Замима
ба Қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
аз “___” _______ с.2019, №____

Дастурамали №__
дар бораи пур кардани шакли ҳисоботи омории №1-ВЭП
“Ҳисобот оид ба гардиши маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои
электронии пардохтӣ”
Дастурамали № __ дар бораи пур кардани шакли ҳисоботи омории
№1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши маблағҳои пулӣ тавассути воситаҳои
электронии пардохтӣ” (минбаъд – Дастурамал) мутобиқи моддаҳои 30
ва 83 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии
Тоҷикистон»,
Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
«Дар
бораи
хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ» таҳия гардида,
фаъолияти низомҳои пардохт ва тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои
пардохтиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТӢ УМУМӢ
1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода
мешаванд:
- корти пардохтии бонкӣ – воситаи пардохтие мебошад, ки
тавассути он дорандаи корт бо истифодаи рақами мушаххаскунандаи
шахсии худ ва/ё дигар рамзҳое, ки дорандаро муайян менамояд, барои
гузаронидани амалиёти аз ҷониби ношир пешбинишуда, ба
суратхисоби бонкӣ дастрасии фосилавӣ дорад;
- дорандаи корт – шахси воқеӣ, аз ҷумла аз ҷониби шахси ҳуқуқии
соҳиби суратҳисоб ваколатдоршуда, ки дар асоси шартномаи
пешниҳоди корт ҳуқуқи гузаронидани амалиётро бо истифодаи корт
доро мебошад;
- банкомат– таҷҳизоти барномавию техникии электронӣ, ки барои
қабул ва додани маблағҳои нақд ва пешниҳоди хизматрасониҳои
дигари
ташкилоти
қарзии молиявӣ
бо истифодаи
воситаи
электронии пардохтӣ пешбинӣ шудааст;
- терминал (ихтисораи POS – терминал мутобиқи амалияи
байналмилалӣ) – таҷҳизоти барномавию техникии электронӣ, ки барои
хондани маълумот аз корти пардохтии бонкӣ, таҳия, интиқол ва қабул
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намудани хабар дар бораи амалиёт бо кортҳо ба/аз низоми пардохтии
дахлдор имкон медиҳад;
- терминали маҷозӣ – веб-интерфейс, ки таҷҳизоти терминалиро
иваз намуда, барои таҳия, интиқол ва қабул намудани хабар дар бораи
амалиёт бо кортҳо ба/аз низоми пардохтии дахлдор имкон медиҳад;
- нуқтаи пешниҳод ва/ё қабули пули нақд – хазинаи ташкилоти
қарзии молиявӣ, филиали он ва марказҳои хизматрасонии бонкӣ,
нуқтаи хизматрасонии хазинавӣ ва воҳидҳои сайёр, инчунин агенти
пардохтии бонкӣ, ки барои гузаронидани амалиёти пешниҳод ва/ё
қабули пули нақд ва иҷро намудани ҳисоббаробаркунӣ бо истифодаи
корти пардохтии бонкӣ пешбинӣ шудааст;
- терминали худкори худхизматрасон– таҷҳизоти барномавию
техникии электронӣ, ки барои қабули маблағҳои нақд ва анҷом
додани пардохтҳо ба ташкилотҳои коммуналӣ, операторони алоқаи
мобилӣ, интернет ва дигар пардохтҳо, бо дарназардошти қонунгузории
амалкунанда, инчунин барои анҷом додани ҳисоббаробаркуниҳои
ғайринақдӣ бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ ва дигар воситаҳои
электронии пардохтӣ пешбинӣ шудааст;
- шабакаи терминалӣ –терминалҳо, банкоматҳо, таҷҳизоти
коммуникатсионӣ ва дигар таҷҳизот, ки инфрасохтори техникии қабул
ва хизматрасонии кортҳои пардохтии бонкиро ташкил медиҳанд;
- суратҳисоби кортй - ин суратҳисоби бонкие мебошад, ки тавассути
он ҳамаи амалиёти ба воситаи корт иҷрогардида ба ҳисоб гирифта
мешавад;
- овердрафт – қарзи кӯтоҳмуддат барои амалӣ намудани пардохтҳои
аз маблағи дар суратҳисоб будаи муштарӣ зиёдтар, ки дар ҳудуди
маблағ ва шартҳои шартномаи пешниҳоди корт муайян гаштаанд;
- шартномаи пешниҳоди корт – шартномае, ки ношир бо шахси
