Тартиби бекор кардан, бозхондан ва боздоштани амали
шањодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукї
I. Муќаррароти умумї
1.Тартиби бекор кардан, бозхондан ва боздоштани амали
шањодатномаи тахассусии мутахассиси
барасмиятдарории гумрукї
(минбаъд-Тартиби мазкур) мутобиќи моддањои 148 Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон тањия гардида, тартиби бекор кардан, бозхондан ва
боздоштани шањодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории
гумрукиро (минбаъд-Шањодатномаи тахассусї) муќаррар менамояд.
2.Шањодатномаи тахассусї њуљљате ба њисоб меравад, ки сатњи
омодагии
довталабро
ба
талаботњои
нисбати
мутахассиси
барасмиятдарории гумрукї
муќарраргардида ва њуќуќи ба сифати
мутахассиси барасмиятдарории гумрукї
баромад карданро тасдиќ
менамояд. Шањодатномаи тахассусї дар тамоми њудуди Љумњурии
Тољикистон эътибор дошта, бо муњлати амал мањдуд карда намешавад.
II.Тартиби боздоштани амали шањодатномаи
тахассусї ва аз нав ба расмият даровардани он
3.Амали шањодатномаи тахассусї дар њолатњои зерин метавонад
боздошт карда шавад:
- њангоми аз љониби мутахассис вайрон кардани талаботи
ќонунгузории гумрукї бо пешнињоди маќомоти назорати давлатї ва њифзи
њуќуќ, ё баъди натиљаи санљиш аз љониби маќомоти гумрук;
- њангоми аз љониби мутахассис ба маќомоти гумрук пешнињод
шудани маълумоти нодуруст, ки дар рафти санљиш муайян карда шудааст.
4.Маќомоти гумруке, ки
асос барои боздошт кардани
Шањодатномаи тахассусиро ошкор менамояд, вазифадор аст ба Хадамоти
гумрук ва брокери гумрукие (намоянда), ки дар воњиди кории он ин
мутахассис ќарор дорад, хабар дињад.
5.Ќарор дар бораи боздошт шудани амали шањодатномаи тахассусї
бо нишон додани сабаб ва санаи боздошт аз љониби Хадамоти гумрук
ќабул карда мешавад.
6.Амали шањодатномаи тахассусї ба муњлати аз 3 то 6 моњ боздошт
карда мешавад.
7.Ќарори боздошт шудани шањодатномаи тахассусї аз рўзи ќабули
он мавриди амал ќарор мегирад.
8.Мутахассис то ба охир расидани муњлати боздошт шудани амали
Шањодатномаи тахассусї њуќуќ надорад амалиётњои гумрукиро дар доираи
салоњияти худ анљом дињад.
9.Ќарор дар хусуси аз нав ба расмият даровардани амали
шањодатномаи тахассусї баъди анљоми муњлати боздошт (дар асоси
хулосаи воњиди сохторї оид ба бартараф намудани камбудињои љойдошта )
аз љониби Хадамоти гумрук ќабул карда мешавад.

10.Нусхаи ќарор дар хусуси боздошти амали шањодатномаи тахассусї
ва аз нав ба расмият даровардани он ба шахсе, ки нисбати вай ин ќарор
бароварда шудааст, ширкати брокерие, ки аз номи он ин мутахассис
баромад менамояд ва воњидњои сохтории Хадамоти гумрук фиристода
мешавад.
III. Тартиби бозхонд шудани Шањодатномаи тахассусї
11.Шањодатномаи тахассусии мутахассис аз тарафи Хадамоти гумрук
дар њолатњои зайл бозхонд карда мешавад, агар:
-далели
гирифтани
шаҳодатномаи
тахассусии
мутахассиси
барасмиятдарории гумрукӣ бо истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ муқаррар
шуда бошад;
-мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ талаботи таълимро аз рўи
барномаи такмили ихтисос (квалификатсионӣ) мутобиқи қисми 3 моддаи
147 Кодекси гумрук вайрон карда бошад;
-дар давраи мўњлати боздошт шудани амали шањодатномаи тахассусї,
мутахассис барасмиятдарории гумрукиро анљом дода бошад.
