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Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

A
B
GIRDEJILER
I. Salgyt girdejileri – jemi (02+03+04+05+06+16+21+27+28+29+30 setirleriň jemi) 01
Goşulan baha üçin salgyt
02
Goşmaça töleg
03
Ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt
04
Emläk üçin salgyt
05
Edara görnüşli tarapyň peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt –
hemmesi (07–15 setirleriň jemi)
06
şol sanda:
hususy eýeçilikdäki edara görnüşli taraplardan alynýan girdeji salgydy
07
esaslyk maýasy 100% döwlet eýeçiligine degişli edara görnüşli taraplaryň
(ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, merkezleşdirilen tabynlykdaky
kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň) peýdasyndan alynýan salgyt
08
esaslandyryş maýasy 100% döwlet eýeçiligine degişli ýerli tabynlykdaky edara
görnüşli taraplaryň, şol sanda alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň
kärhanalarynyň peýdasyndan alynýan salgyt
09
daşary ýurt maýa goýumlary bilen döredilen bilelikdäki kärhanalaryň
peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt
10
Türkmenistanyň dahyllylary bolup durmaýan edara görnüşli taraplaryň
peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt
11
Türkmenistandaky çeşmelerden alnan girdejiler boýunça salgyt ýumuşçysy
tarapyndan býujete geçirilýän girdeji salgydy
12
Düşewüntler we başga edara görnüşli taraplara paýçy bolup gatnaşmakdan
alynýan beýleki serişdeler görnüşindäki girdejiler boýunça girdeji salgydy
13
oýun işinden alynýan girdejiler boýunça girdeji salgydy
14
ýokardaky toparlara girmeýän kärhanalaryň peýdasyndan (girdejisinden)
alynýan salgyt
15
Şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy – hemmesi (17–20 setirleriň jemi)
16
şol sanda:
salgyt ýumuşçylary (kärhanalar, edaralar, guramalar we telekeçiler – iş
berijiler) tarapyndan şahsy adamlardan tutulyp alnyp, býujete geçirilýän girdeji
salgydy
17
patent tölegi bellenen işleriň sanawyna girmeýän iş bilen meşgullanan şahsy
adamlardan alynýan girdeji salgydy
18
salgyt gullugy tarapyndan alynýan patent tölegi
19
salgyt gullugy tarapyndan alynýan goşmaça patent tölegi
20
Ýerli ýygymlar – hemmesi (22–26 setirleriň jemi)
21
şol sanda:
mahabatlandyrma üçin ýygym
22
şäherleriň, şäherçeleriň we oba ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli
bir maksada gönükdirilen ýygym
23
awtoduralgalaryň eýelerinden alynýan ýygym
24
awtomobilleriň ýerlenilmegi üçin ýygym
25
awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygym
25.1
itleriň eýelerinden alynýan ýygym
26
Hökmany döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlary
27
Gümrük paçlary
28
Salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin jerimeler
29
Beýleki salgyt girdejileri
30

Kody
Ç
100000
101000
102000
103000
104000
105000
105010
105020
105030
105040
105050
105060
105070
105080
105090
106000

106010
106020
106030
106040
107000
107010
107020
107030
107040
107060
107050
108000
109000
110000
Х

II. Salgyt däl girdejiler – hemmesi (32, 36–40 setirleriň jemi)
Döwlet eýeçiliginden gelýän girdejiler – hemmesi (33–35 setirleriň jemi)
şol sanda:
döwlet emlägine ygtyýar etmekden gelýän girdejiler
suwdan peýdalanmak üçin tölegler
ýer üçin we ýerden peýdalanmak üçin tölegler
Ýörite hyzmatlar üçin tölegler we ýygymlar
Harytlaryň peýdalanylandygy ýa-da harytlary peýdalanmaga, işleri amala
aşyrmaga rugsat berlendigi üçin tölegler
Jerimeler we edara ediş jerimeleri (salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin
jerimelerden başgalary)
Hyzmatlaryň dürli görnüşleriniň edilenligi üçin tölegler
Beýleki salgyt däl girdejiler we döwletiň haýryna alnan serişdeler
III. Esasy maýanyň satylmagy

