
                                                          Бо Фармоиши Директори Агентии омори  
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

                                                                                           аз 24.01 соли 2018 тањти №10                                                                                                                                                 
                                                                                тасдиќ карда шудааст. 

 
      Дастурамали пур кардани шакли њисоботи омории  № 1 - ФИ (семоња)                                                                                                                

«Нишондињандањои намуди фаъолияти иќтисодии корхона» (ташкилот)  
Корхонањо, ташкилотњо, муассисањо ва иттињодияњо, сарфи назар аз шакли 

моликияташон, инчунин корхонањое, ки бо сармоягузории хориљї фаъолият доранд, 
корхонањо ва иттињодияњои љамъиятї ва дигар субъектњои хољагидор, ки  ашхоси 

њуќуќї мебошанд, (ѓайр аз муассисањои молиявї, суѓуртавї ва буљетї) шакли № 1-
ФИ-ро пур мекунанд. Шакли мазкур умуман дар корхона (њамчунин дар воњиди 
таъсисотї), аз љумла дар истењсолоти ёрирасон ва ќисматњое, ки дар баланси  
мустаќил ќарор доранд, пур карда мешавад. 

Дар мавридњое, ки воњиди таъсисотї дар дохили корхона ба  якчанд намуди 
фаъолият машѓул аст, воњидњои аз рўи намуди фаъолияти якхела, ки сех ё  
истењсолоти људогона мебошанд ва дар бораи мањсулот ва харољоти истењсолоти  
онњо иттилооти зарурї мављуд аст, људо карда мешаванд. Шакли № 1-ФИ дорои 
панљ фасл мебошад: «Мањсулот (кору хизматрасонї)», «Харољотњои љорї барои 
истењсолот ва фурўши мол (бе арзиши ашёи фармоишгар)», «Ёрии пулї ва андозњои 
вобаста ба фаъолияти љорї», «Захирањои воситањои моддии гардон», «Шумораи 
кормандон». 

Дар фаслњо ва сутунњои шакли 1-ФИ маълумотњои љамъбастии корхона ба 
таври умум ва људогона сабт карда мешаванд. Намуди фаъолияти асосї будани 
хољагиашро худи корхона (ташкилот), бо назардошти мансубият ва њаљми 
мањсулоти истењсолшуда (кору хизмати баљоовардашуда) ва таќсимот мувофиќи 
таснифоти намуди фаъолияти иќтисодї муайян мекунад. 

Асоси фасли I-уми шакли зикршуда «Мањсулот (кору хизматрасонї)»,  
наќшаи њисоби истењсоли љамъи мањсулоти дар системаи њисобњои миллї  
тавсияшуда мебошад, ки мувофиќи он истењсоли умумии мол ва иљрои хизмат аз  
рўи љамъи ќисматњои зерин њисоб карда мешавад: 

-  даромад аз фурўши молњо (кору хизматрасонї) (бе назардошти ААИ ва 
аксизњо), аз он љумла «даромад аз фурўши мол ба хориља»; 
-  молњо (хизматрасонї), ки ба молу хизматрасонии дигар мубодила карда  
мешаванд; 
-  молњо (хизматрасонї), ки ба кормандон ба ивази  музди мењнат дода шудааст; 
-  ройгон ё бо нархи аз љињати иќтисодї ночиз ба воњидњои таъсисотї додани мол   

(фарќи байни арзиши номиналї ва маблаѓи пардохти онњо); 
-  мањсулоте, ки дар дохили корхона истифода бурда шудааст, аз он љумла 

«мањсулоте, ки бо усули хољагидорї истењсол карда шудааст (сохтмон, таъмири 
асосї, истењсоли дастгоњ)»; 

-  таѓйироти захираи мањсулоти тайёр;  
-  таѓйироти истењсолоти нотамом ва мањсулоти нимтайёрї истењсоли худї; 
-  љамъи истењсоли мањсулоти худї; 
-  даромад аз фурўши молњои харидашуда барои фурўши дубора (бе назардошти 

ААИ ва аксизњо)  
- даромад аз фурўши ашёи хом, мавод, маснуоти харид, сӯзишворӣ ва дигар 

маводҳои барои истеҳсолот харидашуда, ки бе коркард фурӯхта мешаванд;  
- дигар даромадњо. 

 
 



     Дар сатри 01 «Даромад аз фурўши молњо (кору хизматрасонї)(бе 
назардошти ААИ ва аксизњо), аз он љумла даромад аз фурўши мол ба хориља, ки дар 
сатри 01-1 ношон дода шудааст», сабт карда мешавад: даромад аз фурўши мањсулот 
ва молњо, мадохилот аз иљрои корњо ва хизматрасонї ва ба амал баровардани 
амалиёти хољагидорї, ки даромад аз намудњои маъмули фаъолият мебошад ва 
корхона дар бањисобгирии муњосибї мувофиќи шароити эътирофи санадњои меъёрї 
ба эътибор гирифтааст. 

