1. Auditora bildirilýän esasy talaplar
2. “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna laýyklykda, maddy däl aktiwlere
emläk üçin salgyt bellenýärmi?
3. Auditor diýip kim hasaplanýar?
4. Esasy serişdeler kärendä berlende, emläk üçin salgydyny töleýji bolup kim çykyş edýär we
kim tarapyndan emlägiň könelmegi hasaplanylýar?
5. Wagtlaýyn işe ukypsyzlyk boýunça hemaýat pullardan şahsy adamlardan alynýan girdeji
salgydy tölenmäge degişlimi?
6. Auditorçylyk işi bu näme?
7. Täjirçilik we beýleki banklaryň amallary boýunça göterim möçberleri we komission hakheşdekleriniň ululygy kim tarapyndan bellenilýär?
8. Kärendesine berlen emläk üçin emläk üçin salgydy töleýji bolup kim çykyş edýär?
9. Audityň maksady?
10. Maýa goýum işi şu serişdeleriň hasabyna amala aşyrylýar:
11. Auditorlyk işini amala aşyrmaga hukuk berýän hünär synagy bu näme?
12. Auditorçylyk işi hakynda Türkmenistanyň Kanuny haçan kabul edildi?
13. Auditorçylyk işini kadalaşdyrýan esasy ýörelgeler?
14. Nagt serişdeler bu näme?
15. Şahsy adamlaryň girdejileriniň haýsy görnüşleri şahsy adamlardan alynýan girdeji
salgydynyň özenine goşulmaýar:
16. Audit guramasynyň alyp barýan işleriniň görnüşleri:
17. Türkmenistanda daşary ýurt maýadarlary bolup kim çykyş edip bilýär?
18. “Audit geçirmeklige razyçylyk hakynda borçnama hatynyň” standarty audityň indiki
standartlary bilen bagly:
19. Auditorçylyk guramanyň auditorynyň auditorçylyk hasabaty:
20. Audit geçirilýän subýektine içerki hil gözegçilik ulgamy öz içine şulary alýar:
21. Gymmatly kagyzlaryň dolanyşyga göýberilişi şu ýagdaýlarda amala aşyrylýar, ýagny:
22. Mahabatlandyrma üçin ýygymy töleýjiler bolup kimler çykyş edýär?
23. Audit nähili bolup bilýär?
24. Döwlet durmuş ätiýaçlndyryş üçin geçirmeler boýunça hasaplaşyklar:
25. Auditor netijenamasynyň görnüşleri
26. “Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna laýyklykda, salgyt töleýjiniň artyk
tölenen salgydyň hasaplaşyga alynmagyny we (ýa-da) yzyna gaýtarylmagyny talap etmäge
näçe wagtyň dowamynda hukugy bar?
27. Salgyt salmak maksady bilen, balans girdejisi azalýarmy girdeji salgydy üçin jemi:
28. Emläk üçin salgydy döwlet býujetine geçimegiň möhleti:
29. Maliýe hasabatlaryň auditynyň möçberi:
30. Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazarynda şu gymmatly kagyzlaryň görnüşleri
dolanyşykda bar:
31. Audity geçirmegiň esasy ýörelgeleri:
32. Zähmet hakyndan tutulýan şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy býujete näçe wagtyň
dowamynda geçirilmeli?
33. Audit meýilleşdirilende esasy göz öňünde tutulmaly meseleler:
34. Hojalyk işlerinden girdeji gazanýan býujet edaralary emläk üçin salgydyň töleýjisi bolup
durýarmy?
35. Her bir attestasiýa geçen auditor her ýylda öz hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça
okuwy tamalamalydyr
36. Audity meýilleşdirmek bu:
37. Auditorçylyk subutnamasy nähili bolup bilýär?
38. Audit geçirmeklige razyçylyk hakynda hat-borçnama nämäni kesgitleýär?

39. Ýerlenen harytlar (hyzmatlar we işler) boýunça goşulan baha üçin salgyt nol möçberde
ulanylanda çig mal we materiallar üçin tölenen goşulan baha üçin salgydyň jemi nirä degişli
edilýär?
40. Telekeçilik işiniň hem-de başga görnüşdäki işleriň obýektlerine goýum edilip goýulýaň,
şonuň netijesinde hem peýda (girdeji) alynýan ýa-da durmuş netije gazanylýan emläk we
intellektual (ruhy) gymmatlyklaryň hemme görnüşi maýa goýumlar hasaplanýar.Şeýle
gymmatlyklara şular degişli:
41. Auditoryň bilimini häsiýetlendirýän alamatlar bular näme?
42. Seljeriş işleriniň ygtybarlygyna täsirini ýetirýän ýagdaýlara nämeler degişli däl?
43. Peýdadan (girdejiden) alynýan salgyt boýunça hakujy tölegleri haçan geçirilýär?
44. “Auditorçylyk subutnama” standartyň esasy meseleleri
45. Kärhana, birleşik we edara tarapyndan tşlenýän ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin
salgydyň möçberi:
46. Auditda seljeriş işleri öz içine şu tapgyrlary alýar:
47. Muzdsuz berlen ulanylan esasy serişdelere Goşulan baha üçin salgyt haýsy bahasyndan
hasaplanýar?
48. Auditoryň ýazmaça maglumatynda näme görkezilip bilner?
49. Salgyt ýumuşçysy tarapyndan salgyt töleýjiden salgydy tutup almak we Türkmenistanyň
döwlet býujetine geçirmek borjuny ýerine ýetirmedik ýagdaýynda näçe möçberde maliýe
jerimeleri salynýar?
