Türkmenistanyň Adalat ministrligi
tarapyndan 2019-njy ýylyň 2-nji
martynda 1194 bellige alyş belgisi
bilen döwlet belligine alyndy

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet
ministriniň 2019-njy ýylyň 6-njy
fewralynda çykaran 57-ö belgili
buýrugy bilen tassyklanyldy

Türkmenistanyň döwlet maliýe edaralarynyň
administratiw hukuk bozulmalary barada
işlere seretmegiň Tertibi
I bap. Umumy düzgünler
1. Türkmenistanyň döwlet maliýe edaralarynyň administratiw hukuk
bozulmalary barada işlere seretmegiň Tertibi (mundan beýläk – Tertip)
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň (mundan
beýläk - Kodeks) talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlanyldy we ol
Türkmenistanyň döwlet maliýe edaralarynyň administratiw hukuk bozulmalary
baradaky işlere seretmegiň tertibini kesgitleýär.
Şu Tertipde beýan edilmedik düzgünler babatynda, Kodeksiň düzgünleri
ulanylýar.
II bap. Administratiw hukuk bozulma hakynda
teswirnama
2. Administratiw hukuk bozulma hakynda teswirnama (şu Tertibe 1-nji
goşundy) Kodeksiň 531-nji maddasyna laýyklykda resmileşdirilýär, onda şu
maglumatlar görkezilýär:
1) teswirnamanyň düzülen senesi we ýeri;
2) 1-nji bölekde, teswirnamany düzen wezipeli adamyň işleýän ýeri,
wezipesi, familiýasy, ady we atasynyň ady;
3) 2-nji bölekde:
administratiw hukuk bozulmany eden fiziki şahsyň familiýasy, ady we
atasynyň ady, hemişelik we/ýa-da köplenç ýaşaýan ýeriniň salgysy, bar bolsa
hususy salgyt belgisi;
ýuridik şahsyň doly ady, hususy salgyt belgisi, hukuk salgysy;
wezipeli adamyň Kodeksiň 30-njy maddasynyň düzgünlerini hasaba almak
bilen, familiýasy, ady we atasynyň ady, hemişelik we/ýa-da köplenç ýaşaýan
ýeriniň salgysy, işleýän ýeriniň doly ady we wezipesi, ýuridik şahs döretmezden
telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahsyň hususy salgyt belgisi görkezilýär;
4) 3-nji bölekde, administratiw hukuk bozulmanyň edilen ýeri (hasabatyň,
maglumatyň düzülen ýeri), wagty (hasabat döwri), mazmuny Kodeksiň 281-nji
maddasynyň birinji böleginde, 285-nji, 292-nji, 293-nji, 2931-nji, 302-303-nji
maddalaryna we 365-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda beýan edilýär;
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5) 4-nji bölekde, Kodeksde bu administratiw hukuk bozulma üçin
jogapkärçiligi göz öňünde tutýan maddasy;
6) 5-nji bölekde, şaýatlaryň we jebir çekenleriň familiýalary, atlary we
atalarynyň atlary, hemişelik we/ýa-da köplenç ýaşaýan ýerleriniň salgylary,
işleýänleriniň işleýän ýeriniň doly ady we wezipesi (olar bar mahalynda);
7) 6-njy bölekde, administratiw önümçilik özi babatda alnyp barylýan
adamyň ýa-da ýuridik şahsyň wekiliniň düşündirişi.
Teswirnama düzülende administratiw önümçilik özi babatda alnyp barylýan
adama ýa-da ýuridik şahsyň wekiline olaryň Kodeksde göz öňünde tutulan
hukuklary we borçlary düşündirilýär hem-de bu barada teswirnamada ýazgy
edilýär.
Teswirnamanyň bellik diýen böleginde administratiw önümçilik üçin zerur
bolan gaýry maglumatlar, ýagny administratiw önümçilik özi babatda alnyp
barylýan adam ýa-da ýuridik şahsyň wekili teswirnama gol çekmekden ýüz
dönderen halatynda we şuňa meňzeş ýagdaýlar beýan edilýär.
3. Teswirnama ony düzen adam we administratiw önümçilik özi babatda
