
 

 
 

Welaýatlar we Aşgabat şäher salgyt 

bölümlerine 

 

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýeti, 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň 2018-nji ýylyň 21-nji 

dekabryndaky 12/Min-6921 belgili hatyny ýollaýar. 

Ýokarda görkezilenleri maglumat we işde ulanmak üçin garamagyňyzdaky 

salgyt bölümleriniň we gyzyklanýan taraplaryň dykgatyna ýetiriň. 

 

Goşundy: elektron görnüşinde. 

 

 

Başlygyň orunbasary                                     S.Atamyradow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Welaýatlar we Aşgabat şäher 

Baş maliýe we ykdysadyýet 

müdirliklerine 

 

 

Welaýatlar we Aşgabat şäher 

Salgyt bölümlerine 

 

Türkmenistanyň Döwlet 

gümrük gullugyna 

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, 2018-nji ýylyň 1-nji 

dekabryndaky 101-VI belgili "Salgytlar hakynda" Türkmenistanyň Bitewi 

kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň kabul 

edilmegi bilen şu aşakdakylary habar berýär. 

2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky 101 -VI belgili "Salgytlar hakynda" 

Türkmenistanyň Bitewi kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda" Türkmenistanyň 

Kanunynyň ikinji böleginde, şu Kanun "Salgytlar hakynda" Türkmenistanyň 

Bitewi kanunynyň 3-nji maddasynyň ikinji böleginde bellenilen möhletlerde 

herekete girizilýär diýip bellenilen. 

"Salgytlar hakynda" Türkmenistanyň Bitewi kanunynyň 7-nji maddasynda, 

salgyt bellenende hasabat (salgyt) döwri kesgitlenip, şeýle hem salgyt ýeňillikleri, 

salgyt töleýjiniň olary ulanmagy üçin esaslar göz öňünde tutulyp bilner diýip 

görkezilen. 

Bitewi kanunyň 38-nji maddasynda bolsa, salgyt özeniniň we tölemäge 

degişli salgydyň möçberiniň hasaplanýan wagt aralygy salgyt döwri diýlip hasap 

edilýär. Salgyt döwri şu Bitewi kanun tarapyndan salgytlaryň aýry-aýry görnüşleri 

babatynda bellenýär. 

Salgyt döwri bir ýa-da birnäçe hasabat döwründen ybarat bolup biler diýip 

beýan edilen. 

Bitewi kanunyň 3-nji maddasynyň ikinji bölegi esasynda bolsa, şu Bitewi 

kanuna üýtgetmeler girizýän, täze salgytlary belleýän ýa-da hereket edýän 

salgytlary üýtgedýän Türkmenistanyň kanunlary resmi taýdan çap edilen gününden 

başlap bir aýyň geçmegi bilen, ýöne degişli salgyt boýunça nobatdaky hasabat 

döwri tamamlanandan soň gelýän aýyň 1-inden ir bolmadyk möhletde güýje girýär. 



 

2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky 101-VI belgili "Salgytlar hakynda" 

Türkmenistanyň Bitewi kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda" Türkmenistanyň 

Kanuny, metbugatda resmi taýdan 2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda çap edildi we 

resmi taýdan çap edilen gününden başlap bir aýyň geçmegi bilen, güýje girýär. 

Bitewi kanunyň 121-nji maddasyna laýyklykda, salgyt salynýan amallar 

geçirilende goşmaça tölegler üçin salgyt we hasabat döwürleri senenama aýyna 

deň bellenýär. 

Degişlilikde, Bitewi kanuna girizilen üýtgetmeler: 

Goşmaça töleg boýunça: 

119-njy maddasynyň herekete girýän möhleti: 

öndürilýän harytlar boýunça nobatdaky hasabat döwri tamamlanandan soň 

gelýän aýyň 1-i, ýagny 2019-njy ýylyň 1-nji fewraly; 

Türkmenistanyň gümrük çäklerine getirilýän harytlar boýunça 2019-njy 

ýylyň 11-nji ýanwary. 

