Бо қарори Ражсати
Бонки миллии Тоҷикистон
аз __ ______ соли 2018 №___
«тасдиқ шудааст»

Дастурамали №___
“Дар бораи соцаи истифода ва тартиби муомилоти асъори
хориҷӣ”
Дастурамал “Дар бораи соцаи истифода ва тартиби муомилоти
асъори хориҷк” дар асоси зербанди 2 моддаи 3, зербанди 4 моддаи 4
ва моддаи 5 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор
ва назорати асъор” тация гардида, соцаи истифода, тартиби
муомилоти асъори хориҷк ва қоидацои додани иҷозатнома барои
фаъолияти ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк вобаста ва
асосцои рад намудан ва ж бозхонди онро дар қаламрави Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар менамояд.
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Пули миллк – сомонк
воситаи ягона ва истисноии
муомилот ва пардохти цар гуна ӯцдадорицои пулк ва анҷомдиции
цисоббаробаркуницо дар шакли нақдк ва ғайринақдк дар қаламрави
Ҷумцурии Тоҷикистон буда, қабули он бо арзиши номиналиаш аз
рӯйи тамоми пардохтцои пулк цатмк мебошад.
2. Асъори хориҷк – пули миллии мамлакатцои хориҷк
цамчун воситаи муомилот ва пардохти цар гуна уцдадорицои пулк ва
анҷомдиции цисоббаробаркуницо дар шакли нақдк ва ғайринақдк дар
қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон ба таври истисно дар баъзе
цолатцои бо қонунгузории асъорк ва дастурамали мазкур муайян
карда шуда, истифода бурда мешаванд.
БОБИ 1. СОЦАИ ИСТИФОДАИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ
3. Асъори хориҷк цамчун воситаи муомилоту пардохт дар
шакли нақдк ва ғайринақдк дар соцацои зерин истифода бурда
мешавад:
а) дар фаъолият оид ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк,
цангоми:
 фурӯши молу хизматрасоницо дар мағозацои савдои
бебоҷ;

 пешницоди хизматрасоницои махсус, аз он ҷумла,
хизматрасоницо ба мусофиро дар воситацои нақлижти
байналмилалк;
 мижнаравк дар бозори байналмилалии асъор.
Ба мафцуми “хизматрасоницои махсус” фаъолияти зерин
дохил мешаванд:
 иҷрои кор ва хизматрасонк оид ба таъминот, нигоцбонк,
таъмир ва ташхису омодасозии цавопаймоцои ширкатцои
хориҷк;
 хизматрасонии консулк ба ғайрирезидентцои Ҷумцурии
Тоҷикистон дар фурудгоц ва истгоццои байналмилалк;
 хизматрасонии мижнаравк дар хариду фурӯши мол,
иҷрои кор ва хизматрасонк цангоми воридоту содироти
онцо;
 хизматрасонк барои кашонидани бор дар нақлижти
боркашонии байналмилалк зарурбуда, аз ҷумла,
хизматрасонии экспедиторк, суғуртакунонк ва ғ.
б) дар фаъолияти мижнаравк барои фурӯши молу маводи
воридотии аз ғайрирезидент дар асоси шартномаи (қарордоди)
амонатфиристк ж комиссионк гирифташуда ва баровардани молу
маводи аз ҷониби резидентцо барои содирот истецсолшуда;
в) барои пардохти хароҷотцои хизматрасонк вобаста ба содир ж
ворид намудани молу мавод аз (ба) Ҷумцурии Тоҷикистон ва ж
транзити онцо тавассути қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон;
г) барои цисоббаробаркуницо бо буҷети давлатк дар цолатцои
муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон (бо Вазорати
молияи Ҷумцурии Тоҷикистон ва Бонки милли Тоҷикистон);
д) дар муносибат бо бонкцои ваколатдор (ташкилотцои қарзие,
ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон цуқуқи
анҷомдиции амалижтцои бонкк бо асъори хориҷиро доранд);
ж) цангоми гузаронидани маблағцои пулк бо асъори хориҷк аз
як суратцисоби бонкк ба суратцисоби дигари бонкии цамон як шахс;
е) дар дигар цолатцои истисноие, ки моддаи 8 қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” барои
резидентцо пешбинк намудааст.

