
Кафолатҳо тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуқуқҳои сармоягузорон 
 

№ Кафолат ва 
Ҳукуқҳои 

сармоягузор 

Субъектони 
истифодаба-

рандаи 
кафолатҳо 

Мафҳуми кафолат ва ҳуқуқҳои сармоягузор Санадҳои қонунӣ 

1 Кафолати 
баробарҳуқуқии 
сармоягузор 

Сармоягузорон Давлат баробарҳуқуқии сармоягузорони хориҷӣ ва 
ватаниро кафолат дода, ба поймолкунии ҳуқуқи 
сармоягузорон вобаста ба мансубияти шаҳрвандӣ, 
миллат, забон, ҷинс, нажод ва эътиқоди динӣ роҳ 
намедиҳад. 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
7)  

2 Шаклҳои амалӣ 
намудани 
сармоягузориҳои 
хориҷӣ 

Сармоягузорон Сармоягузорони хориҷӣ ҳуқуқ доранд 
сармоягузориро дар шаклҳои зерин амалӣ намоянд: 

- ташкили корхонаҳо, ки пурра ба сармоягузорони 
хориҷӣ тааллуқ доранд, инчунин филиалҳо ва 
намояндагиҳо, ки ба шахсони ҳуқуқии хориҷӣ 
мансубият доранд ё ба воситаи ба даст овардани 
ҳуқуқи моликияти корхонаҳои мавҷуда; 

- таъсиси шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо иштироки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба 
даст овардани ҳисса дар корхонаҳои мавҷуда; 

- ба даст овардани саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар 
коғазҳои қиматноки муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- мустақилона ё бо иштироки шахсони ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст овардани ҳуқуқи 
консессияҳо барои истифодаи объектҳои моликияти 
давлатӣ ва захираҳои табиӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
4) 



- ба даст овардани дигар ҳуқуқҳои молумулкӣ; 
- дар дигар шаклҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон манъ накардааст. 
 

3 Кафолати ҳифзи 
ҳуқуқи 
сармоягузор  

Сармоягузорон 1. Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқ, манфиатҳо ва устувории 
қонунгузорӣ дар соҳаи сармоягузориро кафолат 
медиҳад. 

2. Сармоягузор ба ҷуброни зарари мутобиқи 
қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
натиҷаи аз тарафи мақомоти давлатӣ қабул намудани 
санадҳои ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мухолиф, инчунин амалҳои ғайриқонунии (беамалии) 
шахсони мансабдори онҳо расонидашуда, ҳуқуқ 
дорад. 

3. Ҷумҳурии Тоҷикистон устувории шартҳои 
созишномаҳо ва шартномаҳоро, ки байни 
сармоягузорон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баста шудаанд, кафолат медиҳад, ба истиснои 
ҳолатҳое, ки тағйиру иловаҳо дар шартнома бо 
созиши тарафҳо ворид карда шудаанд. 

4. Дар ҳолати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қабули 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав, ки боиси бадшавии 
шартҳои амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ 
мегарданд, сармоягузороне, ки сармоягузории 
дарозмуҳлат мекунанд, дар давоми даҳ сол аз рӯзи 
мавриди амал қарор дода шудани ин қонунҳо барои 
интихоби шароити ба онҳо мусоид ҳуқуқ доранд. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
8) 



5. Бадшавии шароити сармоягузорӣ ин ворид 
кардани тағйиру иловаҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва инчунин қабули санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 
мераванд, ки ҳолатҳои зеринро пешбинӣ менамоянд: 

- афзоиши гаронии андоз нисбат ба гаронии андоз 
аз рӯзи оғози маблағгузории лоиҳаи сармоягузорӣ; 

- ҷорӣ намудани маҳдудияти миқдорӣ ба ҳаҷми 
сармоягузорӣ ва дигар талаботи иловагӣ вобаста ба 
андозаи сармоя, муқаррар намудани дигар ҳолатҳои 
маҳдудкунӣ ё манъкунӣ; 

- ҷорӣ намудани маҳдудият нисбат ба ҳиссаи саҳми 
сармоягузори хориҷӣ дар фондҳои оинномавии 
(сармояи оинномавии) шахсони ҳуқуқӣ. 

6. Низоми мазкур нисбат ба тағйиру иловаҳо ба 
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 
масъалаҳои амнияти миллӣ, тандурустӣ, ҳифзи 
муҳити зист, маънавиёт ва ахлоқ алоқаманд 
мебошанд, паҳн намегардад. 
 

4 Кафолатҳо ва 
тадбирҳои 
иловагии ҳимояи 
сармоягузорон  

Сармоягузорон Дар баробари кафолатҳо ва тадбирҳои умумии 
ҳимояи сармоягузорон, қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавонад кафолат ва тадбирҳои 
иловагии ҳимояи сармоягузориро пешбинӣ намояд. 

2. Кафолат ва тадбирҳои иловагии ҳимояи 
сармоягузорӣ метавонанд ҳангоми амалисозии 
сармоягузорӣ, ки ҳаҷми умумии онҳо на камтар аз 
маблағи ҳамарзиши панҷ миллион доллари Штатҳои 
Муттаҳидаи Америка бо пули миллиро ташкил 
медиҳад, пешниҳод шаванд. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
9) 



3. Кафолат ва тадбирҳои иловагии ҳимояи 
сармоягузории дар қисми 2 моддаи мазкур 
пешбинишуда ба сармоягузорон дар доираи 
созишнома ва шартномаҳои дахлдор дар асоси 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
созишномаи сармоягузорӣ», «Дар бораи шарикии 
давлат ва бахши хусусӣ», «Дар бораи консеcсияҳо» ва 
«Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» 
пешниҳод карда мешаванд.  
 

5 Кафолати ҳуқуқи 
истифодаи 
даромадҳо 

Сармоягузорон 1. Сармоягузорон ҳуқуқ доранд: 
- дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пули миллӣ ва (ё) 
асъори хориҷӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон суратҳисобҳо кушоянд; 

- бо салоҳдиди худ даромади аз фаъолият 
бадастовардаро баъди супоридани андозҳо ва дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ истифода намоянд. 

2. Ба сармоягузорони хориҷӣ ҳуқуқи ба берун аз 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани 
маблағи даромади онҳо бо асъори хориҷӣ, ки бо роҳи 
қонунӣ дар натиҷаи фаъолияти сармоягузорӣ ва 
истеҳсолӣ ба даст омадаанд, кафолат дода мешавад. 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
10) 

6 Кафолати 
Муомилоти озоди 
асъорӣ 

Сармоягузорон 1. Сармоягузорон дар доираи фаъолияти 
сармоягузорӣ ҳуқуқи мубодилаи озоди пули миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба асъори дигари озодона 
мубодилашаванда, инчунин хариди асъори хориҷӣ ва 
дигар амалиёти асъориро мутобиқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва 
назорати асъор» доранд. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
11) 



2. Маҳдудиятҳо оид ба интиқоли маблағ бо асъори 
хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба хориҷ барои сармоягузорон 
метавонанд танҳо дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва бо мақсади пешгирии қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ғайриқонунӣ 
бадастомада ҷорӣ карда шаванд. 
 

