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STATISTIK GÖZEGÇILIGI

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

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 №RPT-ÄK

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2014-nji ýylyň 26-njy noýabryndaky
№ 77 buýrugy bilen tassyklanyldy

HRBNGU

ÄTIÝAÇLANDYRYŞ GURAMASYNYŇ
HARAJATLARY BARADA HASABAT
2015-nji ýyl üçin

Ýyllyk
Tabşyrýarlar:
ätiýaçlandyryş işini amala aşyrýan ýuridiki şahslar:
- ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna 2016-njy ýylyň 25-nji
apreline çenli möhletde

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

HSUK boýunça
kod
Ätiýäçlandyryş iş
topary

manat
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Ady
1
Atiýaçlandyryş amallary ýöretmek boýunça çykdajylar,dolandyryş çykdajylary, maýa
goýumlary bilen bagly bolan çykdajylardan başga, gaýry çykdajylar (set. 02 + set. 16)
şolardan:
Maddy harajatlar
şol sanda :
kagyz
diwanhana polimer zatlar
ätiýaçlandyryş polisi (şahadatnamalar, sertifikatlar, kwitansiýalar), takyk
hasabat blankalary we şolara meňzeş resminamalar
beýleki kagyzdan diwanhana zatlar (bellige alyş žurnallar, buhgalterçilik
kitaplar, kagyzlary tikmek üçin papkalar we kagyzdan ýa-da gaty kagyzdan
gaýry diwanhana zatlar
kitaplar
gazetler, žurnallar we gaýry döwürleýin çap önümler we elektron görnüşinde
ýangyç we gaýry ýangyç-çalgy serişdeler
tekerler, şinalar,pokryşkalar we rezin kameralar
ofisler üçin we hemişe gerekli metal enjamlar
ýagtylandyryş enjamlary we elektrik lampalar
awtoulag serişdeleri we olaryň herekete getirijileri üçin bölekler we gerekli zatlar
ýazýan zatlar
03-14 setirlerde görkezilmedik beýleki maddy harajatlar (set. 02 aýyrmak
03-14 set. jemi)
Gaýry harajatlar

Setir
belgisi
2
01

02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16

şol sanda :
esasy serişdeleri we başga emläkleri abatlamak boýunça çykdajylar
buhgalterçilik hasaba alyş we audit, hasap ýörediş, geňeşdarlyk ulgamyndaky hyzmatlar üçin
tölegler

17

Jemagat harajatlary
şolardan:
elektrik energiýa tölegi
ýyladyş tölegi
suw üpjünçiligi üçin töleg
kärendä alnan esasy serişdeler boýunça kärende tölegi
şondan :
maşynlara we enjamlara
binalara, desgalara, jaýlara
wekilçilik harajatlary
gulluk iş saparlarynyň harajatlary
işgärleri taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak üçin çykdajylar
garawulçylyk hyzmatlarynyň tölegi
inkassator we detektiw hyzmatlaryň tölegi
mahabatlandyryşy öndürmek we ýaýratmak boýunça hyzmatlarynyň tölegi
karz beriji guramalaryň hyzmatlarynyň tölegi
aragatnaşyk, telekommunikasion we habarlar ulgamlarynyň hyzmatlarynyň tölegi
poçta we kurýer gatnaşyk hyzmatlarynyň tölegi
hasaplaýyş tehnikalaryny we maglumatlar tehnologiýalaryny peýdalanmak, maglumatlary
işläp taýýarlamak bilen bagly gaýry hyzmatlaryň tölegi
işgärleri seçip almak we işçi güýjini kreýine almak boýunça hyzmatlarynyň tölegi
hukuk hyzmatlarynyň tölegi
buhgalterçilik hasaba alyş we audit, hasap ýörediş ulgamyň, salgyt salmak meseleleri
boýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryň tölegi
hasabaty çap etmek üçin harajatylar
sprawkalary, statistik maglumatlary, netijeleri we beýleki şolara meňzeş resminamalary berýän
guramalaryň hyzmatlarynyň tölegi
aktuari hyzmatlaryň tölegi
saglygyň we ömrüň ätiýaçlandyryş şertnamasy baglaşylanda saglyk gözegçiligi üçin
çykdajylar
ätiýaçlandyryş agentlerini we ätiýaçlandyryş brokkerlerini sylaglamak üçin çykdajylar

18

ätiýaçlandyryş töwekgelçiligi bahalandyrmak, emlägiň ätiýaçlandyryş gymmatyny we
ätiýaçlandyryş tölegiň möçberini kesgitlemek , ätiýaçlandyryş ýagdaýlaryň netijelerini

43

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Hemmesi
3
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Ady
1
bahalandyrmak, ätiýaçlandyryş tölegleri düzgünleşdirmek üçin hünärmenleriň (şol sanda
ekspertleriň, sýurweýerleriň, awariýny kommisarlaryň) hyzmatlarynyň tölegi
beýleki harajatlar (set. 16 - (17,18, 22, 25 - 43)) setirleriň jemi

Setir
belgisi
2

Hemmesi
3

44

Ýolbaşçy

___________________________
(F.A.A.)

_______________________
(goly)

Baş
hasapçy

___________________________
(F.A.A.)

_______________________
(goly)

Ýerine ýetiriji

________________________

________________________

(w ezipesi)

_______________________
(habarlaşmak üçin telefon belgisi)

_________________

(F.A.A.)