12.Маќомоти гумруке, ки
далели асос барои бозхонд кардани
Шањодатномаи тахассусиро ошкор менамояд, вазифадор аст ба Хадамоти
гумрук ва брокери гумрукие (намоянда), ки дар воњиди кории он ин
мутахассис ќарор дорад, хабар дињад.
13.Ќарор дар бораи бозхонд шудани амали шањодатномаи тахассусї
бо нишон додани сабаб ва санаи бозхонд аз љониби Хадамоти гумрук
ќабул карда мешавад.
14.Амали шањодатномаи тахассусї ба муњлати 6 (шаш) моњ боздошт
карда мешавад.
15. Ќарори бозхонд шудани шањодатномаи тахассусї аз рўзи ќабули
он мавриди амал ќарор мегирад.
16. Мутахассис то ба охир расидани муњлати бозхонд шудани амали
Шањодатномаи тахассусї њуќуќ надорад амалиётњои гумрукиро дар доираи
салоњияти худ анљом дињад.
IV. Тартиби бекор кардани Шањодатномаи тахассусии мутахассисї
барасмиятдарории гумрукї
17.Шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукї
дар ҳолатҳои зайл бекор карда мешавад, агар:
- мутахассис якчанд маротиба барои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар
соҳаи фаъолияти гумрукӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда бошад;
- қарори суд дар бораи ҷазо дар шакли маҳрум сохтан аз ҳуқуқи
фаъолият ба сифати мутахассис барои мўҳлати муайян эътибори қонунӣ
пайдо карда бошад;
- мутахассис талаботи қисми 3 моддаи 144 Кодекси гумрукро вайрон
карда бошад;

- мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ талаботи таълимро аз рўи
барномаи такмили ихтисос (квалификатсионӣ) мутобиқи қисми 3 моддаи
147 Кодекси гумрук;
- дар давраи муњлати боздошт ва бозхонд шудани амали
шањодатномаи тахассусї, мутахассис барасмиятдарории гумрукиро анљом
дода бошад;.
- аз тарафи мутахассиси барасмиятдарории гумрукї дар Системаи
иттилоотии автоматонидашудаи ягона додани ваколати хизматии худ ба
шахси дигар;
- дар њолати зиёда аз ду маротиба боздошт ва бозхонд шудани амали
шањодатномаи тахассусї.
18.Маќоми гумруке, ки
далели асос барои бекор кардани
шањодатномаи тахассусиро ошкор менамояд, вазифадор аст ба Хадамоти
гумрук ва брокери гумрукие (намоянда), ки дар воњиди кории он ин
мутахассис ќарор дорад, хабар дињад.
19.Қарор дар бораи бекор кардани шаҳодатномаи тахассусии
мутахассис аз ҷониби Хадамоти гумрук қабул карда мешавад. Ҳамин
мақомот дар бораи бекор кардани шаҳодатномаи тахассусии мутахассис
қарори асоснок мебарорад. Нусхаи қарори мазкур ба шахсе, ки нисбати вай
ин қарор бароварда шудааст, фиристода мешавад.
20.Шахсе, ки шаҳодатномаи тахассусии ў бекор карда шудааст, ҳуқуқ
дорад нисбати қарор дар хусуси бекор кардани шаҳодатномаи тахассусї
тибқи боби 7 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон шикоят намояд.
21.Шахсе, ки шаҳодатномаи тахассусии ў бекор карда шудааст, ҳуқуқ
надорад такроран бо ариза барои гирифтани чунин шаҳодатномаи
тахассусӣ дар муҳлатҳои зерин муроҷиат намояд:
- дар давоми муҳлате, ки шахс ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалбшуда ба
ҳисоб меравад, агар шаҳодатномаи тахассусӣ тибқи асосҳои
пешбининамудаи сархати якуми банди 17 бекор карда шуда бошад;
- дар давоми муҳлате, ки тибқи ҳукми эътибори қонунӣ пайдокардаи
суд пешбинӣ шудааст, агар шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси
барасмиятдарории гумрукӣ тибқи асосҳои пешбининамудаи сархати
дуюми банди 17 бекор карда шуда бошад;
- дар давоми як соли қабули қарор дар бораи бекор кардани
шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ, агар ин
шаҳодатнома тибқи асосҳои пешбининамудаи сархатњои сеюм ва чоруми
банди 17 бекор карда шуда бошад.