7 Кафолати 
иштироки 
сармоягузор дар 
хусусигардонии 
моликияти 
давлатӣ 
 

Сармоягузорон 1. Сармоягузор метавонад дар хусусигардонии 
иншооти моликияти давлатӣ тавассути ба даст 
овардани ҳуқуқи моликият ба молу мулки давлатӣ ё 
ҳисса, ҳиссаҳо (саҳм) дар сармояи оинномавии 
ташкилоти хусусигардонидашаванда иштирок 
намояд. 

2. Тартиб ва шартҳои хусусигардонии моликияти 
давлатиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
хусусигардонии моликияти давлатӣ» муайян 
менамояд. 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
12) 

8 Ошкорбаёнӣ дар 
фаъолияти 
мақомоти давлатӣ 
нисбат ба 
сармоягузорон ва 
дастрасӣ ба 
иттилооти марбут 
ба татбиқи 
фаъолияти 
сармоягузорӣ 

Сармоягузорон 1. Давлат ба сармоягузорон дастрасии ройгонро ба 
махзани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ кафолат медиҳад. 

2. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба манфиатҳои 
сармоягузорон дахл доранд, тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нашр, инчунин дар сомонаи расмии 
мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ 
ҷойгир карда мешаванд. 

3. Иттилооти дигари марбут ба амалӣ намудани 
фаъолияти сармоягузорӣ, аз ҷумла маълумот дар 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
13) 



 бораи кафолат, афзалиятҳо ва имтиёзҳои 
сармоягузорӣ, грантҳои аслии давлатӣ, равзанаи 
ягона барои сармоягузорон, имкониятҳои 
сармоягузорӣ, барномаҳо, лоиҳаҳо ва шартҳои амалӣ 
намудани фаъолияти сармоягузорӣ, ҳисобот оид ба 
амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ, созишномаҳои 
сармоягузории имзошуда дар сомонаи расмии 
мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ 
ва дигар мақомоти давлатӣ, ки дар фаъолияти 
сармоягузорӣ иштирок мекунанд, ҷойгир карда 
мешаванд. 

4. Сармоягузорон, аз ҷумла сармоягузорони 
ақаллият, бо дастрасии озоди ройгон ба маълумот 
дар бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ, бақайдгирии 
амалиётҳои молу мулки ғайриманқул, иҷозатномаҳои 
додашуда, инчунин ба дигар маълумоти 
пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба амалӣ намудани 
фаъолияти сармоягузорӣ алоқаманданд ва дорои 
сирри тиҷоратӣ ва сирри дигари бо қонун 
ҳифзшаванда намебошанд, таъмин карда мешаванд. 
 

9 Кафолати 
ҳуқуқҳои 
сармоягузор 
ҳангоми 
экспроприатсия ва 
реквизитсия 

Сармоягузорон 1. Молу мулки сармоягузор миллӣ гардонида 
намешавад. 

2. Экспроприатсия, аз ҷумла экспроприатсияи 
бавоситаи (ғайримустақим) сармоя дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ё қабули чораҳои баробар ба 
экспроприатсияи сармоя манъ аст, ба истиснои 
экспрориатсия ба манфиати давлат ё ҷомеа, дар асоси 
поймол нагаштани ҳуқуқ, тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
14) 



Тоҷикистон, бо пардохти саривақтӣ, муносиб ва 
самарабахши ҷуброн. 

3. Сармоягузорӣ ва дигар дороиҳои сармоягузорон, 
ба ғайр аз ҳолатҳои фавқулода, офатҳои табиӣ, 
садама, касалиҳои сироятӣ (эпидемия), талафоти 
ҳайвонот (эпизоотия), таҳти реквизитсия қарор 
намегиранд. 

4. Қарор дар бораи реквизитсия аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда 
мешавад. 

5. Экспроприатсия, экспроприатсияи бавосита 
(ғайримустақим) ва реквизитсияи молу мулки 
сармоягузор, бо пардохти арзиши молу мулк анҷом 
дода мешавад. 

6. Арзиши молу мулк аз рӯзи қабули қарор дар 
бораи экспроприатсия ё реквизитсия дар асоси 
нархҳои ҷории бозорӣ ё ба усули дигари нархгузорӣ 
аз тарафи нархгузорони мустақил бо асъоре, ки 
сармоягузорӣ шудааст, ё дигар асъори қобили қабули 
сармоягузор муайян карда мешавад. 

7. Аз лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқ ба ҷуброн ва то лаҳзаи 
пардохти он ба маблағи ҷубронпулӣ дар ҳаҷми 
меъёри миёнаи солонаи тиҷоратӣ дар рӯзи пардохти 
ҷубронпулӣ фоизҳо бо асъоре, ки бо он сармоягузорӣ 
анҷом дода шудааст ва ё бо ягон асъори дигари ба 
сармоягузор қобили қабул ҳисоб карда мешаванд. 
 

10 Додани ҳуқуқи 
сармоягузор ба 
шахси дигар  

Сармоягузорон 1. Сармоягузор метавонад ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
(гузаронидани қарз) худро тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахси дигар диҳад (гузашт 
кунад). Додани ҳуқуқу уҳдадориҳо аз рӯи намудҳои 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
15) 



фаъолияти иҷозатномадодашаванда баъди мувофиқа 
бо мақоме, ки барои амалӣ кардани ин намуди 
фаъолият иҷозатнома додааст, анҷом дода мешавад. 

2. Додани ҳисса дар моликияти шахсони ҳуқуқӣ, ки 
дар бозорҳои молии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи 
ҳукмфарморо ишғол менамоянд, инчунин бо розигии 
мақоми ваколатдори давлатии зиддиинҳисорӣ дар 
ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории 
зиддиинҳисории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда 
мешавад. 

3. Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар он ҳолат ҳуқуқи 
давлати хориҷӣ, мақоми ваколатдори он ё агентии 
суғуртаро аз рӯи шартномаи суғуртавӣ вобаста ба 
сармоягузорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
эътироф менамояд, ки сармоягузор дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сармоягузориҳоро воқеан амалӣ карда ва 
(ё) уҳдадориҳои шартномавиро дар ҳаҷми пурра ба 
иҷро расонида бошад. 
 

