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Pensiýa gatançlarynyň, maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip
ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň tertibini tassyklamak
hakynda
“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna
laýyklykda, pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň tertibini düzgünleşdirmek maksady bilen, buýurýaryn:
1. Pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň Tertibini tassyklamaly (goşulýar).
2. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň degişli müdirlikleriniň hem-de
Aşgabat şäheriniň, welaýatlaryň pensiýa gaznasynyň müdirlikleriniň ýolbaşçylary
şu buýrugyň birinji bölegi bilen tassyklanan tertibiň ýerine ýetirilişini üpjün etmeli.
3. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş günüň
dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada
Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli.
4. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň
dolandyryjysy gözegçilik etmeli.
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Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 21-nji maýynda 1223 san bilen bellige alyndy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministriniň 2019-njy
ýylyň “03” maýynda çykaran 65-Ö belgili
buýrugy bilen tassyklandy
Pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň
TERTIBI
I bap. Umumy düzgünler
1. Pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň Tertibi (mundan beýläk - Tertip) “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň (mundan beýläk - Kanun), şeýle hem
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda çykaran 11991-nji
karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy hakynda
Düzgünnamanyň talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy.
2. Şu Tertip, pensiýa ätiýaçlandyrmasyna tölenilmän galan gatançlar, maliýe
jerimeler we puşmana tölegler boýunça dörän bergileriň Türkmenistanyň Pensiýa
gaznasynyň Müdiriýetiniň (mundan beýläk-Müdiriýet) çözgüdi esasynda,
ätiýaçlandyrýan we ätiýaçlandyrylan şahslar tarapyndan üzüljegine umyt bolmadyk
bergi diýlip ykrar etmekligi hem-de bergileriň hasapdan öçürilmegine degişli işleri
geçirmäge bildirilýän talaplary düzgünleşdirýär.
II bap. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň Müdirýetiniň çözgüdi esasynda
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar etmegiň esaslary
3. Pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
bergileri şu aşakdaky ýagdaýlarda Müdiriýetiň çözgüdi esasynda üzüljegine umyt
bolmadyk bergi diýlip ykrar edilýär:
1) esaslandyryjylar (gatnaşyjylar) tarapyndan ýatyrylýan ýuridik şahs
babatynda pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça
borçnamalar ýerine ýetirilenden soň tölenilmän galýan bergiler;
2) aradan çykan fiziki şahsyň - iş berijiniň pensiýa gatançlary, maliýe
jerimeler we puşmana tölegler boýunça bergileri, eger olaryň emlägini
ýerlemekden alnan girdejiler Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan
algydarlaryň talaplaryny kanagatlandyrmagyň nobatlylygyna laýyklykda, berginiň
üzülmegine ýetmedik ýagdaýynda, berginiň görkezilen emlägiň bahasyndan artyk
bölegi;
3) mirasdüşer (mirasdüşerler) bolmadyk ýagdaýynda ýa-da mirasdüşer
(mirasdüşerler) aradan çykan fiziki şahsyň - iş berijiniň mirasyny kabul etmegi ret
eden halatynda, fiziki şahs – iş beriji aradan çykanda Türkmenistanyň
kanunçylygyna laýyklykda tutulyp galynmagy mümkin bolan oňa degişli
emläginiň bolmadyk ýagdaýynda pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we
puşmana tölegleri boýunça bergiler;

4) kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip
ykrar edilen fiziki şahs – iş berijiniň pensiýa gatançlary boýunça bergilerini,
maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini üzmäge şol fiziki şahs – iş berijiniň
emlägi ýeterlik bolmadyk halatynda, onuň pensiýa gatançlary boýunça
borçlarynyň, tölenilmeli maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň görkezilen
emlägiň bahasyndan artyk bölegi;
5) puşmana tölegi ulanylan pensiýa gatanjynyň bellenen ýa-da pensiýa
gatanjynyň möçberi goşmaça hasaplanyp ýazylan döwri tamamlanandan soň
5 (bäş) ýylyň geçmegi;
6) maliýe jerimeleriniň ulanylan wagtyndan bäri bäş ýylyň geçmegi.
7) ätiýaçlandyrýanyň, ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa gatançlary, maliýe
jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça dörän bergileri töläp bilmeýändigi barada
esasly deliller bolan ýagdaýynda.
4. Fiziki şahs - iş beriji aradan çykan halatynda onuň mirasdüşeri
(mirasdüşerleri) bolmadyk ýagdaýynda ýa-da mirasdüşer (mirasdüşerler) aradan
çykan fiziki şahsyň - iş berijiniň mirasyny kabul etmegi ret edende, onuň pensiýa
gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça bergisiniň üzülmegi
Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tutulyp galynmagy mümkin bolan oňa
degişli emlägiň hasabyna amala aşyrylýar.
5. Berginiň üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar edilmegi geçirilen
barlagyň netijesinde düzülen ykrar haty esasynda (hak islegiň wagt möhletleri
tamamlanan halatyndan başga ýagdaýlarda), Türkmenistanyň kanunçylygynda göz
öňünde tutulan ýagdaýlarda bolsa, kazyýetiň çözgüdi bilen tassyklanmalydyr.
III bap. Üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmegi boýunça
pensiýa gatançlarynyň barlagyny guramak
6. Üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmegi boýunça pensiýa
gatançlarynyň barlagy (mundan beýläk-barlag) bergidar ýuridik şahsyň
ätiýaçlandyrýan
ýa-da
fiziki
şahsyň
ätiýaçlandyrylan
(mundan
beýläk-ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan) hökmünde hasaba goýlan ýeri
boýunça pensiýa gaznasynyň başlygy (başlygynyň orunbasary) tarapyndan gol
çekilen we möhür bilen tassyklanan, Pensiýa gatançlarynyň barlagyny geçirmek
barada görkezmäniň (şu Tertibe 1-nji goşundy) esasynda geçirilýär.
7. Barlagy geçirmek barada görkezmeler Bergileriň üzüljegine umyt
bolmadyk diýlip ykrar edilmegi boýunça pensiýa gatançlarynyň barlaglaryny
geçirmek baradaky görkezmeleri we onuň netijelerini hasaba alyş kitabynda
(şu Tertibe 2-nji goşundy) hasaba alynýar.
8. Barlag geçirilende aşakdaky ýagdaýlar anyklanylmalydyr:
1) berginiň emele gelen senesi we sebäbi;
2) Kanunyň 29-njy maddasynda bellenen, pensiýa gatançlaryny tölemek
boýunça borçlary ýerine ýetirilmegini üpjün etmek çäreleriniň ulanylandygy;
3) maliýe jerimeleriniň ulanylan senesi;
4) ol babatynda puşmana tölegi salnan pensiýa gatançlarynyň möçberiniň
bellenilen ýa-da goşmaça hasaplanyp ýazylan senesi babatynda şahsy hasap
sahypalaryndaky ýazgylary;