воқеӣ ё ҳуқуқӣ мебандад ва дар асоси он ба ин шахсони мазкур корти
дебетӣ ё кредитӣ дода мешавад;
- муштарӣ – шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо ношир шартномаи
пешниҳоди кортро бастааст ва соҳиби суратҳисоби бонкӣ мебошад;
- ташкилотҳои қарзии молиявӣ – ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои
қарзии исломӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон
фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалӣ менамоянд;
- эквайринг - фаъолияти ташкилоти қарзии молиявӣ оид ба
пешниҳоди пули нақд ба дорандагони кортҳои пардохтии бонкӣ ва ба
роҳ мондани муносибатҳои шартномавӣ бо муассисаҳои савдо ва
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хизматрасоние, ки кортҳои пардохтии бонкиро ҳангоми анҷом додани
ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ қабул менамояд;
- эквайер - ташкилоти карзии молиявие, ки бо эквайринг машғул
мебошад;
- интернет-эквайринг – фаъолияти ташкилоти қарзии молиявӣ, ки
дар асоси муносибатҳои шартномавӣ бо муассисаҳои савдою
хизматрасонӣ дар доираи қоидаҳои низоми пардохтӣ анҷом додани
ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдиро дар шабакаи Интернет имкон
медиҳад;
- муассисаи савдо ва хизматрасонй - шахси хуқукӣ ё соҳибкори
инфиродй, ки тибқи шартномаи бо эквайер басташуда барои пардохти
молу хизматрасониҳо кортҳои пардохтии бонкиро қабул намуда,
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи амалиётро тартиб медихад;
- корти дебетй – корти пардохтии бонкие, ки тавассути он
дорандаи корт метавонад маблағхои пулии дар ташкилоти қарзии
молиявй нигоҳдоштаашро ё дар доираи меъёри овердрафт, ки дар
шартномаи пешниҳоди корт муқаррар шудааст, истифода намояд;
- корти кредитй – корти пардохтии бонкие, ки тавассути он
доранда метавонад маблағҳои пулии аз ҷониби ташкилоти карзии
молиявй дар шакли қарз додашударо истифода намояд;
- корти пешпардоxт- корти пардохтии бонкие, ки тавассути он
доранда дар ҳудуди маблағи пешакй пардоxтгардида барои
гузаронидани
амалиёт
ҳуқуқ
дорад
ва
дар
суратҳисоби
умумикардашудаи кортии ташкилоти қарзии молиявӣ ба ҳисоб
гирифта мешавад;
- корти беном – корти дебетиест, ки аз ҷониби ташкилоти қарзии
молиявӣ бе зикри ному насаби доранда дар рӯи корт ба шахсони воқеӣ
(ба истиснои хизматрасонии шахсони воқеӣ дар доираи лоиҳаҳои
нафақа ва музди меҳнат) бароварда мешавад ва муҳлати эътибори ин
корт на зиёда аз 18 моҳ мебошад;
- корти маҷозӣ – корти дебетиест, ки ба суратҳисоби кортӣ пайваст
буда, танҳо барои пардохти мол ва хизматрасониҳо дар шабакаи
Интернет пешбинӣ гардида, дар шакли электронӣ бароварда мешавад;
- кортҳои локалй (дохилй), ки танҳо дар доираи шабакаи
терминалии ташкилоти қарзии молиявӣ хизматрасонй карда мешаванд;
- кортҳои миллй - кортҳое , ки дар доираи шабакаи терминалии
иштирокчиёни Низоми пардохтии миллии “Корти миллӣ”
хизматрасонӣ карда мешаванд;
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- кортҳои байналмилалй – кортҳои пардохтии бонкӣ, ки дар
доираи шабакаи терминалии ташкилотхои қарзии молиявии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки узви низомҳои пардохти байналмилалй мебошанд, дар
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он хизматрасонй карда
мешаванд;
- гурӯҳи МСХ (муассисаҳои савдою хизматрасонӣ) – таснифи
намуди фаъолияти нуқтаи савдо дар амалиёти пардохт бо кортҳои
пардохтии бонкӣ ва пулҳои электронӣ дар муассисаи савдою
хизматрасонӣ ҳангоми интиқоли электронии иттилоот дар доираи
амалиёт барои молу хизматрасонии пешниҳодшуда;
