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ПЕШГУФТОР 

Дастури “Омўзиши бизнес” ќисмате аз маводњои 

омўзишиест, ки дар доираи татбиќи Лоињаи 

“Пешбурди соњибкории иљтимої дар Љумњурии 

Тољикистон”, барои гуруњњои осебпазир (маъюбон, 

мањбусони аз мањбас озодшуда, занон, љавонон, 

муњољирони баргашта, аъзоёни оилањои камбизоат 

ва ѓарай) омода шудааст. Лоињаи дар боло 

зикршударо иттињодияи љамъиятии “Идораи 

њуќуќи инсон ва риояи ќонуният” бо дастгирии 

молиявии Институти “Љамъияти кушода” Бунёди 

мадад дар Тољикистон  татбиќ намудаст.  

Дастури мазкур бо маќсади шинос намудани 

шунавандагони курсњои омўзишї бо тартиби 

ташкил, барасмиятдарорї, андозбандї ва 

банаќшагирии фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии 

Тољикистон омода карда шудааст. Дар дастур, 

њамчунин,  диќќати љиддї ба фањмиши соњибкории 

иљтимої ва масъалањои мубрами фаъолияти 

соњибкории иттињодияњои љамъиятї, дода шудааст.  
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Аз ин дастур, донишљўёни муассисањои 

тањсилоти касбї, хоњишмандони омўзиши бизнес, 

љавонону наврасон, кормандони иттињодияњои 

љамъиятї ва соњибкорон метавонанд ба таври васеъ 

истифода намоянд.  

Дастури “Омўзиши бизнес” дар асоси њуљљатњои 

меъёрию – њуќуќии амалкунанда, таљрибаи 

чандинсолаи иттињодияњои љамъиятї, маълумотњои 

дар сомонаи Кумитаи андози Љумњурии Тољикистон 

љойдодашуда ва маљмўи донишњои 

умумииќтисодии андўхтаи муаллиф,  тањия карда 

шудааст.   

 Муаллиф барои кўмакњои методї ва амалї ба 

роњбарияти иттињодияи љамъиятии “Идораи њуќуќи 

инсон ва риояи ќонуният”   изњори ташаккур 

менамояд.  

Муаллиф 
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БОБИ I. ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ЧИСТ? 
МАФЊУМ ВА ШАКЛЊОИ СОЊИБ-
КОРЇ  

Мафњумњои «соњибкор”, “бизнесмен” ва 

“тољир”   дар муоширати байни инсонњо хеле васеъ 

истифода мешаванд. Аксари одамон зери мафњуми 

«соњибкор» ё “бизнесмен” касеро дар назар доранд, 

ки тиљорати муваффаќ дошта бошад. Дар маънои 

иќтисодиаш мафњуми соњибкорї танњо тиљоратро 

ифода намекунад, зеро ки тиљорат танњо як шакли 

маъмули соњибкорї ба њисоб меравад.  

Тамоми фаъолиятњое, ки дар доираи 

ќонунгузорї оид ба истифодаи молу мулк, фурӯши 

мол, истењсол, иљрои кор ё хизматрасонї бо маќсади 

гирифтани фоида анљом дода мешаванд, ба 

фаъолияти соњибкорї мансуб мебошанд. Масалан, 

кашондани бор, истењсоли молу мањсулот, анљом 

додани корњои сохтмонї, наворбардорї, таъмиру 

фуруши телефони мобилї, суѓурта намудани 

шањрвандон ва ѓайра. Шахси бо фаъолияти 

соњибкорї машғулбударо соњибкор меноманд.  
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Дар расонањои иљтимої ва адабиётњои 

иќтисодї мафњуми “стартап”-ро низ њамчун 

синоними соњибкорї истифода менамоянд.  

Калимаи “стартап” (startup) аз забони англисї 

гирифта шуда, тарљумаи тањтуллафзиаш “оғози 

кор” мебошад. Маќсади асосии стартап таъсис 

додани фаъолияти соњибкории нав бо истифодаи 

интернет мебошад. Бинобар њамин зери ин мафњум 

фаъолияти соњибкориеро мефањманд, ки дар фазои 

интернетї амалї карда мешавад. Ба стартапњои 

машњур таъсиси ширкатњои Google, Fasebook ва 

YouTube–ро дохил намудан мумкин аст. 

Онњоеро, ки ќонунгузорї барои анљом додани 

фаъолияти соњибкорї иљозат додааст, субъектњои 

соњибкорї меноманд. Дар Љумњурии Тољикистон ба 

субъектњои соњибкорї мансубанд: 

 шахсони воќеї, яъне шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон, шањрвандони хориљї ва 

шахсони бетабаа, ки ба соњибкорї 

машғуланд; 
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 шахсони њуќуќї (ташкилоту муассисањо, 

ширкатњо, корхонањо,  филиал ва 

намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї), ки 

ба соњибкорї машғуланд. 

Соњибкорї дар Тољикистон дар шаклњои зерин 

амалї карда мешавад: 

 бе таъсиси шахси њуќуќї; 

 бо таъсиси шахси њуќуќї; 

  бо истифодаи мењнати кироя; 

 бе истифодаи мењнати кироя. 

Соњибкорї метавонад  хурд, миёна ва калон 

бошад. 
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 Расми1.  Намудњои соњибкорї 

Фаъолияти соњибкорї аз љониби як шахс низ ба 

роњ монда мешавад ва онро фаъолияти соњибкории 

инфиродї меноманд. Соњибкори инфиродї дар 

фаъолияташ метавонад аз мењнати кироя истифода 

барад ва ё набарад. Дар њолати бе мењнати кироя ба 

роњ мондани фаъолияти соњибкорї гирифтани 

патент њатмї мебошад.   Патент њуљљатест, ки ба 
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1000000           
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соҳибкории 

миёна, шахсони 
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мансубанд, ки 
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умумии онҳо 

дар як сол аз як 
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сомониро 

ташкил медињад 

Ба субъектҳои 

соҳибкории 

калон, 
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мансубанд, ки 

даромади 

умумии онҳо 

дар як сол 25 
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сомонӣ зиёд 

аст 

ХУРД МИЁНА КАЛОН 



9 

шахсони воќеї иљозати фаъолияти соњибкориро 

медињад.  

Агар соњибкори инфиродї аз мењнати кироя 

истифода барад, яъне якчанд коргарро ба кор љалб 

намояд, бояд фаъолияташро дар асоси 

шањодатнома ба роњ монад.  

 

1. СОЊИБКОРИИ ИЉТИМОЇ 

Соњибкории иљтимої ин як навъи хело пањн-

шудаи соњибкорї дар замони муосир ба њисоб 

рафта, аслан ба њалли масъалањои иљтимоии љомеа 

ё гуруњњои осебпазири љомеа нигаронида шудааст.  

Соњибкории иљтимої ин фаъолиятест, ки барои ба 

даст овардани фоида ва њалли масъалањои иљтимої 

равона карда шудааст.  Формулаи одии соњибкории 

иљтимої чунин буда метавонад:  

Соњибкории иљтимої = соњибкории анъанавї+ 

рисолати иљтимої.  

Аз ин формула бармеояд, ки соњибкории иљти-

мої ин тавассути фоида гирифтан, кўмак намудан 

дар њалли масъалањои иљтимоии љомеа мебошад. 
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Агар яке аз ин ду унсурњо вуљуд надошта бошанд, 

дилхоњ фаъолияти тиљоратї ё хайрхоњонаро мо 

соњибкории иљтимої гуфта наметавонем. Аксари-

яти одамон зери мафњуми соњибкории иљтимої 

фаъолияти ташкилотњои маъюбон ё фондњои хайри-

явиро мефањманд, аммо фањмиши соњибкории иљти-

мої фаррохтар аз ин фањмишњо мебошад.  

Дар иќтисодиёт баъзе фаъолиятњое вуљуд до-

ранд, ки дар мадди аввал онњоро аз соњибкории 

иљтимої фарќ намудан хело мушки ласт. Масалан, 

соњибкор Саидов М. баъзан хонаи ятимонро кўмак 

мерасонад ё ширкати «Сорбон-Т» ба оилањои кам-

бизоат пеш аз идњои Рамазон ва Ќурбон кўмак ме-

расонад.  Ин гуна маблаѓгузорињо барои њалли 

масъалањои иљтимоии љомеа, хусусияти якваќтина 

дошта, пайваста сурат намегиранд. Аз њамин љињат 

ин гуна фаъолиятњоро соњибкории иљтимої номи-

дан ѓайриимкон мебошад.  Хулоса, соњибкории 

иљтимої фаъолиятест, ки барои гирифтани фоида 

равона карда шудааст ва фоидаи бадастомада бево-

сита барои  њалли масъалањои иљтимоии љомеа ё гу-

руњњои осебпазир истифода карда мешавад. Ин 
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навъи соњибкорї аз аввал ба маќсади њалли 

масъалањои иљтимої ташкил карда мешавад.  