БОБИ 2. ТАРТИБИ МУОМИЛОТИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ
3. Шахсони воқек ва цуқуқк асъори хориҷиро цамчун воситаи
муомилот ва пардохт барои фаъолияте, ки бо анҷомдиции амалижт бо
асъори хориҷк вобастааст, дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии
Тоҷикистон истифода бурда метавонанд.
4. Шахсони воқек ва цуқуқие, ки иҷозатнома барои фаъолият оид
ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷиро доранд, асъори хориҷии
нақдро цамчун воситаи пардохти арзиши молу мавод ва пешницоди
хизматрасоницои махсус аз шахсони воқек ва цуқуқк бо шарти иҷро
шудани қоидацои зерин қабул карда метавонанд:
а) муқаррар намудани нархномацои молу мавод ва тарофацои
хизматрасоницои махсус бо асъори хориҷк ва мутаносиб ба он
бо пули миллк;
б) муцайж сохтани шароит ва воситацои техникии барои қабул,
нигоцдорк ва муайян кардани аслияти асъори хориҷии нақд
зарурбуда, доштани кормандони дорои дониш, малакаю
мацорати махсуси муносибат бо асъори хориҷк;
в) доштани суратцисоби бонкк бо асъори хориҷк, барои ба он
ворид намудани асъори хориҷии нақд ва шароити зарурк
барои цамлу нақли он.
5. Асъори хориҷии нақд аз ҷониби шахсони воқек ва цуқуқк
метавонад, цамчун дороии шахск нигоцдорк карда шавад, тибқи
муқаррароти санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон
ба сифати амонат (пасандоз) дар (аз) ташкилотцои қарзк гузошта ва ж
гирифта шавад, ба сифати қарз гирифта ва баргардонида шавад, дар
муассисацои ташкилотцои қарзк фурӯхта ва ж харидорк карда шавад
ва аз (ба) ҷумцурк интиқол, содир ва ж ворид карда шавад.
6. Шахсони цуқуқк ва воқеии ба фаъолияти социбкорк
машғулбуда, асъори хориҷии нақд ж ғайринақдиро танцо тавассути
цисобцои бонкии дар ташкилотцои қарзк кушодаашон бемацдудияти
маблағ ва таъинот харида ж фурӯхта метавонанд.
7. Барои шахсони цуқуқк-резидент ва ғайрирезидентцо харид ж
фурӯши асъори нақди хориҷк дар ташкилотцои қарзк ва воцидцои
сохтории онцо манъ аст, ин гуна ашхос танцо тавассути цисобцои
бонкии дар ташкилотцои қарзк кушодаашон бемацдудияти маблағ ва
таъинот асъори ғайринақди хориҷиро харида ж фурӯхта метавонанд.
8. Шахсони воқек-резидент ва ғайрирезидентцо, ки ба фаъолияти
социбкорк машғул нестанд, асъори хориҷии нақдро тавассути

марказцои хазинавии саридора, филиал ва марказцои хизматрасонии
бонкк, нуқтацои хизматрасонии хазинавк, банкомату терминалцо
(таҷцизоти техникии худкор) бе мацдудияти маблағ ва таъинот, бо
риояи талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо роци
ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории
пацнкунии силоци қатли ом” ва Дастурамали №211 “Дар бораи
тартиби анҷомдиции амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк ”
харида ва фурӯхта метавонанд.
Дар ҷойцои дигар (берун аз сарбонк, филиал, маркази
хизматрасонии бонкк, нуқтацои хизматрасонии хазинавк, банкомату
терминалцо (таҷцизоти техникии худкор)) анҷом додани амалижти
хариду фурӯши асъори хориҷии нақд қатъиян манъ аст.
Шахсони воқек (резидентцо ва ғайрирезидентцо) метавонанд
асъори нақди хориҷиро ба суратцисобцои бонкии дар ташкилотцои
қарзк кушодаашон бе мацдудияти цаҷми маблағ ва пешницоди
цуҷҷати тасдиқкунандаи манбаи пайдоиши онцо, ворид намоянд.
9. Ташкилотцои қарзк хариду фурӯши асъори хориҷиро дар
қаламрави ҷумцурк тавассути биржацои асъор, бозори байнибонкии
асъор, шӯъбацои амалижти асъории дохилибонкк ва хазинацои
амалижтк, воцидцои сохтории худ, бе мацдудияти маблағ ва таъинот
анҷом медицанд.
10. Тартиби анҷомдиции амалижти харид ва фурӯши асъори
хориҷк дар биржацои асъор мутобиқи санадцои меъжрии биржа, дар
бозори байнибонкии асъор мутобиқи Оини рафтори иштирокдорони
бозори байнибонкии асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар воцидцои
сохтории ташкилотцои қарзк тибқи Дастурамали 211 “Дар бораи
тартиби анҷомдиции амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк”муайян
карда мешавад.
11. Амалижти дар ташкилотцои қарзк ба пули миллк табдил
додани асъори хориҷк ва ба асъори хориҷк табдил додани пули
миллии дар цисобцои бонкии шахсони воқек ва цуқуқк мавҷудбуда,
амалижти хариду фурӯши асъор набуда, балки амалижти табдилдицк
ба цисоб меравад ва ташкилотцои қарзк вазифадоранд тартиби
амалижти зикршударо ба маълумоти мизоҷон-социбони цисобцои
бонкк расонида, тарофацои қурби амалижти табдилдицк (конверсия)ро эълон намоянд.

