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

DÖWLET STATISTIK
HASABATY

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 maglumatlaryň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma №2-syýahatçylyk
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TÜRKMENISTANYŇ SYÝAHATÇYLYK BARADAKY DÖWLET
KOMITETINIŇ IŞI BARADA HASABAT
20___ ýylyň ýanwar - ______________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2015-nji ýylyň 15-nji iýulyndaky
№40 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýar:
Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti hasabat döwründen soň aýyň 1-ne
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Poçta salgysy_________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)
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HSUK boýunça şahamçanyň kody

2
0614192
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alnan girdejiler (GBS hasaba alynmazdan)
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(F.A.A.)
«____» __________ 20___ ý.

(goly)

(hasabatyň doldurylan senesi)

«____» _________20__ ý.
(habarlaşmak üçin telefon
belgisi)

(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

Gysgaça görkezmeler
№2-syýahatçylyk (aýlyk) formasy boýunça hasabaty Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti her aýda ýylyň başyndan artýan jem bilen doldyrýar hem-de hasabat
döwründen soňky aýyň 1-ine Türkmenistanyň Statistika baradaky komitetine tabşyrylýar.
Hasabatyň 01 belgili setirinde hasabat döwrüniň we geçen ýylyň degişli döwrüniň ahyryna syýahatçylyk kärhanalaryň sany görkezilýär.
02 belgili setirde hasabat döwrinde we geçen ýylyň degişli döwründe önümleri ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden we hyzmatlary etmekden alnan girdejiler (GBS hasaba
alynmazdan) meýilnama boçunça we hakyky möçberi görkezilýär.