Соњибкори иљтимої нафарест, ки ба фаъолияти 

соњибкорї машѓул буда дар њалли масъалањои иљти-

моии љомеа сањмгузор мебошад.    

Њадафњои асосии соњибкории иљтимої инњо 

мебошанд: 

 Рушди хизматњои иљтимої; 

 Мусоидат дар касбомўзии гуруњњои осебпа-

зири љомеа (маъюбон, муњољирон, гурезањо, 

занони танњо, онњое, ки аз мањбас озод шуда-

анд, камбизоатон ва ѓайра); 

 Мусоидат дар шуѓли гуруњњои осебпазири 

љомеа, хусусан мустаќилона машѓул шудан ба 

фаъолияти соњибкорї.  

   Ба соњибкории иљтимої метавонанд соњибкорони 

инфиродї ва шахсони њуќуќї, хусусан ит-

тињодияњои љамъиятї машѓул шаванд.  
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2.  ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ИТ-
ТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТЇ  

Иттињодияи љамъиятї ин иттињоди ихтиёрї, 

худидора ва ѓайритиљоратии шањрвандон мебошад, 

Умумияти манфиатњою маќсадњои муттањидшавии 

шањрвандон дар оинномаи иттињодияи љамъиятї 

нишон дода шудаанд. Барои ба њадафњои 

оинномавї расидан иттињодияи љамъиятї њамчун 

шахси њуќуќї метавонад бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон ширкатњои хољагидорї, љамъиятњо ва 

ташкилотњои дигари хољагидориро таъсис намояд, 

инчунин молу мулкеро, ки барои пешбурди 

фаъолияти соњибкорї таъин гардидааст, ба даст 

орад. Соддатар карда гўем,  иттињодияи љамъиятї 

метавонад ба фаъолияти соњибкорї машѓул шавад.  

Фаъолияти соњибкории иттињодияи љамъиятї бояд 

тибќи талаботи Кодекси граждании Љумњурии 

Тољикистон ва дигар санадњои ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон  амалї карда шавад.  

Мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон иттињодияи љамъиятї метавонад бо 



13 

тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории љорї 

чунин шакли субъектњои соњибкориро ташкил 

намояд: ширкатњои хољагидорї; љамъиятњо ва 

ташкилотњои дигари хољагидорї. 

Даромадњо аз фаъолияти соњибкории 

иттињодияи љамъиятї дар байни аъзо ё 

иштирокчиёни ин иттињодия таќсим шуда 

наметавонанд ва бояд танњо барои ба даст овардани 

маќсадњои оинномавї истифода шаванд. Инчунин, 

мувофиќи ќонунгузорї, иттињодияи љамъиятї 

маблаѓњои худро метавонад барои маќсадњои 

хайриявї истифода намояд, њатто агар ин дар 

оинномаи он нишон дода нашуда бошад. 

Барои пеш бурдани фаъолияти соњибкорї 

иттињодияи љамъиятї метавонад молу мулкро ба 

даст орад ва моликияти иттињодияи љамъиятї 

мутобиќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 

Тољикистон њифз карда мешаванд. Дилхоњ 

иттињодияи љамъиятї њамчун шахси њуќуќї 

метавонад дорои чунин объектњои моликият бошад:   

 биноњо; 

 иморатњо; 



14 

 иншоот; 

 фонди манзил; 

 наќлиёт; 

 таљњизот;  

 асбобу анљом; 

 амволи таъиноти маданию маърифатї ва 

солимгардонї; 

 маблаѓњо; 

 сањмияњо;   

 коѓазњои ќиматнок; 

 нашриёт; 

 воситањои ахбори омма; 

 дигар молу мулке, ки барои таъминоти 

моддии фаъолияти оинномавии 

иттињодияи љамъиятї заруранд; 

Мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон моликияти иттињодияи љамъиятї аз 

њисоби њаќќи дохилшавї ва аъзоњаќќї, агар 

пардохти онњоро оиннома пешбинї карда бошад, 

пардохтњои ихтиёрї ва хайрияњо, грантњо, воридот 

аз лексияњо, намоишгоњњо, лотереяњо, музоядањо, 
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чорабинињои варзишї ва дигар чорабинињое, ки бо 

тартиби муќаррарнамуда ва мувофиќи оинномаи 

иттињодияи љамъиятї гузаронида мешаванд, 

даромадњо аз фаъолияти соњибкорї ва намудњои 

дигари фаъолияти иттињодияи љамъиятї, ки ќонун 

манъ накардааст, ташаккул меёбад. 

Барои иттињодияњои љамъиятие, ки ба 

фаъолияти соњибкорї машѓул мешаванд зарур аст, 

ки бањисобгирии људогонаи фаъолияти асосї ва 

соњибкориро пеш баранд, яъне низомњои 

бањисобгирии муњосибии фаъолияти асосї  ва 

бањисобгирии фаъолияти соњибкорї бояд дар 

алоњидагї пеш бурда шаванд. Њуљљатњои 

муњосибии фаъолияти соњибкорї бо њуљљатњои 

муњосибии фаъолияти асосї набояд омехта карда 

шаванд.  

Ќонунгузории Тољикистон маблаѓгузаронињои 

ройгон, молу мулки ройгон ва грантњое, ки 

ташкилотњои ѓайритиљоратї мегиранд ва барои 

фаъолияти ѓайритиљоратї истифода мебаранд, 

инчунин аъзоњаќќињо ва хайрияи ба онњо 

дастрасшударо аз андози фоида озод намудааст.   
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Агар беш аз 50% кормандони иттињодияи 

љамъиятиро маъюбон ташкил намоянд, даромади аз  

фаъолияти соњибкорї бадастовардаи онњо низ аз 

андоз аз даромад озод карда мешавад.  

Айни њол як ќатор иттињодияњои љамъиятї 

барои ба њадафњои оинномавї расидан ба 

фаъолияти соњибкорї машѓул мебошанд. Баъзе аз 

онњо як ќатор молу хизматњо истењсол намуда, аз 

фуруши онњо фоида ба даст меоваранд. Масалан, 

Иттињодияи љамъиятии “Ирода” хизматњои 

полиграфї, омўзишї ва кейтрингї гузаронида, аз 

њисоби фоидаи ба даст овардааш ба зиёда аз 273 

одамони дорои аутизм кўмак мерасонад.  

 Иттињодияи маъюбони шањри Душанбе 

“Имконият” бошад аз њисоби фаъолияти клуби 

фитнес, иљораи толорњо, духти либос ва 

хизматрасонии аутсорсинг фоида ба даст оварда 

онро барои њалли мушкили одамони дорои 

маъюбият сарф менамояд.   

 Чунин мисолњо хело зиёданд ва машѓул шудан 

ба фаъолияти соњибкорї барои иттињодияњои 



17 

љамъиятї яке аз роњњои таъмин намудани устовории 

фаъолият мебошад.  

 

БОБИ II.  ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

1. РАВАНДИ ТАЪСИСДИЊИИ 
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Баќайдгирии давлатии шахси воќеиро ба 

сифати соњибкори инфиродї маќомоти 

анљомдињандаи баќайдгирии давлатї дар муддати 

се рўзи корї аз рўзи пешнињод намудани њуљљатњо 

амалї менамояд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИЌЌАТ!!! 

  Агар мехоњед ба фаъолияти соњибкорї машѓул шавед, пас зарур 

аст, ки шумо ба сайти Кумитаи андози назди Њукмати Љумњурии 

Тољикистон (www.andoz.tj) ворид шуда, аз он дар бораи тартиби 

баќайдгирии фаъолияти соњибкорї, фаъолияти равзанаи ягона ва 

тартиби супоридани андозњою њисоботњои молиявї шинос шавед. 