31
32

200000
201000

33
34
35
36

201010
201020
201030
202000

37

203000

38
39
40
41

205000
207000
208000
301000

IV. Beýleki girdejiler
GIRDEJILERIŇ JEMI (I + II+ III+ IV ) (01+31+41+42 setirleriň jemi)

42
43

Х
Х

Hasabat
döwrüň
meýilnamasynda
tassyklanan
1

müň manat
Hasabat
döwründe
ýerine
ýetirilen
2
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Görkezijileriň atlary
A
ÇYKDAJYLAR
I. Umumy maksatly döwlet hyzmatlary – hemmesi (45–48 setirleriň jemi)
şol sanda:
ýerine ýetiriji we kanun çykaryjy edaralar, maliýe we salgyt - býujet syýasaty,
daşary syýasat işi
umumy döwlet dolandyryşy üçin beýleki çykdajylar
jemgyýetçilik tertibi we howpsuzlyk
gaýry çykdajylar
II. Jemgyýetçilik we durmuş hyzmatlary – hemmesi (50–54 setirleriň jemi)
şol sanda:
bilim
saglygy goraýyş
döwlet durmuş ätiýaçlandyrmasy, pensiýa we durmuş üpjünçiligi
ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy
dynç alşy guramak we medeniýet babatyndaky işler
III. Ykdysady iş bilen baglanyşykly döwlet hyzmatlary – hemmesi
(56–60 setirleriň jemi)
şol sanda:
ýangyç-energetika toplumy
agrosenagat toplumy
gazylyp alynýan peýdaly baýlyklar, gurluşyk we binagärçilik
ulaglar we aragatnaşyk
beýleki çykdajylar
IV. Döwlet dolandyryşynyň beýleki derejelerine geçirmeler – hemmesi
V. Beýleki çykdajylar
ÇYKDAJYLARYŇ JEMI ( I+II+III+ IV +V)
(44+49+55+61+62 setirleriň jemi)
Girdejileriň çykdajylardan artmagy (+)(-)
Býujet serişdeleriniň hasabat döwrüniň başyndaky galyndysy
Hasabat döwrüniň ahyrynda galan serişdeler

