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Мазкур мақолада ҳудудлар солиқ салоҳиятини ошириш ва иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш масалалари таҳлил этилган бўлиб, бу 
борада асосий кўрсаткичлар таҳлили келтирилган. Шунингдек, 
солиқ маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш лойиҳасининг асосий 
техник-иқтисодий параметрлари таснифланган ва тавсифланган. 
Шунингдек, ҳудудлар солиқ салоҳиятини ошириш ва иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш борасидаги таҳлил натижаларига кўра 
муҳим хулосалар шакллантирилган. 

Таянч сўз ва иборалар солиқ 
салоҳияти, иқтисодий хавфсизлик, 
молиявий салоҳият, солиқ 
сиёсати, солиқ юки, солиқ 
тўловчилар, солиқларни 
унификация қилиш, солиқ 
тушумлари. 
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This article analyzes the issues of increasing the tax potential of the regions 
and ensuring economic security, as well as an analysis of the main indicators 
in this regard. The main technical and economic parameters of the tax 
administration reform project are also classified and described. Also, based 
on the results of the analysis, important conclusions were drawn on 
increasing the tax potential and ensuring the economic security of the 
regions. 
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Кириш  

Жаҳонда ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини 
таъминлашда яшириш иқтисодиёт улушини 
қисқартириш, ҳудудий иқтисодий хавфсизлик 
кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, солиқ салоҳиятини 
ошириш орқали иқтисодий барқарорликни 
таъминлашга эришишга қаратилган илмий 
изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 
Солиқлар орқали ҳудудларнинг иқтисодий 

хавфсигини таъминлашда салиқ салоҳиятини 
баҳолаш, маҳаллий бюджет даромадларининг 
шаклланишида солиқларнинг таъсирини таҳлил 
қилиш, ҳудудий солиқ салоҳиятига таъсир этувчи 
омилларни аниқлаш, солиқ маъмурчилигини ислоҳ 
қилиш, солиқларнинг рағбатлантирувчи 
функциясини амалиётда қўллашни 
такомиллаштириш  йўналишларида илмий-
тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Ўзбекистонда солиқ солиш тизимини 
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соддалаштириш ва солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш иқтисодиётни жадал 
ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий 
жозибадорлигини яхшилаш  долзарб аҳамиятга эга. 
«Иқтисодиётга солиқ юкининг даражасини 
камайтириш, шунингдек, солиқ солишнинг 
соддалаштирилган ва умумбелгиланган тизими 
бўйича солиқларни тўлайдиган хўжалик юритувчи 
субъектлар ўртасидаги солиқ юки даражасидаги 
номутаносибликларни бартараф этиш»  вазифаси 
белгилаб берилган. Мазкур вазифанинг ижросини 
таъминлашда солиқларнинг иқтисодий хавфсизлик 
ва барқарорликка таъсирини баҳолаш, ҳудудларнинг 
солиқ салоҳиятини оширишда макроиқтисодий 
кўрсаткичларнинг таъсирини аниқлаш, маҳаллий 
бюджет даромад базасини шалкллантиришда 
солиқларнинг ўрни ва ҳудуд солиқ салоҳиятини 
таҳлил этиш долзарб аҳамиятга молик масалалардан 
ҳисобланади. 

Адабиётлар шарҳи 

Бюджетлар орқали бир ҳудуддан олинган 
маблағларни инвестиция қилиш орқали 
ҳудудларнинг солиқ салоҳияти бўйича ўзаро 
табақалашуви чуқурлашишининг олди олинади. 
Бундан ташқари, давлат бюджети солиқ 
салоҳиятининг умумий ва реал ҳажмини ҳам ўлчаб 
беради. Солиқ салоҳияти ва бюджет тизими 
ўртасидаги ўзаро нисбат ва акс таъсир муносабатлари 
самарадорлиги солиқларнинг адолатлилик 
тамойилининг мувозанат сифатида ўрнатилиши ва 
намоён бўлишидир. 