Њамчунин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии 

давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї», Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии 

фаъолияти соњибкорї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи кооперативњо», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

љамъиятњои сањомї» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд»-ро омўзед. 
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Мутобиқи талаботи моддаи 22 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ» барои бақайдгирии давлатии фаъолияти 

соҳибкории инфиродӣ ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод 

карда мешавад: 

1) ариза барои бақайдгирии давлатии шахси 

воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ аз рўи 

шакли тасдиқнамудаи мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ.;  

2) нусхаи ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси воқеиро 

тасдиқ мекунад, инчунин ду расми андозаи 4x6;  

3) нусхаи сертификати ҳуқуқи истифодабарии 

замин ё нусхаи қарор дар бораи ҷудо намудани 

қитъаи замин дар ҳолати бақайдгирии хоҷагии 

деҳқонии (фермерии) фардӣ ё оилавӣ, рўйхати 

аъзои хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), рақами 

мушаххаси андозсупоранда барои ҳар яки онҳо;  

4) нусхаи ҳуҷҷате, ки дар асоси он ба шахси 

воқеии хориҷӣ сукунат ва амалӣ намудани 

фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон иҷозат дода шудааст (раводид, 

варақаи бақайдгирӣ, иҷозатномаи иқомат;  

5) пардохтномаи (квитансия) боҷи давлатӣ, 

ва (ё) пардохтномаи (квитансия)-и 

пешпардохти маблағи Патент барои ҳуқуқи 

амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ. 

Соњибкори дар асоси патент 

фаъолияткунандаро зарур нест, ки дафтари корї, 

муњр ва муњосибот дошта бошад. Чунин соњибкорон 

наметавонанд коргарони иловагиро кироя намоянд 

ва даромади солонааш аз 100 њазор сомонї зиёд 

бошад. Соњибкори дар асоси патент 

фаъолияткунанда дар асоси як патент метавонад  ду 

намуди фаъолиятро амалї намояд.   

Талаботи асосї аз соњибкороне, ки дар асоси 

шањодатнома фаъолият мекунанд, чунин аст: аз 

мењнати кироя истифода мебаранд, бояд мошинаи 

назоратии дорои ќобилияти фискалї дошта 

бошанд, масоњати бинои фаъолиятиашон то 30 

метри мураббаъ бошад ва гардиши солонаи 

маблағњои пулиашон то 500 000 сомонї бошад. 
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Њамчунин дар бонк бояд суратњисоб кушода њар 

моњ ба маќомотњои омор ва андоз њисобот 

супоранд. Ин меъёрњоро давлат муайян менамояд ва 

онњо баъд аз як муддати муайян шояд таѓир дода 

шаванд. Дар њолати зиёд шудани масоњати бино аз 

30 метри мураббаъ ва њаљми гардиши солонаи 

маблағ зиёда аз 500 000 сомонї соњибкор уњдадор 

аст фаъолияташро ба шакли шахси њуќуќї табдил 

дињад. Бештари соњибкорон дар ин њолат Љамъияти 

дорои маъсулияташ мањдуд ташкил менамоянд.  

Соњибкорї дар шакли шахси њуќуќї фаъолияте 

мебошад, ки аз тарафи субъекти хољагидорї дар 

шаклњои Љамъияти дорои масъулияти мањдуд ё 

Љамъияти сањомї ташкил карда мешавад. Яъне 

фаъолияти соњибкорї дар шакли шахси њуќуќї 

корхона ё ширкат ба њисоб рафта, дорои муњру 

суратњисоб ва тамѓаи молї буда, доираи 

фаъолияташ нисбатан васеъ мебошад. Барои 

фаъолияти соњибкорї њамчун шахси њуќуќї, 

ширкати таъсисшаванда дар мањалли љойгиршавї 

ба ќайд гирифта шуда, њуљљатњояш ба расмият 

дароварда мешаванд. Барасмиятдарории њуљљатњо 
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ва баќайдгирии ширкатњо дар муддати то панљ рўзи 

корї аз лањзаи пешнињод намудани њуљљатњо дар 

идорањои нозироти андоз (равзанаи ягона) сурат 

мегирад.  

Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда барои 

бақайдгирии давлатии таъсисдиҳии шахси ҳуқуқӣ, 

мувофиќи талаботи моддаи 11-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» инњо 

мебошанд: 

1) ариза.  

2) қарори муассис (протоколи маҷлиси 

муассисон) дар бораи таъсисдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ. Қарор дар бораи таъсисдиҳии шахси 

ҳуқуқӣ аз ҷониби муассис (муассисон)-и шахси 

ҳуқуқӣ имзо карда мешавад;  

3) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти 

роҳбар 

4) нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти 

ҳар як муассиси (шахси воқеии);  

5) иқтибоси ҳуҷҷат дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқӣ ё нусха аз феҳристи 

шахсони ҳуқуқии давлати;  
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6) пардохтномаи (квитансия) боҷи давлатӣ (25 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо) 25*58=1450 со-

монӣ;  

7) нусхаи ҳуҷҷати суроғаи шахси ҳуқуқии 

таъсисёбанда.  

Ташкили фаъолияти соњибкорї чунин 

зинањоро дар бар мегирад:  

 

 

Расми 2. Раванди таъсисдињии фаъолияти соњибкорї. 

 

Тартиби 

таъсисидиҳии 

фаъолияти 

соҳибкорӣ 

Муайян намудани доираи 
соҳибкорӣ 
Коркарди бизнес нақша 

Муқаррар намудани 
таъсисдиҳандагони фаъолияти 
соҳибкорӣ 

Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои 
таъсисдиҳӣ 

Бақайдгирии давлатии фаъолияти 
соҳибкорӣ 
Кушодани суратҳисоби бонкӣ дар 
бонк 
Бақайдгирӣ дар мақомоти андози 

маҳаллӣ ҷойгиршавӣ 
Гирифтани иҷозатнома барои 
фаъолияте, ки қонунгузорӣ талаб 
мекунад 
Оғоз намудани фаъолияти 

соҳикборӣ 
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Масалан, Азимљон мехоњад фаъолияти 

соњибкории худро оғоз намояд. Барои соњибкор 

шуданаш ў бояд њама фаъолиятњои дар боло 

номбаршударо анљом бидињад: 

1. Муайян намудани доираи соњибкорї. Азимљон 

мехоњад дар мањаллаашон дўкони яхмосфурўшї 

ташкил намояд, зеро ки дар мањаллаи онњо ягон 

нафар ба яхмосфурўшї машѓул нест.  

2. Коркарди наќшаи тиљорат. Мувофиќи 

тањлилњои Азимљон, дар мањалле, ки зиндагонї 

мекунад, ќариб 500 оила ва дар маљмўъ 2000 нафар 

зиндагонї мекунанд. Агар дар тобистон 30% ё 600 

нафари онњо дар як рўз яхмос харидорї намоянд, 

пас ў имкон дорад, ки њамарўза 600 дона яхмос 

фурўшад. Агар ў як дона яхмосро бо нархи 1 сомонї 

фурўшад, пас дар як рўз 600 сомонї даромад 

мегирад. Ў њисоб мекунад, ки дар давоми рўз барои 

истењсоли яхмос, яъне харидории шир, ширинї, 

ќувваи барќ ва ѓайра бояд 300 сомонї сарф намояд 

ва агар яхмосњоро ба миќдори 600 сомонї фурўшад, 

пас 300 сомонї фоида мегирад. Азимљон ба наќша 

мегирад, ки барои истењсоли яхмос як дастгоњи хуб 
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мехарад ва чунин дастгоњ 8000 (њашт њазор) сомонї 

нарх дорад. Инчунин ба Азимљон зарур аст, ки 

барои харидорї намудани мизу курсї, пиёлачањои 

яхмосгирї ва дигар харољот 2000 сомонии  дигар 

сарф намояд. Дар маљмўъ барои роњандозї 

намудани фаъолияти соњибкорї ў бояд 10000 (дањ 

њазор) сомонї маблаѓгузорї намояд.  

Азимљон дар наќшаи тиљораташ нишон 

додааст, ки дар њолати њамарўза гирифтани 

даромад дар њаљми 300 сомонї ў дар муддати 34 рўз 

метавонад харољоташро рўйпўш намояд, яъне дањ 

њазори сарфнамудаашро баргардонад. Аз њамин 

љињат амалї гардондани ин гуна фаъолият 

манфиатовар хоњад буд. 

3. Муќаррар намудани таъсисдињандагони 

фаъолияти соњибкорї. 

Барои ба роњ мондани фаъолияташ Азимљон 

аз маблаѓњои пасандозшудаи падараш истифода 

менамояд ва аъзои оилаашон барои амалї 

намудани маќсадњояш ба ў кумак менамоянд.  

4. Барасмиятдарории њуљљатњои 

таъсисдињї. Азимљон тамоми њуљљатњои заруриро 
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(ариза, нусхаи шиноснома, нусхаи раќами 

мушаххаси андозсупоранда ва ѓайра) љамъоварї 

менамояд. 

