Замимаи 1
бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон
аз 31 августи соли 2012,
№ 451 тасдиѕ шудааст

Ѕоидаіои андозбандии соіибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё
шаіодатнома фаъолият менамоянд
(ѕарори Іукумати ЇТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45)

1. Муѕаррароти умумњ
1. Андозбандии даромади умумии шаірвандони Їуміурии Тоїикистон, шаірвандони хориїњ ва
шахсони бе шаірвандњ, ки фаъолияти соіибкории инфиродиро бе таъсиси шахси іуѕуѕњ дар асоси
патент ѐ шаіодатнома анїом медиіанд, тибѕи Ѕоидаіои мазкур амалњ карда мешавад.
2. Соіибкори инфиродњ наметавонад дар як ваѕт фаъолиятро дар асоси ду вараѕаи патент, ду
вараѕаи шаіодатнома ѐ вараѕаіои патент ва шаіодатнома анїом диіад.
3. Шахси воѕеие, ки дар амал фаъолияти соіибкориро анїом дода, аз баѕайдгирии давлатњ
нагузаштааст, бо маѕсадіои андозбандњ соіибкори инфиродњ дониста мешавад.
4. Соіибкори инфиродњ то он лаізае, ки фаъолияти ў тибѕи санадіои меъѐрии іуѕуѕии
амалкунанда ѕатъ карда нашудааст, іамчун соіибкоре, ки фаъолияти соіибкории худро давом медиіад
ва дар назди буїет ўідадориіои андоз дорад, эътироф карда мешавад.
5. Даромадіои соіибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбандњ гардиданд, ба даромади
умумии андозбандишавандаи соіибкор дохил карда намешаванд.

2. Ѕоидаіои андозбандии фаъолият тибѕи патент
6. Фаъолияти соіибкорњ дар асоси патент таніо аз їониби шахси воѕеие анїом дода мешавад, ки
ба номи ў патент дода шудааст.
7. Бо дарназардошти талаботи Ѕоидаіои мазкур пардохт барои патент пардохти устувори андоз аз
даромад ва андози иїтимоњ буда, аз даромади дар амал бадастовардаи соіибкори инфиродњ вобаста
намебошад.
8. Андозбандии соіибкори инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда тибѕи Ѕоидаіои мазкур
анїом дода мешавад, агар дар як ваѕт шартіои зерин иїро карда шаванд:
а) іуїїати тасдиѕкунандаи баѕайдгирии давлатњ ба сифати соіибкори инфиродњ (патенти дахлдор)
ба номи чунин соіибкор дода шуда бошад;
б) маблаљи патент барои моіи (моііои) таѕвимии минбаъда аз їониби соіибкор пешакњ (бо тариѕи
пешпардохт) пардохт шуда бошад;
в) соіибкори инфиродњ фаъолиятро бе їалби коргарони кироя ва бе амалњ намудани фаъолияти
иѕтисодии хориїњ анїом диіад;
г) намуди фаъолияти соіибкории анїомдодашавандаи соіибкор дар Номгўи намудіои фаъолияти
соіибкории инфиродњ, ки бо ѕарори мазкур тасдиѕ шудааст, пешбинњ гардида бошад;
д) даромади умумии соіибкори инфиродњ дар соли таѕвимњ аз 100 іазор сомонњ зиѐд набошад.
9. Дар іолате, ки шахси воѕењ амалан коргари кироя маісуб ѐфта, фаъолияти он бо ѕонунгузории
меінат ва (ѐ) шартномаи меінатњ ва (ѐ) тартиби кории шахси іуѕуѕњ ба танзим дароварда мешавад, ѐ
шахси воѕењ таніо ба як шахси дигар хизмат намуда (кор карда), муносибатіои оніо дорои аломатіои
муносибатіои мехнатњ мебошанд, андозбандии чунин шахси воѕењ дар асоси патент манъ мебошад.
10. Патент дар іолати мавїудияти іуїїатіое, ки пешпардохти маблаљи патентро барои (моіи)
моііои таѕвимии минбаъда тасдиѕ менамоянд (барои шахси воѕењ - шаірванди хориїњ ва шахси
бешаірвандњ - дар моіи (моііои) таѕвимњ то охири соли таѕвимњ ѐ моііои таѕвимии дар раводид ѐ
дигар іуїїати муѕарраршуда дарї гардида) эътибор дорад.
11. Дар іолате, ки фаъолияти соіибкори инфиродњ - дорандаи патент ба талаботіои бандіои 8, 9
ва 10 Ѕоидаіои мазкурро мутобиѕат намекунад, чунин соіибкори инфиродњ іуѕуѕи истифодаи системаи
патентиро надорад ва ўідадор аст дар мўілати на зиѐда аз 10 рўзи таѕвимњ бо тартиби
муѕарраргардида оид ба ѕатъ намудани баѕайдгирии давлатии фаъолияти соіибкори инфиродњ дар
асоси патент ариза диіад (ѕарори Іукумати ЇТ аз 25.01.2017 № 45).

