
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 
2014-nji ýylyň 26-njy maýynda çykaran 51-Ö belgili 

B U Ý R U G Y 
 

«2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda kabul edilen ««Döwlet pensiýa 
ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna üýtgemeler we 

goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 21-nji 
maddasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, Döwlet pensiýa 

ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda 
beýannamalaryň görnüşlerini tassyklamak barada» 

 
2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda kabul edilen ««Döwlet pensiýa 

ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň kanunyna üýtgemeler we goşmaçalar 
girizmek hakynda» Türkmenistanyň kanunynyň 21-nji maddasynyň talaplaryny 
ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýaryn: 

1. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň 
tölenendigi hakynda beýannamalaryň görnüşlerini tassyklamaly (goşulýar). 

2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmekligi Türkmenistanyň 
Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasaryna, 
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň dolandyryjysyna we Türkmenistanyň Pensiýa 
gaznasynyň pensiýa gatançlaryny dolandyrmak müdirliginiň başlygyna 
tabşyrmaly. 

 
 
Ministr B.Şamyradow 



 
 
  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan 

goramak ministriniň 
 2014-nji ýylyň 26-njy maýyndaky 51-Ö belgili 

buýrugyna 1-nji Goşundy 
 

1 
Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda Beýannama 

20____ýylyň ___________________________________________aýy üçin 
2  ilkinji  goşmaçalar we üýtgetmeler bilen 

3 
_______________________________________________________________________________________________
________________                                                                                                               Pensiýa gaznasyna berilýär. 

4 I Bap. Ätiýaçlandyrýan hakynda maglumat 

5 
Ätiýaçlandyrýan – ýuridiki şahsyň doly ady:___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

6 

Hukuk salgysy: 
Dahyllysy bolup durýan ýurdy: _____________________________________________ Poçta indeksi: 
_____________ 
Welaýat ________________ Etrap _______________________________ Şäher ______________________________ 
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.) ________________________________   Etrapça _____________________________ 
köçe, geçelge _______________________________    Jaý__________     Korpus_____________   Öý____________ 
 

7 

Aýrybaşgalanan birligiň (şahamçanyň, wekilhananyň) salgysy: 
Bellige alnan ýurdy: ______________________________________________________ Poçta indeksi 
_____________ 
Welaýat ________________ Etrap _______________________________ Şäher ______________________________ 
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.) ________________________________   Etrapça _____________________________ 
köçe, geçelge _______________________________    Jaý__________     Korpus_____________   Öý____________ 
 

8 EGTÝDS kody  9 ŞSB  10 ÄHB  
11 Telefon:  12 Elektron poçta: 
13 Ätiýaçlandyrýan– hususy telekeçiniň familiýasy _____________ ady _____________ atasynyň ady_______________ 
14 Ýaşaýan ýeriniň salgysy:                   Poçta indeksi: ___________ 

Welaýat _____________________ Etrap _____________________ Şäher ___________________________________ 
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.) ___________________________   Etrapça __________________________________ 
köçe, geçelge _______________________________    Jaý__________     Korpus_____________   Öý____________ 
 

15 ÄHB  16 Telefon:  17 Elektron poçta: 
18 Iberilen senesi 20__ ý. _____ aýynyň «__» 19 Alnan senesi 20__ ý. _____ aýynyň  «__» 

20 
II bap. Hasabat döwri üçin hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň Pensiýa gaznasynyň 

býujetine hasaplanylan we geçirilen möçberleri hakynda maglumat 

21 Görkezijiler Pul möçberi  
(manatda) 

22 
Hasabat döwründe hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplamak 
üçin binýadynyň pul möçberi –jem şol sanda: 

 

22.1 zähmet şertnamalary boýunça  

22.2 
işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin raýat-hukuk häsiýetli şertnamalary boýunça (hususy 
telekeçilere tölenilýän hak muňa girmeýär) 

 

22.3 awtorlyk we ygtyýarnama şertnamalary boýunça  
22.4 harby gullugy geçmek barada borçnama boýunça  
23 Bellenilen möçberi (göterimde)  

24 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwründe 
hasaplanylan pul möçberi (22-nji bent* 23-nji bent) 

 