11 Кафолати ҳуқуқи 
сармоягузор барои 
ба хориҷ 
баровардани молу 
мулк ва иттилоот 

Сармоягузорон Сармоягузоре, ки дар ибтидо ба ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон молу мулк ва иттилоотро дар шакли 
ҳуҷҷат ё дар шакли сабтҳои электронӣ ба сифати 
сармоягузорӣ ворид кардааст, ҳуқуқ дорад бе мамоният 
(бе гирифтани иҷозатнома, квотакунонӣ ва истифодаи 
тадбирҳои дигари танзими ғайритарифии фаъолияти 
савдои хориҷӣ) молу мулк ва иттилооти мазкурро аз 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷ баъди анҷоми 
муҳлати сармоягузорӣ мутобиқи қонунгузории 
гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон барорад. 
 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
16) 

12 Ҳуқуқи Сармоягузорон 1. Ба даст овардани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин Қонуни Ҷумҳурии 



сармоягузор барои 
истифодаи 
захираҳои табиӣ 

ва захираҳои дигари табиӣ аз тарафи сармоягузор 
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом 
дода мешавад. 

2. Ҳангоми ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба 
бино ва иншоот, якҷоя бо ин объектҳо ҳуқуқи 
истифодаи қитъаи замин низ мувофиқи тартиб ва 
шартҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба сармоягузор мегузарад. 

Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
17) 

13 Кафолатҳо барои 
сармоягузоре, ки 
сармоягузории 
такрориро анҷом 
медиҳад 

Сармоягузорон 1. Сармоягузор метавонад бо салоҳдиди худ фоидаи 
пас аз пардохти андозҳо бадастомадаро дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон такроран сармоягузорӣ намояд. 

2. Ҳангоми амалӣ кардани сармоягузории такрорӣ 
сармоягузор ба пуррагӣ аз ҳимояи ҳуқуқӣ, кафолатҳо 
ва имтиёзҳое, ки Қонуни мазкур муқаррар намудааст, 
истифода менамояд. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
18) 

14 Шартномаҳои 
консессионӣ 

Сармоягузорон Ҳуқуқ ба сармоягузорон нисбати объектҳои 
консессионӣ дар асоси шартномаҳои консессионие, ки 
мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
консессияҳо» баста шудаанд, дода мешавад. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
19) 

15 Сармоягузориҳо ба 
минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ 

Сармоягузорон       Барои амалӣ намудани сармоягузориҳо ба 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ меъёрҳои қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ татбиқ карда мешаванд. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» (моддаи 
20) 

16  Додани замин ба 
шаҳрвандони 
хориҷӣ ва шахсони 
ҳуқуқии хориҷӣ 
 

Сармоягузорон       Китъаҳои заминро ба шаҳрвандони хориҷӣ ва 
шахсони ҳуқуқии  хориҷӣ ба истифодаи мӯҳлатнок ба 
мӯҳлати то 50 сол додан мумкин аст (Қонун аз 28 
феврали соли 2004 № 23). 
      Заминҳое, ки  таҳти  муҳофизати  махсус мебошанд,  
ба шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқии хориҷӣ 
дода намешаванд. 

Кодекси замини ҶТ. 
Моддаи 25 



17 Истифодабарандаг
они сарватҳои 
зеризамини  
      
 

Сармоягузорон       Корхонаҳои давлати,  кооперативи, муассисаҳои 
ҷамъияти, ташкилоту муассисаҳо,  субъектҳои  
фаъолияти  соҳибкори  сарфи  назар  аз  шакли 
моликияташон ва шаҳрвандон,  аз ҷумла шахсони  
ҳуқуқи  ва  шаҳрвандони давлатҳои дигар 
истифодабарандаи сарватҳои зеризамини буда 
метавонанд, агар  асноди қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тартиби  дигарро  пешбини накарда 
бошад. 
      Ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминиро барои 
омӯзиш ва истихроҷи ашёи хоми радиоактивӣ, 
анборкунии партовҳои онҳо танҳо шахсони ҳуқуқие 
доранд,  ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба  қайд  
гирифта  шудаанд  ва  бо тартиби   муқаррарнамудаи   
Қонуни   Ҷумҳурии Тоҷикистон  "Дар  бораи 
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият" 
иҷозатнома доранд (Қонун аз31.12.2008с. №471). 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи 
сарватҳои зеризамини 
Моддаи 10. 

18 Иҷозатномадиҳии 
фаъолияти бонкӣ 

Ташкилотҳои 
қарзи ва бонкӣ 

     Бонкҳои  фаръӣ ва филиалҳои бонки хориҷӣ тибқи 
талаботи нисбат ба бонкҳои ватанӣ муқаррарнамудаи 
қонунгузории бонкӣ таҳти  танзим  ва назорат қарор 
мегиранд. 
        Бонки миллии Тоҷикистон метавонад барои 
бонкҳои фаръӣ ва филиалҳои бонкҳои хориҷӣ оид ба 
анҷомдиҳии фаъолияти бонкӣ маҳдудиятҳо муқаррар 
намояд, агар дар давлатҳои дахлдори хориҷӣ нисбат ба 
бонкҳои фаръӣ ва филиалҳои бонкҳои ватанӣ чунин 
маҳдудиятҳо пешбинӣ карда шаванд. 

Қонуни                    
Ҷумҳурии Тоҷикистон                       
дар бораи фаъолияти 
бонкӣ 
Моддаи 7. 

19 Таъсиси филиали 
бонки хориҷӣ  
      

Ташкилотҳои 
қарзи ва бонкӣ 

        Таъсиси филиали бонки хориҷӣ 
        1. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад ба бонки  
хориҷӣ  барои  дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон  кушодани  
филиал бо мақсади анҷомдиҳии фаъолияти бонкӣ 

Қонуни                    
Ҷумҳурии Тоҷикистон                       
дар бораи фаъолияти 
бонкӣ 



розигӣ диҳад. 
         2. Дархост  барои  гирифтани  розигӣ  аз  ҷониби 
бонки хориҷӣ дар шакли хаттӣ бо забони давлатӣ,  
ҳамроҳ бо  ҳуҷҷатҳои  зерин  ба  Бонки миллии 
Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад: 
     - қарори бонки хориҷӣ оид ба таъсиси филиал дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ бо 
нишон додани маҳали ҷойгиршавии бонки хориҷӣ ва 
филиали навтаъсиси он; 
     - номгӯи амалиёти бонкие, ки бонки хориҷӣ 
анҷомдиҳии онҳоро ба филиал иҷозат додааст; 
     - маълумотнома бо зикри ному насаб, миллат,  
шаҳрвандӣ, ҷойи доимии истиқомат, фаъолият ё касб,  
дараҷаи маълумотнокӣ, маълумоти муфассал оид ба 
собиқаи корӣ барои ҳар як корманди роҳбарикунанда; 
     - нусхаи ҳуҷҷат дар бораи доштани таҳсилоти олии 
иқтисодии кормандони роҳбарикунанда; 
     - нусхаи ҳисоботи молиявии се соли охири бонки 
хориҷӣ бо хулосаи аудиторҳо; 
     - рӯйхати саҳмиядорон ва манфиатдорони ниҳоии 
саҳмияҳои бонки хориҷӣ бо нишон додани маҳалли 
ҷойгиршавӣ, миқдори саҳмияҳо ва нусхаи ҳуҷҷати 
бақайдгирии саҳмиядорон; 
     - эъломияи хаттии корманди роҳбарикунанда оид 
ба надоштани доғи судӣ, муфлис набудан, надоштани 
маҳдудият дар фаъолияти касбӣ; 
     - нақшаи фаъолият, ки мақсадҳои корӣ ва намудҳои 
фаъолиятро пешбинӣ кардааст, тавсифи сохтори 
ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, аз ҷумла 
тадбирҳои дахлдор барои мубориза бар зидди 
қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят 