Хорижлик иқтисодчи олимлар: G.Huber, P.Rehm, 
M.Schlesinger, R.Valletta  кабиларнинг илмий 
асарларида иқтисодий хавфсизликни таъминлашни 
солиқлар воситасида амалга ошириш, солиқ 
маъмурчилигини ислоҳ қилиш каби масалалар 
учрайди.  

МДҲ мамлакатларидаги иқтисодчи-олимлар: 
Л.И.Абалкин, А.П.Градов, И.В.Ильин, В.П. Быков, О.А. 
Дембовская, Е.М. Лебедько, Е.Григорева ва Л.Гафирова, 
З.Симанавичиене ва А.Станкевичиус, Г.В. Гутман, Ю.Н. 
Лапыгин, А.И. Прилепский, Н.М. Калинина, В.В. Карпов, 
А.А. Кораблева, А.М.Новак  

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан 
Ҳ.Абулқосимов, С.Касимов, Ш.Аллаяров, А.А.Исажонов, 
Н.Тухлиев, А.Бурханов , М.Кадиров ларнинг илмий 
тадқиқотларида давлат ва ҳудудларнинг иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш, солиқ интизомини 
мустаҳкамлаш каби масалалар баён этилган. 

Бюджет даромадлари барқарорлигини 
таъминлашда ҳудудлар солиқ салоҳиятини ошириш 
йўналишлари борасида илмий изланишлар олиб 
борган Л.Бозорованинг талқинича, ҳудуд солиқ 
потенциали – солиқ қонунчилигининг амал қилиши 
шароитида таҳлил этилаётган даврдаги солиқ, бож 
тўловларининг эҳтимол қилинадиган максимал 
суммаси, шунингдек солиқ ва божхона органларининг 
назорат ишлари натижалари бўйича қўшимча 
ҳисобланган солиқ тўловлари суммалари, яъни бу 
ҳақиқий йиғилган солиқлар миқдори билан бюджет 

даромадларини потенциал тўпланишининг 
қобилияти ўртасидаги фарқдир[1]  

Мазкур йўналишда, илмий изланишлар олиб 
борган маҳаллий тадқиқотчилардан Ф.Валихановнинг 
фикрича, солиқ салоҳиятини шакллантириш ва 
баҳолашда ушбу тушунчани кенг ва тор маънода 
талқин қилиш имкониятини ҳисобга олиш тавсия 
этилади. Кенг маънода солиқ салоҳияти – бу 
ҳудуднинг солиққа тортиладиган ресусрларининг 
умумий миқдоридир. Ҳуқуқий жиҳатдан қаралганда 
солиқ салоҳияти амалдаги қонунчилик доирасида 
ҳисобланиши ва тўлиқ бюджетга ундирилиши мумкин 
бўлган солиқлар ва йиғимларнинг миқдорини 
билдиради.  

Россиялик олимлардан А.Симоновнинг 
таъкидлашича, ҳудудларнинг солиқ потенциали 
ҳудудлардаги ишлаб чиқариш солиятига, яъни 
хўжалик юритувчи субъектларнинг ишлаб чиқариш 
фаолияти натижалари билан чамбарчас боғлиқ 
ҳисобланади. Бундан ташқари, ҳудудларнинг солиқ 
салоҳияти мавжуд солиқ базасининг миқдори, бу 
борада қонуний жиҳатдан рўйхатдан ўтказилган 
корхоналар, тадбиркорлик субъектларидан 
ундириладиган солиқ миқдори даражаси, жисмоний 
шахсларнинг даромадлари миқдори, яратилган 
қўшимча қиймат миқдорлари, мавжуд мол-
мулкларнинг амалдаги қиймати ҳамда ҳудуднинг 
табиий захираларига эга эканлиги билан 
тавсифланиши мақсадга мувофиқдир.  