5. Баќайдгирии давлатии фаъолияти 

соњибкорї. Азимљон њама њуљљатњои заруриро ба 

маќоми баќайдгирии давлатї (равзанаи ягона дар 

мањалли зисташон) пешнињод менамояд ва дар 

муддати панљ рўз љавоби маќомоти дахлдорро оид 

ба гузаштан аз ќайди давлатї мегирад. 

6. Кушодани суратњисоб дар бонк. 

Азимљон дар бонки тиљоратии мањалли зисташон 

суратњисоб мекушояд, то ин ки даромади 

њаррўзаашро дар ин суратњисоб љамъоварї намояд. 

7. Баќайдгирї дар маќомоти андози 

мањалли љойгиршавї. Азимљон худро дар нозироти 

андоз њамчун соњибкори инфиродї ба ќайд мегирад 

ва соњиби патент мегардад. 

8. Оғоз намудани фаъолияти соњибкорї. 

Баъди як њафтаи омодагињо Азимљон ба фаъолияти 

худ оғоз менамояд, яъне дастгоњи яхмосбарорї 

харидорї намуда, онро насб мекунад ва ба 

истењсоли яхмос шурўъ менамояд. Минбаъд 
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фаъолияти ў ва даромад гирифтанаш аз њисоби 

истењсолу фурўши яхмос ба як ќатор омилњо, аз 

љумла хушмуомилагї ва поквиљдонии худи ў 

вобаста мебошад. Њангоми ба фаъолияти 

соњибкорї машѓул шудан зарур аст, ки Азимљон 

њама ќонуну ќоидањоро оид ба нигоњдории 

мањсулот, тозаю озода нигоњ доштани дўкон, 

таъмини воситањои зидди сўхтор, пардохти 

сариваќтии андозњо ва ѓайра риоя намояд. Дар 

њолати баръакс маќомотњои гуногун метавонанд 

фаъолияти ўро тафтиш намуда, барои риоя 

накардани ќонуну ќоидањои ќабулшуда ўро љарима 

намоянд ё фаъолияти соњибкориашро ќатъ намоянд.  

Барои ба роњ мондани фаъолияти соњибкорї 

зарур аст, ки пеш аз њама наќшаи соњибкорї 

(бизнес-наќша) тартиб дода шавад. 

Наќшаи соњибкорї (бизнес- наќша) барои 

гирифтани ќарз, љалби сармоягузорон ва оѓоз 

намудани фаъолияти соњибкорї сохта мешавад. Дар 

он бояд нуктањо ва самтњои зерин нишон дода шуда 

бошанд: 
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 Зарурати роњандозї намудани чунин 

навъи фаъолият; 

 Тањлили бозор ва дараљаи раќобат; 

 Доираи истеъмолгарон, ќобилияти 

харидорї ва майли истеъмолии онњо; 

 Наќшаи харољоти зарурї ва 

сарчашмањои маблаѓгузории 

фаъолияти соњибкорї; 

 Наќшаи фурўши мањсулот ё 

хизматрасонї; 

 Даромад ва сарчашмањои он; 

 Наќшаи рўйпўш намудани харољот. 

Бояд хотирасон намуд, ки танњо доштани хоњиш 

Шуморо соњибкор намекунад. 

    Барњам додани фаъолияти соњибкорї низ бояд ба 

расмият дароварда шавад. Барои барњам додани 

фаъолияти соњибкорї, соњибкор бояд бо ариза 

мурољиат намояд ва ду моњ ќабл аз ќатъ намудани 

фаъолияташ дар газета эълон дињад.  Пас аз эълон 

додан, маљмўи њўљљатњои зауририро барои барњам 

додан ба Равзанаи ягона пешнињод намояд. Ба љуз 
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аз ариза ва эълон ба Равзанаи ягона соњибкор бояд 

њуљљатњои зеринро пешнињод намояд:   

1) Хулосаи Раёсати санљиши андозњои Кумитаи 

андоз; 

2) Баланси барњамдињї;  

3) Санади хотимавии санљишї; 

4) Санади муќоисавї; 

5) Маълумотнома аз омор; 

6) Маълумотнома аз Бонк оиди ќатъ гардидани 

суратњисоб; 

7) Маълумотнома аз ФСЗН; 

8) Маълумотнома аз гумрук; 

9) Маълумотнома аз Нозироти андоз; 

10) Маълумотнома аз ШКД оиди супоридани 

муњр; 

11) Шањодатномаи (баќайдгири) аслї; 

12) Иќтибос аз фењраст; 

13) РМА (ИНН) аслї. 

     14) 50 фоизи бољи давлатї, ки барои баќайдгирии 

таъсисёбї муќаррар карда шудааст. 
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2. ҚОИДАҲОИ АСОСИИ 
АНДОЗБАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ 
СОЊИБКОРЇ 

Андозбандии соҳибкори инфиродии дар асоси 

патент фаъолияткунанда. Маблағи пардохти патент 

аз намуди фаъолияти соҳибкори инфиродӣ тибқи 

номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, 

давраи пардохт (моҳҳои пурраи тақвими) ва 

минтақаи фаъолияти соҳибкории он вобаста 

мебошад. Соњибкорон бояд њамеша ба назар 

гиранд, ки мувофиќи ќонунгузорї патент дар 

ҳолати мавҷудияти ҳуҷҷатҳое, ки пешпардохти 

маблағи патентро барои (моҳи) моҳҳои тақвимии 

минбаъда тасдиқ менамоянд, эътибор дорад. 

 Агар минтақаи фаъолият тамоми қаламрави 

ҷумҳурӣ интихоб шуда бошад, пас маблағи 

пардохти патент барои намуди фаъолияти 

амалишаванда аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри 

Душанбе муқарраршуда муайян карда мешавад. 

Агар минтақаи фаъолият ҳудуди ягон вилоят 

(вилоятҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, маблағи 
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пардохти патент аз рӯи меъёри баландтарини барои 

шаҳру ноҳияҳои вилояти (вилоятҳои) дахлдор 

муқарраршуда, муайян карда мешавад. Агар 

минтақаи фаъолият ду ё аз ин зиёд ноҳияҳои 

(шаҳрҳои) тобеи ҷумҳурї бошад, маблағи пардохти 

патент аз рӯи меъёри баландтарини барои ин 

ноҳияҳо (шаҳрҳо) муқарраршуда муайян карда 

мешавад. 

 Дар ҳолати вайрон кардани талаботҳои дар 

боло зикргардида соҳибкори инфиродӣ ӯҳдадор аст, 

ки маблағи патентро аз рӯи меъёрҳои барои шаҳри 

Душанбе муқарраршуда пардохт намояд. 

 Дар ҳолате, ки соҳибкори инфиродӣ хоҳиши 

анҷом додани 2 ё зиёда аз он намудҳои фаъолияти 

дар Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкории 

инфиродӣ пешбинишударо дошта бошад (ё амалан 

анҷом дода истодааст), чунин соҳибкор 100 фоизи 

маблағи баландтарини патент барои фаъолияти 

пешбинишуда, инчунин 20 фоизи маблағи патент 
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барои ҳар як дигар намудҳои фаъолияти 

интихобшуда месупорад. 

 Пардохт барои патент бо дарназардошти 

татбиқ намудани коэффисиентҳои минтақавие, ки 

андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави 

шаҳрҳо ва ноҳияҳо танзим менамоянд ва бо қарори 

мазкур тасдиқ шудаанд, ҳисоб карда мешавад 

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361). 

Новобаста аз санаи бақайдгирии давлатии 

оғози фаъолияти соҳибкории инфиродї, пардохт 

барои патент барои моҳҳои пурраи тақвимӣ (аз 

ҷумла моҳи оғози фаъолият ва моҳи қатъи 

фаъолият) амалӣ карда мешавад. Ќатъ намудани 

фаъолият тариқи патент то санаи 5 моҳи тақвимӣ 

соњибкорро аз ӯҳдадории пардохт барои патент 

барои ин моҳи тақвимӣ озод менамояд. Агар 

соњибкор баъд аз 5 моњи таќвимї фаъолияти 

соњибкориашро ќатъ намояд, пасм маблаѓи 

патентро барои њамин моњ бояд пурра ба буљет 

пардохт намояд.   



32 

Маблаѓи патент мувофиќи қарори Ҳукумати 

ҶТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45, бо 

пешнињоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар њолатњои 

зерин пардохт карда намешавад:  

 њангоми бемори бистарї будан ё фавти 

соҳибкори инфиродӣ; 

  рух додани сӯхтор дар маҳалли 

фаъолият; 

 дар давраҳои дар хизмати ҳарбї қарор 

доштани соњибкор; 

 бо ҳукми (қарори) суд дар ҷойҳои 

маҳрум сохтан аз озодӣ нигоҳ доштан, ё 

дар тафтишгоҳ қарор доштани 

соњибкор; 

 дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан, ки 

амали намудани фаъолияти 

соҳибкориро ғайриимкон менамояд. 