Чунин табдилнамок дар асоси қурби расмии сомонк нисбат ба
асъорцои хориҷк сурат гирифта, ташкилоти қарзк аз мизоҷ барои ин
хизматаш цаққи хизмат мегирад. Цаққи хизмат цангоми аз асъори
хориҷк ба сомонк табдил намудани маблағи ӯцдадорицо бояд ба сифр
баробар бошад ва цангоми аз сомонк ба асъори хориҷк табдил
шудани онцо ба андозаи калонтарин гирифта шавад.
12. Амалижти табдилнамок тибқи фармоиши дохилибонкии
ташкилоти қарзк оид ба қурби табдилнамоии сомонк нисбат ба
асъори хориҷк, ки бо риояи дастуру санадцои меъжрк-цуқуқии Бонки
миллии Тоҷикистон муқаррар шудааст, сурат мегирад.
13. Амалижти хариду фурӯши асъори хориҷиро ташкилотцои
қарзк бояд дар бозори байнибонкк анҷом дицанд. Ташкилотцои қарзк
инчунин дар ин бозор аз цисоби худ ва барои худ асъори хориҷиро
харида ж фурӯхта метавонанд.
14. Ташкилотцои қарзк вазифадоранд дар мӯцлатцои бо
шартномацои хизматрасонии цисоби асъорк муқарраркардашуда ва
дигар санадцои меъжрк, дархост ва ж супориши мизоҷонашон оид ба
харидан ж фурӯхтани асъори хориҷиро иҷро намоянд. Дар цолати ба
қадри кифоя надоштани маблағ бо пули миллк ж асъори хориҷк,
ташкилотцои қарзк барои иҷрои дархост-супориши мизоҷ бояд ба
бозори байнибонкк бароянд.
15. Дар қаламрави ҷумцурк тамоми нархномацо, тарифцо ва
воцидцо танцо бо пули миллк - сомонк ифода межбанд. Бо асъори
хориҷк ж бо воцидцои шартк ифода кардани онцо манъ аст, ба
истиснои дар банди 4 а) муқаррраркарадшудаи Дастурамали мазкур.
16. Шахсони воқек ва цуқуқие, ки иҷозатнома барои фаъолият оид
ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷиро доранд, дар баробари
асъори хориҷк, уцдадоранд бо қурби расмии муқарраркардаи Бонки
миллии Тоҷикистон ж қурби муқараркардаи ташкилоти қарзии
хизматрасон цангоми аз ҷониби муштарижн пешницод намудани пули
миллк барои пардохти арзиши молу мавод ва пешницоди
хизматрасоницои махсус, онро бояд бе чунучаро қабул намоянд.
БОБИ 2. ТАРТИБ ВА ҚОИДАЦОИ ДОДАНИ ИҶОЗАТНОМА
БАРОИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА АНҶОМДИЦИИ АМАЛИЁТ БО
АСЪОРИ ХОРИҶӢ, АСОСЦОИ РАД НАМУДАН ВА Ё БОЗХОНДИ
ОН

