


2 

 

 

 

 Тuzuvchilar: 

   

Тo’rayev B.E. 
- KMOSTI direktorining O‘quv – uslubiy ishlar 

bo‘yicha birinchi o‘rinbosari 

 

 

Sunnatov M.N. 
- “Makroiqtisodiy statistika va milliy hisoblar” 

kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD 

 

 

 

 Таqrizchilar: 

 

  

Jumayev Q.Х. 

 

 

Sa’dullayev А.B. 

- “Makroiqtisodiy statistika va milliy hisoblar” 

kafedrasi dotsenti, i.f.n.  

  

- “ABS Finance audit” МCHJ direktori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kursning o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi 

huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti Ilmiy 

kengashining 2022 yil “__” yanvardagi “__” - sonli bayonnomasi bilan 

maʼqullangan. 

 



3 

 

Кirish 

           O‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi va Mehnat kodeksi, 

O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” va “Rasmiy 

statistika to‘g‘risida”gi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 

yil 3 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada 

takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4796-son 

qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 17 avgustdagi 

“O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar 

malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti faoliyatini tashkil etish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi 686-son qarori talablariga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib 

u zamonaviy talablar asosida malaka oshirish jarayonlarining mazmunini 

takomillashtirish hamda davlat statistika organlari buxgalterlarining kasbiy 

bilimlarini muntazam oshirib borishni  maqsad qiladi. 

    Dastur mazmuni Davlat statistika qo‘mitasi tizimidagi buxgalterlarni 

respublikamizdagi buxgalteriya hisobiga oid  meʼyoriy-huquqiy hujjatlar, soliqlar 

va soliqqa tortish, moliyaviy hisobotlarni tuzish hamda buxgalteriya hisobini 

yuritishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya  texnologiyalaridan foydalanish, 

soliq, statistika hisobot shakllaridagi o‘zgarishlar, qisqartirishlarni amaliyotga 

tatbiq etish  bo‘yicha yangi bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishni 

nazarda tutadi. 

           Malaka oshirish kursining o‘quv dasturi quyidagi modullar mazmunini o‘z 

ichiga qamrab oladi: 

I. Umumiy tayyorgarlik 

          1. Davlat statistika organlarida buxgalteriya hisobiga oid normativ-huquqiy 

hujjatlar. 

          1.2.  Davlat statistika organlari xodimlari faoliyatini tartibga solishning 

qonunchilik meʼyorlari. 

II. Mutaxassislik bo‘yicha tayyorgarlik 

          2.1 Asosiy vositalar hisobi va ularning tahliliy hamda statistik 

ko‘rsatkichlari. 

          2.2. Pul mablag‘lari operatsiyalarining hisobi. 

          2.3. Debitorlik va kreditorlik qarzlari bo‘yicha operatsiyalar hisobi. 

          2.4. Tovar moddiy zahiralar hisobi. 

          2.5. Mehnat va unga haq to‘lash tartibi hamda ish haqidan ushlanmalar 

hisobi. 

           2.6. Xususiy kapital hisobi. 

           2.7. Yakuniy moliyaviy natijalar hisobi. 

           2.8. Buxgalteriya hisobini yuritishda axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari. 
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           2.9. Choraklik, yillik soliq va moliyaviy hisobotlar. 

           2.10. Moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlili. 

III. Yakuniy nazorat. 

Kursning maqsadi va vazifalari 

 “Dalat statistika organlarida buxgalteriya hisobi, moliyaviy va soliq 

hisobotlari hamda ularning tahlili” yo‘nalishi bo‘yicha malaka oshirish 

kursining maqsadi - davlat statistika organlari buxgalterlarining buxgalteriya 

hisobi, soliq va moliyaviy hisobotlarni tuzish va tahlil qilish, buxgalteriya hisobini 

yuritishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha 

bilimlarini takomillashtirish hamda amaliy ko‘nikmalarini oshirishdan iborat.  