- маблағҳои электронӣ – маблағҳо бо пули миллӣ ё асъори
хориҷӣ, ки қаблан аз ҷониби шахси воқеӣ ба таҳвилгари
хизматрасониҳои пардохтӣ пешниҳод шудаанд ва аз ҷониби
таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ иттилоот оид ба андозаи
пулҳои бе кушодани суратҳисоби бонкӣ додашуда барои иҷрои
уҳдадориҳои пулии шахси воқеӣ дар назди шахсони сеюм ба ҳисоб
гирифта мешавад;
- ҳамёни электронӣ (ҲЭ) – воситаи электронии пардохт,
микропротсессор (чип), таъминоти барномавии компютери фардӣ,
дигар воситаи барномавию техникӣ, ки дар он пулҳои электронӣ нигоҳ
дошта шуда, тавассути он интиқоли маблағҳои электронӣ сурат
мегиранд;
- хизматрасониҳои пардохтӣ– қабул намудан ва додани маблағҳои
нақд, ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли маблағҳо, аз ҷумла интиқоли
маблағҳои электронӣ, барориш (эмиссия) ва (ё) хизматрасонии
воситаҳои пардохтӣ ва хизматрасонӣ оид ба қабули пардохтҳо;
- интиқолҳои фаврӣ (ихтисораи P2Р – мутобиқи амалияи
байналмилалӣ) - интиқол дар реҷаи вақти воқеӣ бо имконияти
интиқоли фаврии маблағҳои пулӣ ва электронӣ
аз як воситаи
электронии пардохт ба воситаи электронии пардохтии дигар;
- технологияи бетамоси пардохт (ихтисораи NFC - мутобиқи
амалияи байналмилалӣ ) – технологияи пардохтҳои бетамос, ки барои
пардохт кардани молу хизматрасониҳо ва анҷом додани пардохт бидуни
ворид кардани PIN –код имкон медиҳад;
- воситаи пардохт– восита ва (ё) маҷмўи расмиёте, ки байни
муштарӣ ва таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ мувофиқа шудааст
ва муштарӣ барои додани фармоиши пардохтӣ онҳоро истифода
мебарад;-
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- интиқоли маблағ – амали таҳвилгари хизматрасониҳои пардохтӣ
дар доираи шаклҳои истифодашавандаи ҳисоббаробаркуниҳои
ғайринақдӣ оид ба пешниҳоди маблағи пардохткунанда ба
маблағгиранда;
- меъёри фоизи комиссионӣ – фоизи бонкӣ, ки барои
хизматрасонии бонкӣ гирифта мешавад;
- асъори пардохт – асъоре, ки тибқи шартнома ҳангоми
ҳисоббаробаркунӣ истифода мешавад. Асъори пардохт метавонад аз
асъори асл тафовут дошта бошад. Дар ин ҳолат арзиши амалиёт бояд бо
асъори асл аз рӯи қурби мавҷуда, ки нисбати ин амалиёт татбиқ
мегардад, бозҳисоб карда шавад;
- РМА – рамзи РМА –и муштарии ташкилоти амонатӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода мешавад, ки аз суратҳисоби вай
амалиёт тибқи рамзҳои додаи Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад;
резидентҳо:
а) шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳое, ки шахси ҳуқуқӣ набуда,
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудаанд ва
маҳалли ҷойгиршавии онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;
б) филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои
шахси ҳуқуқӣ набуда ва давлатҳои хориҷӣ, ки маҳалли
ҷойгиршавиашон Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ анҷом медиҳанд;
в) намояндагиҳои дипломатӣ ва дигар намояндагиҳои расмӣ,
муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд;
г) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд; шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар камтар аз 12 моҳ зиндагӣ мекунанд;
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ташкилотҳои дар банди в)
банди мазкур зикршуда кор мекунанд;
д) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба хориҷа
барои таҳсил ё табобат рафтаанд, новобаста ба муҳлати будубош;
е) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давоми 12 моҳ ё бештар аз он зиндагӣ мекунанд, ба ғайр