 Баъди ҷамъбасти соли тақвимӣ байни 

соҳибкори инфиродии тибқи патент 
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фаъолияткунанда ва мақомоти андози маҳалли 

бақайдгирї, санади муқоисавї тартиб дода 

мешавад. Санади муқоисавї на дертар аз 1 марти 

соле, ки пас аз соли ҳисоботї фаро мерасад, бо 

пешниҳоди расидҳои бонкҳо тартиб дода мешавад. 

Тартиб додани санади муқоисавї байни соҳибкори 

инфиродӣ ва мақомоти андоз њатмї мебошад. 

Фаъолиятҳое ки мавриди андозбандӣ қарор 

намегиранд. Дар асоси Ќарори Ҳукумати ҶТ аз 

25.01.2017 № 45, фаъолиятњои зерин андозбандї 

карда намешаванд барои амалӣ намудани онњо 

патент талаб карда намешавад:  фаъолият оид ба 

фурӯши гиёҳҳои худрӯйи шифобахш, дӯғоб, 

ғулингоб, чой ва донаи офтобпараст дар кӯча, 

фурӯши рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, тақвимҳо ва 

китобҳо дар кӯча, фурӯши молҳои қаблан дар 

истеъмолбуда, чаронидани чорво, таъмир ва тоза 

намудани пойафзол берун аз бинои статсионарӣ, 

хизматрасонии телефони кӯчагӣ, нигоҳубини 

пиронсолон, беморон ва кӯдакон, кашонидани бор 

ба воситаи ароба дар кӯча ва бозорҳо, шустушӯи 
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воситаи нақлиёт дар кӯча (ба ғайр аз ҷойҳои 

махсусгардонидашуда) ва қабрканҳо (гӯрканҳо), 

дар деҳотҷойҳо амалӣ намудани фурӯши маҳсулоти 

ҳунарҳои бадеии халқӣ ва маҳсулоти бофташуда 

(пашмӣ, намадӣ, пахтагӣ абрешимӣ, гулдӯзӣ, 

зардӯзӣ), дар деҳотҷойҳо ба роҳ мондани омӯзиши 

ҳунарҳои миллӣ (дӯзандагӣ, бофандагӣ, 

риштабофӣ, газворбофӣ, дуредгарӣ, кандакорӣ, 

рассомӣ, рангуборкунӣ ва наққошӣ).  

Андозбандии соҳибкори инфиродии дар асоси 

шаҳодатнома фаъолияткунанда. Андозбандии 

даромадҳои шахсони воқеӣ, ки фаъолияти 

соҳибкориро дар асоси шаҳодатнома амалӣ 

менамоянд, мувофиқи низомҳои махсуси 

андозбандии муқаррарнамудаи Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд. 

Соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатнома 

фаъолияткунанда вазифадор аст эъломияҳои 

(ҳисобҳои) андозро тибқи талаботи Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.  
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Ӯҳдадориҳои андозии соҳибкори инфиродии 

дар асоси шаҳодатнома фаъолияткунанда аз 

натиҷаи фаъолияти соҳибкории ӯ вобаста мебошад. 

Ҳамзамон меъёри андози иҷтимоии чунин 

соҳибкори инфиродӣ новобаста аз даромади 

бадастомада наметавонад аз андозаи ҳадди 

зиёдтарини андози иҷтимоӣ, ки барои соҳибкорони 

инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда бо 

назардошти татбиқи коэффитсиентҳои минтақавӣ 

муқаррар шудааст, камтар бошад (қарори Ҳукумати 

ҶТ аз 03.08.2013 № 361).   Мисол:  Даромади умумии 

соҳибкори инфиродӣ дар моҳи феврали соли 2016 ба 

98000 сомонӣ баробар мебошад. Меъёри андози 

иҷтимої, 1% аз даромади умумї муқарар 

гардидааст, бинобар њамин маблағи андози 

иҷтимої 980 сомониро ташкил менамояд. Бо 

назардошти он ки маблағи ҳисобшудаи андози 

иҷтимої дар ин моҳ аз ҳади камтарини 

муқараргардида – 150 сомонї дар як моҳ зиёд аст, ба 

буҷети ҳифзи иҷтимї 980 сомони андози иҷтимои 

пардохт карда мешавад. 
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      Агар дар моҳи феврали соли 2016 даромади 

умумии соҳибкори инфиродӣ 6500 сомониро 

ташкил намояд, пас андози иҷтимої ба 65 сомонї 

баробар мегардад. Дар ин ҳолат, бо назардошти он 

ки маблағи андози иҷтимоии ҳисобшуда аз ҳадди 

камтарини андози иҷтимої, яъне 150 сомонї  (барои 

фаъолият дар низоми соддакардашудаи андозбандӣ 

дар асоси шањодатнома) камтар мебошад, соњибкор 

уҳдадор аст барои моҳи феврал ба буљет 150 сомонї 

пардохт намояд. 

 Соҳибкори инфиродии дар асоси 

шаҳодатнома фаъолияткунанда ӯҳдадор аст, ки 

баҳисобгирии муҳосибавии даромадҳо ва 

хароҷотҳои соҳибкории худро тибқи тартиби 

соддакардашуда, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори 

давлатӣ тасдиқ мекунад, амалӣ намояд.  

 Дар ҳолати ҳисобаробаркунӣ бо пули нақд 

соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, ки тибқи 

тартиби муқарраршуда мошинҳои назоратӣ-

хазинавиро бо хотироти фискалӣ истифода барад.  
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Агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, 

соҳибкори дар асоси шаҳодатнома 

фаъолияткунанда метавонад ҳамаи намуди 

фаъолиятро анҷом диҳад, ба истиснои: 

а) истеҳсоли молҳои зераксизӣ (ба истиснои 

нӯшокиҳои ғайриспиртӣ) ва амалӣ намудани 

фаъолияти зераксизӣ;  

б) фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ба истиснои 

воридот ва содироти молҳои ниёзи мардум ба 

маблағи то 500 ҳазор сомонӣ) (қарори 

Ҳукумати ҶТ аз 03.08.2013 № 361);  

в) фаъолияти бонкӣ ё намудҳои алоҳидаи 

амалиёти бонкӣ, фаъолияти суғуртавӣ, 

фаъолият оид ба идоракунии фондҳои 

сармоягузорӣ, фаъолияти касбӣ дар бозори 

коғазҳои қиматнок (қарори Ҳукумати ҶТ аз 

25.01.2017 № 45);  

г) фаъолият доир ба истифодабарии қаъри за-

мин;  
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д) қабул, коркард ва (ё) таҳвили металлҳои 

қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, дигар ме-

таллҳо, консентрат, оҳанпора ва маъданҳо;  

е) фурӯши сӯзишворӣ, гази моеъ ва табиӣ, 

таъсиси бозорҳо, меҳмонхонаҳо (қарори Ҳуку-

мати ҶТ аз 03.08.2013 № 361);  

ж) ташкили сехҳои оҳангудозӣ (қарори Ҳуку-

мати ҶТ аз 03.08.2013 № 361).  

Дар ҳолате, ки дар давоми соли тақвимӣ 

даромади умумии соҳибкори инфиродии дар асоси 

шаҳодатнома фаъолияткунанда аз 500 ҳазор сомонӣ 

зиёд гардад, ин соҳибкори инфиродӣ вазифадор аст, 

ки ба мақомоти андози маҳали баҳисобгирии 

бақайдгирии худ маълумот пешниҳод намуда, 

фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори инфиродӣ аз 

санаи якуми моҳи минбаъда тибқи тартиби 

муқарраргардида қатъ намояд. Соҳибкори мазкур 

метавонад фаъолияти худро дар асоси низоми 

дигари андозбандии муқаррарнамудаи 

қонунгузории андоз ҳамчун шахси ҳуқуқӣ идома 

диҳад.  
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3. ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ 
АСОСИИ НАЌШАИ БИЗНЕС  

Барои тањияи наќшаи бизнес ва умуман  

банаќшагирии фаъолияти соњибкорї њисоб ва 

тањлили як ќатор нишондињандањо зарур мебошад. 

Мањз тањлили ин нишондињандањо самаранок будан 

ё набудани фаъолияти соњибкориро нишон 

медињанд.  Нишондињандањои наќшаи бизнес ба ду 

гуруњ људо мешаванд: нишондињандањои даромад ва 

харољот.  

