АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
.
Бо Фармоиши Директори Агентии омори
назди Президенти Xум[урии Тоxикистон
аз 28.04.2010. №12 тасдиrќ карда шудааст

Ба махфb ниго[ доштани маълумот[ои Шумо кафолат дода
мешавад

Дастурамал
Оид ба тартиб додани [исоботи [армо[а дар бораи фурeш ва баrияи мол[о аз
рeи шакли №3 - савдо (мухтасар)
1. Rоида[ои умумb
Ташкилот[ои савдо ва корхона[ои хeроки умумии [амаи шакл[ои моликият,
ташкилот[ои Тоxикматлубот, инчунин шабака[ои фирмавии савдои вазорати саноат ва
энергетика, идора[о ва дигар ташкилот[ое, ки шабакаи савдо доранд, [исоботро аз рeи
шакли №3-савдо (мухтасар) пешни[од менамоянд.
{исобот ба таври rатъb ва xиддb барои мо[и [исобот (на ба тартиби xамъбасти
афзоянда аз аввали семо[а ё сол) тартиб дода мешавад.
2. Дар [исоботи шакли №3-савдо (мухтасар) аз рeи [амаи мол[о, сарфи назар аз
манбаъ[о ва воридшавb маълумот[о ворид карда мешаванд.
Дар [исобот фурeши амалии мол[о аз рeи арзиши пурраи моли фурeхташуда (бо
миrдор) дохил карда мешавад.
3. {исоботи тартиб додашуда пеш аз пешни[оди вай бояд бо диrrат та[лил шуда
бошад, бо [исоботи мо[и гузашта санxида ва муrоиса карда шуда бошад. {амаи
таuийроте, ки дар натиxаи гузаронидани тартиботи аниr кардани нишонди[анда[ои мо[и
гузашта ворид карда шудаанд, [атман ба маrомоти омори давлатb аз тарафи
ташкилот[ои болоb [ангоми пешни[оди [исоботи оянда хабар дода мешавад.
4. {исобот бо имзои шахси масъул бо мактуби [амро[ кардашуда пешни[од карда
мешавад. Дар ин маврид, дар [олати якбора зиёд ё кам шудани фурeш ё баrияи мол[ои
xудогона нисбат ба [амин мо[и соли гузашта ва ба мо[и гузаштаи соли [исобот,
сабаб[оро ша[р додан лозим аст.
5. {исобот аз ду фасл иборат аст:
«Фурeш ва баrияи мол[ои озуrаворb дар анбор[о, дар шабака[ои чакана ва
корхона[ои хeроки умумии кооператсияи истеъмолb»;
«Фурeш ва баrияи мол[ои uайриозуrаворb дар анбор[о ва шабака[ои чакана дар
охири мо[» (дар ду мо[и аввали семо[а пур карда мешавад).
Тарзи пур кардани шакли №3-савдо (мухтасар) дар корхонаву ташкилот[ои савдо:
маълумот[о дар бораи [ар кадоме аз мол[о дар [исобот ба таври [атмb бо [амон
во[ид[ои ченаке, ки дар вараrа[о нишон дода шудаанд, дохил карда мешаванд. Дар
фасли 1 «мол[ои озуrаворb» ва дар фасли 2 «мол[ои uайриозуrаворb» маълумот[о бо
шумораи бутун (бе аломати да[b) оварда мешаванд.