5) esaslandyryjylar (gatnaşyjylar) tarapyndan ýatyrylýan ýuridik şahs
babatynda öz borçnamalaryny ýerine ýetirenden soň galýan berginiň dogry
kesgitlenendigi;
6) mirasdüşeriň bolmazlygynyň ýa-da fiziki şahs – iş beriji bergidar aradan
çykan halatynda onuň mirasyny kabul etmekden boýun gaçyrylmagynyň
hakykylygy;
7) kazyýet tarapyndan fiziki şahs – iş beriji bergidar nam-nyşansyz giden
ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen ýagdaýynda onuň emlägine ygtyýarly
tarapyň ýokdugy;
8) bellenen tertipde kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik
ukyby ýok diýlip ykrar edilen fiziki şahs – iş beriji pensiýa gatançlary boýunça
bergilerini, maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini üzmäge şol şahsyň ýeterlik
emläginiň ýokdugy.
9. Bergini üzmegiň mümkin däldigi şu resminamalar bilen
tassyklanylmalydyr:
1) bergidaryň ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan hökmünde hasaba
goýlan ýeri boýunça Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynyň
(mundan beýläk-pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary) pensiýa gatançlar, maliýe
jerimeler we puşmana tölegler boýunça berginiň pul möçberi baradaky
resminamasy;
2) bergidaryň pensiýa gatançlaryny tölemek boýunça hukuk bozulmalary
üçin pensiýa gatançlaryny töleýjini degişli jogapkärçilige çekmek barada ykrar
hatyň nusgasy;
3) berginiň töletdirilip bilinjek emläginiň ýokdugy baradaky ykrar hatynyň
ýa-da başga resminamanyň nusgasy;
4) ýatyrylýan ýuridik şahsyň pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we
puşmana tölegleri tölenende ýatyryş toparynyň ýatyryş maliýe hasabatlylygynyň
toplumynyň (balansynyň) nusgasy;
5) ýuridik şahslaryň aýrybaşgalanan düzüm birlikleri baradaky
maglumatlary;
6) hossarlyk ýa-da howandarlyk belleneniň emlägini dolandyrmak bilen
bagly hossarlyk we howandarlyk, bejeriş-öňüni alyş edaralarynyň, ilaty durmuş
taýdan goramak edaralarynyň maglumatlary;
7) raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edaralary tarapyndan döwlet
belligine alnan ölüm hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
8) fiziki şahsy – iş beriji ölen diýip yglan etmek baradaky kazyýetiň
çözgüdiniň nusgasy;
9) döwlet notariusy tarapyndan mirasa bolan hukuk hakynda
şahadatnamanyň berlendigi barada maglumatlary;
10) mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
11) mirasy kabul edýän fiziki şahs – iş berijiniň şahsyýetini tassyklaýan
resminamalaryň nusgalary;
12) miras alnan emlägiň bahasy barada bar bolan maglumatlary;
13) öleniň ýa-da kazyýet tarapyndan ölen diýip yglan edileniň mirasdüşeri
tarapyndan miras alnan emlägiň bahasynyň möçberinde berginiň tölenendigini

tassyklaýan resminama ýa-da görkezilen bergini mirasdüşere töletdirmegiň
mümkin däldigi barada resminama;
14) zerur halatlarda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň
edaralarynyň bergidarlaryň Türkmenistana gelendikleri ýa-da Türkmenistandan
gidendikleri baradaky maglumatlary;
15) gaýry maglumatlar (hukuk salgysy, ýaşaýan ýeri baradaky maglumatlar,
içeri işler edaralarynyň maglumatlary, kazyýetleriň çözgütleri we beýlekiler).
IV bap. Üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar etmek üçin
resminamalara seretmek boýunça Toparyň wezipeleri
10. Bergidaryň ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan hökmünde hasaba
alnan ýeri boýunça pensiýa gaznasynyň bölüminde, şeýle hem welaýatlar we
Aşgabat şäheri boýunça pensiýa gaznasynyň müdirliklerinde (mundan
beýläk-Pensiýa gaznasynyň müdirligi) olaryň ýolbaşçysynyň buýrugy bilen
pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça berginiň
üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar etmek we hasapdan öçürmek üçin
resminamalara seretmek boýunça Toparlar döredilýär, onuň kätipleri bellenilýär
we degişliligi boýunça pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynyň ýolbaşçysy
Toparlaryň başlyklary bolýar.
11. Pensiýa gaznasynyň bölüminde döredilen pensiýa gatançlary, maliýe
jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça berginiň üzüljegine umyt bolmadyk
diýlip ykrar etmek we hasapdan öçürmek üçin resminamalara seretmek boýunça
Toparyň (mundan beýläk – Bölümiň topary) agzalarynyň bäş adamdan az
bolmadyk düzümine pensiýa gaznasynyň bölüminiň başlygy (ýa-da buýruk bilen
başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeklik üstüne ýüklenen), pensiýa
gaznasynyň bölüminiň bölümçe başlyklary we degişi bölümçäniň hünärmeni
(hünärmenleri) girýär.
12. Barlagyň netijeleri boýunça barlagçy tarapyndan ykrar haty düzülýär we
ol bergidaryň ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan hökmünde hasaba goýlan
ýeri boýunça Bölümiň toparyna degişli işleri geçirmek üçin berilýär.
13. Bölümiň topary meseleleri toparlaýyn, erkin, işewür ýagdaýda ara alyp
maslahatlaşýar we olaryň işi aýanlyk ýörelgesine esaslanýar.
14. Bölümiň topary barlagyň netijesinde düzülen ykrar hatyna we oňa
goşulan resminamalaryna seredýär we bergidarlara bergini üzdürmek üçin görlen
çäreleriň dolulygyny kesgitleýär.
15. Bölümiň toparynyň mejlisleri pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we
puşmana tölegleri boýunça bergileri üzüljegine umyt bolmadyk bergiler diýlip
ykrar etmek üçin resminamalaryň gelip gowuşmagyna görä geçirilýär.
16. Mejlisiň başlanmagynyň 3 (üç) iş gün öňünden bölümiň toparynyň kätibi
onuň agzalaryny degişli resminamalar we gün tertibiniň soraglary bilen
tanyşdyrýar.
17. Bölümiň toparynyň mejlisleri açyk görnüşde geçirilýär, zerur halatynda
olara pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça bergidar
çagyrylyp bilner.
18. Resminamalar boýunça geçirilen işleriň ýeterlik däldigi anyklanan

