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-pg

HRBNGU

0603327

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 16-njy oktýabryndaky
№ 99 buýrugy bilen tassyklanyldy

PENSIÝA GAZNASYNYŇ
SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE
ÇYKDAJY EDILMEGI BARADA HASABAT
20___ ý. ýanwar-_____________aýlary boýunça

Aýlyk
Tabşyrýar:
Türkmenistаnyň Pensiýa gaznasy hasabat döwründen
soň aýyň 3-ine 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

2
0603327
1 BÖLÜM.
PENSIÝA GAZNASYNYŇ SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE ÇYKDAÝJY EDILMEGI

Setiri
ň
№

Hasabat
ýylynyň
býujetinde
tassyklanany

Hasabat
döwründe
ýerine
ýetirileni

A
HÖKMANY PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASY,
HÖKMANY HÜNÄR PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASY

B

1

2

Ýylyň başyna galan serişdeler

01

Görkezijileriň atlary

Emele gelýän çeşmeleri boýunça gelýän serişdeler - hemmesi
( 03-09 setirleriniň jemi)
şol sanda:
hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlary
hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa
gatançlary
pensiýa we durmuş ätiýaçlandyrmalary boýunça Merkezleşdirilen
býujetinden goýberilýän pul serişdeler
Gaznanyň wagtlaýyn ulanylmaýan serişdelerini
kapitallaşdyrmakdan emele gelýän girdejileri
gaýtarylan maya goýum serişdeleri
berginiň üzülmedik bölegi, maliýe jerimeler, puşmana tölegleri,
administratiw jerimeler
Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki
çeşmelerden gelen serişdeler
Serişdeleriň ulanylmagy-jemi (11-17 setirleriň jemi)
şol sanda:
pensiýa pullaryny tölemeklige
döwlet kömek pullaryny tölemeklige
birwagtlaýyn durmuş tölegleri
Gaznanyň we onuň ýerli edaralarynyň gündelik işleriniň maddytehniki we maliýe üpjünçiligini berjaý etmeklige
ilatyň arasynda düşündiriş işlerini geçirmek bilen birlikde çäreleri
we beýleki harajatlaryň görnüşlerini maliýeleşdirmeklige
Gaznanyň we onuň garamagyndaky edaralaryň bölümlerini
saklamak üçin administatiw-hojalyk çykdajylary
beýleki çykdajylar
Hasabat döwrüniň ahyryna galan serişdeler
(01 setir + 02 setir - 10 setir)
şolardan:
gorlarda ýerleşdirilen
şol sanda:
maliýe gorlar
demografik gorlar
MEÝLETIN PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASY
Ýylyň başyna galan serişdeler
Hasabat döwründe pensiýa gatançlary boýunça emele gelen
serişdeler
Maýa goýum serişdeler
şolardan:
bank edaralaryna ýerleşdirileni
Müşderilere goýberilen serişdeler
Ätiýaçlandyrylan şahslaryň atly pensiýa hasabyna geçirilen maýa
goýum girdejileri

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X

23
24

X
X

25
26

X
X

27

X

müň. manat
Ýerine
ýetirileni
geçen ýylyň
degişli
döwründe
3

3
0603327
2 BÖLÜM.
HOJALYK SUBÝEKTLERINDEN WE ILATDAN HÖKMANY DÖWLET PENSIÝA
ÄTIÝAÇLANDYRMASY ÜÇIN GEÇIRILEN SERIŞDELER
müň. manat

şol sanda:
býujetden maliýeleşdirilýän guramalaryň
gatançlary
hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň,
guramalarynyň gatançlary

Мary
welaýaty

3

Lebap
welaýaty

2

Daşoguz
welaýaty

1

Balkan
welaýaty

B

Ahal
welaýaty

Aşgabat ş.

