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 maglumatlarynyň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma №1-ygtyýarnama

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2017-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky
№74 buýrugy bilen tassyklanyldy

0617057

HRBNGU

HOJALYK SUBÝEKTLERIŇ YGTYÝARLYLANDYRYLAN
IŞI BARADA HASABAT
201__ýylyň ýanwar- ___________ aýlary boýunça

Ýarym ýyllyk
Tabşyrýarlar:
ygtyýarnama boýunça işleýän:
- döwlet eýeçiligini goşmazdan, eýeçiligiň ähli görnüşindäki hemme ýuridiki şahslar,
- hususy telekeçiler:
a) ygtyýarnama beren edara;
b) ygtyýarlandyrylýan işleriň ähli amala aşyrylýan görnüşleri boýunça jemleýji
hasabat ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna hasabat döwründen soň
aýyň 25-ne çenli

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

kodlar
hasabat tabşyrýan hojalyk
subýektiniň HSUK
(ýuridiki taraplar üçin)

hususy salgyt belgisi
(hususy telekeçiler ücin)

EEÝBDK
boýunça ýerleşýän
çakler

EGDK boýunça
eýeçiligiň
görnüşleri

YIGDK rev2
boýunça
ykdysady işiň
esasy görnüşi

Ygtyýarnama
berýän edaranyň
ady

Ygtyýarnamanyň
belgisi

Ygtyýarnamanyň berlen
senesi
(ýyl, aý, gün)

0617057
1 BÖLÜM. UMUMY YKDYSADY GÖRKEZIJILER

Görkezijileriň atlary
А
Öndürilen önümiň (işleriň, hyzmatlaryň) möçberi, hereket edýän nyrhlarda
(GBS we aksizi goşmazdan)
şondan: ygtyýarlandyrylýan işiň görnüşi boýunça öndürilen önümiň
(işleriň, hyzmatlaryň) möçberi
Önümi (işleri, hyzmatlary) ýerleşdirmekden alnan girdeji
şondan: ygtyýarlandyrylýan işiň görnüşi boýunça önümi (işleri,
hyzmatlary) ýerleşdirmekden alnan girdeji
Esasy serişdelere maýa goýumlary
şolardan: ygtyýarlandyrylýan işi amala aşyrmak üçin alnan enjam,
maşynlar, ulag, esbaplar, gurallar
Esasy serişdeleriň gymmaty
şondan: ygtyýarlandyrylýan işiň görnüşi boýunça esasy serişdeleriň
gymmaty

Ölçeg birligi

Setiriň
№

Hasabat
döwründe

Ýylyň başyndan

Geçen ýylyň degişli
döwri boýunça

B

Ç

1

2

3

manat

03

manat

04

manat

05

manat

06

manat

11

manat

12

manat

13

manat

14

2 BÖLÜM. IŞIŇ YGTYÝARLANDYRYLÝAN GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA ÖNÜMIŇ (HYZMATYŇ) ÖNDÜRILIŞI
Ygtyýarlandyrma boýunça öndürilýän önümiň
(hyzmatyň) görnüşi

Önümiň (hyzmatyň)
görnüşiniň kody

Ölçeg birligi

Ýylyň başyndan hakyky
öndürileni

A

B

Ç

1

Hemmesi

Х

Х

Х

Hereket edýän nyrhlarda öndürilýän önümiň
(hyzmatyň) gymmaty (GBS we aksizi
goşmazdan), manat
2

Kärhananyň ýolbaşçysy,
hususy telekeçi
(F.A.A.)
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

möhür ýeri

(goly)

«____» __________________20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary tarapyndan
doldurylýar)

________
(goly)