alnyp barylýan adam ýa-da ýuridik şahsyň wekili tarapyndan gol çekilýär, şaýatlar
we jebir çekenler bar bolsa teswirnama şol adamlar hem gol çekip biler.
Administratiw önümçilik özi babatda alnyp barylýan adam ýa-da ýuridik şahsyň
wekili teswirnama gol çekmekden ýüz dönderen halatynda onda bu barada
teswirnamada degişli ýazgy edilýär. Administratiw önümçilik özi babatda alnyp
barylýan adam ýa-da ýuridik şahsyň wekili düşündiriş we teswirnamanyň
mazmuny boýunça özüniň belliklerini bermäge, şeýle hem teswirnama gol
çekmekden ýüz döndermeginiň sebäplerini görkezmäge haklydyr. Onuň
düşündirişi we bellikleri teswirnama goşulýar. Administratiw önümçilik özi
babatda alnyp barylýan adama ýa-da ýuridik şahsyň wekiline, şeýle hem jebir
çekene teswirnamanyň nusgasy gol çekdirilip gowşurylýar.
4. Administratiw hukuk bozulma hakynda teswirnamalaryň çap edilip
ulanmaga taýýar edilen görnüşleri buhgalterçilik hasaba alnyşynda berk
hasabatlylyk resminamalaryny hasaba alyş hasaplarynda hasaba alynýar.
III bap. Administratiw hukuk bozulma barada iş boýunça karar
5. Administratiw hukuk bozulma barada iş boýunça karary (şu Tertibe 2-nji
goşundy) Kodeksiň 548-nji maddasyna laýyklykda resmileşdirilýär, onda şu
maglumatlar görkezilýär:
1) işe, şeýle hem iş boýunça arza, haýyşnama, materiallara seredilen senesi
we ýeri;
2) 1-nji bölekde, administratiw hukuk bozulma barada işe sereden we karar
çykaran ygtyýarly wezipeli adamyň familiýasy, ady, atasynyň ady, onuň wezipesi
we edarasynyň ady;
3) 2-nji bölekde, arza, haýyşnama beren şahsyň ýa-da özi babatda işe
seredilýän adamyň ýa-da ýuridik şahsyň wekiliniň familiýasy, ady atasynyň ady,
hemişelik we/ýa-da köplenç ýaşaýan ýeriniň salgysy, işleýän ýeriniň doly ady we
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wezipesi, ýuridik şahs döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahsyň
hususy salgyt belgisi;
4) 3-nji bölekde, iş boýunça arzanyň ýa-da haýyşnamanyň gysgaça
mazmuny beýan edilýär. Bu bölek administratiw hukuk bozulma eden adamyň ýada ýuridik şahsyň wekiliniň administratiw hukuk bozulma hakynda düzülen
teswirnama närazy bolan halatlarynda doldurylýar;
5) 4-nji bölekde, işe, şeýle hem iş boýunça arza, haýyşnama, materiallara
seredilende anyklanan ýagdaýlaryň beýany;
6) 5-nji bölekde, Kodeksiň administratiw hukuk bozulma üçin jogapkärçiligi
göz öňünde tutýan anyk maddasy;
7) 6-njy bölekde, administratiw hukuk bozulma eden fiziki şahsyň
familiýasy, ady we atasynyň ady, ýuridik şahsyň ady doly görkezilýär şeýle hem
salnan jerimäniň pul möçberi;
8) 7-nji bölekde, administratiw önümçiligi bes etmek ýa-da togtatmak üçin
esas bolan maddasy;
Administratiw önümçiligi bes etmek ýa-da togtatmak barada karar şu
aşakdaky halatlarda kabul edilýär we esas bolan ýagdaýlar beýan edilýär:
a) Kodeksiň 435-nji maddasynda göz öňünde tutulan ýagdaýlaryň biri bar
bolanda;
b) hukuk bozujyny düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekmek barada
materiallar Kodeksiň 29-njy maddasyna laýyklykda degişli döwlet edaralaryna
geçirilen bolsa.
Administratiw hukuk bozulma barada iş boýunça karara ony kabul eden
wezipeli adam tarapyndan gol çekilýär we möhür basylýar.
