DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ IKINJI BENDINE
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-ön

HRBNGU

0601141

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2020-nji ýylyň 22-nji maýyndaky
№ 24 buýrugy bilen tassyklanyldy
Aýlyk

SENAGAT ÖNÜMLERINI ÖNDÜRIJILERIŇ
NYRHLARYNYŇ BELLIGE ALNYŞY
20 ____ ý.__________________ aýy boýunça

Tabşyrýarlar:
senagat önümi öndürýän, eýeçiligiň görnüşine
garamazdan
ýuridiki
şahslar,
olaryň
aýrybaşgalanan düzüm birlikleri we hususy
telekeçiler (ýuridiki şahslary döretmezden fiziki
şahslar) hasabat aýynyň 26-syna ýerleşýän
ýerindäki statistika edarasyna.

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

0601141

2

Statistika edaralary tarapyndan
kesgitlenilen sanaw boýunça
harytlaryň atlary
А

Ölçeg
birligi
В

PRODTM
boýunça
önümiň kody
Ç

Önüm birligi üçin nyrh, manat
içerki bazar üçin
daşarky bazar üçin
hasabat aýy geçen aý
hasabat aýy geçen aý
1
2
3
4

Geleşigiň
şertleri

Ýolbaşçy
(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(F.A.A.)

(goly)

«____» _________________20 ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

«____» _______________ 20 ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar )
Gysgaça görkezmeler

№ 1-ön döwlet statistik hasabatlylygyň formasynda ugradylan önümiň nyrhy görkezilýär. Formany
doldurmaga esas bolup, ugradylýan önümler üçin töleg resminamalarynda görkezilen nyrhlar baradaky maglumatlar
hyzmat edýärler. Eger-de bellige alnyş döwründe önüm ugradylmadyk bolsa, onda görnüşde bellige alnyş edilýän güne
ýakyn döwürde, ýagny geçen bellige alnyşdan soňky wagtdaky ýerlenen önümiň nyrhy görkezilýär. Nyrhlaryň geçen we
soňky bellige alnyşlarynyň arasyndaky wagtyň doly bir aýa deň bolmagy maslahat berilýär.
A sütünde nyrhyň emele gelmegine täsir edýän önümiň görnüşi, onuň markasy, esasy häsiýetleriniň ululyklary
(ölçegi, agramy, kuwwatlygy, düzümi ...) görkezilýär.
B sütünde önümiň ölçeg birligi (birlik, metr, kg ...) görkezilýär.
Ç sütünde harytlaryň sanawyna laýyklykda önümiň kody görkezilýär.
1 we 3 sütünlerde hasabat aýyndaky nyrhlar, 2 we 4 sütünlerde ondan öňki aýdaky nyrhlar görkezilýär.
Bellige alnyşa ikinji derejeli salgytsyz we salgyda degişli däl tölegsiz (önümiň özüne düşýän bahasyna goşulmaýan
goşmaça bahasy üçin salgytlar, aksizler, ýük daşamaklyga çykdajylar) kärhanalaryň nyrhlary degişlidir. 3 we 4
sütünlerde Türkmenistanyň Bankara daşary ýurt pul biržasy bilen kesgitlenilen manadyň hümmeti boýunça şol önümiň
öndürilen senesine hasaplanylan geleşik (birža) nyrhlary görkezilýär, olardan goşulan bahasy üçin salgyt, aksiz, gümrük
tölegleri we önüm iberilen stansiýadan eksport punktyna çenli ulag çykdajylary aýrylýar. Öňki aýlar üçin edilen islendik
üýtgetmeler önümi öndürijileriň geçen aýlardaky görkezen nyrhlarynyň indekslerini düzetmek üçin ulanylýar.
Maglumatlar oturdan soň teňňäni aňladýan iki belgi bilen manatda görkezilýär.
«Geleşigiň şertleri» 5 sütünde, eger olar nyrhlara täsir edýän bolsa aşakdakylary görkezmeli:
1) alyjynyň görnüşi. Bular oba hojalyk, gurluşyk, ulag, lomaý we bölek satuw kärhanalary, hyzmat ediş
bölegiň kärhanalary bolup bilerler,
2) şertnamanyň görnüşi (köp gezek ibermek, bir gezek ibermek),
3) ibermekligiň möçberi: harydyň 500-den, 10-dan we ş.m. birlikleri.
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