(goly)

«____»_______________20_____ý.

(hasabatyň doldurylan senesi)

Statistiki gözegçilik formalaryny doldurmak boýunça görkezmeler
Umumy düzügünler
1.№RPТ-ÄK statistik gözegçilik formasy boýunça maglumatlary gaýtadan ätiýaçlandyryşy goşmak bilen
Türkmenistanyň kanunçylygy boýunça ýuridiki tarap hasaplanylýan we ätiýaçlandyryş işini amala aşyrmaga ygtyýarnama
alan ätiýaçlandyryş guramalary tabşyrýarlar.
2.Forma esaslandyryjy resminamalaryň, ätiýaçlandyryş guramalarynyň buhgalterçilik hasaba alyş we buhgalterçilik
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hasabatynyň maglumatlarynyň esasynda doldurylýar. Düzüminde şahamçalary we beýleki ýerli birlikleri bolan ätiýaçlandyryş
guramasy ýerleşýän ýerine garamazdan oňa girýän ähli şahamçalar, wekilçilikler we onuň beýleki aýratynlandyrylan
bölümçeleri boýunça maglumatlary goşmak bilen formany düzýärler.
3.Formanyň salgy böleginde bellenen tertipde hasaba alnan esaslandyryjy resminamalara laýyklykda hasabat
berýän ätiýaçlandyry guramasynyň doly ady görkezilýär. Doly adynyň soňunda ýaýyň içinde gysgaldylan ady berilýär.
“Poçta salgysy” setirinde ätiýaçlandyryş guramasynyň poçta indeksi bilen salgysy görkezilýär.
4.Hasabat beren ätiýaçlandyryş guramasy formanyň kod böleginde Türkmenstatyň çäklerdäki edaralary tarapyndan
guramalara berilýän HSUK-yň kodunyň esasynda Hojalyk subýektleriniň umumy klassifikatorynyň kody goýulýar.
5.“Ätiýaçlandyryş işi topary” sütünde kod böleginde hasabat döwründe diňe ätiýaçlandyrmany amala aşyran
ätiýaçlandyryş guramasy 01 kody, ätiýaçlandyrma we gaýtadan ätiýaçlandyrma – 02, diňe gaýtadan ätiýaçlandyrma – 03 kody
goýýar.
II. Formanyň görkezijilerini doldurmak
6.01 setir boýunça ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyryş amallaryny geçirmek, ätiýaçlandyrma, gaýtadan
ätiýaçlandyrma şertnamalaryny resmileşdirmek, ätiýaçlandyryş guramasyny dolandyrmak bilen baglanyşykly çykdajylar,
şeýle hem gaýry çykdajylar görkezilýär.
7.02 setirde ätiýaçlandyryş guramasynyň mаddy harajatlary görkezilýär. Maddy harajatlara çykdajylaryň
möçberi 1 sütünde sanalan maddy harajatlaryň görnüşleri boýunça paýlanylýar we 3 sütünde 03-14 setirlerde görkezilýär.
15 setirde 1 sütünde 03-14 setirler boýunça görkezilmedik maddy harajatlar üçin çykdajylar görkezilýär. 02 setiriň
maglumatlary 03-15 setirler boýunça maglumatlaryň jemine deň.
8.16 setirde ätiýaçlandyryş guramasynyň gaýry harajatlary görkezilýär.
17 setirde ätiýaçlandyryş amallary amala aşyrylanda ulanylýan esasy serişdeleriň we dolandyryş we umumy
hojalyk maksatly beýleki emlägiň abatlaýyş işlerine çykdajylar görkezilýär.
18 setirde lagym çykdajylary, 19-21 setirlerde elektrik energiýasyna, ýyladyşa we suw üpjünçiligine töleg
görkezilýär.
22 setirde kärendesine alnan esasy serişdelere kärende tölegi, 23 we 24 setirlerde bolsa maşynlar we enjamlar üçin
töleg, binalar, desgalar we jaýlar üçin töleg görkezilýär.
26 setirde gulluk iş saparlary üçin çykdajylar görkezilýär, ol şäheriçi we şäherara ulagyna töleg, ýaşamak, iýmit
üçin, gije-gündizlik töleg çykdajylary, wizalary, pasportlary, çagyryşlary we beýleki şoňa meňzeş resminamalary
resmileşdirmek üçin çykdajylara tölegi öz içine alýar.
28 setirde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň edaradan daşary gorag gullugy bilen, gorag işleri bilen
