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 №1–ät

HRBNGU

0603065

ÄTIÝAÇLANDYRYŞ GURAMANYŇ
IŞI BARADA HASABAT

20___ ý. ýanwar_____________ aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 25-nji oktýabryndaky
№ 106 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk
Tabşyrýarlar:
eýeçiligiň
we
guramaçylyk–hukuk
görnüşine
garamazdan ähli ätiýaçlandyryş guramalary hasabat
döwründen soň aýyň 1-ne:
а) Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine;
b) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine.

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

0603065
1 BÖLÜM.
ÄTIÝAÇLANDYRYŞ TÖLEGLERI WE ÄTIÝAÇLANDYRYLANLARA TÖLENEN SERIŞDELER
müň manat
Görkezijileriň atlary
А
Gelen ätiýaçlandyryş tölegleri (02, 06 setirleriň jemi)
şol sanda:
Meýletin ätiýaçlandyryş (03-05 setirleriň jemi)
şol sanda:

Setiriň
№
В
01
02

şahsy ätiýaçlandyrma

03

emläk ätiýaçlandyrmasy

04

jogapkärligiň ätiýaçlandyrmasy

05

Hökmany ätiýaçlandyrma

06

şondan:
ekologiýa ätiýaçlandyrmasy
ýangyndan döwlet ätiýaçlandyrmasy
Ätiýaçlandyrylanlara tölenen serişdeler (10, 14 setirleriň jemi)
şol sanda:
Meýletin ätiýaçlandyryş (11-13 setirleriň jemi)

07
08
09
10

şol sanda:
şahsy ätiýaçlandyrma

11

emläk ätiýaçlandyrmasy

12

jogapkärligiň ätiýaçlandyrmasy

13

Hökmany ätiýaçlandyrma

14

şondan:
ekologiýa ätiýaçlandyrmasy
ýangyndan döwlet ätiýaçlandyrmasy
Ätiýaçlandyrylanlara tölenen serişdelerden ätiýäçlandyryş guramanyň
paýy
Gaýtadan ätiýaçlandyrylyşa kabul edileni
Gaýtadan ätiýaçlandyrylyşa berleni

15
16
17
18
19

Hemmesi
1

0603065
2 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA ÄTIÝAÇLANDYRYŞ TÖLEGLERI WE ÄTIÝAÇLANDYRMALARA TÖLENEN SERIŞDELER
müň manat

03
04
05
06
07
08

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

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

(goly)

Gaýtadan ätiýaçlandyryşa
kabul edilen

Gaýtadan ätiýaçlandyryşa
berleni

13

Ätiýaçlandyrylanlara tölenen
serişdelerden ätiýäçlandyryş
guramanyň paýy

12

ýangyndan
döwlet
ätiýaçlandyrmasy

11

ekologiýa
ätiýaçlandyrma

10

jemi

9

Jogapkärçiligiň
ätiýaçlandyrmasy

8

şol sanda:

jemi

7

15

16

17

18

19

Hökmany
ätiýaçlandyrmasy
şondan:

Meýletin ätiýaçlandyrma

emläk
ätiýaçlandyrma

6

şol sanda:

şahsy
ätiýaçlandyrma

5

jemi

Jogapkärçiligiň
ätiýaçlandyrmasy

emläk
ätiýaçlandyrma
4

Ätiýaçlandyrylanlara tölenen
serişdeler

3

ýangyndan
döwlet
ätiýaçlandyrmasy

2

ekologiýa
ätiýaçlandyrma

1

şol sanda:
şahsy
ätiýaçlandyrma

B
01
02

Hökmany
ätiýaçlandyrmasy
şondan:

Meýletin ätiýaçlandyrma

jemi

Setirň №

А
Merkezi аpparat
Aşgabat ş.
welaýatlar:
Ahal
Balkan
Daşoguz
Lebap
Mary
Hemmesi (01-07
setirleriň jemi )

Ätiýaçlandyryş tölegleri

Guramalar

şol sanda:

14

№1-ät “Ätiýaçlandyryş guramanyň işi barada hasabat” (aýlyk) döwlet statistik
hasabatlylygyň formasyny doldurmak boyunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
1 BÖLÜM.
ÄTIÝAÇDYRYŞ TÖLEGLERI WE ÄTIÝAÇLANDYRYLANLARA TÖLENEN SERIŞDELER