Моддаи 12 



бадастомада ва маблағгузории терроризм, 
инчунин дурнамои суратҳисобҳои тавозунӣ, 
суратҳисобҳои даромаду хароҷот ва гардишҳои пулӣ 
барои се соли минбаъдаи фаъолият; 
     - маълумотнома оид ба маҳалли ҷойгиршавии 
филиал; 
     - ҳуҷҷати пардохти ҳаққи хизмати баррасии дархост; 
     - розигии хаттии мақоми назорати бонкии давлате, 
ки дар он бонки хориҷӣ таъсис ёфтааст, барои дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисдиҳии филиал ва 
анҷомдиҳии назорати бонкии маҷмӯии фаъолияти 
бонки хориҷӣ; 
     - кафолати мақоми олии идоракунии бонки хориҷӣ 
ҷиҳатиҷудо кардани маблағи зарурӣ барои иҷрои 
ӯҳдадориҳои филиал, ки аз амалиёти бонкии дар  
иҷозатнома пешбинишуда бармеоянд. Навъи асъор ва  
ҷои нигоҳдории маблағи чунин кафолат аз ҷониби 
Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 
        3. Бонки миллии Тоҷикистон метавонад дар 
ҳолатҳои зарурӣ номгӯи ҳуҷҷатҳои иловагии дар 
қисми 2 моддаи мазкур пешбини нашударо муқаррар 
намояд. 

20      Ҳуқуқи   
моликиятии 
сармоягузорба 
маҳсулоти 
истеҳсолшуда 
 
      
 

Сармоягузорон         Сармоягузор маҳсулоти истеҳсолкардаи худро, ки  
ба он ҳуқуқи моликият дорад, аз ҳудуди гумрукии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартҳои  
муайянкардаи созишномаи тарафҳо бидуни 
маҳдудияти миқдори содирот бо риоя кардани 
муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
бароварда метавонад. Бо ҳамин мақсад Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар созишнома барои аз  ҳудуди  
Тоҷикистон баровардани маҳсулоти ба сармоягузор  

Конуни ҶТ дар бори 
Созишнома оиди 
тақсимоти маҳсулот 
Моддаи 11.    



таалуқдошта ба сармоягузор барои содироти маҳсулот 
ҳиссаи (квотаи) дарозмуддат пешбинӣ менамояд. 

21 Ҳуқуқи моликият 
ба амвол ва 
маълумот 
 
 

Сармоягузорон          1. Амволе, ки сармоягузор баъди имзои 
созишнома харидааст ё бунёд кардааст ва барои иҷрои  
корҳои тибқи созишнома истифода мебарад, 
моликияти сармоягузор аст, агар дар созишнома 
ҳолати  дигар  пешбинӣ нашуда бошад. 
        Ҳуқуқи моликият ба ин амвол метавонад аз рӯзе,  
ки арзиши амволи мазкур аз тарафи давлат пурра 
пардохта шудааст ва рӯзе, ки созишнома қатъ 
гардидааст, аз сармоягузор ба давлат гузарад. Дар 
давоми мӯҳлати эътибори созишнома ба сармоягузор  
пурра ҳуқуқ дода мешавад, ки ин амволро аз рӯи 
созишномаи иҷрои кор истифода намояд. Дар ин  
сурат, масъулияти  нигоҳдории амволи номбурда ва 
хатари осеби тасодуфии он ба зиммаи сармоягузор 
гузошта мешавад. 
         2. Маълумотҳои аввалияи геологӣ, геофизикӣ ва 
кимиёвӣ, ҳамчунин намунаи ҷинсҳои маъдан, ки ба 
сармоягузор дар раванди иҷрои корҳо тибқи  
созишнома дастрас гардидаанд, моликияти давлат 
ҳисоб меёбанд. Сармоягузор ҳуқуқ дорад, ки бо риояи 
шартҳои махфият барои иҷрои корҳои тибқи 
созишнома ин маълумот ва намунаҳоро истифода 
барад. 

Конуни ҶТ дар бори 
Созишнома оиди 
тақсимоти маҳсулот 
Моддаи 12. 

22 Ҳамлу нақл, 
нигоҳдорӣ ва 
коркарди маъдан 
 
 

Сармоягузорон         1. Сармоягузор ҳуқуқ дорад, ки дар асоси шартнома 
аз иншоотҳои нақлиёти қубурӣ ва дигар  иншоотҳои  
мавҷудаи нақлиётӣ,  ҳамлу  нақл, нигоҳдорӣ ва 
коркарди маъдан истифода барад. 
         2. Сармоягузор дар доираи кор метавонад барои 
нигоҳдорӣ, коркард ва ҳамлу нақли маъдан иншоотҳо 

Конуни ҶТ дар бори 
Созишнома оиди 
тақсимоти маҳсулот 
Моддаи 13. 



бунёд намояд ва дар ин маврид ҳуқуқи моликият ба 
иншоотҳои мазкур дар созишнома бо назардошти  
моддаи  12 Қонуни мазкур муайян карда мешавад. 

23      Вогузоштани  
ҳуқуқ   ва 
вазифаҳои   дар   
созишнома 
муайяншуда 
 
 

Сармоягузорон          1. Сармоягузор метавонад ҳуқуқ ва вазифаҳои  дар 
созишнома муайянгардидаи худро ба шахси ҳуқуқӣ ё 
шахси воқеии дигар танҳо бо ризоияти  тарафи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ё қисман вогузорад, ба 
шарте, ки ин шахсон захираи кофии  молиявӣ, техникӣ 
ва таҷрибаи идоракунӣ, ки барои иҷрои кор тибқи 
созишнома зарур аст, дошта бошанд. 
         2. Ҳуқуқу вазифаҳои дар созишнома 
муайянгардида ба таври хаттӣ бо роҳи тартиб  додани  
санади  махсусе, ки қисми таркибии созишнома ба 
ҳисоб меравад, бо тартиб ва дар мӯҳлати 
муайяннамудаи  созишнома ба зиммаи  шахси ҳуқуқӣ ё 
воқеии дигар вогузор карда мешаванд ва зимни ин 
иҷозатнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ 
дар давоми 30 рӯзи  ба имзо расидани санади мазкур 
аз нав ба расмият дароварда мешавад. 
         3. Сармоягузор метавонад бо ризоияти мақомоти 
ваколатдори давлатӣ амвол ва ҳуқуқҳои амволии 
худро ҳамчун гарав барои иҷрои ӯҳдадориҳое, ки 
вобаста ба иҷрои созишнома қабул кардааст, бо риояи  
талаботи қонунгузории граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифода барад. 