50. Paýdarlar jemgyýetiniň emläklerini emele getirýän çeşme bolup näme çykyş edýär?
51. Maliýe hasabaty düzülende aldaw ýa-da ýalňyşlyk tapylan ýagdaýynda auditor ilki bilen:
52. Audit geçirilýän subýektiň buhgalterçilik hasabatyny ýalňyşlyga eltýän düzgün bozulmalara
şular degişli däldir:
53. Audityň işçi resminamalary kimiň eýeçiligine degişli?
54. Hususy eýeçiligindäki edara görnüşli taraplar üçin peýdadan alynýan salgydyň möçberi:
55. Içerki gözegçilik barlagyň, gözegçilik barlag gurşawynyň we gözegçilik barlagyň aýratyn
serişdeleriniň ulgamynyň netijeliligine, ygtybarlygyna baha berende, auditor:
56. Audityň işçi resminamalary nirde saklanylmaly?
57. Auditorçylyk hasabaty haýsy bölümlerden ybarat?
58. Ytyýarlandyryş edaralara döwlet gözegçiligini alyp barmak haýsy ministrligiň üstüne
ýüklenen?
59. Hasaba alnyşda we hasabatda galp (aldaw) bu:
60. Paýdarlar jemgyýetiniň ýokary dolandyryş edarasy bolup haýsy edara çykyş edýär?
61. Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlar muzdsuz berilen ýagdaýynda goşulan baha üçin
salgyt hasaplanýarmy?
62. Audit resminamalaşdyrylşynda esasy wezipe bolup şu resminamalar çykyş edýär:
63. Audityň işçi resminamalaryna nämeler degişli däl?
64. Auditorçylykda saýlap almagyň görnüşleri:
65. Audit geçirilýän subýekt bilermeniň hyzmatlaryndan ýüz öwüren ýagdaýynda, auditoryň
auditorçylyk netijenamasy:
66. Salgyt özeniniň peseldilmegi netijesinde salgydyň hasaplanan möçberini azaldyp görkezeni
üçin salgyt töleýja näçe möçberde jerime salynýar?
67. Bilermeniň netijenamasy şulardan ybarat:
68. Gözegçilik serişdelerine test geçirilende saýlap almagyň töwekgelçiligine şular degişli däl:
69. “Uglwodorod serişdeleri hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, potratçylar we
kömekçi potratçylar goşulan baha üçin salgydy töleýjiler bolup çykyş edýärlermi?
70. Baglaşdyryjy taraplar – bu:
71. Edara görnüşli taraplar üçin goşulan baha üçin salgydy tölemegiň salgyt döwri?
72. Auditor auditorçylyk hasabatynda (netijenamasynda) baglaşdyryjy taraplaryň standarta laýyk
gelýänligi baradaky öz garaýşyny görkezmelimi?
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Auditorçylyk hasabatyna (netijenamasyna) gol çekilmeli senenama?
Bilim hyzmatlaryny ýerlemekden alnan girdejilere goşulan baha üçin salgyt hasaplanýarmy?
Auditorçylyk işini alyp barmak üçin ýörite ygtyýarnamalar:
Kärhana öz içinde hususy hajatlary üçin harytlary (hyzmatlary, işleri) ýerlemekden alan
peýdasy goşulan baha üçin salgyt boýunça salgyt salmak binýadyna degişlimi?
Kärhanany dolandyrmak:
Auditorçylyk işini ygtyýarlandyrmagyň maksady bu:
Emlak üçin salgydyň salgyt döwri?
“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunyna laýyklykda, auditorlaryň garaşsyz işi
işleriň haýsy görnüşine degişli bolup durýar?
Şahsy we edara görnüşli taraplar üçin ýerli salgytlaryň we ýygymlaryň töleg çeşmesi bolup
näme çykyş edýär?
Auditorcylyk işini amala aşyrmak üçin hukuk berýän ýörite ygtyýarnama:
Uly möçberde geçirilen ýa-da doly möçberde geçirilmedik salgydyň hasaplanan möçberi
indiki ýyla geçýärmi?
Auditorçylyk işini amala aşyrmak üçin berilýän ygtyýarnama möhletsiz berilýärmi?
Tebigy gazy, nebiti we olary gaýtadan işlemekden alnan önümleri eksporta ýerlemek üçin
goşulan baha üçin salgydyň möçberi?
Auditorçylyk işini amala aşyrmaga hukuk berýän ygtyýarnama, ygtyýarnamalylar
tarapyndan hakyna tutma esasda auditorlar hökmünde üçünji taraplaryň zähmetini ulanmaga
ygtyýar berýär
Döwlet salgyt edarasy tarapyndan salgyt beýannama kabul edilenden soň, näçe günüň
dowamynda kameral barlag geçirilip bilner?
Auditoryň hakyky hünär derejeli şahadatnamasy näçe wagtlyk berilýär?
Umumy salgyt ulgamy boýunça işleýän hususy telekeçiler üçin goşulan baha üçin salgyt
babatynda beýannamany tabşyrmagyň möhleti näçe?
Auditoryň banklaryň we karz edaralaryň buhgalterçilik hasaba alnyşy babatynda maslahat
hyzmatlaryny bermäge hukugy barmy?
“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunynda bellenen salgytlara täze üýtgetmeleri
we goşmaçalary girizýan Türkmenistanyň Kanunlary haçan güýje girýär?
Auditi geçirmek üçin şertnama öz içine nämeleri alanok?
Patent tölegi nädip tölenýär, eger-de hususy telekeçi hakykatdan bir näçe işiň görnüşi bilen
meşgullanýan bolsa?
Haýsy edaralar hökmany audita degişli?
Edara görnüşli tarapa ygtyýarnama almaklyk üçin, düzüminde näçe auditoryň bolmagy
hökman?
Auditorçylyk guramasy haýsy guramaçylyk-hukuk görnüşde döredilip bilinýär?
Auditor kassa amallar we banklardaky hasaplar boýunça amallar babatynda barlag
geçirilmelimi?
Auditor öz işinde nämä gollanmaly?
Auditor auditorçylyk barlaglaryň dowamynda işe auditor bolup durmaýan taraplary çekmäge
hukugy barmy?