Хорижлик иқтисодчи олимлардан Т.Саприкина ва 
Д.Лисицкий томонидан билдирилган мулозаларга 
асосан, ҳудудларнинг солиқ салоҳияти нисбий 
тушунча бўиб, у мамлакат ҳудудларида мавжуд 
ундирилиши режалаштиришган солиқларнинг 
ундирилиш бўйича мавжуд имкониятини ўзида акс 
этириб, у ҳудуднинг ёки мамлакатнинг ялпи ички 
(ҳудудий) махсулот (ЯИМ/ЯҲМ)га нисбатан 
аниқланиши мақсадга мувофиқдир: 

СС =
∑СҲ

ЯҲМ
∗ 100%       (1) 

бу ерда: СС – солиқ салоҳияти (потенциали), 
фоизларда; 

               СҲ – умумий солиқларнинг ҳажми; 
               ЯҲМ – ялпи ҳудудий махсулот. 
Шунингдек, молия ва солиқ соҳасидаги хорижий 

олимлар И. Бернар, Ж.К. Колли томонидан “салоҳият” 
таърифининг талқини эса ихтиёридаги маблағлар, 
салоҳиятли имкониятлар мажмуидир[2], деган таъриф 
билан мос келади.   

Яна бир гуруҳ иқтисодчи олимларнинг фикрича, 
“солиқ салоҳияти” инглизча сўз «tax capacity» – «солиқ 
қобилияти»га мос келиб,  маълум бир маъмурий бирлик 
доирасида солиқ базасининг давлат, ҳудуд, маҳаллий 
тузилмалар бюджет тизимига солиқ даромадларини 
етказиб бериш қобилияти билан аниқланади[3]. 

Тадқиқот методологияси 

Тадқиқот ишини амалга оширишда статистик 
кузатув, вербал шарҳлаш,  тизимлаштириш, 
индукция ва дедукция каби тадқиқот усулларидан, 
қиёсий таҳлил, мантиқий фикрлаш ва эксперт 
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баҳолаш, умумлаштириш ва гуруҳлаштириш, 
истиқболни прогнозлаштириш, танланма 
адабиётлар таҳлили, шунингдек, соҳа бўйича олим 
ва экспертларнинг ушбу мақола мавзуси бўйича 
қараш ва ёндашувларидан самарали фойдаланилди. 

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси 

Ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини оширишда 
хорижий ташкилотлар иштирокидаги лойиҳаларнинг 
аҳамияти муҳим ҳисобланади. Жумладан, Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 24.03.2022 йилдаги 
ПҚ-178-сон “Жаҳон банки иштирокидаги «Солиқ 
маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш» лойиҳасини 
амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

қарорига кўра, яширин иқтисодиётни қисқартириш 
баробарида ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини 
таъминлашда мамлакатимизнинг солиқ 
маъмурчилиги соҳасида қатор ислоҳотларни олиб 
бориш назарда тутилган. Бу борадаги «Солиқ 
маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш» лойиҳасини 
келгусида муваффақиятли амалга ошириш учун 2021 
йил 16 июнда Халқаро тараққиёт уюшмаси томонидан 
мамлакатимиз учун 30 йил муддатга, шу жумладан 5 
йил имтиёзли давр билан 60 миллион АҚШ доллари 
миқдорида қарз ажратилиши кўзда тутилган. Мазкур 
лойиҳа 2022-2027 йилларга мўлжалланган. 

Ушбу лойиҳани амалга оширишда қуйидагиларга 
эришиш мақсад қилинганлиги билан аҳамиятлидир:  

1-расм. «Солиқ маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш» лойиҳаси мақсадли кўрсаткичлари  

Айтиш керакки, мазкур лойиҳа орқали 

ҳудудлар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда 

солиқ потенсиалини ошириш мақсад қилинган. Шу 

маънода, лойиҳани амлага оширишнинг асосий 

параметрлари доирасида 72 000,0 АҚШ доллари 

миқдори маблағлар йўналтирилиши назарда 

тутилган.  

