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№1-ygtyýarnama “Hojalyk subýektleriň ygtyýarlandyrylan işi barada hasabat”
(ýarym ýyllyk) döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça
GOLLANMA
№1-ygtyýarnama hasabat formasy ygtyýarnarmasy (lary) bar bolan we onuň (olaryň)
esasynda işleýän ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň hojalyk subýektleri ygtyýarnama (lary)
beren edara we ýerleşýän ýeri boýunça statistika edarasyna hasabat döwründen soňky aýyň 25-ne
çenli:
- döwlet eýeçiligini goşmazdan, eýeçiligiň ähli görnüşindäki hemme ýuridiki
şahslar,
- hususy telekeçiler tabşyrýarlar.
Şonda ygtyýarnama (lary) beren we diňe ygtyýarnama (lar) berlen işiň görnüşleri boýunça
hasabat alýan edaradan tapawutlylykda, ýerleşýän ýeri boýunça statistika edarasyna
ygtyýarlandyrylýan işleriň hemme görnüşleri boýunça görkezijileri öz içine alýan jemleýji
hasabaty tabşyrylmaly.
Ykdysady işiň esasy görnüşi ýylyň başyndan kesgitlenilýär we ýylyň dowamynda
üýtgedilmeýär.
Kärhana doly adyny, ýerleşýän ýeriniň takyk salgysyny, telefon belgisini, subýektiň
tapawutlandyryjy koduny (HSUK), işiň esasy görnüşiniň koduny (YIGDK), eýeçiligiň görnüşiniň
koduny (EGDK), guramaçylyk-hukuk görnüşini (GHGDK) we beýlekileri görkezmeli.
Hususy telekeçiler doly familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, hususy salgyt belgisini,
ýaşaýan ýeriniň salgysyny, telefon (faks) belgisini YIGDK we YIGDK rev2 klassifikatorlaryna
laýyklykda Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň taýýarlaýan ykdysady işiň görnüşleriniň
sanawyna laýyklykda hususy telekeçiniň esasy ykdysady işiniň adyny görkezmeli.
1 BÖLÜM. UMUMY YKDYSADY GÖRKEZIJILER
Eger hojalyk subýekti – kärhana ýa-da hususy telekeçi – ygtyýarlandyrylýan işiň birnäçe
görnüşlerini ýerine ýetirýän bolsa, statistika edarasynyň salgysyna tabşyrylýan hasabat formasynyň
1 bölüminde şu işleriniň ähli görnüşleri boýunça görkezijileriň (04, 06, 08, 10 setirler) umumy
möçberleri görkezilýär.
01-nji setir Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň 2008-nji ýylyň 10-njy
oktýabryndaky №44 buýrugy bilen tassyklanan “Işgärleriň sanynyň we iş hakynyň statistikasy
boýunça gollanma” laýyklykda doldurylýar we işe formal berkidilen işgärleriň aýratyn toparlaryny
(göwreliligi we çaga dograndygy üçin hem-de çagalara seretmek üçin goşmaça rugsatdaky aýallar,
administrasiýanyň başlangyçlary boýunça iş haky tölenmezden zähmet rugsadyndakylar we ş.m.)
aýyrmak bilen, sanaw boýunça işgärleriň hakyky sany görkezilýär.
01a setir boýunça öndürilýän önümiň (hyzmatlaryň) önümçiliginde meşgul aýal-gyzlaryň
umumy sany görkezilýär, 01a setir 01-nji setirden kiçi ýa-da deň bolup biler.
02-nji setirde alnan ygtyýarnama boýunça öndürilýän önümiň (hyzmatlaryň) önümçiliginde
meşgul işgärleriň umumy sany görkezilýär, 02-nji setir 01-nji setirden kiçi ýa-da deň bolmaly.
02a setirde alnan ygtyýarnama boýunça öndürilýän önümiň (hyzmatlaryň) önümçiliginde
meşgul aýal-gyzlaryň umumy sany görkezilýär, 02a setir 02-nji setirden kiçi ýa-da deň bolup biler.

03-nji setirde zawodyň içerki dolanyşygyny goşmazdan, öndürilen önümiň (işiň, hyzmatyň)
hereket edýän nyrhlardaky (GBS-i we aksizi goşmazdan) öndürilen önümiň hemme görnüşleri
boýunça jemi möçberi görkezilýär. Bu maglumatlar ýuridiki şahs ýa-da hususy telekeçi tarapyndan
amala aşyrylýan ykdysady işleriň ähli görnüşleri boýunça öndürilen harytlaryň we hyzmatlaryň
möçberi barada maglumatlary jemlemek arkaly emele getirilýär. Zawodyň içerki dolanyşygy
öndürilen taýýar we ýarym taýýar önümleriň öz senagat-önümçilik hajatlary üçin ulanylýan
böleginiň gymmaty (esasy serişdeleriniň düzümine girýän önümlerden başga) bolup durýar.