Görkezilen amallaryň haýsysy boýunça goşulan baha üçin salgyt salynýar?
«Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Potratçy bolup
durýan tarapyň Şertnama boýunça täze Potratça hukuklarynyň we borçnamalarynyň ählisini
ýa-da onuň bir bölegini geçirmekden alýan girdejisi:
«Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Potratçylar we
Kömekçi potratçylar bolup durýan Şahslar üçin salgyt ýeňillikleri
Salgyt töleýjiler tarapyndan deslapky töleg görnüşinde ýerasty baýlyklardan peýdalanmak
üçin salgyt:

104. Nebit işlerini amala aşyrmak üçin Şertnama gol çekilende, Senagat ähmiýetli ýatak täjirçilik
taýdan açylanda, Uglewodorod serişdelerini gazyp almagyň Şertnamada kesgitlenilen belli
bir derejesine ýetilende we Şertnamada göz öňünde tutulan beýleki ýagdaýlarda bir
gezekleýin tölegler görnüşinde tölenýän bonuslaryň (pul baýraglary)
105. Salgyt töleýjiniň salgyt boýunça ýeňillikleri ulanmazlyga, şeýle hem olary ulanmakdan ýüz
öwürmäge:
106. Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan salgytlar merkezi býujet bilen ýerli
býujetleriň arasynda:
107. Haýsy ýagdaýlarda Türkmenistanyň dahyllysy bolmadyk edara görnüşli taraplaryň hemişelik
iş ýeriniň üsti bilen amala aşyrýan telekeçilik işi hemişelik wekilhananyň emele gelmegine
getirer:
108. Salgyt töleýji degişli salgyt ýa-da gümrük edaralaryna ýazmaça beren arzasy esasynda salgyt
boýunça ýeňillikleri ulanmaýan, olary ulanmakdan ýüz öwüren ýagdaýynda salgyt
ýeňillikleriň öwezi dolunmaga degişlimi?
109. Türkmenistanyň dahylsyzy bolan edara görnüşli tarapyň Türkmenistanyň çäklerinde:
110. Salgyt ýumuşçysy diýlip şular ykrar edilýär:
111. Daşary ýurt döwlet edaralarynyň şahsy tarapyň salgyt dahyllylygy, onuň tölän salgytlary we
ş.m. hakyndaky resminamalarynyň konsullyk edaralarynda legalizasiýa edilmegi talap
edilýärmi?
112. «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Potratçylar
bolup durýan edara görnüşli taraplar üçin, eger-de önümi paýlaşmak hakyndaky Şertnamada,
nebit işleri geçirilende hasaby we hasabatlylygy ýöretmegiň kabul edilen halkara
tejribesindäkiden başga düzgünler bellenilen bolsa, onda:
113. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanuny arkaly bellenilýän ýygymlar:
114. «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Kömekçi
potratçy bolýan Şahsyň nebit işlerinden başga işleri boýunça salgyt salynmagy
115. Salgyt habarnamasy:
116. Salgyt:
117. Salgyt töleýji – edara görnüşli tarap ýatyrylanda salgyt tölemek borçlary
118. Goşulan baha üçin salgydy tölemekden boşadylýan ýa-da ýeňillikler göz öňünde tutulýan ýada salgydyň nol möçberiniň ulanylýan halatlarynda salgyt töleýji salgydyň pul möçberini
hasap-faktura ýa-da başga bir resminama ýalňyşyp goşan bolsa, görkezilen pul möçberi:
119. Salgyt töleýjiniň:
120. Salgyt töleýjiniň (salgyt ýumuşçysynyň) bank edarasyndaky hasaplary boýunça işleri
geçirmegi togtatmak bank edarasy haçan ýerine ýetirilmeli?
121. Töleg talapnamasy salgyt töleýjiniň (salgyt ýumuşçysynyň) hasaplary açylan bank
edarasyna:
122. Gazylyp alynýan peýdaly zatlar özüniň sarp etmegi üçin peýdalanylanda, olar boýunça
degişli harajatlar peýda (girdeji) salgydyny hasaplamak üçin kabul edilýän aýyrmalara
goşulýan halatynda hem, salgyt özeni:
123. Salgytlar we maliýe jerimeler tölenilmedik ýagdaýynda puşmana tölegiň möçberi:
124. Diňe döwlet we gümrük paçlaryny tölemek babatynda salgyt töleýjiler diýlip ykrar edilýän
şahsy taraplar:
125. Edara görnüşli taraplaryň peýda (girdeji) salgydyny töländen soň galýan peýdasy:
126. Öz işini «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala
aşyrýan edara görnüşli taraplar üçin hasabat we salgyt döwri (edara görnüşli taraplaryň
peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt boýunça):
127. Öz işini «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala
aşyrýan daşary ýurtly edara görnüşli taraplar, edara görnüşli taraplaryň peýdasyndan
(girdejisinden) alynýan salgyt boýunça berilýän beýannamada salgyt özenini:

128. Salgyt töleýji salgyt hasabyna goýulmak üçin talap edilýän maglumatlaryň üýtgänligi barada
salgyt hasabyna goýlan ýeri boýunça salgyt edarasyny:
129. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna üýtgetmeler girizýän, täze salgytlary
belleýän ýa-da hereket edýän salgytlary üýtgedýän Türkmenistanyň Kanunlary haçan güýje
girýär?