25 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwründe 
hasaplanyp ýazylan pul möçberi (şol döwür üçin öňki beýannamalar boýunça we ş.m., hasabat 
döwründe girdejileri tölenilende amala aşyrylýan töleg görnüşinde) 

 

26 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň goşmaça hasaplanmaga 
degişli pul möçberi ((24-nji bantden 25-nji bendi aýyrmaly), şunda oňyn däl netije 27-nji bende  

 

27 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň azaldylmaga degişli pul 
möçberi (26-njy bendiniň oňyn däl netijesi) 

 

28 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň üstümizdäki ýylyň başyndan 
gelýän döwür üçin hasaplanylan pul möçberi 

 



 

29 
III bap. Hasabat döwri üçin hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň Pensiýa 

gaznasynyň býujetine hasaplanylan we geçirilen möçberleri hakynda maglumat 

30 Görkezijiler Pul möçberi  
(manatda) 

31 
Hasabat döwründe hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary 
hasaplamak üçin binýadynyň jemi pul möçberi –jemi 

şol sanda: 
 

31.1 zähmet şertnamalary boýunça  

31.2 
işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin raýat-hukuk häsiýetli şertnamalary boýunça 
(hususy telekeçilere tölenilýän hak muňa girmeýär) 

 

31.3 harby gullugy geçmek barada borçnama boýunça  
32 Bellenilen möçberi (göterimde)  

33 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwründe 
hasaplanylan pul möçberi 

 

34 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwründe 
hasaplanyp ýazylan pul möçberi (şol döwür üçin öňki beýannama boýunça we ş.m., hasabat 
döwründe girdejileri tölenilende amala aşyrylýan töleg görnüşinde) 

 

35 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň goşmaça 
hasaplanmaga degişli pul möçberi ((33-nji bentden 34-nji bendi aýyrmaly), şunda oňyn däl netije 
36-njy bende girizilýär)  

 

36 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň azaldylmaga degişli 
pul möçberi (35-nji bendiniň oňyn däl netijesi) 

 

37 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň üstümizdäki ýylyň 
başyndan gelýän döwür üçin hasaplanylan pul möçberi  

 

38 IV bap. Düşündiriş berýän maglumatlar 

39 

Hasabat döwri üçin hökmany pensiýa 
ätiýaçlandyrmasyna we hökmany hünär pensiýa 

ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa 
gatançlarynyň hasaplanylan girdejileriniň berlen 

senesi we tölenen pul möçberi 

Hasabat döwründe girdejiler berlende hökmany pensiýa 
ätiýaçlandyrmasyna we hünär  pensiýa ätiýaçlandyrmasyna 

geçirilýän pensiýa gatançlaryň tölenen senesi we pul möçberi 

40 Senesi Pul möçberi Töleg tabşyrygynyň senesi we belgisi Pul möçberi 
40.1     
40.2     
40.3     
40.4     
40.5     
40.6     
40.7     
40.8     
40.9 Jemi:  Jemi:  

41 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler boýunça 
berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi 

 

42 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler 
boýunça berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi 

 

43 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler boýunça 
berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

 

44 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler 
boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

 

45 

Şu beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny tassyklaýaryn: 
Ýuridik şahsyň ýolbaşç            ________________________________________             _______________ 
                                                                                                              (familiýasy, ady, atasynyň ady                                                    (goly) 

Baş buhgalter                            ________________________________________            _______________ 
                                                                                                              (familiýasy, ady, atasynyň ady)                                                    (goly) 

Hususy telekeçi:                       ________________________________________             _______________ 
                                                                                                              (familiýasy, ady, atasynyň ady)                                                    (goly) 

46 
Kameral barlagyň netijesinde_______________________________________________________________________ 
Kameral barlagyň tamamlanan senesi   20__ ý. _________________  aýynyň   «_____» 

 
  



47 

Pensiýa gaznasynyň ýolbaşçysy: _______________________________________            _______________ 
                                                                                                            ( familiýasy, ady, atasynyň ady)                                                    (goly) 
Pensiýa gaznasynyň  hünärmeni: _______________________________________            _______________ 
                                                                                                            (familiýasy, ady, atasynyň ady)                                                    (goly) 

48 
Şu beýannama boýunça ätiýaçlandyrýanyň şahsy hasap sahypasynda hasaplanyldy: 
____________________________________________________________________________ 

49 
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 1-3-nji bentlerinde (ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçilere 
olarda işleýän şahslar üçin) ätiýaçlandyrýanlar tarapyndan doldurylýar. 

