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Номгўи њуљљатњо ва маълумоте, ки  барои 
барасмиятдарории гумрукии мол заруранд 

 
           Номгўи мазкури њуљљатњо ва маълумоте, ки барои барасмиятдарории 
гумруки мол зарурранд, мутобиќи моддаи 63 Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон тањиякарда шудааст. 

 
1. Њангоми љойгир намудани моли ба ќаламрави гумрукии Љумњурии 

Тољикистон воридшаванда (воридшуда) ё аз ќаламрави гумрукии Љумњурии 
Тољикистон содиршаванда (содиршуда) тањти низоми гумрукии интихобгардида 
(ба истиснои низоми гумрукии транзити байналмилалии гумрукї) њуљљатњо ва 
маълумоти зерин пешнињод карда мешавад:  
 а) њуљљатњои тасдиќкунандаи  ваколати шахсон барои иљрои амалиёти 
гумрукї (ба чунин њуљљатњо метавонанд шомил бошанд: ваколатнома ба шахси 
воќеии дар штати декларант ќарордошта ё шартнома барои хизматрасонии 
брокерї ва гувоњномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукї); 
 Агар шахси воќеии дар амалиётњои барасмиятдарории гумрукї 
иштироккунанда, корманди молирсолкунанда ва ё молќабулкунанда набошад, дар 
ин маврид пешнињоди ваколатномае ки аз љониби нотариати давлатї дода шудааст, 
талаб карда мешавад. (дар тањрири фармоиши ХГ ЉТ №38-ф аз 23.02.2018с.) 
 б) декларатсияи гумрукї дар шакли декларатсияи бори гумрукии (ДБГ), ки 
мувофиќи ќоидаи пур кардани ДБГ њангоми декларатсиякунонии моли ба  
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон воридшаванда (воридшуда) ё аз 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон содиршаванда (содиршуда) ва (ё) дар 
дигар шаклњо1 пур карда шудаанд; 
 в) њуљљатњои мувофиќи ќонунгузории  Љумхурии Тољикистон 
шањодатдињандаи дар  ќайди маќомоти андоз гузошта шудани шахсоне, ки 
маълумот оид ба онњо дар декларатсияи гумрукї нишон дода шудаанд; 
 г) њуљљатхои тиљоратии марбут ба шартнома (њисобнома-фактура (инвойс), 
њисобнома-проформа (проформа-инвойс) ба шартнома, дигар њуљљатњои тиљоратї 
ва њисобї, аз он љумла чеки хазинавї ё молии харидории мол дар шабакаи савдои 
чакана, њуљљатњои тасдиќкунандаи  гузаронидани њисобї бо истифодаи воситањои 

                                                
1 Дар ҳолатњое, ки  санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақоми ваколатдор дар соњаи фаъолияти гумрукї 

истифодабарии шакли дигари декларатсияи гумрукї, аз љумла ба сифати қисми људонашавандаи декларатсияи 
гумрукї муқаррар карда бошад. 
 



ќоѓазњои ќиматнок ба сифати пардохт1 - вобаста аз шарти њисобї намудан ва 
ѓайра); 
  

д) шартнома (аз љумла иловањо, созишномањо ба он, ки ба моли 
декларатсияшаванда  алоќаманди доранд) ё иќтибос аз шартнома бо шарте, ки дар 
он маълумотњои  барои барасмиятдарории гумрукї зарур мављуд бошад, агар 
интиќоли мол тавассути сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон ё таѓйир додани 
низоми гумрукї дар асоси шартнома анљом дода  шавад ва  дар њолати сурат 
гирифтани муомилоти иќтисодии хориљии яктарафа - њуљљатњои мазмуни чунин 
муомилотро ифодакунанда; 
 е) њуљљатњои тасдиќкунандаи њуќуќи  гирифтани сабукињои тарифї 
(преференсия), ё  андозбандии имтиёзнок, ки аз мазмун ё шарти низоми гумрукии 
дар декларатсияи гумрукї арзгардида бар намеоянд, агар нисбати молњои 
декларатсияшаванда њангоми интиќоли онњо тавассути сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва (ё) 
шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон  имтиёзњо доир ба бољхои 
гумрукї, андозњо ва хирољњои гумрукї дода шаванд; 

