10

=31414,26

Сарчашма: Таҳияи муаллиф

Тавре аз маълумотҳои ҳисобшуда дар ҷадвали 31 дида мешавад, андоз аз
даромади шахсони воқеӣ дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд дар давраи
пешгӯишаванда, яъне солҳои 2021-2023 бештар аз 500 ҳазор сомониро ташкил
менамояд. Мутобиқи ҳисобҳои мо, ин намуди андоз бояд дар соли 2021 ба
маблағи 504338,8 ҳазор сомонӣ ва дар солҳои 2022 ва 2023 мутаносибан
535753,1 ва 567167,4 ҳазор сомонӣ ба нақша гирифта шавад.
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Воридоти андоз аз фоида дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд дар
солҳои 2015-2019 ва дурнамои банақшагирии он дар солҳои 2021-2023 дар
ҷадвали 32 оварда шудааст.
Ҷадвали 32. - Воридоти андоз аз фоида дар буҷети вилояти Суғд
(солҳои 2015-2019) ва дурнамои банақшагирии он дар солҳои 2021-2023
Y – АФ дар солҳо
(ҳаз. сомонӣ)
263376,3
296818,3
405890,6
479735,4
596908,6
⅀𝐘 =
2042729

t – омили вақт

Yt

t2

-2
-1
0
1
2

-526752,6
-296818,3
0
479735,4
1193817,2
⅀Yt =
849981,7

4
1
0
1
4

t=0

Ȳt (назариявӣ)

Y- Ȳt - (майл
аз меъёр)

238549,46
323547,63
408545,8
493543,97
578542,14
⅀Ȳt =
2042729

24826,84
-26729,33
-2655,2
-13808,57
18366,46

t2 = 10

0,2

Дурнамои банақшагирии воридоти андоз аз фоида дар буҷети в. Суғд (2021-2023)
Солҳо
Андоз аз фоида (ҳаз. сомонӣ)
⅀Y
2042729
a= =
=408545,8
2020
663540,31
n

2021
2022
2023

748538,48
833536,65
918534,82

b=

5

⅀Yt
⅀t2

=

849981,7
10

= 84998,17

Сарчашма: Таҳияи муаллиф

Аз рӯи маълумотҳои ҳисобшуда дар ҷадвали 32 бармеояд, ки дар се соли
оянда ҳиссаи андоз аз фоида зиёд мешавад ва мутобиқи ҳисоби мо, ки дар асоси
усули таназзулёбандаи хаттӣ ба даст оварда шуд, ҳаҷми воридот аз ин андози
буҷетсоз дар соли 2023 ба 918,5 млн сомонӣ мерасад.
Дар ҷадвали 33 мо дар асоси нишондиҳандаҳои воридоти ААИ дар буҷети
вилояти Суғд дар солҳои 2015-2019 ва дурнамои банақшагирии воридоти ин
намуди андозро дар солҳои 2021-2023 ояндабинӣ кардем.
Ҷадвали 33. - Воридоти ААИ дар буҷети вилояти Суғд (солҳои 20152019) ва дурнамои банақшагирии он барои солҳои 2021-2023
Y – ААИ дар солҳо
(ҳаз. сомонӣ)

t – омили
вақт

183293,5
210649,4
262532,9
299376,7
328849,4
⅀𝐘 =
1284702

-2
-1
0
1
2
t=0

Yt

t2

-366586
-210649,4
0
299376,7
657698,8
⅀Yt =
379840,1

4
1
0
1
4

Ȳt (назариявӣ)

Y- Ȳt - (майл
аз меъёр)

180972,38
218956,39
256940,4
294924,41
332908,42
⅀Ȳt =
1284702

2321,12
-8306,99
5592,5
4452,29
-4059,02

t2 = 10

-0,1

Дурнамои банақшагирии воридоти ААИ дар буҷети в. Суғд (2021-2023)
Солҳо
2020
2021
2022
2023

ААИ (ҳаз. сомонӣ)
340892,43
378876,44
416860,45
454844,46

a=
b=

⅀Y

n
⅀Yt
⅀t2

=
=

1284702
5
379840,1
10

=256940,4
= 37984,01

Сарчашма: Таҳияи муаллиф
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Аз рӯи маълумоти ҷадвали 33 бармеояд, ки дар радифи дигар андозҳо ААИ
низ дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд ҳиссаи назаррас дошта, тибқи
ҳисобҳо, дар се соли оянда ҳиссаи он афзоиш хоҳад ёфт. Мутобиқи ҳисобҳои
мо, дар соли 2023 воридоти ААИ дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд ба
454,8 млн сомонӣ мерасад, ки назар ба нишондиҳандаи соли 2019-ум 1,7
маротиба афзоиш меёбад.
Дар ҷадвали 34 бо истифода аз усули таназзулёбандаи хаттӣ мо дар
заминаи воридоти андоз ба буҷети вилояти Суғд дар солҳои 2015-2019
дурнамои банақшагирии онҳоро дар солҳои 2021-2023 муайян кардем.
Ҷадвали 34. - Воридоти андоз ба буҷети вилояти Суғд (солҳои 20152019) ва дурнамои банақшагирии онҳо барои солҳои 2021-2023
Y – андозҳо дар солҳо
(ҳаз. сомонӣ)

t – омили
вақт

1705430,9

-2
-1
0
1
2

1914460,1
2291864,3
2589246,6
2913923,1
⅀𝐘 =
11414925

t=0

Yt

t2

-3410861,8
-1914460,1
0
2589246,6
5827846,2
⅀Yt =
3091770,9

4
1
0
1
4

Ȳt (назариявӣ)

Y- Ȳt - (майл
аз меъёр)

1664630,82
1973807,91
2282985
2592162,09
2901339,18
⅀Ȳt =
11414925

40800,08
-59347,81
8879,3
-2915,49
12583,92

t2 = 10

0

Дурнамои банақшагирии воридоти андоз дар буҷети в. Суғд (2020-2023)
солҳо
Маблағи ндозҳо (ҳаз. сомонӣ)
⅀Y
𝟏𝟏𝟒𝟏𝟒𝟗𝟐𝟓
2020
3210516,27
a= =
= 2282985
2021
2022
2023

3519693,36
3828870,45
4138047,54

b=

n
⅀Yt
⅀t2

=

5
𝟑𝟎𝟗𝟏𝟕𝟕𝟎,𝟗
10

= 309177,09

Сарчашма: Таҳияи муаллиф

Аз нишондиҳандаҳои ояндабинии воридоти андоз ба қисми даромади
буҷети вилояти Суғд маълум мегардад, ки дар соли 2023 ҳиссаи даромади
андозии буҷети минтақа ба 4138 млн сомонӣ баробар мешавад. Ин
нишондиҳанда назар ба воридоти андоз дар соли 2019 ба андозаи 1,81 маротиба
афзоиш меёбад.
Нишондиҳандаҳои пешбиникунии воридоти андози буҷетафзо ва ҳаҷми
умумии андозҳои воридшаванда дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд дар
солҳои 2021-2023 дар диаграммаи 11 оварда мешаванд.
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Диаграммаи 11. - Дурнамои воридоти андозҳои буҷетафзо ва ҳаҷми
умумии воридоти андоз дар қисми даромади буҷети вилояти Суғд
4263465
3933385
3603305

Њамагї андозњо

484844,46
446860,45
408876,44

ААИ

918534,82
833536,65
748538,48

Андоз аз фоида

567167,36
535753,1
504338,84

Адоз аз даромад

0

500000
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Тибқи самтҳои асосии сиёсати андоз барои ояндаи миёнамӯҳлат, ки
тасҳеҳи унсурҳои алоҳидаи низоми андоз, баланд бардоштани даромади андоз,
азнавсозии низоми маъмурикунонии андозро ояндабинӣ менамоянд, ба хотири
ба танзим овардани вазъияти иқтисодӣ ва беҳбудии ҳолати низоми буҷет
мувофиқи мақсад меҳисобем, ки ташаббус ва ибтикороти вобаста ба андоз маҳз
барои

тасҳеҳи

ҳаҷми

пардохти

андоз

бо

назардошти

зарурати

ҳавасмандгардонии субъектҳои хоҷагидор ва такмил бахшидани менеҷменти
андоз равона карда шаванд.
Мо таъмини амнияти андозии минтақаро тавассути истифодаи унсурҳои
механизми андоз мувофиқи мақсад меҳисобем, ки ба таври зерин амалӣ
гардонида шавад:
- дар асоси бунёд намудани низоми самараноки сафарбарсозии воридоти
андоз ба буҷети маҳал аз ҳисоби беҳтар намудани вазъи умумии иҷтимоию
иқтисодӣ

дар

минтақа,

истифодаи

механизми

қонунигардонидани

(легализатсияи) даромад, кам кардани бузургии қарзи андоз, фаъол сохтани
андозбандии ташкилоти махсус, васеъ намудани манбаи андозпардозии
минтақа, баланд бардоштани имконияти андоз;
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- дар асоси амалӣ намудани тадбирҳо оид ба ҳавасмандсозии фаъолияти
инноватсионӣ - сармоягузорӣ аз ҳисоби ба роҳ мондани дастгирии давлатӣ
фаро гирифтани барномаҳо ва лоиҳаҳои сармоягузорие, ки ба афзоиши
иқтидори андози минтақа таъсири бевосита мерасонанд, аз ҳисоби бо имтиёзи
андоз дастгирӣ намудани соҳибкории хурд ва миёна;
- дар асоси азнавсозии низоми маъмурикунонии андоз бо роҳи баланд
бардоштани масъулияти нозирони андоз ҷиҳати ояндабинии самаранок, барои
сари вақт ва пурра ворид кардани даромади андоз ва ба ҳадди имкон маҳдуд
сохтани қарздорӣ, баланд бардоштани сифат ва самаранокии кори якҷояи
мақомоти давлатӣ оид ба беҳбуди маъмурикунонии даромади андоз, қонунӣ
гардонидани фоида ва зиёни ташкилот, музди меҳнати пинҳонӣ пардохтшуда,
дар чаҳорчӯбаи амалисозии тадбирҳо оид ба афзоиши мақоми андоз дар
ташаккули даромади буҷети минтақа рӯёнидани қарзҳои андоз.
Самтҳои зерини такомул ва навсозии сиёсати андозии давлат ва
минтақаро, ки амнияти андозро таъмин менамоянд, чунин тасниф кардан
мумкин аст:
1) Ҷорӣ намудан ва амалигардонии барномаҳои таҳкимбахши низоми
буҷет,

ки

истифодаи

тадбирҳои

умумииқтисодии

баланд

бардоштани

самаранокии сиёсати андоз, бартараф сохтани таҳдидҳои амнияти андозии ба
ғайритавозуниии (дисбаланси) буҷет алоқамандро ояндабинӣ менамояд.
Таҳкими банақшагирии буҷет дар асоси истифодаи принсипҳои лоиҳавии
идоракунӣ ба вуҷуд оварда мешавад. Амалӣ кардани чораҳои самти мазкур ба
таъмин намудани муттавозини макроиқтисодӣ, бо вазъи мӯътадил ва
ояндабинии молиявию иқтисодӣ ва шароити андозсупории хоҷагидорӣ, аз байн
бурдани номуайянии иқтисодӣ, беҳтар кардани руҳияи корӣ ва барқарор
шудани фаъолнокии сармоягузорӣ мусоидат хоҳад кард.
Моҳияти барномаи таҳкими фискалӣ ба таҳияи буҷети сесола дар асоси
принсипи мутаносибии чораҳо оид ба афзоиши ниҳоии даромад бо тадбирҳои
оид ба мӯътадилгардонии хароҷот (бо таносуби 1/3 нисбат ба 2/3) робита
мегардад.
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Дар ин маврид тадбирҳо оид ба сафарбарсозии даромади буҷет
афзуншавии сарбории андоз (таваккалии таъмини амнияти андоз)-ро пешбинӣ
насохта, ба баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварӣ ва навшавии низоми
маъмурикунонии андоз нигаронида мешаванд.
2) Ҷорӣ намудан ва пайгирона амалӣ гардонидани барномаи маҳдудсозии
бахши иқтисодиёти пинҳонӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварии андоз
тавассути мукаммалсозии низомҳои маъмурикунонии андоз. Қонунигардонии
даромади андозсупоранадагон, маҳдуд намудани бахши иқтисодиёти пинҳонӣ,
афзун намудани воридоти андозии буҷет ва кам намудани таъсири омилҳои
манфии коҳишдиҳандаи маҳсулнокии меҳнат ва боздорандаи раванди навсозӣ,
инчунин ҷорӣ намудани инноватсия ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат
карда, амнияти андозиро дар сатҳи давлатӣ ва минтақавӣ таъмин менамояд.
Ғайр аз ин, тадриҷан бунёди низоми маъмурикунонии андоз ба нақша
гирифта мешавад, ки ба пойгоҳи ягонаи методологӣ ва иттилоотӣ асос ёфта,
афзоиши ҷамъоварии андоз ва кам кардани сарбории маъмуриро барои
соҳибкории бомасъулият таъмин менамояд. Ҳамчунин, ба мақсад мувофиқ
меҳисобем, ки низоми иттилоотӣ ва низоми идоракунии таваккали мақомоти
андоз, гумрук ва хазинадории давлатии ғайрибуҷетиро муттаҳид кардан беҳтар
хоҳад буд.
Байни