130. Daşary ýurt döwletleriniň raýatlary diplomatik wekilhanalaryň ýa-da daşary ýurt
döwletleriniň konsulluk guramalaryň, halkara guramalarynyň işgärleri hökmünde
Türkmenistanyň çäginde bolmaklary:
131. Edara görnüşli tarapyň peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt hakujy görnüşinde haýsy
möhletlerde tölenilýär:
132. Oktýabr aýynyň 1-inden dekabr aýynyň 31-ni öz içine alýan aralykda döredilen edara
görnüşli tarap üçin, ilkinji salgyt döwri:
133. Maddy dolanyşyk serişdeleri boýunça emläk üçin salgydyň salgyt özeni näme bolýar?
134. Peýdadan alynýan salgydy 8 göterim möçber boýunça haýsy salgyt töleýjiler töleýärler?
135. Benzin üçin goşmaça tölegiň möçberi
136. Salgyt töleýji (salgyt ýumuşçysy) tarapyndan salgyt töletdirilmeli emläge ygtyýar etmek
hukugynyň gadagan edilmeginiň bozulmagy, salgyt töleýjä (salgyt ýumuşçysyna)
137. Mahabatlandyrma üçin ýygymy töleýjiler bolup kimler çykyş edýärler?
138. Hususy telekeçiler haýsy ýagdaýlarda goşulan baha üçin salgydy töleýjiler bolup durmaýar?
139. Eger Türkmenistanyň halkara ylalaşyklarynda „Salgytlar hakynda“ Türkmenistanyň bitewi
kanunda beýan edilen düzgünlerden başga düzgünler bellenen bolsa, onda haýsy düzgünler
ulanylýar
140. Goşulan baha üçin salgyt, goşmaça töleg we ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt
boýunça salgyt özeni näçe möçberde azaldylmaga degişli?
141. Haýsy salgytlar boýunça hakujy tölegler göz öňünde tutulan?
142. Köçeleriň, seýilgähleriň, skwerleriň we ş.m. daşky yşyklandyrylmasy boýunça hyzmatlar
edilende goşulan baha üçin salgyt tölenilýärmi?
143. Çig nebit üçin ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgydyň möçberi
144. Durmuş we önümçilik maksatly desgalary (ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş öýleri, zawodlar,
fabrikler we şulara kybapdaş beýleki desgalar), döwlet häkimiýeti we dolandyryş, ýerine
ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň çözgütleri boýunça
muzdsuz bermek goşulan baha üçin salgyt salynýan amal diýlip ykrar edilýärmi?
145. Şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy hasaplamak üçin salgyt töleýjileriň meýletin
pensiýa we (ýa-da) saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasy boýunça geçirmeleriň möçberinde
salgyt aýyrmasyna hukugy barmy?
146. Kameral barlag näçe günüň dowamynda geçirilýär?
147. Öň ulanyşda bolan esasy serişdeler we maddy däl aktiwler muzdsuz berlende girdeji nädip
kesgitlenilýär?
148. Eger salgyt ýumuşçysy tarapyndan goşulan baha üçin salgydy hasaplamak we tutup almak
mümkin bolmadyk halatlarynda ýa-da hiç bir tarap salgyt ýumuşçysy hökmünde ykrar edilip
bilinmese, bu daşary ýurtly edara görnüşli tarap (ýa-da daşary ýurtly şahsy tarap – hususy
telekeçi) salgyt edarasynda hasaba durmalymy?
149. Oýun işinden alynýan girdeji salgydynyň salgyt we hasabat döwürleri
150. Şahsy we edara görnüşli taraplaryň (onuň aýrybaşgalanan düzüm birlikleriniň) hasaplary
boýunça amallary togtatmak baradaky salgyt gullugynyň çözgüdini bozmak bilen, bank
edarasy tarapyndan olaryň hasaplary boýunça çykdajy amallarynyň geçirilmegi, bank
edarasyna maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirýärmi?
151. Goşulan baha üçin salgyt hakujy töleg görnüşinde haýsy möhletlere hasaplanýar?
152. Salgyt salynýan peýda hasaplananda edara görnüşli tarap bolup durýan salgyt töleýjiniň jemi
girdejisinden haýsy salgytlar aýrylýar?

153. Salgydyň bellenen ýa-da goşmaça hasaplanan möçberini almaklyk, salgydy tölemek
hakyndaky talabyň ýüze çykan pursadyndan başlap näçe wagtyň dowamynda amala aşyrylyp
bilner?
154. Özüniň öndüren oba hojalyk önümlerini ýerlemekde goşulan baha üçin salygydyň näçe
göterim derejesi ulanylýar?
155. Düşewüntler we beýleki edara görnüşli taraplara paýçy bolup gatnaşmakdan alynýan beýleki
serişdeler görnüşindäki girdejiler üçin peýdadan alynýan salgyt näçe möçberde bellenýär?
156. Bellenilen tertipde işe girizilmedik ýa-da esasy serişdeler hökmünde hasaba alynmadyk
gurluşyk desgasynyň bahasy maddy-dolanyşyk serişdeleriniň düzüminde hasaba alynýarmy?
157. Döwlet eýeçiligi görnüşdäki kärhanalar we alyjylar birleşmeleriniň kärhanalary tarapyndan
jemgyýetçilik iýmiti önümleri ýerlenende salgyt özeni bolup näme çykyş edýär?
158. Düzediş edaralary we olaryň önümçilik kärhanalary şäherleriň, şäherçeleriň we oba
ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli bir maksada gönükdirilen ýygymy näçe
göterim möçberde töleýärler?
159. Şahsy taraplar tarapyndan Türkmenistanyň gümrük çäklerine alkogolly içgiler, piwo we
çilim getirilende goşmaça tölegler tölenýärmi?
160. Önümleri (harytlary, işleri, hyzmatlary) ýerlemekden alnan pul serişdeleri bank edarasy
tarapyndan salgyt töleýjiniň (salgyt ýumuşçysynyň) hasaplaşyk hasabyna geçirilmezden,
başga salgyt töleýjileriň hasaplaryna geçirilmegi, bank edarasyna maliýe jerimeleriniň
salynmagyna getirýärmi?
161. Kimler ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgydy töleýjiler bolup durýarlar?
162. Aralykdaky ýönekeýleşdirilen maliýe hasabatlylygyny berýän subýektler hasabat döwrüniň
dowamynda salgydy hakujy görnüşinde nähili tertipde töleýärler?