ж) ќарори пешакї дар бораи таснифи мол мувофиќи НМ ФИХ (ТН ВЭД), 
агар он мављуд бошад ; 

з) ќарори пешакї дар бораи таснифи истењсоли мол аз кишвари мушаххас, 
агар он мављуд бошад; 
 и) њуљљатњои пардохтии тасдиќкунандаи супурдани бољхои гумрукї, андозњо 
ва хирољњои гумрукї;  
 к) њуљљатњое, ки риояи мамнўият ва мадудияторо мутобиќи санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон  муќаррар гардидаанд, тасдиќ менамоянд (дар 
тањрири фармоиши ХГ ЉТ №47-ф аз 11.03.2013с.»; 
 л) њуљљатњои тасдиќкунандаи таъмини пардохти бољњои гумрукї ва андозњо 
дар њолатњои муќаррарнамудаи моддаи 337 Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон,  инчунин пешнињод намудани дигар кафолатњо оид ба таври лозимї  
иљро намудани  вазифањо дар њолатњое, ки ќонунгузории гумрукии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст2; 
 м) њуљљатњои наќлиётї (њамлу наќлї), ки аз рўи онњо њамлу наќли 
байналмилалии мол ё њамлу наќли моли тањти назорати гумрукї ќарордошта 
анљом дода шуда истодааст (ё шудааст, ё бояд шавад), ба истиснои њолатњое  
(њангоми таѓйир ё ба анљом расидани амали низоми гумрукї), ки агар мол сарњади 
давлатии  Љумњурии Тољикистонро  убур накунад; 
 н) иљозати маќомоти гумрук барои љойгир кардани мол тањти низоми 
гумрукии интихобгардида, агар мувофиќи ќонунгузории гумрукии Љумњурии 
Тољикистон, санадњои  њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои меъёрии 
њуќуќии Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон иљозати  
маќомоти гумрук дар бораи љойгиркунии мол тањти низоми гумрукии 
интихобгардида дар шакли њуљљати алоњида дода шавад; 

                                                
1 Нусхаи қоғазҳои қимматнок, санади қабулу-супоридани қоғазҳои қимматнок аз рўи шартнома 

(созишнома, қарордод), ордери даромад ва дигар ҳуљљатҳои тасдиқкунандаи соҳибҳуқуқии қоғазҳои қимматбаҳо, 
агар онҳо дар рўзи пешниҳоди декларатсияи гумрукї ба расмият дароварда шуда бошанд. 

 
 
2 Таъмини супоридани пардохтҳои гумрукї ва андозњо метавонад дар ҳолатҳои дигари муќаррарнамудаи 
Кодекси гумруки Љумҳурии Тољикистон  пешниҳод шавад. 
 