тадбирҳои

амалисозии

барномаи

маҳдуд

кардани

бахши

иқтисодиёти пинҳонӣ ва афзун намудани ҷамъоварандагони андоз ҳамчунин
чораҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст:
- такмил додани принсипҳои андозбандии фоидаи ширкатҳои хориҷии
таҳти назорат қарордошта, таъмини камкунии монеаҳои андоз дар роҳи
фаъолияти соҳибкорие, ки бо саркашӣ аз андозсупорӣ иртибот доранд;
- қатъ намудани сӯистеъмолкуниҳое, ки бо истифодаи низоми патентии
андозбандӣ ва ғайра алоқаманд ҳастанд.
3) Ҷорӣ намудан ва доимо амалӣ сохтани принсипҳои лоиҳавии идоракунӣ.
Коркарди лоиҳаҳои афзалиятноки амалигардонии сиёсати давлатии андозро бо
ҳадафи таъмини амнияти андоз пеш гирифтан зарур аст. Хусусияти муносибати
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лоиҳавӣ аз он иборат аст, ки ҷорӣ намудани лоиҳаи мушаххас дар чаҳорчӯбаи
барномаи амалкунандаи давлатӣ ба ҷо оварда мешавад. Дар айни замон ҳар
кадом лоиҳа дар ҳудуди амалигардонии самтҳои бартаринокии сиёсати андоз
ҳадаф ва вазифаҳои хусусӣ, технологияи идоракунӣ, қоидаҳои қабул намудани
қарорҳои идоракунандагӣ, инчунин, тартиботи маблағгузории хешро доро
мебошанд.
4) Амалисозӣ ва татбиқи пайвастаи барномаи фарогири байниминтақавии
андоз, ки ҷиҳати таъмини тавозуни молияи минтақавӣ ва амнияти андози
минтақа ташкил карда шудааст.
Натиҷаҳои мусбат аз ҳисоби афзоиши манбаи андоз, солимгардонии
маблағгузории давлатӣ, баланд бардоштани самаранокии фароҳамсозии
трансфертҳои байнибуҷетӣ ва маҳдудсозии афзоиши қарзи давлатӣ ба даст
оварда шуданд. Дар ин ҷода мақоми омилҳои зерин назаррас хоҳад буд:
- муқаррар кардани маҳдудиятҳое, ки зиёнбурдҳо оид ба андозро ба
фоидаи ташкилотҳо табдил доданд;
- тасдиқ намудани самтҳои маблағгузорӣ ба хотири дастгирии иловагии
молиявии минтақаҳои таъминоташон заиф;
- пешниҳоди грантҳои ҳавасмандгардонӣ дар асоси рушди иқтидори
андози ҳудудҳо ба минтақаҳои бештар рушдёбанда ва ғайраҳо.
5) Таъмин намудани шароитҳои пешбинишавандаи фискалии ба роҳ
мондани

фаъолияти

соҳибкорӣ,

амалигардонии

принсипҳои

афзалияти

фискалӣ, ки барои андозсупорандагони бомасъулият баланд набардоштани
сарбории андозро муқаррар менамояд.
Пардохтҳои ҳатмии ғайриандоз бо мақсади таъмин намудани шаффофият
ва пешгӯишавандагии сиёсати буҷетию андоз, амнияти андозии минтақа,
баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз бояд дар асоси
санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқие рӯёнида шаванд, ки шароит ва механизмҳои ягонаро
муқаррар мекунанд.
Дар расми 6 механизми банақшагирии андоз ва ояндабинии он бо
назардошти тадбирҳои такмили механизми он манзур карда шудааст, ки дар
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чаҳорчӯбаи сиёсати минтақавии андоз бо мақсади таъмини амнияти андозии
минтақаҳо маҳз дар шароити вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва умуман
дар кулли кишвар амалӣ карда мешавад.
Такмили олатҳои ояндабинӣ ва банақшагирии андоз дар чаҳорчӯбаи амалигардонии
сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ

пешниҳодҳо

Бо мақсади пешгирии хавф,таъмин намудани андоз, коҳиши иқтидори
андозии минтақа, бадшавии шароитҳои андозии пешбурди фаъолияти
соҳибкорӣ ва ғайра

Ҳавасмандгардонии фаъолонаи фаъолияти соҳибкории хурд ва миёна тавассути тасдиқ кардани
коэффисиент - дефлятор дар давраи сесола ба мақсади андозбандӣ, пешниҳод кардани имконияти
хоҳиши андози ба буҷет пардохтшаванда бар ивази хароҷотҳои иҷтимоӣ ва дигар харҷҳои ҳатмӣ
Такмил додани унсур ва тартиби маъмурикунии даромади асосии буҷет (андоз аз даромад,
андоз ба фоида, андоз аз арзиши иловашуда)
Гузариш ба автоматикунонӣ ва иттилоотонии пурра дар соҳаи андозбандии байналмилалӣ
ва банақшагирии байналмилалии андоз
Таҷдиди низоми менеҷменти давлатии андоз ва маъмурикунонии андоз тавассути ҷорӣ
намудани ҷадвали афзояндаи пардохти ҷаримапулиҳо аз ҷониби ашхоси воқеӣ барои вайрон
кардани қонунгузории андоз, беҳтар сохтани шароит ҷиҳати иҷрои саривақтии ӯҳдадориҳои
ҳатмии андозсупорандагон
Мӯътадилгардонии низоми пешниҳоди имтиёзҳои андоз дар чаҳорчӯбаи қонунгузории
давлатӣ, инчунин низоми салоҳиятҳои андозии минтақаҳо оид ба муқаррар намудани
имтиёзҳо
ТАЪМИН НАМУДАНИ АМНИЯТИ АНДОЗИИ ДАВЛАТ ВА МИНТАҚА

Расми 6.

- Тадбирҳои банақшагирӣ ва пешгӯии андоз бо мақсади таъмини
амнияти андозии минтақаҳо

Навсозии олатҳои истифодашавандаи методӣ ва технологияи банақшагирӣ
ва ояндабинии андоз дар шароити муосири пешрафти иҷтимоию иқтисодии
минтақа яке аз муҳимтарин самтҳои фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ
маҳсуб мешавад.
Ҳамин тариқ, банақшагирӣ ва ояндабинии андозро ҳамчун раванди маҷмӯи
таҳлилии муайян намудани мушаххасоти сиёсати андоз, нишондиҳандаҳои
ифодакунандаи ҷузъӣ воридоти андозии буҷети сатҳҳои гуногуни идоракунӣ,
ки ба он омилҳои сершумори муҳити берунӣ ва дохилӣ таъсир мерасонанд,
баррасӣ кардан лозим аст.
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3.2. Самтҳои имконпазири рушди шарикӣ миёни мақомоти андоз ва
андозсупоранда
Яке аз масъалаҳои асосии пешбурди фаъолияти иҷтимоию иқтисодӣ ва
истеҳсолӣ ин муносибати субъектҳои хоҷагидорӣ бо мақомоти андоз аст, зеро
таърихан андозҳо заминаи зиддиятҳои тезутунд миёни андозсупоранда ва
ниҳодҳои

ҷамъоварандаи

андоз

мебошанд.

Ноустувории

муқаррароти

қонунгузории андоз боиси истифодаи усулҳои гуногуни ғайриқонунии
фаъолияти андозсупорӣ аз ҷониби субъектҳои иқтисодиву хоҷагидорӣ
мегардад, ки баҳсҳои шабеҳ, миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон
ҳастанд.
Дар таҳқиқотҳои муосир ақидаҳои назариявии зиёде ироа шудаанд, ки
мафҳуми «шарик» -ро шарҳу тавзеҳ медиҳанд. Шарикӣ навъи муттаҳидшавии
одамон ҳангоми ташкили кору фаъолияти якҷоя мебошад, ки дар натиҷаи он
ҳамаи иштирокчиён бурд мекунанд110. Аз гуфтаҳои боло чунин муайян намудан
мумкин аст, ки шарикӣ ин падидаи нави мӯътадили алоқаҳои иҷтимоӣ ва
муносибати миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон, ки пайгирикунандаи
мақсадҳои худ мебошанд. Шарикӣ дар соҳаи андоз аз андозсупорандагон
тақозо менамояд, ки ба мақомоти андоз оид ба ҳамаи ҳолати кору
фаъолияташон маълумот диҳанд. Бар ивази ин андозсупорандагон имконият
доранд, ки оид ба масъалаҳои ҳисоб ва пардохти андозҳо аз мақомоти андоз
шарҳу тавзеҳи муфассал бигиранд.
Дар соҳаи андоз шарикӣ шакли махсуси баҳамалоқамандии ниҳодҳо,
ташкилотҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва фардиятҳоро дар мавриди муносибатҳои
андоз ифода менамояд. Дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти Тоҷикистон
кормандони мақомоти минтақавии андоз низ барои бароҳмонии муносибатҳои
шарикӣ ҳавасманд ҳастанд. Аз ин рӯ, зарур мешуморем низоми шарикии
маъмурикунонии андоз мавриди истифодаи васеъ қарор гирад, зеро бо

110Носова

Н.С. Краткий курс по антикризисномую управлению. Учебное пособие. 2-е изд., испр / Н.С. Носова. – М.: «Окейкнига», 2013. – С. 111.
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истифодаи он иҷрои саривақтӣ ва ӯҳдадориҳои андозии ғайримаҷбурии
маъмурикунонии андоз аз ҷониби андозсупоранда таъмин мегардад.
Таҷрибаи

аксари

мамлакатҳои

мутараққии

ҷаҳон

афзалиятҳои

муносибатҳои шариконаи миёни мақомоти андоз, андозсупорандагон ва
мушовирони андозро собит месозад, ки онро расман Созмони ҳамкории
иқтисодӣ ва Рушд (СҲИР) дар доираи форуми сеюми маъмурикунонии андоз
моҳи сентябри соли 2006 эътироф намудааст 111.
Дар шароити имрӯза Созмонҳои байналхалқии молиявӣ ва иқтисодӣ
баргузор намудани ислоҳотҳоро дар соҳаи маъмурикунонии андоз талаб
менамоянд112.

Аз он ҷумла,

СҲИР

муносибати

шарикиро дар назди

маъмурикунонии андоз зарур шуморидааст. Дар таҳқиқоте, ки бо ташаббуси
СҲИР перомуни ташкили тарҳи самараноки муносибатҳо дар соҳаи андоз
баргузор шудааст, даст кашидан аз ҳоваи яктарафаи муносибатҳои миёни
мақомоти

андоз

ва

андозсупорандагон

ва

рӯоварӣ

ба

муносибатҳои

мутамаддини шарикӣ тавсия дода шудааст. Дурустии хулосаи ин таҳқиқотро
таҷрибаи чунин кишварҳо ба монанди Ирландия, ИМА, Нидерландия ва
Швейтсария нишон медиҳад.
1. Муҳаққиқи рус Ефремова Т.А. қайд менамояд, ки «маъмурикунонии
андоз ин идоракунии муносибатҳои дуҷониба бо андозсупорандагон аст, ки аз
ҷониби намояндагони сохторҳои давлатии ҳокимияти иҷроия амалӣ карда
мешаванд»113. Муҳаққиқ маҷмӯи фаъолиятҳои ташкилиро, ки барои идоракунии
муносибатҳои андоз равона гардидаанд, инчунин рушди ҳамкории шарикии
миёни субъектҳои муносибатҳои андоз ва содагардонии пурраи равандҳои
иҷрои

ӯҳдадориҳои

андозиро

чун

маъмурикунонии

самараноки

андоз

шинохтааст.

