DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

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

“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-hyzmat

HRBNGU

0614061

ILATA TÖLEGLI HYZMATLARYŇ EDILIŞI
BARADA HASABAT
20___ ý. ýanwar- ___________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 28-nji oktýabryndaky
№ 109 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalar we guramalar hasabat döwründen soň
25-ne çenli:
- ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady___________________________________________________________________________________________________________
Ýuridik salgysy_________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)

HSUK boýunça kod

HSUK boýunça şahamçanyň kody
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müň manat *
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boýunça kody
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*- maglumatlar oturdan soň 2 bellige çenli tegelenmeli

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ilata edilen tölegli
hyzmatlaryň möçberi
hasabat ýylyň
gecen ýylyň degişli
başyndan bäri
döwründe
1
2

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)

1-hyzmat (çärýeklik) döwlet statistik hasabat formasyny
doldurmak boýunça gysgaça görkezmeler
1-hyzmat formasyny, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ilata tölegli hyzmatlary edýän kärhanalar we guramalar
berýärler.
Respondent bu formany dolduryp, ony öz ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna berýär. Respondentiň başga sebitlerde
ýerleşýän aýrybaşgalaşan bölüm birlikleri bar bolan ýagdaýynda bu forma şonuň ýaly aýrybaşgalaşan bölüm birlikleriniň her
biri boýunça-da, şol aýrybaşgalaşaän bölüm birliklerini goşmazdan tutuş ýuridik şahsyň özi boýunça-da doldurylýar.
Formanyň salgy böleginde bellenen tertipde bellige alnan esaslandyryjy resminamalara laýyklykda doly ady, soňra ýaý
içinde gysga ady görkezilýär. Formanyň aýrybaşgalaşan bölüm birligi boýunça maglumatlary görkezýän blankynda şol
aýrybaşgalaşan bölüm birliginiň hem-de onuň degişli bolup durýan respondentiniň atlary ýazylýar.
001 serir boýunça (B sütün) edilen hyzmatyň görnüşi görkezilýär.
1-nji sütün boýunça ýylyň başyndan bäri ilata ýerleşdirilen hyzmatlaryň möçberi görkezilýär, ol hyzmatlaryň pul
görnüşindäki möçberinde aňladylýar.
2 –nji sütünde hyzmatlaryň hasabatyň geçen ýylyň degişli döwründäki möçberi görkezilýär.
Ilat (hyzmatlary sarp edijiler) tarapyndan hyzmatlar üçin hak tölenmegi nagt hasaplaşyk arkaly (guramanyň kassasynyň
üsti bilen) ýa-da karz kartoçkasy, banklaryň hasaplaşyk çekleri, goýumçylaryň hasaplaryndan geçirmek arkaly amala aşyrylýar
(ýagny bular hem hyzmatlary nagt hasaplaşyga ýerleşdiriş hökmünde hasaba alynýar).
Ilata ýerleşdirilen hyzmatlaryň möçberi, goşulan baha üçin salgydy, aksizleri we şolar ýaly hökmany tölegleri goşmak
bilen, hakyky hereket edýän bazar nyrhlarynda görkezilýär.

