Türkmenistanyň
Adalat ministrligi tarapyndan
2011-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda
600 san bilen bellige alyndy

Türkmenistanyň
Maliýe ministriniň
2011-nji ýylyň 19-njy awgustyndaky
82 belgili buýrugy bilen tassyklandy

Ilkinji hasaba alyş resminamalaryň sanawy we olaryň görnüşleri
1. Tükelleýiş boýunça
Esasy serişdeleriň tükelleýiş ýazgysy;
Maddy däl aktiwleriň tükelleýiş ýazgysy;
Tükelleýiş ýarlygy;
Ätiýaçlyklaryň tükelleýiş ýazgysy;
Ýüklenen ätiýaçlyklaryň tükelleýiş delilnamasy;
Saklamak jogapkärçiligine kabul edilen ätiýaçlyklaryň tükelleýiş
ýazgysy;
T-7 görnüş Ýoldaky ätiýaçlyklaryň tükelleýiş delilnamasy;
T-8 görnüş Gymmat bahaly metallaryň we olaryň önümleriniň tükelleýiş
delilnamasy;
T-9 görnüş Böleklerde, gurnama birliklerinde, enjamlarda, gurallarda,
abzallarda we beýleki önümlerde bar bolan gymmat bahaly
metallaryň tükelleýiş ýazgysy;
T-10 görnüş Gymmat bahaly daşlaryň, tebigi almazlaryň we olaryň
önümleriniň tükelleýiş delilnamasy;
T-11 görnüş Esasy serişdeleriň gutarylmadyk bejerilişiniň tükelleýiş
delilnamasy;
T-12 görnüş Geljek döwürleriň çykdajylarynyň tükelleýiş delilnamasy;
T-13 görnüş Nagt pul serişdeleriniň tükelleýiş delilnamasy;
T-14 görnüş Gymmatly kagyzlaryň we berk hasabatly resminamalaryň,
blankalarynyň tükelleýiş ýazgysy;
T-15 görnüş Alyjylar, üpjün edijiler we gaýry bergidarlar we algydarlar bilen
hasaplaşyklaryň tükelleýiş delilnamasy;
T-16 görnüş Alyjylar, üpjün edijiler we gaýry bergidarlar we algydarlar bilen
hasaplaşyklaryň tükelleýiş delilnamasyna goşundy;
T-17 görnüş Esasy serişdeleriň, maddy däl aktiwleriň tükelleýişiň netijeleriniň
deňeşdiriş sanawnamasy;
T-18 görnüş Ätiýaçlyklaryň tükelleýişiň netijeleriniň deňeşdiriş sanawnamasy;
T-19 görnüş Gymmatlyklaryň tükelleýişiniň dogry geçirilişiniň gözegçilik
barlagy barada delilnama;
T-20 görnüş Tükelleýişde ýüze çykarylan netijeleriň hasaba alnyş

T-1 görnüş
T-2 görnüş
T-3 görnüş
T-4 görnüş
T-5 görnüş
T-6 görnüş

sanawnamasy.
2. Düýpli gurluşyk boýunça
DG-1 görnüş Ýerine ýetirilen işleriň gymmaty we harajatlary barada
tassyknama;
DG-2 görnüş Işleriň umumy žurnaly;
DG-3 görnüş Gurluşygy tamamlanan desgany kabul etmek barada işçi
toparynyň delilnamasy;
DG-4 görnüş Gurluşygy tamamlanan desgalary kabul etmek barada Döwlet
kabul ediş toparynyň delilnamasy.
3. Esasy serişdeler we maddy däl aktiwler boýunça
ЕS-1 görnüş Esasy serişdeleri kabul ediş-tabşyryş delilnamasy;
ЕS-2 görnüş Bejerilen, durky täzelenen we kämilleşdirilen desgalaryň kabul
ediş-tabşyryş delilnamasy;
ЕS-3 görnüş Esasy serişdeleri hasapdan çykaryş delilnamasy;
ЕS-4 görnüş Awtoulag serişdelerini hasapdan çykaryş delilnamasy;
ЕS-5 görnüş Esasy serişdeleri hasaba alyş inwentar karty;
ЕS-6 görnüş Enjamy kabul etmek barada delilnama;
ЕS-7 görnüş Enjamy oturtmaga kabul ediş-tabşyryş delilnamasy;
ЕS-8 görnüş Enjamyň ýüze çykarylan şikesleri barada delilnama;
MDA-9 görnüş Maddy däl aktiwleriň hasap karty.
4. Ätiýaçlyklar boýunça
Ä-1 görnüş
Ä-2 görnüş
Ä-3 görnüş
Ä-4 görnüş
Ä-5 görnüş
Ä-6 görnüş
Ä-7 görnüş
Ä-8 görnüş

Ynanç haty;
Ätiýaçlyklary girdeji ediş orderi;
Ätiýaçlyklary kabul etmek barada delilnama;
Ätiýaçlyklary çäkli goýberiş karty;
Talapnama – ýan haty;
Ätiýaçlyklary gaýry tarapa goýberiş ýan haty;
Ätiýaçlyklary hasaba alyş karty;
Jaýlary we desgalary sökmekden alnan maddy gymmatlyklary
girdeji etmek barada delilnama;
Ä-9 görnüş Ätiýaçlyklary hasapdan çykaryş delilnamasy;
Ä-10 görnüş Hasap – faktura.
5. Kassa amallary boýunça
K-1 görnüş
K-2 görnüş
K-3 görnüş
K-4 görnüş