 о) декларатсияи гумрукии ќаблї (ДБГ ё дигар њуљљати ба сифати 
декларатсияи гумрукї истифодашаванда), агар нисбати мол низоми гумрукии 
ќаблан интихобшуда таѓйир (анљом)  дода шавад; 
 п) дигар њуљљатњо ва маълумотњое, ки  ба Номгўи мазкур дохил нашудаанд, 
ба маќомоти гумрук мутобиќи талаботи Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
пешнињод карда мешаванд; (дар тањрири фармоиши ХГ ЉТ №38-ф аз 23.02.2018с.) 
 р) дигар њуљљатњо ва маълумоте, ки шахс пешнињоди онњоро барои љойгир 
намудани  мол тањти  низоми гумрукии интихобгардида зарур мешуморад; 
 с) номгўи њуљљатњое, ки дар декларатсияи гумрукї замима мегардад; 
 т) ҳуљљатҳои аз љониби мақомоти гумрук дар шакли (таври) хаттї 
дархостгардида,  барои анљом додани иљозати мол мутобиќи низоми гумрукии 
интихобгардида (аз љумла барои гузаронидани назорати гумрукии мақомоти 
гумрук  аз болои дурустии таснифоти мол мутобиқи НМ ФИХ, муайян намудани 
кишвари истеҳсоли мол, тасдиқи риояи мамнўият ва маҳдудиятҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон дар бораи танзими 
давлатии фаъолияти савдои хориљї ва риояи ҳуқуќҳои истисної барои объектҳои 
моликияти зеҳнї зарур аст); (дар тањрири фармоиши ХГ ЉТ №47-ф аз 11.03.2013с.) 
 у) њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсият (шиносномаи шахсї ё њуљљати 
ивазкунандаи он). (дар тањрири фармоиши ХГ ЉТ №38-ф аз 23.02.2018с.) 

2. Њангоми љойгир намудани мол тањти низоми гумрукии  воридоти муваќќатї 
иловатан њуљљатњо ва маълумоти  зерин пешнињод карда мешавад: 

а) хуљљатњо ва маълумот дар бораи маќсади воридоти муваќќатии мол; 
б) маълумот дар бораи мављуд будани нишонањои ҳаммонандсозии мол ; 
в) њуљљат ва маълумоти асосёбанда барои татбиќи пурраи озодкунии шартї 

аз пардохти бољњои гумрукї, андозњо бо ишора ба шартномањои мушаххаси 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон ё  санадњои меъёрии њуќуќии Њукумати  
Љумњурии Тољикистон, агар чунин озодкунї  мувофиќи санадњои њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон иљозат дода шавад;  

г) ўњдадорї дар бораи бозпас содир намудани молњои муваќќатан 
воридшаванда мувофиќи шакли аз љониби Хадамоти гумруки назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќгардида ва дигар кафолатњо барои иљроиши 
вазифањои лозимаи муќаррарнамудаи Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон (аз 
љумла хуљљатњои  тасдиќкунандаи таъмини  пардохти бољњои гумрукї ва андозњо);  
 д) њуљљатњо ва маълумоти шањодатдињанда оид ба риояи талаботњои  низоми 
гумрукии ќаблан арзшуда (дар ҳолати таҳти низоми гумрукии воридоти муваққатї 
љойгир намудан  молҳои ќаблан тањти низоми гумрукии дигар љойдодашуда); 
 е) дигар ҳуљљатҳо ва маълумоте, ки декларант пешнињоди онњоро барои 
маќсадњои арз намудани низоми гумрукии воридоти муваќкатї зарур мешуморад ва 
муќаррар намудани мўњлати воридоти муваќќатї аз љониби маќомоти гумрук, ки 
шахси низоми гумрукиро арзнамуда дархост намудааст. 

3. Ҳангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии содироти муваққатї 
иловатан ҳуљљатҳо ва маълумоти  зерин пешниҳод карда мешавад: 
 а) маълумот дар бораи мављуд будани нишонањои ҳаммонандсозии мол ;  

б) ўњдадорї дар бораи воридоти бозпаси мол тибќи намунаи тасдиќнамудаи 
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон; 
в) дигар ҳуљљатҳое, ки декларант пешнињоди онњоро зарур мешуморад барои 
маќсадњои муќаррар намудани мўњлати содироти муваќќатї аз љониби маќомоти 
гумрук, ки шахси низоми гумрукиро арзнамуда дархост намудааст.  
   4. Ҳангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии реимпорт  иловатан  
ҳуљљатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад: 