111

Third meeting of the oecd forum on tax administration 14 - 15 september 2006. / [Манбаи электронӣ]. URL:
https://www.oecd.org/ctp/administration/37415572.pdf [санаи муроҷиат: 12.09.2019 с].
112
Итоговый Отчет исследовательской группы был представлен на четвертой встрече Форума ОЭСР по налоговому
администрированию, которая прошла в Кейптауне 10 - 11. 01. 2008 г.
113Ефремова Т.А. Развитие налогового администрирования в России: теория, методология, практика: дис. … д-ра экон. наук:
08.00.10 / Т.А. Ефремова. – Саранск, 2017. – С. 41–42.
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Муносибати муосир ба ташкили маъмурикунонии андоз ва рушди
иқтидорҳои техникиву иттилоотии мақомоти салоҳиятнок имкон фароҳам
намудаанд, то перомуни ташаккули муҳити хизматрасонӣ дар соҳаи андоз
сухан ронем, ки имконияти ҳамкории мақомоти андоз ва андозсупорандагонро
чун шарикони муносибатҳои андоз таъмин намояд. Гузариш ба муносибати
ҳамкории шарикӣ тағйироти ҷиддиву назарраси кулли низоми маъмурикунонии
андоз ва пеш аз ҳама рушди равандҳо ва ҷорӣ намудани низоми «худпардохтӣ»
–

ро

тақозо

менамояд,

ки

иҷрои

ихтиёрии

ӯҳдадории

андозии

андозсупорандагонро осон мегардонад.
Барои баррасии муносибатҳои шарикӣ дар низоми маъмурикунонии андоз
моро зарур аст, ки субъектҳои асосӣ ё иштирокчиёни муносибатҳои андозиро
муайян намоем. Дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиёни
муносибатҳои андоз чунин муқаррар карда шудааст: «андозсупорандагон,
(агентҳои андоз), мақоми ваколатдори давлатӣ ва дигар мақомоти андоз,
мақомоти гумрук, дигар мақомотҳо, ки ваколатдоранд андозҳоро ҳисоб ва
ҷамъоварӣ намоянд»114. Методикаи маъмурикунонии андоз аз нуқтаи назари
таъсиргузорӣ ба андозсупоранда метавонад дар асоси принсипи муносибати
шарикона ба роҳ монда шавад:
- принсипи ошкоро – дар раванди маъмурикунонии андоз маълумоти
дорои сирри андоз набуда, бояд ба ҳама субъектҳои муносибатҳои андоз
дастрас бошад;
- принсипи худбаҳодиҳӣ – мақомоти минтақавии андоз бояд назорати
ҷории дурустии ҳисоб, воридоти пурра ва саривақтии маблағи андозҳоро ба
буҷет амалӣ намоянд, дар расмиёти мувофиқакунонӣ ва тасдиқи масъалаҳои ба
миёнмеомадаи

андозсупорандагон

дар соҳаи

андоз

иштирок намоянд,

фаъолияти тавзеҳотиро пеш баранд;
- принсипи ҳамкорӣ – маъмурикунонии андоз бояд баҳри баланд
бардоштани сатҳи боварии байни субъектҳои муносибатҳои андоз (мақомоти
114

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 сентябри соли 2012, № 902. (бо назардошти тағйиру иловаҳо ба санаи
01.01.2017). – Душанбе: - «Шарқи озод», 2017. - С. 22.
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андоз ва андозсупорандагон), ташаккули амсилаи иҷрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои
андозии андозсупоранда мусоидат намояд.
Муҳаққиқи иқтисодиёти миллии тоҷик А.М. Солеҳзода принсипи
муносибати шарикӣ ва бароҳмонии робита бо андозсупорандаро зикр намуда,
афзалиятҳои чораҳои пешгирикунанда ва огоҳкунандаи ҳуқуқвайронкунии
андоз, мусоидати бештари андозсупоранда барои иҷрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои
андоз ва ҳавасмандиро ошкор сохтааст 115. Муносибати мазкур ба таври фаъол
дар назарияи маъмурикунонии андоз ва инчунин амалияи ҷаҳонии фаъолияти
мақомоти андоз рушд кардааст.
Модели шарикии ҳалли моҷароҳо (конфликт, спор) ва муносибатҳои
байниҳамдигарӣ дар соҳаи андоз метавонад ба сифати яке аз механизмҳои
ҳалли моҷароҳои андоз тавсия гардад, мутаасифона зикр намудан бамаврид аст,
ки он барои ҷумҳурии мо комилан ба ҳукми анъана надаромадааст.
Самтҳои мақсадноки муносибати мақомоти андоз ва андозсупорандагон
дар расми зер оварда шудааст.
Ислоҳоти муносибати андозсупорандагон ва мақомоти андоз дар чунин самтҳо
мувофиқи мақсад мебошад:
- оддӣ, осон ва сода намудани дастрасии андозсупорандагон ба
хизматрасониҳои мақомоти андоз ҳангоми ба таври маъмулӣ васеъ
шудани онҳо;
- беҳтар шудани алоқаи бозгаштӣ (баргашт) бо андозсупорандагон ва
вокуниши саривақтии мақомоти андоз ба ниёзу дархостҳои онҳо;
- баланд бардоштани шаффофияти равандҳои маъмурикунонии андоз
барои андозсупорандагон;
- васеъ намудани алоқамандии иттилоотии мақомоти андоз бо
андозсупорандагон ҳангоми гузариш аз назорати амуди ба уфуқӣ.

Расми 7. - Мувофиқати самтҳои мақсаднок
Дар алоқамандӣ бо ин мафҳум баланд бардоштан ва сифатнок намудани
хизматрасонӣ (аз он ҷумла, хизматрасонии иттилоотӣ) ба андозсупорандагон
яке аз вазифаҳои муҳим барои мақомоти андоз мегардад. Айни ҳол усулҳои
зерини баҳамалоқамандии иттилоотӣ бо андозсупорандагон васеъ истифода
мегарданд:
115

Солехзода А.М. Развитие концептуальных подходов к оценке эффективности налогового администрирования в
Республике Таджикистан / А.М Солехзода // Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан.
Экономика Таджикистана. –Душанбе, 2019 - № 1. - С. 71-77.
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- ҷой додани иттилоот дар биноҳои маъмурии мақомотҳо (дар овезаҳо ва
маводи чопӣ);
- паҳн намудани иттилооти аудиоӣ ва видеоӣ тавассути воситаҳои ахбори
омма ва сомонаи кумитаи андоз;
- нашри маводҳо дар матбуоти даврӣ;
- часпонидан ва паҳн намудани маводи нашрӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва
ғайра.
Ба андешаи муҳаққиқони самти таҳқиқоти мо чун И.И. Курков116; Э.Б.
Алиева117. ва дигарон баҳамалоқамандии шарикӣ миёни иштирокчиёни
муносибатҳои андоз, яъне андозсупоранда ва мақомоти давлатиро аз сатҳи
фарҳанги андоз дар ҷомеа вобаста мешуморанд.
Инчунин миёни муҳаққиқон баъзе фарқиятҳо дар мавриди шарҳу тавзеҳи
интизоми андоз вуҷуд дорад. Масалан, муҳаққиқ Е.Е. Сушкова118 дар фаҳмиши
ин мафҳум дурустии ҳисобкунии андозҳову дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва риояи
алоқаҳои шарикии иштирокчиёни муносибатҳои андозиро вобаста ба қоидаҳои
муқаррарнамудаи андозбандию андозситонӣ муҳим мешуморад.
Самти дигар ва хусусияти интизоми андоз аз ҷониби муҳаққиқ Г.В.
Морозова муайян карда шудааст: «интизоми андоз дар худ омӯзишу таълими
мунтазаму бонизоми рушд ва назорати қобилиятҳои маънавӣ, имкониятҳои
ахлоқию моддии андозсупорандагон дар ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет, бо
назардошти

алоқамандии

шариконаи

нозирот

ва

оид

ба

иҷрои

барасмиятдарории ӯҳдадориҳо мебошад»119.
Баҳамназдикшавии мавқеи мақомоти андоз ва андозсупоранда ба ҷониби
муносибатҳои
субъектҳои

шарикӣ
иштирокчӣ

тағйири
дар

фазои

муносибатҳои

маъмурикунонии

андоз,

байниҳамдигарии
ошкорбаёнӣ

ва

116Курков

И.И. Подоходное налогообложение как отражение налоговой культуры общества (на примере Фрации и России ) /
И.И. Курков // Молодой ученый, 2014. – С. 148-151.
117
Алиева Э.Б. Проблемы повышения налоговой культуры в РФ / Э.Б. Алиева // Международный научно-исследовательский
журнал: Юридические науки. – Екатеринбург, 2016. – № 10 (52) – Часть 1. – С. 98-100.
118
Сушкова Е.Е. Налоговая дисциплина как фактор налоговой безопасности региона / Е.Е. Сушкова // Молодой учений.
2014. - № 4 (07) (1). - С. 128-131.
119Морозова Г.В. Повышение налоговой культуры населения как способ борьбы с налоговыми правонарушениями / Г.В.
Морозова // Российское предпринимательство. – 2009. Том 10. – № 3-2. – С. 118-120.
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пешгӯишаванда будани онро талаб дорад. Фароҳам овардани шароити
мусоидаткунанда барои риояи ҳатмии талаботи қонунгузории андоз аз ҷониби
андозсупоранда, таҳкими боварии шаҳрвандон ба қонунҳои амалкунанда ва бо
ин васила баланд бардоштани симо, обрӯ ва эътибори мақомоти андоз дар
ҷомеа метавонад заминаи рушди муносибати шарикӣ миёни андозсупорандагон
ва мақомоти андоз гардад.
Мақсаднок будани гузариш ба баҳамалоқамандии шарикии мақомоти
андоз ва андозсупорандагон, таъмини қонунии мувофиқсозии манфиатҳои
иштирокчиёни муносибатҳои андоз ва нигоҳ доштани тавозуни онҳоро талаб
мекунад, ки чунин ҷиҳат дар таҳқиқотҳои муҳаққиқони рус чун С.Н.
Андрющенко120, С.А. Иванов121, ва дигарон оварда шудаанд.
Қонунгузории

андоз

дар

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

шарикии

андозсупорандаро дар ташаккули қоидаҳои иқтисодӣ ва дигар муқаррароти
муносибатҳои андоз ояндабинӣ намекунад. Ба андешаи мо, мақсади сиёсати
андоз бояд аз мутобиқгардонии равандҳои иқтисодии хоҷагидорӣ ба низоми
мавҷудаи андоз ва қоидаҳои феълии муносибатҳои андоз иборат бошад, ки он
дар муносибгардонии ҳаҷму таркиби гаронии андоз ифода меёбад. Маҳз
низоми шарикӣ ба ҳарду ҷониб имкониятҳо медиҳад ва онҳоро водор месозад,
ки беҳтару хубтар (бидуни таҳдид ва таъқибот) ба самти зарурӣ рушд намоянд.
Илова бар ин ташкили кор бо андозсупорандагон, дар асоси ҳамкорӣ ва
шарикӣ ҳавасмандии онҳоро барои иҷрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои ҳатмии
андозиашон

ба

вуҷуд

меоварад,

боиси

устувор

гаштани

низоми

маъмурикунонии андозии кишвар мегардад.
Ба андешаи муҳаққиқ И.В. Цветков «низоми алоқамандӣ ва муносибати
шарикӣ дар самти андозбандию андозситонӣ аз ҳама низоми дигар самаранок
мебошад»122. Дар шароити имрӯза барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи шарикии
120Андрющенко

С.Н. Партнерство в сфере налогового контроля / С.Н. Андрющенко // Налоговая политика и практика. –
2011. – № 12. – С. 17-20.
121Иванов С.А. Социальное партнерство как феномен цивилизации / С.А. Иванов // Журнал социологии и социальной
антропологии. – 2005. – Т.VIII. – № 3. – С. 79-99. [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.jourssa.ni/2005/3/4aIvanov.pdf. [санаи
муроҷиат: 17.02.2020 с].
122
Цветков И. В. Партнерство в налоговой сфере: миф или реальность? / И.В. Цветков // Налоговед. – 2008. – № 6. – С. 11–
15. [Манбаи электронӣ]. URL: https://nalogoved.ru/art/1622.html [санаи муроҷиат: 23.02.2019 с].
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муносибатҳои андоз комилан нав мебошад, зеро дар кишвар муносибати
миёнаи мақомоти давлатӣ ва андозсупорандагон дар соҳаи андоз аслан ба
принсипи ҳукмронӣ ва тобеият, ки дар қонунгузорӣ (моддаи 2 КАҶТ) муқаррар
шудааст, асос ёфтааст.
Дар ҳар давлат намунаҳои мухталифи баҳамтаъсиррасонӣ бо мушовирони
андоз ва танзими фаъолияти онҳо татбиқ карда мешавад. Аз ҷумла, дар
Ирландия ҳамкории мақомоти андоз ва мушовирони андоз дар тӯли 20 соли
охир рушд ёфта истодааст. Раёсати андози Австралия аз соли 2000–ум сар
карда баҳамтаъсиррасониро бо мутахассисони андоз дар дораи барномаи
давлатии ислоҳоти андоз «Ҷамъиятро гӯш мекунем» рушд дода истодааст. Дар
баробари ин, дар аксар кишварҳо аз ҷумла, дар Австрия, Олмон, ИМА қоидаҳои
қатъии пешбурди фаъолияти касбӣ муқаррар карда шудааст. Дар Фаронса ба
мушовирони андоз танҳо дар ҳолати ҳифзи манфиатҳои андозсупорандагон дар
баҳсҳои судӣ иҷозат медиҳад.123.
Барои машваратдиҳӣ натанҳо сатҳи баланди донишҳои махсус ва
малакаҳои касбӣ, балки дарки сатҳи баланди масъулият дар назди ҷамъият
зарур дониста мешавад. Бар замми ин зарур аст, ки амали мушовирони андоз бо
талаботҳои байналмилалӣ ва миллии ахлоқ, инчунин стандартҳои касбият
мувофиқат намояд. Дар заминаи таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии фаъолияти
мушовирони мустақили андоз се самти асосии фаъолияти онҳоро ҷудо намудан
мумкин аст.:
- якум, машваратдиҳӣ, яъне пешниҳоди тавзеҳот ва хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон аз рӯи ҳолатҳои мушаххаси амалия, банақшагирии
ӯҳдадориҳои андоз, таҳияи ҳисоботи андоз, татбиқи имтиёзҳои андоз ва дигар
ҷанбаҳои муносибатҳои андоз;
- дуюм миёнаравӣ ё намояндагӣ дар баҳсҳои андоз, ки вобаста аз иродаи
тарафҳо метавонад ихтиёрӣ, ҳатмӣ ва судӣ бошад;

123

Сомик К.В. Налоговые системы и проблемы их совершенствования. / К.В. Сомик. - Финансы и статистика. - М.: 1994. - С.
123.
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- сеюм намояндагии манфиатҳои андозсупоранда дар гузаронидани
гуфтушунидҳо бо мақомоти андоз, ҳангоми бастани созишномаҳо бо
андозсупорандагон ё зимни баррасии дархости андозсупоранда оид ба тавзеҳ
додани қонунгузории андоз дар муносибатҳои андоз.
Таҷриба гувоҳӣ медиҳад, ки машварати босифати андоз метавонад ба
баланд бардоштани самаранокии маъмурикунонии андоз ва коргузорӣ дар
мақомоти

андоз

таъсир

расонад.

