Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň
2011-nji ýylyň 1-nji martyndaky
24 belgili buýrugyna
1-nji GOŞUNDY

Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň
girdejileriniň toparlara bölünişi
Ady

Belgisi

GÜNDELIK GIRDEJILER (100000 + 200000)
100000 SALGYT GIRDEJILERI
101000 Goşulan baha üçin salgyt
101010 Hususy telekeçiler tarapyndan tölenilýän goşulan baha üçin salgyt
101020 Gaz boýunça goşulan baha üçin salgyt
101030 Nebit we nebit önümleri boýunça goşulan baha üçin salgyt
101040 Pagta süýümi boýunça goşulan baha üçin salgyt
101050 Arak, çakyr önümleri boýunça goşulan baha üçin salgyt
101060 Beýleki harytlar, işler, hyzmatlar boýunça goşulan baha üçin salgyt
102000 Goşmaça tölegler
102010 Humarly içgiler (piwodan başga) boýunça goşmaça tölegler
102020 Piwo boýunça goşmaça tölegler
102030 Benzin boýunça goşmaça tölegler
102040 Dizel ýangyjy boýunça goşmaça tölegler
102050 Ýurduň daşyndan getirilýän harytlar boýunça goşmaça tölegler
102060 Ýurduň içinde öndürilýän beýleki harytlar boýunça goşmaça tölegler
102070 Beýleki harytlar we önümler boýunça goşmaça tölegler
103000 Ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt
103010 Tebigy gaz boýunça ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt
103020 Nebit boýunça ýerasty baýlyklardan peýdalanmak üçin salgyt
103030 Gazylyp alynýan baýlyklaryň gaýry görnüşleri boýunça ýerasty baýlyklardan
peýdalanmak üçin salgyt
104000 Emläk üçin salgyt
104010 Döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli taraplardan alynýan emläk üçin salgyt
104020 Döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplardan alynýan emläk üçin salgyt
104030 Beýleki töleýjilerden alynýan emläk üçin salgyt
105000 Edara görnüşli tarapyň peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt
105010 Hususy eýeçilikdäki edara görnüşli taraplardan alynýan girdeji salgydy
105020 Esaslyk maýasy 100% döwlet eýeçiligine degişli edara görnüşli taraplaryň
(ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, merkezleşdirilen tabynlykdaky kärhanalaryň,
guramalaryň we edaralaryň) peýdasyndan alynýan salgyt
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105030 Esaslandyryş maýasy 100% döwlet eýeçiligine degişli ýerli tabynlykdaky edara görnüşli
taraplaryň, şol sanda alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň kärhanalarynyň peýdasyndan
alynýan salgyt
105040 Daşary ýurt maýa goýumlary bilen döredilen bilelikdäki kärhanalaryň peýdasyndan
(girdejisinden) alynýan salgyt
105050 Türkmenistanyň dahyllylary bolup durmaýan edara görnüşli taraplaryň peýdasyndan
(girdejisinden) alynýan salgyt
105060 Türkmenistandaky çeşmelerden alnan girdejiler boýunça salgyt ýumuşçysy tarapyndan
býujete geçirilýän girdeji salgydy
105070 Düşewüntler we başga edara görnüşli taraplara paýçy bolup gatnaşmakdan alynýan
beýleki serişdeler görnüşindäki girdejiler boýunça girdeji salgydy
105080 Oýun işinden alynýan girdejiler boýunça girdeji salgydy
105090 Ýokardaky toparlara girmeýän kärhanalaryň peýdasyndan (girdejisinden) alynýan salgyt
106000 Şahsy adamlardan alynýan girdeji salgydy
106010 Salgyt ýumuşçylary (kärhanalar, edaralar, guramalar we telekeçiler - Iş berijiler)
tarapyndan şahsy adamlardan tutulyp alnyp, býujete geçirilýän girdeji salgydy
106020 Patent tölegi bellenen işleriň sanawyna girmeýän iş bilen meşgullanýan şahsy adamlardan
alynýan girdeji salgydy
106030 Salgyt gullugy tarapyndan alynýan patent tölegi
106040 Salgyt gullugy tarapyndan alynýan goşmaça patent tölegi
107000 Ýerli ýygymlar
107010 Mahabatlandyrma üçin ýygym
107020 Şäherleriň, şäherçeleriň we oba ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli bir
gönükdirilen
ýygym alynýan ýygym
107030 maksada
Awtoduralgalaryň
eýelerinden
107040 Awtomobilleriň ýerlenilmegi üçin ýygym
107050 Itleriň eýelerinden alynýan ýygym
108000 Hökmany döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlary
108081 Býujetden maliýeleşdirlýän guramalar we kärhanalar tarapyndan tölenýän hökmany
pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108082 Döwlet eýeçiligindäki hojalyk-hasaplaşygyndaky kärhanalar tarapyndan tölenýän
hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108083 Döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk we kärhanalar tarapyndan tölenýän hökmany
pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108084 Daşary ýurt kärhanalary (wekilhanalar, şahamçalar) tarapyndan tölenýän hökmany
pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108085 Daýhan birleşikleri bilen içki hojalyk kärende şertnamasynyň esasynda oba hojalyk
önümlerini öndüriji adamlar tarapyndan tölenýän hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy
108086 Şahsy telekeçiler tarapyndan tölenýän hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa
gatançlary
108087 Beýleki ätiýaçlandyrylan adamlar tarapyndan tölenýän hökmany pensiýa
ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
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108090 Hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108091 Býujetden maliýeleşdirlýän guramalar we kärhanalar tarapyndan tölenýän hökmany
hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108092 Döwlet eýeçiligindäki hojalyk-hasaplaşygyndaky kärhanalar tarapyndan tölenýän
hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108093 Döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk we kärhanalar tarapyndan tölenýän hökmany hünär
pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108094 Daşary ýurt kärhanalary (wekilhanalar, şahamçalar) tarapyndan tölenýän hökmany hünär
pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
108095 Beýleki ätiýaçlandyrylan adamlar tarapyndan tölenýän hökmany hünär pensiýa
ätiýaçlandyrmasy üçin pensiýa gatançlary
109000 Gümrük paçlary
109010 Daşary ýurtlardan harytlaryň getirilmegi üçin gümrük paçlary
109020 Daşary ýurtlara harytlaryň iberilmegi üçin gümrük paçlary
110000 Salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin jerimeler
110010 Salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin tölenilýän jerimeler
110020 Salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin tölenilýän puşman tölegleri
110030 Salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin tölenilýän edara ediş jerimeleri
200000 SALGYT DÄL GIRDEJILER
201000 Döwlet eýeçiliginden gelýän girdejiler
201010 Döwlet emlägine ygtyýar etmekden gelýän girdejiler
201011 Döwlet emlägini kärendä (kireýine) bermekden gelýän girdejiler, şertnamalaýyn
borçlaryň bozulandygy üçin jerimeleri we puşman töleglerini hem goşmak bilen
201012 Döwlet emläginiň satylmagyndan gelýän girdejiler (önümçilik serişdelerinden, ulag
serişdelerinden, enjamlardan başgalary), şertnamalaýyn borçlaryň bozulandygy üçin
jerimeleri we puşman töleglerini hem goşmak bilen
201013 Beýleki girdejiler, şol sanda, aksiýalar boýunça diwidentler, obligasiýalar boýunça
göterimler we döwlet emlägi bilen geçirilýän beýleki geleşiklerden gelýän girdejiler
201020 Suwdan peýdalanmak üçin tölegler
201021 Suwdan ýörite peýdalanmak üçin tölegler
201022 Oba hojalyk paýdarlar jemgyetiniň suw üçin tölegi
201023 Beýleki taraplaryň suw üçin tölegi
201030 Ýer üçin we ýerden peýdalanmak üçin tölegler
201031
201032
201033
201034
201035
201036
201037