• 1 -nj i 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 "x" belgisi goýulýar. 
• 5 – 10-njy we 13 – 15-nji bentlerde bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar gorkezilýär. 6-njy 

bentde Türkmenistanyň dahyllysy bolup durmaýan ýuridiki şahslar dahylly ýurdundaky hukuk salgysyny görkezýärler. 
• 19, 46 – 49-nji bentler Pensiýa gaznasynyň edarasy tarapyndan doldurylýar. 
• Beýannamanyň möçber görkezijileri manatda görkezilýär. 
• 23-nji bent boýunça göterim möçberi “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň 20-nji 

maddasynyň 1-nji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda, 32-nji bent boýunça bolsa kanunyň 20-nji maddasynyň 2-nji 
bölegine laýyklykda görkezilýär. 



«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda 
Beýannamany doldurmak boýunça gysgaça görkezmeler» 

 
1-nji Goşundy üçin 

Bentlerde Doldurmagyň düzgüni 

1-nji bentde 

“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň б-njy maddasynyň birinji 
böleginiň 1-2-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlara, şeýle hem ýuridik şahsy döretmezden 
telekeçiiik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçilere olarda işleýän şahslar üçin hasabat 
döwri bir senenama aý bolup durýar. 
Bu döwür iiçin beýannama hasabat aýyndan soňky aýyň 20-den gijä galman berilýär. 

2-nji bentde 
2-nji bentde, ilkinji gezek berilýän beýannamanyň ýa-da goşmaçalar we üýtgetmeler bilen berilýän 
beýannamanyň tabşyrylýandygyna baglylykda, degişli siitün boýunça "x" belgisi goýulýar. 

3-nji bentde 
Atiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny töleýjiler hökmünde olaryň hasaba alnan ýeri boýunça 
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasyny görkezýär. 

5 – 17-nji 
bentlerde 

“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň Kanunyň 6-njy 
maddasynyň birinji böleginiň 1-2-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýan ýuridiki şahsyň we 
ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiniň bellenilen 
hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar görkezilýär. 

13 – 15-nji 
bentlerde 

Bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar görkezilýär 

11 – 12-nji we 
16 – 17-nji 
bentlerde 

Ätiýaçlandyrýanyň maglumatlary görkezilýär 

18-nji bentde Ätiýaçlandyrýanyň beýannamany iberen senesi 

19-njy bentde Ätiýaçlandyryjynyň beýannamany alan senesi 

22-njibentde 
Hasabat döwründe hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplamak 
üçin binýadynyň pul möçberi 

23-nji bentde Bellenilen möçberi (göterimde) 

24-nji bentde 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwründe hasaplanylan 
pul möçberi (22-nji bent* 23-nji bent) 

25-nji bentde 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwründe hasaplanyp 
ýazylan pi.il möçberi (şol döwür iiçin öňki beýannamalar boýunça we ş.m., hasabat döwründe 
girdejileri tölenilende amala aşyrylýan töleg görnüşinde) 

26-njy bentde 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň goşmaça hasaplanmaga degişli 
pul möçberi ((24-nji bentden 25-nji bendi aýyrmaly), şunda oňyn däl netije 27-nji bende girizilýär) 

27-nji bentde 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň azaldylmaga degişli pul 
möçberi (26-njy bendiň oňyn däl netijesi) ýagny, ätiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa gatançlarynyň 
artyk geçiren pul möçberi göz öňünde tutulýar 

28-nji bentde 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň üstümizdäki ýylyň başyndan 
gelýän döwür iiçin hasaplanylan pul möçberi 

31-nji bentde 
Hasabat döwründe hökmany hiinär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary 
hasaplamak üçin binýadynyň pul möçberi 

32-nji bentde Bellenilen möçberi (göterimde) 