Мушовирони

андоз

метавонанд

бо

намояндагони мақомоти андоз дар сатҳи касбият муомила ва заминаи мусоидро
барои рушди муносибати шарикӣ фароҳам намоянд Хизматрасонии мушовири
андоз кафолат медиҳад, ки мушовир бо назардошти ҳама ҳолатҳои кор бо
таъсиррасонии машваратии худ мизоҷи худро чӣ аз изофапардохт ва чӣ аз
напардохтани андозҳо ҳимоя намояд. Ин, барои мақомоти андоз низ аз манфиат
холӣ нест.
Таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ самаранокии низоми шарикии муносибатҳоро
тасдиқ менамоянд, зеро манфиатҳо ва афзалиятҳои натиҷанок беҳтар аз ҳар
гуна таҳдид ва фишороварӣ андозсупорандагонро водор менамояд, ки ба самти
зарурӣ барои ҷомеа ва иқтисодиёт ҳаракат кунанд 124. Талаби асосии ташкил ва
бароҳмонии муносибатҳои андоз аз мавқеи манфиатҳои иштирокчиёни
мавҷудияти қонунгузории босифати андоз аст, ки тавонад ба талаботи воқеии
ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва саводнокии андоз, сатҳи баланди боварӣ ва эҳтироми
тарафайн миёни субъектҳои муносибати андоз ҷавобгӯ бошад125.
Аз

ин

рӯ

бо

мақсади

баланд

бурдани

самаранокии

низоми

маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули таҷрибаи хориҷии
коркард ва татбиқи меъёрҳои муносибати шариконаи миёни кормандони
мақомоти андоз ва андозсупорандагонро зарур мешуморем, ки метавонад ба
шартҳои дигари дар расми 8 овардашуда асос ёфта бошад.
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Цветков И.В. Об эффективной модели взаимоотношений в налоговой сфере / И.В. Цветков // Финансы. – 2008. – № 8. – С.
38-43.
125
Martinez-Vazquez J. Multiple Modes of Tax Evasion: Theory and Evidence / J. Martinez-Vazquez, M. Rider // National
Tax Journal – 2005. – Vol. 58 – рр. 51–76.
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Меъёрҳои муносибати байниҳамдигарии мақомоти андоз ва андозсупорандагон

Пайдарҳамӣ, адолатнокӣ ва ифшонопазирӣ будани масъалаҳои муҳокимашаванда аз
ҷониби мақомоти андоз ва андозсупорандагон.
Хушмуомилагӣ ва огоҳномаӣ дар муносибат ва муошират миёни кормандони мақомоти
андоз ва андозсупорандагон
Кафолати саҳеҳии иттилоот ва ҳуқуқ ба пешниҳоди шикоят, апелятсия ва баргузории
санҷиши такрории маълумотҳо
Баҳогузории сифати хизматрасонии кормандони мақомоти андоз ба
андозсупорандагон

Расми 8. - Шартҳои асосии муносибати байниҳамдигарии кормандони
мақомоти андоз ва андозсупорандагон
Меъёрҳои мазкур имконият медиҳанд, ки мушкилоти дар муносибатҳои
байниҳамдигарии кормандони мақомоти андоз ва андозсупорандагонро дар
низоми маъмурикунонии андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим медарорад.
Мутаасифона, аз ҷиҳати мантиқӣ ва самаранокии худ шартҳои шарикии
муносибатҳои миёни давлат ва андозсупоранда дар амалияи кишвари мо васеъ
паҳн нашудааст.
Масъалаи муҳимми маъмурикунонии андоз дар шароити Тоҷикистон
набудани боварӣ ва эҳтироми тарафайни субъектҳои муносибатҳои андоз ба
якдигар мебошад. Барои рафъ ва паст намудани таъсири ин мушкилот зарур
мешуморем, ки сабабҳои зуҳури ин мушкилот ошкор карда шуда, баҳри ислоҳи
онҳо корбарӣ карда шавад.
Тибқи

таҳқиқоти

баргузоршуда,

ошкор

карда

шудааст,

ки

андозсупорандагон дар ҳолатҳои зерин ба иҷрои ихтиёрӣ ва саривақтии
ӯҳдадориҳои андозии худ омодаанд: агар,
- кормандони мақомоти андоз дорои касбияти баланд ва барои бароҳмонии
муносибатҳои шарикӣ ҳавасманд бошанд;
- механизми шаффоф ва кушоди ҳамкории байниҳамдигарии субъектҳои
муносибатҳои андоз мавҷуд бошад, ки дар он камбудиҳои возеҳи низоми андоз,
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муносибати ғайриқаноатбахш ба андозҳо ҳамчун ӯҳдадориҳои иҷтимоӣ
инъикос ёбанд126;
- оид ба андозбандию андозситонӣ дониши мукаммал дошта бошанд;
- ба пуррагӣ автоматикунонии раванди иҷрои ӯҳдадориҳои андоз.
Шароитҳои зарурӣ ва механизмҳои гузариш аз тарҳи (модули) фискалию
назоратии муносибатҳои андозии миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон
ба тарҳи хизматрасонӣ муайян карда шудаанд, ки ба ташкили фаъолияти
шариконаи миёни субъектҳо ва пешниҳоди хизматрасониҳои сифатноки
давлатӣ равона гардидааст.
Ҳамоҳангсозии афзалияти муносибатҳои миёни мақомоти андоз ва
андозсупорандагон дар раванди иҷрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои андоз дар
заминаи ташкил ва бароҳмонии тарҳи шарикии муносибатҳо танҳо дар натиҷаи
ин тарҳ, меъёрҳо ва татбиқи рафтор риоя шуда, инчунин манфиатҳои якдигарӣ
ба ҳисоб гирифта мешаванд. Барои расидан ба ин мақсад иҷрои чораҳои зерин
зарур мебошанд:
- ташкил ва бароҳмонии муносибати боэҳтиромонаи кормандони мақомоти
андоз бо андозсупорандагон, ки дар натиҷаи он ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд риоя
гардида ба манфинигарӣ, беэҳтиромӣ, пастзанӣ, бадхоҳӣ, бетаваҷҷӯҳӣ ва
муносибати формалӣ роҳ дода намешавад;
- баргузор намудани машваратҳои назоратӣ, ки ташриф овардани
андозсупорандагони «сиррӣ»-ро махфӣ пешниҳод ва баҳогузорӣ менамоянд;
- сабти раванди муносибати шариконаи кормандони мақомоти андоз ва
андозсупорандагон (бо тариқи камера ва сабти овозу микрофон);
- васеъ намудани ҳисоботдиҳандагии мақомоти андоз тавассути пур
кардани ҳисобот оид ба маъмурикунонии андоз ва гузоштани он дар дастрасии
умумӣ дар воситаи ахбори омма, ки ҳатман фарогири чунин ҷиҳатҳо бошад
- андозсупорандагоне, ки нисбати онҳо муносибати маҷбуркунӣ ва
шарикии маъмурикунонии андоз истифода мегардад;
KirchlerE.The Economic Psychology of Tax Behaviour / E. Kirchler – Cambridge: Cambridge University Press,
2007.– pp. 196-201.
126
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- дар бораи муроҷиат ва шикоятҳои шахсидошта ба мақомоти андоз оид ба
фаъолияти намояндагони давлатӣ бо нишон додани ному фаъолияти шахси
мансабдор ва қарорҳои қабулшуда вобаста ба он;
- аз ҷониби мақомоти андоз ҷойгир намудани иттилооти босифат, пурра ва
бехато бо шарҳу тафсирҳо дар васоити ахбори омма;
- таъмини имконияти на танҳо гузоштани фикру мулоҳизот оид ба
фаъолияти хизматрасонии андоз дар сомонаи www.andoz.tj балки фавран ва ба
таври автоматӣ инъикос ёфтани он дар дастрасии умум, ки кормандони
мақомоти андоз натавонанд онро тақаллуб намоянд;
- таъмини имконияти баҳогузорӣ ба фаъолияти кормандони мақомоти
андоз бо ёрии воситаҳои нисбатан оддӣ ва дастрас ба монанди фиристодани
паёмакҳои кӯтоҳ (СМС);
- ташкили фаврии ҳамкории субъектҳои муносибатҳои андоз, аз он ҷумла
аз ҷониби андозсупорандагон гирифтани эродҳо ва тавзеҳоти муфассал оид ба
масъалаҳои иҷрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои андозии худ, аз мақомоти андоз,
тартиби додани ҳисоботи андоз, инчунин мутобиқсозии фаврии мавқеи
субъектҳои муносибатҳои андоз;
- ташкили хатти ягонаи шабонарӯзии маълумотдиҳӣ ва машваратӣ;
- таъмини иҷрои қонунгузории кишвар аз ҷониби андозсупорандагон ва
мақомоти андоз дар шароити сатҳи пасти фарҳанги андоз ва молиявии
субъектҳои муносибатҳои андоз ё худ тағйироти ногаҳонӣ дар қонунгузории
андоз.
Дар шароити имрӯза чунин ниҳодҳое вуҷуд надоранд, ки ба масъалаҳои
беҳтарсозӣ ва такмили низоми миллии андоз ва маъмурикунонии андоз машғул
бошанд. Ба андешаи мо зарур аст, ки ниҳоди «Шӯрои андозсупорандагон» дар
кишвари мо таъсис дода шавад ва амал кунад, ки дорои чунин салоҳиятҳо
бошад;
1) иштирок дар раванди ислоҳот ва беҳтарсозии қонунгузории андоз;
2) ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои андозсупорандагони бовиҷдон;
3) ташкили базаи илмию методӣ дар соҳаи андозбандӣ;
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4) мусоидат ба васеъсозии низоми машваратии андоз.
Раванди алоқамандии функсионалии миёни давлат ва андозсупорандагон
сохти дигаргунии тарҳи муосири ҷомеаи шаҳрвандиро талаб дорад, ки
метавонад дар шаклҳои хоса ифода ёбад. Яке аз онҳо алоқамандии иттилоотӣ
мебошад127.
Имкониятҳо ва кафолатҳои миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон
барои ба роҳ мондани муносибатҳои шарикӣ дар ҷадвали зер оварда шудаанд.
Ҷадвали 35. - Тадбирҳои таъминкунандаи дастрасӣ ба муносибатҳои
шарикии миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон
Имкониятҳо ва кафолатҳо
Барои мақомоти андоз
Барои андозсупоранда
Ошкоро ва шаффоф будани муносибатҳо
Ташаккули муносибати касбии мақомоти Кафолати набудани шикоят (даъво) аз
салоҳиятнок
дар
ҳалли
мушкилоти ҷониби мақомоти андоз. Баҳисобгирии
андозсупорандагон, ки ба беғаразӣ асос асосноки омилҳои объективӣ ҳангоми
ёфта, ошкор намудани муносибатҳое, ки ҳисоби ихтиёрии ҳатмии ӯҳдадориҳои
кадом навъи корбариҳо хатарнок шуморида андоз: хусусияти фаъолият; ояндабиниҳои
мешаванд.
муҳосиботӣ ва андозии фаъолият ва ғайра.
Баҳисобгирии огоҳии манфиатҳои ҳарду ҷониб
Паст намудани хароҷот барои раванди Ба хатогиҳо роҳ надодан дар ташаккули
маъмурикунонӣ. Баланд бардоштани сатҳи ӯҳдадориҳои андоз. Маҳдуд намудани
боварибахшии банақшагирии стратегӣ, аз он иштироки
андозсупорандагон
дар
ҷумла ҳангоми тақсими манбаъҳо.
фаъолияти ғайриқонунӣ. Амалӣ намудани
банақшагирии самараноки андоз.
Ҳамдигарфаҳмӣ ва боварӣ дар муносибатҳо.
Имконияти
ҷавоби
саривақтӣ
ба Кам намудани хароҷотҳои эҳтимолӣ дар
қонунвайронкунӣ,
тақсими
оқилонаи баҳсҳои судӣ бо сабаби мутобиқат дар амал
манбаъҳои маҳдуд ва дигар хароҷотҳои ва қарорҳои пайгиронаи мақомоти андоз,
алоқаманд бо таъмини ирои талаботи пешбинишаванда
будани
қарорҳои
қонунгузории андоз аз ҳисоби ошкорбаёнии қабулшаванда.
равандҳои фаъолияте, ки андозсупоранда
анҷом медиҳанд.
Маҳдудият надоштани ҳуқуқҳои қонунии ҳарду ҷониб
Ҷамъоварии маълумот, ки барои ошкор Ҳуқуқи эътироз ва ба баҳси судӣ кашидани
намудани
хатарҳои
андоз
имконият мавқеи нозир оид ба фаъолияти хоҷагии
медиҳад.
бурдаи ӯ.
Ташкил ва фаврият дар ҳалли масъалаҳои муносибати дуҷониба
Дар марҳилаҳои аввал омӯхтани қаринаҳои Ба таври фаврӣ гирифтани тавзеҳот барои
мухталифи банақшагирии
андоз
дар мушкилот ва масъалаҳои бамиёномада.
муносибат
бо
меъёрҳои
муайяни Боварии саривақтӣ ба натиҷаҳои андозии
қонунгузории андоз ва таъсири онҳо ба муомилот ё фаъолияти муайян.
сатҳи даромадҳои низоми буҷетӣ.
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Ин равандҳо имкон медиҳад ба амалишавии муносибатҳои шарикии
мақомоти андоз бо андозсупорандагон мусоидат кунанд. Барои рушди
муносибатҳои шарикӣ зарур мешуморем, ки имконияти муҳокимаронии
масъалаҳои бамиёномадаистодаро оид ба хавфҳои эҳтимолӣ дар амалиётҳои
анҷомёфта ва банақшагирифта дар реҷаи вақти воқеӣ миёни андозсупоранда ва
мақомоти андоз фароҳам оварда шавад. Дар чунин ҳолат ба мақомоти
минтақавии андоз зарур аст, ки ба таври фаврӣ ба саволҳои андозсупоранда
ҷавоби касбӣ, тахассусӣ ва асоснок диҳад.
Аз