Дар сатри 02 «Молњо (хизматрасонї), молу хизмат» маълумотњо дар бораи 
арзиши молњо ва хизмати бо дигар молу хизматрасонї мубодилашуда нишон дода  
мешавад. 

Дар сатри 03 «Молњои (хизматрасонї) ба кормандон ба ивази  музди мењнат 
мањсулот медињанд» маълумот дар бораи молу хизматњое, ки корфармоён ба  
кормандони кироякори худ ба ивази музди мењнат медињанд, аз љумла  арзиши  
озуќавории истењсолкарда ва дигар молу хизматњои ба кормандон пешнињод  
кардаи корхона, ки барои истеъмолоти дохилї ё истеъмолоти дигар аъзоёни  
хољагии  хонавода  истифода  мегарданд,  инъикос  карда  мешавад. 

Дар сатри  04 «Ройгон додани мањсулот» ба дигар  воњидњои  таъсисотї,  ба  
таври  хайрия  додани  мањсулот  дарљ  карда  мешавад. 

Дар сатри 05 «Мањсулоте, ки дар дохили корхона истифода шудааст» ба  
њисоби бозпардохти ќарзњо, пардохти фоизи ќарзњо, додани мањсулот ва ѓайра  сабт 
карда мешаванд. Аз он љумла, мањсулоте, ки бо усули хољагидорї истењсол карда 
шудааст (сохтмон, таъмири асосї ва истењсоли дастгоњ), ки бо рамзи 05-1 ишора 
карда шудааст. 

Дар сатрњои  06  ва 07 «Таѓйироти захирањои мањсулоти тайёр», «Таѓйироти 
истењсолоти нотамом ва мањсулоти нимтайёри истењсоли худї», ки аз рўи шакли 
«Тавозуни муњосибавї» - и њисоботи солона муайян гардидааст, инъикос карда 
мешавад. 

Дар сатри 08 «Љамъи истењсоли мањсулоти худї» (љамъи сатрњои 01 то 07) 
сабт карда машавад. 

Дар сатри 09 «Даромад аз фурўши молњои харидашуда барои фурўши дубора 
(бе назардошти ААИ ва аксизњо) дарљ гардидааст. Инчунин аз сатри 09 - арзиши 
моли бадастомада барои фурўши дубора дар сатри 09-1 сабт карда шудааст. 

Дар сатри 10 «Даромад аз фурўши ашёи хом, мавод, маснуоти харид, 
сўзишворї ва дигар захирањои барои истењсолот харидашуда, ки бе коркард фурўхта 
мешавад» нишон дода мешавад. Инчунин аз сатри 10 - арзиши баќияи захирањои аз 
нав фурўхташуда дар сатри 10 -1 сабт карда шудааст. 

Дар сатри 11 «Дигар даромадњо» сабт карда мешаванд. 
Дар фасли II «Харољотњои љорї барои истењсолот ва фурўши мол (бе арзиши 

ашёи фармоишгар)» маълумот дар бораи харољотњои истењсоли мањсулот (кору  
хизмат), ки ба тамоми њаљми истењсолоти корхона (ташкилот) аз рўи намудњои  
фаъолияти асосї дар давраи њисоботї дахл дорад, дарљ карда мешавад. 

Дар сатри 12 «Ашёи хом ва мавод (бе назардошти арзиши молњои 
бозфурўхташуда)» инъикос карда мешавад: арзиши ашёи хоми аз берун 
харидашуда, ки ба таркиби мањсулоти истењсолшуда дохил мешаванд ва дар 
мавриди тайёр кардани мањсулот асосї онро ташкил медињад; маводњое, ки барои 
нигоњдорї,  истифода ва таъмири љории таљњизот заруранд, асбобу анљоми 
ченкунанда,  дастгоњњои лабараторї, ки ба фондњои асосї дохил намешаванд, 
либосу пойафзоли  корї, хўрокњои махсуси кормандон ва ашёи арзонбањо. Инчунин 
аз сатри 12 - арзиши молњои бадастомада, ки барои тайёр намудани хўрока ва 
нўшокињо истифода бурда шудааст, дар сатри 12-1 нишон дода мешаванд. 

 



Дар сатри 13 «Ќисмњои такмилкунандаи маснуот ва мањсулоти нимтайёри 
харидашуда(бе назардошти арзиши молњои бозфурўхташуда)» инъикос меёбанд:  
арзиши маводи харидашуда, ки дар рафти истењсоли мањсулот барои таъмини  
раванди муътадили технологї, барои борпеч кардани мањсулот ё мањсулоти  
нимтайёр, ки эњтиёљоти истењсолию хољагї сарф мешаванд ва барои санљишу  
назорати сифати мањсулот истифода мегарданд. 

