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           Бо Қарори Шӯрои нозирони  
           Хазинаи суғуртаи пасандозҳои 
           шахсони воқеӣ  
          №_14_ аз «_26_» __09__ с. 2018 
          “тасдиқ шудааст”  
 
 

ТАРТИБИ ТАҲИЯ ВА ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТИ №1-Х  
“МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ПАРДОХТҲОИ ТАҚВИМИИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ БА 

ХАЗИНАИ СУҒУРТАИ ПАСАНДОЗҲОИ ШАХСОНИ ВОҚЕӢ” 
 

Тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи №1-Х “Маълумот дар бораи пардохтҳои 
тақвимии ташкилоти қарзӣ ба Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” 
(минбаъд - Тартиб) тибқи моддаҳои 16 ва 17 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” таҳия шуда, тартиби пешниҳоди ҳисобот ва 
пардохти пардохтҳои тақвимӣ ва пардохтҳои иловагиро аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 
ба Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ (минбаъд - Хазина) муқаррар 
мекунад. 
 

1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
1. Ҳисоботи №1-Х “Маълумот дар бораи пардохтҳои тақвимии  ташкилоти қарзӣ 

ба Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” (минбаъд - Ҳисобот) аз ҷониби 
ташкилотҳои қарзӣ тибқи ҷадвали дар Тартиби мазкур муқарраршуда пур карда 
шуда, ба Хазина дар муҳлати то санаи бистуми моҳи якуми пас аз семоҳаи анҷомёфта 
пешниҳод карда мешавад.  

2. Ташкилоти қарзӣ бояд ҳар семоҳа ба андозаи 0,1 фоиз барои пасандозҳои 
шахсони воқеӣ бо пули миллӣ ва 0,3 фоиз барои пасандозҳои шахсони воқеӣ бо асъори 
хориҷӣ аз рӯи бақияи миёнаи ҳаррӯзаи тавозунии пасандозҳои суғурташуда барои 
семоҳаи гузашта, ки дар ташкилоти қарзӣ мавҷуданд ва бояд суғурта шаванд, ба 
истиснои пасандозҳои шахсони воқеии дар моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ” пешбинишуда, мутобиқан бо пули 
миллӣ ва асъори хориҷӣ пардохтҳои тақвимии бебозгаштро пардохт намояд. 

3. Барои ташкилоти қарзие, ки дар он ҳолати суғуртавӣ ба вуқӯъ омадааст, 
пардохтҳои тақвимӣ ба санаи ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ ҳисоб карда мешавад.  

4. Бақияи миёнаи ҳаррӯзаи тавозунии пасандозҳои суғурташуда барои семоҳа 
заминаи ҳисобкунии пардохтҳои тақвимӣ ба ҳисоб меравад. 

5. Ташкилоти қарзӣ барои муайян кардани андозаи пардохтҳои тақвимӣ 
ҳуҷҷатҳои зеринро дар шакли хаттӣ ва электронӣ дар муҳлати бо тартиби мазкур 
муқарраршуда ба Хазина пешниҳод менамояд: 

- нусхаи ҳисоботи тавозунӣ (моҳона); 
- маълумот дар бораи пардохтҳои тақвимии ташкилоти қарзӣ ба Хазина тибқи 

Замимаи №1 ба Тартиби мазкур;  
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- маълумот дар бораи бақияи миёнаи ҳаррӯзаи тавозунии пасандозҳои 
суғурташуда тибқи Замимаи №2 ба Тартиби мазкур. 
 

2. ТАРТИБИ ҲИСОБ ВА ПАРДОХТИ ПАРДОХТҲОИ  
ТАҚВИМӢ БА ХАЗИНА 

6. Заминаи ҳисобкунӣ барои пардохтҳои тақвимӣ бақияи миёнаи ҳаррӯзаи 
тавозунии пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ мебошад, ки ба таркиби он 
суратҳисобҳои тавозунии 20216, 20218, 20220, 20222, 20226, 20228, 20230, 20232 дохил  
мешаванд.   

7. Заминаи ҳисобкунӣ барои пардохтҳои тақвимӣ аз рӯи пасандозҳои 
суғурташудаи шахсони воқеӣ алоҳида бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ ҳисоб карда 
мешавад.  

8. Заминаи ҳисобкунӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ барои 
давраи ҳисоботӣ аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад.  

