Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan
2016-njy ýylyň 12-nji martynda 968 san bilen bellige alyndy
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Türkmenistanyň Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministriniň
2016-njy ýylyň 12-nji martynda
çykaran 41-nji buýrugy bilen
tassyklanyldy
Türkmenistanyň Döwlet
gümrük gullugynyň başlygynyň
2016-njy ýylyň 12-nji martynda çykaran
124-nji buýrugy bilen tassyklanyldy

Türkmenistana getirilýän temmäki önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle
hem Türkmenistanda öndürilýän alkogolly içgileri goşmaça töleg nyşanlary
bilen nyşanlamagyň tertibi
Türkmenistana getirilýän temmäki önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle
hem Türkmenistanda öndürilýän alkogolly içgileri goşmaça töleg nyşanlary bilen
nyşanlamagyň tertibi (mundan beýläk - Tertip) «Türkmenistana getirilýän temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, Türkmenistanda öndürilýän alkogolly içgileri
goşmaça töleg nyşanlary bilen nyşanlamak hakynda» Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda çykaran 14413-nji kararyna
laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy.
I. Umumy düzgünler
1. Türkmenistana getirilýän temmäki önümleri we alkogolly içgileri, şeýle
hem Türkmenistanda öndürilýän alkogolly içgileri (mundan beýläk - önümler) berk
hasabatda durýan we goragly derejede çap edilen goşmaça töleg nyşanlaryny
(mundan beýläk - nyşan) goýmak bilen nyşanlandyrylýar.
Türkmenistana getirilýän önümler üçin Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullugy (mundan beýläk – Gümrük gullugy), Türkmenistanda öndürilýän önümler
üçin Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugy (mundan beýläk – Salgyt gullugy)
tarapyndan nyşanlaryň taýýarlanylmagy, hasaby ýöredilmegi, saklanylmagy üpjün
edilýär we önümleri Türkmenistana getirmek üçin daşary söwda geleşigini
baglaşan, şeýle hem Türkmenistanda alkogolly içgileri öndürýän fiziki we ýuridiki
şahslara (mundan beýläk – Alyjy) ýerlenilýär.
2. Nyşanlaryň bahasy kanunçylykda bellenilen tertipde kesgitlenilýär.
Nyşanyň taýýarlanylmagy, daşalmagy we saklanylmagy üçin harajatlar
Gulluklaryň degişli býujetden daşary serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär we
şol hasaplaşyk hasaby arkaly ýerlenilýär.
II. Nyşanlary ýerlemegiň tertibi
3. Nyşanlanmaga degişli önümleri nyşanlamak üçin Türkmenistana getirilýän
önümler ýurduň çägine getirilmezinden öň Gümrük gullugy, Türkmenistanda

öndürilýän önümler ýurduň çäginde ýerlenilmezinden öň Salgyt gullugy,
nyşanlaryň bahasyny Alyja öňünden töletmek şerti bilen, Alyjyny nyşanlar bilen
üpjün etmelidir.
4. Türkmenistana getirilýän, şeýle hem Türkmenistanda öndürilýän önümler
üçin goşmaça töleg nyşanlaryny almak üçin Alyjy Goşmaça töleg nyşanlaryny
almak barada arzany (degişlilikde, 1-nji we 2-nji goşundylar) degişli Gulluklara
berýär.
5. Gümrük gullugyna berilýän arza üç nusgada berilýär. Arza bellenen
tertipde hasaba alnandan soňra, onuň birinji nusgasy Gümrük gullugynda galyp,
ikinji nusgasy Alyja, üçünji nusgasy iş zolagynda önümler gümrük taýdan
resmileşdirilýän gümrük edarasyna berilýär we onuň ýanyna şu aşakdakylar
goşulýar:
önümleri satmak maksady bilen Türkmenistana getirmek üçin baglaşylan
daşary söwda geleşiginiň asyl ýa-da notarial tertipde şaýatlyk edilen nusgasy;
önümleriň Türkmenistana getirilmegi üçin Türkmenistanyň Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklary ministrligi tarapyndan berilýän ygtyýarnamanyň asyl
ýa-da notarial tertipde şaýatlyk edilen nusgasy;
nyşanlaryň bahasynyň tölenendigini tassyklaýan töleg resminamasy.
Daşary söwda geleşigine laýyklykda getirilmegi bellenilen önümler üçin
goşmaça töleg deslapdan tölenilip bilner.
Şu bölümde görkezilen resminamalaryň asyl ýa-da notarial tertipde şaýatlyk
edilen nusgalary barlanylandan soňra Alyja gaýtarylyp berilýär we olaryň göçürme
nusgalary Gümrük gullugynda galýar.
6. Salgyt gullugyna berilýän arza bellenen tertipde hasaba alnyp, onuň ýanyna
şu aşakdakylar goşulýar:
alkogolly içgileri öndürmäge rugsat berýän ygtyýarnamanyň nusgasy;
nyşanlaryň bahasynyň tölenendigini tassyklaýan töleg resminamany.
7. Şu Tertibiň 5-nji we 6-njy bölümlerinde görkezilen resminamalar we olarda
beýan edilen maglumatlar degişli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hem-de şu
Tetibiň talaplaryna laýyk gelmeýän ýagdaýynda, Gulluklar Neşirýat gullugyna
sargydy ýollamakdan ýüz dönderýär we ýüz döndermeginiň esasyny görkezip, bu
barada Alyjyny ýazmaça habarly edýär.
8. Gulluklar arzany alan gününden başlap, bäş iş gününden gijä galman,
Neşirýat gullugyna Goşmaça töleg nyşanlarynyň taýýarlanylmagy üçin sargydy
(3-nji goşundy) ýollaýar.
9. Neşirýat gullugy sargydy alan gününden başlap on günden gijä galman
sargytda görkezilen möçberdäki nyşanlary taýýarlaýar. Taýýar nyşanlar ýörite
gaplanan görnüşinde bolmaly. Gulluklar zerur bolan halatynda nyşanlaryň
ätiýaçlyk möçberini öňünden Neşirýat gullugyna sargyt edip alyp biler.
Neşirýat gullugy nyşanlaryň bahasy baradaky degişli töleg resminamalary
bilen nyşanlaryň taýýar bolandygy barada haty degişli Gulluklara iberenden soňra,
Gulluklar Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenen tertipde
nyşanlary kabul edip alýar. Şunda nyşanlary Neşirýat gullugyndan almak, daşamak
degişli Gulluklar tarapyndan gysga wagtda amala aşyrylýar.
Nyşanlar gelip gowşandan soň, Alyjy bu barada habarly edilýär.