Дар сатри 14 «Сўзишворї(бе назардошти арзиши молњои аз нав фурўхта 
шуда)» њамаи намудњои сўзишворї, ки дар истењсоли њамаи намуди барќ, барои  
гармидињї ва ѓайра сарф карда мешаванд, инъикос меёбанд. 

Дар сатри 15 «Барќ» инъикос карда мешаванд: намудњои барќ, ки барои 
корњои технологї ва дигар эњтиёљоти истењсолию хољагии корхона сарф мешаванд, 
харољоти корхона барои истењсоли ќувваи барќ ва дигар намудњои барќ, харољотњо 
барои трансформатсия ва интиќоли барќи харидашуда то ба  мањалли истеъмоли он. 

Дар сатри 16 «Музди мењнат ва хизматрасонї, ки хусусияти истењсолї  
доранду ташкилотњои беруна иљро кардаанд» сабт карда мешаванд: пардохти музди  
хизмати наќлиёти ташкилотњои беруна оид ба њамлу наќли бор дар дохили   
корхона, музди кашондани мањсулот то истгоњи интиќол, аз љониби ташкилотњои  
беруна иљро карда шудани амалиёти људогона оид ба тайёр кардани мањсулот,  
коркарди ашёи хом ва мавод, гузаронидани озмоиш барои муайян намудани сифати  
ашёи хом ва маводи истифодашаванда, таъмири воситањои асосї (бино ва иншоот,  
мошину дастгоњњо). 

Дар сатри 17 «Пардохти дигар хизматрасонињо» сабт карда мешаванд.   
Дар сатри 18 «Иљорапулї» навишта мешавад: маблаѓе, ки истифодабарандаи  

моли асосї мувофиќи ќарордод ба соњибаш мепардозад, аз он љумла ичорапулї 
барои биноњо ва иншоот, ки дар сатри 18-1 нишон дода мешавад. 

Дар сатри 19 «Харољоти намояндагї» харољоти ќабули мењмонони гуногун  
сабт карда мешавад. 

Дар сатри 20 «Харољоти сафари хизматї» харољотњои сафари хизматї 
нишон дода мешавад, ки аз он дар сатри 20-1 харољоти шабонарўзї сабт карда 
мешавад. 

Дар сатри 21 «Фарсудашавии дороии ѓайримоддї» дарљ карда мешавад:  
фарсоиши техникаи њисоббарор, ки барномањоро таъмин менамояд, асарњои 
ѓалатии жанрњои  шавќангез, инчунин дигар фондњои асосии ѓайримоддї, ки барои 
истифодаи зиёда  аз яксол таъин шудааст. 

Дар сатри 22 «Фонди музди кори кормандони њайати дар рўйхатбуда ва  
ѓайрирўйхат бо пул ва мањсулот» харољоти пардохти музди мењнати кормандони  
асосии истењсолии корхона (ташкилот) бо пул ва мањсулот, аз љумла музди  
мустаќими кор, њамаи намудњои мукофот ва инъом ба коргарону хизматчиён,  
пардохтњои љубронпулї ва њавасмандкунї, пардохтњои кафолатнок, вобаста ба 
тартиби кор ва шароити мењнат мувофиќи ќонунгузорї дар мавридњои њозир  
нашудан ба кор (пардохти рухсатњои њарсола ва рухсатњои иловагї, љубронпулї 
барои истифода накардани рухсатии мењнатї, пардохти музди рухсатии иловагї ба  
кормандон мувофиќи шартномаи коллективї, аз он љумла ба заноне, ки ба тарбияи  
кўдакон машѓуланд, пардохти музди бекористї ва пардохти музди истењсоли  
мањсулоте (кору хизмат), ки на бо гуноњи корманд ботил эътироф шудааст, ва  
ѓайраро инъикос менамояд).  

Ба харољоти музди мењнат дохил карда намешаванд: даромадњое, ки 
кормандон дар намуди маблаѓ аз рўи сањмия ва пасандози  аъзои коллективи 
мењнатї дар амволи корхона ба пардохт њисоб карда шудаанд, (њаќќи сањму 
фоизњо), кўмакпулї аз рўи суѓуртаи иљтимої, пардохтњои љубронпулї  барои нон ва 
дигар мањсулот, ки мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дода 
мешаванд, њаќќи ќалам, мукофотпулї барои ихтироот, таклифњои  



ратсионализаторї, иловапулї ба нафаќа ва дигар намудњои пардохте, ки бевосита  
ба музди мењнат вобастагї надоранд.   