Нишондињандаи асосии гуруњи якум ин 

даромади умумии соњибкор мебошад, ки њамчун 

њосили зарби нарх ва миќдори молњои (хизматњои) 

фурухташуда њисоб карда мешавад, яъне: Д=Н*М  

(Даромад = нарх * миқдор). Њамчунин, барои 

банаќшагирии фаъолияти соњибкорї зарур аст, ки 

даромади якрўза ва якмоњаи соњибкор низ њисоб 

карда шавад.  

Нишондињандаи дигари гуруњи якум ин 

фоидаи соњибкор мебошад, ки њосили тарњи 

даромад ва харољоти соњибкорро инъикос 

менамояд, яъне: Ф=Д –Х (Фоида= даромад –
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харољот). Фоидаи соњибкорро барои як рўз ва як моњ 

низ њисоб намудан мумкин аст.  

Фоиданокии фаъолияти соњибкорї низ ба 

гуруњи якуми нишондињандањои наќшаи бизнес 

дохил шуда, дар натиљаи таќсими њаљми даромад ба 

њаљми харољот њосил карда мешавад, яъне: Фн =Д/Х 

(Фоиданокї= даромад/ харољот). Фоиданокии 

фаъолияти соњибкориро барои як моњ ва барои як 

сол муайян намудан мумкин аст.  

Гуруњи нишондињандањои харољот аз 

нишондињандањои зерин иборат мебошанд: 

 Харољот барои як воњиди мањсулот; 

 Харољоти якрўзаи соњибкор; 

 Харољоти якмоњаи соњибкор; 

 Харољоти умумии (солона) соњибкор  

Њангоми тањлили бизнес њамаи 

нишондињандањои дар боло овардашуда њисоб 

карда мешаванд ва ба њамдигар муќоиса карда 

мешаванд. Мањз муќоисаи ин нишондињандањо 

дараљаи самаранокии фаъолияти соњибкориро 

нишон медињанд. Масалан, агар харољоти якмоњаи 
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соњибкор аз даромади якмоњааш бештар бошад, 

пас фаъолити соњибкорї зери хатар ќарор дорад ва 

агар баръакс бошад, метавон ба самаранокии 

соњибкорї умед бахшид.  

         Ба хотири ба хонандаи муњтарам маълум 

шудани тарзи њисоби нишондињандањои 

банаќшагирї ва тањлили фаъолияти соњибкорї 

якчанд мисол меоварем ва роњи њалли онњоро 

нишон медињем.  

Мисол:1  Соҳибкори инфиродї- Ҷураев 

Ҳикмат ба истеҳсоли нон ва фурӯши  он машғул 

мебошад.  Соҳибкор маҳсулотҳои 

истеҳсолкардаашро бо нархҳои зерин  ба фурӯш 

баровардааст: 

 

№ Номгуи 

маҳсулотҳо 

Воҳиди 

ченак 

миқдор Нархи 

як 

воҳид 

Маблағи 

умуми 

1 Нони бо 

кунчит 

дона 200 1,50 300,00 

2 Кулча дона 150 1,00 150,00 

Ҳамаги 350 Х 450,00 

1.  
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2. Хароҷот барои истеҳсоли як дона нони бо 

кунҷит: 

 

№ Номгӯи харољот Маблағ 

(сомонӣ) 

1 Орд 0,72 

2 Кунҷит   0,09 

3 Роҳкиро 0,05 

4 Қувваи барқ 0,06 

5 Андоз 0,08 

5 Дигар намуди хароҷот 0,06 

Ҳамагї 1,06 

 

3. Хароҷот барои истеҳсоли як дона кулча: 

 

№ Номгӯи харољот Маблағ 

(сомонӣ) 

1 Орд 0,52 
2 Руған 0,04 

3 Роҳкиро 0,02 

4 Қувваи барқ 0,04 

5 Андоз 0,03 

6 Шир 0,04 

7 Дигар намуди хароҷот 0,03 

Ҳамагї 0,72 
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Талаб карда мешавад: 

1.Миқдори маҳсулотҳои истеҳсолкардаи 

соҳибкорро барои як моҳ муайян намоед;  

2.Хароҷотҳои як руза ва якмоҳаи соҳибкорро 

муайян намоед; 

3.Даромад ва хароҷоти як рӯза ва як моҳаи 

соҳибкорро муайян намоед; 

4.Фоидаи як рӯза ва як моҳаи соҳибкорро 

муайян намоед; 

5.Фоиданокии як рӯза ва як моҳаи соҳибкорро 

муайян намоед. 

 

Ҳалли масъала: 

1.Миқдори маҳсулотҳои истеҳсолкардаи 

соҳибкорро барои як моҳ муайян менамоем: 

 

№ Номгуи 

маҳсулотҳо 

Миқдор   

( як рӯза) 

Дар як 

моҳ 

(рӯзҳо) 

Миқдор 

(як моҳ) 

1 Нони  200 30 6000 

2 Кулча 150 30 4500 

 Ҳамагї 350 Х 10500 

 

2.Хароҷоти як рўза ва як моҳаи соҳибкорро 

муайян менамоем: 

Хароҷоти як рузаи соҳибкор аз нони бо кунҷит: 

1,06*200 = 212  сомонӣ; 
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Хароҷоти якмоҳаи соҳибкор:  212* 30 руз = 

6360; 

Хароҷоти як рузаи соҳибкор аз кулча:  0,72*150 

= 108 сомонӣ; 

Хароҷоти якмоҳаи соҳибкор:  108* 30 руз = 

3240; 

Хароҷоти соҳибкор дар умум барои як моҳ: 

6360+3240= 9600 сомонї.  

 

4. Д=Н*М  (Даромад = нарх * миқдор) 

Даромади як рўзаи соҳибкор аз нони бо кунҷит: 

1,5*200= 300 сомонӣ; 

Даромади як моҳаи соҳибкор:  300  *30рӯз 

=9000 cомонӣ; 

Даромади як рўзаи соҳибкор аз кулча: 1*150= 

150 сомонӣ; 

Даромади як моҳаи соҳибкор: 150  *30рӯз =4500 

cомонӣ; 

Даромади умумии соҳибкор дар як моҳ: 

9000+4500 =13500 сомонї. 

 

5. Ф=Д –Х (Фоида= даромад –харољот) 

Фоидаи якрӯзаи соҳибкор: 300+150 =450 - 320 

=130 cомонӣ; 

Фоидаи якмоҳаи соҳибкор: 900 +4500 =13500 – 

9600 =3900 cомонӣ. 

 

6. Фн =Д/Х (Фоиданокї= даромад/ харољот) 
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Фоиданокии якмоҳаи соҳибкор: 13500 / 9600  

=1,41 сомонӣ. 

 

Мисол№2. Соҳибкори инфиродї- Ҳомидов 

Ҷамшед ба фаъолияти безарар гардонии биною 

иншоотњо (дизинфексия) машғул мебошад. Аз рӯи 

маълумотҳои соҳибкор дар як рӯз  то 100 м2 -ро 

безарар мегардонад.  

Соҳибкор барои безарар намудани 1м2 аз 

корфармо таќозо намудааст, ки ба ў 5 сомонӣ 

маблағ пардохт намояд. Инчунин соҳибкор  

Ҳомидов Ҷамшед  барои безарар гардонидани 1м2 

хароҷоти зеринро ба ҳисоб гирифтааст. 

 

№ Номгӯи харочот Маблағ 

(сомонӣ) 

1 Заҳрҳимикат 1,80 

2 Хароҷоти андоз   0,45 

3 Роҳкиро 0,25 

4 Дигар намуди хароҷот 1,50 

Ҳамагї 3,0 

 

Аз ҷадвали №1  маълум гардид, ки  соҳибкор барои 

безарар намудани 1м2  ба миќдори 3 сомонӣ 

маблағ сарф намудааст. 
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Талаб карда мешавад: 

1. Миқдори масоҳати безараргардонидаи  

соҳибкорро барои як моҳ муайян намоед; 

2. Даромад ва хароҷоти якрӯза ва якмоҳаи 

соҳибкорро муайян намоед; 

3. Фоидаи якрӯза ва якмоҳаи соҳибкорро муайян 

намоед; 

4. Фоиданокии якрӯза ва якмоҳаи соҳибкорро муайян 

намоед. 

 

Ҳалли масъала: 

1. Масоҳати як моҳаи безараргардонидашуда: 

100м2 * 30 рӯз =3000м2 

 

2.  Д=Н*М   

Даромади якрузаи соҳибкор: 5с*100м2= 500 со-

монӣ; 

Даромади як моҳаи соҳибкор:  500 с *30рӯз 

=15000 cомонӣ; 

Хароҷоти якрӯзаи соҳибкор: 3с *100м2 =300 

cомонӣ; 

Хароҷоти якмоҳаи соҳибкор: 300 с *30 рӯз = 

9000 cомонӣ. 