Setiriň
№

Kody

B

Ç

44

Х

45
46
47
48
49

0110
0150
0300
Х
Х

50
51
52
53
54

0400
0500
0600
0700
0800

55

Х

56
57
58
59
60
61
62

0900
1000
1100
1200
1300-1400
1510
X

63
64
65
66

X
X
X
X

Hasabat
döwrüniň
meýilnamasynda
tassyklanan
1

müň manat
Hasabat
döwrinde
ýerine
ýetirilen
2

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy
Ýerine ýetiriji

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

(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-ýeb “Ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi barada hasabat” (aýlyk)
döwlet statistik hasabatlylygyň formasyny doldurmak boýunça
GÖRKEZMELER
№ 1-ýeb döwlet statistik hasabat formasyny welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş
maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna we Türkmenistanyň
Maliýe we ykdysadyýet ministrligine her aýda artýan jemi bilen hasabat döwründen soň aýyň
20-nden gijä galmazdan tabşyrylýar.
Bu formada Salgytlar hakynda Türkmenistanyň Bitewi Kanunyna we Türkmenistanyň
Döwlet býujetiniň klassifikasiýasyna laýyklykda emele getirilýän görkezijiler peýdalanylýar.
Hasabatda göz öňünde tutulan hemme görkezijiler doldurylýar, eger-de, maglumatlar ýok
bolsa, onda “–” belgi goýulýar.
Geçirilýän salgytlaryň gelip düşeni boýunça maglumatlar geçirilýän salgytlaryň
tassyklanan paýlanyş kadalaryndan ugur alnyp goýulýar.
01 setirde salgyt girdejilerinden ybarat: goşulan baha üçin salgyt, goşmaça töleg, ýerasty
baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt, emläk üçin salgyt, ýuridiki şahslaryň peýdasyndan
(girdejisinden) alynýan salgyt, şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy, ýerli ýygymlar,
hökmany döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda geçirilýän serişdeler, gümrük paçlary (02,
03, 04, 05, 06, 16, 21, 27, 28 29, 30 setirleriň jemi)
02 setirde edara görnüşli taraplar we şahsy taraplar–hususy telekeçiler, Salgyt Kodeksiniň
96-njy maddasynda görkezilen salgyt salynýan amallary geçiren halatlarynda goşulan baha üçin
salgytlaryň möçberleri görkezilýär.
03 setirde goşmaça tölegleriň möçberleri–gytaklaýyn görnüşinde, aýratyn harytlaryň
toparlaryna baha goşmaklyk (Türkmenistanyň çäklerinde öndüriliýän goşmaça töleg tölenmäge
harytlar, şeýle hem Türkmenistanyň gümrük çäklerine goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlary
getiren halatlarynda).
04 setirde gazylyp alynýan baýlyklaryň gaýry görnüşleri boýunça edara görnüşli taraplar
we şahsy taraplar ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgydyň möçberleri görkezilýär.
05 setirde eýeçilik hukugy esasynda emlägi bar bolan edara görnüşli taraplar, şeýle hem
Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde salgyt salynýan binýat bolup duran emläk
balansyna berlen döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli taraplar, emläk üçin salgydy töleýjiler
bolup durýar.
06 setirde edara görnüşli tarapyň peýdasyndan alynýan salgyt girdejileriň görnüşleri
görkezilýär (07–15 setirleriň jemi).
– hususy eýeçilikdäki edara görnüşli taraplar alynýan girdeji salgydy (07 setir);
– esaslyk maýasy 100% döwlet eýeçiligine degişli edara görnüşli taraplar (ministrlikleriň,
pudak edaralarynyň, merkezileşdirilen tabynlykdaky kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň)
peýdasyndan alynýan salgyt (08 setir).
– esaslandyryş maýasy 100% döwlet eýeçiligine degişli ýerli tabynlykdaky edara görnüşli
taraplar, şol sanda alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň kärhanalarynyň peýdasyndan alynýan
salgyt (09 setir);
– daşary ýurt maýa goýumlary bilen döredilen bilelikdäki kärhanalaryň peýdasyndan
(girdejisinden) alynýan salgyt (10 setir);
– Türkmenistana dahylsyzlary we edara görnüşli taraplaryň peýdasyndan (girdejisinden)
alynýan salgyt (11 setir);
– Türkmenistandaky çeşmelerden alnan girdejiler boýunça salgyt ýumuşçysy tarapyndan
býujete geçirilýän girdeji salgydy (12 setir);
– diwidentler we başga edara görnüşli taraplar işi bilen baglanşykly paýçy bolup
gatnaşmakdan alynýan beýleki serişdeler görnüşindäki girdejiler boýunça girdeji salgydy (13
setir);