1-жадвал 

«Солиқ маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш» лойиҳасининг асосий техник-иқтисодий параметрлари, 

минг АҚШ доллари  
Т/р Компонент номи Жами Молиялаштиришнинг 

тахминий ҳисоби 
Кредит Давлат 

бюджети 
маблағлари 

1. Лойиҳанинг умумий қиймати 72 000 60 000 12 000 
2. Инвестициялар миқдори, жами 60 000 60 000 

 
 

1-компонент. Солиқ маъмуриятчилигининг асосий бизнес 
жараёнларини автоматлаштириш 

45 000 45 000 
 

2.1. 1.1-субкомпонент — солиқ органларининг янги 
интегрaциялашган ахборот тизимини жорий этиш 

15 000 15 000 
 

2.2. 1.2-субкомпонент — техник инфратузилмани янгилаш 
(Маълумотларни қайта ишлаш маркази) 

25 000 25 000 
 

2.3. 1.3-субкомпонент — ахборот-коммуникaция 
технологияларини бошқариш ва режалаштириш соҳасида 
салоҳиятни ошириш 

1 000 1 000 
 

2.4. 1.4-субкомпонент — табиий офатлар хавфини ва 
фаолиятнинг узлуксизлигини таъминлашни бошқариш 

4 000 4 000 
 

 
2-компонент. Яширин иқтисодиёт ҳажмини камайтириш 
учун солиқ тўсиқларини бартараф этиш 

9 000 9 000 
 

•солиқларни ҳисоблаш ва тўлашни 
автоматлаштириш даражасини 90 

фоизгача етказиш;

•солиқ органлари томонидан 
кўрсатилаётган электрон хизматлар 

сонини ошириш орқали тадбиркорлик 
субъектларини электрон хизматлар 

билан тўлиқ қамраб олиш;

•қўшилган қиймат солиғини ундириш жараёнларини тўлиқ автоматлаштириш 
орқали ушбу солиқнинг ундирув даражасини 75 фоизгача етказиш;

•солиқ тўловчиларнинг солиқ ҳисоботларини тайёрлаш, тақдим этиш ва 
солиқларни тўлаш учун вақт сарфини 2 бараваргача камайтириш.



Rakhimov Eshmurod Normuradovich                                                                                        Moliya va Bank ishi Jurnali 2 (2022), 53-59 

 
 56 

2.5. 2.1-субкомпонент — солиқ талабларини таъминлаш 
соҳасида Давлат солиқ қўмитасининг салоҳиятини 
мустаҳкамлаш 

3 000 3 000 
 

2.6. 2.2-субкомпонент — талабларга ихтиёрий риоя қилишни 
рағбатлантириш 

4 500 4 500 
 

2.7. 2.3-субкомпонент — хусусий сектор билан конструктив 
ҳамкорликни ривожлантириш 

1 500 1 500 
 

 
3-компонент. Кадрлар ва институционал салоҳиятни 
мустаҳкамлаш 

4 000 4 000 
 

2.8. 3.1-субкомпонент — ходимларни янада самарали 
бошқариш учун Давлат солиқ қўмитасининг 
институционал салоҳиятини ошириш 

1 800 1 800 
 

2.9. 3.2-субкомпонент — давлат солиқ хизмати органларининг 
стратегик мақсадларига эришишни қўллаб-қувватлаш учун 
ташкилий функциялар яратиш 

800 800 
 

2.10. 3.3-субкомпонент — давлат солиқ хизмати органлари 
ходимларини касбий ривожлантириш 

1 400 1 400 
 

 
4-компонент. Нотехник компонент — лойиҳа бошқарувини 
қўллаб-қувватлаш 

2 000 2 000 
 

3. Ўзбекистон Республикасининг солиқ ва божхона 
тўловларига қўшган ҳиссаси 

12 000 
 

12 000 

4. Лойиҳани амалга ошириш даври 2022 — 2027 йиллар 
5. Кредитни қайтариш муддати 30 йил 