ин

хотир

низоми

муносибатҳои

шарикӣ

барои

андозбандию

андозситонӣ аз ҳама низомҳои дигар самаранок дониста шудааст, зеро ба
иштирокчиён чунин бартариятҳое меоварад, ки бе ягон таҳдид ва маҷбуркунӣ
онҳоро ба фаъолият намудан ба самти дилхоҳи ҷомеа ва иқтисод равона кунад.
Якчанд бартариҳои онро зикр менамоем:
- мақомоти андоз имконият пайдо менамоянд, ки назорати самараноки
риояи талаботи қонунгузории андозро аз ҷониби андозсупорандагон ҳатто дар
сурати маҳдудияти манбаъҳо барои баргузории чунин назорат ба роҳ монанд;
- андозсупорандагони бовиҷдон масъалаҳои мураккаби андозбандиро ба
таври мубоҳисаи кушод бо мақомоти андоз ҳал намуда, бо дурнамои
андозбандии фаъолияти хеш ошно гарданд. Онҳо аз айбдоркунӣ барои
қаллобии андоз ё худ гирифтани имтиёзи беасоси андоз ҳаросон намегарданд.
Баҳсҳои зуҳуркунандаи андоз дар ин низоми муносибатҳо на ба таври зӯриву
маҷбурнамоӣ балки ба таври судӣ ҳал мегарданд, ки ҳам барои андозсупоранда
ва ҳам барои мақомоти андоз фоидабахш аст;
- машваратчиёни андоз ба субъекти муҳимми пайвандгари мақомоти андоз
ва андозсупорандагон табдил ёфта, ба таври назаррас натиҷабахшии фаъолияти
ҷонибҳоро боло мебаранд ва дар як вақт сарбории онҳоро кам месозанд.
Бароҳмонии алоқаҳои байниҳамдигарии шарикӣ миёни иштирокчиёни
муносибатҳои андоз дар шароитҳои зикршуда имкон мебахшад, ки бархӯрди
манфиатҳои миёни андозсупорандагон ва давлат дар симои мақомоти андоз
танзим карда шавад, рушди муносибатҳои минбаъдаи шарикӣ миёни онҳо
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таъмин гардад ва имкониятҳои назаррасе ҳам барои андозсупорандагон ва ҳам
мақомоти андоз фароҳам оянд.
Ин навъи муносибат имкон медиҳад, ки алоқаҳои байниҳамдигарии
шарикӣ миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон амалӣ карда шаванд.
Сохтори чунин алоқамандии шарикӣ бо ба ҳисоб гирифтани шароити дастрасӣ
ба мувофиқати манфиатҳо, ӯҳдадориҳои ҷонибҳо ва бартарии онҳо метавонад
чунин бошад:
Ҷадвали 36. - Нақшаи бартарии муносибати шарикии мақомоти андоз
ва андозсупорандагон
Бартариҳои ҳосилшуда

Мақомоти андоз (ӯҳдадорӣ)
- назоратӣ воқеии замонӣ ба сиёсати
андозии ва андозсупорандагон.
- паст намудани шумораи моҷароҳо
(бархӯрдҳо)
ва
баҳсҳои
судӣ
бо
андозсупорандагон

Андозсупоранда (ӯҳдадорӣ)
- паст намудани номуайянӣ дар раванди
шарҳ ва истифодаи қонунгузории андоз
- ҳимоят аз даъвои ногаҳонии фискалӣ
(молиявии) аз ҷониби давлат, ки имкон
медиҳад аз харҷҳои иловагӣ ва ҷаримаҳо
пешгирӣ намояд.
- кам намудани шумораи санҷишҳо ва - имконияти ризоият бо мақомоти андоз оид
харҷҳои пайванд бо онҳо
ба тартиби андозбандии муомилоти дар
нақша дошта то ба сурат гирифтани он.
- паст намудани хатарҳои истифодаи - озод намудан аз санҷишҳои амалиётӣ
нақшаҳои мухталифи саркашӣ аз пардохти
андоз

Муносибати шарикии иштирокчиён имконият медиҳад, ки муносибатҳои
миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон ҳамоҳанг шуда, онро ба сатҳи
сифатан нав боло барад ва заминаро барои рушди маъмурикунонии андоз
фароҳам гардонад.
Ҳамин тариқ, дар шароити имрӯза мақомоти андоз аз ҷамъоварии
маҷбурии андозҳо ба вазифаи хизматрасониҳо табдил меёбад, яъне натиҷаи
муҳимми он барқарор гаштани муносибатҳои шарикӣ миёни мақомоти андоз ва
андозсупорандагон бо риояи тавозуни манфиатҳои тарафайн аст.
Дастрасӣ ба ҳамкорӣ ва шарикии иштирокчиёни муносибатҳои андоз
имкон медиҳад, ки андоза ва мӯҳлати иҷрои ӯҳдадориҳои андоз дуруст муйян
карда шавад, симои мусбати мақомоти андоз шакл гирад ва тадриҷан
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андозсупорандагони бовиҷдон тарбият ёбанд, ки боиси рушди заминаи
даромади буҷетҳои ҳамаи сатҳҳо мегардад.
Ҷадвали 37. - Дастрасӣ ба муносибатҳои шарикии мақомоти андоз ва
андозсупорандагон
Дастрасӣ ба муносибати ҳамкорӣ
Мақомоти андоз
Андозсупоранда
- ба таври дақиқ ва асоснок мавқеи худро ба - ба таври фаврӣ мақомоти андозро оид ба
андозсупоранда баён созад;
ҳамагуна
фаъолияти
хоҷагидорӣ,
ки
эҳтимолан дучори хатар ҳастанд хабардор
гардонад;
- мунтазам бо андозсупоранда хатарҳои - бе ягон маҳдудият мақомоти андозро оид ба
молиявиро муҳокима намояд;
ҳамагуна далелҳо ва ҳолатҳои муҳим
хабардор созад;
- ҳамеша шарҳ диҳад, ки барои чӣ аз - то ҳадди имкон иттилооти заруриро дар
андозсупоранда махсусан ин ва ё он тартиби фаврӣ ва шакли пурра пешниҳод
иттилоот талаб карда мешавад:
намояд:
- фавриятро дар пешниҳоди иттилоот риоя - ба маълумотҳову манъбаҳои мухталифи
намояд.
иттилоотии мақомоти андоз дастрасӣ дошта
бошад.

Шароитҳои дастрасӣ ба мувофиқати манфиатҳои мақомоти андоз ва
андозсупорандагон муайян карда шудаанд, ки риояи онҳо имкон медиҳад
кафолатҳо ва шароитҳои муайян барои ҳарду ҷониб таъмин гардад:
- ошкор ва шаффоф будани усулҳои муносибати ҷонибҳо;
- шинохти манфиатҳои ҳамдигар ва риояи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ҷонибҳо;
- набудани ягон навъи маҳдудияти ҳуқуқҳои ҳарду ҷониб мувофиқи
қонунгузории андоз;
- фаврият дар ҳалли масъалаҳои муносибати шарикӣ.
Ҷиҳатҳои дар боло зикршуда имкон медиҳад ба муносибати шарикии
мақомоти андоз ва андозсупорандагон муносибатҳои миёни онҳоро ҳамоҳанг
намуда боиси зиёд намудани шумораи андозсупорандагон мегардад, ки
ихтиёран ӯҳдадориҳои ҳатмии андозии худро ба иҷро мерасонанд. Ҳолати
мазкур зарурати пурра намудани таркиб ва вазифаҳои маъмурикунонии андозро
бо чунин вазифае чун ташкили алоқа ва муносибат бо андозсупоранда муқаррар
намояд.
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Бо боварӣ гуфта метавонем, ки дар низоми шарикии муносибатҳо самараи
дуҷониба ба миён меояд, ки аз самараи фаъолияти ҷудогонаи субъектҳои андоз,
баланд мегардад.
Дар натиҷаи баргузории таҳқиқоти таҷрибавӣ дар соли 2019 бо мақсади
муайян намудани сифати раванди маъмурикунонии андоз ва умумигардонии
натиҷаҳои он ошкор карда шуд, ки маъмурикунонии бароҳмондаи андоз дар
шароити имрӯза дар қисмати беҳтарсозии муносибатҳои зуҳуркунандаи шарикӣ
миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон тағйироти ҷиддӣ ва фавриро талаб
мекунад.
Боло бурдани саводнокии андозии аҳолӣ дар шароити имрӯза яке аз
масъалаҳои кор бо андозсупорандагон мебошад, ки ташкили он асосан ба
чорабиниҳои самтгиридошта ба қисми фаъоли андозсупорандагон асос меёбад.
Дар робита бо ин зарур мешуморем, ки шарикӣ ва баҳамалоқамандӣ бо
шаҳрвандони оддӣ (ҳамаи шаҳрвандон) низ васеъ карда шавад.
Ҳамин тариқ дар шароити кунунии имрӯза зарур мешуморем, ки аз
муносибатҳои якҷониба миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон даст
кашида шавад ва миёни онҳо муносибати мутамаддини шарикӣ ба роҳ монда
шавад.
3.3. Усули арзёбии қаноатмандии андозсупорандагон аз сифати фаъолияти
мақомоти андоз
Ҳамин тариқ, таҳқиқоти бандҳои дигари рисолаи илмӣ нишон медиҳад, ки
барои гирифтани тасаввуроти комил оид ба самаранокии маъмурикунонии
андоз ба ғайр аз самаранокӣ ва натиҷагирии иқтисодӣ, зарурати арзёбии вазъи
иҷтимоӣ низ пеш меояд. Барои ин зарур мешуморем, ки таҳқиқ оид ба пурсиши
афкори ҷомеа ва муносибати андозсупорандагон нисбат ба шароитҳои
фароҳамовардаи мақомоти андоз ҷиҳати иҷрои саривақтии ӯҳдадории андоз
гузаронида шавад.
Дар айни замон, таъкид менамоем, ки барои таъмин намудани самаранокии
маъмурикунонии андоз ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии
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кормандони мақомоти андоз, дархосту муроҷиат ва эродҳои андозсупорандагон
низ муҳим мебошад. Маҳз бо назардошти чунин ҳолатҳо дар банди 6-уми
Стандарти ягонаи давлатии хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, ки бо
Фармони Кумитаи андоз аз - 12 июли соли 2017 таҳти рақами № 316128 тасдиқ
шудааст ва бахши алоҳидае таҳти унвони «Тартиби шикоят намудан нисбати
амали (ё беамалии) мақомоти андоз», ки ба андозсупорандагон хизмат
мерасонанд, пешбинӣ гаштааст. Аз ин рӯ, бо мақсади дар сатҳи замонавӣ ба роҳ
мондани маъмурикунонии андоз ва дар ҳамин асос беҳтар намудани
муносибатҳои мақомоти андоз бо андозсупорандагон, Вазорати молия, Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва Кумитаи андоз аз ҷониби
Президенти кишвар вазифадор карда шудаанд 129.
Ҳамзамон, ҷиҳати баланд бардоштани тафаккури андозсупорандагон дар
муносибатҳои андоз ва дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳои
мақомоти андоз ба андозсупорандагон ва аз байн бурдани омилҳои номатлуб,
дар асоси Фармоиши Кумитаи андоз аз 12.07.2017, №316 «Стандарти ягонаи
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон»130 дар таҳрири нав қабул гардид, ки дар
ҷадвали тасдиқгардида 70 намуди Стандартҳои хизматрасонии мақомоти андоз
муқаррар шудааст. Андозсупорандагон мувофиқи ин муқаррарот ҳангоми
муносибат бо Раёсатҳои андоз дар вилоятҳои Суғду Хатлон, ВМКБ, ш.
Душанбе ва ё бевосита ба роҳбарияти Кумитаи андоз метавонанд шикоят ва
муроҷиати худро пешниҳод намоянд.
Мувофиқи

ақидаи

муҳаққиқ

А.Р.