Türkmenistanyň raýatlarynyň eýeçiligindäki ýer üçin töleg
Türkmenistanyň raýatlarynyň peýdalanýan ýeri üçin töleg
Türkmenistanyň edara görnüşli taraplarynyň peýdalanýan ýeri üçin töleg
Şahsy adamlara kärendä berlen ýer üçin töleg
Türkmenistanyň edara görnüşli taraplaryna kärendä berlen ýer üçin töleg
Daşary ýurtlaryň edara görnüşli taraplaryna kärendä berlen ýer üçin töleg
Daşary ýurt döwletlerine we halkara guramalaryna kärendä berlen ýer üçin töleg
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201038 Oba hojalyk paýdarlar jemgyetiniň ýer üçin we ýeriň kärendesi üçin tölegleri
201039 Beýleki taraplaryň ýer üçin we ýeriň kärendesi üçin tölegleri
202000 Ýörite hyzmatlar üçin tölegler we ýygymlar
202010 Döwlet paçlary (ygtyýarnamanyň berilmegi üçin döwlet pajy muňa girmeýär)
202030 Gümrük gözegçilik işleriniň geçirilmeginden gelýän girdejiler
202040 Oýlap tapyşlaryň hem-de haryt nyşanlarynyň ekspertizasy we olaryň bellige alynmagy
üçin tölenilýän paçlar
202050 Ýörite hyzmatlar üçin beýleki girdejiler
202060 Türkmenistanyň Gümrük gullugy tarapyndan alynýan ýygymlar
202070 Hususylaşdyrylan ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy hakynda resminamalaryň
resmileşdirilmegi boýunça hyzmatlar üçin tölegler
203000 Harytlaryň peýdalanylandygy ýa-da harytlary peýdalanmaga, işleri amala
aşyrmaga rugsat berlendigi üçin tölegler
203010 Ygtyýarnamanyň berilmegi we onuň gaýtadan resmileşdirilmegi üçin döwlet pajy
203020 Harytlaryň peýdalanylmagy, işleri amala aşyrmaga rugsat berilmegi bilen bagly beýleki
tölegler
204000 Daşary ýurt pullary bilen geçirilýän amallar boýunça salgyt däl (gaýry) girdejiler
205000 Jerimeler we edara ediş jerimeleri (salgyt kanunçylygynyň bozulandygy üçin
jerimelerden başgalary)
205010 Nyrhlaryň bellenilen düzgün-nyzamynyň bozulandygy üçin jerimeler we edara ediş
205020 jerimeleri
Ygtyýarnama bolmazdan iş alnyp barlandygy üçin jerimeler we edara ediş jerimeleri
205030 Ýol hereketiniň düzgünleriniň bozulandygy üçin edara ediş jerimeleri
205040 Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçmegiň ýeňilleşdirilen tertibiniň bozulandygy
üçin edara ediş jerimeleri
205050 Ätiýaçlandyryş kanunçylygynyň bozulandygy üçin jerimeler we edara ediş jerimeleri
205060 Beýleki toparlarda görkezilmedik beýleki jerimeler we edara ediş jerimeleri
205070 Gumrük kanunçylygynyň bozulandygy üçin puşman tölegleri
206000 Maliýe däl döwlet kärhanalarynyň we döwlet maliýe edaralarynyň tölegleri, olaryň
telekeçilik işlerinden gelýän salgyt däl girdejiler
206010 Türkmenistanyň Merkezi bankynyň arassa girdejisiniň geçirilmegi
206020 Pul-zat lotereýasy boýunça girdejiler
206030 Uzak möhletli goýumlardan düşewüntler
206040 Ýurduň içinde berlen karzlar boýunça göterimler
206050 Daşary ýurtlaryň hökümetlerine berlen karzlar boýunça göterimler
206060 Möhleti gaýra goýlan bergileriň göterimlerini, esasy berginiň wagtynda üzlüşilmändigi
üçin jerimeleri we göterimleri üzmegiň hasabyna harytlaryň gelip gowuşmalary we
hyzmatlaryň edilmegi
206070 Karzlar we möhleti gaýra goýlan bergiler boýunça beýleki tölegler
207000 Hyzmatlaryň dürli görnüşleriniň edilendigi üçin tölegler
207010 Mekdebe çenli edaralardan çagalaryň iýmiti üçin ene-atalar töleginiň girdejileri
4