Дар сатри 23 «Маблаѓљудокунии њамаи намудњои суѓуртаи иљтимої ба фонди 
музди мењнат» маълумот дар бораи маблаѓе, ки ба андозаи мувофиќи ќонунгузории  
амалкунанда људо кардашуда сабт карда мешавад. 

Дар сатри 24 «Ёрдампулии иљтимої аз њисоби маблаѓи корхона» дарљ карда  
мешавад: ёрдампулии иљтимої, ки аз њисоби маблаѓи корхона ба кормандони худ  
пардохта мешавад: ин ёрдампулї маблаѓест, ки корфармоён ба кормандони худ  
бевосита бе љалби тарафи сеюм, масалан, ширкати суѓуртавї ё фонди иљтимої људо  
кардаанд; ёрдампулї ба нисбати гум кардани ќобилияти корї аз сабаби  
бардоштани љароњати истењсолотї (подошти зараре, ки ба саломатии корманд дар  
ваќти иљрои вазифаи мењнатї расидааст, љубронпулие, ки ба андозаи  
муќарраркардаи ќонунгузорї ба заноне дода мешавад, ки то ба синни муќаррар 
кардаи ќонун расидани кўдак ба рухсатии тарбияи кўдак баромадаанд, иловапулї  
ба нафака, ёрдампулии якваќта, ки ба нафаќагирони собиќадори мењнат дода  
мешавад, ёрдампулї ба сабаби аз вазифа озод шудани корманд ба нисбати барњам  
хўрдани корхона, ихтисор шудани шумораи кормандон ва ѓайра). 

Дар сатри 25 «Фарсудашавии фондњои асосї» навишта мешавад: 
маблаѓгузорї барои барќарроркунии фондњои асосии истењсолї, бо назардошти 
фарсудашавии  бошитоби ќисматњои дороиши онњо, ки мувофиќи ќонун пешбинї 
гардидааст, људо  карда шудааст. 

Дар сатри 26 «Маблаѓљудокунї ба фондњои ѓайрибуљетї» ва дар сатри 27  
«Пардохтњои суѓуртавї» сабт карда мешавад: маблаѓњои зерине, ки корхона ба  
андозаи муќарраркардаи ќонунгузорї мепардозад: 

-  пардохт ба фонди суѓуртаи иљтимої ; 
-  пардохт ба фонди шуѓли ањолї ; 
-  пардохт ба фонди њифзи иљтимоии ањолї ва ба дигар фондњои иљтимоии        

ѓайрибуљетї. 
Дар сатри 28 «Андозу пардохтњое, ки ба арзиши аслии мањсулот (кор ва  

хизматрасонї)дохил карда мешаванд» сабт карда мешавад: маълумот дар бораи њар  
гуна андоз ва пардохтњо, ки ба фаъолияти истењсолї ѓайр аз андозњои мањсулот ва  
андозњои даромад вобастаанд: 

-  андозњои вобаста ба истењсоли мол ва хизматгузорї, ки корхона мепардозад; 
-  андозњое, ки корхона барои истифодаи захарањои мењнатї мепардозад; 
-  андоз аз фурўши сўзишворї ва маводи молиданї; 
-  андоз аз воситањои наќлиёти шахсони њуќуќї; 
-  андоз аз эълонњо; 
-  андоз аз истифодакунандагони роњњои автомобигард; 
-  пардохтњои маъмурї ва муњрпулї. 

Дар сатри 29 «Дигар харољотњое, ки ба арзиши аслї дохил мешаванд» њамаи  
дигар харољоте, ки ба харољотњои дар боло зикршуда дохил нашудаанд, навишта  
мешаванд. 

Дар сатри 30 «Љамъи харољотњо» (љамъи сатрњои аз 12 то 29) дарљ ёфтаанд, аз 
он харољоти таъмири асосї: биноњо ва иншоот, мошину дастгоњњо сабт карда 
машавад. 

Дар фасли III «Ёрии пулї ва андозњои вобаста ба фаъолияти љорї» пардохтњои 
ройгони аз тарафи давлат додашуда ва маблаѓи андозњои басташудаи давлат, сабт 
карда мешавад.  

Дар фасли IV «Захирањои воситањои моддии гардон» захирањои истењсолии  
корхона (ташкилот) дар оѓоз ва охири сол аз рўи намудњои он сабт мешаванд. 



Дар фасли V «Шумораи кормандон» сабт карда мешавад. Шумораи миёнаи 
кормандон барои њисоб кардани музди мењнат дар соли њисоботї, умумї ва аз онњо, 
аз рўи намуди фаъолияти асосї, дарљ меёбанд. 

 