Маълумот[ои [исобот бояд пурра мутобиrи фе[расти мол[ое, ки дар молгардиши
чакана ба [исоб гирифта шудаанд, пур карда шаванд, зеро номнависи мол[о ба тафсил
нишон дода мешавад, ки ба ин ё он гурe[и молb дохил мешаванд, мазмуни гурe[и
мол[ое, ки дар шакли №3-савдо (мухтасар) ба [исоб гирифта мешаванд, бояд бо
мазмуни [амон гурe[е мувофиrат кунанд, ки дар [исоботи шакли №3-савдо (семо[а) ба
[исоб гирифта шудаанд. {амаи мол[ои гeштин ва мо[b дар [исобот бо вазни натуралb
бе гузаронидан ба гeшту мо[b нишон дода мешавад.
Дар сатри 105 «мо[ии шeр» бояд шeрмо[b ва вазни [амаи намуд[ои коркард ба
[исоб гирифта шаванд.
{амаи консерва[ои гeштин ва мо[b (сатрb 106) бо [азор rуттии шартb ба [исоб
гирифта мешаванд. Rуттие, ки зарфияташ 353,4 см мукааб (яъне таrрибан ба 350 грамм
баробар) аст, rуттии шартb [исобида мешавад.
Дар сатри «Маснуоти rаннодb» мураббо, xем, мураббои uафс (повидло), асал,
шираро дохил кардан лозим нест.
Дар сатри 128 «Араr ва маснуоти ликёру араr» [амаи навъ[ои араr, савдо дар
маврид[ои xудогона спирти гирифтаи ташкилот[ои савдо ба [исоб гирифта мешавад.
Хотирасон кардан зарур аст, ки спирт [амчун араr (1 декалитр спирт ба 2,5 декалитр
араr баробар аст) дар [исобот дохил карда мешавад.
Дар [амин сатр низ маснуоти ликёру араr: ликёр[о, шароби олуболу, шираи-rиёми
бобуна (ромашка), шароби найшакар (ром), виски, нeшокии спиртдор, ки аз шароб бо
оби xeш, шарбати лимe ва uайра омехта карда (пунш) таёйр карда мешавад, ба [исоб
гирифта мешаванд.
Дар сатр[ои 231-232 «Газвор[ои пашмин ва рeймол[о» [амаи намуд[ои матоъ[ои
пашмин, кампал[ои пашминb ва нимпашмин, инчунин рeймол[ои пашмин нишон дода
мешаванд.
Дар сатри 234 «Газвор[ои абрешимb» [амаи намуд[ои матоъ[ои абрешимb чb дар
намуди натуралb, чb аз матои маснуb (сунъb), чb аз ресмони сунъb ва чb аз дигар
нах[о, аз ресмон[ои синтетикb ва ресмон[ои синтетикb бо дигар нах омехта, инчунин
маснуоти донагии аз матоъ[ои абрешимии лабгардон накардашуда-нодeхта дохил карда
мешаванд.
Дар сатри 241 «Маснуоти кашбофb-[амагb» [амаи маснуоти кашбофb: кашбофии
болопeш, зерпeш ва дигар маснуоти болопeши кашбофb (гарданбанд, каллапeш,
дастпeшак[о ва uайра[о) бояд ба [исоб гирифта шаванд.
Дар гурe[и «Маснуоти тамоку» низ тутун (махорка) дохил карда мешавад.
Дар мавриди пур кардани сатри «Гeгирд» ба назар гирифтан лозим аст, ки барои
[исоби во[иди гeгирд сандуrи шартb, ки 50 [азор гeгирд дорад, яъне сандуrе, ки
зарфияти он [азор rуттb мебошаду дар ваrти пур будани сандуr бояд 50 [азор гeгирд
мавxуд бошад, сандуrb шартb rабул карда мешавад.
7. Андози фурeши чакана аз рeи мол[ои xудогона дар гурe[и мол[о бо ро[и [исобу
китоби тарозb (балансb) дар асоси маълумот[ои [уxxатишуда дар бораи захираи мол[о
дар аввал ва охири давраи [исобот, маълумот[о дар бораи ворид шудан ва хароxоти
мол[ое, ки ба фурeши бозорb тааллуr надоранд, муайян карда мешаванд.
Барои дуруст пур кардани сутуни 1 дар бораи фурeш ва хориx шудани мол[о дар
як мо[, сутуни 2 дар бораи баrияи мол[о дар охири мо[ зарур аст, ки пешакb дар
xадвал[ои та[ия кардашуда аз рeи [ар кадом мол аз рeи наrшаи зерини тарози
(баланси) молb анxом дода шавад;
а) захираи мол[о дар аввали давраи [исобот;
б) ворид шудани мол[о дар давраи [исобот;
в) хароxоти [уxxатишуда, ки молгардиши чакана намебошад;