Kursning  vazifalariga quyidagilar kiradi: 

 buxgalteriya hisobi, soliq va moliyaviy hisobotlarni tuzish bilan bog‘liq 

meʼyoriy hujjatlar bilan ishlash; 

 buxgalteriya hisobidagi asosiy vositalar, materiallar, pul mablag‘lari, 

xususiy kapital, daromadlar va xarajatlarga oid tegishli axborotlar bilan tanishish; 

 davlat statistika organlarida amalga oshiriladigan xo‘jalik operatsiyalarida 

buxgalteriya o‘tkazmalarini amalga oshirish; 

 soliq va mehnat qonunchiligidagi o‘zgarishlar hamda ularning statistik 

axborotlarni shakllantirishga taʼsirini o‘rganish; 

 davlat statistika organlarining moliyaviy hisobotlarini tahlil qilish; 

 hisobotlarni elektron jo‘natish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni 

shakllantirish; 

 korxonalar faoliyatining asosiy koʻrsatkichlarini tasniflarda 

buxgalteriyaga oid dasturlarni o‘rganish. 

Kurs yakunida tinglovchilarning bilim, ko‘nikma va malakalariga 

qo‘yiladigan talablar: 

 Malaka oshirish kursi tinglovchilari quyidagi yangi bilim, ko‘nikma hamda 

malakalarga  ega bo‘lishlari talab etiladi: 

Тinglovchi: 

 Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik va meʼyoriy-huquqiy 

hujjatlarini; 

 statistika faoliyatini tartibga soluvchi va davlat statistika organlarida 

buxgalteriya hisobiga oid normativ-huquqiy hujjatlarni; 

 Davlat statistika organlari xodimlari faoliyatini tartibga solishning 

qonunchilik meʼyorlarini; 

 buxgalteriya hisobini yuritish shakillarini va uslubiyotlarini; 

 korxonalar faoliyatining asosiy koʻrsatkichlarini tasniflarda buxgalteriya 

dasturini; 

 buxgalteriya hisobi schyotlari rejasini; 
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 buxgalteriya hisobi milliy va xalqaro standartlarini 

 moliyaviy hisobot shakllari va ularni to’ldirish bo’yicha qoidalarni; 

 buxgalteriya hisobining metodi va printaiplarini bilishi kerak. 
 

Тinglovchi: 

 asosiy vositalar hisobini yuritish; 

 pul mablagʻlari operatsiyalari hisobini yuritish; 

 debitorlik va kreditorlik qarzlari boʻyicha operatsiyalar hisobini olib borish; 

 tovar moddiy-zahiralar hisobini yuritish;  

 mehnatga haq to‘lash tartibini hamda ish haqidan ushlanmalar va ajratmalar 

hisobini yurutish; 

 xususiy capital hisobini yuritish;  

 yakuniy moliyaviy natijalarni hisoblash; 

 moliyaviy ko‘rsatkichlar tahlilini o‘tkazish; 

 choraklik, yillik soliq va moliyaviy hisobotlarni to‘ldirish;  

 buxgalteriya hisobini yuritishda axborot-kommunikasiya 

texnologiyalaridan foydalanish;  

 internetdan saytlardan foydalanish ko‘nikmaga ega bo‘lishi kerak. 
 

Tinglovchi: 

 buxgalteriya hisobini tashkil etishni; 

  korxona va tashkilotlarda buxgalterlarning lavozim majburiyatlarini; 

  aktivlar va passivlarning mohiyatini; 

  daromadlar va xarajatlar hisobini; 

  asosiy vositalar turlari va ularning mohiyatini; 

  tovar moddiy-zahiralar tarkibini; 

  kelgusi davr xarajatlarining mohiyatini; 

  debitorlik qarzlari tarkibini va ularning vujudga kelish sabablarini; 

  pul mablagʻlari tarkibini; 

  qisqa muddatli qarzlarni; 

  majburiyatlar tarkibini; 

  ustav kapitali tarkibini; 

  qoʻshilgan kapital tarkibini; 

  zaxira kapitali tarkibini; 

  taqsimlanmagan foydani; 

  maqsadli tushumlarni; 



6 

 

  kelgusi davr xarajatlarini 

   iqtisodiy va moliyaviy atamalarning mazmuni; 

   buxgalteriya dasturlarida ishlashni; 

   moliyaviy koʻrsatkichlarni tahlil etishni; 

   buxgalteriya balansini tuzish qidalari malakalariga ega boʻlishi kerak. 