163. «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunynda bellenenlerden başga täze salgytlary
bellemek, şeýle hem hereket edýän salgytlary üýtgetmek ýa-da ýatyrmak nädip amala
aşyrylýar?
164. Tölenmeli möhleti yza süýşürilen ýa-da ony möhletlere bölüp tölemek mümkinçiligi berlen
salgydyň pul möçberine möhletiň yza süýşürilmeginiň ýa-da böleklere bölüp tölemek
mümkinçiliginiň güýjünde döwründe puşmana tölegi hasaplanyp ýazylýarmy?
165. Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynyň salgytlary ýatyrýan, salgyt möçberlerini azaldýan
ýa-da başga bir görnüşde salgyt töleýjiniň, salgyt ýumuşçysynyň ýagdaýyny gowulaşdyrýan,
salgyt hukuk bozulmalary üçin jogapkärçiligi ýeňilleşdirýän namalarynyň gaýdymlaýyn
güýji barmy?
166. Salgyt töleýjileriň salgyt boýunça Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň öňündäki borçlarynyň
ýerine ýetirilişi barada salgyt edarasyndan maglumat almaga hukugy barmy?
167. Salgyt töleýjiniň bank edarasyndaky hasaplarynda pul serişdeleriniň bolmadyk ýagdaýynda,
bank edarasy salgyt töleýjiniň salgyt geçirmek baradaky töleg tabşyrygyny kabul etmelimi?
168. Bank edarasy tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet býujetine alynýan salgytlary geçirmek
boýunça amallar üçin töleg näçe möçberde alynýar?
169. Salgyt töleýji tarapyndan goýberilen ýalňyşlyklar (ýoýulmalar) tapylan we (ýa-da) geçen
salgyt (hasabat) döwürlerinde hasaba alynmadyk geleşikler ýüze çykarylan halatynda haýsy
döwrüň salgyt özeni düzediş girizilmäge degişli?
170. Nagt pul serişdesi bilen tölenende salgydyň bellenen pul möçberiniň ýa-da onuň bir böleginiň
tölenen güni diýlip haýsy gün hasap edilýär?
171. Nagt däl pul serişdeleri bilen tölenende salgydyň bellenen pul möçberiniň ýa-da onuň bir
böleginiň tölenen diýlip haýsy gün hasap edilýär?
172. Salgyt ýumuşçysy tarapyndan salgyt tutulyp alnanda salgyt töleýjiniň salgydyň bellenen pul
möçberini tölän güni diýlip haýsy gün hasap edilýär?
173. Salgyt edarasy şikaýata näçe möhletde garaýar we çözgüt çykarýar?

174. Salgydy tölemek boýunça salgyt töleýjiniň salgyt salynýan özeni azaltmagynyň we beýleki
bikanun hereketleriniň netijesinde hasaplanan salgydyň pul möçberiniň azaldylmagy, maliýe
jerimäniň salynmagyna getirýärmi?
175. Salnan maliýe jerimeleri näçe wagtda tölenmeli?
176. Salgyt ýumuşçysynyň salgyt töleýjiden tutulyp alynmaly salgytlaryň möçberini
Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirmek boýunça «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň
Bitewi kanuny bilen üstüne ýüklenilen borçlaryny ýerine ýetirmezligi, nähili maliýe
jerimeleriniň salynmagyna getirýärmi?
177. Aksepsiz töleg talapnamasy salgyt gullugynyň edarasy tarapyndan salgyt töleýjiniň (salgyt
ýumuşçysynyň) bank edarasyndaky haýsy hasaplaryna berlip bilner?
178. Salgyt töleýjiniň salgyt tölemek borçlary bank edarasynyň günäsi bilen öz wagtynda ýerine
ýetirilmedik ýagdaýynda
179. Salgyt töleýjiniň girewde duran emläginiň hasabyna salgydy töletdirip bolýarmy?
180. Akseptsiz töleg talapnamasy salgyt edarasy tarapyndan sanalyp geçilen ýagdaýlaryň
haýsysynda berilmeli?
181. Bank edarasyndaky hasaplar boýunça amallar togtadylan ýagdaýynda, salgyt töleýji (salgyt
ýumuşçysy) bank edarasyndaky hasaplarynda duran ýa-da şol hasaplara gelip gowuşýan pul
serişdelerini sanalyp geçilen amallaryň haýsysy babatynda ulanyp bilmez?
182. Resminamalaýyn salgyt barlagy haýsy resminamanyň esasynda geçirilýär?
183. Kameral barlag haýsy resminamanyň esasynda geçirilýär?
184. Salgydyň möçberiniň azaldylandygy kameral salgyt barlagynyň netijesinde ýüze çykarylanda
maliýe jerimeleri salynýarmy?
185. Salgyt töleýjiniň resminamalaýyn salgyt barlagyny geçirmek üçin görkezme bilen
tanyşmakdan boýun gaçyrmagy, resminamalaýyn salgyt barlagyny ýatyrmak üçin esas bolup
durýarmy?
186. Tebigy ýitgileriň ölçeginden artyk haryt ýetmezçiligi, harytlary ýerlemek diýlip ykrar
edilýärmi?
187. Gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly işler, hyzmatlar üçin işiň ýerine ýetirilýän, hyzmatyň
edilýän ýeri diýlip haýsy ýer ykrar edilýär?
188. Harytlar muzdsuz berlende salgyt özeni nähili kesgitlenýär?
189. Berilýän çig maldan (materialdan) harytlary taýýarlamak boýunça hyzmatlar ýerlenende,
salgyt özeni nähili kesgitlenýär?
190. Býujet serişdeleriniň hasabyna satyn alnan esasy serişdeler, tamamlanmadyk gurluşyk
binalary we maddy däl aktiwler boýunça goşulan baha üçin salgydyň möçberi hasap
edilmäge degişlimi?