Хафизова

«Муаммоҳое,

ки

ба

хизматрасонии андозсупоронагон вобаста аст, барои беҳтар намудани сифати
маъмурикунонии андоз низ таъсир мерасонанд. Барои ин, бояд сатҳ ва сифати
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дастрасии хизматрасонии давлатӣ аз ҷониби мақомоти андоз ба андозсупоранда
баланд бардошта шавад»131.
Дар шароити Тоҷикистон, идоракунии андозҳоро сатҳи нокифояи
донишҳои ҳуқуқиву иқтисодии соҳибкорон, маданият, интизом ва фарҳанги
андозсупории

онҳо,

инчунин

сатҳи

пасти

касбӣ,

одоби

хизматӣ

ва

бемасъулиятии баъзе аз кормандони мақомоти андоз ва андозсупорандагон
мушкил гардонидааст.
Ба

фикри

мо

стандарти

ягонаи

давлатии

хизматрасонӣ

ба

андозсупорандагон бо таҳрири нав имконият медиҳад, ки сатҳи тафаккури
андозсупорандагон дар муносибатҳои маъмурикунонии андоз ва дар сатҳи
замонавӣ

ба

роҳ

мондани

хизматрасониҳои

мақомоти

андоз

ба

андозсупорандагон қабул гардида, мутобиқи он принсипҳои масъалаҳои зерин
амалӣ гарданд:
 пешниҳод намудани маълумоти аслӣ ва пурра дар хусуси раванди
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва риояи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои онҳо
ҳангоми хизматрасонӣ;
 хушмуомилагӣ, муошират ва риояи одоби хизматчии давлатӣ;
 нигоҳдорӣ,

ҳимоя

ва

таъмини

сирри

маълумотҳои

андоз,

ки

андозсупорандагон пешниҳод намудаанд.
Аз ин лиҳоз, бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон аз ҷониби мақомоти андоз ва таъмини назорат ва ташкили
дурусти хизматрасонӣ мутобиқи фармони Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.08.2017, №381132 талаботи асосии ташкили
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва тартиби гузаронидани Мониторинги
сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон тасдиқ гардидааст.
Дар доираи ин муқаррарот, арзёбии сифати хизматрасониҳои мақомоти
андозро метавон тавассути нишондиҳандаҳои зерин амалӣ намуд:
131Хафизова

А. Р. Институциональное развитие и эффективность деятельности налоговых органов в Российской Федерации:
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / А. Р. Хафизова. – Казань, 2018. – С. 83.
132Фармоиши Кумитаи андоз аз 17.08.2017, № 381. «Оид ба тасдиқи Талаботи асосии ташкили хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон ва Мониторинги сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон» // [Манбаи электронӣ]. URL: www.andoz.tj
[санаи муроҷиат: 09.10.2019 с].
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- шумораи шаҳрвандон ва андозсупорандагоне, ки аз феҳристи ягонаи
давлатӣ бо истифодаи интернет – технология маълумот мегиранд;
- ҳиссаи андозсупорандагоне, ки аз шабакаҳои соҳавии интернетӣ
маълумоти дақиқу мушаххас оид ба ҳолати ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет доранд;
- фавран барраси намудани дархостҳои воридшаванда;
- ҳиссаи андозсупорандагоне, ки фаъолияти мақомоти андозро мусбат
арзёбӣ менамоянд ва ғайра.
Пеш аз ҳама ба мо зарур аст, мафҳум ва мазмуни дараҷаи «қаноатмандии
андозсупоранда» - ро шарҳ диҳем. Баробари ин қайд намудан зарур аст, ки на
ҳамаи нишондиҳандаҳои номбурда ифодаи миқдорӣ доранд, ки ҳанӯз усули
маъмули арзёбии сифати хизматрасониҳои мақомоти андоз вуҷуд надорад.
Вобаста ба ин, истифодаи усулҳои аз ҷониби олимони хориҷӣ Е.А. Ермакова,133
Е.Е.

Смирнов,

134

Л.Е.

Жукова, 135

Н.В.

Озеров,136

Т.А.

Ефремова.137

пешниҳодшударо ба мақсад мувофиқ мешуморем, ки асоси онро меъёри
(индекси) қаноатмандии андозсупоранда ташкил медиҳад. Дар маҷмӯъ меъёри
қаноатмандии

андозсупоранда

нишон

медиҳад,

ки

то

кадом

андоза

хизматрасониҳои аз ҷониби мақомоти андоз расонидашаванда ба талабот ва
дархости андозсупор мувофиқат менамояд. Аммо, зарур мешуморем, ки
таносуби бузургии ҳисобшудаи меъёри нишондиҳанда нисбат ба қимати
калонтарин имконпазир истифода карда шавад, на қимати мутлақи меъёри
қаноатмандии андозсупоранда.
Дар ин

ҳолат,

ба фикри

мо формулаи

нишондиҳандаи

миёнаи

қаноатмандии андозсупорандагон ба сифати хизматрасониҳои мақомоти
андозро чунин ҳисобидан мумкин аст:
133Ермакова

Е.А. Клиентоориентированный подход в налогообложении / Е.А. Ермакова // Науковий вісник. Науковий вісник
Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. - 1(60) - 5- С.56-61. [Манбаи
электронӣ]. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Nvnudpsu_2013_1_10.pdf [санаи муроҷиат: 06.06.2019 с].
134Смирнов Е. Е. Актуальные проблемы оценки эффективности деятельности налоговых органов / Стратегии бизнеса.
Анализ, прогноз, управление. / Е. Е. Смирнов // Электронный научно-экономический журнал – 2013. - № 2 (2) – С. 126-129.
135Жукова Л.Е. Повышение эффективности деятельности региональных налоговых органов при применении современных
информационных технологий (на примере Брянской области): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Л.Е. Жукова. –
Москва, 2009. – 30 с.
136Озеров
Н.В. Приоритетные направления повышения социально-экономической эффективности налогового
администрирования в Российской Федерации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Н.В. Озеров. – Москва, 2011. – 207 с.
137
Ефремова Т.А. Развитие налогового администрирования в России: теория, методология, практика: дис. … д – ра. экон.
наук: 08.00.10 / Т.А. Ефремова. – Саранск, 2017. – 390с.
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∑ам.қ=1 Им.қ Мм.қ
Сх =
,
𝑚𝑎𝑥 ∑ам.қ=1 Им.қМм.қ

(16)

дар ин ҷо:
Сх - сифати хизматрасонӣ;

max-

дараҷаи

ҳадди

бузургтарини

арзиши

меъёри

қаноатмандии

андозсупоранда 5 холро ташкил медиҳад;
Им.қ–дараҷаи иҷроиши меъёри миёнаи қаноатмандии андозсупоранда;
Мм.қ–дараҷаи муҳиммияти меъёр барои қаноатмандии андозсупоранда;
а –миқдори меъёрҳои қаноатмандӣ.

Ҳамчунин, ба сифати меъёрҳои қаноатмандии андозсупорандагон мо
чунин нишондиҳандаҳоро пешниҳод мекунем:
- хоҳиши кӯмакрасонии кормандони мақомоти андоз ба Шумо;
- салоҳиятнокӣ, хушмуомилагӣ ва рафтору муоширати дурусти нозирони
андоз;
- суръати кори сомона ва хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз;
-

дастрасӣ

ба

хизматрасонии

иттилоотӣ

тавассути

Интернет

ба

андозсупорандагон;
- фаврияти баррасии дархостҳои воридшуда.
Интихоби меъёрҳои мазкур барои арзёбии сифати хизматрасониҳои
мақомоти андоз дар асоси аҳамиятнокии онҳо муайян карда шудааст.
Нуқтаи муҳим, ин ҳадафи асосии он ошкор намудани ҷиҳатҳои нисбатан
муаммовӣ дар фаъолияти хизматрасонии мақомоти андоз ба андозсупорандагон
ва андешидани тадбирҳои саривақтӣ барои бартараф намудани онҳо мебошад 138.
Арзёбӣ кардани қаноатмандии андозсупорандагон ба сифати хизматрасонии
мақомоти андоз имкон медиҳад, ки тасаввуроти пурра оид ба муносибати
андозсупорандагон нисбат ба фаъолияти мақомоти андоз дар маҷмӯъ ташаккул
ёбад.

138

Жукова Л.Е. Оценка качества предоставления услуг налоговыми органами, или как рассчитать индекс удовлетворенности
налогоплательщика / Л. Е. Жукова // Налоговая политика и практика. – 2008. – № 8. – С. 71.
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Дар ин марҳила, нишондиҳандаи миқдории арзёбии самараи иҷтимоӣ ин
меъёри қаноатмандии андозсупорандагон мебошад. Меъёрҳои қаноатмандии
муаллиф, дар бораи баҳодиҳии босуръати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон,
сатҳи баланди касбии нозирони андоз, инчунин саҳеҳӣ ва дақиқкории онҳо
шинохта шудаанд. Дар ин раванд, арзиши арзёбии нишондиҳандаҳои онҳо
ҳангоми гузаронидани пурсишҳо бо воситаи анкета ба даст оварда шуданд. Дар
кори таҳқиқоти ӯ қарор дода шуд, ки дараҷаи муҳиммияти ин нишондиҳандаҳо
дар асоси таҳлили ҷавоби мусоҳибон ба саволҳои

дар пурсишнома

пешбинишуда муайян карда шавад 139.
Ба андешаи мо дар ин самт, барои муайян намудани вобастагии миқдорӣ
байни тағйирёбии меъёри қаноатмандии андозсупоранда ва динамикаи
даромадҳои андоз, таҳқиқоти даврии ақидаҳои андозсупорандагон тавассути
пурсишҳо зарур аст. Дар ҳолати зиёд шудани меъёри қаноатмандии
андозсупорандагон барои нозироти андоз, афзоиши даромадҳои андоз, дар ин
ҳудуд ба назар гирифта мешавад.
Қаноатмандии андозсупоранда ин нишондиҳандаест, ки то кадом андоза
хизматрасониҳои пешниҳоднамудаи мақомоти андоз, ба талабот ва ё
дархостҳои андозсупорандагон мутобиқат мекунад. Ба сифати нишондиҳандаи
миқдории баҳодиҳии самараи иҷтимоии фаъолияти мақомоти андоз метавон
нишондиҳандаи сатҳи иҷрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои андоз, яъне қаноатмандии
андозсупорандагонро истифода намуд. 140
Ба ғайр аз ин, арзёбии пешниҳодшаванда дар навбати аввал ба
андозсупорандагон шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ нигаронида
шудааст, зеро ки маҳз барои чунин дараҷаҳои андозсупорандагон сабукӣ ва
содагии иҷрои ӯҳдадории андоз ва саривақт гирифтани тавзеҳот оид ба
масъалаҳои баҳсноки андозбандӣ муҳим мебошад. Аҳамияти меъёрҳои

139Озеров

Н.В. Приоритетные направления повышения социально-экономической эффективности налогового
администрирования в Российской Федерации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Н.В. Озеров. – Москва, 2011. – 207 с.
140Жукова Л.Е. Повышение эффективности деятельности региональных налоговых органов при применении современных
информационных технологий (на примере Брянской области): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Л.Е. Жукова. –
Москва, 2009. – 30 с.
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мазкурро метавон дар рафти пурсиши андозсупорандагон, ки давра ба давра аз
ҷониби мақомоти андоз гузаронида мешавад, муайян намуд.
Барои ин дуруст меҳисобем, ки меъёри қаноатмандии андозсупоранда, бо
усули тавсияшудаи мо чен карда шавад. Низоми холгузорӣ бо усули аз 1 то 5,
чӣ

барои

сатҳи

иҷрои

меъёр

ва чӣ

барои

муҳиммияти

он

барои

андозсупорандагон баҳогузорӣ карда мешавад, намунаи он дар ҷадвали 38
нишон дода шудааст:
Ҷадвали 38. - Баҳогузории дараҷаи қаноатмандии андозсупоранда
Сатҳи иҷроиш
«5» - хеле баланд
«4» -баланд
«3»-қаноатбахш
«2» -паст
«1»- хеле паст

Сатҳи муҳиммият
«5» - хело муҳим
«4» - муҳим
«3» - нисбатан муҳим, назар ба муҳим нест
«2» - аҳамияти зиёд надорад
«1» - муҳим нест

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф пешниҳод гардидааст.