аз шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мақсади таҳсил, табобат ва кор дар муассисаҳои дипломатӣ ва консулии
давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд;
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ё) Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои маъмурию ҳудудии он, ки дар
муносибатҳои бо қонунгузории асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон
танзимшаванда иштирок мекунанд.
ғайрирезидентҳо:
а) шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳое, ки шахсони ҳуқуқӣ набуда,
мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ таъсис ёфтаанд ва маҳалли
ҷойгиршавии онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;
б) филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои
шахси ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон набуда, ки маҳалли
ҷойгиршавиашон берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, берун аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ анҷом медиҳанд;
в) намояндагиҳои дипломатӣ ва дигар намояндагиҳои расмӣ,
муассисаҳои консулии давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва берун аз ҳудуди он қарор доранд;
г) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки берун аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд; шаҳрвандони давлатҳои
хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар аз 12 моҳ зиндагӣ
мекунанд; шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо мақсади таҳсил, табобат ва кор дар муассисаҳои
дипломатӣ ва консулии давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
қарор доранд, новобаста ба муҳлати будубош;
д) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 12 моҳ ва бештар аз он зиндагӣ
мекунанд, ба ғайр аз шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳсил, табобат ва кор дар
муассисаҳои дипломатӣ ва консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
давлатҳои хориҷӣ қарор доранд;
е) ташкилотҳои байналмилалӣ, филиалу намояндагиҳои онҳо;
ё) давлатҳои хориҷӣ, воҳидҳои маъмурию ҳудудии онҳо, ки дар
муносибатҳои бо қонунгузории асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон
танзимшаванда иштирок мекунанд.
БОБИ 2. ШАКЛҲОИ ҲИСОБОТ ВА МУҲЛАТИ ПЕШНИҲОДИ ОН
2. Шакли ҳисоботи №1-ВЭП “Ҳисобот оид ба гардиши маблағҳои
пулӣ тавассути воситаҳои электронии пардохтӣ” (минбаъд –ҳисоботи
омории №1–ВЭП) ба Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд – БМТ)
тавассути портали иттилоотии «Равзанаи ягона» дар реҷаи «он -лайн»
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бо имзои электронии рақамӣ (ИЭР)-и роҳбари ташкилоти қарзии
молиявӣ ё шахси ваколатдоркардаи ӯ ҳар моҳ на дертар аз соати 15: 00
рӯзи оянда пешниҳод карда мешавад.
3. Ба ҳисоботи омории №1–ВЭП ҳисоббаробаркуниҳо аз рӯи иҷрои
амалиёти анҷомдодаи ташкилоти қарзии молиявӣ бо кортҳои пардохтӣ
ва ҳамёнҳои электронӣ дохил карда мешаванд.
4. Ба ҳисоботи омории №1–ВЭП бояд маълумот дар бораи
амалиётҳое, ки ташкилоти қарзии молиявӣ бо воситаҳои электронии
пардохт тавассути суратҳисобҳои дар замимаи №1 –и ин Дастурамал
зикршуда анҷом додаанд, дохил карда шавад.
5. Дар сурати дар ҳисоббаробаркуниҳо иштирок кардани ташкилоти
қарзии молиявӣ ё воҳидҳои дигари сохтории он, рамзи ҳамон
ташкилоти қарзии молиявӣ ё воҳиди сохтории он ба қайд гирифта
мешавад.
БОБИ 3. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ
6. Дар ҳисоботи омории №1-ВЭП дар бораи ҳолати воситаҳои
электронии пардохт, ки аз рӯи шартномаҳо, ҳисобҳои тавозунӣ,
бақияпулиҳо ва таъиноти пардохт бо ҷудо кардани намудҳо тасниф