33-nji bentde 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwriinde 
hasaplanylan pul möçberi 

34-nji bentde 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň hasabat döwriinde 
hasaplanyp ýazylan pul möçberi (şol döwür üçin öňki beýannama boýunça we ş.m., hasabat döwriinde 
girdejileri tölenilende amala aşyrylýan töleg görnüşinde) 

   



35-nji bentde 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň goşmaça hasaplanmaga 
degişli pul möçberi (33-nji bentden 34-nji bendi aýyrmaly), şunda oňyn däl netije 36-njy bende 
girizilýär 

36-njy bentde 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň azaldylmaga degişli pul 
möçberi (35-nji bendiň oňyn däl netijesi) ýagny, ätiýaçlandyrýanyň hökmany hünär pensiýa 
gatançlarynyň artyk geçiren pul möçberi göz öňünde tutulýar 

37-nji bentde 
Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň üstümizdäki ýylyň 
başyndan gelýän döwür üçin hasaplanylan pul möçberi 

39 – 40-njy 
bentlerde 

Hasabat döwri iiçin hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna we hökmany hünär pensiýa 
ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlarynyň hasaplanylan girdejileriniň berlen senesi we 
tölenen pul möçberi we hasabat döwriinde girdejiler berlende hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna 
we hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlaryň tölenen senesi we pul möçberi 

41-nji bentde 
Atiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan 
tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi 

42-nji bentde 
Ätiýaçlandyrýanyň hökmany hiinär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary 
hasaplanylan tölegler boýunça berginiň hasabat döwriiniň başyndaky pul möçberi 

43-nji bentde 
Atiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan 
tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

44-nji bentde 
Ätiýaçlandyrýanyň hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary 
hasaplanylan tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

45-nji bentde 
Ýuridik şahsyň ýolbaşçysy we baş hasapçysy (ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala 
aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçi) beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we 
doludygyny tassyklaýar. 

19, 46 – 49-nji 
bentler 

Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan doldurylýar. 

 
Şu Görkezme Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hünärmenlerine gollanma üçin işlenip taýýarlandy.  

Goşundyda düzedişlere ýol berilmeyär. 



 
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş 

taýdan goramak ministriniň 
 2014-nji ýylyň 26-njy maýyndaky 51-Ö belgili 

buýrugyna 2-nji Goşundy 
 

1 
Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda Beýannama 

20 ýylyň aralygyndaky hasabat döwri üçin 
2    Ilkinji      goşmaçalar we üýtgetmeler bilen 

3 
 

________________________________________________________________Pensiýa gaznasynyň edarasyna berilýär.
4 I Bap. Atiýaçlandyrýan hakyndaky maglumat

5 
Ätiýaçlandyrýan___________________________________________________________________________________ 
Familiýasy____________________ ady________________________ atasynyň ady______________________________ 

6 

Ýaşaýan ýeriniň salgysy: Poçta indeksi:_______________ 
Welaýat____________________ Etrap______________________________ Şäher_____________________________ 
llatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.)_____________________________________ Etrapça___________________________ 
köçe, geçelge________________________________________ Jaý_____________ Korpus___________ Öý__________ 

7 ÄHB 8  Telefon:  9   Elektron poçta: 
10 Iberilen senesi 20__ ý._____aýynyň «__ » 11  Alnan senesi 20 ý. aýynyň « » 

12 
Il bap. Hasabat döwriinde hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça Pensiýa gaznasynyň býujetine geçirilen 

pensiýa gatançlarynyň möçberleri hakyndaky maglumat 

13 
Iş bilen meşgul 

bolan döwri 
Umumy girdejiniň pul 

möçberi 
Hasabat döwri üçin pensiýa 

gatançlarynyň tölenen pul möçberleri 

Hasabat döwri üçin tölemeklige 
degişli bolan pensiýa 

gatançlarynyň iň az möçberi 
13.1     

13.2     

13.3     

13.4     

13.5     

13.6     

13.7     

13.8     

13.9 
    

14 

15 

III bap. Hasabat döwriinde girdejiler tölenende hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa 
gatançlaryň tölenen senesi we pul möçberi 