шу жумладан, асосий қарзнинг имтиёзли даври 5 йил 

Мазкур лойиҳанинг умумий қиймати 72 млн АҚШ 
долларидан ортиқни ташкил этиб, киритиладиган 
инвестициялар миқдори 60 млн АҚШ долларини 
ташкил этади. Лойиҳа солиқ маъмурчилигини ислоҳ 
қилини назарда тутган ҳолда, жами 4 та йирик 

компонент бўйича амалга ошириши 
режалаштирилган: 

 

2-расм. «Солиқ маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш» компонентлари 

Юқорида назарда тутилган лойиҳанинг 1-
компоненти ҳисобланган “Солиқ 
маъмуриятчилигининг асосий бизнес жараёнларини 
автоматлаштириш” чора-тадбирлари учун умумий 
қиймати 45 000,0 АҚШ доллари миқдори кредит 
маблағлари жалб қилиниб, бу борада ҳудудий солиқ 
органларининг янги интегрaциялашган ахборот 
тизимларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш, 
ташкил этилган Маълумотларни қайта ишлаш 
марказини тубдан ислоҳ қилиш баробарида солиқ 
тизимидаги техник инфратузилма ҳолатини 

яхшилаш, солиқ тизимини самарадорлигини 
таъминлаш бўйича тизимдаги мавжуд ахборот-
коммуникaция технологияларини (IT) бошқариш ва 
режалаштириш соҳасида тизим салоҳиятни янада 
ошириш каби чораларни амалга ошириш назарда 
тутилган. Мазкур лойиҳа доирасида Давлат солиқ 
қўмитаси ҳузурида ташкил этилган Маълумотларни 
қайта ишлаш маркази фаолиятини такомиллаштриш 
бўйича давлат бюджетидан ажратилган 100 миллиард 
сўм миқдоридаги маблағлар самараси ўлароқ, 
марказнинг ишлаш ва хизмат кўрсатиш қуввати 8 

«СОЛИҚ МАЪМУРИЯТ-
ЧИЛИГИНИ ИСЛОҲ 

ҚИЛИШ» 

лойиҳаси 
компонентлари

1-компонент

Солиқ 
маъмурият-
чилигининг 

асосий бизнес 
жараёнларини 

автоматлаштири
ш

2-компонент

Яширин иқтисодиёт 
ҳажмини камайтириш 

учун солиқ тўсиқларини 
бартараф этиш

3-компонент 

Кадрлар ва институционал 
салоҳиятни мустаҳкамлаш

4-компонент

Нотехник 
компонент 

лойиҳа 
бошқарувини 

қўллаб-
қувватлаш
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мартагача кўпайтирилди. Шунингдек, марказ 
томонидан кўрсатиладиган хизматлардан, шу 
жумладан шахсий карточкаларда сальдо қаторларини 
ҳисоблаш жараёнининг автоматлаштирилиши 
натиажасида ушбу ишларнинг тезлиги 10 баробардан 
ортиққа ошишига эришилди. Бу борада, олдин 
республика бўйича ҳисоблашга 24 соат вақт 
сарфланган бўлса, хозирда марказдаги модернизaция 
ишлари эвазига мазкур жараёнлар учун 2-3 соат талаб 
этилади, холос. Албатта, мазкур натижалари 
республикамиздаги яширин иқтисодиётни 
қисқартиришда баробарида иқтисодий хавфсизликни 
таъминлашда муҳим омил бўлади. Ушбу мазказда 
иқтисодий хавфсизлик чораларини кучайтириш 
мақсадида киберҳужумдан ҳимояланиш ҳамда бизнес-
аналитика технологиялари каби илғор услублар 
жорий этилди. Марказ фаолиятини янада 
самарадорлигини таъминлаш учун «e-ijara», «e-
imtiyoz», «Qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchilari», «Soliq 
tekshiruvlari», «Avtomatlashtirilgan kameral nazorat 
tizimi», «Soliq uzilishi koeffiциenti» каби солиқ 
салоҳиятини аниқлаш имкониятини янада 
кенгайтиришга қаратилган янгича дастурий 
таъминот маҳсулотлари ҳам амалиётга жорий этилди. 