 а) декларатсияи гумрукии ќабулнамудаи мақоми гумруки Љумҳурии 
Тољикистон  ҳангоми содир намудани  мол аз қаламрави гумрукии Љумҳурии 
Тољикистон; 
 б) ҳуљљатҳои тасдиқкунандаи  рўзи убури мол аз сарҳади гумрукї  ҳангоми 
содир намудани онҳо аз қаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон; 
 в) ҳуљљатҳои   тасдиқкунанда оид ба супоридани бољхои гумрукии воридотї, 
андозҳо, субсидияҳо ва дигар  маблағҳо, ки њангоми реимпорти мол1 ба буљети 
давлатї баргордонида мешаванд, дар шакли ҳуљљатҳои пардохтї ва дигар њуљљатњои 
ба ин монанд, ки ба онҳо бояд тавзењоти имзонамудаи декларант оид ба њисоби 
андозаи маблағҳои супоридашуда замима карда шавад;  
 г) маълумот дар бораи он, ки маблаѓњои андозњои дохилї, субсидияҳо ва дигар 
маблағҳо пардохт нашудаанд  ва ё мустаќиман ё ѓайримустаќиман ба сифати 
пардохт, имтиёз ќабул шудаанд ё љуброн шудаанд бо сабаби содир намудани мол аз 
қаламрави  гумрукии Љумҳурии Тољикистон, пардохт шудаанд ё баргардонида 
шудаанд  (бо мақсади озод намудан аз пардохти андозҳои дохилї); 

д) мактуби Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумҳурии Тољикистон оид ба 
тамдиди мўҳлати љойгир намудани мол  таҳти низоми гумрукии реимпорт (бо 
гузаштани 3 сол баъд аз рўзи дигари убури моли мазкур аз сарҳади гумрукї ҳангоми  
содир намудани онњо аз қаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон); 

е) маълумот дар бораи амалиётҳо   доир ба таъмири мол (агар ин амалиётҳо бо 
молҳо  берун аз ќаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон гузаронида шудаанд); 

ж) маълумоте, ки њолати аз ќаламрави  гумрукии Љумҳурии  Тољикистон содир 
намудани воситаҳои нақлиёт, қисмҳои эҳтиётї ва таљҳизотҳоро барои гузаронидани 
амалиётњо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникї тасдиќ менамояд, инчунин 
њолати гузаронидани амалиётњо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникии 
воситаҳои нақлиёти муваққатан содиргардида, ки берун аз каламрави гумрукии 
Љумҳурии Тољикистон бо истифодаи қисмҳои эҳтиётї ва таљҳизотҳои муваққатан 
содиргардида ќарор дорад (дар ҳолати таҳти низоми гумрукии реимпорт љойгир 
намудани қисмҳои эҳтиётї ва  таљҳизотҳое, ки дар таркиби воситаи нақлиёт мављуд 
њастанд ва бо қисмҳои  эҳтиётї  ё  таљҳизотҳои  барои  гузаронидани  амалиётњо доир 
ба таъмир ё хизматрасонии техникии муваќќатан аз қаламрави гумрукии  Љумҳурии 
Тољикистон содиргардида иваз карда шудаанд); 

з) маълумоте, ки њолати аз ќаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон содир 
намудани воситаи наќлиёт, ќисмњои эњтиётї ва таљњизотњо барои гузаронидани 
амалиётњо доир ба таъмир ё хизматрасонии техникї тасдиќ менамояд, инчунин 
мутобиќати  ќисмњои эњтиётї ва таљњизоти бозпас воридшударо, ки ќаблан аз 
ќаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон  барои гузаронидани амалиётњо доир ба  
таъмир ё хизматрасонии техникї содир гардида буданд (дар ҳолати  таҳти низоми 
гумрукии реимпорт љойгир намудани қисмҳои эҳтиётї ва таљҳизотҳое, ки ќаблан аз 
қаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон барои гузаронидани амалиётњо доир ба 
таъмир ва хизматрасонии техникї бо воситаи нақлиёти муваққатан содиркардашуда 
содир шудаанд, аммо ҳангоми гузаронидани ин амалиётҳо истифода бурда 
нашудаанд); 
 и) маълумот дар бораи  стандартҳои татбиќшаванда, регламентњои техникї ва 
дигар санадҳои меъёрии  ба ин  монанд, ки дар Љумҳурии Тољикистон истифода 
мегарданд ва ҳудуди муайян гардидаи фарсудашавии табиї ва (ё) нестшавї дар 
шароитҳои мусоиди боркашонї, нигоҳдорї ё истифода бурдани молҳо дар ҳолати 