191. Türkmenistanyň gümrük çäklerine getirilýän dizel ýangyjy boýunça goşmaça tölegiň göterim
möçberi
192. Buýrujynyň çig malyndan (materialyndan) goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlary
öndürmek (taýýarlamak, guýmak) boýunça hyzmatlar edilende, tölenmäge degişli goşmaça
tölegiň pul möçberi kim tarapyndan hasaplanmaly?
193. Ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt babatynda salgyt salynýan amallaryň
geçirilen ýeri diýlip
194. Uglewodorod serişdelerinden başga gazylyp alynýan peýdaly zatlar boýunça ýerasty
baýlyklardan peýdalanmak üçin salgydy hasaplamak üçin salgyt özeni näme bolup durýar?
195. Döwlet emlägi kärendä berlende kim emläk üçin salgydyň töleýjisi bolup durýar?
196. Býujet guramalaryna harytlar ýerlenende, şol sanda bular muzdsuz ýerlenende girdejiler
nämeden ugur alnyp kestlenilýär?
197. Ätiýaçlandyryş ylalaşygynyň şertleriniň ýerine ýetirilmändigi üçin jerimeleriň pul möçberi
ätiýaçlandyryş işinden alnan girdejilere girýärmi?
198. Kärendesine (kireýine) berlen emläk boýunça ulanyş tutumlary kim tarapyndan geçirilýär?
199. Lizinge berlen emläk boýunça ulanyş tutumlary kim tarapyndan geçirilýär?

200. Borçnamalary üpjün etmek üçin girew ýa-da ujundan geçirme hökmünde alynýan emläkler
boýunça şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy näçe göterim möçberinde tölenýär?
201. Awtoduralgalaryň eýelerinden alynýan ýygymy hasaplamagyň özeni näme bolup durýar?
202. Şäherleriň, şäherçeleriň we oba ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli bir maksada
gönükdirilen ýygym oba hojalyk kärhanalary üçin näçe möçberde bellenýär?
203. Türkmenistanyň buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda kanunçylygy
nämelere esaslanýar:
204. Buhgalterçilik hasaba alnyşy ýöredilýän, ykdysady subýektiň ykdysady işiniň faktynyň,
kagyz göterijisindäki, şonuň ýaly-da elektron göterijisindäki resminamalaýyn
şaýatnamalaryny näme diýilip atlandyrylýar:
205. Buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylygy ulgamynyň döwlet tarapyndan
düzgünleşdirilmegi haýsy ederara tarapyndan amala aşyrylýar:
206. Ykdysady işiň fakty diýimek nämäni äňladýar:
207. Maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryny haýsy edara tarapyndan işläp düzýär we
tassyklaýar:
208. Buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylygy ulgamyndaky resminamalar
nämelerden ybarat:
209. Aşakda bellenilenlerden haýsysy Türkmenistanyň Maliýe we ykdyadyýet ministrliginiň
ygtyýaryna degişli däl:
210. Maliýe hasabatlylygyny düzmek üçin nämeler çeşme bolup durýar:
211. Elektron göterijisinde düzülen ilkinji hasaba alyş resminamalarynyň we buhgalterçilik hasaba
alnyşynyň registrleriniň:
212. Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň ulgamynyň maksady:
213. Hasaba alyş syýasaty:
214. Hasaba alyş syýasaty tassyklanýar:
215. Hasaba alyş syýasatynda üýtgetmelere:
216. Eýeçiligiň döwlete degişli görnüşdäki ykdysady subýektler, eýeçiliginiň görnüşine
garamazdan kredit edaralary buhgalterçilik hasaba alnyşyny indiki görnüşde guraýarlar:
217. Umumy maksatly maliýe hasabatlylygynyň we aralykdaky maliýe hasabatlylygynyň
toplumlary nämä laýyklykda bellenilýär:
218. Maksatlaýyn wezipeli maliýe hasabatlylygynyň toplumy nämä laýyklykda bellenilýär:
219. Dowam edýän ýylyň dördünji çärýeginde döredilen ykdysady subýekt üçin hasabat döwri
bolup durýar:
220. Aralykdaky maliýe hasabatlylyk üçin hasabat döwri bolup durýar:
221. Umumy maksatly maliýe hasabatlylygy üçin hasabat döwri bolup durýar:
222. Ykdysady subýektler (açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleri, paýdarlar täjirçilik banklary,
maýa goýum we beýleki gaznalar, şol sanda daşary ýurt maýasynyň gatnaşmagyndaky
gaznalar) hasabat ýyly üçin jemagat bähbidini emele getirýän maliýe hasabatyny, auditor
netijenamasyny hem goşmak bilen hasabaty haýsy seneden gijä galman çap etmäge
borçludyrlar:
223. Ilkinji hasaba alyş resminamalarynyň, buhgalterçilik hasaba alnyşynyň registrleriniň
görnüşleri hem-de olara bildirilýän talaplar haýsy edara tarapyndan tassyklanylýar:
224. Ykdysady subýekt kimlere umumy maksatly maliýe hasabatlylygyny berýär:
225. Ilkinji hasaba alyş resminamalar haýsy pursata düzülmeli:
226. Buhgalterçilik hasaba alnyşy nämeleri özünde jemleýär:
227. Maliýe hasabatlylygy nämelerden ybarat:
229. Amal tapgyry düşünje nämäni aňladýar:
230. Eger aktiw aşakda getirilýän ölçegleriň haýsy birini kanagatlandyrýan bolsa, ol gysga
möhletli hökmünde topara bölünýär:

231. Haçanda girdejiler we çykdajylar barada hasabatda edara öz çykdajylaryny amala aşyran
maksatlara laýyklykda, maksatnamalar ýa-da maksatlar boýunçа bölüp paýlamak arkaly
maglumatlary görkezmek usulyna näme diýlip atlandyrylýar:
232. Edaranyň maliýe ýylynyň dowamynda birsydyrgyn däl görnüşde ýüze çykýan harajatlar
aralyk maliýe hasabatlylygynyň maksatlary üçin:
233. Gözegçilik edilýän edara onuň işiniň beýleki edaralaryň işinden tapawutlanýandygy sebäpli,
mysal üçin, döwlet täjirçilik kompaniýalarynyň maliýe hasabatlylygy döwlet býujet edaralary
bilen birleşdirilende jemlenen hasabatlylykdan aýyrmak bolýarmy?