Kurs hajmi 

 Malaka oshirish kursi 36 soatni tashkil etadi. Malaka oshirish yoʻnalishi 

boʻyicha taʼlim dasturlarni toʻliq oʻzlashtirgan va yakuniy nazoratdan 

muvaffaqiyatli oʻtgan kurs tinglovchilariga Oʻzbekiston Respublikasi Davlat 

statistika qoʻmitasining 2019-yil 15-oktabrdagi  “Davlat statistika organlari 

xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslari toʻgʻrisidagi Nizomi” 

asosida tasdiqlangan davlat namunasidagi guvohnoma beriladi. 

“Buxgalteriya hisobini yuritish, moliyaviy va boshqa hisobotlarini 

tayyorlash hamda ularning tahlili” o’quv kursining modullari va 

ularning mazmuni 

I. Umumiy tayyorgarlik 

I. Davlat statistika organlarida buxgalteriya hisobiga oid normativ-

huquqiy hujjatlar 

Oʻzbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi toʻgʻrisida»gi qonun va 

unga kritilgan oʻzgarishlar hamda qoʻshimchalar. Buxgalteriya hisobi xizmati 

rahbariga qoʻyiladigan talablar. Buxgalteriya hisobi milliy standartlarini (BHMS) 

xalqaro standartlar bilan bogʻlanishi. “Hisob siyosati va moliyaviy hisobot”, 

“Asosiy xo‘jalik faoliyatidan tushgan daromadlar”, “Moliyaviy natijalar to‘g‘risida 

hisobot”, “Tovar moddiy zaxiralar”, “Asosiy vositalar”, “Ijara hisobi”, “Nomoddiy 

aktivlar”, “Sho‘ba xo‘jalik jamiyatlariga sarmoyalarni hisobga olish va 

konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlar”, “Pul oqimi to‘g‘risidagi hisobot” 

nomli BHMS va boshqa BHMSlar. O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 

“Xo’jalik yurituvchi sub’ekatlar moliyaviy-xo’jalik faoliyatining buxgalteriya 

hisobi schyotlari rejasi va uni qo’llash bo’yicha Yo’riqnoma” hamda Yagona 

interaktiv davlat xizmatlari portalining normativ-huquqiy hujjatlari toʻplami. 

 

1.2  Davlat statistika organlari xodimlari faoliyatini tartibga solishning 

qonunchilik meʼyorlari. O’zbekiston Respublikasining “korrupsiyaga qarshi 

kurash to’g-risida”gi qonuni. Davlat ststistika qo’mitasining 2021-yilda 

korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlarining asosiy yo’nalishlari 

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat statistika qoʻmitasi tizimidagi muammolar 

va ularning yechimiga doir masalalar. Istiqbolda Oʻzbekiston Respublikasi Davlat 

statistika qoʻmitasi va uning hududiy boʻlinmalari faoliyatining ustuvor 

yoʻnalishlari. Davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat 

organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalari. Davlat xizmatchilarining 
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xizmatdagi xulq-atvorining asosiy prinstiplari va qoidalari. Manfaatlar to’qnashuvi. 

Odob-axloq qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik. Statistika sohasida 

mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish boʻyicha ishlarni tizimli 

asosda tashkil etish. Statistika sohasida korrupsiyani oldini olish va unga qarshi 

kurashish hamda ularning o’z хizmat vazifalarini vijdonan va samarali bajarishlari 

uchun shart-sharoitlar yaratish. Davlat хizmatida suiistе’molliklarning oldini olish. 

“O’zbеkiston Rеspublikasi Davlat statistika qo’mitasi tizimi хodimlarining odob-

ahloq qoidalari”. 

                           II. Mutaxassislik boʻyicha tayyorgarlik 

2.1  Asosiy vositalar hisobi va ularning tahliliy hamda 

statistik koʻrsatkichlari 

Asosiy vositalarning turkumlanishi, baholanishi va buxgalteriya hisobining 

vazifalari. Asosiy vositalar va ular hisobining vazifalari. Asosiy vositalarning 

turkumlanishi.  Asosiy vositalarning baholanishi. Qabul qilingan va hisobdan 

chiqarilgan asosiy vositalarning hisobga olinishi. Asosiy vositalarning eskirishi va 

amartizatsiyasini hisobga olish. Ijaraga olingan va berilgan asosiy vositalarni 

hisobga olish. Nomoddiy aktivlarni hisobga olish. Asosiy vositalarning mavjudligi 

va xarakatining hisobi. Asosiy vositalarning analitik va sintetik hisobi. 