10. Nyşanlary kabul etmek-tabşyrmak, degişli Gulluklaryň başlygynyň
buýrugy bilen ygtyýarly edilen maddy-jogapkär işgär tarapyndan Türkmenistanyň
kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenen tertipde delilnamany düzmek arkaly
amala aşyrylýar.
Şunda Gümrük gullugy tarapyndan düzülýän delilnama üç nusgada bolup,
onuň biri Gullukda galyp, ikinjisi Alyja we üçünjisi önümleriň Türkmenistana
getirilýän ýerindäki serhetýaka gümrük edarasyna iberilýär.
Alyjy tarapyndan satyn alnan nyşanlaryň aýrybaşgalanmagyna ýa-da başga
usul bilen olara ygtyýarlyk edilmegine ýol berilmeýär.
11. Türkmenistana getirilýän önümleri nyşanlamak üçin nyşanlary şu Tertibiň
10-njy bölüminde bellenen tertipde almak üçin Alyjy Gümrük gullugyna goşmaça
şu aşakdaky resminamalary berýär:
üç nusgada düzülen Temmäki önümlerini (alkogolly içgilerini) getirmek
barada borçnama (4-nji goşundy). Borçnamanyň birinji nusgasy Gümrük
gullugynda, ikinjisi bellenen tertipde hasaba alnandan soňra Alyja, üçünjisi
önümleriň Türkmenistana getirilýän ýerindäki serhetýaka gümrük edarasyna
berilýär;
nyşanlanýan önümler üçin gümrük paçlarynyň, salgytlaryň tölenilmegini
üpjün edýän resminamalar. Gümrük paçlarynyň, salgytlaryň tölenilmegini üpjün
etmegiň möçberleri we usullary Türkmenistanyň Gümrük kodeksiniň 29-njy
babyna laýyklykda amala aşyrylýar.
Alyjy hakyndaky maglumatlary tassyklaýan resminamalar.
12. Gümrük gullugy nyşanlary ýerländen soň, üç iş güniniň dowamynda
önümleriň Türkmenistana getirilýän ýerindäki serhetýaka gümrük edarasyna poçta
ýa-da faks aragatnaşygy arkaly Alyjydan alnan şu resminamalary iberýär:
Goşmaça töleg nyşanlaryny almak barada arza;
Temmäki önümlerini (alkogolly içgilerini) getirmek barada borçnama;
Nyşanlary kabul etmek-tabşyrmak barada delilnama.
13. Nyşanlar alnandan soň, olaryň gapda ýetmezçiligi, sanynyň artykmaçlygy,
nyşanlarda görkezilen maglumatlaryň birmeňzeş däldigi, nyşanlaryň görnüşleriniň
gapda görkezilen maglumatlar bilen deň gelmezligi, alnan nyşanlaryň arza
esasynda soralýan nyşanlara laýyk däldigi ýüze çykarylanda, Alyjy degişli
Gulluklary hat üsti bilen bular barada habarly edýär we nyşanlary degişli
Gulluklara haryt-ulag resminamasyny düzüp tabşyrýar.
14. Habarnamany alandan soň, degişli Gulluklar gaýtarylan nyşanlary
hakykylygyny anyklamak şu Tertibiň 20-21-nji bölümlerinde bellenen tertipde
Neşirýat gullugyna netijenamany almak üçin iberýär we hakykylygy
tassyklanandan soňra, degişli Gulluklaryň başlygy (başlygyň orunbasary) üç iş
gününiň dowamynda ýörite topar döretmelidigi barada buýruk çykarýar. Topara
degişli gulluklaryň wezipeli adamlary we Alyjynyň wekilleri gatnaşýar.
15. Ýörite topar Alyjynyň habarnamasynda görkezilen maglumatlary barlap,
barlagyň netijeleri boýunça üç nusgada delilnamany düzýär. Delilnama toparyň
agzalary gol çekýär we degişli Gulluklaryň başlyklary (başlygyň orunbasary)
tassyklaýar.