234. Jemlenen maliýe hasabatlylygy düzülende gözegçilik edýän we gözegçilik edilýän edaralaryň
maliýe hasabatlary:
235. Jemlenen maliýe hasabatlylygy düzülende:
236. Edaranyň geçirilen öz maýasynyň we karz alnan serişdeleriniň möçberindäki we
düzümindäki üýtgemelere getirýän işe näme diýlip atlandyrylaýr:
237. Döwlet býujet edaralarynda enjamyň satylmagy bilen bagly pul serişdeleriň hereketi haýsy
topara degişli bolýar:
238. Döwlet býujet edaralarynda maliýe işinden gelýän pul serişdeleriniň hereketiniň mysallary
şular bolup durýar:
239. Pul däl amallaryň mysallary haýsylar bolup biler:
240. Hasabat döwri tamamlanandan soňky wakalar:
241. Haýsy ýagdaýlarda maliýe hasabatlylygy çykarmak üçin tassyklandy diýip hasap edilýär?
242. Hasabat döwri tamamlanandan soň kazyýetde seredilýän jedeliň çözülmegi, edaranyň hasabat
senesindäki ýagdaýa görä bar bolan borçnamasyny tassyklaýan bolsa:
243. Egerde edaranyň emläge adalatly gymmatyna çenli yzygiderli gaýtadan baha bermek
syýasatyny kabul eden mahalynda, hasabat senesi bilen maliýe hasabatlylygynyň çykarmak
üçin tassyklanan senesine çenli aralykdaky döwürde adalatly gymmatyň peselmegi:
244. Bagly taraplar diýilip haçan hasap edilýär:
245. Edara özüniň bir bölegi bolup duran, ýolbaşçylyk edýän hökümet edarasynyň saýlanan ýa-da
bellenen wekili tarapyndan gözegçilik edilýän halatynda, ol adam esasy dolandyryş
işgärleriniň düzümine goşulýarmy?
246. Haýsy ýagdaýda edaralar bagly taraplar hasap edilmeýär:
247. Esasy dolandyryş işgärlerine tölenýän hak-heşdekler haýsylar bolýar:
248. Täze hasaba alyş syýasatynyň retrospektiw ulanmagy nämäni aňladýar:
249. Buhgalterçilik bahalandyrmalardaky üýtgetmäniň täsiri nähilli ykrar edilmeli:
250. Aktiwi satyn almagyň netijesinde hasabatlylyk senesindäki ýagdaýa görä edarada ýüze çykyp
biljek harajatlar nahilli atlandyrylýar:
251. Önümçiligi tamamlamak üçin hasaplama harajatlaryny we ýerlemek bilen baglanyşykly çak
edilýän harajatlary aýyrmak bilen, adaty işiň barşynda ýerlemegiň garaşylýan bahasyny
nahilli atlandyrylýar:
252. Gowy habarly bolan, geleşigi amala aşyrmak isleýän garaşsyz taraplar tarapyndan geleşik
amala aşyrylanda aktiwleriň çalşylyp bilinjek ýa-da borçnamalaryň üzülip bilinjek pul
serişdeleriniň möçberi nahilli atlandyrylýar:
253. Edaranyň aktiwleri/hyzmatlary almagyň ýa-da öz borçnamalaryny üzmegiň ýerine beýleki
subýekte takmynan deň gymmatlyklary berýän amallar nahilli atlandyrylýar:
254. Ätiýaçlyklar – bu:
255. Ätiýaçlyklar alyş-çalyş däl amallar arkaly alnanda olaryň gymmaty nähilli bahalandyrylmaly:
256. Döwlet býujet edaralarynda ätiýaçlyklara özüne düşýän gymmatynyň we gündelik dikeldiş
gymmatynyň haýsy biriniň ululygy pes bolsa, şol ululyk boýunça baha berilmelidir, eger
olar:
257. Ätiýaçlyklary satyn almak üçin harajatlar nämeleri öz içine alýar:
258. Ätiýaçlyklaryň özüne düşýän gymmaty ýerlemegiň arassa özüne düşýän gymmatyna çenli
peseldilmelidir, eger-de:

259. Hojalyk işinde ulanylmaga goýberilen ätiýaçlyklaryň gymmaty harajatlaryň düzümine haçan
goşulýar:
260. Esasy serişdeler - bu:
261. Toplanan ulanyş tutumy we gymmaty gaçmakdan toplanan ýitgiler aýrylandan soň aktiwiň
hasabatda ykrar edilýän gymmata näme diýilýär:
262. Eger aktiw peýdaly ulanylýan möhletiniň ahyryna ýeten we peýdaly ulanylýan möhletiniň
ahyry üçin häsiýetli bolan ýagdaýa baran bolsa, kärhananyň ony çykyp gitmek üçin
harajatlary aýyrmak bilen, aktiwiň çykyp giden häzirki pursatynda alyp biljek hasaplama pul
möçberine näme diýilýär:
263. Aktiwiň balans gymmatynyň onuň öwezi dolunýan gymmatyndan ýokary gelýän pul
möçberine näme diýilýär:
264. Aktiwiň hakyky gymmaty ýa-da onuň galyndy gymmatyny aýyrmak bilen hakyky
gymmatyny çalyşýan başga bir pul möçberine näme diýilýär:
265. Esasy serişdeleriň obýektiniň özüne düşýän gymmaty diňe aşakdaky ýagdaýlarda aktiw
hökmünde ykrar edilmäge degişlidir, eger-de:
266. Ýer we jaýlar:
267. Haýsy harajatlar esasy serişdeleriň obýektiniň balans gymmatyna goşulmaýar:
268. Esasy serişdeleriň obýektiniň gymmatyny, toplanan ulanyş tutumlarynyň we gymmaty
gaçmakdan çekilen ýitgileriň ähli pul möçberlerini aýyrmak bilen, onuň özüne düşýän
gymmaty boýunça hasaba alyş modeline näme diýilýär:
269. Eger-de gaýtadan baha bermegiň netijesinde aktiwiň balans gymmaty ýokarlanýan bolsa,
onda şeýle ýokarlanmanyň möçberi nirede görkezilmeli:
270. Aktiwiň ulanyş tutumlaryny almak haýsy wagtdan başlanýar:
271. Aktiwiň ulanyş tutumlaryny almak bes edilmeýär, haçanda:
272. Aktiw babatynda ulanylýan ulanyş tutumlaryny hasaplap ýazmagyň usulyna haçan gaýtadan
seredilmelidir:
273. Esasy serişdeleriň obýektiniň balans gymmatyny ykrar etmek haýsy ýagdaýlarda bes edilýär:
274. Kesgitli ýa-da kesgitlenilýän pul serişdeleri görnüşinde alynmaga degişli, bar bolan pul
serişdeleri we aktiwlere näme diýilýär:
275. Tapawutlandyrylýan, monetar däl, fiziki görnüşi bolmadyk aktiwe näme diýilýär:
276. Aktiw haýsy ýagdaýlarda tapawutlandyryş ölçeglerine kanagatlandyrýar:
277. Maddy däl aktiwiň özüne düşýän gymmatynyň düzümine goşulmaýan harajatlaryň mysallary
haýsylar bolup durýar:
278. Peýdaly ulanylýan möhleti näbelli bolan maddy däl aktiwler:
279. Kärende töleglerini almak ýa-da maýanyň gymmatyny artdyrmak, ýa-da olaryň ikisini hem
almak maksady bilen eýeçilikde (eýesiniň ýa-da maliýe kärendesi şertnamasy boýunça
kärendeçiniň eýeçiliginde) saklanýan gozgalmaýan emläk (ýer ýa-da jaý ýa-da jaýyň bir
bölegi, ýa-da olaryň ikisi hem) diýilip näme atlandyrylýar:
280. Kärhana obýektini maýa goýum emläginden ätiýaçlyklyklar toparyna gaýtadan topara
bölmäge haçan rugsat edilýär:
281. Kärhananyň biologiki aktiwlerinden alnan (ýygnalan) önüme näme diýilýär:
282. Ilki başda ykrar edilen pursatynda we her bir hasabat döwrüniň ahyrynda haýsy usulda baha
berilýär:
283. Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň ätiýaçlyklaryny gözlemek we bahalandyrmak
boýunça aktiwlere haýsy usulda baha berilýär:
284. Işjeň bazar - bu:
285. Aktiwiň gymmatynyň gaçmaga mümükin bolup biljek alamaltlary ýüze çykarmagyň daşarky
maglumat çeşmesini belläň:
286. Aktiwiň gymmatynyň gaçmaga mümükin bolup biljek alamaltlary ýüze çykarmagyň içerki
maglumat çeşmesini belläň:
287. Geljekki pul serişdeleriniň akymlaryna baha bermek şulary öz içine almaýar:

288. Kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda: assosirlenen kärhana goýlan maýa goýumlar
ilkibaşda ykrar edilende maýa goýumçy ony haýsy usulda bahalandyrmaly:
289. Şertnamanyň netijesinde bir kärhanada maliýe aktiwi, beýleki kärhanada bolsa maliýe
borçnamasy ýa-da paý guraly ýüze çykýan ýagdaýlara näme diýilip atlandyrylýar:
290. Kärhananyň ähli borçnamalary aýrylandan soň onuň aktiwlerinde galan paýa bolan hukugy
tassyklaýan şertnamy haýsy gurala degişli bolýar:
291. Kärhana özüniň maliýe hasabatlylygynda maliýe aktiwini ýa-da maliýe borçnamasyny ykrar
etmäge haýsy ýagdaýlarda borçly:
292. Kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda maliýe gurallaryna soňundan baha bermek haýsy
usulda ýerine ýetirilmeli:
293. Kärhana (kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda) tarapyndan maliýe aktiwini ykrar etmegi
bes etmek diňe haýsy ýagdaýlarda geçirilýär:
294. Ululygy boýunça näbelli ýa-da ýerine ýetirilmeli möhleti näbelli bolan borçnamar nähilli
atlandyrylýar (kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda):
295. Kärhana (kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda) baha berilýän gorlary diňe şu ýagdaýlarda
ykrar etmelidir:
296. Kärhana gorlary nähilli bahalandyrylmaly (kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda):
297. Kärhana şertli borçnamany borçnama hökmünde ykrar etmelimi (kiçi we orta telekeçilik
kärhanalarynda):
298. Aşakda bellenilenleriň haýsysy hak-heşdeklere degişli däl (kiçi we orta telekeçilik
kärhanalarynda):
299. Kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda kärhana peýda gatnaşmak we baýraklary tölemek
üçin garaşylýan harajatlary diňe haýsy ýagdaýda ykrar etmeli:
300. Kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda salgyt boýunça çykdajylar aýrylmazyndan öňki
döwürdäki peýda ýa-da ýitgä näme diýilýär:
301. Kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda salgyt salynýan wagtlaýyn tapawutlar babatynda
geljek döwürlerde tölenmäge degişli peýdadan alynýan salgydyň pul möçberine näme
diýilýar:
302. Kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynda hyzmat etmekden we gurluşyk üçin şertnamalardan
alynýan düşewündi haýsy usul boýunça ykrar edilýär:

