HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

DÖWLET
STATISTIK HASABATLYLYGY

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda
ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar

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 № 12-aragatnaşyk HRBNGU

0606160

ARAGATNAŞYGYŇ GIRDEJILERI,
HYZMATLARY WE HARYT DOLANYŞYGY
BARADA HASABAT

20 ___ ý. ýanwar - ______________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 25-nji oktýabryndaky
№ 107 buýrugy bilen tassyklanyldy
Tabşyrýarlar:

Aýlyk

1. “Türkmenaragatnaşyk” agentligiň kärhanalary hasabat
döwründen soň aýyň 1-ne:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.
2. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, ÝGPJ-i “Altyn asyr”,
ÝGPJ-i “Aşgabat şäher telefon ulgamy”, ÝGPJ-i
“Türkmen hemrasy” 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)

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

D

2
0606160
Görkezijileriň atlary

А
Işiň esasy görnüşi boýunça ýerine ýetirilen
hyzmatlardan alnan girdejiler

Setiriň
№

Hasabat
döwründe

В

1

şolardan:
walýuta
girdejisi,
ABŞ-nyň
müň dollary
2

müň manat*
Geçen ýylyň
degişli
döwründe
3

01

şolardan GBS-i (goşulan baha üçin salgyt) goşmazdan

02

Ilata aragatnaşyk hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişiniň möçberi

03

şolardan GBS-i (goşulan baha üçin salgyt) goşmazdan

04

Haryt dolanyşygy:
abuna

05

х

06

х

Döwürleýin we beýleki neşirlerden we harytlardan (ýoldakylardan
başga) bölekleýin satuw ulgamynda we aragatnaşyk kärhanalarynda
(bölek satuw nyrhy boýunça) ýerleşdirileninden galany, hasabat
döwrüniň ahyryna

07

х

Abuna ýazylyş we bölekleýin satuw serişdelerinden ýetmezçilik
edýäni we ogurlanany **

08

bölek haryt dolanyşygy

x

* - jemi oturdan soň iki belgili sany bilen görkezilýär
** - Çärýekde 1 gezek

Ýolbaşçy

Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

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

(goly)

3

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň

2019-njy ýylyň 15-nji martyndaky

№ 32 buýrugy bilen

№ 12-aragatnaşyk «Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary
we haryt dolanyşygy barada hasabat» (aýlyk)
döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça

GOLLANMA
№ 12-aragatnaşyk «Aragatnaşygyň girdejileri, hyzmatlary we haryt dolanyşygy barada
hasabat» döwlet statistik hasabat formasy boýunça “Türkmenaragatnaşyk” agentligi we oňa degişli
kärhanalary tarapyndan düzülýär we hasabat formasynyň salgy böleginde görkezilen salgylara we
bellenen möhletlerde tabşyrylýar. Hasabat hereket edýän hasabat we buhgalter hasaba alyşynyň
maglumatlarynyň esasynda düzülýär.
Hasabatda hasabat döwründe umumy peýdalanylýan aragatnaşyk hyzmatlaryndan alnan
girdejiler, ilata aragatnaşyk hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişiniň möçberi, haryt dolanyşygy, abuna
ýazylyş we bölekleýin satuw serişdeleriniň ýetmezçilik edýäni we ogurlanýany hakyndaky
maglumatlar görkezilýär.
01-nji setirinde «Esasy işden girdejiler» setirinde aragatnaşyk hyzmatlaryndan girdejileriň
salgytlar bilen bilelikde hakyky hasaplanylan jemi, 02 setirinde - şolardan GBS-i (goşulan baha üçin
salgyt) goşmazdan müň manatda görkezilişi ýaly (1 sütünde), ABŞ-nyň müň dollarynda görkezilýär
(2 sütünde).
03-nji «Ilata aragatnaşyk hyzmatlarynyň ýerine ýetirilişiniň möçberi» setirinde aragatnaşyk
hyzmatlaryna tölegler hökmünde ilatdan kärhanalaryň pulhanalaryna salgytlar bilen bilelikde,
şolardan GBS-dan (goşulan baha üçin salgyt) başga (04 setir) gelen ähli nagt pullar görkezilýär.
05-nji setirinde abuna ýazylyşygy boýunça olaryň hakyky berlen wagtyna görä döwürleýin
we beýleki neşirleriň (kitaplar, gazetler, žurnallar) satuwyndan gelen puluň jemi müň manatda
görkezilýär. 06-njy setirinde bölek haryt dolanyşygynyň jemi görkezilýär.
07-nji setirde döwürleýin we beýleki neşirlerden we harytlardan bölekleýin satuw
ulgamynda we aragatnaşyk kärhanalarynda ýerleşdirileninden galany görkezilýär.
08-nji setirde abuna ýazylyş we bölekleýin satuw serişdeleriniň ýetmezçilik edýäniniň we
ogurlananynyň jemi manatda görkezilýär we çärýekde 1 gezek doldurylýar.

Söwdanyň, ulagyň we
aragatnaşygyň statistikasy
müdirligi