шудаанд, маълумот дарҷ мегардад. Дар ҳисоботи омории №1-ВЭП
маълумоти зерин нишон дода мешавад:
а) маълумот дар бораи гардиши маблағҳо дар кортҳои пардохтии
бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ;
б) маълумот дар бораи бақия дар аввал ва охири давраи ҳисоботии
маблағҳои пулӣ;
в) маълумот дар бораи гардиши маблағҳои пулӣ дар кортҳои
пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ;
г) маълумот дар бораи дигар тағйиротҳо дар давраи ҳисоботӣ.
7. Ҳисоботи омории №1-ВЭП дар портали иттилоотии «Равзанаи
ягона» дар реҷаи вақти воқеӣ (он-лайн) ҳангоми пай дар пай ворид
кардани маълумоти ҳисоботӣ тариқи равзанаҳои интерфейси портал,
инчунин тариқи воридоти якдафъаи маълумоти ҳисоботӣ тартиб дода
мешавад.
8. Маҷмӯи маълумоти ҳисоботӣ барои шакли №1-ВЭПбояд пешакӣ
дар файли электронии формати Excel бо дарназардошти талаботи
Дастурамали мазкур таҳия карда шавад.
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9. Дар маълумоти ҳисоботие, ки ба воситаи портали иттилоотии
“Равзанаи ягона” пешниҳод мешавад, бояд имзои электронии рақамии
(ИЭР) роҳбари ташкилоти қарзии молиявӣ ё шахси ваколатдорнамудаи
ӯ мавҷуд бошад. Тартиби истифодаи имзои электронии рақамӣ дар
Замимаи №21 –и Дастурамали мазкур оварда шудааст.
10. Дар портали иттилоотии “Равзанаи ягона”, дар зерменюи
“Кӯмак” ҳуҷҷати электронии “Роҳнамои истифодабаранда” бо шарҳи
муфассал ва тасвири ҷадвали ҳамаи қисмҳои функсионалии (равзанаҳои
интерфейси) ҳисоботи шакли №1-ВЭП барои кор дар реҷаи вақти воқеӣ
(он-лайн) мавҷуд аст.
11. Сохтори файли формати Excel дар шакли ҳисоботи омории №1ВЭП нишон дода шудааст. Ин файлро ба воситаи барномаи иловагӣ
таҳия кардан ё “аз даст” аз ҷониби оператор- иҷрокунандаи шакли
ҳисоботии №1-ВЭП пур кардан мумкин аст.
12. Маълумот бо риоя кардани талаботи Дастурамали мазкур дар
формати Excel ворид карда мешавад. Саҳеҳу дуруст пур кардани ҳисобот
аз рӯи формати нишондода имкон медиҳад, ки маълумоти ҳисоботӣ ба
БМТ ба воситаи портали иттилоотии “Равзанаи ягона” пешниҳод карда
шавад.
13. Портали “Равзанаи ягона” имкон медиҳад, ки санҷишҳои
иловагии маълумоти ҳисоботӣ дар давраи ҳисоботӣ гузаронида шаванд.
Ҷадвалҳои санҷишии амалиётҳои хизматрасонӣ имкон медиҳанд, ки
маълумоти пешниҳодшаванда таҳлил ва хатогиҳо дар вақти ворид
кардани маълумоти дахлдор ошкор карда шаванд. Низом дурустӣ ва
сохтори маълумоти воридшавандаро месанҷад, дар бораи хатогиҳо
хабар дода, барои таҳрири онҳо имкон медиҳад. Маълумотро то лаҳзаи
гузоштани имзои электронии рақамӣ чанд маротиба таҳрир кардан
мумкин аст.. Пас аз гузоштани имзои электронии рақамӣ, таҳрири
маълумоти ҳисоботӣ танҳо бо иҷозати шахсони ваколатдори БМТ
иҷозат дода мешавад.
14. Усули пешниҳоди маълумот шаффофияти ворид кардан, таҳлил,
таҳрир намудан ва холӣ кардани маълумоти ҳисоботиро ҳангоми
дастрасии боиҷозат ба портали иттилоотӣ таъмин менамояд.
15. Дар ҳолати ворид кардани тағйирот ба таъриф ва усулҳои таҳияи
нишондиҳандаҳои ҳисоботи омории №1-ВЭП, ба тарафи иҷрокунандаи
ҳисобот маълумоти иловагӣ ва ҳуҷҷатҳо бо маълумоти тавзеҳии
кормандони воҳиди сохтории БМТ пешниҳод карда мешавад.
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16. Агар маълумоти шакли ҳисоботии №1-ВЭП дар формати Excel
тариқи почтаи электронӣ ё реҷаи таъхири техникӣ (off-line) пешниҳод
гардад, он гоҳ тағйироти ба сохтори файл воридшуда (дигаршавии ҷойи
қисмҳо, сутунҳо, ноаёнии сутунҳо ва ғ.) ҳамчун маълумоти ҳисоботии
нодуруст пешниҳодшуда дониста шуда, ҳисоботи пешниҳодшуда дар