Барои баҳогузории дараҷаи қаноатмандии андозсупоранда аз сифати
хизматрасонии мақомоти андоз мутобиқ ба маълумотҳои дар ҷадвали 38
овардашуда нишондиҳандаҳои қаноатмандӣ ҳисоб карда мешавад.
Ҳадафи арзёбии ҳар яке аз меъёрҳои пешниҳодшудаи қаноатмандии
андозсупорандагон нисбат ба фаъолияти мақомоти андоз дар ҷадвали 39
инъикос карда шудааст. Вобаста ба он дар пурсишномаҳо якчанд нафар ҷалб
карда мешаванд, зарур аст, ки формулаи тағйирёфтаи нишондиҳандаи сифати
фаъолияти мақомоти андоз бо андозсупорандагон ба кор бурда шавад.
Ҷадвали 39. - Ҳадафҳои арзёбии сифати фаъолияти мақомоти андоз
дар самти хизматрасонии андозсупорандагон дар миқёси меъёрҳои
интихобшуда
Меъёрҳои қаноатмандӣ
Хоҳиши кӯмакрасонии кормандони
мақомоти андоз ба Шумо;
Салоҳиятнокӣ, хушмуомилагӣ ва
рафтору муоширати дурусти нозирони
андоз
Суръати кори сомона ва
хизматрасониҳои электронии мақомоти
андоз

Ҳадафи арзёбӣ
- ошкор намудани қаноатмандии андозсупорандагон
оид ба хоҳиши кумакрасонӣ дар нозиротҳои андоз
- муайян кардани қаноатмандии андозсупорандагон
дар алоқаманди бо масъалаҳои андозбандӣ;
- шарҳи мутобиқати тахассуснокии нозирони андоз ба
сатҳи мураккабияти масъалаҳои баррасишаванда;
- арзёбии дурустии амали мутахассисони мақомоти
андоз аз ҷониби андозсупорандагон.
- арзёбии суръати кори сомона ва хизматрасониҳои
электронии мақомоти андоз аз ҷониби
андозсупорандагон.
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Идомаи ҷадвали 39

Дастрасӣ ба хизматрасонии иттилоотӣ
тавассути Интернет ба
андозсупорандагон

Фаврияти баррасии дархостҳои
воридшаванда

- шарҳи татбиқи технологияи муосири иттилоотӣ дар
самти кор бо андозсупорандагон, инчунин омилҳои
таъсиррасон барои ташаккули муносибати мусбӣ ё
манфӣ ба он;
- муайян кардани воситаҳои афзалиятноки
баҳамтаъсиррасонии андозсупорандагон бо мақомоти
андоз;
- шарҳи мубрамии хизматрасониҳои электронии
мақомоти андоз ба андозсупорандагон.
-ошкор намудани қаноатмандии андозсупорандагон
бо суръати баррасии дархостҳои онҳо аз ҷониби
мақомоти андоз;
-дарҳостҳо оид ба хизматрасониҳои электронӣ –
иттилоотӣ.

Бо такя ба раванди дар боло зикргардида, бо назардошти меъёрҳои
пешниҳодгардида, формула шакли зеринро касб менамояд:
Сх =

∑5м.қ=1 Сх Им.қ Мм.қ Мш +∑5м.қ=1 Сн Им.қ Мм.қ Мш +∑5м.қ=1 Қи Им.қ Мм.қ Мш +∑5м.қ=1 Дх.и Им.қ Мм.қ Мш +∑5м.қ=1 Фд Им.қ Мм.қ Мш
125.Мш.п.

(17)

ин ҷо:
Сх - дараҷаи иҷроиши суръатихи зматрасонӣ ба андозсупорандагон;
Сн- дараҷаи иҷроиши салоҳиятнокӣ, хушмуомилагӣ ва саҳеҳии нозирони

андоз;
Қи - дараҷаи иҷрои қулай будани сомонаҳои интернетии мақомотҳои андоз;
Дх.и- дараҷаи иҷрои дастрасии хизматрасониҳои интернетӣ, кӣ аз тарафи

мақомотҳои андоз расонида мешаванд.
Фд -

дараҷаи иҷрои фаврияти дида баромадани дархостҳое, ки аз

андозсупорандагон мерасанд.
Мш+(Им.қМм.қ) – миқдори шахсоне, ки ба дараҷаи иҷрои қаноатмандии

афзалиятнокии меъёр ҳангоми дараҷаи муҳиммияти он дида мешавад.
Мш.п. - миқдори шахсоне, киҳамчун посухдиҳанда дар пурсишнома
иштирок мекунанд.
125- аҳамияти максималии иҷрои ҳамаи меъёрҳои назоратии қаноатмандии

андозсупорандагон ҳангоми дараҷаи максималии зарурияти онҳо.
Барои ошкор намудани афкори умум дар мавриди самаранок намудани
маъмурикунонии андоз ва фаъолияти кормандони мақомоти андоз аз ҷониби мо
тавассути методи пешниҳодшуда дар соли 2019 миёни андозсупорони вилояти
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Суғд, пурсишҳо гузаронида шуд, истифода намудем. Дар ин пурсишҳо 63
нафар андозсупорандагон иштирок намуданд ва натиҷаи тақсимоти ақидаи
посухдиҳандагон (респондентон) ба сифати пешниҳоди хизматрасонӣ аз
ҷониби мақомоти андоз дар ҷадвали 40 нишон дода шудааст. Пур кардани
саволномаҳои дар пурсишнома додашуда аз 5 то 10 дақиқа вақти
андозсупорандаро талаб мекард.
Қадамҳои муҳимми таҳқиқот аз ҷиҳатҳои зайл иборатанд:
- пур намудани пурсишномаҳо (анкетаҳо);
- таҳлили матнии натиҷаи пурсишҳо;
- ҳисоби нишондоди (коеффитсиенти) қаноатмандӣ;
Дар асоси натиҷаҳои бадастомада, таҳлили сатҳи қаноатмандӣ ва
дастрасии андозсупорандагон ба хизматрасониҳои мақомоти андоз муайян
карда шуда, сабабҳои пасту баланд шудани сатҳи хизматрасонӣ баррасӣ ва
хулосабарорӣ карда мешавад. Натиҷаҳои Мониторинги афкори умум баррасӣ
шуда, ҳолатҳои ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ намудани андозсупорандагон
таҳлил мегардад ва сабабҳои он муайян карда мешавад.
Дар асоси он, нақшаи чорабиниҳо тартиб дода мешавад, ки татбиқи амалии
он,

нишондоди

(коэффитсиенти)

қаноатмандии

сифат

ва

дастрасии

хизматрасониро баланд мебардорад.
Барои ҳисоб намудани нишондиҳандаҳои (коэффисиенти) қаноатмандии
андозсупорандагон ба хизматрасонии мақомоти андоз формулаи (методикаи)
зеринро истифода бурдан мамкин аст.
Ққф- коэффисиенти қаноатмандии андозсупор бо фоиз;
Ққх- коэффисиенти қаноатмандии андозсупор бо холҳо;
Қоидаҳои раванди тартиби коркарди пурсишҳоро метавон бо барномаи
муайяни компютерӣ ба таври автоматӣ ташкил намуд.
Аз рӯи ҷавобҳои бадастомада, ҷадвале тартиб дода мешавад, ки мутобиқи
он

меъёрҳои

сифати

хизматрасонӣ

аз

ҷониби

мақомоти

андоз

ба

андозсупорандагонро арзёбӣ кардан мумкин аст.
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Ҷадвали 40. - Таҳлили тақсимкунии ҷавобҳои посухдиҳандагон тибқи марҳилаи иҷроиши меъёри қаноатмандии
андозсупорандагон ба сифати фаъолияти кормандони мақомотҳои ҳудудии андоз мувофиқи муҳиммияти онҳо,
(нафар) (хол)
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Мақсади асосии баргузории пурсишнома ин ошкор намудани ҳолати
ризоияти андозсупорандагон аз хизматрасонии мақомоти андозситон дар
шароити кунуниро ташкил медиҳад.
Айнан

ҳамин

тавр

пурсидашавандагон

дараҷаи

муҳиммияти

хушмуомилагӣ ва рафтори кормандони мақомоти андозро чунин баррасӣ
намуданд: хело муҳим 24 нафар(38%), муҳим 36 нафар (57%) ва нисбатан
муҳим, назар ба муҳим нест 3 нафар(5%).
Ибтидои расми 9
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Идомаи расми 9
Суръати кори сомона ва хизматрасониҳои
электронии мақомоти андоз
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Расми 9. - Гурӯҳбандии ҷавоби посухдиҳандагон аз рӯи марҳилаи
зинаҳои иҷроиш ва муҳиммияти меъёрҳои қаноатмандӣ ба сифати
фаъолияти мақомотҳои андоз.
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Ҳамин тариқ, суръати хизматрасонӣ дар мақомотҳои андоз аз рӯи
баҳогузории бештари андозсупорандагон хеле баланд ва баланд мебошанд: 39нафар (62%) пурсидашудагон, онро хеле баланд ҳисобиданд, 13 нафар (21%)
қаноатманд, 11 нафар (17%) баръакс суръати пасти хизматрасониро қайд
кардаанд. Дар ин ҳолат барои ҳамаи пурсидашудагон муҳиммияти меъёр
шубҳаовар нест.
Андозсупорандагон

ва шаҳрвандон метавонанд бо риояи тартиби

муқарраршуда ба сифати хизматрасонии нозирони мақомоти ҳудудии андоз,
тарзи муошират, сатҳ ва суръати хизматрасонии нозири мутасаддӣ, шароити
мусоид барои муроҷиати андозсупоранда, сатҳи салоҳиятнокии нозири
мутасаддии андоз ва умуман дигар таассуроти худро оид ба нозироти андоз дар
шакли муқарраршуда дарҷ намоянд.
Оид ба ду меъёри навбатӣ, ки мақомоти андоз сифати пешниҳоди
хизматрасонии интернетиро инъикос мекунад, дар ин ҷо якхела набудани ҳолат
мушоҳида мегардад.
Чуноне ки дар боло оид ба таҳлили меъёри қаноатмандии сифати
қобилияти мақомотҳои андозро қайд намудем, аз як ҷониб, мусоҳибон сатҳи
баланди иҷрои меъёрҳои мазкурро қайд намуда, аз ҷониби дигар аҳамиятнокии
начандон зиёди онҳоро нишон медиҳанд. Чунин ҳолат аз бисёр ҷиҳат бо
фарҳанги нокифояи андозсупорандагон аз рӯи масъалаи мазкур шаҳодат дода,
инчунин мавҷуд набудани таҷрибаи татбиқи имконияти хизматрасониҳои
интернетӣ дар амалия асоснок карда мешавад.
Чи хеле ки таҳқиқот нишон медиҳад, яке аз муаммоҳои асосӣ масъалаи
фаврияти баррасии дархостҳои андозсупорандагон боқӣ мемонад. Ҳамин тариқ
таҳқиқот ошкор намуд, аз ҷумла, танҳо 23% мусоҳибон нисбат ба фаврияти
баррасии дархостҳо қаноатмандии худро изҳор намуданд ва 33%-и онҳо
суръатро қаноатманд, вале 14% пурсидашудагон ба дархости худ ҷавоби
фавриро талаб карданд.
Натиҷаҳои ҷавоби анкетаҳои андозсупорандагонро истифода бурда,
нишондиҳандаҳои инфиродӣ ва натиҷаи умумии нишондиҳандаҳо ҳисоб карда
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шуданд,

ки

сифати

хизматрасонии

фаъолияти

мақомоти

андозро

бо

андозсупорандагон дар минтақа инъикос менамояд.
5 ∙ 5 ∙ (11 + 8 + 3 + 5 + 7) + 5 ∙ 4 ∙ (15 + 5 + 8 + 12 + 6 + 8 + 4 + 12 + 13 + 2)
+
125 ∙ 63
5 ∙ 3 ∙ (8 + 4 + 4 + 3 + 15) + 5 ∙ 2 ∙ (5 + 3 + 7) + 5 ∙ 1 ∙ (2 + 1) + 4 ∙ 4 ∙ (8 + 12 + 12 + 18 + 5)
+
+
125 ∙ 63
4 ∙ 3 ∙ (5 + 1 + 8 + 12 + 7 + 10 + 8 + 4) + 4 ∙ 2 ∙ (2 + 4 + 1 + 4 + 1) + 4 ∙ 1 ∙ (1 + 2)
+
+
125 ∙ 63
3 ∙ 3 ∙ (1 + 8 + 2) + 3 ∙ 2 ∙ (1 + 1 + 1 + 1) + 2 ∙ 2 ∙ (1 + 1)
+
=
125 ∙ 63
850 + 1700 510 + 150 + 15 + 1100 660 + 96 + 12 99 + 24 + 8 5224
+
+
+
=
= 0,66
7875
7875
7875
7875
7875
Сх =

Натиҷаҳои

бадастомада

оид

ба

дигаршавии

васеи

ақидаҳои

андозсупорадагон нисбати сифатихи зматрасониҳои фаъолияти мақомотҳои
андоз шаҳодат медиҳад.
Нишондиҳандаи умумии сифати хизматрасониҳои мақомоти андоз ба
андозсупорандагон дар (макони таҳқиқ) минтақа 66,34% - ро ташкил медиҳад,
ки оид ба сатҳи кофии иҷрои ҳамаи меъёрҳои ишорашуда шаҳодат дода, дар
баробари ин, зарурати рушди минбаъдаи таъсирасонии мақомоти андоз ба
андозсупорандагонро ба мақсади ҳарчи бештар қонеъ гардонидани манфиатҳои
онҳо гувоҳӣ медиҳад.
Ба