г) фурeши чакана ва дигар хароxоти [уxxатинашуда;
д) захираи мол[о дар охири давраи [исобот.
Андозаи фурeши чакана аз рeи гурe[[ои xудогонаи молb бо ро[и хулосабарорb
(тарозb) мутобиrи формулаи а + б – в – д = г муайян карда мешаванд.
8. Дар ташкилот[ои савдо, маълумот[о дар бораи баrияи (сутуни 2) мавxудбудаи
амалии мол[о дар охири мо[и [исобот дар шабака[ои савдои чакана, дар корхона[ои
хeроки умумb, инчунин дар [амаи захира[о (база[о) ва анбор[ое, ки ба ташкилот[ои
савдои чакана ва ташкилот[ои хeроки умумb тааллуr доранд нишон дода мешавад. Дар
кооператсия[ои истеъмолb амалан мавxуд будани мол[о дар шабака[ои савдои чакана,
аз он xумла баrия дар анбор[ои таrсимкунанда дар захира[ои (база[ои) яклухтфурeшb
нишон дода мешаванд, баrияи ма[сулоти дар корхона[ои хeроки умумии
кооператсия[ои истеъмолb дар ин [исобот инъикос карда намешаванд.
Ба [исобгирии захираи молb бояд мувофиrи дастурамал оид ба [исобгирии
молгардиши чакана ва захираи мол[о дар савдо анxом дода шавад.
Дар баrияи мол[о ба [исоб гирифта мешавад:
амалан мавxуд будани мол[о дар шабака[ои савдои чакана (маuоза[о, дeконча[о,
ларёкча[о, киоск[о, дар шабака[ои [амлу наrли мол[о).
Андозаи баrияи мол[о дар анбор[о ва корхона[ои захиракунандаи савдои чакана
ва хeроки умумb [ангоми мавxуд будани рeйхат (инвентаризация) дар санаи [исобот аз
рeи маълумоти инвентаризацияи мазкур ба [исобот [амро[ карда мешаванд.
9. Дар сутуни 1-и [исобот фурeши мол[о ба а[олb аз шабака[ои савдои чаканаи
ташкилот[ое, ки ин [исоботро тартиб меди[анд, ва аз корхона[ои хeроки умумb (дар
кооператсия[ои истеъмолb-фурeши мол[о ба а[олb аз шабака[ои чакана) нишон дода
мешавад. Барои [исоби андозаи фурeши ташкилот[ои савдо бояд пешакb маълумот[ои
ёриди[анда-муайян карда шаванд «ба хeроки умумb ба корхонаи исте[солии худ дода
шудааст ва дигар хароxоти [уxxатb кардашуда, ки ба фурeши чакана тааллуr надоранд».
Эзо[от. Дар таркиби хароxоти [уxxатb кардашуда на арзиши [амаи мол[ои, ки аз нав кор
карда шудаанд ва дар намуди маснуоти тайёр барои фурeш дар савдои чакана ба ташкилот[ои
савдо додашудаанд, яъне арзиши мол[ои барои коркард бо [исоби иловагии арзиши мол[ои
додашуда, ки аз рeи маълумот[ои ин корхона[о дар охири соли [исобот коркард нашуда
мондаанд, ба [исоб гирифта мешаванд.

{амаи хароxотb [уxxатb кардашуда дар асоси [уxxат[ое, ки намуд[ои xудогона дар
ин хароxот дар [уxxат ба масраф (списание) расидаанд (борхати масраф, [исоб, акт[о ва
uайра) муайян карда мешаванд.
Эзо[от. Дар савдои чакана аз рeи фурeши мол[о аз тарафи ташкилот[о, муассиса[о,
корхона[о ([амон тавре, ки гардиши хурду яклухт номида мешаванд) [исоб[о навишта
мешаванд. Аммо ин [уxxатгузории хароxот, молгардиши чакана мебошад, бинобар ин, набояд
ба маълумот[о дар бораи дигар хароxоти [уxxатb кардашуда дохил карда шавад .