Girdeji kassa orderi;
Çykdajy kassa orderi;
Girdeji we çykdajy kassa resminamalaryny bellige alyş žurnaly;
Kassa kitaby;

K-5 görnüş Kassiriň kabul eden we goýberen pul serişdeleriniň hasaba alyş
kitaby.
6. Zähmet boýunça
Z-1 görnüş Iş wagtynyň ulanylyşyny we zähmet hakynyň hasaplanyşyny hasaba
alyş tabeli;
Z-2 görnüş Hasaplaşyk sanawnamasy;
Z-3 görnüş Hasaplaşyk-töleg sanawnamasy;
Z-4 görnüş Töleg sanawnamasy;
Z-5 görnüş Şahsy hasap;
Z-6 görnüş Şahsy hasap.
7. Oba hojalygy boýunça
OH-1 görnüş Tohumlaryň, nahallaryň we şitilleriň harçlanyşy barada delilnama;
OH-2 görnüş Ekerançylyk önümleriniň girdeji edilişi barada gündelik;
OH-3 görnüş Ýöriteleşen hojalyklaryň ýyladylýan desgalarynda we ýapyk
toprakda öndürilen önümleriň girdeji edilişi barada gündelik;
OH-4 görnüş Ýöriteleşen hojalyklarda miwäniň we üzümiň girdeji edilişi
barada gündelik;
OH-5 görnüş Iri baldakly we şireli ot-iýmleri kabul ediş delilnamasy;
OH-6 görnüş Ot-iýmleriň harçlanyşynyň hasaba alnyş sanawnamasy;
OH-7 görnüş Mallary we guşlary önüm almak üçin idetmek, ösdürip
ýetişdirmek we baga bakyp semretmek üçin kabul ediş-tabşyryş
delilnamasy;
OH-8 görnüş Önen ýaş mallary girdeji etmek barada delilnama;
OH-9 görnüş Ilatdan satyn alnan mallary we guşlary kabul ediş - tabşyryş
delilnamasy;
OH-10 görnüş Mallary we guşlary semretmekden, ösdürip ýetişdirmekden,
önüm almak üçin ulanmakdan aýyrmak barada kabul ediştabşyryş delilnamasy;
OH-11 görnüş Mallary we guşlary bir topardan beýleki topara geçirmekligiň
delilnamasy;
OH-12 görnüş Mallaryň we guşlaryň hereketi barada hasabaty;
OH-13 görnüş Mallary we guşlary esasy sürüden çykarmak barada delilnamasy;
OH-14 görnüş Uly guşlaryň hereketi barada hasabat;
OH-15 görnüş Mallaryň agramyny çekmek barada hasaba alyş sanawnamasy;
OH-16 görnüş Mallaryň artan diri agramyny kesgitlemegiň usuly;
OH-17 görnüş Süýt sagymynyň gündeligi;
OH-18 görnüş Süýt sagymynyň gündeligi;
OH-19 görnüş Süýdüň hereketini hasaba alyş sanawnamasy;
OH-20 görnüş Süýdüň we süýt önümleriniň gaýtadan işlenişi barada hasaba
alyş sanawnamasy;
OH-21 görnüş Gyrkylyp alnan ýüňüň girişi barada gündelik;
OH-22 görnüş Gyrkym we gyrkylyp alnan ýüňi kabul etmek barada delilnama;

OH-23 görnüş Inkubatora goýuljak ýumurtgalaryň hili barada delilnama;
OH-24 görnüş Inkubatorda jüýje çykarylyşy barada hasabat.
8. Gurluşyk maşynlary boýunça
GМ-1 görnüş
GМ-2 görnüş
GМ-3 görnüş
GМ-4 görnüş
GМ-5 görnüş
GМ-6 görnüş
GМ-7 görnüş

Başnýa görnüşli kranyň işi barada hasabat;
Gurluşyk maşynyň ýol haty;
Gurluşyk maşynyň sagatlaýyn işi barada hasabat;
Gurluşyk maşynyň potratlaýyn işi barada hasabat;
Gurluşyk maşynyň işini hasaba alyş karty;
Gurluşyk maşynlarynyň işini hasaba alyş žurnaly;
Ýerine ýetirilen işler (hyzmatlar) üçin hasaplaşyklar geçirmek
boýunça tassyknama.

9. Ulag boýunça
U-1 görnüş
U-2 görnüş
U-3 görnüş
U-4 görnüş
U-5 görnüş
U-6 görnüş
U-7 görnüş
U-8 görnüş
U-9 görnüş

Ýüküň ýan haty;
Ýeňil awtoulagyň ýol haty;
Ýörite awtoulagyň ýol haty;
Ýeňil taksiniň ýol haty;
Ýük awtoulagynyň ýol haty;
Umumy ähmiýetde peýdalanylmaýan ýük awtoulagynyň ýol haty;
Awtobusyň ýol haty;
Umumy ähmiýetde peýdalanylmaýan awtobusyň ýol haty;
Ýol hatlarynyň hereketini hasaba alyş žurnaly.