3. Ф =Д –Х 

Фоидаи якрӯзаи соҳибкор: 500с - 300с = 200 

cомонӣ; 
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Фоидаи якмоҳаи соҳибкор: 15000 с – 9000с 

=6000 cомонӣ. 

 

4. Фн =Д / Х 

Фоиданокии якрузаи соҳибкор; 500с / 300с 

=1,66 сомонӣ; 

Фоиданокии якмоҳаи соҳибкор; 15000с / 9000 с 

= 1,66 сомонӣ. 

 

Мисол 3: ҶДММ « Сорбон» дар системаи 

низоми содагардашуда фаъолият дошта дорои 

мағозаи хурокворї мебошад, ки масоҳати он  30м2- 

ро ташкил менамояд. Дар давоми як сол даромади 

умумии ҶДММ « Сорбон» 500 000 сомониро ташкил 

мекунад. ҶДММ « Сорбон» дар давоми як сол 400 

000 сомонӣ  барои  хариди молҳо сарф менамояд.  

Њамчунин, ҶДММ « Сорбон» ду корманди кироя 

дорад, ки музди кори як нафари онњо 1100 сомонї 

мебошад. ҶДММ « Сорбон» дар бинои 

баиҷорагирифташуда фаъолият менамояд ва 

мувофиқи фармоишҳои Қумитаи андоз  нархи як 

метри квадратии иљораи биноњо  65 сомонӣ муайян 

шудааст. 

Талаб карда мешавад: 

1 Даромади солонаи ҶДММ “Сорбон” –ро муайян 

намоед; 
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2 Музди меҳнати кормандон, андозҳои иҷтимої 

(25%, 1%) ва андоз аз даромади шахсони воқеиро 

муайян намоед; 

3 Андози низоми содакардашударо њособ кунед; 

4 Маблағи иҷорапулиро муайян намоед.  

5 Аз даромади  солона маблағҳои андози иҷтимої, 

андози низоми содакардашуда, харољоти иҷораи 

бино ва  арзиши аслии молҳои харидшударо тарҳ 

намоед; 

6 Андози дивиден 12% - ро ҳисоб намоед. 

7 Фоидаи софи муасиси ҶДММ “Сорбон”  муайян 

намоед. 

 

Ҳалли масъала: 

1. Даромади солонаи ҶДММ “Сорбон”; 

Д=Д- Х=  500 000 – 400 000 = 100 000 

 

2. Музди меҳнати кормандон, андозҳои иҷтимої 

(25% , 1%) ва андоз аз даромади шахсони воқеиро 

муайян намоед: 

2,1. Яъне 1100 музди мехнати як корманд *2 

шумораи кормандон =2200 (ФММК барои як 

моњ)*25% меъёри андоз =550 сомонӣ * 12 моҳи 

тақвими =6600 сомонӣ; 

2,2. Андоз аз даромади кормандон: 1100 музди 

мењнати як корманд *2 шумораи кормандон =2200 

(ФММК)-1 % андози иҷтимої  (меъёри андоз) =22 

сомонӣ * 12 моҳи тақвими =264 сомонӣ; 



49 

2,3. Андоз аз даромади кормандон: 1100 музди 

мењнати як корманд *2 шумораи кормандон =2200 

(ФММК) - 22 - 140  = 2038*13% андоз аз даромади 

шахсони воқеи (меъёри андоз) =264,94+ 6,8  = 271,74 

сомонӣ * 12 моҳи тақвими =3260,88 сомонӣ.  140 

меъёри муайяншуда– 55 як нишондињандаи тарњи 

шахсї =85*8%=6,8 

 

3. Андози низоми содакардашударо муайян намоед. 

 ҶДММ “Сорбон” аз даромади гирифтааш, ки 500 

000 сомониро ташкил кардааст ба миқдори 6%- 

андоз аз низоми содакардашуда, яъне  30 000 сомонӣ 

пардохт менамояд.  

 

4. Маблағи иҷорапулиро муайян намоед 

Маѓозаи ҶДММ “Сорбон”  30 м2   ташкил мекунад. 

Ин бино аз шахси воқеї мебошад ва мувофиқи 

қонунгузории љорї аз маблағи иҷорапулї 13% 

андоз аз даромади шахсони воқеї ба буҷет пардохт 

карда мешавад. Мувофиқи фармоишҳои Қумитаи 

андоз  нархи як метри квадратии 65 сомонӣ муайян 

шудааст: 30 * 65 = 1950 *12 =23400 *13% = 3042 

сомонї андоз аз  иҷорапулї.  Маблаѓи иљорапулї= 

23400-3042= 20358 сомонї.   

 

5.  Аз даромади  солона маблағҳои андози иҷтимої, 

андози низоми содакардашуда, харољоти иҷораи 
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бино ва  арзиши аслии молҳои харидшударо тарҳ 

намоед 

Дар давоми сол ҶДММ “Сорбон” намудҳои андоз 

аз даромади шахсони воқеї, иҷорапулӣ ва дигар 

намуди андозҳоро пардохт кардааст:  

100 0 — 30 000 — 6600 — 23400  = 40 000 сомони  

 

6. Андози дивиден 12% - ро ҳисоб намоед. 

Дар охири соли ҳисоботї  фоидаи солона  бо 

маблағи 40 000 сомонї дар ҶДММ “Сорбон”  

маълум карда шуд. Аз фоидаи ҶДММ “Сорбон”  

бояд  12% њамчун андози дивидент  пардохт карда 

шавад: 40 000 *12%=4800 сомонї.  

 

7. Фоидаи софи муасиси ҶДММ “Сорбон”-ро   

муайян намоед. 

Даромади муассиси ҶДММ “Сорбон”  бо чунин 

натиҷа ҷамбаст карда мешавад: 

40 000 – 4800 = 35200 сомонї.  

 

 

БОБИ III. БАРҲАМ ДОДАНИ ШАХСИ ҲУҚУҚӢ 

ВА ҚАТЪ     НАМУДАНИ 

ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИ 

ИНФИРОДӢ 

Ќатъ намудани фаъолияти соњибкорї дар 

Љумњурии Тољикистон дар асоси талаботњои 
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Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ» бояд ба роњ монда 

шаванд. Муфлис шудан ё фаъолият накардан 

њануз маънои ќатъ намудани фаъолиятро 

надорад. Агар соњибкор дар асоси талаботњои 

ќонунгузорї фаъолияти соњибкории худро ќатъ 

накунад ё барњам надињад, аз иљрои як ќатор 

уњдадорињо ба мисли пардохти андозњо ва 

пешнињод намудани њисоботњо ба маќомотњои 

гуногун озод карда намешавад.  

Тартиби барњамдињї ва ќатъ намудани 

фаъолияти соњибкориро Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» ва 

дигар санадњои меъёрию њуќуќї ба танзим 

медароранд. Риояи талаботњои ќонунгузорї 

њангоми барњамдињї ё ќатъ намудани 

фаъолияти соњибкорї шарти хело муњим ба 

њисоб меравад.  Њамчунин бояд ба назар гирифт, 
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ки тартиби барњамдињии фаъолияти шахсони 

њуќуќї аз тартиби ќатъ намудани фаъолияти 

соњибкорони инфиродї фарќ мекунад.  

         Фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии 

Тољикистон метавонад дар асоси хоњиши худи 

соњибкор ё ќарори суд ќатъ карда шавад ё 

барњам дода шавад.  

          Фаъолияти шахсони њуќуќиро муассис 

(муассисон), мақомоти ваколатдори шахси 

ҳуқуқӣ ё суд метавонанд барњам дињанд.  

Ќарори ќаблиро дар бораи барњам додани 

шахси њуќуќї мањз онњо ќабул намуда замиммаи 

ќарорро ба мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатии фаъолияти соњибкорї 

бояд пешнињод намоянд. Муассис (муассисон), 

мақомоти ваколатдори шахси ҳуқуқӣ ё суд дар 

мудати се рўзи корї аз рўзи ќабули ќарор бояд 

мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатии фаъолияти соњибкориро огоњ 

намоянд. Мақомоти анҷомдиҳандаи 
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бақайдгирии давлатӣ дар асоси огоҳинома оид 

ба қабули қарор бояд ба Феҳристи ягонаи 

давлатӣ маълумотро оид ба дар марҳилаи 

барҳамдиҳӣ қарор доштани шахси ҳуқуқӣ ворид 

намояд ва дар муддати то панҷ рўзи корӣ аз рўзи 

пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои пешбинишуда 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқиро ба ќайд гирад. 