17. Фаъолият оид ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк
дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон амалк карда
мешавад. Фаъолият оид ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк
барои резидентцо фаъолияти асоск буда наметавонад.
18. Иҷозатнома номк буда ба шахси сеюм дода намешавад ва
муцлати амали иҷозатнома се сол аз рӯзи додани он мебошад.
Иҷозатномае, ки ба шахси цуқуқк дода мешавад, цуҷҷате мебошад, ки
ба дорандаи он цуқуқи машғул шудан танцо ба фаъолияти дар он
нишондодаро медицад.
19. Резидентцо барои гирифтани иҷозатнома барои фаъолият
оид ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк ба Бонки миллии
Тоҷикистон бо дархост муроҷиат намуда, цуҷҷат ва маълумоти
зеринро пешницод менамоянд:
а) цуҷҷатцои таъсисдицк ва тасдиқкунандаи бақайдгирии
давлатк (асл ж нусхаи аз ҷониби резидент тасдиқшуда);
б) дар бораи натиҷацои фаъолияти молиявии хоҷагк дар санаи
охири цисоботк;
в) дар бораи шароит, ҷой ва тарзи анҷомдиции фаъолияти ба
анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк вобастабуда, тартиби қабул ва
нигоцдории маблағцои асъорк, шаклцои цисоббаробаркуницои ба
онцо вобаста;
г) дар бораи кормандони масъули таъминкунандаи фаъолият
оид ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк;
д) мушаххасоти суратцисоби бонкк ва ташкилоти қарзие, ки
фаъолият оид ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷиро ба амал
мебарорад;
е) цуҷҷатцое, ки пардохти цаққи хизматро барои баррасии
дархост ва гирифтани иҷозатнома тасдиқ менамоянд (расид ва ж
нусхаи варақаи пардохт).
20. Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи қонеъ ж рад намудани
дархости резидент барои гирифтани иҷозатнома дар муцлати 30 рӯзи
тақвимк аз санаи воридшавии дархост қарор қабул менамояд.
21. Резидентцо ба Бонки миллии Тоҷикистон барои баррасии
дархост ҷицати гирифтани иҷозатнома ба андозаи дац нишондицанда
барои цисобцо цаққи хизмат пардохт менамоянд, ки он пас гардонида
намешавад.

22. Резидентцо барои гирифтани иҷозатнома ба андозаи
панҷоц нишондицанда барои цисобцо ба буҷети давлатк цақ пардохт
менамоянд.
23. Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади муайян намудани
омодагии резидент барои анҷом додани анҷомдиции амалижт бо
асъори хориҷк санҷиш мегузаронад, ки он масъалацои зеринро дар
бар мегирад:
а) шиносок бо асосцои меъжрк, ташкилк, моддк-техникии
таъмин будани резидент барои ба роц мондани фаъолият оид ба
анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк;
б) бацогузории низоми дохилии муцосибот, назорати дохилк,
нигоцдории маблағцои пулк ва муносибатцо бо ташкилоти қарзии
хизматрасони резиденти анҷомдицандаи фаъолияти махсус;
в) бацогузории сатци тахассуси кормандони масъули
анҷомдицандаи амалижт бо асъори хориҷк.
24. Дар асоси дархости резидент барои гирифтани
иҷозатнома, цуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти цаққи хизмат барои
баррасии дархост, цуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти цаққи хизмат
барои гирифтани иҷозатнома ва хулосаи мусбии Бонки миллии
Тоҷикистон ба резидент Иҷозатнома барои Фаъолият оид ба
анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк (Замимаи 1) дода мешавад.
25. Дархости резидент барои гирифтани иҷозатнома бо
асосцои зерин рад карда мешавад:
а) пешницоди цуҷҷатцо ва маълумоти нопурра, носацец,
беэътимод ва ж пешницод накардани онцо;
б) қаноатбахш набудани натиҷаи санҷиш;
в) аз ҷониби резидент риоя нашудани талаботи қонунгузорк ва
дигар санадцои меъжрии цуқуқии оид ба танзими асъор ва назорати
асъор;
г) аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон зарур нашуморидани
фаъолияти анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк барои резидент.
26. Бонки миллии Тоҷикистон цангоми рад намудани дархост
барои додани иҷозатнома ба дархосткунанда ба тариқи хаттк ҷавоби
асоснокро дар мӯцлати муқарраргардида барои додани иҷозатнома,
ирсол менамояд
27. Резидентцо нусхаи аз ҷониби онцо тасдиқшудаи
иҷозатномаро бояд ба ташкилоти қарзии хизматрасонашон пешницод
намоянд.

