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№ 1285/1
Welaýatlar we Aşgabat şäher
salgyt bölümlerine

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýeti,
Balkan welaýat salgyt bölüminiň 2019-njy ýylyň 15-nji martyndaky 688/07 belgili
hatyna seredip, onda gozgalýan mesele boýunça şu aşakdakylary habar berýär.
Hatda, Türkmenistanyň çäginde ýörite tehnikalary bolan (awtokranlar,
buldozerler, traktorlar, ekskowatorlar we oba hojalyk tehnikalary) edara görnüşli
taraplar we şahsy taraplar awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymy
töleýjiler bolup durýandygyny ýa-da durmaýandygyny barada kanunçylyk
namalara laýyklykda düşündiriş bermeklik soralýar.
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň (mundan beýläk –
Bitewi kanun) 220-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda, Türkmenistanyň
çäginde awtoulag serişdeleri bolan edara görnüşli taraplar we şahsy taraplar
awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymy töleýjiler bolup durýarlar.
«Awtomobil ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 1-njy maddasynda,
şu Kanunyň maksatlary üçin, esasy düşünjeler beýan edilen, hususan-da:
awtomobil ulag serişdesi (mundan beýläk – awtoulag serişdesi)–
hereketlendiriji bilen herekete getirilýän we ýolagçylary, ýükleri ýa-da ýörite
enjamy daşamak, şeýle hem işiň başga görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin
niýetlenilen ulag serişdesi (ulag serişdeleriniň biri ýa-da birnäçe birliklerden
durýan düzümi) diýip düşünje berilýär.
Bu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň düzgünlerine laýyklykda
bolsa, awtoulag serişdeleri görnüşler boýunça toparlara bölünýär:
1) ýolagçy awtoulag serişdeleri – awtobuslar, mikroawtobuslar, ýeňil
awtomobiller, ýolagçy awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegler;
2) ýük awtoulag serişdeleri – ýük awtomobilleri, tirkeg çekiji awtomobiller,
ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegler;
3) ýörite awtoulag serişdeleri – esasan ulaga degişli bolmadyk dürli ýörite
işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenilen awtomobiller, tirkegler we ýarym tirkegler;
4) аwtoulag serişdeleriniň başga görnüşleri.
Şunda, Bitewi kanunyň 221-nji maddasynyň birinji böleginiň birinji

tesiminde, şu Bitewi kanunyň 220-nji maddasynda görkezilen taraplaryň awtoulag
serişdeleri (motoulaglar, awtobuslar, ýeňil awtomobiller we ýük awtomobilleri)
ýygym salynýan binýat bolup durýar, diýip bellenilen.
Degişlilikde, Bitewi kanunyň 223-nji maddasynda awtoulag serişdeleriniň
eýelerinden alynýan ýygymyň möçberleri hem, ýokarda beýan edilşi ýaly, ýygym
salynýan binýat bolup durýan awtoulag serişdelerinden (motoulaglar, awtobuslar,
ýeňil awtomobiller we ýük awtomobilleri) ugur alnyp anyk bellenilen.
Ýagny, ýörite awtoulag serişdeleri – esasan ulaga degişli bolmadyk dürli
ýörite işleri ýerine ýetirmek üçin niýetlenilen awtomobiller, tirkegler we ýarym
tirkegler, ýokarda görkezilen Kanun esasynda, awtomobil ulag serişdesi (mundan
beýläk – awtoulag serişdesi) düşünjesine (girýändigine) degişlidigine garamazdan,
ýörite awtoulag serişdeleri Bitewi kanunyň degişli maddalarynda bu ýygym
salynýan binýat we degişlilikde olar babatda ýygymyň (aýratynlykda) möçberi
bellenilmedik.
“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 2-nji maddasyna
laýyklykda (Türkmenistanyň salgyt hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän
kanunçylyk),
Türkmenistanyň
salgyt
kanunçylygy
Türkmenistanyň
Konstitusiýasyna esaslanýar we ol şu Bitewi kanundan hem-de Türkmenistanyň
salgyt hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk
namalaryndan ybaratdyr.
Salgyt hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalar
şu Bitewi kanunyň esasynda kabul edilýär we onuň düzgünlerine çapraz gelip
bilmez. Şeýle çapraz gelmeler bar bolan halatynda şu Bitewi kanunyň düzgünleri
ulanylýar.
Beýan edilenler bilen baglylykda, hatda görkezilen ýörite tehnikalary bolan
(awtokranlar, buldozerler, ekskowatorlar, oba hojalyk tehnikalary we şulara
kybapdaş ýörite awtoulag serişdeleri bu ýygym salynýan binýat bolup durmaýar
diýip hasap edýändigimiz barada habar berýäris.
Ýokarda görkezilenleri maglumat we işde ulanmak üçin garamagyňyzdaky
salgyt bölümleriniň we gyzyklanýan taraplaryň dykgatyna ýetiriň.
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