БМТ ҳамчун дар муҳлати талабшуда пешниҳод нашудани ҳисобот ба
қайд гирифта мешавад.
БОБИ 4. ТАРЗИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ ҲИСОБОТ
17. Ҳисоботи омории №1-ВЭП дар формати Excel таҳия шуда, аз
қисматҳои зерин иборат аст:
- бланки унвонӣ.
Фасли 1. Маълумот дар бораи шартномаҳои басташуда аз рӯи
воситаҳои пардохтии электронӣ.
- варақи R1_T1_1 Ҷадвали 1.1 Маълумот дар бораи шартномаҳо
оид ба кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ.
Фасли 2. Маълумот дар бораи гардиши маблағҳо тавассути
кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ.
- варақи R2_T2_1 Ҷадвали 2.1. Маълумот дар бораи бақияи
маблағҳои пулӣ дар аввал ва охири давраи ҳисоботӣ.
-варақи R2_T2_2 Ҷадвали 2.2 Маълумот дар бораи гардиши
маблағҳои пулӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои
электронӣ.
Фасли 3. Маълумот дар бораи инфрасохтори пардохтӣ.
- варақи R3_T3_1 Ҷадвали 3.1 Маълумот дар бораи миқдори
инфрасохтор барои хизматрасонии кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои
электронӣ.
18. Дар варақи унвонии шакли ҳисоботи омории №1-ВЭП дар
формати Excel бояд санаи ҳисоботӣ дар шакли «рӯз/моҳ/сол», рамз ва
рақами мушаххаси андозсупорандаи ташкилоти қарзии молиявӣ
(минбаъд – РМА) нишон дода шавад.
19. Ҳангоми тариқи почтаи электронӣ ба БМТ пешниҳод намудани
шакли ҳисоботии омории №1-ВЭП дар файли электронии шакли Excel,
бояд дар варақаи унвонӣ ному насаб, рақами телефони иҷрокунандаи он
нишон дода шавад.
20. Дар Ҷадвали 1. 1. ( R1_T1_1) рамзҳои дахлдори шартномаҳои
басташуда, санаи бастани шартнома нишон дода мешавад. Ҳангоми
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рамзбандии маълумот бояд классификатори рамзҳои дар замимаҳои 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ва 21 ин Дастурамал нишондода
истифода бурда шавад.
21. Дар Ҷадвали 2. 2. R2_T2_2 рамзҳои намуди амалиёт, маълумот
дар бораи гардиши маблағҳои пулӣ дар кортҳои пардохтии бонкӣ
нишон дода мешаванд. Ҳангоми рамзбандии маълумот бояд
классификатори рамзҳои дар замимаҳои 1, 7, 14, 15, 16, 17 ва 18 ин
Дастурамал нишондода истифода бурда шавад.
22. Дар Ҷадвали 3. 1 R3_T3_1 маълумот дар бораи миқдори
инфрасохторҳо барои хизматрасонии кортҳои пардохтӣ оварда
мешавад. Ҳангоми рамзбандии маълумот бояд классификатори рамзҳои
дар замимаҳои 8, 19 ва 20 ин Дастурамал нишондода истифода бурда
шавад.
23. Маълумот дар бораи шартномаҳои басташуда (R1_T1_1) дар
Ҷадвали 1.1. бояд маълумоти маълумоти ба давраи дахлдор мутобиқро
дар бар гирад.
24. Маълумот дар бораи ҳар як амалиёт бояд бо асъоре, ки дар
шартнома нишон дода шудааст (бо пули миллӣ ё асъори хориҷӣ)
мутобиқи шартҳои шартнома ва маълумотномаи замимаи №7
Дастурамали мазкур нишон дода шавад.
25. Агар ташкилоти қарзии молиявӣ дар як рӯз чанд амалиёти
ҳамонандро оид ба хизматрасонии ҳамон як шартнома анҷом диҳад, он
гоҳ маълумот дар бораи ин амалиёт ҷамъбаст гардида, бояд ҳамчун
амалиёти дорои як маблағи ҷамъбастӣ нишон дода шавад.
Фасли 1. Маълумот дар бораи шартномаҳои басташуда аз рӯи
воситаҳои пардохтии электронӣ.
- R1_T1_1. Ҷадвали 1.1. Маълумот дар бораи шартномаҳо оид
ба кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ.
- маълумот аз рӯи сохтори зерин таҳия мегардад:
№
Номгӯй
Мундариҷа
Рақами шартнома ё рақами
Рақами шартнома аз низоми
мушаххас
дар
низоми
1
иттилоотӣ
нишон
дода
иттилоотии ташкилоти қарзии
мешавад.
молиявӣ
Рамзи шартнома дар низоми Рамз аз ҷониби БМТ дода
2
иттилоотии БМТ
мешавад.
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3