12. Маблаљи пардохти патент аз намуди фаъолияти соіибкори инфиродњ тибѕи Номгўи намудіои
фаъолияти соіибкории инфиродњ, давраи пардохт (моііои пурраи таѕвимњ) ва минтаѕаи фаъолияти
соіибкории он вобаста мебошад.
13. Агар минтаѕаи фаъолият тамоми ѕаламрави їуміурњ интихоб шуда бошад, пас маблаљи
пардохти патент барои намуди фаъолияти амалишаванда аз рўи меъѐріои барои шаіри Душанбе
муѕарраршуда муайян карда мешавад. Агар минтаѕаи фаъолият іудуди ягон вилоят (вилоятіои)
Їуміурии Тоїикистон бошад, маблаљи пардохти патент аз рўи меъѐри баландтарини барои шаіру
ноіияіои вилояти (вилоятіои) дахлдор муѕарраршуда, муайян карда мешавад. Агар минтаѕаи
фаъолият ду ѐ аз ин зиѐд ноіияіои (шаіріои) тобеи їуміурњ бошад, маблаљи пардохти патент аз рўи
меъѐри баландтарини барои ин ноіияіо (шаіріо) муѕарраршуда муайян карда мешавад.
14. Дар іолати вайрон кардани талаботи банди 13 Ѕоидаіои мазкур соіибкори инфиродњ ўідадор
аст, ки маблаљи патентро аз рўи меъѐріои барои шаіри Душанбе муѕарраршуда пардохт намояд.
15. Дар іолате, ки соіибкори инфиродњ хоіиши анїом додани 2 ѐ зиѐда аз он намудіои фаъолияти
дар Номгўи намудіои фаъолияти соіибкории инфиродњ пешбинишударо дошта бошад (ѐ амалан анїом
дода истодааст), чунин соіибкор 100 фоизи маблаљи баландтарини патент барои фаъолияти
интихобгардида пешбинишуда, инчунин 20 фоизи маблаљи патент барои іар як дигар намудіои
фаъолияти интихобшуда месупорад.
16. Пардохт барои патент бо дарназардошти татбиѕ намудани Коэффисиентіои минтаѕавие, ки
андозаіои пардохтро барои патент дар ѕаламрави шаіріо ва ноіияіо танзим менамоянд ва бо ѕарори
мазкур тасдиѕ шудаанд, іисоб карда мешавад (ѕарори Іукумати ЇТ аз 03.08.2013 № 361).
17. Новобаста аз санаи баѕайдгирии давлатии ољози фаъолияти соіибкории инфиродњ дар асоси
патент ѐ санаи баѕайдгирии давлатии ѕатъ намудани фаъолият, пардохт барои патент барои моііои
пурраи таѕвимњ (аз їумла моіи ољози фаъолият ва моіи ѕатъи фаъолият) амалњ карда мешавад.
Іамзамон, тибѕи тартиби муѕарраргардида ѕатъ намудани фаъолият тариѕи патент то санаи 5 моіи
таѕвимњ ўідадории пардохт барои патент барои ин моіи таѕвимњ ташкил наменамояд. Дар іолати риоя
нагардидани мўілати муѕарраршуда маблаљи патент барои іар моіи таѕвимњ пурра ба буїет пардохт
мегардад.
18. Іангоми бемори бистарњ будан ѐ фавти соіибкори инфиродњ ва (ѐ) рух додани сўхтор дар
маіалли фаъолият, дар давраіои дар хизмати іарбњ ѕарор доштан, бо іукми (ѕарори) суд дар їойіои
маірум сохтан аз озодњ нигоі доштан ва (ѐ) дар изолятори (тавѕифгоіи) тафтишотњ ѕарор доштан, дар
муіоїирати меінатњ будан, ки амалњ намудани фаъолияти соіибкориро љайриимкон менамояд,
дар асоси іуїїатіои тасдиѕкунанда маблаљи патент дар ин давра пардохт карда намешавад (ѕарори
Іукумати ЇТ аз 03.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45).
19. Баъди їамъбасти соли таѕвимњ байни соіибкори инфиродии тибѕи патент фаъолияткунанда ва
маѕомоти андози маіалли баѕайдгирњ санади муѕоисавњ тартиб дода мешавад. Санади муѕоисавњ на
дертар аз 1 марти соле, ки пас аз соли іисоботњ фаро мерасад, бо пешниіоди расидіои бонкњ тартиб
дода мешавад. Тартиб додани санади муѕоисавњ байни соіибкори инфиродњ ва маѕомоти андоз хатмњ
мебошад.
20. Іуїїатіои тасдиѕкунандаи ѕатъи фаъолияти соіибкори инфиродњ тариѕи патент
фаъолияткунанда іуїїатіое мебошанд, ки ѕонунгузорњ дар бораи баѕайдгирии давлатњ муѕаррар
намудааст.