16. Ýörite topar tarapyndan, şu Tertibiň 13-nji bölüminde görkezilen sebäpler
esasynda ýok edilmäge degişli nyşanlar ýa-da nyşanlaryň ýetmeýändigi anyklanan
ýagdaýynda, delilnamada şular ýaly nyşanlaryň görnüşi, sany, belgileri we
seriýalary hem-de degişli Gulluklar tarapyndan Alyja bahasy tölenmezden
berilmeli nyşanlaryň görnüşi we sany görkezilmeli.
17. Degişli töleg resminamalarynyň nusgasy we topar tarapyndan barlanýan
maglumatlara degişli gaýry resminamalar delilnamanyň ýanyna goşulmaly.
Delilnamanyň birinji nusgasy degişli Gullukda galýar, ikinjisi Alyja iberilýär,
üçünjisi bolsa Neşirýat gullugyna iberilýär.
18. Delilnamada nyşanlaryň Alyja bahasy tölenmezden berilmelidigi
görkezilen ýagdaýynda, Neşirýat gullugy delilnama alan gününden başlap bäş gün
möhletde, degişli görnüşdäki berilmeli nyşanlaryň delilnamada görkezilen sanyny
degişli Gulluklara iberýär.
Şunda, bahasy tölenmezden berilmeli nyşanlara, yzygiderlilik boýunça
degişlilikde täze belgiler we seriýalar berilýär.
19. Türkmenistana getirilýän önümler babatynda daşary söwda geleşigi ýerine
ýetirilmedik ýa-da bölekleýin ýerine ýetirilen halatynda ulanylmadyk nyşanlary,
şeýle hem Türkmenistanda öndürilýän önümler babatynda esasly sebäplere görä
ulanylmadyk nyşanlary Alyjy degişli Gulluklara gaýtarmaga borçlanýar. Nyşanlar
gaýtarmagyň sebäpleri görkezilip, Alyjynyň degişli Gulluklaryň başlygynyň adyna
erkin görnüşde ýazan arzasy esasynda gaýtarylýar. Alyjy ulanylmadyk nyşanlary
degişli Gulluklardan alandakysy ýaly, Neşirýat gullugy tarapyndan gaplanan,
zaýalanmadyk, şu Tertibe laýyklykda gaýtadan ýerläp boljak görnüşinde gaýtarýar.
Şu talaplar bozulan halatynda nyşanlar zaýalanan hasap edilýär we zaýalanan
nyşan hökmünde degişli Gulluklara gaýtarylýar. Alyjynyň nyşanlary gaýtarmagy
haryt-ulag resminamasy bilen resmileşdirilýär.
20. Gulluklar ýerlenenden soň ulanylmadyk nyşanlary, hakykylygyny
kesgitlemek üçin, Neşirýat gullugyna gaýtarýar. Nyşanlaryň gaýtarylmagy harytulag resminamasy bilen resmileşdirilýär. Neşirýat gullugy gaýtarylan nyşanlary
olaryň hakykylygyny kesgitlemek barada bellenen seljermäniň netijesi alynýança
balansdan daşary hasaba girizýär.
21. Hakykylygyny kesgitlemek boýunça bellenen seljerme nyşanlar degişli
Gulluklar tarapyndan gaýtarylandan soň 10 senenama gününiň dowamynda
guralyp, netijesi barada iki nusgada netijenama düzülýär. Onuň biri Neşirýat
gullugynda galyp, beýleki nusgasy gaýtarylan nyşanlar bilen bile degişli
Gulluklara berilýär. Gulluklar gaýtarylan nyşanlaryň hakykylygyny tassyklaýan
seljermäniň netijenamasyny alandan soň iki iş gününiň dowamynda Alyja
Ulanylmadyk/Zaýalanan goşmaça töleg nyşanlarynyň kabul edilendigi barada
tassyknamany (5-nji goşundy) berýär we ulanylman gaýtarylan nyşanlaryň
hakykylygyny tassyklaýan netijenamanyň esasynda ulanylman gaýtarylan
nyşanlary bellenen tertipde girdeji edýär.
Ulanylmadyk nyşanlaryň bahasyny yzyna gaýtarmak, olaryň hakykylygy
tassyklanandan soňra, Gulluklar tarapyndan olaryň ýerlenen bahasynyň
möçberinde Alyja ulanylmadyk (zaýalanan) nyşanlary kabul edendigi barada
tassyknama gowşurylandan soň on bäş iş gününiň dowamynda amala aşyrylýar.