halatynda Bölümiň topary tarapyndan:
1) gatançlaryny tölemek borjunyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça
goşmaça çäreleri geçirmek üçin maglumatlary (resminamalary) yzyna gaýtarmak
barada;
2) toparyň agzalaryna resminamalarda beýan edilen ýagdaýlary ýerinde
gaýtadan barlag geçirmek barada çözgüt kabul edilýär.
19. Bölümiň toparynyň ähli çözgütleri onuň agzalarynyň sesleriniň ýönekeý
köplügi bilen kabul edilýär. Sesler deň bolan ýagdaýynda Toparyň başlygynyň sesi
çözüji ses bolup durýar.
20. Bölümiň topary tarapyndan geçirilen barlagyň ykrar hatyna, berginiň
üzülmeginiň mümkin däldigini tassyklaýan resminamalara seredilenden soň 3 (üç)
iş gününiň dowamynda Pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana
tölegleriniň üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmäge we olary
hasapdan öçürilmäge degişli diýlip ykrar etmek hakynda kepilnama (mundan
beýläk – Kepilnama, şu Tertibe 3-nji goşundy) iki nusgada düzülýär.
21. Kepilnamalar Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana
tölegleri boýunça bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan öçürilmäge
degişli diýip ykrar etmek hakynda kepilnamalary hasaba alyş kitabynda (şu Tertibe
4-nji goşundy) hasaba alynýar.
22. Pensiýa gaznasynyň müdirliklerinde döredilen pensiýa gatançlary,
maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça berginiň üzüljegine umyt
bolmadyk diýlip ykrar etmek we hasapdan öçürmek üçin resminamalara seretmek
boýunça Topar (mundan beýläk – Müdirligiň topary) Bölümiň topary tarapyndan
düzülen gününden başlap 5 (bäş) iş gününiň dowamynda berlen Kepilnama we
onuň ýanyna goşulan, bergidarlaryň maglumatlaryna (resminamalaryna) seredýär
we bergini üzdürmek üçin pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary tarapyndan görlen
çäreleriň dolulygyny kesgitleýär.
23. Esaslandyrylan resminamalar doly we ähli taraplaýyn öwrenilenden
hem-de ara alnyp maslahatlaşylandan soň Müdirligiň topary tarapyndan Pensiýa
gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça bergileri üzüljegine
umyt bolmadyk we hasapdan öçürmäge degişli diýip ykrar etmek hakynda
Netijenama (şu Tertibe 5-nji goşundy) çykarýar. Netijenama iki nusgada düzülýär,
onuň bir nusgasy çykarlan gününiň yz ýanyndaky iş gününiň dowamynda
üzüljegine umyt bolmadyk bergileri hasapdan öçürmek üçin Müdiriýetiň
garamagyna hödürlenýär.
24. Müdirligiň Topary tarapyndan Netijenama çykarmakdan ýüz dönderilen
halatynda, onuň delilleri esaslandyrylyp, degişli pensiýa gaznasynyň ýerli
edaralaryna hat bilen habar berilýär.
V bap. Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri
boýunça bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan öçürilmäge
degişli diýip ykrar etmek hakynda netijenamany we Müdiriýetiň çözgüdini
resmileşdirmek
25. Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça

bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan öçürmäge degişli diýip ykrar
etmek hakynda Netijenamalar (mundan beýläk – Netijenama) pensiýa gaznasynyň
müdirliginiň degişli bölüminde Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana
tölegleri boýunça bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan öçürilmäge
degişli diýip ykrar etmek hakynda Netijenamalary hasaba alyş kitabynda
(şu Tertibe 6-njy goşundy) hasaba alynýar.
26. Müdiriýet Netijenama we onuň ýanyna goşulan resminamalaryň
dolulygyna seredenden soňra Müdirýetiň mejlisine ylalaşmak üçin hödürleýär.
27. Müdiriýet ylalaşmak üçin hödürlenen resminamalara seredip, Müdirýetiň
nobatdaky mejlisinde pensiýa gatançlaryny, maliýe jerimeleri we puşmana
tölegleri boýunça bergileri hasapdan öçürmek baradaky çözgüdi (mundan
beýläk - Çözgüt) çykarýar.
28. Çözgüt Pensiýa gaznasynyň müdirliklerine ýerine ýetirmek üçin
iberilýär, olar hem öz gezeginde bergidaryň ätiýaçlandyrýan ýa-da
ätiýaçlandyrylan hökmünde hasaba alnan ýerindäki pensiýa gaznasynyň bölümine
iberýärler.
29. Çözgüt kabul edilenden soň bergidaryň ätiýaçlandyrýan ýa-da
ätiýaçlandyrylan hökmünde hasaba alnan ýeri boýunça pensiýa gaznasynyň
bölüminiň pensiýa gatançlarynyň bergileri ýa-da beýleki tölegler boýunça şahsy
hasap sahypalary ýapylýar.
30. Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň toparynyň Netijenamasy we
resminamalarynyň toplumy Müdiriýetiň degişli müdirliginde saklanýar we
çözgütleri hasaba alyş kitabynda hasaba alynýar.
VI bap. Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri
boýunça bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan öçürilmäge
degişli bergileri hasapdan öçürmek we ony resmileşdirmek
31. Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan şahsy hasaby ýapmak
düzgünleri geçirilenden soň, bergidary bellenen tertipde pensiýa gatançlaryna
bergidar hökmünde hasaba alnyşyndan aýyrýar.
32. Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary berginiň hasapdan öçürilen aýynyň
yz ýanyndaky aýyň 5-inden gijä galman, geçirilen işler barada Pensiýa gaznasynyň
müdirliklerine habar berýärler.
33. Pensiýa gaznasynyň müdirlikleri berginiň hasapdan öçürilen aýynyň yz
ýanyndaky aýyň 10-dan gijä galman, bu barada Müdiriýete habar berýärler.

Pensiýa
gatançlarynyň,
maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi
diýlip ykrar edilmeginiň we olaryň
hasapdan öçürilmeginiň Tertibine
1-nji goşundy
Pensiýa gatançlarynyň barlagyny geçirmek barada
GÖRKEZME
20___ý.______________«____» №____________
____________________________________________________________Pensiýa

(pensiýa gaznasynyň bölüminiň ady)

gaznasy tarapyndan

«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň talaplaryna
laýyklykda________________________________ döwür üçin____________________
(barlaga degişli döwri görkezmeli)

__________________________________________________________________________________________

(ätiýaçlandyrýanyň doly ady,ätiýaçlandyrylan fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady)

__________________________________________________________________________________________

(ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan şahs hökmünde hasaba alnan belgisi)