3. Ѕоидаіои андозбандии фаъолият дар асоси шаіодатнома
21. Соіибкори инфиродии дар асоси шаіодатнома фаъолияткунанда дорои іуѕуѕи истифодаи
меінати кироя буда, метавонад тамоми намудіои фаъолияти соіибкориро, ки ѕонунгузории Їуміурии
Тоїикистон ва (ѐ) Ѕоидаіои мазкур маідуд накардааст, анїом диіад.
22. Андозбандии даромадіои шахсони воѕењ, ки фаъолияти соіибкориро дар асоси шаіодатнома
амалњ менамоянд, мувофиѕи низоміои махсуси андозбандии муѕаррарнамудаи Кодекси андози
Їуміурии Тоїикистон татбиѕ карда мешаванд. Соіибкори инфиродии дар асоси шаіодатнома
фаъолияткунанда вазифадор аст эъломияіои (іисобіои) андозро тибѕи талаботи Кодекси андози
Їуміурии Тоїикистон пешниіод намояд.
23. Ўідадориіои андозии соіибкори инфиродии дар асоси шаіодатнома фаъолияткунанда аз
натиїаи фаъолияти соіибкории ў вобаста мебошад. Іамзамон меъери андози иїтимоии чунин
соіибкори инфиродњ новобаста аз даромади бадастомада наметавонад аз андозаи іадди зиѐдтарини
андози иїтимоњ, ки барои соіибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда бо назардошти
татбиѕи коэффитсиентіои минтаѕавњ муѕаррар шудааст, камтар бошад (ѕарори Іукумати ЇТ аз
03.08.2013 № 361).
24. Соіибкори инфиродии дар асоси шаіодатнома фаъолияткунанда ўідадор аст, ки баіисобгирии
муіосибавии даромадіо ва хароїотіои соіибкории худро тибѕи тартиби соддакардашуда, ки Вазорати
молияи Їуміурии Тоїикистон дар мувофиѕа бо маѕоми ваколатдори давлатњ тасдиѕ мекунад, амалњ
намояд.