Ady

Belgisi

207020 Bilim boýunça hyzmatlary etmekden gelýän girdejiler
207030 Hyzmatlaryň dürli görnüşleri boýunça beýleki girdejiler
208000 Beýleki salgyt däl girdejiler we döwletiň haýryna alnan serişdeler
208010 Maddy gymmatlyklaryň ogurlanmagy we ýetmezçiligi üçin günäkär adamlardan tutulýan
pul möçberleri
208020 Döwletiň haýryna alnan eýesiz emlägi, miraslyk hukugy boýunça döwlete geçýän emlägi
we hazynalary satmakdan gelýän girdejiler
208030 Gümrükhanada döwletiň haýryna alnan emlägi satmakdan gelýän girdejiler
208040 Döwlet emlägini satmakdan girdejiler (önümçilik we ulag serişdelerinden, enjamlardan
we gozgalmaýan emläkden başga)
208050 Peýdalanylan harytlary, demir böleklerini we galyndylary satmakdan gelip gowşan
serişdeler
208060 Beýleki salgyt däl girdejiler
208070 Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Nebitgaz serişdelerini dolandyrmak we
peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň girdejilerinden geçirimler
300000 MAÝA BILEN AMALLARDAN GIRDEJILER
301000 Esasy maýanyň satylmagy
301010 Esasy maýanyň Türkmenistanyň dahyllylaryna (rezidentlerine) satylmagy
301011 Döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmakdan gelýän girdejiler
301012 Raýatlara jaýlary satmakdan gelip gowuşýan girdejiler
301013 Döwlete degişli önümçilik serişdelerini, ulag serişdelerini, enjamlary, gozgalmaýan
emlägi satmakdan gelip gowuşýan girdejiler
301014 Esasy maýanyň beýleki satuwlaryndan gelip gowuşýan girdejiler
301020 Esasy maýanyň Türkmenistanyň dahylsyzlaryna (rezident dällerine) satylmagy
301021 Döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmakdan gelýän girdejiler
301022 Döwlete degişli önümçilik serişdelerini, ulag serişdelerini, enjamlary, gozgalmaýan
emlägi satmakdan gelýän girdejiler
301023 Esasy maýanyň beýleki satuwlaryndan gelip gowuşýan girdejiler
302000 Harytlaryň döwlet gorlarynyň satylmagy
302010 Harytlaryň döwlet gorlarynyň Türkmenistanyň dahyllylaryna (rezidentlerine) satylmagy
302020 Harytlaryň döwlet gorlarynyň Türkmenistanyň dahylsyzlaryna (rezident dällerine)
satylmagy
303000 Maddy däl aktiwleriň satylmagy
303010 Maddy däl aktiwleriň Türkmenistanyň dahyllylaryna (rezidentlerine) satylmagy
303020 Maddy däl aktiwleriň Türkmenistanyň dahylsyzlaryna (rezident dällerine) satylmagy
400000