Њамеша бояд дар хотир дошт, ки барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ баитмомрасида ва шахси ҳуқуқӣ 

фаъолияти худро қатънамуда танҳо дар сурате 

эътироф мегардад, ки агар дар ин хусус ба 

Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумот ворид карда 

шуда бошад. Доштани иќтибос аз  Феҳристи 

ягонаи давлатӣ шањодат медињад, ки фаъолияти 

шахси њуќуќї ќатъ карда шудааст ва љараёни 

барњамдињии он ба итмом расидааст.   

 Барои анҷомдиҳии бақайдгирии давлатии 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ба мақомоти 

анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатии маҳалли 
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ҷойгиршавии (суроғаи) шахси ҳуқуқӣ ҳуҷҷатҳои 

зерин бояд пешниҳод карда шаванд: 

 ариза дар бораи бақайдгирии давлатии 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз рўи шакли 

тасдиқнамудаи мақомоти анҷомдиҳандаи 

бақайдгирии давлатӣ. Дар ариза тасдиқ 

карда мешавад, ки расмиёти 

муқаррарнамудаи қонун оид ба 

барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ риоя шуда, 

ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторони он ба 

итмом расонида шудааст; 

 тавозуни барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ аз 

рўи натиҷаи кори комиссияи барҳамдиҳӣ, 

ки онро  муассиси (муассисони) шахси 

ҳуқуқӣ ё мақомоти дар бораи барҳам 

додани шахси ҳуқуқӣ қарорқабулкарда 

тасдиқ кардааст; 
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 санад оид ба санҷиши маҷмўии  андоз, ки 

надоштани қарзи андозро тасдиқ 

менамояд;  

 асли шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда;  

 нусхаи эълон дар бораи барҳамдиҳии 

шахси ҳуқуқӣ, ки дар яке аз воситаҳои 

ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ нашр 

гардидааст; 

 ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда оид ба 

супоридани мӯҳрҳо (тамғаҳо) ва баста 

шудани ҳисобҳои бонкӣ ва оморї. 

Ќатъ гардидани фаъолияти шахси воқеӣ ба 

сифати соҳибкори инфиродӣ баъд аз 

бақайдгирии давлатии қатъ гардидани 

фаъолияти соњибкор њукми ќонунї мегирад.  

Барои ќатъ намудани фаъолияти шахси 

воќеї њамчун соњибкори инфиродї якчанд 

њолатњо (сабабњо) асос шуда метавонанд: 
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 хоњиши худи соњибкор, ки дар аризаи 

ў ба маќомоти баќайдгирии давлатї 

дарљ шуда бошад;  

 вафоти соҳибкори инфиродӣ; 

 қарори суд дар бораи муфлис эътироф 

намудани соҳибкори инфиродӣ; 

 қарори суд дар бораи бедарак 

ғоибшуда ё фавтида эътироф 

намудани соҳибкори инфиродӣ; 

 ба таври маҷбурӣ қатъ гардидани 

фаъолияти соҳибкори инфиродӣ дар 

ҳолатҳои муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

  маҳрум намудан аз ҳуқуқи машғул 

шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ба 

мўҳлати муайян тавассути ќарори суд; 

 бекор кардани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи ҳуқуқи шахси хориҷӣ 

барои муваққатан ё доимӣ истиқомат 
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намудан ва анҷом додани фаъолияти 

соҳибкорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

Соњибкори инфиродї барои ќатъ намудани 

фаъолияти худ  ба маќомоти баќайдгирии 

давлатии мањалли зишташ бо ариза мурољиат 

мекунад ва маќомоти баќайдгирии давлатї дар 

муддати се рўзи корӣ аз рўзи пешниҳод 

намудани ариза бояд хоњиши соњибкори 

инфиродиро ќонеъ намояд. Дар ин њолат номи 

соњибкори инфиродї аз Феҳристи ягонаи 

давлатӣ бардошта шуда бо иќтибос аз њамин 

ферњист тасдиќ карда мешавад.  

 Соњибкори инфиродии дар асоси 

Шањодатнома фаъолияткунанда ба маќомоти 

давлатии баќайдгирї бояд њуљљатњои зеринро 

пурра пешнињод намояд: 

 шакли аслии Шаҳодатнома дар бораи 

бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ 

ба сифати соҳибкори инфиродӣ ё 
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Патент барои ҳуқуқи амалӣ 

гардонидани фаъолияти соҳибкории 

инфиродї; 

 эъломияи андоз; 

  ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи иҷрои 

ўҳдадории андозї ва њисоботї, ки ба 

фаъолияти соҳибкорї вобаста 

мебошанд (маълумотнома аз 

маќомоти андоз, гумрук, фонди њифзи 

иљтимої, омор); 

 ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

супоридани мўҳрҳо ва маҳкам 

кардани суратҳисобҳои бонкї 

(маълумотномањо аз шуъбаи корњои 

дохилї ва бонк). 

      Дар ҳолати қатъ гардидани фаъолияти 

соҳибкори инфиродӣ бар асари муфлисшавї, 

вафоти соњибкор, бедарак ѓоиб шудани 

соњибкор ё маҳрум намудан аз ҳуқуқи машғул 

шудан ба намудҳои алоҳидаи фаъолияти 



59 

соҳибкорӣ ба мўҳлати муайян њуљљатњои дигар 

низ ба маќомоти баќайдгирии давлатї 

пешнињод карда мешаванд, ки номгўи онњо дар 

моддаи 25-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ» (бандњои 6-10), нишон 

дода шудааст.  

       Мувофиќи ќонунгузории љорї агар шахси 

ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ва 

намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷї дар давоми 

дувоздањ моњи охир ҳисобот ва эъломияҳои 

пешбининамудаи қонунгузории андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод накунад, 

фаъолияти воридотӣ ва содиротии гумрукӣ 

анҷом надињад ва ягон амалиёти бонкӣ 

нагузаронад, пас њамчун субъекти бефаъолият 

эътироф карда мешавад. Субъекти бефаъолият 

бо қарори мақоми анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Феҳристи ягонаи 

давлатӣ хориҷ карда мешавад. 

 

ОХИРСУХАН 

     Имкониятњо барои ташкили фаъолияти 

соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон хело 

зиёданд ва омўзиши соњибкорї яке аз љанбањои 

муњими рушди фаъолияти соњибкории Шумо ба 

њисоб меравад. Ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон шаклњо, шароитњо ва заминањои 

њуќуќии гуногунро барои оѓоз ва рушди 

фаъолияти соњибкорї фароњам овардааст. Аз 

њамин љињат омўзиши ин ќонунњо яке аз 

марњилањои муњими оѓози фаъолияти соњибкорї 

ба њисоб меравад. Меъёрњои гуногуни 

ќонунгузории кишвар сол ба сол такмил 

меёбанд ва дигар мешаванд, аз њамин љињат пеш 

аз оѓози фаъолияти соњибкорї бояд талаботњои 

ќонунгузорї нисбат ба намудњои фаъолияти 

иќтисодї омўхта ва ба инобат гирифта шавад.  
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    Риояи меъёрњои муќараршуда ва талаботњои 

ќонунгузории љорї шарти асосї, муњим ва 

метавон гуфт «ќонуни тиллоии» рушди 

фаъолияти соњибкорї ба њисоб меравад. Њама 

гуна фаъолиятњои соњибкорї  бояд дар доираи 

ќонунгузории кишвар, меъёрњои ахлоќи 

умумибашарї ва идеологияи созандагї сурат 

бигиранд. 

    Тањлили фаъолияту нишондињандањои 

иќтисодї низ шарти муњим ва омили рушди 

соњибкорї ба њисоб меравад. Мањз дар заминаи 

тањлили иќтисодї фаъолияти соњибкорї ва 

нишондињандањои он ба наќша гирифта 

мешаванд ва ба таъсири омилњои гуногун бањои 

воќеї дода мешавад.  Аз њамин љињат пеш аз 

тасмим гирифтан дар фаъолияти соњибкорї 

њама чизро тањлил намуда сипас ќарори дахлдор 

ќабул намудан лозим аст. Дар баробари 

омилњои дар боло номбаршуда, њамеша идеяњои 

нави соњибкориро љустуљўй ва барои такмил 
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додани фаъолияти соњибкорию натиљањои 

нињоии он кўшиш намоед.     Муваффаќ шудан 

дар љодаи соњибкорї пеш аз њама аз риояи 

ќонуну созишномањо, гузаронидани тањлилњои 

дуруст ва љорї намудани навоварињо вобаста 

мебошад.  

 

 