25. Дар іолати іисобаробаркунњ бо пули наѕд соіибкори инфиродњ вазифадор аст, ки тибѕи
тартиби муѕарраршуда мошиніои назоратњ-хазинавиро бо хотироти фискалњ истифода барад.
26. Даромади умумии солонаи соіибкори инфиродии дар асоси шаіодатнома фаъолияткунанда аз
іамаи намудіои фаъолияти амалишавандаи он наметавонад аз 500 іазор сомонњ зиѐд бошад.
27. Соіибкори инфиродии дар асоси шаіодатнома фаъолияткунанда наметавонад воіидіои
махсус дошта бошад.
28. Агар ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон тартиби дигареро муѕаррар накарда бошад, соіибкори
дар асоси шаіодатнома фаъолияткунанда метавонад іамаи намуди фаъолиятро анїом диіад, ба
истиснои:
а) истеісоли моліои зераксизњ (ба истиснои нўшокиіои љайриспиртњ) ва амалњ намудани
фаъолияти зераксизњ;
б) фаъолияти иѕтисодии хориїњ (ба истиснои воридот ва содироти моліои ниѐзи мардум ба
маблаљи то 500 іазор сомонњ) (ѕарори Іукумати ЇТ аз 03.08.2013 № 361);
в) фаъолияти бонкњ ѐ намудіои алоіидаи амалиѐти бонкњ, фаъолияти суљуртавњ, фаъолият оид ба
идоракунии фондіои сармоягузорњ, фаъолияти касбњ дар бозори кољазіои ѕиматнок (ѕарори Іукумати
ЇТ аз 25.01.2017 № 45);
г) фаъолият доир ба истифодабарии ѕаъри замин;
д) ѕабул, коркард ва (ѐ) таівили металліои ѕиматбаіо ва сангіои ѕиматбаіо, дигар металліо,
консентрат, оіанпора ва маъданіо;
е) фурўши сўзишворњ, гази моеъ ва табињ, таъсиси бозоріо, меімонхонаіо (ѕарори Іукумати ЇТ
аз 03.08.2013 № 361);
ж) ташкили сехіои оіангудозњ (ѕарори Іукумати ЇТ аз 03.08.2013 № 361).
29. Дар іолате, ки дар давоми соли таѕвимњ даромади умумии соіибкори инфиродии дар асоси
шаіодатнома фаъолияткунанда аз 500 іазор сомонњ зиѐд гардад, ин соіибкори инфиродњ вазифадор
аст, ки ба маѕомоти андози маіали баіисобгирии баѕайдгирии худ маълумот пешниіод намуда,
фаъолияти худро іамчун соіибкори инфиродњ аз санаи 1 моіи минбаъда тибѕи тартиби
муѕарраргардида ѕатъ намояд. Соіибкори мазкур метавонад фаъолияти худро дар асоси низоми дигари
андозбандии муѕаррарнамудаи ѕонунгузории андоз іамчун шахси іуѕуѕњ идома диіад.
30. Вайрон кардани талаботи Ѕоидаіои мазкур барои кашидан ба їавобгарие, ки ѕонунгузории
Їуміурии Тоїикистон пешбинњ намудааст, асос мебошад.

Боби 4 хориї карда шуд (ѕарори Іукумати ЇТ аз 25.01.2017 № 45).

Замима бо ѕарори Іукумати
Їуміурии Тоїикистон аз 3
августи соли 2013, №361
тасдиѕ карда шудааст

Номгўи
намудіои фаъолияти соіибкории инфиродие, ки дар асоси
патент амалњ карда мешаванд, инчунин андозаіои
пардохт барои патент
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)
(сомонњ дар як моі)

№
1.

2.
3.

Намуди фаъолият

Андоз аз
даромад

Андози
иҷтимоӣ

Маблағи
патент

45

135

35

105

25

75

60

30

90

160
40

80
20

240
60

60

30

90

120

80

200

80
100

40
50

120
150

130

60

190

150

70

220

170

80

250

Фурӯши молҳои ниѐзи мардум
90
Фурӯши яхмос, маҳсулоти
қаннодӣ, асал, ҳама гуна
шириниҳо, самбуса, биринҷ ва
меваи хушк
70
Фурӯши мева, аз ҷумла
ситрусӣ, инчунин тарбуз,
харбуза ва каду
50
Фурӯши сабзавоти тару тоза,
турушонидашуда, маҳсулоти
ширӣ, тухм
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

4.