Конуни ҶТ дар бори 
Созишнома оиди 
тақсимоти маҳсулот 
Моддаи 17.   

24      Кафолатҳои 
давлатии ҳуқуқи 
сармоягузор 
 
 

Сармоягузорон          1. Ба сармоягузор ҳифзи ҳуқуқи моликият ва дигар 
ҳуқуқҳое, ки дар натиҷаи имзои созишнома  соҳиб 
гаштааст ва дар амал татбиқ менамояд, кафолат дода 
мешавад. 
         2. Ба сармоягузор амали санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва 

Конуни ҶТ дар бораи 
Созишнома оиди 
тақсимоти маҳсулот 
Моддаи 19. 



санадҳои ҳуқуқии мақомоти худидора,  ки  ҳуқуқҳои 
дар натиҷаи имзо кардани созишнома 
соҳибгардидаашро маҳдуд мекунанд, дахл надоранд,ба 
истиснои маҳдудияти дастурҳое, ки мақомоти  
дахлдори назорат мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади таъмини бехатарии иӣрои кор, 
ҳифзи сарвати замин, муҳити табиати зист, сиҳатии 
аҳолӣ, ҳамчунин бо мақсади таъмини бехатарии 
ҷамъиятӣ ва давлатӣ муқаррар менамояд. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Низоми имтиёз ва преференсҳои (сабукиҳо) андоз ва гумрук 
  

№ Имтиёзҳо барои 
сармоягузорон  

Субъектони 
истифодабаран

даи имтиёзҳо 

Мафҳуми имтиёзҳо барои сармоягузорон  Санадҳои қонунӣ 

1 Озод будан аз 
боҷи гумрукӣ ва 
андоз аз арзиши 
иловашуда  

Ҳамаи корхонаҳо        Воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва 
маҳсулоти такмилии (комплектии) онҳо (ки 
маҷмӯи ягонаро ташкил медиҳанд, яъне бе онҳо 
кори таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ 
имконнопазир аст) барои ташаккул ё пурра 
кардани фонди оинномавии корхонаҳо ё 
азнавтаҷҳизонии техники истеҳсолоти 
амалкунанда ба шарте, ки ин амвол мустақиман 
дар истеҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ 

Кодекси гумруки ҶТ 
(моддаи 345), Кодекси 
андози ҶТ (моддаи 169, 
қисми 4), Қарори 
Ҳукумати ҶТ № 93 аз 
2.03.13 с. 



мутобиқи ҳуҷҷатҳои таъсисии корхона истифода 
гардад ва ба категорияи молҳои зераксизӣ дохил 
нагардад, инчунин амволи шахсие, ки кормандони 
хориҷии корхонаҳои дорои инвеститсияҳои хориҷӣ 
мустақиман барои эҳтиёҷоти худ ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ворид менамоянд. Номгӯи таҷҳизоти 
истеҳсолию технологӣ ва маҳсулоти такмилии 
онҳо мутобиқи            Номгӯи молҳои фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. 
          

2 Озод будан аз 
андоз аз арзиши 
иловашуда ва 
боҷи гумрукӣ  

Ҳамаи корхонаҳо        Воридоти моле, ки барои татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузории Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон 
дар доираи маблағҳои созишномаҳои грантӣ 
(қарзӣ) амалӣ мешаванд; 
 

Кодекси андози ҶТ 
(моддаи 169, қисми 4 
зербанди 6), Кодекси 
гумруки ҶТ (моддаи 345, 
банди 6)  

3 Озод будан аз 
андоз аз арзиши 
иловашуда ва 
боҷи гумрукӣ 

Ҳамаи корхонаҳо       Воридоти молҳое, ки ройгон ба мақомоти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, 
воридоти молҳо ба сифати кӯмаки башардӯстона, 
воридоти молҳое, ки ба ташкилотҳои эҳсонкорӣ ба 
мақсади рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ, садама ва 
фалокатҳо ройгон дода мешаванд. 

Кодекси андози ҶТ 
(моддаи 169, қисми 4 
зербанди 3), Кодекси 
гумруки ҶТ (моддаи 345, 
банди 3) 

4 Озод будан аз 
андоз аз арзиши 
иловашуда ва 
боҷи гумрукӣ  

Ҳамаи корхонаҳо        Воридоти молҳо барои сохтмони объектҳои 
махсусан муҳим, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. 
 

Кодекси андози ҶТ 
(моддаи 169, қисми 4 
зербанди 7), Кодекси 
гумруки ҶТ (моддаи 345, 
банди 7) 

5 Амалиётҳои 
тибқи меъёри 
сифр андозбандӣ 

Ҳамаи корхонаҳо       Содироти молҳо, ба ғайр аз металлҳои 
қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, маснуоти заргарӣ 
аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 172 
қисми 1)  



карда мешавад. алюминийи аввалия, консентрати металлҳо, 
оҳанпораи металлҳои сиёҳ ва ранга, металлҳои 
дигари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истеҳсолшаванда, молҳои дар минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ истеҳсолшуда, нахи пахта, калобаи пахта, 
пахтаи коркарднашуда бо андоз аз арзиши 
иловашуда аз рӯи меъёри сифр андозбандӣ карда 
мешавад. 

6 Озод будан аз 
андоз аз фоида. 
Илова ба андоз аз 
фоида таъсиси 
доимии шахсони 
ҳуқуқии хориҷӣ 
андоз аз фоидаи 
ин таъсиси доимӣ 
ба меъёри 8% 
ситонида 
мешавад. 
Имтиёзҳои 
андози ҳадди ақал 
аз даромадҳо (Бо 
ҳамин андоз 
андозсупорандаго
не, ки аз андоз аз 
фоида мутобиқи 
моддаи 110 ва 
дигар 
муқаррароти 
ҳамин Кодекс 
озод карда 

Ҳамаи корхонаҳо         Корхонаҳои нави молистеҳсолкунанда аз санаи 
бақайдгирии ибтидоии давлатӣ ҳангоми аз ҷониби 
муассисони онҳо дар мӯҳлати 12 моҳи тақвимии аз 
санаи бақайдгирии давлатӣ ба фонди оинномавии 
чунин корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои дар 
поён пешбинигардидаи сармоягузориҳо ба 
мӯҳлати: 
      а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 
200 ҳазор доллари ИМА то 500 ҳазор доллари ИМА 
бошанд; 
     б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 
500 ҳазор доллари ИМА то 2 миллион доллари ИМА 
бошанд; 
     в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 
миллион то 5 миллион доллари ИМА бошанд; 
      г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 
миллион доллари ИМА бошанд. 
 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 110 
қисми 1, банди 6)  



шудаанд, 
андозбандӣ 
намегарданд.) 