DÖWLET BÝUJETINDEN KARZ BERLEN SERIŞDELERIŇ
GAÝTARYLMAGY

401000 Ýurduň içinde berlen karzlaryň gaýtarylyp berilmegi
401010 Býujete degişli däl döwlet gaznalary, döwlet dolandyryşynyň beýleki derejeleri
tarapyndan karzlaryň esasy böleginiň gaýtarylmagy
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401020
401030
401040
402000
402010
402020

Döwletiň maliýe däl kärhanalary tarapyndan karzlaryň esasy böleginiň üzlüşilmegi
Maliýe edaralary tarapyndan karzlaryň esasy böleginiň üzlüşilmegi
Karzlaryň beýleki görnüşleriniň esasy böleginiň üzlüşilmegi
Daşary döwletleriň hökümetlerine berlen karzlaryň gaýtarylyp berilmegi
Daşary döwletlere berlen karzyň esasy böleginiň üzlüşilmegi
Möhleti gaýra goýlan bergiler boýunça gelip gowuşýan girdejiler

500000 ALNAN RESMI GEÇIRMELER (TRANSFERTLER)
501000 Içerki geçirmeler
501010 Döwlet dolandyrylyşynyň beýleki derejelerinden geçirmeler
Deňeçerlemek üçin aşakda durýan býujetlere berilýän serişdeler
Deňeçerlemek üçin ýokarda durýan býujetlere berilýän serişdeler
Aşakda durýan býujetlerden özara hasaplaşyklar boýunça alynan serişdeler
Ýokarda durýan býujetlerden özara hasaplaşyklar boýunça alynan serişdeler
Merkezleşdirilen býujete geçirilýän esasy salgytlardan ýerli býujetlere geçirmeler
Türkmenistanyň dahyllylarynyň (rezidentleriniň) döwlete pul serişdelerini meýletin
geçirmeleri, sowgatlary we peşgeşleri
501030 Gündelik geçirmeler boýunça beýleki girdejiler
501011
501012
501013
501014
501015
501020

501040 Düýpli geçirmeler boýunça girdejiler
501050 Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan geçirmeler (transfertler)
501051 Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan maksatlaýyn geçirimler (transfertler)
502000 Daşary ýurtlardan geçirmeler
502010 Gündelik geçirmeler
502011 Türkmenistanyň dahylsyzlaryunyň (rezident dälleriniň) döwlete pul serişdelerini meýletin
geçirmeleri, sowgatlary we peşgeşleri
502012 Peşgeş hökmünde iberilen harytlary satmakdan girdejiler
502013 Gündelik geçirmeler boýunça beýleki girdejiler
502020 Düýpli geçirmeler
502021 Düýpli taslamalar üçin geçirmeler
502022 Düýpli geçirmeler boýunça beýleki girdejiler
600000 KARZ ALNAN SERIŞDELER
601000 Içerki karzlar
601010 Gysga we orta möhletli içerki karzlar
601011 Döwletiň gaznaçylyk borçnamalary
601012 Türkmenistanyň Merkezi bankyndan alnan karzlar
601013 Beýleki gysga we orta möhletli karzlar
601014 Döwlet gazna obligasiýalaryny ýerlemekden gelýän girdejiler
601020 Uzak möhletli içerki karzlar
602000 Daşarky karzlar
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602010 Halkara maliýe guramalarynyň karzlary
602020 Daşary döwletleriň hökümetleriniň karzlary
602030 Üpjün edijiler tarapyndan harytlar üçin berlen karzlar
602040 Beýleki daşarky karzlar
Maglumat üçin:
BANKDAKY HASAPLARDA BÝUJET SERIŞDELERINIŇ GALYNDYLARYNYŇ ÜÝTGEMELERI

Döwrüň başyndaky galyndylar
Döwrüň ahyryndaky galyndylar
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