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna tölenmeli bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk
diýlip ykrar edilmegi meselesi boýunça barlag geçirmek üçin şu görkezme berildi.
Barlagy geçirmek _______________________________________________________ tabşyryldy.
(familiýasy, ady, atasynyň ady, wezipesi)

Barlagyň geçirilmeli möhleti ___________________ iş güni.
Müdirligiň, bölümiň başlygy ___________
(başlygyň orunbasary)
(goly)

Möhür
ýeri

_______________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

Görkezmäni aldym we onuň bilen tanyşdym :
_________________________________________________________

(ätiýaçlandyrýanyň, ätiýaçlandyrylan şahsyň ýa-da onuň
wekiliniň familiýasy, ady, atasynyň ady)

20____ ýylyň _________________ aýynyň «______».

__________________

(goly)

Pensiýa
gatançlarynyň,
maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip
ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň Tertibine 2-nji goşundy
Bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar edilmegi boýunça pensiýa gatançlarynyň barlaglaryny geçirmek baradaky
görkezmeleri we onuň netijelerini hasaba alyş kitaby
T/b

Ätiýaçlandyrýan ýuridik şahsyň ady, ätiýaçlandyrýan
ýa-da ätiýaçlandyrylan fiziki şahsyň ady, familiýasy,
atasynyň ady

Ätiýaçlandyrýan ýa-da
ätiýaçlandyrylan şahs
hökmünde hasaba
alnan belgisi

1

2

3

№

4

Görkezme
Senesi

5

Pensiýa gatançlaryna geçirilen barlagynyň
netijesi

6

Pensiýa
gatançlarynyň,
maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi
diýlip ykrar edilmeginiň we olaryň
hasapdan öçürilmeginiň Tertibine
3-nji goşundy
Pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilmäge we olary hasapdan
öçürilmäge degişli diýlip ykrar etmek hakynda
KEPILNAMA №_____
20_____ ý. _____ __________________
____________________________ Pensiýa

(Aşgabat ş., welaýat)

gaznasynyň müdirligine ugradylýar.
__________________________________________________

(poçta indeksi, şaýoly, köçe, geçelge, jaý)

___________________________________________________________________________________________________
(Aşgabat ş., welaýat, etrap, şäher)

pensiýa gaznasynyň bölümi,___________________________________________________

____________________________________________________________________________
(ätiýaçlandyrýanyň doly ady, ätiýaçlandyrylan fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady)

_______________________________________ umumy möçberi_______manada deň
(ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan şahs hökmünde hasaba alnan belgisi)

bolan bergisi babatynda ______ seredip______________________________________
(kepilnama düzmek üçin esas bolup hyzmat eden resminamalar)
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________we
«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda,
teklip edýär:
__________________________________________________manat möçberdäki bergi
_______________________________________________________________şol sanda:
(pul möçberi ýazmaça)

а) _____________________________________________________

(tölegiň görnüşi)
_______________________________________________
(tölegiň görnüşi)
_______________________________________________
(tölegiň görnüşi)

_______________________________

(pul möçberi)
__________________________
(pul möçberi)
__________________________
(pul möçberi)

_________________________________________________________________________________________ boýunça

(bergini hasaplamak üçin esas – beýannama, resminamalaýyn barlagyň ykrar haty we ş.m.)
b) ___________________________________20___ «___» ___________ № ______çözgüdine
(pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynyň ady)

laýyklykda salnan___________________ manat möçberdäki maliýe jerimeleri boýunça;
ç) ______________________ manat möçberde puşmana tölegleri üzüljegine umyt
bolmadyk we hasapdan öçürmäge degişli diýlip ykrar edilýär.
( “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan
esaslar görkezilýär)

Etrap, şäher
bölümiň başlygy

_______________

(goly)

Toparyň başlygy
Toparyň agzalary:

Möhür ýeri

_______________

(goly)
_____________
(goly)
_____________
(goly)
_____________
(goly)

_______________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

_______________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)
_______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
_______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

Pensiýa
gatançlarynyň,
maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip
ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň Tertibine 4-nji goşundy
Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan
öçürilmäge degişli diýip ykrar etmek hakynda kepilnamalary hasaba alyş kitaby
T/b