 
P= (X1+ X2 + ... +Xn) /(N), ки дар ин ҷо: 

 
P -  заминаи ҳисобкунии маблағи пасандозҳои суғурташуда; 
X1 -  маблағи пасандозҳои суғурташуда дар рӯзи якуми семоҳаи ҳисоботӣ; 
X2 -  маблағи пасандозҳои суғурташуда дар рӯзи дуюми семоҳаӣ ҳисоботӣ; 
Xn -  маблағи пасандозҳои суғурташуда дар рӯзи охири семоҳаи ҳисоботӣ; 
N -  шумораи рӯзҳо дар семоҳаи ҳисоботӣ  

 
9. Маблағи пардохтҳои тақвимӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташуда бо пули миллӣ 

аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 
 

S(n) = P(n) * R(n) 
ки дар ин ҷо: 
S(n)  - маблағи пардохтҳои тақвимӣ бо пули миллӣ; 
P(n)  - заминаи ҳисобкунӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташуда бо пулӣ миллӣ; 
R(n)  - андозаи пардохтҳои тақвимӣ бо пули миллӣ (бо фоиз). 

 
10. Барои муайян кардани заминаи ҳисобкунӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташуда бо 

асъори хориҷӣ бақияи ҳаррӯзаи тавозунии онҳо бо пули миллӣ аз рӯи қурби расмии 
муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар охири рӯз истифода мешавад. 
Маблағи пардохтҳои тақвимӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташуда бо асъори хориҷӣ аз 
рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 
 

S(v) = P(v) * R(v) 
ки дар ин ҷо: 
S(v)  - маблағи пардохтҳои тақвимӣ бо асъори хориҷӣ; 
P(v)  - заминаи ҳисобкунӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташуда бо асъори хориҷӣ; 
R(v)  - андозаи пардохтҳои тақвимӣ бо асъори хориҷӣ (бо фоиз). 
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11. Маблағи пардохтҳои тақвимӣ аз рӯи пасандозҳои суғурташудаи шахсони воқеӣ 
бо пули миллӣ аз ҷониби ташкилоти қарзӣ бо сомонӣ ва аз рӯи пасандозҳои шахсони 
воқеӣ бо асъори хориҷӣ дар яке аз асъорҳои озод мубодилашаванда доллари ИМА ё 
Евро ба Хазина пардохт карда мешавад.  

12. Агар рӯзи охири муҳлати пешниҳоди ҳисобот ба рӯзи истироҳат (ид ё рӯзи 
дигари ғайрикорӣ) рост ояд, рӯзи охири пешниҳоди ҳисобот рӯзи аввали кории пас аз 
рӯзи истироҳат ба ҳисоб меравад.  
 

3. ПАРДОХТҲОИ ИЛОВАГӢ  
13. Ташкилотҳои қарзӣ, ба истиснои ташкилоти қарзие, ки дар он ҳолати 

суғуртавӣ ба вуқӯъ омадааст, бо мақсади рафъи касри Хазина ба андозаи дукаратаи 
пардохтҳои тақвимӣ ба Хазина пардохтҳои иловагии якдафъаинаро месупоранд. 
 14. Муҳлати пардохтҳои иловагӣ аз ҷониби Хазина муқаррар карда мешавад. 
 15. Пардохтҳои иловагӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ уҳдадории онҳоро аз рӯи 
пардохтҳои тақвимии ҳатмӣ боз намедорад. 
 

4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 
 16. Ҳар як ташкилоти қарзӣ уҳдадор аст ҳар се моҳ, ба шарти дар ин муддат дар 
ташкилоти қарзӣ ҷой доштани ҳолати суғуртавӣ, дар рӯзи ба вуқӯъ омадани ҳолати 
суғурта пардохтҳои тақвимиро пардохт намояд. 

17. Санҷиши таҳияи дурусти ҳисобот ва пардохти пардохтҳои тақвимӣ аз тарафи 
кормандони Хазина мутобиқи Тартиби мазкур амалӣ карда мешавад.  

18. Ҳисобот аз ҷониби иҷрокунанда, сармуҳосиб ва роҳбари ташкилоти қарзӣ ба 
имзо расонида, бо муҳр тасдиқ карда мешавад. Дар ҳисобот санаи пешниҳоди ҳисобот 
аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ба Хазина ва рақами телефонии иҷрокунанда нишон дода 
мешавад. 