Töleg tabşyryknamasynyň/kwitansiýanyň  
senesi we belgisi 

Pul möçberi 

15.1 
  

15.2 
  

15.3 
  

15.4 
  

15.5 
  

15.6 
  

15.7 
  

15.8 
  

15.9 Jemi
 

16 Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler boýunça 
berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi 

 

17 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler boýunça 
berginiň hasabal döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

 

18 

Şu beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny tassyklaýaryn: 

Ätiýaçlandyrýan __________________________________________         ________________ 
(fanriliýasy, ady, alasynyň ady) (goly) 

 



 

19 
Kameral barlagyň netijesinde___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Kameral barlagyň tamamlanan senesi 20____ý. _______________________aýynyň «___» 

20 

Pensiýa gaznasynyň ýolbaşçysy:___________________________________         _____________________________ 
(familiýasy, ady, alasynyň ady) (goly) 

Pensiýa gaznasynyň hünärmeni: ___________________________________         _____________________________ 
(familiýasy.ady, aiasynyň ady)                                                                                                       (goly) 

21 
Şu beýannama boýunça ätiýaçlandyrýanyň şahsy hasap sahypasynda hasaplanyldy: 
_________________________________________________________________________________________________ 

22 
Ätiýaçlandyrýanyň şahsy Hasap sahypasynda ýazgylaryň edilen senesi 20____ý. ____________aýynyň «___» 
Hasap boýunça işgär:                  ___________________________________         _____________________________ 

(familiýasy, ady, atasyfiyň 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 şahslar-hususy telekeçilere özleri üçin) ätiýaçlandyrýanlar (4-nji bendindäki kärendeçiler degişli däl) 
tarapyndan doldurylýar. 

 1-nji bentde “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunyna laýyklykda döwlir 
görkezilýär. 

 2-nji bentde, ilkinji gezek berilýän beýannamanyň ýa-da goşmaçalar we üýtgetmeler bilen berilýän 
beýannamanyň 
tabşyrylýandygyna baglylykda, degişli sütün boýunça "x" belgisi goýulýar. 

 5-nji bentde (ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler, 
hünärmenlik 
hyzmatlaryny etmek boýunea işi amala aşyrýan fiziki şahslar, özbaşdak iş bilen meşgullanýan, girdejisi 
bolan şahslar.) 
degişlidigi ýazylýar. 

 5-7-nji bentlerde bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar görkezilýär. 
 11, 19 – 22-nji bentler 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 

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

  

Bentlerde Doldurmagyň düzgüni 

1-nji bentde 

“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Turkmen istanyn kanunynyň 6-njy maddasynyň 1-nji 
böleginiň 3 – 5-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar (4-nji bendindäki kärendeçiler degişli 
däl) iiçin hasabat döwri, her ýylyň 1-nji ýanwaryndan 30-njy iýuny we 1-nji iýuldan 31-nji dekabr 
aralygyndaky döwür bohip durýar. Bu döwürler üçin beýannama hasabat döwrüniň soňundaky ikinji 
aýyň 15-inden gijä galman berilýär 

2-njibentde 
2-nji bentde, ilkinji gezek berilýän beýannamanyň ýa-da goşmaçalar we üýtgetmeler bilen berilýän 
beýannamanyň tabşyrylýandygyna baglylykda, degişli sütiin boýunça "x" belgisi goýulýar. 

3-nji bentde 
Ätiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny töleýjiler hökmünde olaryň ýerleşýan ýeri boýunça 
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasyny görkezýär. 

5-nji bentde 
“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. 

5 – 7-nji bentlerde Ätiýaçlandyrýanyň bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar görkezilýär 

8 – 9-njy bentlerde Ätiýaçlandyrýanyň maglumatlary görkezilýär 

10-njy bentde Ätiýaçlandyrýanyň beýannamany iberen senesi 

11-njibentde Ätiýaçlandyryjynyň beýannamany alan senesi 

13-nji bentde 

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 umiimy 
girdejileriniň pul möçberi, ätiýaçlandyrýanyň hasabat döwri üçin pensiýa gatançlarynyň tölenen pul 
möçberleri, ätiýaçlandyrýanyň hasabat döwri iiçin tölemeklige degişli bolan pensiýa gatançlarynyň iň 
az möçberi görkezilýär. 