Eksporta goýberilýän önümler öndürijiniň hakyky goýberiliş bahalaryndaky öndürilen senagat
önüminiň möçberine, önüme goşulan salgydy, aksizi, gümrük pajyny we ugradyş stansiýasyndan
eksport edilýän nokadyna çenli ulag çykdajylaryny goşmazdan, önümiň öndürilen senesine
manadyň Türkmenistanyň Banklar arasyndaky walýuta biržasy tarapyndan bellenen hümmeti
boýunça hasaplanan şertnama nyrhlary boýunça goşulýar. 04-nji setir 03-nji setirden kiçi ýa-da deň
bolmaly.
05-nji setirde önümi (hyzmatlary) ýerleşdirmekden alnan girdeji görkezilýär. Önümi
(hyzmatlary) ýerleşdirmekden alnan girdeji Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň 2013-nji ýylyň
14-nji martyndaky № 45-Ö buýrugy bilen tassyklanan „Girdejileri we çykdajylary emele getirmek
boýunça usulyýet maslahatlary“ esasynda kesgitlenýär. 06-nji setir 05-nji setirden kiçi ýa-da deň
bolmaly.
07-nji setirde Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň 2013-nji ýylyň 14-nji martyndaky
№ 45-Ö buýrugy bilen tassyklanan „Girdejileri we çykdajylary emele getirmek boýunça usulyýet
maslahatlaryna“ laýyklykda özüne düşýän gymmatyna goşulýan harajatlar girizilýär. 08-nji setir 07nji setirden kiçi ýa-da deň bolmaly.
09-njy setirde salgyt salynmazyndan öň, jemi girdejileriň möçberiniň hem-de önümleri
ýerleşdirmek we hyzmat etmek boýunça çykdajylaryň möçberiniň arasyndaky tapawut hökmünde
kesgitlenýän peýda (zyýan) görkezilýär. 10-njy setir 09-njy setirden kiçi ýa-da deň bolmaly.
11-nji setir kärhana ýa-da hususy telekeçi tarapyndan esasy serişdelere (önümçilik we
önümçilik däl maksatly obýektleriň gurluşygyna, awtomobilleri, enjamlary, kompýuterleri we
beýleki tehnikalary satyn almaga, köpýyllyk bag agaçlaryny oturtmaga we ösdürip ýetişdirmäge
hem-de önüm berýän mallary edinmäge harajatlary) maýa goýumlary amala aşyrylanda doldurylýar
we bu setir maliýe serişdeleriniň çeşmesine we maksadyna (önümçilik we önümçilik däl maksatly)
garamazdan, hasabat döwründäki ähli maýa goýumlary umumylykda görkezilýär. 12-nji setir 11nji setirden kiçi ýa-da deň bolmaly.
13-nji setirde hasabat döwrüniň ahyryna bar bolan esasy serişdeler doly balans gymmaty
boýunça görkezilýär. Esasy serişdeleriň doly balans gymmaty - bu olaryň geçirilen gaýtadan
bahalandyrylyşy
ýa-da kanunçylyk namalaryna laýyklykda göz öňünde tutulan beýleki
ýagdaýlardaky üýtgetmeleri hasaba alýan ilkibaşdaky gymmatydyr. 14-nji setir 13-nji setirden kiçi
ýa-da deň bolmaly
2 BÖLÜM. IŞIŇ YGTYÝARLANDYRYLÝAN GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA ÖNÜMIŇ
(HYZMATYŇ) ÖNDÜRILIŞI
2-nji bölümiň A sütüninde hojalyk subýekti bar bolan ähli ygtyýarnamalar boýunça
öndürilen önümiň ýa-da edilen hyzmatyň her bir görnüşini görkezmeli. Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyklykda hasaba alnan Söwda markasyna şahadatnamasy bar bolan ýagdaýynda
respondent tarapyndan B sütün doldurylýar. Ç sütün Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
komitetiniň 2014-nji ýylyň 21-nji noýabryndaky №75 buýrugy bilen tassyklanan “Senagat
önümleriniň sanawynyň” esasynda doldurylýar. D sütüninde öndürilýän önümiň ölçeg birligi
görkezilýär. 1-nji sütünde ygtyýarnama boýunça öndürilen önümiň görnüşleri boýunça natural
görnüşiniň möçberi, 2-nji sütünde bolsa – gymmatlyk görnüşinde görkezilýär.
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3 BÖLÜM. YGTYÝARNAMA BARADA MAGLUMAT
3-nji bölümiň A sütüninde hojalyk subýektine önüm öndürmek (hyzmat etmek) üçin
ygtyýarnama beren edaranyň ady görkezilýär. Statistika edarasyna tabşyrylýan hasabatynda A we B
sütünlerde ygtyýarnama beren ähli edaralaryň we respondent tarapyndan amala aşyrylýan
ygtyýarlandyrylýan işiň ähli görnüşleri sanalyp görkezilmeli.

Ykdysadyýetiň döwlete
dahylsyz böleginiň statistika
müdirligi
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