22. Nyşanlar daşalanda, saklananda ýa-da önümlere ýelmenende zaýalansa,
Alyjy ähli zaýalanan nyşanlary, zaýalanmanyň esaslary görkezilen erkin ýazylan
habarnama bilen degişli Gulluklara gaýtarýar, şeýle-de Zaýalanan goşmaça töleg
nyşanlary barada maglumaty (6-njy goşundy) ýazmaça we elektron görnüşde
berýär. Alyjy zaýalanan nyşanlar barada maglumatyň dogrulygyna hem-de kagyz
we elektron nusgada berlen maglumatlaryň biri-birine laýyk gelmegine
jogapkärçilik çekýär.
23. Zaýalanan nyşanlar degişli Gulluklara gaýtarylyp berlende olar A4 ýa-da
A3 ölçegdäki kagyzyň ýüzüne ýelmenip berilmeli. Nyşanlaryň seriýasy, belgisi we
merkezi bölegi görner ýaly eplenilmän, tekiz edip ýelmenilmeli; ýyrtylan nyşanlar
bolsa birleşdirilip ýelmenilmeli; Alyjynyň gaýtarýan zaýalanan nyşanlarynyň (şol
sanda, aýry böleklerden birleşdirileni) umumy meýdany onuň başdaky ölçeginiň
elli göteriminden köp bolmaly. Eger Alyja ýerlenen nyşanlar birlik görnüşde dälde, bütewi kagyz görnüşinde bolsa, şol kagyz hem (şol sanda, aýry böleklerden
birleşdirileni) edil ýokarda görkezilen talaplar berjaý edilip şol ölçeglerdäki kagyza
ýelmenilmelidir.
24. Gulluklar zaýalanan nyşanlary kabul edende olaryň görnüşleriniň,
seriýalarynyň we belgileriniň Alyja ýerlenen nyşanlaryň görnüşlerine, seriýalaryna
we belgilerine laýyk gelýändigine barlagy saýlama usuly bilen amala aşyrýar.
25. Gaýtarylyp berlen zaýalanan nyşanlaryň hakykylygyny anyklamak üçin
seljerme geçirmek zerurlygy ýüze çykanda Gulluklar şeýle nyşanlary şu Tertibiň
21-nji bölüminde göz öňünde tutulan tertipde Neşirýat gullugyna iberýär.
Gaýtarylyp berlen zaýalanan nyşanlaryň hakykylygy tassyklanan ýagdaýynda
Gulluklar, ulanylmadyk (zaýalanan) nyşanlary kabul edendigi barada olaryň
seriýalaryny we belgilerini görkezmezden Alyjyny habarly edýär.
Zaýalanan nyşanlaryň bahasynyň öwezi dolunmaga degişli däldir.
26. Kabul edilen zaýalanan nyşanlary ýok etmek, degişli Gulluklaryň
başlygynyň buýrugy bilen döredilen topar tarapyndan düzülýän delilnamanyň
esasynda amala aşyrylýar. Delilnama ýok etmäge degişli zaýalanan nyşanlaryň şu
Tertibiň 23-nji bölüminde görkezilen görnüşleriniň göçürme nusgalary çatylýar.
III. Nyşanlaryň ulanylmagyna gözegçilik
27. Nyşanlaryň ulanylmagyna gözegçilik Gümrük gullugy tarapyndan Alyja
ýerlenilen nyşanlaryň umumy sany boýunça nyşan ýelmenilen önümleriň
Türkmenistana getirilen we (ýa-da) Alyjy tarapyndan yzyna gaýtarylan nyşanlaryň
möçberlerine laýyk gelşini barlamak arkaly amala aşyrylýar.
28. Nyşanlanan önümler nyşanlaryň ýerlenen gününden alty aýdan gijä
galman Türkmenistanyň çägine hakykatdan getirilip, iş zolagynda önümler gümrük
taýdan resmileşdirilýän gümrük edarasyna mälim edilmelidir.
Önümler bellenilen alty aý möhletiň dowamynda Türkmenistanyň çägine
getirilmese we iş zolagynda önümler gümrük taýdan resmileşdirilýän gümrük
edarasyna mälim edilmese, şol gümrük edarasy bu barada Gümrük gullugyna habar
berip, Alyjy babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen
jogapkärçilik çärelerini ulanýar.