14-nji bentde 
Ätiýaçlandyrýanyň tölän töleg tabşyryknamasynyň/kwitansiýanyň senesi we belgisi, pul möçberi 
görkezilýär. 

16-njy bentde 
Ätiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan 
tölegler boýunça berginiň hasabat döwriiniň başyndaky pul möçberi 

17-nji bentde 
Ätiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan 
tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

18-nji bentde Ätiýaçlandyrýan beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny tassyklaýar. 

11, 19 – 22-nji 
bentler 

Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan doldurylýar. 



 
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş 

taýdan goramak ministriniň 
 2014-nji ýylyň 26-njy maýyndaky 51-Ö belgili 

buýrugyna 3-nji Goşundy 
  

1 
Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda Beýannama 

20______ýylyň________________________   __________________________aralygyndaky hasabat döwri üçin 
2    ilkinji                                                goşmaçalar we üýtgetmeler bilen 

3 
 

_________________________________________________________________Pensiýa gaznasynyň edarasyna 
4 I Bap. Ätiýaçlandyrýan hakyndaky maglumat

5 
Ätiýaçlandyrýanyň-daýhan bileşiginiň doly 
ady:_________________________________________________________ 

6 

Hukuk salgysy: Poçta indeksi:________________ 
Welaýat_____________________ Etrap_______________________________
 Şäher____________________________ 
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.)______________________________________

7 EGTÝDS kody:      8 ŞSB     9 ÄHB 

10 Telefon: 11 Elektron poçta: 

12 Iberilen senesi 20__ý.____________aýynyň «___» 13  Alnan senesi 20__ý.____________aýynyň «___» 

14 II bap. Hasabat döwriinde hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça Pensiýa gaznasynyň býujetine geçirilen 
pensiýa gatançlarynyň möçberleri hakyndaky maglumat 

15 

Turkmenistan boýunça 
Türkmenistanyň 

kanunçylygynda bellenen 
iň pes zähmet hakynyň 

Adam sany 
Hasabat döwri üçin pensiýa 
gatançlarynyň tölenen pul 

möçberleri 

Hasabat döwri iiçin tölemeklige 
degişli bolan pensiýa gatançlarynyň 

iň az möçberi 

15.1 2 essesinden az möçberde 
girdejisi bolanlar 

   

15.2 
2 – 5 essesi möçberi  
ralygynda girdejisi 
bolanlar 

   

15.3 
5 essei we ondan köp 
möçberde girdejisi 
bolanlar 

   

15.4 
Beýleki kärendeçilere her 
aý üçin 15 göterimden az 
bolmadyk möçberde 

   

15.5 Jemi 
  

16 III bap. Hasabat döwründe girdejiler tölenende hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa 
gatançlaryň tölenen senesi we pul möçberi

17 
Töleg tabşyryknamasynyň  

senesi we belgisi Pul möçberi 

17.1 
  

17.2 
  

17.3   

17.4 
  

17.5   

17.6 
  

17.7 
  

17.8   

17.9 Jemi
 

18 
Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler 
boýunça berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi 

 

19 Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary hasaplanylan tölegler 
boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

 



 
• Bu beýannama “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň 6-njy maddasynyň 1-nji 

böleginiň 4-nji bendinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar daýhan birleşikler 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 sütiln boýunça "x" belgisi goýulýar. 
• 6-9-njy bentlerde bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar görkezilýär. 
• 13, 21 -24-nji bentler Pensiýa gaznasynyň edarasy tarapyndan doldurylýar. 
• Beýannamanyň möçber görkezijileri manatda görkezilýär. 