Фурӯши нӯшокиҳои
ғайриспиртӣ, квас, оби газнок
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

5.
6.

Фурӯши нос
Фурӯши ғайристатсионарии
нон, кулча ва маҳсулоти нонӣ,
фурӯши патароқи ҷуворимакка
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

7.

8.
9.

Фурӯши равған, моҳӣ (дар ҳама
намуд), парранда ва ҳайвоноти
хонагӣ, хӯрока ва қафасҳо
барои онҳо, лавозимоти
моҳигарӣ
Фурўши қисмҳои эҳтиѐтии
воситаҳои нақлиѐт ва
таҷҳизоти барқӣ дар растаҳо
Фурӯши молҳои омехтаи
ниѐзи мардум ва маҳсулоти
хӯрокворӣ дар растаҳои
ғайристатсионарӣ, аз ҷумла:
1
9 - дар растаҳои то 3 м
2
9 - дар растаҳои зиѐда аз 3 м
то 4 м
3
9 - дар растаҳои зиѐда аз 4 м то
5м
4
9 - дар растаҳои зиѐда аз 5 м то
6м
5
9 - дар растаҳои зиѐда аз 6 м то
7м

6

9 - дар растаҳои зиѐда аз 7 м
то 8 м
7
9 - дар растаҳои зиѐда аз 8 м
то 9 м
8
9 - дар растаҳои зиѐда
аз 9 м то 10 м

190

280

200

100

300

210

110

320

230
350
470

100
110
115

330
460
585

60

30

90

60

30

90

80
60

40
30

120
90

40

20

60

160
50

80
25

240
75

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

10.

Фурӯши молҳои омехта дар
нуқтаҳо ва биноҳои алоҳидаи
статсионарӣ (ба истиснои
техникаи маишӣ ва
телефонҳои мобилӣ, бидуни
тақсимоти дохили биноҳои
калон ба якчанд нуқтаҳои
савдо):
2
- то10м
2
2
- зиѐда аз 10 м то 15 м
2
2
- зиѐда аз 15 м то 20 м
- барои шаҳри Душанбе 100
фоизи маблағи
нишондодашуда
- барои шаҳрҳои Хуҷанд,
Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб 80 фоизи
маблағи нишондодашуда
- марказҳои маъмурии шаҳру
ноҳияҳо 60 фоизи маблағи
нишондодашуда
- берун аз марказҳои
маъмурии шаҳру ноҳияҳо 50
фоизи маблағи
нишондодашуда
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

11.

Фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои
бадеии халқӣ ва маҳсулоти
бофташуда (пашмӣ, намадӣ,
пахтагӣ, абрешимӣ, гулдӯзӣ,
зардӯзӣ, ба ис т ис н о и чу ни н
ф аъ о л ия т ҳ о да р
деҳотҷойҳо), инчунин фурӯши
молҳои миллии касбӣ (сандуқ,
гаҳвора ва дигар зарфҳои
миллии чӯбин, маҳсулоти
кулолӣ, асбобҳои мусиқӣ,
сарпӯш ва маҳсулоти мӯина)
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

12.

Фурўши маісулоти канселярњ
ва бозичаіои кўдакона
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

13.
14.
15.
16.
17.

Фурўши махсулоти кишоварзњ:
- дар растаи то 2 м
- дар растаи аз 2 м то 4 м
Фурўши ангишт ва іезум
(љайристатсионарњ)
Омода кардан ва (ѐ) фурўши
таоміо бе їои нишаст ва берун
аз биноіои статсионарњ
Фурўши гуліои тару тоза
Фурўши маісулот аз
пластмасса, гуліои сунъњ,

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

маісулот аз политилен ва кољаз
Хизматрасонии нақлиѐтӣ
Кашонидани мусофирон ба
60
воситаи наѕлиѐти автомобилии
сабукрав
Кашонидани мусофирон ба
100
воситаи микроавтобусіо
Кашонидани мусофирон ба
80
воситаи автобусіо
Кашонидани боріои гуногун ба
80
воситаи наѕлиѐти автомобили
борбардориаш то 3 тонна ва
эвакуаторіо
Кашонидани боріои гуногун ба
100
воситаи наѕлиѐти автомобили
борбардориаш аз 3 то 5 тонна
Кашонидани боріои гуногун ба
160
воситаи наѕлиѐти автомобилии
борбардориаш аз 5 то 20 тонна
Кашонидани боріои гуногун ба
500
воситаи наѕлиѐти автомобилии
борбардориаш зиѐда аз 20
тонна
Кашонидани маісулоти нафтњ,
200
гази моеъ, семент ва бетон ба
воситаи наѕлиѐти
махсусгардонидашуда
Кашонидани боріо бо трактор
40
Кашонидани боріо ба воситаи
24
мотороллеріо
Дигар намуди хизматрасонӣ
Шудгор ва коркарди замин бо
100
техникаи кишоварзњ
Кўфтан ва їамъоварии
60
зироатіои љалладона бо
техникаи кишоварзњ , инчунин
бурдан ва расонидани ѐрии
муҳосибӣ ба
истеҳсолкунандагони
маҳсулоти кишоварзӣ

30

90

50

150

40

120

40

120

50

150

80

240

100

600

100

300

20
12

60
36

50

150

30

90

440

100

540

360

80

440

80

40

120

120

60

180

60

30

90

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

30.
31.
32.
33.

Сурудхонњ дар їашну
маъракаіо
Ба иїора додани либоси тўѐна
ба истиснои шаіріои Душанбе,
Хуїанд, Ѕўрљонтеппа ва Кўлоб)
Навозандагњ, раѕкосњ ва
баранжагњ дар їашну
маъракаіо
Истифодаи таїіизоти радио,
телевизион ва таїіизоти дигар
барои ороишоти макони
баргузории їашму маъракаіо.
Сабти мусиқӣ дар телефони
мобилӣ, фурӯши дискҳои
(фиттаҳои)
аудиоӣ ва видеоӣ
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

34.

Банаворгирии їашну
маъракаіо ва истифодаи
наѕлиѐти махсуси
автомобилњ дар базміои арўсњ

35.

Хизматрасониіои сантехникњ,
электрикњ, суратгирии берун аз
бино, фаъолияти дўзандагњ,
косметикњ, сартарошњ,
хизматрасониіои таълимњрепетиторњ. Таъмири асбобҳои
мусиқӣ. Барѕдиіии
аккумуляторіо, дўхтани їилдіо
барои воситаіои наѕлиѐт

80

40

120

Таъмир, вулканизатсия ва
шустушўи воситаіои наѕлиѐт
дар їойіои
махсусгардонидашуда,
кафшергарӣ, коріои оіангарии
асбобіои рўзљор (ба истиснои
истеісоли дарвоза, тиреза ва
панїара)

160

80

240

100

70

170

40

20

60

30

15

45

40

20

60

40

30

70

120

60

180

80

40

120

200

100

300

120
60

60
30

180
90

80

40

120

100

80

180

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

36.

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

37.

Хизматрасониҳои баҳрнавардӣ
тавассути киштиҳои хурдҳаҷм,
ҷуфткиштӣ (катамаран) ва
скутерҳо
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

38.

Хизмати миѐнаравњ дар бозор
(даллолњ), бахия кардани
маісулоти ѕолинњ,
хизматрасонии тарозу, тез
кардани корду асбобіо, тайѐр
намудани калидіо
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

39.

Хизматрасонњ оид ба иїрои
коріо дар хонаіо.
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

40.

Муѕовакунии іуїїатіо ,
нусхагирӣ
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

41.

Фаъолияти маҳсгарӣ дар хона,
ба иҷора додани мизу курсӣ
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

42.
43.