Asosiy vositalarning kirimi va hisobidan chikarish hisobi. Nomoddiy 

aktivlarni korxonalarda hisobga olish va hisobini yuritish tartibi. Asosiy vositalarni 

qabul qilish va topshirish dalolatnomasini rasmiylashtirish. Asosiy vositalar bilan 

bogʻliq operatsiyalar (kirimi, amortizatsiyasi, chiqimi va qayta baholash) ni 

hisobga olish; Asosiy vositalar turkumi va dinamikasining tahlili; Asosiy vositalar 

bilan taʼminlanganlik tahlili; Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi; Fond 

qaytimi. 

2.2 Pul mablagʻlari operatsiyalarining hisobi 

Pul mablagʻlari, hisob – kitob  va kredit muomalalarini hisobga olishning 

ahamiyati va vazifalari. Bankdagi hisob – kitob  schyoti va uni hisobga olish, hisob 

– kitob schyotidagi  mablagʻlar harakatini hujjatlashtirish. Kassa operatsiyalarini 

hujjatlashtirish va hisobga olish. Hisobdor shaxslar  bilan  hisob – kitoblar hisobi. 

Mol yetkazib beruvchi  va xaridorlar bilan hisob – kitoblarning turli shakllarini  

hisobga olish tartibi. Xodimlar bilan boshqa operatsiyalar boʻyicha hisob – kitoblar 

hisobi. 

Byudjet va byudjetdan  tashqari  toʻlovlar  yuzasidan hisob-kitoblar hisobi. 

Daʼvolar boʻyicha hisob – kitoblar hisobi. Debitor va kreditorlar bilan hisob-

kitoblar hisobi. Chet el  valyutasida operatsiyalarni hisobga olish. Kassa 

operatsiyalariga dastlabki hujjatlarni toʻldirish. Kassaning kirim va chiqim orderi, 

kassa daftari, chek, jurnal order, buxgalteriya oʻtkazmalari (pravodkalari)ni tuzish. 

Hisob – kitob muomalalariga doir buxgalteriya aloqalarini tuzish. 

2.3 Debitorlik va kreditorlik qarzlari boʻyicha operatsiyalar hisobi 

Debitorlik va kreditorlik qarzlari tushunchasi hamda ularning vujudga kelishi. 

Xaridor va buyurtmachilar bilan oʻzaro hisob-kitoblar. Xaridor va buyurtmachilar 
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bilan oʻzaro hisob-kitoblarda qoʻllanadigan xujjatlar. Hisobvaraq faktura (shu 

jumladan elektron hisobvaraq faktura)va tovar yuk xatini rasmiylashtirish tartibi. 

Ishonchnomalarni rasmiylashtirish va ularni roʻyxatga olish tartibi. Xizmat safari 

xarajatlarning meʼyoriy asoslari. Xizmat safari bilan bogʻliq operatsiyalarga 

beriladigan buxgalteriya oʻtkazmalari. Xodimlar bilan boshqa operatsiyalar 

boʻyicha oʻzaro hisob-kitoblar. Shubhali qarzlar boʻyicha zahiralar hisobi. 

Shubhali qarzlar boʻyicha zaxiralarni yaratish usullari. Debitorlik qarzlarining 

muddatlari boʻyicha zaxira yaratish usuli. Sof kreditga sotishdan foiz usuli. Mol 

yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan oʻzaro hisob-kitoblar. Mol yetkazib 

beruvchi va pudratchilar bilan oʻzaro hisoblashishlarda qoʻllanadigan hujjatlar. 

Mol yetkazib beruvchi va pudratchilar bilan oʻzaro hisoblashishlar boʻyicha 

buxgalteriya oʻtkazmalari. Kreditorlik qarzlarining muddatlari boʻyicha 

turkumlanishi. Boshqa kreditorlik qarzlari bilan bogʻliq operatsiyalar hisobi. 