 
 

20 

Şu beýannamada görkezilen maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny tassyklaýaryn: 

Daýhan birleşiginiň ýolbaşçysy ________________________________________     _____________________ 
(familiýasy, ady, atasynyň ady) (goly) 

Baş hasapçy                               ________________________________________     _____________________ 
(familiýasy, ady, alasynyň ady) (goly) 

21 

Kameral barlagyň netijesinde_________________________________________________________________________ 

Kameral barlagyň tamamlanan senesi 20_____ý. _________________ aýynyň «_____» 

22 

Pensiýa gaznasynyň ýolbaşçysy:________________________________________     _____________________ 
(familiýasy, ady, atasynyfi ady)                                                                                        (goly) 

Pensiýa gaznasynyň hünärmeni:________________________________________     _____________________ 
(familiýasy, ady, älasynyň ady)                                                                                           (goly) 

23 
Şu beýannama boýunça ätiýaçlandyrýanyň şahsy hasap sahypasynda hasaplanyldy: 
_________________________________________________________________________________________________ 

24 
Ätiýaçlandyrýanyň şahsy hasap sahypasynda ýazgylaryň edilen senesi 20____ý.______________aýynyň «____» 
Hasap boýunça işgär:________________________________________     _____________________ 

(familiýasy, ady, atasynýfi ady)                                                                     (goly) 



 
«Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň tölenendigi hakynda 

Beýannamany doldurmak boýunça gysgaça görkezmeler» 
3-nji Goşundy üçin 

Bentlerde Doldurmagyň düzgüni 

1-nji bentde 

“Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň 6-njy maddasynyň 
1-nji böleginiň 4-nji bendinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar-kärendeçiler üçin hasabat döwri 
ýylda bir gezekden az bolmazlyk bilen oba hojalyk önümlerini öndürilýän möwsümine 
laýyklykdaky döwür bolup durýar. Bu döwür üçin beýannama hasabat döwrüniň soňundaky 
ikinji aýyň 15-inden gijä galman berilýär 

2-nji bentde 
2-nji bentde, ilkinji gezek berilýän beýannamanyň ýa-da goşmaçalar we üýtgetmeler bilen 
berilýän beýannamanyň tabşyrylýandygyna baglylykda, degişli sütiin boýunça "x" belgisi 
goýulýar. 

3-nji bentde 
Atiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny töleýjiler hökmünde olaryň ýerleşýan ýeri boýunça 
Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasyny görkezýär. 

5-nji bentde 
Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyn kanunynyň 6-njy maddasynyň 
1-nji böleginiň 4-nji bendinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar daýhan birleşikler tarapyndan 
doldurylýar. Ätiýaçlandyrylan -daýhan birleşigiň doly ady görkezilýär. 

6 – 9-njy bentlerde 
Atiýaçlandyrýanyň bellenilen hasaba alyş resminamalaryna laýyklykdaky maglumatlar 
görkezilýär 

10 – 11-nji bentlerde Ätiýaçlandyrýanyň maglumatlary görkezilýär 

12-njy bentde Ätiýaçlandyrýanyň beýannamany iberen senesi 

13-nji bentde Ätiýaçlandyryjynyň beýannamany alan senesi 

15-nji bentde 

Turkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen iň pes zähmet hakynyň 
degişli essesidäki möçberde pul girdejisi bolanlar we şol görkezijä degişli ätiýaçlandyrylan 
adamyň sany, ätiýaçlandyrýanyň hasabat döwri üçin pensiýa gatançlarynyň tölenen pul 
möçberleri, ätiýaçlandyrýanyň hasabat döwri üçin tölemeklige degişli bolan pensiýa 
gatançlarynyň- iň az möçberi görkezilýär. 

17-njibentde 
Ätiýaçlandyrýanyň tölän töleg tabşyryknamasynyň/kwitansiýanyň senesi we belgisi, pul 
möçberi görkezilýär. 

18-njibentde 
Ätiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary 
hasaplanylan tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň başyndaky pul möçberi 

19-njy bentde 
Ätiýaçlandyrýanyň hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna geçirilýän pensiýa gatançlary 
hasaplanylan tölegler boýunça berginiň hasabat döwrüniň ahyryndaky pul möçberi 

20-nji bentde 
Ätiýaçlandyrylan -daýhan birleşigiň ýolbaşçysy we baş hasapçysy beýannamada görkezilen 
maglumatlaryň dogrudygyny we doludygyny tassyklaýar. 

13, 21 – 24-nji bentler Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan doldurylýar. 

 

Şu Görkezme Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň hünärmenlerine gollanma üçin işlenip taýýarlandy. 

Goşundyda düzedişlere ýol berilmeyär. 