Іоїатхонаи їамъиятии музднок
(пулакњ)
Тайѐр намудани санги мазор,
пешниҳоди тахтаи эълонҳо ва
дигар маълумотҳо
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

44.
45.
46.

Хизматрасонии экскаватор ва
краніои борбардор
Таъмири маісулоти їавоіирот
Коріои іаккокњ, насб ва
таъмири антенаҳои маҳворавӣ,
таъмири соат, телефон, зарф
ва техникаи маишњ
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

47.
48.

Коріои сохтмонию таъмирњ дар
объектіои шахсони воѕењ
Хизматрасонии рассомӣ (аз он
ҷумла, рақами воситаи

нақлиѐт, рақамгузории кӯчаҳо)
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

49.

Омўзиши іунаріои миллњ
(дўзандагњ, бофандагњ, ришта
бофњ, газворбофњ, дуредгарњ,
кандакорњ, рассомњ,
рангуборкунњ, наѕѕошњ, ба
истиснои чунин фаъолиятҳо
дар дҳотҷойҳо)

60

30

90

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 №
45)

Эзоі: Ба намудіои фаъолияти соіибкорие, ки дар Номгўй дарї гардидаанд,
шаіодатномаи соіибкори инфиродњ дода намешавад, ба истиснои:
- дар банди 10 Номгўй бо хоіиши соіибкори инфиродњ дар нуѕтаи статсионарии савдо то 20
м2 ба ивази патент шаіодатномаи соіибкори инфиродњ дода мешавад.
- дар банди 13 Номгуй дар іолати аз 4 м зиѐд гардидани растаи савдо шаіодатномаи
соіибкори инфиродњ дода мешавад.
Андозаи пардохти патент барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ба
андозаи дукаратаи пардохт барои патент аз рӯи ҳамон намуди фаъолиятҳо, ки онҳо истифода
мебаранд, амалӣ карда мешавад.
Фаъолият оид ба фурӯши гиѐҳҳои 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 воситаи нақлиѐт 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) мавриди андозбандӣ қарор намегирад ва барои амалӣ намудани он
патент талаб карда намешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45) .

Замимаи 3
бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31 августи соли 2012, № 451
тасдиқ шудааст
Коэффисиентҳои минтақавӣ,
ки андозаҳои пардохтро барои патент дар қаламрави шаҳру ноҳияҳо
танзим менамоянд
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)
Гурӯҳҳо
1.
2.
3.

Номгӯи шаҳрҳо ва ноҳияҳо
Шаҳри Душанбе
Шаҳрҳои Хуҷанд ва Қӯрғонтеппа
шаҳрҳои Истаравшан, Турсунзода,
гулистон, Ваҳдат, Бӯстон, Ҳисор,
Марказҳои маъмурии ноҳияҳои Рӯдакӣ
ва Бобоҷон Ғафуров

Коэффисиентҳои
минтақавӣ
1,2
1,15
1,1

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)

4.

Шаҳрҳои Конибодом, Исфара, Кӯлоб,
Сарбанд, Норак ва Хоруғ; Марказҳои
маъмурии ноҳияҳои Спитамен, Ҷаббор
Расулов, Ҷалолиддини Балхӣ, Данғара,
Бохтар, Вахш, Шаҳринав, Файзобод,
Варзоб

1,0

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)

5.

Шаҳрҳои Роғун, Истиқлол; Марказҳои
маъмурии ноҳияҳои Дӯстӣ, Ҷайҳун,
Панҷ, Қубодиѐн, Шаҳритус, Абдураҳмони
Ҷомӣ, Хуросон, Восеъ, Фархор, Мир
Саид Алии ҳамадонӣ, Ёвон, Ашт,
Зафаробод, Мастчоҳ, Деваштич ва
Носири Хусрав

0,80

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 3.08.2013 № 361, аз 25.01.2017 № 45)

6.

Дигар шаҳрҳо, марказҳои маъмурии
ноҳияҳои дигар деҳотҷойҳо
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 25.01.2017 № 45)

0,7