                                                
1 Зербанди 4 банди 1 моддаи 235 Кодекси гумруки Љумҳурии Тољикистон. 
 



таѓйир ёфтани ҳолати мол дар давоми вақти берун аз қаламрави гумрукии Љумҳурии 
Тољикистон, љойгир буданд (агар декларант пешниҳод кардани онҳоро лозим 
шуморад). 
 5. Ҳангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии коркард дар 
қаламрави гумрукї ва коркард барои муомилоти озод иловатан пешнињод карда 
мешавад: 
 а) нусхаи рухсатнома барои коркарди мол дар қаламрави гумрукї; 
 б) хулосаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Љумҳурии Тољикистон дар бораи 
самаранокии коркард; 
 в) хулосаи мақомоти ваколатдор дар бораи меъёрњои баромади мањсулоти 
коркард; 
           г) хулоса дар  бораи њифзи муҳити зисти мақомоти ваколатдори назорати 
давлатии экологї ва санитарию-эпидемиологї, дар њолате, ки  агар асоси гумонбар 
шудани он бошад, ки коркарди мол метавонад ба муҳити зист зарар расонад ё 
мустақиман ё ғайримустақиман ба ҳаёт ва саломатии одамон хатар  дошта бошад. 

6.  Ҳангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии коркард берун аз 
қаламрави гумрукї  иловатан  ҳуљљатҳо ва маълумоти  зерин пешниҳод  карда 
мешавад: 

а)  нусхаи рухсатнома барои коркард берун аз қаламрави гумрукї ; 
б) хулосаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Љумҳурии Тољикистон дар бораи 

самаранокии коркард (ба истиснои таъмири кафолатнокї). 
7. Ҳангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии нобудкунї иловатан 

ҳуљљатҳо ва маълумотҳои зерин пешниҳод карда мешавад: 
          а) хулоса дар бораи њифзи муҳити зисти мақомоти ваколатдори назорати 
давлатии экологї ва санитарию-эпидемиологї дар њолате, ки агар асоси гумонбар 
шудани он бошад, ки нобудкунии мол метавонад ба муњити зист зарар расонад ё 
мустаќиман ё ѓайримустаќим ба њаёт ва саломатии одамон хатар дошта бошад1; 
         б)   шартнома дар бораи нобудкунии мол;  
         в) хуљљатҳое, ки дорои маълумот дар бораи тарзи эњтимолияти  нобудкунї ва 
давоми вақте, ки дар муддати давоми он амалиётҳо доир ба нобудкунии тамоми 
молҳои декларатсияшаванда дар декларатсияи гумрукї усулҳои арзгардидаро дар 
бар мегирад. 
         Агар молњо дар натиљаи садама ё таъсири ќувваи рафънопазир бе бозгашт 
талаф ёфта бошанд, нобуд шуда бошанд, пас ба љойи њуљљатњои нишондодашуда бо 
таври иловагї њуљљатњои тасдиќкунандаи њолати нобудкунї, талафоти бе бозгашт 
дар натиљаи садама ё ќувваи рафънопазир, пешниход карда мешаванд, агар чунин 
њуљљатњо мављуд бошанд. 
 8. Њангоми љойгир намудани молҳои ба қаламрави гумрукии Љумҳурии 
Тољикистон ворид шуда (воридгардида)  таҳти низоми гумрукии интиқоли захираҳо. 
          Њангоми љойгир намудани молҳои ба қаламрави гумрукии Љумҳурии 
Тољикистон воридшуда таҳти низоми гумрукии интиқоли захираҳо ба таври илова 
огоҳномаи хаттии интиќолдињанда, ки дар шакли ихтиёрї тартиб дода шуда, 
маълумот дар бораи љой, ваќт ва эњтимолияти амалњоро бо захирањо (дар њолати 
доштани маќсади иљро намудани  амалиёт нисбат ба захирањои алоќаманд бо сабаби 
фуровардани  муваќќатии онњо, инчунин додани онњо  ба киштиҳои  дигар ё қатораҳои 