7 - андоз аз 
арзиши 
иловашуда; 

- андоз аз 
истифодабаранда
гони роҳҳои 
автомобилгард; 

- андоз аз 
фоида(андоз 
низоми 
соддакардашуда); 

-андоз аз 
воситаҳои 
нақлиёт; 

-андоз аз молу 
мулки 
ғайриманқул; 

-андози 
иҷтимоӣ нисбат 
ба шахсони 
хориҷие, ки 
бевосита дар 
сохтмони 
нерӯгоҳи барқи 
обӣ фаъолият 
мекунанд; 

 - боҷи давлатӣ 
барои 

Фармоишгари 
сохтмон ва 
Пудратчии 
генералии 
сохтмон 

      Дар давраи сохтмони нерӯгоҳи барқи обӣ дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 
312қисми 1)  



бақайдгирии 
тарҳи эмиссияҳои 
коғазҳои 
қиматноки 
ғайридавлатӣ, ки 
бинобар сохтмони 
нерӯгоҳи барқи 
обӣ амалӣ 
шудаанд. 

 
8 Озод будан аз 

андоз аз арзиши 
иловашуда ва 
боҷи гумрукӣ  

Ҳамаи корхонаҳо       Воридоти молҳо барои сохтмони нерӯгоҳҳои 
барқи обӣ, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон объекти 
махсусан муҳим  ба ҳисоб мераванд, аз андоз аз 
арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ бо тартиби 
муқаррарнамудаи сархати ҳафтуми қисми 4 моддаи 
169Кодекси мазкур ва моддаи 345 Кодекси 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда 
мешаванд. 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 312 
қисми 2)  

9 Озод будан аз 
андоз аз арзиши 
иловашуда, андоз 
аз 
истифодабаранда
гони роҳҳои 
автомобилгард, 
андози иҷтимоӣ. 

Таъминкунанда 
ва зерпудратчии 
сохтмон, 
шахсоне, ки 
бевосита 
сохтмони 
нерӯгоҳҳои 
барқи обиро ба 
ӯҳда гирифтанд 

    Дар давраи сохтмон таҳвилгарони молҳо (корҳо, 
хизматрасониҳо) барои сохтмони дар боло 
пешбинигардида метавонанд аз пардохти андоз аз 
арзиши иловашуда, ки бояд бевосита нисбат ба 
сохтмони (вобаста ба сохтмони) нерӯгоҳи барқи 
обӣ ҳисоб карда шаванд, бо андозаи озодкунӣ, ки 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қисми 5 
ҳамин модда муайян менамояд, пурра ё қисман 
озод карда шаванд.  
       Ҳамзамон, ба сифати таҳвилгарони сохтмон 
шахсони ҳуқуқие баррасӣ мешаванд, ки бо 
фармоишгари сохтмони нерӯгоҳи барқи обӣ ё 
пудратчии генералии он қарордодҳои 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 312  
қисмҳои 3,4)  



(шартномаҳои, созишномаҳои) пешбиникунандаи 
таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва  хизматрасониҳои 
марбут ба сохтмонро ба имзо расонидаанд. 
 

10 Озод будан аз 
боҷи гумрукӣ ва 
андоз аз арзиши 
иловашуда  

Ҳамаи корхонаҳо        Воридоти молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худ 
аз ҷониби корхонаҳои навтаъсис, ки ба силсилаи 
пурраи коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ 
(аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагини 
дӯзандагӣ) машғул мебошанд (минбаъд-
корхонаҳои навтаъсис), аз боҷи гумрукӣ ва андоз аз 
арзиши иловашуда озод карда мешавад.Дар ҳолати 
аз ҷониби корхонаҳои навтаъсис таҳвил додани 
молҳои воридшуда ба бозори дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, чунин амалиётҳо бо боҷи гумрукӣ, 
андоз аз арзиши иловашуда ва дигар андозҳо бо 
тартиби умумии муқаррарнамудаи Кодекси 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андози 
Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд. 
 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 313 
қисми 1)  

11 Озод будан аз 
андоз аз арзиши 
иловашуда  

Ҳамаи корхонаҳо       Содироти молҳое, ки корхонаҳои 
азнавтаъсисёфта истеҳсол мекунанд, ки ба 
силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба 
маҳсулоти ниҳоӣ (аз калобаи пахта то маҳсулоти 
пахтагини дузандагӣ) банд мебошанд аз боҷи 
гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод 
мебошанд. 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 313 
қисми 2)  

12 Озод будан аз 
андоз аз фоида, 
андози низоми 
соддакардашуда 
ва андозҳо аз 

Ҳамаи корхонаҳо       Корхонаҳои азнавтаъсисёфта, ки ба силсилаи 
пурраи коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ 
(аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагини 
дузандагӣ) банд мебошанд аз андозҳои 
номбаршуда озод мебошанд. 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 313 
қисми 3) 



молу мулки 
ғайриманқул. 
 

13 Озод будан аз 
супоридани аксиз 

Ҳамаи корхонаҳо  Молҳое, ки ба тариқи транзит тавассути 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода 
мешаванд; 

 Воридоти муваққатии молҳо ба қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои молҳое, ки 
барои содироти такрорӣ (реэкспорт) пешбинӣ 
шудаанд. 
 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 201 
қисми1 банди 3,4.) 

14 Озод будан аз 
супоридани 
андозҳои иҷтимоӣ 

Шаҳрвандони 
кирояи хориҷӣ 

Даромади шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ аз 
кироякорӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 215 
қисми 2) 

15 Озод будан аз 
супоридани 
андози замин 

Ҳамаи корхонаҳо Заминҳои барои истифода гирифташуда, ки 
мутобиқи хулосаи мақоми ваколатдори давлатӣ 
оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми 
ваколатдори давлатӣ вайроншуда (рекултиватсия 
талабкунанда) эътироф шудаанд ва заминҳое, ки 
дар зинаи азхудкунии кишоварзӣ мебошанд дар 
давоми 5 сол баъди  гирифтани (оғози азхудкунии) 
чунин заминҳо; 

 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 274 
қисми1 банди 4) 

16 Озод будан аз 
супоридани андоз 
аз соҳибонии 
воситаи нақлиёт 

Ҳамаи корхонаҳо Тракторҳои дар соҳаи кишоварзӣ 
истифодашаванда, комбайнҳои муҳаррикдори 
ғалладаравӣ ва махсус, аз ҷумла комбайнҳои 
пахтачинӣ;  

 

Кодекси андози Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (моддаи 267 
банди1) 

17 Озод будан аз 
боҷи гумрукӣ ва 
андозҳо 

Субъектҳо ва 
маъмурияти 
минтақаҳои 

Воридоти таҷҳизоти истеҳсолӣ, сохтмонӣ ва 
молҳои зарурӣ барои ташкили инфрасохтори 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз ҷониби субъектҳо 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар 
бораи минтақаҳои озоди 



озоди иқтисодӣ ва маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз 
пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ озод мебошад. 
Номгӯйи чунин молҳо  аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.  

