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 № 2-ät

HRBNGU

0603070

ÄTIÝAÇLANDYRYŞYŇ WE GAÝTADAN
ÄTIÝAÇLANDYRYŞYŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA
BAGLAŞYLAN, HEREKET EDÝÄN
ŞERTNAMALAR WE ÄTIÝAÇLANDYRYŞ
TÖLEGLERI BARADA HASABAT
20___ ý. ýanwar-_____________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2017-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky
№ 62 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan
ähli ätiýaçlandyryş guramalary hasabat döwründen soň
aýyň 20-ne çenli:
a) Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine;
b) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine.

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

2
0603070

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Şertnamalaryň
sany, birlik

А
Meýletin ätiýaçlandyrma (02, 06, 13 setirleriň jemi):
şol sanda:
Şahsy ätiýaçlandyrma (03-05 setirleriň jemi)
şol sanda:
ömrüň
heläkçilik ýagdaýlaryň
saglygy goraýyşyň
Emläk ätiýaçlandyrmasy (07-12 setirleriň jemi)
şol sanda:
ýerüsti ulag serişdeleriň
howa ulag serişdeleriň
suw ulag serişdeleriň
ýükleriň
emlägiň beýleki görnüşleriniň
maliýe töwekgelçiliginiň .
Jogapkärçiligiň ätiýaçlandyrmasy (14-16 setirleriň jemi)
şol sanda:
karzlaryny üzmänligi üçin bergidarlaryň
halkara ýükleri daşalmagy amala aşyrýan daşaýjylaryň
jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrmasy
jogapkärçiligiň başga görnüşleriniň
Hökmany ätiýaçlandyrma (18-22 setirleriň jemi)
şol sanda:
awtoulag serişdeleriniň eýeleriniň (ýolagçylary
gatnadyjylaryň) ätiýäçlandyryşy
ýokary töwekgelçilikli şertlerde işleýän
işgärleriň ätiýaçlandyryşy
ekologiýa ätiýaçlandyrmasy
ýangyndan döwlet ätiýaçlandyrmasy
hökmany başga görnüşleriniň ätiýaçlandyrmasy
Hemmesi (01, 17 setirleriň jemi)

В
01

1

Ätiýaçlandyryş
tölegleriniň
möçberi,
müň manat
2

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

(goly)

№ 2-ät “Ätiýaçlandyryşyň we gaýtadan ätiýaçlandyryşyň görnüşleri boýunça baglaşylan,
hereket edýän şertnamalar we ätiýaçlandyryş tölegleri barada hasabat” (çärýeklik )
döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
Forma № 2-ät (aýlyk) döwlet ätiýaçlandyryş guramalary hasabatyň salgy bölegindäki göz
öňünde tutulan salgylara we möhletde tabşyrýarlar. Hasabatyň maglumatlary müň manatda
görkezilýär, oturdan soň bir belgili san bilen görkezilýär.
01 setirde meýletin ätiýaçlandyrmanyň hemme görnüşleri boýunça şertnamalaryň sany we
ätiýaçlandyryş tölegleriniň möçberi görkezilýär (02, 06, 13 setirleriň jemi).
02 setirde şahsy ätiýaçlandyrma boýunça maglumatlar görkezilýär (03-05 setirleriň jemi).
03, 04, 05 setirler boýunça ätiýaçlandyrmanyň görkezilen her bir görnüşi boýunça
maglumatlar görkezilýär.
06 setirde emläk ätiýaçlandyrmasy boýunça maglumatlar görkezilýär (07-12 setirleriň
jemi).
07–12 setirlerde emläk ätiýaçlandyrmanyň her bir görnüşleri boýunça maglumatlar
görkezilýär.
13 setirde jogapkärçiligiň ätiýaçlandyrmasy boýunça maglumatlar görkezilýär (14-16
setirleriň jemi).
14–16 setirlerde jogapkärçiligiň ätiýaçlandyrmasynyň görkezilen her bir görnüşleri
boýunça maglumatlar görkezilýär.
17 setirde hökmany ätiýaçlandyrmanyň görnüşleri boýunça şertnamalaryň sany we
ätiýaçlandyryş tölegleriniň möçberi görkezilýär (18-22 setirleriň jemi).
18 setirde awtoulag serişdeleriniň eýeleriniň (ýolagçylary gatnadyjylaryň) ätiýaçlandyryşy
boýunça maglumatlar görkezilýär.
19 setirde ýokary töwekgelçilikli şertlerde işleýän işgärleriň ätiýaçlandyryşy boýunça
maglumatlar görkezilýär.
20 setirde ekologiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça maglumatlar görkezilýär.
21 setirde ýangyndan döwlet ätiýaçlandyrmasy boýunça maglumatlar görkezilýär.
22 setirde başga görnüşleriniň ätiýaçlandyrmasy boýunça maglumatlar görkezilýär.
23 setirde 01 we 17 setirleriň jemi görkezilýär.

Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