A
Hökmany döwlet pensiýa
ätiýaçlandyrmasy üçin geçirilen
serişdeler -hemmesi

Türkmenistan

Görkezijileriň atlary

Setiriň №

şol sanda:

4

5

6

7

01

02
03

ykdysadyýetiň döwlet sektoryna
dahylsyz kärhanalaryň we guramalaryň
gatançlary

04

daşary ýurt we bilelikdäki kärhanalaryň,
guramalaryň (wekilhanalaryň,
şahamçalaryň) gatançlary
daýhan birleşikleriniň gatançlary
hususy telekeçileriň gatançlary
fiziki şahslaryň gatançlary

05
06
07
08

3 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA HÖKMANY PENSIÝA, HÖKMANY HÜNÄR ÄTIÝAÇLANDYRMALARYŇ
SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE ÇYKDAJY EDILMEGI
müň. manat
Ýylyň başyna Hasabat döwürde Hasabat döwürde
Setiriň
galan
serişdeleriň
serişdeleriň
Sebitleriň ady
№
serişdeler
geleni
çykdajy
edilenleri
A
B
1
2
3
Türkmenistan boýunça – jemi (02-07 setirleriň jemi)
01
şol sanda:
02
Aşgabat ş.
03
Ahal welaýaty
04
Balkan welaýaty
05
Daşoguz welaýaty
06
Lebap welaýaty
07
Мary welaýaty

4
0603327
4 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA MEÝLETIN PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASYNYŇ
SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE ÇYKDAJY EDILMEGI
Setiriň
№

Sebitleriň ady
A
Türkmenistan boýunça – jemi (02-07 setirleriň jemi)
şol sanda:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Мary welaýaty

B
01

Ýylyň başyna
galan
serişdeler

Hasabat döwürde
serişdeleriň
geleni

1

2

müň. manat
Hasabat döwürde
serişdeleriň
çykdajy
edilenleri
3

02
03
04
05
06
07

5 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA HASABAT DÖWRÜNIŇ AHYRYNA ÄTIÝÄÇLANDYRYLANLARYŇ SANY

adam
Sebitleriň ady

Setiriň
№

A
Türkmenistan boýunça – jemi (02-07 setirleriň jemi)
şol sanda:
Aşgabat ş.
Ahal welaýaty
Balkan welaýaty
Daşoguz welaýaty
Lebap welaýaty
Мary welaýaty

B
01

Ätiýäçlandyrylanlaryň sany
Hökmany pensiýa
ätiýaçlandyrmasy

Hökmany hünär
pensiýa
ätiýaçlandyrmasy

Meýletin pensiýa
ätiýaçlandyrmasy

1

2

3

02
03
04
05
06
07

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)

№1-pg “Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň emele getirilmegi we çykdajy edilmegi barada
hasabat” (aýlyk) döwlet statistik hasabatlylygyň formasyny doldurmak boyunça
GÖRKEZMELER
Forma №1-pg boýunça hasabaty Pensiýa gaznasy maliýe hasabatlarynyň esasynda düzýär.
Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyny, hökmany hünär pensiýa
ätiýaçlandyrmasyny, şeýle hem, fiziki şahsyň Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy bilen meýletin
pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda baglaşylan şertnamasy esasynda, meýletin pensiýa
ätiýaçlandyrmasyny öz içine alýar.
1 Bölüm.
PENSIÝA GAZNASYNYŇ SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE ÇYKDAJY EDILMEGI