 

иқтисодӣ (моддаи 19, 
қисми 3) 

18 Озод будан аз 
боҷи гумрукӣ ва 
андозҳо 

Субъектҳои 
минтақаҳои 
озоди иқтисодӣ 

Ҳангоми аз ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ ба 
беруни Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани 
мол, андозҳо ва боҷҳои гумрукӣ, ба истиснои 
хироҷи барасмиятдарории гумрукӣ ситонида 
намешаванд, манъ ва маҳдудкуниҳои дорои 
хусусияти иқтисодӣ татбиқ намегарданд. 

 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи 
минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ (моддаи 19, 
қисми 4) 

19 Озод будан аз 
ҳама гуна андозҳо 
ба ғайр аз андози 
иҷтимоӣ  ва андоз 
даромади 
шахсони воқеӣ 

Субъектҳои 
минтақаҳои 
озоди иқтисодӣ 

Дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ 
фаъолияти соҳибкорӣ, новобаста ба шаклҳои 
моликият, аз пардохти ҳама гуна андозҳо, ки дар 
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 
гардидаанд, ба ғайр аз андози иҷтимоӣ  ва андоз аз 
даромади шахсони воқеӣ озод карда мешавад. 

 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи 
минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ (моддаи 20, 
қисми 2) 

20 Озод будан аз 
боҷи гумрукӣ ва 
андозҳо 

Субъектҳои 
минтақаҳои 
озоди иқтисодӣ 

Даромади бадастомадаи сармоягузорони хориҷӣ 
ва музди меҳнати коргарони хориҷӣ, ки бо асъори 
хориҷӣ пардохт шудааст, бидуни монеа 
метавонанд ба хориҷи кишвар интиқол дода 
шаванд ва дар ин маврид онҳо аз андоз озод 
мебошанд. 

Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи 
минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ (моддаи 20, 
қисми 6). 

 
 

Давлатҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо онҳо Созишнома дар бораи ҳавасмандгардони ва ҳифзи 
мутақобилаи сармоягузориҳо ба имзо расонида аз тарафи Маҷлиси  намояндагони Маҷлиси  Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ратификиатсия шудаанд: 
 



№ Бо Ҷумҳурии Ба имзо расонида шудааст Ратификатсия шудааст 

1 Ҷумҳурии Қазоқистон 16 декабри 1999 дар ш. Душанбе  6.06.00с. № 84 
№6\00с. М-363. 

2 Ҳукумати Шоҳигарии Нидерландия 24 июли 2002 дар Душанбе 20.11.02с.№ 729. 
№11\02с. М-820 

3 Ҷумҳурии Молдова 5 ноябри 2002 ба дар ш. Душанбе 1.10.03с. №914. 
№9-10\03с. М-485 

4 Ҷумҳурии Федеративии  Германия   27 марти 2003 дар Берлин 23.06.04с. №1162 
№6\04с. М-401. 

5 Ҷумҳурии Индонезия 28 октябри 2003 дар Ҷакарта 23.06.04с. №1162 
№6\04с. М-401. 

6 Ҷумҳурии Франсия 2 декабри соли 2002  дар Париж 16.06.04с. 
№1147№6\04с. М-392. 

7 Ҷумҳурии Озарбойҷон 15 марти 2007 дар Душанбе 1.10.07с.№749. №10/07с.М-
829. 

8 Ҷумҳурии Арабии Сурия 8 феврали 2007 дар Димишқ 14.05.08 № 975 №5/08 М-391 
 

9 Ҷумҳурии Исломии Покистон 19 майи 2004 дар Исломобод 28.01.2009№1231№1/09М- 
 

10 Ҷумҳурии Туркия 
 

 14.12.96с. №368. 
№24\96с. М-394 

11 Ҳукумати Давлатии Қатар 6 майи соли 2007 дар Давҳа 1.10.07с. №750. 
№10/07с. М-830 

12 Ҷумҳурии Туркманистон 4 октябри 2007 дар Душанбе 14. 05.08  №976 
№5/08 М-392 

 



Давлатҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо онҳо Созишнома дар бораи ҳавасмандгардони ва ҳифзи 
мутақобилаи сармоягузориҳо ба имзо расонида дар баррасии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ратификиатсия пешниҳод шудаанд: 
№ Бо Ҷумҳурии Ба имзо расонида шудааст Ратификатсия шудааст 
1 Ҷумҳурии Халқии Демократии 

Алҷазоир 
11 марти 2008  

2 Ҷумҳурии Арманистон 02 апрели, 2002, дар Душанбе  
3 Ҷумҳурии Арабистони Саудӣ 21 майи, 2003, дар ш. Душанбе  
4 Ҷумҳурии Корея 27 июли, 1993, дар ш. Душанбе  
5 Ҷумҳурии СотсиалистииВетнам 19 январи, 1999, дар ш. Ханой  
6 Ҷумҳурии Исломии Эрон 18 июли соли 1995  
7 Ҳукумати Шоҳигарии Тайланд 9 августи соли 2005, дар ш. Банкок  
8 Ҷумҳурии Ҳиндустон 12 декабри соли 1995, дар Нью - Деҳли  
9 Федератсияи Руссия Апрели соли 1999  
10 Ҷумҳурии Украина 6 июли соли 2001  
11 Ҷумҳурии Кувайт 18 апрели соли 1995  
12 Штатҳои Мутаидаи Амрико 1 июни соли 2004, дар Вашингтон  
13 Ҷумҳурии Латвия 9 феврали соли 2009  
14 Ҷумҳурии Аморати Муттаҳиди 

Араб 
17 декабри соли 1995, дар Абу Дабӣ  

15 Ҷумҳурии Белорусия 26 июли 2001  
16 Шӯрои Федералии Швейтсария Июни соли 2009  
17 Ҷумҳурии Литва 12 февралисоли 2009, дар ш. Вилнюс  
18 Ҷумҳурии Муғулистон 27 марти соли 2009, дар ш. Улан - Батор  
19 Иттифоқи иқтисодии Бельгия - 

Люксембург 
10 феврали соли 2009, дар ш. Брюсел  

 
 
 
 



 
 

Имконият ва имтиёзҳои иловагие, ки баъд аз бастани «Созишнома оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи 
мутақобилаи сармоягузорӣ» ба сармоягузорони ин давлатҳо пешниҳод мегардад. 