Рақами телефони мобилӣ

4

Суратҳисоби
муштарӣ
рақами мушаххаси ҲЭ

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15

Рақами оператори мобилӣ

Тибқи
замимаи
№1
Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
№2
Рамзи
статуси
Дастурамали мазкур нишон
истифодабаранда
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
№3
Рамзи
намуди
низоми
Дастурамали мазкур нишон
пардохтӣ
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
№4
Рамзи намуди корти
Дастурамали мазкур нишон
пардохтӣ
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
Рамзи
технологияи
корти
№5 Дастурамали мазкур
пардохтӣ
нишон дода мешавад.
Тибқи
замимаи
№6
Рамзи навъи корти пардохтӣ
Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
№7
Рамзи асъор дар шартнома
Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
№8
Рамзи минтақа
Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.
Санаи бастани шартнома
Санаи бастани шартнома
Агар нишон додани шартҳои
далдори амалиёт аз рӯи
вариантҳои пешниҳодшуда
Эзоҳ
номумкин бошад, шартҳо аз
рӯи навъи шартнома нишон
дода мешаванд.
Рақами
мушаххаси
андозсупоранда, ки Кумитаи
РМА
андози назди Ҳукумати ҶТ
додааст.
Тибқи
замимаи
№9
Рамзи
мансубияти
ё

11

ҳуқуқӣ

16

Рамзи
резидентӣ

17

Рамзи ҷинси дорандаи
корт/ХЭ

18

19

20

мансубияти

Рамзи синни муштарӣ

Рамзи мансубияти корт

Рамзи бахш

Дастурамали мазкур
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
Дастурамали мазкур
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
Дастурамали мазкур
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
Дастурамали мазкур
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
Дастурамали мазкур
дода мешавад.
Тибқи
замимаи
Дастурамали мазкур
дода мешавад.