1 Bölüm-de (01sütün) boýunça Türkmenistanyň Döwlet buýjeti tarapyndan
bellenilen,pensiýa gaznasynyň esasy maliýe ykdysady görkezijileri
boýunça tabşyryklary
doldurylýar.
Gaznanyň serişdelerini emele getirýän çeşmeler ( 2setir) kanunçylyk namalary bilen
tertipleşdirilýär we 03-09 setirlerden jemlenýär.
03 setirde hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlarynyň jemi
görkezilýär.
04 setirde hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlarynyň jemi
görkezilýär. Hünär pensiýasyna hukuk berýän işlerde (gulluklarda) işleýän (gulluk edýän)
şahslaryň zähmet haky, şol sanda peýdalanylmadyk rugsadynyň dolunan öwez puly hökmany
hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin binýat bolup
durýar.
05 setirde pensiýa we durmuş ätiýaçlandyrmalary boýunça Merkezleşdirilen býujetinden
goýberilýän pul serişdeleri görkezilýär.
“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji
maddasynyň 2-nji bölüminiň 7-10-njy bentlerine laýyklykda, hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy
boýunça aýratyn döwürler üçin pensiýa gatançlary Merkezleşdirilen býujetden Pensiýa gaznasyna
geçirilmeli raýatlaryň toparlary bellenýär, şol sanda çagyryş boýunça harby gullugyny geçýän
adamlaryň, şeýle-de, ýokary harby okuw jaýlarynda okaýanlaryň , 1-nji derejeli maýyba ýa-da 16
ýaşyna çenli maýyp çaga seredýän işlemeýän adamlara (6 ýyldan köp bolmadyk döwür üçin) ,
Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynyň we konsullyk wekilhanalarynyň,
Türkmenistanyň halkara guramalaryndaky wekilhanalarynyň işgärleriniň aýalyna (adamsyna) we
şeýle işgärlere deňleşdirilen (onuň bilen bile ýaşaýan, 4 ýyldan köp bolmadyk döwürde zähmete
ýarawsyz) adamlara, çagalara seretmek boýunça rugsatdaky adamlara (6 ýyldan köp bolmadyk
döwürde) , we maýyplaryň jemgyýetçilik guramalarynda, olaryň kärhanalarynda we edaralarynda
işleýän şahslaryň pensiýa gatançlarynyň tolegleri.
06 setirde Gaznanyň wagtlaýyn ulanylmaýan serişdelerini kapitallaşdyrmakdan emele
gelýän girdejileri.
07 setirde gaýtarylan maýa goýum serideleri görkezilýär.
08 setirde berginiň üzülmedik bölegi, maliýe jerimeleri, puşmana tölegleri, administratiw
jerimeleri görkezilýär.
09 setirde Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmelerden gelen
serişdeler görkezilýär.
10 setirde Gaznanyň maksatlaýyn ulanylan serişdeleriniň ähli möçberi görkezilýär (11-17
setirleriň jemi).
11 setirde pensiýa pullarynyň töleneni görkezilýär.
12 setirde döwlet kömek pullarynyň töleneni görkezilýär.
13 setirde birwagtlaýyn tölenen durmuş tölegleri görkezilýär.
22-25 setirlerde meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasyny häsiýetlendirýän görkezijileri
görkezilýär.
Şertli-toplaýyş pensiýa usuly we toplaýyş pensiýa usuly boýunça pensiýa gatançlarynyň
hasaby ätiýaçlandyrylan şahslaryň atly pensiýa hasaplarynda (şahsylaşdyrylan hasaba alyş)
ýöredilýär.

2 BÖLÜM.
HOJALYK SUBÝEKTLERINDEN WE ILATDAN HÖKMANY DÖWLET PENSIÝA
ÄTIÝAÇLANDYRMASY ÜÇIN GEÇIRILEN SERIŞDELER

Bu bölümiň görkezijileri hojalyk subýektlerinden we ilatdan hökmany Döwlet pensiýa
ätiýaçlandyrmasy üçin geçirilen serişdeleriň möçberini görkezýär.
3 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA HÖKMANY PENSIÝA, HÖKMANY HÜNÄR
ÄTIÝAÇLANDYRMALARYŇ SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE ÇYKDAJY EDILMEGI

Bu bölümiň görkezijileri sebitler boýunça hökmany pensiýa, hökmany hünär
ätiýaçlandyrmalaryň serişdelerini emele getirilmegini we çykdajy edilmegini häsiýetlendirýär.
4 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA MEÝLETIN PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASYNYŇ
SERIŞDELERINIŇ EMELE GETIRILMEGI WE ÇYKDAJY EDILMEGI

Bu bölümiň görkezijileri sebitler boýunça meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň
serişdelerini emele getirilmegini we çykdajy edilmegini häsiýetlendirýär.
5 BÖLÜM.
SEBITLER BOÝUNÇA HASABAT DÖWRÜNIŇ AHYRYNA
ÄTIÝÄÇLANDYRYLANLARYŇ SANY

Bu bölümiň görkezijileri sebitler boýunça hasabat döwrüniň ahyryna pensiýa
ätiýaçlandyrmasynyň görnüşleri boýunça ätiýaçlandyrylanlaryň sanyny görkezýär.

Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