Statistika organlarida debitorlik va kreditorlik qarzlarining turlari va ularning 

tahlili. Xaridor va buyurtmachilar bilan oʻzaro hisob-kitoblar. 

2.4 Tovar-moddiy zahiralar hisobi 

Ishlab chiqarish zahiralari roli, vazifalari, ularni turkumlash va baholash. 

Materiallar bilan bogʻliq muomalalarni  hujjatlar bilan rasmiylashtirish. 

Materiallarni omborda hisobga olish.  Materiallarni buxgalteriyada hisobga olish. 

Materiallarni sarflash hisobi, oʻrtacha bahoda FIFO, LIFO usullarini qoʻllanishi. 

Materiallardan foydalanishni nazorat qilish. Arzon baholi va tez eskiruvchi 

buyumlar hisobining xususiyatlari. Kirim hujjatlari, hisobvaraq faktura, yuk xati, 

talabnoma, dalolatnoma, ombor daftarlarini ashyoviy roʻyxatdan oʻtkazish 

dalolatnomasi, taqqoslash vedomosti, 10-sonli jurnal – orderni toʻldirish. Mol 

yetkazib beruvchilar bilan moddiy boyliklarni xarid qilishga buxgalteriya 

oʻtkazmasini tuzish. Arzon baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarakatiga doir 

buxgalteriya oʻtkazmasini tuzish, eskirish summasini hisoblash va buxgalteriya 

oʻtkazmasini tuzish. Ishlab chiqarish zaxiralari haqida tushuncha va ularni hisobga 

olishning vazifalari, ularning turkumlanishi. Materiallarning ombordagi hisobini 

hujjatlarda rasmiylashtirish. Materiallarni kelib tushishi va mol yetkazib 

beruvchilar bilan hisob-kitoblarning hisobga olinishi. Materiallarning sarflanishi 

natijalarini hisobda aks ettirish tartibi. Arzon baholi va tez eskiruvchi 

buyumlarning tarkibi, baholash, analitik va sintetik hisobi. Oʻzbekiston 

Respublikasining “Davlat xaridlari toʻgʻrisida” gi qonuni; Materiallar bilan bogʻliq 

buxgalteriya oʻtkazmalari. 

2.5 Mehnatga haq toʻlash tartibi hamda ish haqidan 

ushlanmalar hisobi 

Mehnat va ish haqini hisobga olishning asosiy vazifalari. Mehnatga haq 

toʻlash shakllari, tizimlari, fondi va uning tarkibi. Ish haqi hisobini hujjatlarda 

rasmiylashtirish. Mehnatga haq toʻlashning analitik va sintetik hisobi. Mehnat 

taʼtili va kasallik varaqasi boʻyicha haq toʻlash. Ish haqidan ajratma va toʻlovlar 

hisobi. Ish haqini hisobga olish boʻyicha boshlangʻich hujjatlar, hujjatlar 

namunalarini toʻldirish. Ish haqi boʻyicha hisoblashish toʻlov qaydnomasini 
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(vedomostini) tuzish. Ish haqidan ushlab qolinadigan ajratmalarni hisoblash. 

Ishchilarning mehnat taʼtili va kasallik varaqalariga haq toʻlash hisobini tuzish. Ish 

haqi hisoblash boʻyicha xoʻjalik jarayonlariga hisob aloqalarini yozish. 

Korxonada ishlovchilar toifalari va hisob guruhlari. Ish haqining shakllari va 

tizimlari. Mehnat xarajatlari va unga haq toʻlash hisobi boʻyicha boshlangʻich 

hujjatlar. Ish vaqtini hisobga olish daftari. Naryadlar, qaydnomalar. Ish haqini 

hisoblash va ish haqidan ushlab qolish tartiblari. Daromad soligʻini ushlab qolish 

tartibi. Hisoblash va toʻlov qaydnoma (vedomost) larini tuzish. Ishchi va 

xizmatchilarga kasallik varaqalari va taʼtil kunlari uchun haq toʻlash tartiblari va 

hisobi. 