Хароxоти [уxxатb кардашудае, ки фурeши чакана намебошад, аз рeи гурe[[ои
xудогонаи мол[о бояд аз маълумот[ои ба [исобгирифтаи дар бораи воридшавии мол[о
хориx карда шавад. Баъдан фурeш аз рeи гурe[[ои xудогонаи мол[о аз рeи наrшаи зерин
бо тарозb (балансb) [исоб карда мешавад: баrияи мол[о дар оuози мо[ xамъи мол[ои
воридшуда дар як мо[ (бо [исоби иловагии хароxоти [уxxатb кардашуда, тар[и баrия
дар охири мо[ баробар мешавад ба фурeш дар як мо[ (сутуни 1-и [исобот).
Дар [исоботи кооператсияи истеъмолb маълумот[о дар бораи хароxоти ма[сулот
дар корхона[ои хeроки умумb дар сутуни 3-и фасли 1-и [исобот нишон дода мешаванд.
Дар [амин сутун мутобиrи системаи кооператсияи истеъмолb [амро[ карда
мешавад:

миrдори ма[сулоте, ки дар ошпазхона ва дар тарабхона[о, ошхона[о, ка[вахона[ои
ёрирасони исте[солb ва uайра[о хароxот шудааст. Дар коркарди ма[сулоти исте[соли
худb;
фурeши мол[ои харидашуда ба воситаи буфет ва шабакаи чаканафурeшb, ки ба
корхонаи хeроки умумb тааллуr дорад.
Хароxоти ма[сулот дар исте[солоти худb дар асоси борхат оид ба содир намудани
мол[ои корхонаи захиракунанда муайян карда мешавад. Фурeши мол[ои харидашуда ба
воситаи буфет ё шабакае, ки ба корхона тааллуr дорад, бо ро[и хулосабарорb аз рeи
наrшаи зерин муайян карда мешавад: баrияи мол[о дар аввали мо[ xамъи мол[ои
воридшуда дар мо[и [исобот, тар[и бозгашти мол[о ба анбор, тар[и баrия дар охири
мо[.
Маълумоти соддаи [исоботи корхонаи хeроки умумb дар бораи хароxоти ма[сулот
мисли молгардиш оид ба ма[сулоти ало[ида [исоби такрориро дар бар мегирад.
Бинобар ин, [ангоми тартиб додани [исоботи xамъбастb дар бораи хароxоти ма[сулот
дар ташкилот умуман кeшиш кардан лозим аст, ки [исоби такрорb сурат нагирад.
{исоби такрорb дар дохили ташкилот оид ба хароxоти ма[сулот тан[о аз [исоби
ма[сулоти нимтайёри гирифтаи ташкилот аз корхонаи хeроки умумии худи ташкилот ба
вуxуд меояд, бинобар ин, зарур аст, ки корхона[о дар намуди тасдиrнома (справка)
илова ба [исоботи маълумот[о дар бораи аз корхонаи хeроки умумии ташкилоти
худашон гирифташуда аз рeи намуд[о: ма[сулоти нимтайёри гeштин ва мо[b ва uайра[о
пешни[од намоянд, дар ин маврид дастурамалро оид ба тартиб додани [исобот аз рeи
хeроки умумb (шакли №4-савдо) ба ро[барb гирифтан зарур аст.
10. {аракати мол[о дар дохили ташкилоти мазкур (супурдани мол[о аз анбор[о ба
маuоза[о, аз як маuоза ба маuозаи дигар, аз маuоза ба анбор ва uайра) дар [исобот
инъикос карда намешавад.
11. Дар [исобот аз рeи шакли №3-савдо (мухтасар), ки ташкилот[ои савдо тартиб
меди[анд, дар бораи фурeш ва баrияи мол[о аз рeи [амон корхона[ои поёнb, ки ба
ташкилот итоат менамоянд (шабака[ои чаканафурeшb, корхона[ои хeроки умумb,
анбор[о ва дигар корхона[о) бояд пурра инъикоси маълумот[ои [исоботро таъмин
намоянд.
12. Ро[бари ташкилоти [исоботди[анда [исоботи тартиб додашударо имзо мекунад,
поёнтар ному насаби тартибди[андаи [исобот ва раrами телефони e нишон дода
мешавад.
Барои дурустии маълумот[о ва риояи мe[лати пешни[оди [исобот ро[бари
ташкилоти [исободи[анда xавобгар мебошад.