 Бундан ташқари, юқори режалаштирилган 
лойиҳанинг 2-компоненти бўйича яширин 
иқтисодиёт ҳажмини камайтириш учун солиқ 
тўсиқларини бартараф этиш ишларини амалга 
ошириш назарда туилган. Унга кўра, солиқ 
талабларини таъминлаш соҳасида Давлат солиқ 
қўмитасининг салоҳиятини мустаҳкамлаш, 
талабларга ихтиёрий риоя қилишни рағбатлантириш 
ҳамда хусусий сектор билан конструктив 
ҳамкорликни ривожлантириш кабилар бўйича чора-
тадбирларни амалга ошириш белгиланган. Мазкур 
компонент бўйича  амалга ошириладиган ишлар учун 
9 000,0 АҚШ доллари миқдоридаги кредит 
маблағлари ажратилган бўлиб, ушбу чора-табирлар 
доирасида солиқ солиш соҳасидаги бизнес 
жараёнларни халқаро стандартларга 
мувофиқлаштириш, солиқ солиш тизимини 
соддалаштириш бўйича таклифларни Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2020 йил  
30 октябрдаги ПФ-6098-сон фармони билан ташкил 
этилган Яширин иқтисодиётни қисқартириш бўйича 
махсус комиссия муҳокамасига киритиб бориш ҳамда 
инсофли солиқ тўловчиларни қўшимча 
рағбатлантириш чораларини ишлаб чиқиш 
кабиларни амлага ошириш назарда тутилган. 

«Солиқ маъмуриятчилигини ислоҳ қилиш» 
лойиҳасининг муҳим бўлган 3-компоненти доирасида 
“Кадрлар ва институционал салоҳиятни 
мустаҳкамлаш” ишлари доирасида ходимларни янада 
самарали бошқариш учун Давлат солиқ қўмитасининг 
институционал салоҳиятини ошириш, давлат солиқ 
хизмати органларининг стратегик мақсадларига 
эришишни қўллаб-қувватлаш учун ташкилий 
функциялар яратиш, давлат солиқ хизмати органлари 
ходимларини касбий ривожлантириш каби чора-
тадбирларни амалга ошириш лойиҳа доирасидаги 
ишларда кўзда тутилган. Мазкур чора-тадбирларни 
самарали ташкил этиш ва амалга ошириш ишлари 

учун 4 000,0 АҚШ доллари миқдоридаги кредит 
маблағларини ўзлаштириш белгиланган. 

Лойиҳанинг “Нотехник компонент — лойиҳа 
бошқарувини қўллаб-қувватлаш” деб номланган 4-
компоненти бўйича мазкур лойиҳа доирасида 
Ўзбекистонда солиққ маъмурчилиги бўйича амалга 
ошириладиган ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш 
назарда тутилади.  

Шунингдек, Ўзбекистонда солиқ 
маъмуриятчилиги тубдан ислоҳ қилиш орқали 
ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини ошириш ҳамда бу 
орқали иқтисодий хавфсизликни таъминлаш бўйича 
стратегик ёндашувлар ҳам илгари сурилмоқда.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 
10 июлдаги ПҚ-4389-сон “Солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги қарори билан Солиқ 
маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси 
тасдиқланган. Мазкур стратегиядан ҳудудларда солиқ 
салоҳиятини оширишга борасида “солиқ тизимида 
ишбилармонлик ва инвестициявий фаолликни 
ошириш, соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, 
шунингдек, солиқ ислоҳотларини самарали амалга 
оширишга тўсқинлик қилаётган қуйидаги камчилик 
ва муаммолар” келтирилган: 