29. Alyjy şu Tertibiň 27-nji bölüminde görkezilen möhlet geçenden soň
10 günüň dowamynda Gümrük gullugyna nyşanlaryň ulanylyşy barada hasabaty
(7-nji goşundy) berýär. Şunda ýerlenilen nyşanlaryň möçberi önümlere goýlan
nyşanlaryň we (ýa-da) Alyjy tarapyndan ulanylmadyk we (ýa-da) zaýalanan
nyşanlaryň we (ýa-da) ýok edilen nyşanlaryň we (ýa-da) döwletiň eýeçiligine
geçirilen ýa-da administratiw hukuk bozulmanyň edilmeginiň guraly ýa-da gösgöni obýekti hökmünde alnan önümlere goýlan nyşanlaryň umumy sanyna laýyk
gelmelidir.
30. Türkmenistanyň çäginden alnyp gidilen nyşanlar awariýa ýa-da öňüni
alyp bolmajak güýjüň täsiri netijesinde ýiten ýa-da olaryň ýagdaýynyň üýtgän
halatynda nyşanlaryň ulanylandygy barada hasabatyň ýerine bu barada şeýle
hadysalar bolan ýurduň ygtyýarly döwlet edaralarynyň beren tassyknamasy kabul
edilip bilner.
31. Nyşanyň kybapdaşdygyny barlamak, Türkmenistana getirilýän önümleri
nyşanlamak üçin nyşanlara bildirilýän talaplara laýyk gelmegine, şol sanda
daşyndan görmek we resminamalar boýunça maglumatlar bilen deňeşdirmek
arkaly geçirilýär.
Nyşanlaryň kybapdaşdygyny barlamakda resminamalar hökmünde önümleri
ibermek baradaky şertnamalar, önümleriň ugradyş resminamalary, şeýle hem
Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan önümleriň satyn
alnandygyny we (ýa-da) ugradylandygyny tassyklaýan beýleki resminamalar
ulanylyp bilner.
VI. Nyşany önümiň sarp edijilik gabyna ýelmemegiň tertibi
32. Önümleriň sarp edijilik gabynyň daşyna nyşan ýelmenende ony
zaýalamazdan aýyryp bolmaz ýaly ýa-da niýetlenilişi boýunça gaýtadan ulanmak
mümkinçiligini aradan aýyrýan usulda amala aşyrylýar.
33. Nyşan önümleriň sarp edijilik gabynyň daşyna ýelmenýär, şunda ol
göniden-göni sarp edilmegine çenli önümiň aýrylmaz bölegi bolup durýar we şol
ýagdaýda bölekleýin satuwa iberilýär.
Şunlukda, nyşan ýelmenen önümleriň sarp edijilik gabyndaky maglumatlar
şol nyşanda görkezilen maglumatlara laýyk gelmeli.
34. Nyşan önümleriň sarp edijilik gabynyň açylmagy üçin bellenilen ýerine
ýelmenilýär, şunda gap açylanda nyşanyň hökmany zaýalanmagyna we ony
gaýtadan ulanmak mümkinçiligini aradan aýyrmagyna getirmelidir. Nyşany
ýelmemek üçin ulanylýan ýelim, hökmany suratda, ýokary we pes howa
derejesine, dürli derejedäki çyglylyga garşy durnukly bolup, sarp edijilik gabyndan
ýelmenen nyşanyň ýeliminiň guramagynyň we gat-gat aýrylmagynyň
mümkinçiligini aradan aýyrmaly.
35. Nyşanyň üstüni ýapýan, onuň asyl nusgadygyna gözegçilik etmäge we
nyşandan degişli maglumatlary okamaga kynçylyk döredýän şertinde, önümleriň
gaplaryna ýelmenen nyşanyň üstüni onuň ýelmenen gabynyň haýsydyr bir bölegi
bilen ýapmak bolmaýar, muňa önümleri öndürijileriň önümiň daşyny ýapmak üçin
örten aňyrsy görünýän plýonkalary degişli däldir.

36. Önümleriň sarp edijilik gabynyň aýratynlygyna görä onuň daşyna nyşany
ýelmemeklige bildirilýän beýleki talaplar Türkmenistanyň kadalaşdyryjy namalary
bilen bellenilip bilner.
37. Önümler nyşanlananda şu Tertibiň 32-35-nji bölümlerinde görkezilen
talaplar ýerine ýetirilmedik halatynda, Türkmenistana getirilýän önümler bellenen
tertipde yzyna çykarylmaga ýa-da ýok edilmäge degişlidir, Türkmenistanda
öndürilýän önümler bolsa satuwa goýberilmäge degişli däldir.
VII. Jemleýji düzgünler
38. Türkmenistanyň çäginde bölek söwda satuwynda önümleriň diňe nyşan
bilen nyşanlanan gaplarda ýerlenilmegine barlaglar ygtyýarly döwlet edaralary
tarapyndan bellenilen tertipde geçirilýär.
Gulluklar ýerlenen nyşanlar, şol sanda ulanylmandygy ýa-da zaýalandygy
sebäpli yzyna gaýtarylan nyşanlar ýa-da ýok edilen nyşanlar barada maglumatlary
ygtyýarly döwlet edaralaryna degişli gözegçiligiň edilmegi üçin iberýär.
39. Önümleri nyşan bilen nyşanlamak, bu şol önüm üçin goşmaça tölegiň
Türkmenistanyň Döwlet býujetine tölenendigi barada tassyknamadyr.
40. Goşmaça töleg nyşanlary barada we olaryň hasabyny ýöretmeklige degişli
maglumatlaryň saklanyş möhleti bäş ýyldan ybaratdyr.
41. Şu Tertibiň talaplaryny bozan şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda
bellenilen tertipde jogapkärçilige çekilýär.