6. Administratiw hukuk bozulmany eden adam ýa-da ýuridik şahs Kodeksiň
577-nji maddasyna laýyklykda, jerimäni hukuk bozujy özüne jerime salnandygy
barada kararyň gowşurylan gününden beýläk otuz günden gijä goýman tölemelidir,
eger jerime bellenen möhletde tölenilmese, onda salynan jerimäniň möçberi
möhleti geçirilen her gün üçin 0,5 göterim artdyrylýanlygy we Kodeksiň
553-554-nji maddalara laýyklykda karara şikaýat etmek möhletleri we tertibi
barada tanyşdyrylýar.
Administratiw hukuk bozulma barada iş boýunça karar işe seretmegiň
tamamlanmagy bilen haýal etmän yglan edilýär.
7. Kararyň nusgasy üç günüň içinde özi babatda şol karar çykarylan adama
ýa-da ýuridik şahsyň wekiline, şeýle hem jebir çekeniň haýyşy boýunça oňa
gowşurylýar ýa-da iberilýär.
Kararyň nusgasy dil haty alnyp gowşurylýar ýa-da kararyň nusgasynyň
iberilýän halatynda, bu barada işde degişli ýazgy edilýär.
IV bap. Administratiw hukuk bozulma hakynda teswirnama düzmäge
hukugy bolan wezipeli adamlaryň sanawy
8. Kodeksiň 532-nji maddasyna laýyklykda, şu aşakdaky wezipeli
adamlaryň administratiw hukuk bozulma hakynda teswirnama düzmäge hukugy
bardyr:
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Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň müdirlikleriniň,
bölümleriniň we bölümçeleriniň başlyklary hem-de olaryň orunbasarlary, baş
hünärmenleri, esasy hünärmenleri;
Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň Baş maliýe we ykdysadyýet
müdirlikleriniň bölümleriniň başlyklary we olaryň orunbasarlary, baş
hünärmenleri, esasy hünärmenleri, hünärmenleri;
etraplardaky we etrap hukukly şäherlerdäki maliýe we ykdysadyýet
bölümleriniň bölümçeleriniň başlyklary, baş hünärmenleri, esasy hünärmenleri,
hünärmenleri.
V bap. Administratiw hukuk bozulma hakynda
salnan jerimeler boýunça hasabatlylyk
9. Kodeksiň degişli maddalary bilen jogapkärçilik bellenen, administratiw
hukuk bozulmany eden fiziki ýa-da ýuridik şahsa administratiw temmisini
ulanmagyň __________________________ maliýe we ykdysadyýet müdirligi
boýunça 20__ ýylyň “___” __________ ýagdaýyna Maglumaty (şu Tertibine 3-nji
goşundy) hasabat ýylynyň başyndan başlap her çärýekde ösýän jem bilen düzülýär.
Ulanylan administratiw jerimäniň möçberi milli pulda görkezilýär.
Etrap we şäher maliýe we ykdysadyýet bölümleri görkezilen maglumaty
welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet bölümlerine
hasabat döwrüniň soňky aýynyň 2-inden gijä goýman tabşyrýarlar.
Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri
hasabat döwrüniň soňky aýynyň 5-ine çenli Türkmenistanyň Maliýe we
ykdysadyýet ministrligine berýärler.
Maglumatyň “A” sütündäki “Şol sanda welaýatlar (Aşgabat ş.), etraplar
(şäherler) boýunça” görkeziji:
etraplaryň we şäherleriň maliýe we ykdysadyýet bölümleri tarapyndan
doldurylmaýar;
welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleri
tarapyndan, etraplar we şäherler boýunça aýratynlykda görkezilýär.
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Türkmenistanyň döwlet maliýe edaralarynyň
administratiw hukuk bozulmalary barada işlere
seretmegiň Tertibine 1-nji goşundy
ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMA HAKYNDA
TESWIRNAMA
Tapgyry ____ № _____
“___” _________ 20___ý.

