Лоиҳа
“Тасдиқ шудааст”
Бо Қарори Шӯрои нозирони
Хазинаи суғуртаи пасандозцои
шахсони воқек
Пайнавишти №___
«____» __________ 20 ___ с.

Тартиби пардохти ҳаққи узвият,
пардохтҳои тақвимӣ ва пардохтҳои иловагӣ

I. Муқаррароти умумӣ
1. Тартиби пардохти цаққи узвият,пардохтцои тақвимк ва пардохтцои иловагк
(минбаъд - Тартиб) аз ҷониби Хазинаи суғуртаи пасандозцои шахсони воқек
(минбаъд - Хазина) дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи
пасандозцои шахсони воқек” муқаррар шудааст.
2. Тартиби мазкур пардохти ташкилоти қарзк ба суратцисоби Хазина дар
Бонки миллии Тоҷикистон, масъалацои пурра ж сари вақт пардохт накардани
пардохтцо ба Хазина ва ҷавобгарк барои насупоридани пардохтцоро танзим
менамояд.
II.Пардохти хаққи узвият
3. Ташкилотк қарзк дар давоми се рӯзи баъди гирифтани иҷозатномаи Бонки
миллии Тоҷикистон ба андозаи 0,5 фоизи цадди ақалли сармояи оинномавк цаққи
бебозгашти узвиятро ба Хазина бо пули миллк пардохт мекунад.
4. Дар цолати зижд гардидани сармояи оинномавии ташкилотцои қарзк цаққи
узвияти иловагк супорида намешавад.
5. Ташкилоти қарзии дар натиҷаи азнавташкилдицк (муттацидшавк,
цамроцшавк, тақсимшавк, ҷудошавк, табдилдицк) ба амал омада, аз пардохти цаққи
узвият ба Хазина озод карда мешавад ва мутобиқи цуҷҷатцои тасдиқкунанда цамчун
ворис,цуқуқу ӯцдадорицои ташкилоти қарзиро дар Хазина ба зимма мегирад.
6. Бо қарори Хазина мӯцлати пардохти цаққи узвият барои ташкилотцои
қарзии алоцида метавонад тамдид карда шавад.
III. Пардохти пардохтҳои тақвимӣ
7. Ташкилоти қарзк бояд цар семоца ба андозаи 0,25 фоизи бақияи мижнаи
семоцаи гузаштаи пасандозцои шахсони воқеии дар ташкилоти қарзк мавҷудбуда,
ки суғурта мешаванд, ба истиснои пасандозцои шахсони воқеии дар моддаи 24

қонун номбаршуда, бо пули миллк пардохтцои тақвимии бебозгаштро пардохт
намояд.
8. Ташкилоти қарзк ба суратцисоби Хазина то бистуми моци якуми пас аз
семоцаи анҷомжфта пардохтцои тақвимиро пардохт мекунад. Дар цолати рост
омадани охирони рӯзи пардохт ба рӯзи истироцат, рӯзи якуми пас аз рӯзи истироцат
рӯзи охири пардохт цисобида мешавад.
9. Бақияи мижнаи царрӯзаи тавозунии пасандозцои суғурташуда барои семоца
заминаи цисобкунии пардохтцои тақвимк ба цисоб меравад.
10. Барои муқаррар кардани пардохтцои тақвимк аз рӯи пасандозцои
суғурташуда бо асъори хориҷк бақияи царрӯзаи тавозунии онцо бо пули миллк аз
рӯи қурби расмии муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон дар охири рӯз
истифода мешавад.
11. Ҳар як ташкилоти қарзкӯцдадор аст цар се моц, ба шарти дар ин муддат
дар ташкилоти қарзкҷой доштани цолати суғуртавк, дар рӯзи ба вуқӯъ омадани
цолати суғурта пардохтцои тақвимиро пардохт намояд.
12. Маъмурияти муваққатии аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон дар
ташкилоти қарзк таъин гардида метавонад, пардохти пардохтцои тақвимиро ба
Хазина боз дорад. Дар ин цолат ӯцдадорицои ташкилоти қарзк аз рӯи пардохтцои
тақвимк нигоц дошташуда, мӯцлати пардохти он то ба анҷом расидани фаъолияти
маъмурияти муваққатк тамдид карда мешавад. Пардохти пардохтцои тақвимк аз
ҷониби ташкилотцои қарзк аз рӯзи анҷом жфтани фаъолияти маъмурияти
муваққатк оғоз карда мешавад.
13. Бо Қарори Шӯрои нозирони Хазина бо мақсади нигоцдории суботи
молиявк дар низоми бонкк, мӯцлати пардохти пардохтцои тақвимк барои
ташкилотцои қарзии алоцида метавонад тамдид карда шавад.
IV.Пардохти пардохтҳои иловагӣ
14. Ташкилотцои қарзк, ба истиснои ташкилоти қарзие, ки дар он цолати
суғуртавк ба вуқӯъ омадааст, бо мақсади рафъи касри Хазина ба андозаи дукаратаи
пардохтцои тақвимк ба Хазина пардохтцои иловагии якдафъаинаро месупоранд.
15. Андозаи пардохтцои иловагк набояд аз андозаи дукаратаи пардохтцои
тақвимии аз ҷониби ташкилоти қарзк дар семоца охир пардохтшуда зижд бошад.
16. Мӯцлати пардохтцои иловагк аз ҷониби Хазина муқаррар карда мешавад.
17. Пардохти пардохтцои иловагк ӯцдадорицои ташкилоти қарзиро аз рӯи
пардохти пардохтцои тақвимк боз намедорад.
V.Назорати пардохтҳо
18. Хазина назорати пардохтцоро дар рафти тацлили цисоботи ташкилотцои
қарзк ва цангоми санҷиши ташкилотцои қарзк, ки аз ҷониби Бонки миллии
Тоҷикистон бо иштироки кормандони Хазина гузаронида мешавад, амалк
менамояд.