андешаи

мо

ба

сифати

чунин

меъёрҳои

қаноатмандии

андозсупорандагон омилҳои дигари зеринро низ истифода намудан ба мақсад
мувофиқ аст: баҳодиҳии суръати хизматрасонӣ ба андозсупоранда, сатҳи
касбияти нозирони андоз, инчунин салоҳиятнокӣ ва бодиққатии онҳо.
Илова намудан бамаврид аст, барои баланд бардоштани дастрасӣ ва
сифати пешниҳоди хизматрасониҳо аз ҷониби мақомоти андоз, инчунин ҷиҳати
такмили низоми маъмурикунонии андоз бояд нақшаи чорабиниҳо таҳия карда
шавад, ки масъалаҳои зеринро дар бар гирад:
- такмили низоми муносибати мутақобила бо андозсупор тавассути ҷорӣ
намудани низоми бақайдгирӣ, баррасӣ ва саривақт таваҷҷӯҳ ба шикояту эродҳо
ва пешниҳодҳои андозсупор оид ба беҳтарсозии сифат ва сатҳи хизматрасонӣ;
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- беҳтар намудани раванди бо маълумот таъмин намудани аҳолӣ,
тавассути васоити ахбори омма ҷойгир намудани маълумот;
- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба нақшаи амалии корӣ оид ба
хизматрасонӣ ба андозсупор (масалан, тамдиди рӯзи корӣ барои қабули
ҳуҷҷатҳои ба андозбандию андозсупорӣ алоқаманд);
- таъсиси

мунтазами

мониторинги

доимии

сифат

ва

дастрасии

хизматрасонӣ ба андозсупорандагон.
Ба ин мақсад зарур аст, ки низоми иттилоот ва таҳлили коркарди саволҳо
ва аризаҳои андозсупорандагон, ки ҷиҳати баланд бардоштани сифати воқеии
хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, мусоидат ва ба ғояи нави ташкили
муносибатҳои шариконаи мақомоти андоз ва андозсупорандагон ва ҳамкории
судманди миёни онҳо мувофиқат менамояд.
Бо дарназардошти хусусиятҳои усулҳои гуногуни илмӣ ба таҳлили моҳият
ва вазифаҳои арзёбии самаранокии маъмурикунонии андоз бидуни василаҳои
махсуси иқтисодию риёзӣ ғайриимкон аст ва дар навбати худ чунин ҳолат
коркардро тақозо менамояд:
1. Татбиқи

амалии

онҳо

имкон

медиҳад,

ки

сатҳи

мутобиқатии

хизматрасониҳои мақомоти андоз ба талабот ва дархостҳои андозсупорандагон
ошкор карда шуда, тадбирҳои такмилдиҳии онҳо андешида шаванд.
2. Суръати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон як меъёри хеле муҳим
барои тасмимгирии муносибатҳои андоз мебошад. Барои баланд бардоштани
суръати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон оид ба масъалаи таълими
нозирони андоз андеша бояд кард.
Хулосаҳо дар бобати ҷамъбасти боби 3.
1. Банақшагирӣ ва ояндабини андоз бояд ҳамчун як раванди мураккаби
муайян кардани даромади буҷет баррасӣ карда шавад, ки ба он бисёр омилҳои
муҳити

дохилӣ

ва

берунии

фаъолияти

давлатӣ

таъсир

мерасонанд.

Модернизатсияи васила ва технологияҳои банақшагирии андоз ҳамчун самти
фаъолияти мақомоти давлатӣ муайян карда мешавад.
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2. Дар шароити кунунӣ зарур аст, ки барои беҳтарсозии маъмурикунонии
андоз дар маҷмӯъ василаҳои анъанавӣ ва инноватсионӣ мавриди истифода
қарор дода шаванд, ки куллан аз усулҳои истифодашуда фарқ кунанд, ҳамчунин
барои беҳтарсозии муносибатҳои шарикии миёни мақомоти андоз ва
андозсупорандагон равона бошанд.
3. Натиҷаи таҳқиқоти гузаронидаи мо ошкор намуд, ки иттилооти шудани
мардум,

саривақт

ва

босифат

ташкил

намудани

алоқаи

маҷозӣ

бо

андозсупорандагон самаранокии маъмурикунонии соҳаҳои андозситониро боло
мебардорад. Дар оянда низ тавсия дода мешавад, ки афкори мардум чун алоқаи
баргашт ва манбаи иттилоотии мудирияти соҳа барои беҳтар намудани
андозситонӣ ва ислоҳоти он истифода бурда шавад. Танҳо бо истифода аз
андеша ва мавқеъгириҳои андозсупорандагон кишвари мо метавонад, низоми
самарабахши мукаммали маъмурикунонии андозро ба роҳ монад ва ба рушди
истеҳсолоти ватанӣ шароити мусоид фароҳам оварад.
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ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДОТ
1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
1. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми
«маъмурикунонии андоз» дар назария ва методологияи муносибатҳои андоз
баробари гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ ба миён омадааст. Аммо он дар
қонунгузории андоз пешбинӣ нашуда буд. Бинобар ба ин, дар амалия,
истифодаи мафҳуми мазкур, бидуни муайян намудани мундариҷаи он сурат
мегирифт, ки боиси ба миён омадани шарҳу тафсирҳои мухталиф гарданд. Дар
доираи таҳқиқот, масъалаи мазкур ба мақсади таъмини амнияти молиявӣ –
буҷетии давлат дар иқтисоди давраи гузариш муайян карда шудааст, ки дар
навбати худ, аз платформаи иҷтимоию иқтисодии амалишавии дигаргунсозиҳои
сохторӣ ва институтсионалӣ вобастагии ҳамаҷониба дорад. [10-М, 16-М, 26-М].
2.

Дарки

назариявии

моҳияти

мафҳумҳои

сифат

сарфанокӣ,

ва

натиҷабахшии маъмурикунонии андоз ба ҳайси асоси коркарди низоми
нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии арзёбии он хизмат менамояд. Дар натиҷа,
нишондиҳандаҳо таҳия гардид, ки тибқи он дар шакли меъёрҳои амалкунандаи
маъмурикунонии самарабахши андоз гурӯҳбандӣ карда шудаанд. [3- М, 13-М,
17-М, 29-М].
3. Дар асоси омӯзиши таҷрибаи кишварҳои хориҷа, ки дар самти такмили
маъмурикунонии андоз ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд,
пешниҳод карда мешавад, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон «Маркази
соҳибкорони хурду миёна», таъсис дода шавад, ки ба андозсупорандагон аз рӯи
масъалаҳои андозбандӣ, инчунин дар таҳияи ҳисоботи (эъломияҳои) андоз
машварату ёрӣ пешниҳод мекунанд. Чунин марказҳо бояд ҳатман барои амалӣ
гардонидани намуди фаъолият иҷозатнома ва мушовирон аккредетатсия дошта
бошанд. Иҷозатдиҳии фаъолият ва аккредетатсияи мушовирон, бояд аз тарафи
мақомоти андоз амалӣ карда шавад.
4. Дар ин замина додаҳо оид ба воридоти андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ
ба буҷети интихобшуда ва маҳаллии вилояти Суғд дар солҳои 2014 – 2019

166

мавриди таҳлил қарор дода шуд. Дар рафти таҳлил муқаррар карда шуд, ки дар
воридоти андозии минтақаҳо тафовути назаррас ба мушоҳида мерасад. Ҳиссаи
қиёсии воридоти андоз дар вилояти Суғд, дар солҳои 2014 – 2019 мутаносибан 20, 21 ва 23 фоизро ташкил медиҳад. Дар вилояти Суғд таносуби бақияи қарзи
умумии андоз нисбат ба ҳаҷми воридоти андозҳо динамикаи устувори
афзоишро дошта, сатҳи баланди тамоюли зиёдшавии бақияи қарзи андоз,
нисбат ба бузургии маҷмӯи маҳсулоти минтақа ба назар мерасад. Инчунин, дар
вилояти Суғд, қарзи андоз аз рӯи андозҳои умумидавлатӣ сатҳи баланд дошта,
оид ба марказонида шудани бақияи қарзи андоз, чун оқибати конструксияи
дахлдори низоми андоз гувоҳӣ медиҳад[15-М, 19-М, 34-М].
5. Дар диссертатсия собит шудааст, ки пешбурди технологияҳои
иттилоотии татбиқи рақамӣ ва фаъолияти мақомоти андоз дар самти кор бо
андозсупорандагон

назаррас

буда,

сол

то

сол,

номгӯ

ва

доираи

хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз васеъ мешавад. Ба туфайли ин
татбиқи технологияи иттилоотӣ дар маъмурикунонии андоз имконпазир
гардидааст. [32-М].
6. Дар заминаи натиҷаҳои бадастомада, омӯзишу таҳлили раванди
маъмурикунонии андоз дар шароити иқтисодиёти давраи гузариш, аз рӯи
самтҳои интихобгардида, маҷмӯи тадбирҳои аввалиндараҷаи дурнамои рушди
маъмурикунонии андоз дар вилояти Суғд, баҳри баланд бардоштани сатҳи
ҷамъоварии андоз пешниҳод карда шудааст.
7. Зарурати бознигарии шаклҳо ва усулҳои рушди шарикии мақомоти
андоз бо андозсупорандагон бо мақсади ба даст овардани тавозуни манфиатҳо
мебошад. Ба сифати вазифаҳои мақомоти андоз дар самти хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон «меъёри қаноатмандӣ» пешниҳод карда шудааст, ки барои
арзёбии ҳамаҷониба муҳим аст. Татбиқи амалии он имкон медиҳад, ки ҷавобгӯи
талабот ва дархостҳои андозсупорандагон будани хизматрасониҳои мақомоти
андоз арзёбӣ карда шуда, чораҳои такмили минбаъдаи онҳо андешида шавад.
Формулаи

коркардашудаи

ҳисоби

нишондиҳандаи

интегралии

арзёбии

пешниҳоди хизматрасониҳои мақомоти андоз дар таҳқиқот, қимати миёнаи
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ҳиссаи андозсупорандагони қаноатмандро бо вақт, дастрасӣ ва кушоду фаҳмо
будани хизматрасониҳои мақомоти андозро ифода менамояд.
8. Ҳамзамон, амалан соҳаи ба роҳ мондани муносибатҳои мақомоти андоз
бо андозсупорандагон таҳқиқнашуда боқӣ мемонад. Маҷмӯи хулосаҳои
назариявӣ ва тавсияҳои амалӣ имкон медиҳад, ки асоси баланд бардоштани
фаъолияти назоратии мақомоти андоз, ҳангоми таъмини ҳамҷоя бо тағйироти
муносибатҳои миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон, бо тамоюли барпо
намудани шакли шариконаи ин таъсиррасонӣ фароҳам меорад. Ҳамаи
тавсияҳои дар рафти таҳқиқот овардашуда, ба ташаккули механизми муосири
амалишавии вазифаҳои хизматрасонӣ ва назоратии маъмурикунонии андоз
мусоидат менамояд. [33-М, 35-М].
2. Тавсияҳо роҷеъ ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Дар раванди таҳқиқот муайян карда шуд, ки самаранокии маъмурикунонии
андоз бевосита аз сатҳи саводнокии андозии андозсупорандагон вобаста аст.
бинобар ин пешниҳоди тавсияҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст [18-М]:
- мунтазами гузаронидни семинар ва конференсияҳои омӯзишӣ;
- баргузор намудани курси махсуси «Андоз ва андозбандӣ» ва таълифи
дастуре, ки омӯзиши корро бо низомҳои намоишии электронию рақамӣ дар бар
гирад;
- ворид намудани фанни «Таърихи андозҳо ва андозбандӣ» ба барномаи
таълимии синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти умумӣ;
- баргузории ҳатмии машғулият ва суҳбатҳо, миёни хонандагон ва
донишҷӯён бо иштироки нозирони таҷрибадори андоз;
- баргузор намудани пурсишҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо мақсади ошкор
намудани андозсупорандагоне, ки ҳуқуқи гирифтани тарҳкуниҳои имтиёзии
андозӣ доранд, аммо аз онҳоро истифода накардаанд.
Ғайр аз ин, низоми босаводонаи маъмурикунонии самараноки андоз ба
ҷанбаҳои зерин мусоидат менамояд:
- баланд бардоштани сатҳи саводнокии андозии аҳолӣ;
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- баланд бардоштани эътибори мақомоти ҳудудии андоз, сатҳи саводнокии
андоз ва мақоми ҳуқуқии андозсупорандагон;
- баланд бардоштани саводнокии андозӣ ва огоҳии андозсупорандагон, аз
ҳисоби

тавсеаи

намудҳои

хизматрасонии

иттилоотии

ба

онҳо

пешниҳодшаванда;
- ба сатҳи пасти саводнокии субъектҳои муносибатҳои андоз, таъмини
риояи қонунгузорӣ, аз ҷониби андозсупорандагон ва мақомоти андоз, ё дар
мӯҳлати муқарраршуда пайгирӣ накардани тағйирот дар қонунгузории андоз.
Агар мо амалигардонии дуруст, пайдарҳам ва мақсадноки ҳамаи ин
равандҳоро ташкил карда тавонем, ба натиҷаҳои мусбат, яъне ташаккул ва
рушди низоми андози муосир, боэътимод, солим, ки ба рушди кишвар мусоидат
мекунад. ноил мегардем.
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