Türkmenistana
getirilýän
temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle hem
Türkmenistanda öndürilýän alkogolly
içgileri goşmaça töleg nyşanlary bilen
nyşanlamagyň tertibiniň 1-nji goşundysy
Türkmenistanyň Döwlet gümrük
gullugynyň başlygyna
Goşmaça töleg nyşanlaryny almak barada arza
(satmak maksady bilen Türkmenistana getirilýän önümler üçin)
(Alyjynyň doly ady)
(ýerleşýän ýeri, bank maglumatlary)
Sizden

(önümiň doly ady)
temmäki önümini (alkogolly içgisini) nyşanlamak üçin goşulýan
hasabatdan ugur alyp, goşmaça töleg nyşanlarynyň satmagyňyzy soraýar.
senedäki
belgili
daşary söwda geleşigine laýyklykda önümler:
(ýurduň ady)
öndürilip,

(ýurduň ady)

getiriler we
(iş zolagynda önümler gümrük taýdan resmileşdirilýän gümrük edarasynyň ady)
mälim ediler hem-de
(harytlaryň wagtlaýyn saklanjak ammarynyň
hasaba alnan belligi, ýerleşýän ýeri / alyjynyň ammarynyň ýerleşýän ýeri)
ýerleşdiriler.
Alyjy
Baş hasapçy

(goly)
M.Ý.

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

№_________
___________20__ý
(Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy
tarapyndan doldurylýar)

Goşmaça töleg nyşanlaryny
almak barada arza goşulýar
Goşmaça töleg nyşanlarynyň möçberiniň hasaby
Harydyň DYI
HS
laýyklykda
kody

Harydyň ady

Harydyň
mukdary

1

2

3

Bir
gutysynyň/
gabynyň,
sanynyň
/kg/litr
möçberi
4

Goşmaça
töleg
nyşanlarynyň
sany

Alyjy
Baş hasapçy

(goly)
M.Ý.

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

5

Türkmenistana
getirilýän
temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle hem
Türkmenistanda öndürilýän alkogolly içgileri
goşmaça töleg nyşanlary bilen nyşanlamagyň
tertibiniň 2-nji goşundysy
1

Goşmaça töleg nyşanlaryny almak barada arza
(Türkmenistanda öndürilýän önümler üçin)
20___ý.______________«____» ____________ belgili

2
3

4

5
6

7
8

Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugyna berilýär
Alkogolly içgileri öndürýän ýuridiki şahsyň doly ady: _____________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Hukuk salgysy: Poçta indeksi________________________ Welaýat_______________________
Etrap____________________________Şäher_________________________________________
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.)____________________________________________________
Etrapça____________________________Şaýoly, köçe, geçelge__________________________
Jaý________Korpus_________Öý____________HSB________________Telefony__________
Bank maglumatlary_____________________________________________________________
Alkogolly içgileri öndürýän hususy telekeçiniň familiýasy _________________________
ady____________________________ atasynyň ady_____________________________
Ýaşaýan ýeriniň salgysy: Poçta indeksi_____________________ Welaýat_________________
Etrap____________________________Şäher_______________________________________
Ilatly ýer (oba, şäherçe we ş.m.)__________________________________________________
Etrapça____________________________Şaýoly, köçe, geçelge_________________________
Jaý________Korpus_________Öý____________HSB ________________Telefony_________
Bank maglumatlary_____________________________________________________________
Alnan senesi 20____ý. _____________ aýynyň «_____»
Alkogolly içgileriň aşakdaky görnüşlerini nyşanlamak üçin goşmaça töleg nyşanlaryny
bermegiňizi haýyş edýärin:
1. ___________________________________________________________________________
(alkogolly içginiň görnüşi, onuň düzümindäki spirtiň möçberi, alkogolly içgileriň gabynyň göwrümi baradaky maglumatlar,

____________________________________________________ sany nyşan;
nyşanlanmaly alkogolly içgileriň möçberi)

2. ___________________________________________________________________________

(alkogolly içginiň görnüşi, onuň düzümindäki spirtiň möçberi, alkogolly içgileriň gabynyň göwrümi baradaky maglumatlar,

