DÖWLET STATISTIK
HASABATY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy,
hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 1-gazna (Altyn asyr)

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 28-nji ýanwaryndaky
№ 17 buýrugy bilen tassyklanyldy

0603279

TÜRKMENISTANYŇ ALTYN ASYRYNY ÖSDÜRMEGIŇ DÖWLET
GAZNASYNYŇ MAKSATLAÝYN ÝÖRITE SERIŞDELERI
BARADA HASABAT
20___ ý. ýanwar–_____________aýlary boýunça

Çärýeklik
Tabşyrýar:
Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmeginiň döwlet gaznasy hasabat
döwründen soň aýyň 21-ne Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy______________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, Е-mail)

HSUK boýunça kod

HSUK boýunça şahamçanyň kody
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Görkezijileriň atlary

A
I. Serişdeleriň çeşmeleri
Ýylyň başyna galan serişdeler
Türkmenistana gelmäge we onuň çäklerinden üstaşyr geçmäge rugsatnamalaryň berilmegi üçin
ýygymlar
Awtoulag serişdeleriniň eýeleriniň üçünji taraplaryň öňündäki raýat jogapkärçiliginiň
ätiýaçlandyrylmagy üçin tölegler
Üstaşyr geçirilýän harytlaryň gümrükde resmileşdirilmegi üçin ýygymlar
Awtoulag serişdelerini dermanlamak boýunça işleriň geçirilmegi üçin ýygymlar
Üstaşyr geçirilýän we karantinde duran ýükleriň gözden geçirilmegi üçin ýygymlar
Türkmenistana gelmäge we onuň çäklerinden üstaşyr geçmäge rugsatnamalary resmileşdirmek
boýunça Tükmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň "Türkmenulaggözegçilik" döwlet
kärhanasynyň edýän hyzmatlary üçin ýygymlar
Awtoulag serişdeleriniň geoýerleşişini anyklaýan ulgamyň enjamlarynyň ulanylmagy bilen
edilen hyzmat üçin (awtoulag serişdeleriň eýelerinden) alynýan ýygymlar
Amyderýanyň üstünden geçýän awtomobil köprülerinden awtoulag serişdeleriniň geçendigi üçin
alynýan ýygymlar
Türkmenistana gelen we onuň çäginden üstaşyr geçen mahaly daşary ýurt döwletleriniň ýük
awtoulag serişdesi üçin goşmaça ýygymlar
Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň awtoulag serişdelerini çelek
köprüleriň üstünden geçirmek boýunça edýän hyzmatlary üçin hem-de geçelgelerde gatnatmagydaşamagy üçin tölegleri
Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän we onuň çäklerinden üstaşyr geçýän awtoulag
serişdeleriniň eýelerinden motor ýangyjynyň bahasyndaky tapawut üçin ýygymlar
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edýän konsullyk hyzmatlary üçin ýygymlar
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edýän konsullyk hyzmatlary üçin ýygymlar
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana
gelmek üçin pasportunyň resmileşdirilmegi we berilmegi, şeýle hem onuň çalşyrylmagy üçin
alynýan döwlet paçlardan
Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasy bilen döwlet serhedindäki geçitlerde hasaba almak
hem-de hasaba alyş içliklerini bermek üçin alynýan paçlar
Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşen Garşy hem-de Amybuhara kanallarynyň, şeýle hem
Özbegistan Respublikasy bilen bilelikdäki eýeçilik bolup durýan "Düýeboýun" suw howdanynyň
hojalyk desgalaryna hyzmat edýän toparyň işgärleriniň (Özbegistan Respublikasynyň
raýatlarynyň), awtoulaglaryň we tehnikanyň türkmen-özbek serhedinden geçmek üçin
rugsatnamalar resmileşdirilende alynýan hasaba alyş ýygymy
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Setiriň
№