19. Хазина цар семоца аз ташкилотцои қарзии узви низоми суғуртаи
пасандозцои шахсони воқек цисобот оиди бақияи мижнаи пасандозцо дар
суратцисобцои шахсони воқеиро гирифта онро цамаҷониба тацлил менамояд. Дар
асоси цисоботи пешницодшуда Хазина маблағи пардохтцои тақвимк дар семоцаи
цисоботк ба Хазина пардохтшуда, цолатцои пурра ж сари вақт пардохт накардани
пардохтцои тақвимк, инчунин маблағи барзижд аз ҷониби ташкилотцои қарзк
пардохтшударо муайян менамояд.
20. Дар цолати бозхонди иҷозатномаи ташкилоти қарзк барои анҷом додани
фаъолияти бонкк мутобиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи
барцамдиции ташкилотцои қарзк” ва анҷом жфтани ӯцдадорицои ташкилоти қарзк
аз рӯи пардохти пардохтцои тақвимк, Хазина муқоисаи ӯцдадорицои ташкилоти
қарзк аз рӯи пардохтцои тақвимиро мутобиқи цисоботи охирини ташкилоти қарзк
ба Хазина амалк менамояд.
21. Тартиби иштироки кормандони Хазина дар санҷиши ташкилотцои қарзии
доир ба масъалацои марбут ба андоза ва сохтори ӯцдадорицо аз рӯи пардохтцо тибқи
санадцои меъжрии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
22. Хазина цуқуқ дорад аз ташкилотцои қарзк дар шакли хаттк маълумот оиди
пардохтцо ба Хазинаро дархост намояд.
23. Дар цолати аз ҷониби ташкилоти қарзк барзижд гузаронидани маблағи
цаққи узвият, пардохтцои тақвимк, пардохтцои иловагк ж ноустуворона, маблағи
зиждатк гузаронидашуда барои цисоби намудани маблағцои минбаъдаи пардохтцои
тақвимк истифода карда мешавад.
VI.Ҷавобгарӣ барои насупоридани пардохтҳо
24. Ташкилоти қарзк дар цолати пурра ж сари вақт пардохт накардани
пардохтцои тақвимк ж иловагкӯцдадор аст иловатан барои цар як рӯзи таъхир ба
андозаи як фоизи маблағи пардохтнашуда ба Хазина ноустуворона супорад.
25. Раиси Хазина дар бораирӯжниданиноустуворона ба ташкилотиқарзк
огоциномаирсолменамояд.
26. Ҳангоми муайян намудани цолатцои пурра ж саривақт пардохт накардани
цаққи узвият, пардохтцои тақвимк, пардохтцои иловагк ва ноустуворона Хазина
цуқуқ дорад, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон барои андешидани чорацои
ислоцнамок ва таъсиррасонк нисбати ингуна ташкилотцои қарзк дархост ирсол
намояд.
27. Ҳангоми аз ҷониби ташкилоти қарзк дар мӯцлати се рӯз иҷро накардани
огоциномаи мазкур, Хазина цуқуқ дорад дар бораи рӯжнидани пардохтпулицои
дахлдор бо ариза ба суд муроҷиат намояд.
28. Дар цолати аз ҷониби ташкилоти қарзк иҷро нагардидани ӯцдадорицо аз
рӯи пардохтцо Хазина цуқуқ дорад ба Бонки миллии Тоҷикистон барои бозхонд
намудани иҷозатнома ташкилоти қарзии мазкур барои ҷалби пасандозцои шахсони
воқек дархост ирсол намояд.