____________________________________________________ sany nyşan;
nyşanlanmaly alkogolly içgileriň möçberi)

3. ___________________________________________________________________________

(alkogolly içginiň görnüşi, onuň düzümindäki spirtiň möçberi, alkogolly içgileriň gabynyň göwrümi baradaky maglumatlar,

____________________________________________________ sany nyşan;
nyşanlanmaly alkogolly içgileriň möçberi)

4. ___________________________________________________________________________

(alkogolly içginiň görnüşi, onuň düzümindäki spirtiň möçberi, alkogolly içgileriň gabynyň göwrümi baradaky maglumatlar,

____________________________________________________ sany nyşan;
nyşanlanmaly alkogolly içgileriň möçberi)

5. ___________________________________________________________________________

(alkogolly içginiň görnüşi, onuň düzümindäki spirtiň möçberi, alkogolly içgileriň gabynyň göwrümi baradaky maglumatlar,

____________________________________________________ sany nyşan;
nyşanlanmaly alkogolly içgileriň möçberi)

6. ___________________________________________________________________________

(alkogolly içginiň görnüşi, onuň düzümindäki spirtiň möçberi, alkogolly içgileriň gabynyň göwrümi baradaky maglumatlar,

____________________________________________________ sany nyşan.
nyşanlanmaly alkogolly içgileriň möçberi)

9

Şu arzada görkezilen maglumatlaryň ygtybarlydygyny we dolulygyny tassyklaýaryn:
ýuridiki şahsyň ýolbaşçysy ___________ ___________________________________
(goly)

Baş buhgalter __________
(goly)

Hususy telekeçi___________
(goly)

(familiýasy, ady, atasynyň ady)

_________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

Türkmenistana
getirilýän
temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle
hem
Türkmenistanda
öndürilýän
alkogolly içgileri goşmaça töleg nyşanlary
bilen nyşanlamagyň tertibiniň 3-nji
goşundysy
Türkmen döwlet
neşirýat gullugyna
Goşmaça töleg nyşanlarynyň taýýarlanylmagy üçin sargyt
(Alyjynyň doly ady)
«
»
20
ý №
arzasy esasynda
Alkogolly içgileri (temmäki önümlerini) nyşanlamak üçin goşmaça töleg
nyşanlaryny
(sanlarda we ýazmaça görkezilýär)
sany möçberde taýýarlap bermegiňizi haýyş edýäris.
Gullugyň başlygy
(goly)

(F.A.A.)

___________20__ý.
№_____________
(Türkmen döwlet neşirýat gullugy doldurýar)

Türkmenistana
getirilýän
temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle hem
Türkmenistanda öndürilýän alkogolly
içgileri goşmaça töleg nyşanlary bilen
nyşanlamagyň tertibiniň 4-nji goşundysy

«

Temmäki önümlerini (alkogolly içgilerini)
getirmek barada borçnama
(goşmaça töleg nyşanlaryny almak barada
»
20
ý №
arza laýyklykda)
(Alyjynyň doly ady)

(ýerleşýän ýeri, bank maglumatlary)
Goşunda laýyklykda nyşanlamaga degişli

(önümiň doly ady)
temmäki önümlerini (alkogolly içgilerini)

(iş zolagynda önümler gümrük taýdan resmileşdirilýän gümrük edarasy)
mälim etmeklige we olary
(harytlaryň wagtlaýyn saklanjak ammarynyň
hasaba alnan belligi, ýerleşýän ýeri / alyjynyň ammarynyň ýerleşýän ýeri)
ýerleşdirip, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna hasabat bermäge
borçlanýar.
Gümrük paçlarynyň we salgytlarynyň tölenilmeginiň üpjün
edilmegi hökmünde
(gümrük paçlarynyň we salgytlarynyň tölenilmeginiň
berildi.
üpjün edilendigini tassyklaýan resminamanyň ady, belgisi, senesi)
Alyjy
Baş hasapçy

(goly)
M.Ý.

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

Temmäki önümlerini (alkogolly
içgilerini) getirmek barada
borçnama goşulýar
Gümrük paçlarynyň, salgytlarynyň tölenilmegini üpjün etmegiň möçberiniň hasaby
DYI HS
laýyklykda
kody

1

Temmäki
Temmäki
Gümrük Goşmaça Goşulan
Gümrük
önümleriniň
önümleriniň paçlarynyň tölegleriň
baha
paçlarynyň,
(alkogolly
(alkogolly
üçin
salgytlarynyň
möçberi, möçberi,
milli
salgydyň
möçberi,
milli
içgileriň) bahasy içgileriniň)
möçberi
manatda möçberi,
milli
manatda
Geleşigiň Milli
milli
manatda
pulunda pulda sany / kg /
litr
manatda
2
3
4
5
6
7
8
Jemi

Gümrük paçlarynyň, salgytlarynyň tölenilmegini üpjün etmegiň zerur
möçberi
manat
Alyjy
Baş hasapçy

(goly)
M.Ý.