– oýun işinden alynýan girdejiler boýunça girdeji salgydy (14 setir);
– ýokardaky toparlara girmeýän kärhanalaryň peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt
(15 setir).
16 setirde şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydyň görnüşleri boýunça görkezilýär we
olar şulardan jemlenendir:
– salgyt ýumuşçylary (kärhanalar, edaralar, guramalar we telekeçiler – iş berijiler)
tarapyndan şahsy adamlardan tutulyp alnyp, býujete geçirilýän girdeji salgydy;
– patent tölegi bellenen işleriň sanawyna girmeýän iş bilen meşgullanýan şahsy
adamlardan alynýan girdeji salgydy;
– salgyt gullugy tarapyndan alynýan patent tölegi;
– salgyt gullugy tarapyndan alynýan goşmaça patent tölegi.
21 setirde ýerli ýygymlaryň jemleri: mahabatlandyrma üçin ýygym; şäherleriň,
şäherçeleriň we oba ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli bir maksada gönükdirilen
ýygym, awtoduralgalaryň eýelerinden alynýan ýygym, awtomobilleriň ýerlenilmeginden alynýan
ýygym, awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygym we itleriň eýelerinden alynýan
ýygym (22-den 26 çenli setirleriň jemi).
27 setirde eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli töleýjiler tarapyndan tölenmeli hökmany
döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlaryň serişdeleriň möçberi görkezilýär.
Býujet tölegleriň mazmunyndan ugur alyp, gümrük paçlarynyň esasy topary 28 setirde
görkezilýär, gümrük işleriniň geçirilenligi üçin töleg hem-de gümrük gözegçilik işleriniň
geçirilmeginden gelýän girdejiler bolsa (36 setirde) görkezilýär.
Salgyt hukuk bozulmalary üçin jerimeler, puşman tölegleri, şeýle hem salgyt
kanunçylygynyň bozulanlygy üçin edara ediş jerimeleri esasy toparyň düzümine goşulan (29
setir).
30 setirde salgytlar boýunça üzlüşilmedik bergilerden gelen serişdeler görkezilýär.
31 setirde salgyt däl girdejileriň möçberleri görkezilýär (32, 36-40-a çenli setirleriň jemi).
32 setirde döwlet eýeçiliginden gelýän girdejileriň möçberleri görkezilýär (33-35-e çenli
setirleriň jemi).
41 setirde esasy maýanyň Türkmenistanyň dahyllysy we dahylsyzlaryň satuwy, harytlaryň
döwlet gorlarynyň satuwy hem-de material däl aktiwleriň satuwynyň möçberleri görkezilýär.
42 setirde I, II we III bölümlere degişli bolmadyk ýerli býujetiň girdejileri görkezilýär.
43 setirde 01, 31, 41, 42 setirleriň jemi görkezilýär.
44 setirde ýerine ýetiriji, kanun çykaryjy guramalary, umumy maksatly döwlet yzmatlary,
şeýle hem jemgyýetçilik tertibini we howpsuzlygy maliýeleşdirmek bilen bagly bolan, şeýle hem
gaýry çykdajylaryň möçberleri görkezilýär (45-48 setirleriň jemi).
49 setirde bilim, saglygy goraýyş, durmuş-goragy, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy, dynç alşy
guramak we medeniýet babatyndaky işler boýunça çykdajylaryň möçberleri görkezilýär (50-54
setirleriň jemi).
55 setirde ýangyç-energetika toplumy, agrosenagat toplumy, gazylyp alynýan peýdaly
baýlyklar, gurluşyk we binagärçilik, ulaglar we aragatnaşyk, we ykdysady iş bilen baglanşykly
beýleki pudaklary boýunça maliýeleşdirmeginiň çykdajylaryň möçberleri görkezilýär (56–60
setirleriň jemi).
61 setir boýunça býujetleriň arasynda özara hasaplaşyklar boýunça berilýän serişdeleriň
möçberleri görkezilýär.
62 setirde I, II, III we IV bölümlere degişli bolmadyk ýerli býujetiň beýleki
çykdajylarynyň möçberleri görkezilýär.
63 setirde 44, 49, 55, 61, 62 setirleriň jemi görkezilýär.
64 setirde 43 we 63 setirleriň aratapawudy görkezilýär.
65 setirde býujet serişdeleriniň hasabat döwrüniň başyna galan möçberleri görkezilýär.
66 setir boýunça hasabat döwrüniň ahyryna galan serişdeleriniň möçberleri görkezilýär,
ýagny 64 we 65 setirleriň jemi.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