Мазкур муаммоларнинг амалий учими сифатида 
Стратегияда қатор йўналишлар ва ушбу йўналишлар 
бўйича амалга оширилиши лозим бўлган чора-
тадбирлар белгилаб олинган. Жумладан, 
стратегиянинг “Солиқ сиёсатини такомиллаштириш 
ва иқтисодиётда хуфиёна айланма даражасини 
қисқартириш” йўанлиши доирасида қуйидаги амалий 
чора-тадбирларни амалга ошириш кўзда тутилган:  

- фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектилари 
(юридик ва жисмоний шахслар) учун уларнинг ҚҚС 
тўловчилари сифатида рўйхатдан ўтиши назарда 
тутувчи тартибни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий 
этиш;  

- солиқ салоҳиятини ошириш ва ҳудудларда солиқ 
тўловчиларга қўшимча қулайликларни яратиш 
мақсадида “инвестициявий солиқ кредитлари” 
тизимини жорий этиш. Таъкидлаш керакки, макур 
тизим “солиқлар бўйича тўловларни кейинчалик 
бўлиб-бўлиб фоизи билан қайтариш орқали 
камайтириш” механизмига асосланган ҳолда амалга 
оширилади. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, 
“инвестициявий солиқ кредити – бу солиқ 
мажбуриятини ижро этиш муддатини ўзгартириш 
шакли ҳисобланади. Солиқ тўловчи-инвестиция 
фаолияти субъектига  кейинчалик кредит суммаси ва 
фоизларни тўлаш билан фойда солиғи бўйича 
тўловларни камайтириш имконияти тақдим этилади. 
Бу кредит инвесторга фойда солиғи бўйича 1 йилдан 5 
йилгача тақдим этилади. Инвестор эркин иқтисодий 
зона иштирокчилари реестрига киритилган тақдирда 
бундай кредитни тақдим этиш муддати 10 йилгача 
узайтирилиши мумкин”. Замонавий-иқтисодий 
шароитда инвестициявий солиқ кредитлари асосан 
қуйидаги икки маънода талқин этилади, яъни:  

а) солиқ тўловчининг мавжуд бўлган солиқ 
мажбуриятларини тўлаш учун ҳисобга олиниши 
мумкин бўлган даромаддан чегириб ташланадиган 
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солиқ; 
б) солиқ имтиёзи сифатида. 
Инвестициявий солиқ кредитларини қўллаш учун 

қуйидаги асослар мавжуд бўлиши тавсия этилади:  
- тадбиркорлик фаолияти давомида илмий-

тадқиқот натижаларига кўра ишлаб чиқаришни 
модернизация қилиш, техник-технологик янгилаш; 

- инновацион фаолиятни амалга ошириш ёки уни 
тадбиркорлик фаолияти учун жорий этиш, бу борада 
янги турдаги хом ашё ёки материалларни яратиш; 

- ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 
бўйича муҳим аҳамиятга эга бўлган вазифаларни 

бажаришда иштирок этиш; 
- энергия тежайдиган объектларга киритиладиган 

инвестициявий фаолият натижалари учун[4].  
Жаҳон амалиётида инвестициявий солиқ 

кредитлари тадбиркорлик субъектларининг даромад 
солиғига нисбатан, шунингдек, ҳудудий ва маҳаллий 
бюджет даромадалрини шакллантирадиган солиқлар 
учун 1 йилдан 5 йилгача бўлган муддатга берилади. 
Қолаверса, махсус иқтисодий зоналар  резидентлари 
учун кредит муддати 10 йилгача узайтирилиши 
мумкин. 