____________________________________
(teswirnamanyň düzülen ýeri)

1. Teswirnamany düzen wezipeli adamyň işleýän ýeri, wezipesi, familiýasy, ady
we atasynyň ady: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Administratiw hukuk bozulmany eden fiziki ýa-da ýuridik şahs barada
maglumatlar: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Administratiw hukuk bozulmanyň edilen ýeri, wagty we mazmuny: _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksinde bu
administratiw hukuk bozulma üçin jogapkärçiligi ____ maddasy göz öňünde tutýar
5. Şaýatlaryň we jebir çekenleriň familiýalary, atlary, atalarynyň atlary we
salgylary: __________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Administratiw önümçilik özi babatda alnyp barylýan adamyň ýa-da ýuridik
şahsyň wekiliniň düşündirişi ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Teswirnama düzülende administratiw önümçilik özi babatda alnyp barylýan adama ýa-da ýuridik
şahsyň wekiline, olaryň Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksinde
göz öňünde tutulan hukuklary we borçlary düşündirildi.

Teswirnamany düzen ____________
(goly)

_____________________________
(familiýasy,ady we atasynyň ady)

Administratiw hukuk bozulmany eden fiziki şahs (ýuridik şahsyň wekili)
____________ _____________________________
(goly)

Şaýatlar, jebir çekenler _________
(goly)

_________
(goly)

(familiýasy, ady we atasynyň ady)

_____________________________
(familiýasy, ady we atasynyň ady)

_____________________________
(familiýasy, ady we atasynyň ady)

Bellik: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Türkmenistanyň döwlet maliýe edaralarynyň
administratiw hukuk bozulmalary barada işlere
seretmegiň Tertibine 2-nji goşundy
ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMA
BARADA IŞ BOÝUNÇA
KARAR
Tapgyry ____ № _____
“___” _________ 20___ý.

________________________________
(işe seredilen ýeri)

1. Karar çykaran wezipeli adamyň işleýän ýeri, wezipesi, familiýasy, ady we
atasynyň ady ______________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Arza, haýyşnama beren şahs ýa-da özi babatda işe seredilýän adam ýa-da
ýuridik şahsyň wekili barada maglumatlar: _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Arzanyň, haýyşnamanyň mazmuny: _________________________________
_________________________________________________________________
4. Işe, şeýle hem iş boýunça arza, haýyşnama, materiallara seredilende anyklanan
ýagdaýlaryň beýany ______________________________________________
_____________________________________________________________
5. 20__ ýylyň “___” __________ ___ tapgyrly _______ belgili administratiw
hukuk bozulma barada teswirnama we oňa degişli goşmaça materiallara seredip,
Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň
_________ maddasyna esaslanyp,
KARAR EDÝÄRIN:
6. Administratiw hukuk bozulmany eden adam ýa-da ýuridik şahs ____________
__________________________________________ ______ manat möçberinde
jerime salmaly
7.Administratiw önümçiligi bes etmeli ýa-da togtatmaly ___________________
______________________________________________________________
Edara ýolbaşçysy ___________
________________________________
(orunbasary)
(goly)
(familiýasy, ady we atasynyň ady)
M.Ýe.
“Administratiw hukuk bozulmalary hakynda” Türkmenistanyň Kodeksiniň 577-nji
maddasyna laýyklykda, jerimäni hukuk bozujy özüne jerime salnandygy barada kararyň
gowşurylan gününden beýläk otuz günden gijä goýman tölemelidir, eger jerime bellenen
möhletde tölenilmese, onda salynan jerimäniň möçberi möhleti geçirilen her gün üçin
0,5 göterim artdyrylýanlygy we 553-554-nji maddalara laýyklykda karara şikaýat etmek
möhletleri we tertibi barada tanyşdyryldy.
Karary aldym

_____________
(goly)

______________________________________________
(familiýasy, ady we atasynyň ady)

(sene)
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Türkmenistanyň döwlet maliýe edaralarynyň administratiw hukuk
bozulmalary barada işlere seretmegiň Tertibine 3-nji goşundy
Administratiw hukuk bozulmany eden fiziki ýa-da ýuridik şahsa administratiw temmisini ulanmagyň
____________________________ maliýe we ykdysadyýet müdirligi boýunça
20__ ýylyň “___” __________ ýagdaýyna
MAGLUMATY

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

möçberi
Hasabat döwrüniň ahyryna
tölenmän galan möçberi

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi

A

Ulanylan administratiw
jerimeleriň möçberi
Býujete tölenilen

Görkezijiler

Jogapkärçilige çekilen
şahslaryň sany

Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň degişli maddalary bilen jogapkärçilik bellenen düzgün bozulmalar boýunça
281-nji
365-nji
285-nji
292-nji
293-nji, 2931303-nji
maddanyň
302-nji madda
maddanyň
madda
madda
nji madda
madda
Jemi:
birinji bölegi
boýunça
ikinji bölegi
boýunça
boýunça
boýunça
boýunça
boýunça
boýunça

17

18

Fiziki
şahslar
Wezipeli
adamlar

7

Ýuridik
şahslar
Jemi
Şol sanda
welaýatlar
(Aşgabat
ş.), etraplar
(şäherler)
boýunça
Fiziki
şahslar
Wezipeli
adamlar
Ýuridik
şahslar
Jemi

Müdirligiň başlygy

______________
(goly)

_____________________________________
(familiýasy, ady we atasynyň ady)
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