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2022 - yil 15 - dekabr VI-69-188-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

 

Xalq deputatlari Kattaqoʻrgʻon shahar Kengashining 2022-yil 19-
yanvardagi VI-47-4-7-106-K/22-sonli “Kattaqoʻrgʻon shahrining 2022-
yilgi mahalliy budjetini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qaroriga oʻzgartishlar

kiritish toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 27-moddasi, Oʻzbekiston
Respublikasi  Moliya  Vazirligining  2022-yil  7-noyabrdagi  06/04-32-3856-
sonli  hamda  Samarqand  viloyat  hokimligi  moliya  bosh  boshqarmasining
2022-yil  30-noyabrdagi 01/02-38/891-sonli  tavsiya xatlarini  inobatga olib,
“Mahalliy  davlat  hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Oʻzbekiston  Respublikasi
Qonunining  6  va  24-moddalariga  asosan  xalq  deputatlari  Kattaqoʻrgʻon
shahar Kengashining oltinchi chaqiriq oltmish toʻqqizinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1.  Xalq  deputatlari  Kattaqoʻrgʻon  shahar  Kengashining  2022-yil  19-
yanvardagi  “Kattaqoʻrgʻon  shahrining  2022-yilgi  mahalliy  budjetini
tasdiqlash toʻgʻrisida”gi VI-47-4-7-106-K/22-sonli  qarorining 1-ilovasidagi
4-5-8-10-11-qatorlari  (bandlari)  1-ilovaga  muvofiq  yangi  tahrirda  bayon
etilsin.

2.  Shahar  hokimligi  Moliya  boʻlimi  mudiri  (F.Sadriddinov)
Kattaqoʻrgʻon shahar mahalliy budjetining 2022-yil tasdiqlangan daromadlari
rejasiga Samarqand viloyat hokimligi Moliya bosh boshqarmasini xabardor
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qilingan holda tegishli oʻzgartirishlar kiritilishini taʼminlasin.

3. Shahar hokimligi matbuot xizmati (A.Abduxamidov), “Kattaqoʻrgʻon
tongi”  gazetasi  tahririyati  (T.Xamidov)lar  mazkur  qarorni  rasmiy  eʼlon
qilinishini hamda shahar hokimligining rasmiy veb-saytiga joylashtirilishini
taʼminlansinlar.

4.  Mazkur  qarorning  ijrosini  nazorat  qilish  Xalq  deputatlari  shahar
Kengashining  Mahalliy  budjet,  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish,
investitsiyalar  va  tadbirkorlikni  rivojlantirish  masalalari  boʻyicha  doimiy
komissiyasi  (S.Gadayev)  va  shahar  hokimining  birinchi  oʻrinbosari
(M.Toshpulatov)lar  zimmasiga  yuklatilsin.

Kengash raisi G. Alimova
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on
shahar Kengashining

2022 yil 15 dekabrdagi
VI-69-188-7-106-K/22-son qaroriga

1-ilova
Xalq deputatlari Kattaqoʻrgʻon shahar Kengashining 2022-yil 19-yanvardagi 

VI-47-4-7-106-K/22-sonli “Kattaqoʻrgʻon shahrining 2022-yilgi mahalliy budjetini
tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qaroriga kiritilayotgan oʻzgartirishlar

 

1. 1-ilovada:

            Jismoniy shaxslardan olinadigan yer soligʻi pozitsiyasi quyidagi tahrirda
bayon etilsin:

 

Soliq turi Summa
(soʻmda)

Jismoniy shaxslardan olinadigan yer soligʻi 2 809 000 000
 

            Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan
daromad soligʻi pozitsiyasi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

 

Soliq turi Summa
(soʻmda)

Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan
olinadigan daromad soligʻi

2 107 000 000

 

            Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq pozitsiyasi quyidagi
tahrirda bayon etilsin:

 

Soliq turi Summa
(soʻmda)

Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq 3 025 200 000
           

            Yakuniy isteʼmolchilarga benzin, dizel  yoqilgʻisi  va gaz realizatsiya
qilishdagi aksiz soligʻi pozitsiyasi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

 

Soliq turi Summa
(soʻmda)
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Yakuniy isteʼmolchilarga benzin, dizel yoqilgʻisi va gaz
realizatsiya qilishdagi aksiz soligʻi

6 301 000 000

 

            Aylanmadan olinadigan soliq pozitsiyasi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

 

Soliq turi Summa
(soʻmda)

Aylanmadan olinadigan soliq 4 846 700 000
 