3-расм. Ҳудудларда солиқ салоҳиятини ошириш борасида солиқ маъмуриятчилиги соҳасидаги 

мавжуд муаммолар ва камчиликлар 

Хулоса ва таклифлар 

Умуман олганда, cолиқ маъмуриятчилигини ислоҳ 
қилиш орқали ҳудудлар солиқ салоҳиятини ошириш 
ва иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим 
хусусияти шундаки, улар солиқ салоҳиятининг 
ҳажмига тез таъсир этади. Буларнинг орасида 
бюджет-солиқ сиёсатининг мазмуни ва унинг 
йўналишлари (харажатларнинг тақсимланиши, солиқ 
ставкалари, имтиёзлари белгиланиши муҳим ўрин 
тутади. Молиявий омиллар жумласидан пул-кредит 
сиёсати ҳам тез таъсирчан омиллар жумласидан 
бўлиб, пул агрегатларининг ҳажми, фоиз ставкаси 
(қайта молиялаш ставкаси)нинг даражаси, кредит 
ташкилотлари томонидан ишлаб чиқариш соҳасига 
молиявий ресурсларни таклиф қилиш (кредитлаш) 
механизмлари иқтисодиётда пул шаклидаги 
молиявий ресурсларнинг даражаси ва ҳолатини 

белгилаб беради, пировардида эса, ишлаб чиқаришни 
рағбатлантириб, янгидан солиқ салоҳиятларининг 
вужудга келишига таъсир этади. Аммо, таъкидлаш 
лозимки, бу ерда монетар инструментлар иккиёқлама 
таъсир кучига эга бўлади.  

Иқтисодий муносабатларни ривожланишининг 
замонавий босқичида солиқ салоҳиятини 
шакллантиришнинг хусусиятлари бюджетлараро 
муносабатларнинг мазмуни, солиқ 
инструментларининг мавжуд тизими, солиқ 
қонунчилигининг ҳолати билан асосланади. Амалдаги 
солиқ қонунчилиги ва бюджетлараро 
муносабатларнинг вужудга келган тизими ҳудуд 
бюджетининг даромад базаси кўрсаткичларини 
ўрнатишда ҳудуд имкониятларини сезиларли 
даражада чегаралайди ва солиқ сиёсатининг 
йўналтирилганлигини олдиндан аниқлайди.  

Солиқ салоҳияти ҳисоб-китоб қилиниши мумкин 
бўлган даромад турларини шакллантиришда солиқли 

1

•солиқ маъмуриятчилигини ташкил этиш принциплари эскирган бўлиб, солиқ 
тўловчиларга комплекс хизматлар кўрсатишни, шунингдек улар томонидан солиқ 
мажбуриятларининг ихтиёрий бажарилишини таъминламаяпти;

2

•солиқ мажбуриятларини бажаришда маъмурий харажатлар (сарфланадиган вақт ва 
маблағ) даражаси юқори бўлиб қолмоқда;

3
•солиқ соҳасида имтиёзлар бериш борасида аниқ мезон ва механизмлар мавжуд эмас;

4

•хуфиёна иқтисодиёт даражасини қисқартиришга қаратилган, шунингдек тадбиркорлик 
фаолиятини қонунийлаштириш жараёнларини рағбатлантирувчи жамоатчилик назорати 
механизмлари мукаммал эмас;

5

•солиқ тўловчи билан солиқ органлари ўртасида маълумот алмашинувини таъминловчи 
ягона стандарт ва дастурий маҳсулотлар мавжуд эмас;

6

•солиқ ҳисоби сифатини пасайтирадиган, солиқ базасининг кенгайиши ва барқарор солиқ 
тушумларини таъминлашга тўсқинлик қиладиган идоралараро ахборот ҳамкорлиги суст 
йўлга қўйилган;

7

•юқори малакали кадрларни тайёрлаш соҳасида ҳамда солиқ органлари ходимлари 
фаолиятини баҳолашда тизимли камчиликлар мавжуд.
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ва солиқсиз даромадларнинг маълум кўринишлари 
айнан бир турига жамланиши мумкин. Аммо, 
даромадларнинг мазкур турлари минтақанинг жами 
солиқли ва солиқсиз даромадларини ўз таркибига 
олиши лозим; 
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