Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan
goramak ministrliginiň
2014-nji ýylyň 26-njy maýyndaky 51-Ö belgili
buýrugyna 2-nji Goşundy
Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda Beýannama
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20_____ýylyň ____________________ _____________________ aralygyndaky hasabat döwri üçin
ilkinji
goşmaçalar we üýtgetmeler bilen
________________________________________________________________________________________________
_____________________________ Pensiýa gaznasynyň edarasyna berilýär.
I Bap. Ätiýaçlandyrýan hakyndaky maglumat
Ätiýaçlandyrýan __________________________________________________________________________________
familiýasy____________________ ady_______________________ atasynyň ady____________________________
Ýaşaýan ýeriniň salgysy:Poçta indeksi: ___________
Welaýat _____________________Etrap_____________________________Şäher__________________________
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.)_____________________________________ Etrapça_________________________
köçe, geçelge_______________________________________ Jaý____________Korpus_________Öý________
ÄHB
8
Telefon:
9
Elektron poçta:
Iberilen senesi 20_ ý. _____ aýynyň «__»
11
Alnan senesi 20_ ý. _____ aýynyň «__»
II bap. Hasabat döwründe hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça Pensiýa gaznasynyň býujetine geçirilen
pensiýa gatançlarynyň möçberleri hakyndaky maglumat
Hasabat döwri üçin tölemeklige
İş bilen meşgul
Umumygirdejiniň pul
Hasabat döwri üçin pensiýa
degişli bolan pensiýa
bolan döwri
möçberi
gatançlarynyň tölenen pul möçberleri
gatançlarynyň iň az möçberi
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III bap. Hasabat döwründe girdejiler tölenende hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasynageçirilýän pensiýa
gatançlaryň tölenen senesi we pul möçberi
Töleg tabşyryknamasynyň/kwitansiýanyň
Pul möçberi
senesi we belgisi

Jemi
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler boýunça
berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler boýunça
berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi
Şu beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny tassyklaýaryn:
Ätiýaçlandyrýan _______________________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

(goly)

_______________
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Kameral barlagyň netijesinde_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Kameral barlagyň tamamlanan senesi 20____ ý. _________________ aýynyň «____»
Pensiýagaznasynyň ýolbaşçysy: _______________________________________
_______________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
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Pensiýagaznasynyň hünärmeni: _______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
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(goly)

(goly)

_______________

Şu beýannama boýunça ätiýaçlandyrýanyň şahsy hasap sahypasynda hasaplanyldy:
____________________________________________________________________________
Ätiýaçlandyrýanyň şahsy hasap sahypasynda ýazgylaryň edilen senesi 20__ ý. ___________ aýynyň «____»
Hasap boýunça işgär: _______________________________________
_______________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

(goly)

• Bu beýannama “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň 6-njy maddasynyň 1-nji
böleginiň 3-5-nji bentlerinde görkezilen (ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslarhususy telekeçilere özlei üçin) ätiýaçlandyrýanlar (4-nji bendindäki kärendeçiler degişli däl) tarapyndan doldurylýar.
• 1-nji bentde “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunyna laýyklykda döwür görkezilýär.
• 2-nji bentde, ilkinji gezek berilýän beýannamanyň ýa-da goşmaçalar we üýtgetmeler bilen berilýän beýannamanyň
tabşyrylýandygyna baglylykda, degişli sütün boýunça "х" belgisi goýulýar.
• 5-nji bentde (ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler, hünärmenlik
hyzmatlaryny etmek boýunca işi amala aşyrýan fiziki şahslar, özbaşdak iş bilen meşgullanýan, girdejisi bolan
şahslar.)degişlidigi ýazylýar.
• 5-7-njibentlerde bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdakymaglumatlar görkezilýär.
• 11,19-22-njibentler Pensiýa gaznasynyň edarasy tarapyndan doldurylýar.
• Beýannamanyň möçber görkezijileri manatda görkezilýär.

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda
Beýannamany doldurmak boýunça gysgaça görkezmeler»
2-nji Goşundy üçin

Bentlerde

1-nji bentde

2-nji bentde
3-nji bentde

5-nji bentde
5-7-nji bentlerde
8-9-njy bentlerde
10-njy bentde
11-nji bentde

13-nji bentde

14-nji bentde
16-njy bentde
17-nji bentde
18-nji bentde
11, 19-22-nji
bentler

Doldurmagyň düzgüni
“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň
6-njy
maddasynyň 1-nji böleginiň 3-5-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar (4-nji
bendindäki kärendeçiler degişli däl) üçin hasabat döwri, her ýylyň 1-nji ýanwaryndan 30-njy
iýuny we 1-nji iýuldan 31-nji dekabr aralygyndaky döwür bolup durýar. Bu döwürler üçin
beýannama hasabat döwrüniň soňundaky ikinji aýyň 15-inden gijä galman berilýär
2-nji bentde, ilkinji gezek berilýän beýannamanyň ýa-da goşmaçalar we üýtgetmeler bilen
berilýän beýannamanyň tabşyrylýandygyna baglylykda, degişli sütün boýunça "х" belgisi
goýulýar.
Ätiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny töleýjiler hökmünde olaryň ýerleşýan ýeri
boýunça Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasyny görkezýär.
“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň
6-njy
maddasynyň 1-nji böleginiň 3-5-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar (4-nji
bendindäki kärendeçiler degişli däl) tarapyndan doldurylýar. Ätiýaçlandyrylan şahsyň ady
we familiýasy doly görkezilýär.
Ätiýaçlandyrýanyň bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdakymaglumatlar
görkezilýär
Ätiýaçlandyrýanyň maglumatlary görkezilýär
Ätiýaçlandyrýanyň beýannamany iberen senesi
Ätiýaçlandyryjynyň beýannamany alan senesi
Iş döwrüne özbaşdak iş bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň we hünärmenlik hyzmatlaryny
edýän fiziki şahslaryň işi amala aşyran döwri,ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini
amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçileriň we hünärmenlik hyzmatlaryny edýän fiziki
şahslaryň umumy girdejileriniň pul möçberi,ätiýaçlandyrýanyň hasabat döwri üçin pensiýa
gatançlarynyň tölenen pul möçberleri,ätiýaçlandyrýanyň hasabat döwri üçin tölemeklige
degişli bolan pensiýa gatançlarynyň iň az möçberi görkezilýär.
Ätiýaçlandyrýanyň tölän töleg tabşyryknamasynyň/kwitansiýanyň senesi we belgisi, pul
möçberi görkezilýär.
Ätiýaçlandyrýanyňhökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary
hasaplanylan tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi
Ätiýaçlandyrýanyňhökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary
hasaplanylan tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi
Ätiýaçlandyrýan beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny
tassyklaýar.
Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan doldurylýar.

Şu Görkezme Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hünärmenlerine gollanma üçin işlenip
taýýarlandy.
Goşundyda düzedişlere ýol berilmeyär.