1

Ätiýaçlandyrýan ýuridik şahsyň ady, ätiýaçlandyrýan
ýa-da ätiýaçlandyrylan fiziki şahsyň ady, familiýasy,
atasynyň ady

Ätiýaçlandyrýan ýa-da
ätiýaçlandyrylan şahs
hökmünde hasaba
alnan belgisi

№

Sene

2

3

4

5

Kepilnama

Hasapdan öçürilmäge
degişli berginiň pul
möçberi
(manat)
6

Welaýat we Aşgabat ş.,
pensiýa gaznasynyň
müdirlikleri tarapyndan
Türkmenistanyň Pensiýa
gaznasyna iberilen hatyň
senesi we belgisi
7

Pensiýa
gatançlarynyň,
maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip
ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň Tertibine 5-nji goşundy

Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça bergileriň
üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan öçürmäge degişli diýip ykrar etmek
hakynda NETIJENAMA №_____
20___ ý. „___“ _____________
Aşgabat ş.

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna iberilýär
_____________________________________________

(Poçta indeksi, şaýoly, köçe, geçelge, jaý)

______________________________________________________________________Pensiýa gaznasynyň müdirligi
(Aşgabat ş., welaýat)
___________________________________________________________________________________________________

(ätiýaçlandyrýanyň, ätiýaçlandyrylan şahsyň ýa-da onuň wekiliniň familiýasy, ady, atasynyň ady)

umumy möçberi _______ manada deň bolan bergisi babatynda______________ seredip
___________________________________________________________________________________________________

(netijenama çykarmak üçin esas bolup hyzmat eden resminamalar)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda”Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan esaslar
görkezilýär)

netijenama çykarýar:

_____________ manat

möçberdäki bergi _____________________şol sanda:

а) _____________________________________________________

(tölegiň görnüşi)
_______________________________________________
(tölegiň görnüşi)
_______________________________________________
(tölegiň görnüşi)

(pul möçberi ýazmaça)
_________________________

(pul möçberi)
_____________________
(pul möçberi)
______________________
(pul möçberi)

_________________________________________________________________________________________ boýunça

(tölegi hasaplamak üçin esas – beýannama, resminamalaýyn barlagyň ykrar haty we ş.m.)

b) ___________________________________________ 20___ «___» ___________ № ______ çözgüdine
(pensiýa gaznasynyň ýerli edaralarynyň ady)

laýyklykda salnan ___________________manat möçberdäki maliýe jerimeleri boýunça;
ç) ______________________ manat möçberde puşmana tölegleri üzüljegine umyt
bolmadyk we hasapdan öçürmäge degişli diýlip ykrar edilýär.
(“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda”Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan esaslar
görkezilýär)

Pensiýa gaznasynyň welaýat, şäher
müdirliginiň başlygy
_______________
(goly)

______________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

Toparyň başlygy
Toparyň agzalary:

Möhür ýeri

_______________

(goly)
_____________
(goly)
_____________
(goly)
_____________
(goly)

_______________________________________________

(familiýasy, ady, atasynyň ady)
_______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
_______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
______________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

Pensiýa
gatançlarynyň,
maliýe
jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň
üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip
ykrar edilmeginiň we olaryň hasapdan
öçürilmeginiň Tertibine 6-njy goşundy
Pensiýa gatançlary, maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça bergileriň üzüljegine umyt bolmadyk we hasapdan
öçürilmäge degişli diýip ykrar etmek hakynda netijenamalary hasaba alyş kitabynda

T/b

Ätiýaçlandyrýan ýuridik şahsyň ady, ätiýaçlandyrýan
ýa-da ätiýaçlandyrylan fiziki şahsyň ady, familiýasy,
atasynyň ady

Ätiýaçlandyrýan ýa-da
ätiýaçlandyrylan şahs
hökmünde hasaba alnan
belgisi

1

2

3

№

4

Netijenama
sene

5

Hasapdan öçürilmäge
degişli berginiň pul
möçberi
(manat)

Pensiýa gaznasyna
iberilen hatyň senesi
we belgisi

6

7