28. Нусхаи иҷозатнома барои ташкилотцои қарзк ҷицати оғоз
намудани пардохт ва цисоббаробаркуницои ба фаъолият оид ба
анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк вобаста, асоси кофк ба цисоб
меравад.

БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
29. Дар
цолати
риоя
накардани
талаботцои
муқарраркардашуда:
- тибқи муцлати муқарраркардашуда пешницод накардани
цисобот;
берун
аз
доираи
фаъолияти
дар
иҷозатнома
муқарраркардашуда, анҷом додани амалижти асъорк Бонки миллк
цуқуқ дорад муцлати амали иҷозатномаро боз дорад.
30. Резидентцо ӯцдадоранд оид ба фаъолияти бо анҷомдиции
амалижти асъорк вобастаи худ ба Бонки миллии Тоҷикистон инцоро
пешницод намоянд:
- цисоботи цармоца доир ба фаъолияти ба анҷомдиции амалижт
бо асъори хориҷк вобаста (Замимаи №2);
- нусхаи тасдиқшудаи тарифацои фаъолияти ба анҷомдиции
амалижт бо асъори хориҷк вобастабуда;
- бо талаби Бонки миллии Тоҷикистон пешницод намудани
маълумоти иловагк оид ба фаъолияти ба анҷомдиции амалижт бо
асъори хориҷк вобастабуда.
31. Цангоми аз ҷониби резидент риоя нашудани талаботи
қонунгузорк ва дигар санадцои меъжрии цуқуқк оид ба танзими асъор
ва назорати асъор Бонки миллии Тоҷикистон амали иҷозатномаро
бозмедорад ва ж ин ки ба суд барои бекор кардани иҷозатнома
муроҷиат менамояд.
32. Риояи талаботи Дастурамали мазкур дар қаламрави
Ҷумцурии Тоҷикистон барои тамоми шахсони воқек, цуқуқк резидент ва ғайрирезидентцо, ташкилотцои қарзк, вазорату идорацо
ва дигар мақомоти цокимияти давлатк цатмист ва риоя накардани он
мутобиқи қонунгузорк ҷавобгариро пешбинк менамояд.

Замимаи №1 ба Дастурамали №__
“Дар бораи соцаи истифода ва тартиби
муомилоти асъори хориҷк”

ИҶОЗАТНОМАИ № __
________________________________________ цуқуқ дорад, ки фаъолияти
(номи пурра ва мухтасари резидент)

махсуси мазкурро анҷом __________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________

Мӯцлати амали иҷозатномаи мазкур то “___“ ____ с.20____ мебошад.

РАИСИ
Бонки миллии Тоҷикистон ______________
имзо
ҷои мӯцр

______________________
Ном ва насаб

Замимаи №2 ба “Дар бораи соцаи
истифода ва тартиби муомилоти асъори
хориҷк”
№1-ИАХ (моцона)
(то санаи 5-уми моц пешницод карда мешавад)

ЦИСОБОТ
оид ба фаъолияти ба анҷомдиции амалижт бо асъори хориҷк
вобастабуда дар моци___________ соли 20___
___________________________________________
(номи мухтасари резидент)
Навъи
фаъолият

Маблағи аз фаъолияти махсус ба даст омада
Бо сомонк
нақдк

ғайринақдк

Бо доллари
ИМА
нақдк

ғайринақдк

Бо Евро
нақдк

Цамагк бо
сомонк*

Бо рубли Руск

ғайринақдк

нақдк

ғайринақдк

**
Ҷамъ:

*- бо қурби расмии сомонк дар санаи 1 моци пас аз моци цисоботк.
** - навъи фаъолияти махсус

Роцбари резидент

Мутасаддк

_____________
ному насаб

_____________
ному насаб

Тел. Иҷрокунанда: __________

________________________
имзо

_____________________
имзо