Forma №1-ät (aýlyk) döwlet ätiýaçlandyryş guramalary hasabatyň salgy bölegindäki göz öňünde
tutulan salgylara we möhletde tabşyrýarlar. Hasabatyň maglumatlary müň manatda görkezilýär, oturdan
soň bir belgili san bilen görkezilýär.
01 setirde ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyrmanyň ähli görnüşleri boýunça baglanylyşan
şertnamalaryna laýyklykda hakyky gelen ätiýaçlandyryş tölegleriň möçberi görkezilýär (02, 06 setirleriň
jemi).
09 setirde hasabat döwründe ätiýaçlandyrmanyň ähli görnüşleri boýunça ätiýaçlandyrylanlara
tölenen serişdeleriniň möçberi görkezilýär (10, 14 setirleriň jemi).
03 we 11 setirlerinde ätiýaçlandyryşyň şu aşakdaky görnüşleri boýunça degişli maglumatlar
görkezilýär:
– ömrüň ätiýaçlandyrmasy we şahsy ätiýaçlandyrmanyň beýleki görnüşleri, olaryň şertlerine
laýyklykda ätiýaçlandyryş töleg serişdelerini bermeklik şertnamanyň möhleti gutarandan soň amala
aşyrylýar;
–heläkçilikli ýagdaýlardan ätiýaçlandyrma (heläkçilikli ýagdaýlardan köpçülikleýin
ätiýaçlandyrma, okuwçylaryň we talyp ýaşlaryň ätiýaçlandyrmasy, işgärleriň ätiýaçlandyrmasy) we
şahsy ätiýaçlandyrmanyň beýleki görnüşleri, olaryň şertlerine laýyklykda ätiýaçlandyrlanlara
ätiýaçlandyryş töleg serişdelerini bermeklik diňe heläkçilikli ýagdaý ýüze çykanda amala aşyrylýar;
– ýokarda görkezilmedik şahsy ätiýaçlandyrmanyň beýleki görnüşleri.
04 we 12 setirlerinde ätiýaçlandyryşyň görnüşleri boýunça şu aşakdaky maglumatlar görkezilýär:
– raýatlaryň emläk ätiýaçlandyrmasy (raýatlaryň şahsy eýeçiligine degişli jaýlaryň, ulaglaryň, öý
goşlarynyň‚ öý haýwanlarynyň, raýatlaryň hojalyk mallarynyň we emlägi ätiýaçlandyryşyň beýleki
görnüşleri);
–fiziki we ýuridiki taraplara degişli ulaglaryň ähli görnüşinde daşalýan ýükleriň
ätiýaçlandyrmasy;
– ykdysady subýektleriň taraplaryň emläkleriniň ätiýaçlandyrmasy (edaralara ýerüsti, howa we
suw ulaglary, enjamlar, haryt-maddy gymmatlyklar we ş.m.);
–emläk ätiýaçlandyrmasynyň beýleki görnüşleri, şeýle-hem maliýe töwekgelçiliginiň
ätiýaçlandyrmasy;
05 we 13 setirlerinde ätiýaçlandyryşyň şu görnüşleri boýunça degişli maglumatlar görkezilýär:
– bergidarlaryň karzyny üzmänligi üçin jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrmasy;
– ulag serişdeleriniň eýeleriniň raýat jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrmasy;
– jogapkärçilik ätiýaçlandyrmasynyň beýleki görnüşleri.
06 we 14 setirlerinde ýolagçylaryň we howa, demirýol, deňiz, içerki suw we awtomobil
ulaglaryny sürüjileriň hökmany ätiýaçlandyrmasy, salgyt, gümrük edaralarynyň işgärleriniň, harby
gullukçylaryň we harby borçlylaryň, içeri işleri edaralarynyň adaty we wezipelileriň düzümine girýän
işgärleriň ömrüni ätiýaçlandyrmak boýunça maglumatlar görkezilýär.
07 we 15 setirlerinde ekologiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça degişli maglumatlar görkezilýär.
08 we 16 setirlerinde ýangyndan döwlet ätiýaçlandyrmasy degişli maglumatlary boýunça
görkezilýär.
17 setirde ätiýaçlandyrylanlara berlen serişdelerden ätiýaçlandyryş guramanyň paýy görkezilýär.
18 we 19 setirlerinde gaýtadan ätiýaçlandyryş boýunça maglumatlar görkezilýär.
2 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA ÄTIÝAÇLANDYRYŞ TÖLEGLERI WE ÄTIÝAÇLANDYRYLANLARA
TÖLENEN SERIŞDELER

2-nji bölümde hasabat döwründe ätiýaçlandyryş tölegleri we ätiýaçlandyrylanlara tölenen
serişdeleriň möçberi barada sebitler boýunça maglumat görkezilýär.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