                                                
1 Дар њолатњое пешниҳод карда мешаванд, ки агар асоси гумонбар шудан дар хусусї он, ки истифодабарии низоми 
гумрукии нобудкунї  метавонад ба муҳити зист зарари љидди расонад ё мустақиман ё ғайримустақиман ба ҳаёт ва 
саломатии одамон хатари љиддї дорад. 
 



дигар ва љойгиркунии онњо таҳти низоми дигари  гумрукї) дар бар мегирад, пешнињод 
карда мешавад. 
 9. Њангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии анбори гумрукї 
иловатан њуљљатњо ва маълумоти  зерин пешниҳод карда мешавад: 
 а) шартномае, ки дар он хизматрасонї доир ба нигаҳдории мол пешбинї 
гардида,  аз љониби шахси арзкунандаи низоми гумрукии анбори гумрукї (ё 
намояндаи бовариноки ў) ва соҳиби анбори гумрукї, ки аз љониби он эњтимоли 
анљом додани нигоњдории мол  мављуд  мебошад, баста шудааст; 
 б) аризаи хаттї  барои нигаҳдории моле, ки таҳти низоми гумрукии анбори 
гумрукї, бе љойгиркунии воќеї дар анбори гумрукї (бо нишон додани љойи мол дар 
давраи нигаҳдорї), инчунин ҳуљљатҳо  ва маълумоти тасдиққунандаи зарурати  
чунин супуридани мол  барои нигаҳдорї (дар ҳолате,  агар чунин  нигаҳдории мол аз 
љониби шахс талаб карда шавад). 
 10. Њангоми барасмиятдарории гумрукии мол тибқи низоми гумрукии савдои 
бебољ  иловатан  маълумот дар бораи гирифтани огоҳнома аз љониби мақомоти гумрук 
оид ба муҳлати (вақти) кушодашавии маѓозаи савдои бебољ пешнињод карда мешавад. 

11. Ҳангоми љойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии реэкспорт  
иловатан ҳуљљатҳо ва маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад: 
 а) ҳуљљатҳои шаҳодатдиҳандаи љойгир намудани мол дар минтақаи назорати 
гумрукї (дар њолате, ки агар нисбати моли нишондодашуда  ҳангоми ба қаламрави 
гумрукии  Љумҳурии Тољикистон ворид гаштани онњо, низоми дигаие гумрукї арз 
нагардидааст) 
 б) маълумот оид ба сабаби содироти мол, агар реэкспорти мол дар љои 
воридшудаи мол дар қаламрави гумрукии Љумҳурии Тољикистон  арз гардад; 
 в) ҳуљљатҳои тасдиқкунандаи риояи банди 1 моддаи 242 Кодекси гумруки 
Љумҳурии Тољикистон (њангоми арз намудан ба низоми гумрукии реэкспорти моли 
қаблан барои муомилоти озод иљозатдодашуда); 
 г) ҳуљљатҳои тасдиқкунандаи риояи ўњдадорињо, ки бо санадњои 
байналхалќии њуќуќии аз љониби Љумњурии Тољикистон этирофшуда пешбинї 
шудаанд, нисбат ба реэкспорти моле, ки  дар кишвари истењсолаш аз чорањои 
танзими тарифї ва ѓайритарифї бархурдор мебошад. 

 
 