нишон
№10
нишон
№11
нишон
№12
нишон
№13
нишон
№14
нишон

Фасли 2. Маълумот дар бораи гардиши маблағҳо тавассути
кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронӣ.
- варақи R2_T2_1. Ҷадвали 2.1. Маълумот дар бораи бақияи
маблағҳои пулӣ дар аввал ва охири давраи ҳисоботӣ.
- маълумот аз рӯи сохтори зерин таҳия мегардад:
№
1
2
3
4
5

Номгӯй
Рақами шартнома ё
рақами мушаххас
Рақами суратҳисоби
муштарӣ ё рақами
мушаххаси ҲЭ
Бақия
дар
авали
давра
Бақия дар охири
давра
Рамзи бахш

Мундариҷа
Рақами
шартнома
аз
низоми
иттилоотӣ нишон дода мешавад.
Рақами суратҳисоб
мешавад.

нишон

дода

Бақия дар авали давра нишон дода
мешавад.
Бақия дар охири давра нишон дода
мешавад
Тибқи замимаи №14 Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.
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- варақи R2_T2_2. Ҷадвали 2.2. Маълумот дар бораи гардиши
маблағҳои пулӣ тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои
электронӣ.
№
1
2
3
4

Номгӯй
Рақами шартнома ё
рақами мушаххас
Рақами суратҳисоби
муштарӣ ё рақами
мушаххаси ҲЭ
Рақами суратҳисоби
муросилотӣ
Рамзи
кишвари
ношири КП/ҲЭ

5

Рамзи амалиёт

6

Номи амалиёт

7

Рамзи
МСХ

8

9
10
11
12
13
14
15

Мундариҷа
Рақами
шартнома
аз
низоми
иттилоотӣ нишон дода мешавад.
Рақами суратҳисоб
мешавад.

нишон

дода

Рақами
суратҳисоби
муросилотӣ
нишон дода мешавад
Кишвари ношири КП/ҲЭ нишон дода
мешавад.
Тибқи замимаи №15 Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.
Номи амалиёт нишон дода мешавад.

категорияи Тибқи замимаи №16 Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.
Маблағи амалиёте, ки аз рӯи дебет
Маблағи
амалиёт
сурат
гирифтааст,
нишон
дода
Дебет
мешавад.
Маблағи амалиёте, ки аз рӯи кредит
Маблағи
амалиёт
сурат
гирифтааст,
нишон
дода
Кредит
мешавад.
Рамзи амалиёт аз рӯи Тибқи замимаи №17 Дастурамали
низомҳои пардохтӣ
мазкур нишон дода мешавад.
Рамзи
кишвари Тибқи замимаи №18 Дастурамали
дорандаи корт
мазкур нишон дода мешавад.
Тибқи замимаи №14 Дастурамали
Рамзи бахш
мазкур нишон дода мешавад.
Санаи амалиёт
Санаи амалиёт нишон дода мешавад.
Вақти амалиёт
Вақти амалиёт нишон дода мешавад.
Рамзи
асъори Тибқи замимаи №7 Дастурамали
амалиёт
мазкур нишон дода мешавад.
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Фасли 3. Маълумот дар бораи инфрасохтори пардохтӣ.
- варақи R3_T3_1. Ҷадвали 3.1. Маълумот дар бораи миқдори
инфрасохтор барои хизматрасонии кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои
электронӣ.
- маълумот аз рӯи сохтори зерин таҳия мегардад:
№
1
2
3
4

Номгӯй
Мундариҷа
Рамзи инфрасохтори Тибқи замимаи №19 Дастурамали
пардохт
мазкур нишон дода мешавад.
Миқдори инфрасохторҳои пардохт
Миқдор
нишон дода мешавад.
Минтақаи
Тибқи замимаи №8 Дастурамали
ҷойгиршавӣ
мазкур нишон дода мешавад.
Статуси инфрасохтори Тибқи замимаи №20 Дастурамали
пардохт
мазкур нишон дода мешавад.
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