A

B

Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasy bilen Döwlet serhedindäki geçitlerde hasaba almak
üçin alynýan paçlar
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasy bilen Döwlet serhedindäki geçitlerde hasaba almak
üçin alynýan paçlar
Daşary ýurt raýatlara Türkmenistanda işlemek üçin rugsatnamalaryň berilmegi we onuň
möhletiniň uzaldylmagy üçin ýygymlar
Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi we üstaşyr geçmegi üçin ýygymlar
Döwlet emlägini kärendesine bermekden gelýän girdejiler
Geleşikler boýunça gaýdyp gelen serişdeler
Daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanyň öňündäki döwlet bergisini düzgünleşdirmek hem-de
ony üzmek tertibinde iberýän harytlarynyň hasabyna Türkmenistana daşardan getirilýän we
ýerlenilýän harytlar üçin tölegler
Möhleti gaýra goýlan bergiler boýunça girdejilerden gelip gowuşmalar
Gaznanyň wagtlaýyn ulanylmaýan serişdelerini ýerleşdirmekden (maýa goýumy görnüşinde
ulanmakdan) alnan girdejiler
Şahsy adamlaryň we edara görnüşli taraplaryň meýletin gatançlary
ABŞ-nyň dollaryndaky girdejileriň jemi (02-23 setirleriň jemi)
Manatdaky girdejileriň jemi (02-23 setirleriň jemi)
Girdejileriň umumy jemi - manat hasabynda (set.24 х ABŞ-nyň dollarynyň
Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenen hümmeti + set.25)
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II. Serişdeleriň ulanylýan ugry
Türkmenistanyň Hökümetiniň ätiýaçlyk daşary ýurt puly goruna geçirmeler
Ulag ulgamynyň täze desgalarynyň gurluşygyna we ulanylýanlarynyň durkuny täzelemäge maýa
goýumlar
Döwlet awtoýollarynyň täze ulgamlarynyň gurluşygyna we ulanylýanlarynyň durkuny täzelemäge
maýa goýumlary görnüşinde ulanmak, şol sanda olary saklamak hem-de abatlamak boýunça
çykdajylar
Obasenagat toplumynyň pudaklaryna maýa goýumlary görnüşinde ulanmak, şol sanda oba hojalyk
tehnikasyny satyn almak hem-de beýleki dolanşykda däl serişdeler üçin çykdajylar
Hususy telekeçilik bilen meşgullanýanlaryň bäsleşik esasynda seçilip alnan maýa goýum
taslamalaryny maliýeleşdirmek
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№

Görkezijileriň atlary
A
I-nji bölümde görkezilen ýygymlary, paçlary we tölegleri alýan kärhanalaryň hem-de guramalaryň
amallary geçirmek boýunça we beýleki çykdajylarynyň öwezini dolmak (Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2003-nji ýylyň17-nji fewralyndaky 6129 belgili kararyna laýyklykda) (33–36
setirleriň jemi) – hemmesi:
şol sanda:
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy
Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň "Türkmenulaggözegçilik" döwlet
kärhanasy
Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy
Gaznanyň gündelik işini maliýe we maddy-enjamlaýyn taýdan üpjün etmek,
şol sanda onuň edarasyny saklamak üçin çykdajylar
Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilen beýleki maksatlar üçin çykdajylar
ABŞ-nyň dollaryndaky çykdajylaryň jemi (set.27+28+29+30+31+32+37+38)
Manatdaky çykdajylaryň jemi (set.28+29+30+31+32+37+38)
Çykdajylaryň umumy jemi - manat hasabynda (set.39 х ABŞ-nyň dollarynyň
Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenen hümmeti + set.40)
Ýylyň ahyryna galan serişdeler (set. 01 + set.24 - set.39) (set.01 + set.25 - set.40)
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Geçen ýylyň degişli
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Hasabat döwründe
ýerine ýetirileni
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№1-gazna (Altyn asyr) “Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň
maksatlaýyn ýörite serişdeleri barada hasabat” (çärýeklik)
döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZME
№1-gazna (Altyn asyr) forma boýunça hasabaty Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň
döwlet gaznasy maliýe hasabaty esasynda artýan jem bilen düzülýär we Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetine her çärýekde, formanyň salgy böleginde göz öňünde tutulan möhletinde
tabşyrýar.
1 we 2 sütünlerde Türkmenistanyň döwlet býujetinde tassyklanan esasy maliýe-ykdysady
görkezijiler boýunça ýyllyk tabşyryklar doldurylýar.
Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň serişdeleriniň çeşmelerine girýän
ýygymlar, goşmaca tölegler we paçlary, Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda
kadalaşdyrýan goýumlarynyň möçberine görä alynýar we 02 den 23 setirlerde görkezilýär.
Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň
serişdeleriniň çykdajylary, kanunçylyk namalary esasynda tertipleşdirilýär.

maksatlaýyn

ýörite

Gazna tarapyndan girdejileriň we çykdajylaryň manat we walýuta hasaplaryndaky hasaby
aýratyn ýöredilýändigi sebäpli, şu görnüşdäki hasabat, daşary ýurt walýutasyndaky gelip gowuşmalar
– ABŞ-nyň müň dollary; milli walýutadaky gelip gowuşmalar - müň manat ölçeg birliginde
görkezilýär.
Daşary ýurt walýutasyndaky (ABŞ-nyň dollaryndan başgalar) gelip gowuşmalar,
Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen resmi hümmeti boýunça ABŞ-nyň dollaryna
öwrülýär.
Jemleýji 26 we 41 setirlerde milli walýutadaky ekwiwalentiniň jemi görkezilýär.

Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