122-nji maddasynyň birinji böleginiň "ç" bendiniň herekete girýän möhleti 

2019-njy ýylyň 11-nji ýanwary. 

Bitewi kanunyň 208-nji maddasyna laýyklykda, Şäherleriň, şäherçeleriň we 

oba ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak üçin belli bir maksada gönükdirilen 

ýygym boýunça salgyt we hasabat döwri diýlip salgyt ýyly ykrar edilýär. 

Bitewi kanunyň 209-njy maddasynyň birinji bölegi esasynda, şu Bitewi 

kanunyň 207-nji maddasynyň birinji böleginiň «ç» we «d» bölümlerinde 

görkezilen töleýjiler (şahsy taraplar - hususy telekeçiler we edara görnüşli 

taraplar,) bu ýygym boýunça salgyt beýannamasy görkezilen taraplar tarapyndan 

bir ýyl boýunça maliýe hasabatyny tabşyrmak üçin göz öňünde tutulan 

möhletlerde, hususy telekeçiler üçin bolsa - Türkmenistanyň Maliýe we 

ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilýän görnüş boýunça hasabat 

döwründen soňky gelýän ikinji aýyň 15-inden gijä galman berilýär. 

Şäherleriň, şäherçeleriň we oba ýerleriniň çäklerini abadanlaşdyrmak 

üçin belli bir maksada gönükdirilen ýygym boýunça - Bitewi kanunyň 208-nji 

maddasynyň ikinji we bäşinji tesimleri babatynda herekede girýän möhleti, degişli 

salgyt boýunça nobatdaky hasabat döwri tamamlanandan soň gelýän aýyň 1-i, 

ýagny 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary bolar; 

Bitewi kanunyň 209-njy maddasynyň ikinji bölegi esasynda, şu Bitewi 

kanunyň 207-nji maddasynyň 1-nji bölüminiň "a" bölümçesinde görkezilen şahsy 

taraplardan (edara görnüşli taraplar we hususy telekeçiler bilen baglaşylan, zähmet 

borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly, zähmet ylalaşygy (şertnama) we 

raýat-hukuk häsiýetli şertnamalar boýunça işleýän Türkmenistanyň dahyllylary 

bolan şahsy taraplar) bu ýygymy hasaplamak, tutup almak we Türkmenistanyň 

Döwlet býujetine tölemek salgyt ýumuşçylarynyň üstüne ýüklenýär, olar ony 

hasaplaýarlar, tutup alýarlar we şahsy taraplardan alynýan girdeji salgydyny 

tölemek üçin bellenen möhletlerde töleýärler. 

Bitewi kanunyň 209-njy maddasynyň üçünji bölegi esasynda, şu Bitewi 

kanunyň 207-nji maddasynyň 1-nji bölüminiň "b" bölümçesinde görkezilen şahsy 

taraplar bu ýygymy özbaşdak hasaplaýarlar we şahsy taraplardan alynýan girdeji 



salgydyny tölemek üçin bellenen möhletlerde ýerli býujete töleýärler. 

Ýagny Bitewi kanunyň 208-nji maddasynyň üçünji tesimine laýyklykda, şu 

Bitewi kanunyň 207-nji maddasynyň 1-nji bölüminiň "a" we "b" bölümçelerinde 

görkezilen şahsy taraplar üçin bu ýygymyň möçberi aýda 2 manat (girizilen 

üýtgetmelere laýyklykda aýda 5 manat) bellenilen. 

Şol sebäpli hem, Bitewi kanunyň 208-nji maddasynyň üçünji tesimi   

babatda herekede girýän möhleti, degişli salgyt boýunça nobatdaky hasabat döwri 

tamamlanandan soň gelýän aýyň 1 -i, ýagny 2019-njy ýylyň 1-nji fewraly bolýar. 

Ýokarda görkezilenleri maglumat we işde ulanmak üçin garamagyňyzdaky 

salgyt bölümleriniň, şeýle hem salgyt töleýjileriň (gyzyklanýan taraplaryň) 

dykgatyna ýetiriň. 

 

Ministr                                           B. Bazarow 

 
 