meşgullanmaga ygtyýarnamasy bolan beýleki ýöriteleşdirilen guramalar bilen baglaşylan şertnamalara laýyklykda gorag
boýunça hyzmatlara tölegi goşmak bilen, ýangyn we garawul goragyny saklamak üçin çykdajylary görkezilýär.
29 setirde işiň bu görnüşine ygtyýarnamasy bolan başga guramalaryň we fiziki taraplaryň ýerine ýetirýän
inkassator hyzmatlaryna töleg üçin çykdajylary görkezilýär, ol ýörite we/ýa-da ýörite ugradyş bilen nagt pullaryň, daşary ýurt
pulunyň, gulluk (gizlin) resminamalary we gymmatlyklary ýygnamak we gatnatmak boýunça çykdajylary öz içine alýar. Bu
setirde görkezilen işi alyp barmaga ygtyýarnamasy bolan guramalar tarapyndan ýerine ýetirilýän detektiw hyzmatlaryny ýerine
ýetirmek üçin çykdajylar hem görkezilýär.
Eger inkassator hyzmatlarynyň ýerine ýetirilmegi karz guramalary bilen baglaşylan şertnamalaryň çäklerinde göz
öňünde tutulýan bolsa, onda bu çykdajylar 31 setirde görkezilýär.
30 setride mahabat üçin çykdajylar görkezilýär, oňa mahabat önümlerini işläp taýýarlamaklyga we neşir etmeklige
(bezelen preýskurantlar, kataloglar, broşýuralar, albomlar, prospektler, plakatlar, afişalar, mahabat hatlary, otkrytkalar we ş.m.)
üçin çykdajylar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly mahabat çäreleri üçin çykdajylar (metbugatda bildirişler, radio we
telewideniýe boýunça gepleşikler we ş.m.); ýagtylyk we beýleki daşky mahabat üçin; mahabat kino, wideo, diafilmleri we
ş.m. satyn almak, nusgasyny almak, dublirlemek we görkezmek üçin çykdajylar; diwar asmaçlary, nulýažlary, mahabat
şitlerini, görkezijileri taýýarlamaga, ätiýaçlandyryş guramasynyň işi bilen baglanyşykly beýleki mahabat çärelerini geçirmäge
çykdajylar goşulýar.
31 setirde banklaryň (beýleki karz guramalarynyň) hasaplary açmak we ýöretmek, töleg tabşyrygyny ýerine
ýetirmek (karzdan peýdalanandygy üçin göterim tölegini goşmazdan) boýunça we şoňa meňzeş hyzmatlary görkezilýär.
32 setirde telefon ulgamynyň elýeterli bolmagy üçin çykdajylar görkezilýär, ol telefon stansiýasyndan telefon
rozetkasyna çenli abonent liniýasyny geçirmek boýunça işleriň gymmatyny, abonent liniýasynyň stansiýanyň enjamyna
birikdirmek boýunça, stansiýa we liniýa enjamlarynyň gymmatyny göz öňünde tutmak bilen, abonent gurluşynyň abonent
liniýasyna birikdirilmegi boýunça işleriň gymmaty goşulýar. Şeýle hem oňa korporatiw öýjükli telefonlara, telegraf, teletaýp

HRBNGU 0620033
aragatnaşygyna hyzmat etmek boýunça operatorlaryň hyzmatlaryna çykdajylar, Internet elýeterliligi boýunça çykdajylar
degişli.
36 setirde kazyýetde we arbitražda dawalara seredilende, ätiýaçlandyryş tölegleri düzgünleşdirilende ýuristleriň,
aklawjylaryň we maslahatçylaryň (ätiýaçlandyryş guramasynyň wezipe sanawynda durmaýan) hyzmatlaryna tölegler
görkezilýär.
37 setirde maslahat we maglumat hyzmatlaryna, şeýle hem ýyllyk buhgalterçilik hasabatyny tassyklamak maksady
bilen edilen auditorçylyk hyzmatlaryna töleg üçin çykdajylar görkezilýär.
38 setirde ätiýaçlandyryş guramalarynyň hasabatlaryny neşir etmäge çykdajylar – çaphananyň hyzmatlaryna, kagyz
we harçlanýan materiallara, şeýle hem neşir edilen hasabatlary köpçülikleýin habar beriş serişdelerine we ýörite guralan
çärelerde ýaýratmak boýunça hyzmatlar üçin töleg görkezilýär.