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

Türkmenistana
getirilýän
temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle hem
Türkmenistanda öndürilýän alkogolly
içgileri goşmaça töleg nyşanlary bilen
nyşanlamagyň tertibiniň 5-nji goşundysy
Ulanylmadyk / Zaýalanan
goşmaça töleg nyşanlarynyň kabul
edilendigi barada tassyknama
(haýsy gerek däl bolsa üstüni çyzmaly)
«
»
20
ý №
goşmaça töleg
nyşanlaryny kabul etmek-tabşyrmak hakyndaky delilnama esasynda
(Alyjynyň doly ady)
goşmaça töleg nyşanlarynyň
(ýerleşýän ýeri, bank maglumatlary)
(ygtyýarly edilen maddy jogapkär işgäriň wezipesi, F.A.A.)
üsti bilen yzyna tabşyrylandygy tassyklanýar.
Yzyna tabşyrylan goşmaça töleg nyşanlary:
görnüşi
sany möçberde
-dan
çenli belgileri
bahadan
(bahasy sanlarda we ýazmaça görkezilmeli)
görnüşi
sany möçberde
-dan
çenli belgileri
bahadan
(bahasy sanlarda we ýazmaça görkezilmeli)
görnüşi
sany möçberde
-dan
çenli belgileri
bahadan
(bahasy sanlarda we ýazmaça görkezilmeli)
Goşmaça töleg nyşanlarynyň umumy sany
(ýazmaça, sany)
Umumy bahasy
(ýazmaça, manatda)
Tabşyrdy
(wezipesi)

(goly)

(F.A.A.)

(ygtyýarly edilen
maddy jogapkär
işgäriň wezipesi)

(goly)

(F.A.A.)

Kabul etdi

Türkmenistana getirilýän temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle hem
Türkmenistanda öndürilýän alkogolly
içgileri goşmaça töleg nyşanlary bilen
nyşanlamagyň tertibiniň 6-njy goşundysy
Zaýalanan goşmaça töleg nyşanlary barada maglumat
20
ý. döwür üçin
(Alyjynyň doly ady)
(ýerleşýän ýeri, bank maglumatlary)
«
»
20
ý №
goşmaça töleg
nyşanlaryny alandygy barada tassyknama esasynda alnan zaýalan şu
goşmaça töleg nyşanlary barada maglumaty berýär
görnüşi
sany möçberde
-dan
çenli belgileri
bahadan
(bahasy sanlarda we ýazmaça görkezilmeli)
görnüşi
sany möçberde
-dan
çenli belgileri
bahadan
(bahasy sanlarda we ýazmaça görkezilmeli)
görnüşi
sany möçberde
-dan
çenli belgileri
bahadan
(bahasy sanlarda we ýazmaça görkezilmeli)
Goşmaça töleg nyşanlarynyň umumy sany
(ýazmaça, sany)
Umumy bahasy
(ýazmaça, manatda)
Goşundy:
sahypada
Bellik. Maglumatlar goşmaça töleg nyşanlarynyň görnüşleriniň we
belgileriniň yzygiderliligi boýunça beýan edilýär.
Alyjy
Baş hasapçy

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

M.Ý.

Türkmenistana
getirilýän
temmäki
önümlerini we alkogolly içgileri, şeýle hem
Türkmenistanda öndürilýän alkogolly
içgileri goşmaça töleg nyşanlary bilen
nyşanlamagyň tertibiniň 7-nji goşundysy
Nyşanlaryň ulanylyşy barada
HASABAT
(Alyjynyň doly ady)
(ýerleşýän ýeri, bank maglumatlary)
«
»
20
ý №
goşmaça töleg nyşanlaryny alandygy barada tassyknama esasynda alnan
goşmaça töleg nyşanlarynyň ulanylyşy barada habar berýär.
Resminama Resminamanyň Goşmaça töleg
nyň belgisi
senesi
nyşanlaryny
möçberi, sany
Jemi alnan nyşanlar
Şol sanda nyşanlamak üçin ulanylany
(ÝGD nusgasy goşulýar)
Zaýalanyp yzyna gaýtarylany
(Zaýalanan goşmaça töleg
nyşanlarynyň kabul edilendigi barada
tassyknamanyň, Zaýalanan goşmaça
töleg nyşanlary barada maglumatyň
nusgasy goşulýar)
Ulanylman yzyna gaýtarylany
(Ulanylmadyk goşmaça töleg
nyşanlarynyň kabul edilendigi barada
tassyknamanyň nusgasy goşulýar)
Beýlekiler
(döwletiň eýeçiligine geçirilendigi ýada administratiw hukuk bozulmanyň
edilmeginiň guraly ýa-da gös-göni
obýekti hökmünde alnandygy barada
tassyknamanyň nusgasy goşulýar)
Hasabaty berilmedik nyşanlar
Goşundy:_____ sahypada.
Alyjy
(goly)

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

M.Ý.

Baş hasapçy