 
            Созишнома оид ба ҳавасмандгардонӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
кишварҳои дигар ба имзо мерасонад, принсипҳои асосии ҳуқуқиро вобаста ба танзим намудани фаъолияти 
сармоягузорӣ  муқаррар менамояд, ки ин дар маҷмӯъ барои мустаҳкам намудани муносибатҳои дустона байни ду 
кишвар ва  ривоҷи тараққиёти муносибатҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ мусоидат менамояд ва инчунин  барои 
фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои сармоягузориҳои шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқии як кишвар дар 
қаламрави кишвари дигар тақвият мебахшад. Бастани Созишномаи мазкур бо кишварҳои дигар, барои кафолат 
додани муҳофизат ва вусъатдиҳии ҳаҷми сармоягузорӣ ва инчунин барои мукаммал ва мустаҳкам намудани 
муносибатҳо дар соҳаҳои гуногун, аз он ҷумла барои такмил додани муносибатҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо давлатҳои дигар заминаҳои мусоидро фароҳам меорад. 
           Мувофиқи муқаррароти Созишномаи мазкур, ҳар яке аз Тарафҳои Аҳдкунанда бояд сармоягузорони Тарафи 
дигари Аҳдкунандаро барои сармоягузорӣ кардан дар қаламрави худ ҳавасманд гардонад ва бояд 
сармоягузориҳоеро, иҷозат диҳад, ки ба қонуну қоидаҳои худ мувофиқ бошад. Бо дархости яке Тарафҳои 
Аҳдкунанда бояд, маълумот оиди қонунҳо, қоидаҳо, қарорҳо, амалияи маъмурӣ, расмиётҳо ва ё сиёсатҳои 
пешгирифтаи Тарафи дигари Аҳдкунанда, ки метавонанд ба сармоягузориҳои бо ин Созишнома пешбинишуда 
таъсир расонанд, таъмин карда шавад.  Тарафҳои Аҳдкунанда ӯҳдадор мешаванд, ки чораҳои беасос ва 
тавофутнокро нисбати идоракунӣ, нигоҳдорӣ, истифода, соҳиб шудан ва тақсимоти сармоягузориҳои 
сармоягузорони Тарафи дигари Аҳдкунанда қабул накунанд. Инчунин муқаррароти Созишномаи мазкур кафолат 
ва муҳофизати интиқоли озоди маблағҳои сармоягузорони як Тарафи Аҳдкунандаро аз қаламрави Тарафи дигари 
Аҳдкунанда медиҳад.  
           Ғайр аз ин, мувофиқи муқаррароти Созишномаи мазкур ҳар як Тарафи Аҳдкунанда дар қаламрави Тарафи 
дигари Аҳдкунанда аз низоми миллӣ ва низоми бештар мусоид бояд истифода баранд ва ин низомҳо 
имтиёзҳоеро, ки як Тарафи Аҳдкунанда ба сармоягузорони давлати сеюм дар асоси иштирок ё иттифоқ дар 
минтақаи озоди иқтисодӣ, иттиҳоди гумрукӣ, бозори умумӣ ё дигар шакли ташкилоти иқтисодӣ - минтақавӣ 
пешниҳод менамояд, дарбар намегирад. Ҳамчунин ин низомҳо ба масъалаҳои андозбанди татбиқ намегарданд. 
           Қайд кардан зарур аст, ки дар масалаҳои муҳити атроф Ҷумҳурии Точикистон ба Протоколи Киото ҳамроҳ 
мебошад, муқаррароти Созишномаи мазкур ба қонунгузории дохилаи муҳити атрофи Ҷумҳурии Точикистон 



мутобиқ мебошад ва барои иҷро намудани ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон таъсири 
манфӣ намерасонад. Инчунин сармояҳои сармоягузорони як Тарафи Аҳдкунанда дар қаламрави Тарафи дигари 
Аҳдкунанда набояд, ба ғайр аз ҳолатҳои истиснои дар асоси қонун, мусодира ва миллӣ кунонида шаванд ва ҳар як 
Тарафи Аҳдкунанда ӯхдадор аст ба даромадҳо ва сармоягузориҳои сармоягузорони як Тарафи Аҳдкунанда дар 
қаламрави Тарафи дигари Аҳдкунанда шароитеро фароҳам оваранд, ки на камтар аз шароити ба сармоягузорони 
худи пешниҳодшуда, бошад. 
         Муқаррароти Созишномаи мазкур бо меъёрҳои ҳуқуқии байналмиллалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон худро 
ӯҳдадор сохтааст мутобиқ мебошад.  
Сармоягузорҳое, ки ба сармоягузории онҳо дахолат шудааст, ҳуқуқ доранд барои дида баромадани ҳодисаи ба 
амал омада ба мақомоти судӣ ё дигар мақомоти салоҳиятдор ва мустақили Тарафи Аҳдкунандаи 
мусодиракунанда муроҷиат намояд, ки чунин мусодира ё ки чунин ҷуброн ба принсипҳои ин модда ва қонуну 
низомномаҳои Тарафи Аҳдкунанда, ки мусодира намудааст, мувофиқат мекунад ё не. 
Ҳама гуна баҳсҳои сармоягузорие, ки байни як Тарафи Аҳдкунанда бо сармоягузори Тарафи Аҳдкунандаи дигар 
ба вуҷуд меоянд, бояд бо роҳи дӯстона байни тарафҳо ҳаллу фасл гарданд.  
          Агар чунин баҳсҳо дар мӯҳлати муайаншуда бо роҳи дӯстона ҳал нагардад, сармоягузор бо интихоби худ 
метавонад онро барои баррасӣ ба суди салоҳиятдори институти миллии арбитражи тиҷоратии Тарафи 
аҳдкунандае, ки дар қаламрави он сармоягузорӣ амалӣ шудааст, муроҷиат намояд ва агар даъвои ҳал нагардад 
сармоягузор метавонад ба судҳои арбитражии байналмиллалие, ки дар созишнома муайан шудаанд, муроҷиат 
намояд. 
         Қарорҳои суди арбитражӣ барои ҳар ду тарафҳои баҳскунанда бояд ниҳоӣ ва ҳатмӣ бошад. Ҳар як Тарафи 
Аҳдкунанда бояд татбиқи қарори мазкурро сари вақт иҷро намояд. 
         Ба сармоягузорони яке аз Тарафҳои Аҳдкунанда, ки дар қаламрави Тарафи дигари Аҳдкунанда бо тартиби 
муқарраргардидаи қонунгузории Тарафи Аҳдкунанда дар натиҷаи бо зӯрӣ мусодира кардани амволи ӯ аз ҷониби 
ҳокимияти ин мамлакат ё аз ҷониби ҳокимият вайрон кардани амволи онҳо, ки дар ҳолатҳои зарурӣ сурат 
намегиранд, зарар мебинанд, ба онҳо бояд реститутция ё чуброн пешниход карда шавад, ки дар ҳардуи ҳолатҳо 
бояд фавран, муносиб ва самаранок бошад. 
        Агар муқарарроти қонунгузорӣ ва танзимҳои яке аз Тарафҳои Аҳдкунанда ё ҳуқуқҳои байналмилалӣ низоми 
мусоиде ба сармоягузорони Тарафи дигари Аҳдкунанда ё сармоягузориҳои онҳо фароҳам оварад, ки аз низоме, к 
и бо Созишномаи мазкур таъмин карда мешавад мусоидатноктар бошад, чунин муқаррарот бар ин созишнома ба 
он андозае бартарӣ дошта метавонад, ки ба кадом андоза дорои мусоидати бештар бошад.  


