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«Организацей рузкъах йолча налогах долча» 

ГIалгIай Республика Закона 5 статье хувцам юкъебахьара хьакъехьа 

 

 

 ТIаийцад     

    ГIалгIай Республика 

    Халкъа Гуллама                                                       2020  шера 25 июне 

 

Статья 1 

  «Организацей рузкъах йолча налогах долча» 2003 шера 24 ноябрерча 

№59-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2003, 29 

ноябре; 2005, 12 феврале, 21 апреле; 2006, 21 январе, 6 апреле; газет 

«Сердало», 2007, 26 апреле; 2010, 1 апреле, 10 июле; газет «ГIалгIайче», 

2012, 20 октябре; 2014, 6 феврале, 30 октябре; Официальни бокъон хоама 

интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июле; 2016, 20 декабре; 2017, 

31 октябре) 5 статье хувцам юкъехьо, хьалхара абзац укх редакце дIа 

язъеш: 

«ГIалгIай Республике инвестиционни къахьегамах долча» 2019 шера 

26 июнерча №20-РЗ йолча ГIалгIай Республика Законаца нийса, ГIалгIай 

Республика доазон тIа инвестиционни къахьегам дIахьош йолча 

организацеша, ГIалгIай Республика доазон тIа инвестиционни къахьегам 

дIахьош йолча организацей, статуса нийса хилар тешал ду свидетельство а 

долаш, ГIалгIай Республика доазон тIа инвестиционни къахьегам дIахьоча 

организацей реестра юкъейихьача, мукъа йоалийт организацей рузкъах 

йола налог яла ца езаш, инвестиционни проект кхоачашъе хьадаьча е 

хьаийцача, инвестиционни проект кхоачашъе йолаеча ханага налог тоха 

езача базе юкъе ца доагIача рузкъан хьакъехьа, инвестиционни проектах 
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дIабаха мах меттаоттача юкъа. Приоритетни инвестиционни проекташ 

юкъарча боараме 20 000 000 (ткъо миллион) сомагара 700 000 000 (ворхI 

бIаь миллион) сомага кхаччалца кхоачашъеш еш йола организацеш мукъа 

йоах организацей рузкъах налогаш яла ца езаш, инвестиционни проектах 

дIабаха мах меттаоттача юкъа, бакъда пхе шерал дукхагIа а доацаш. 

Приоритетни инвестиционни проекташ юкъарча боараме 700 000 000 

(ворхI бIаь миллион) сом а кхы дукхагIа а кхоачашъеш еш йола 

организацеш мукъа йоах организацей рузкъах налогаш яла ца езаш, 

инвестиционни проектах дIабаха мах меттаоттача юкъа, бакъда бархI 

шерал дукхагIа а доацаш. Укх абзацо белгалъяь льгота хьаэцара бокъонах 

налогаш луш волчо цкъа пайда эца йиш я цхьа инвестиционни проект 

кхоачашъеш. Укх абзацо белгалъяь льгота налогаш луш волчун дIайоал, 

нагахьа санна инвестиционни оттабаь барт бар, ханал хьалха соцабича, 

инвестиционни барт бар дохадаь налогови хан-юкъа хьалхарча дийнахьа 

денз. Налогови льгота хьаэцара духьа налогаш луш волчо, ше волча йолча 

налогови органе авансови луча ахчай налогови расчеташца (налогови 

декларацеца) цхьана дIалу, организацей рузкъах йолча налогах, льготни 

налог тоха езача рузкъан перечень.». 

 

Статья 2  

 Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально кепатеха 

цхьа бутт баьлча, бакъда аргIан налогови хан-юкъ йолалуча 1-ча денал 

хьалхагIа а доацаш, дер дIа-хьа дарж 2020 шера 1 январе денз хьахиннача 

бокъон юкъ-моттигашка. 
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