2.6 Xususiy kapital hisobi 

Xususiy kapital tushunchasi. Xususiy kapitalning tarkibi va ularning 

tushunchalari. Ustav kapitali hisobi. Qoʻshilgan kapital hisobi. Zaxira kapital 

hisobi. Sotib olingan xususiy aksiyalar hisobi. Taqsimlanmagan foyda hisobi. 

Maqsadli tushumlar hisobi, Kelgusidagi xarajatlar rezervi hisobi. Oddiy va 

imtiyozli aksiyalar hisobi. Pay va ulushlar hisobi. Xususiy kapital bilan bogʻliq 

muomalalarni buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi. 14-sonli “Xususiy kapital” 

toʻgʻrisidagi BHMS dagi terminlar tushunchalari. Xususiy kapital toʻgʻrisidagi 

hisobotni tuzish tartibi. Ustav kapitalini shakllantirishda kurs farqini aks ettirish 

natijasida qoʻshilgan kapitalning vujudga kelishining hisobi. Taqsimlanmagan 

foydaning jamgʻarilgan foydaga oʻtkazilishining hisobi. 

2.7 Yakuniy moliyaviy natijalar hisobi 

Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan 

“Choraklik va yillik moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari toʻgʻrisida”gi 

Nizom. Buxgalteriya hisobining milliy standartlari. “Buxgalteriya hisobi 

toʻgʻrisida”gi qonunga koʻra moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish tartibi. 

Moliyaviy hisobotning mohiyati, tarkibi va uni tayyorlash uchun asosiy tamoyillar. 

Moliyaviy hisobotning iqtisodiy ahamiyati. Moliyaviy hisobot tarkibiga kiruvchi 

shakllar va tushuntirish xati. Moliyaviy hisobotni tayyorlash uchun konseptual 

asos. Buxgalteriya hisobi milliy standartlarini (BHMS). Moliyaviy hisobot 

tushunchasi va ularning turlari. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari. 

Hisob yuritish siyosati va moliyaviy hisobot. Konsolidatsiyalangan va alohida 

moliyaviy hisobot. 

2.8 Buxgalteriya hisobini yuritishda axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari 

          Tashkilotlar buxgalteriyasini yuritishda axborot-kommunikatsiya 

texnologiyalarini qoʻllash. Bank hujjatlarini kiritish. Materiallar bilan bogʻliq 

operatsiyalarni kiritish. Xodimlarga hisoblanadigan ish haqi va boshqa toʻlovlar 

hamda ulardan ushlanadigan ushlanmalarni kiritish. Koʻrsatilgan xizmatlar 

boʻyicha hisobvaraq fakturalarni (shu jumladan elektron schyot fakturadlarni) 

kiritish. Boshqa axborot manbalarini kiritish va chop etish. 
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2.9 Choraklik, yillik soliq va moliyaviy hisobotlar 

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligʻi toʻgʻrisidagi soliq hisoboti; 

Yuridik shaxslardan olinadigan foyda soligʻi toʻgʻrisidagi soliq hisoboti; Yuridik 

shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq toʻgʻrisidagi soliq hisoboti; Qoʻshilgan 

qiymat soligʻi toʻgʻrisidagi soliq hisoboti; Suv resurslaridan foydalanganlik uchun 

soliq toʻgʻrisidagi soliq hisoboti; Ijtimoiy toʻlov  toʻgʻrisidagi hisoboti; Moliyaviy 

hisobotlarni tuzish. 

2.10 Moliyaviy koʻrsatkichlar tahlili 
 

Buxgalteriya balansi tahlili. Moliyaviy natijalar tahlili. Asosiy vositalar 

holati va ulardan foydalanishning tahlili. Pul mablagʻlari harakatining tahlili. 

Xususiy kapital holatining tahlili. Soliqlar va boshqa toʻlovlar boʻyicha 

hisobotlarning tahlili. 

III.Yakuniy nazorat 

Tinglovchilar bilim, koʻnikma va malakalarining yakuniy nazorati test 

sinovlari asosida amalga oshiriladi. Davlat statistika qoʻmitasining 2019 yil 15 

oktabrdagi “Davlat statistika organlari xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini 

oshirish kurslari toʻgʻrisida Nizom”ning 2-ilovasi bilan tasdiqlangan guvohnoma 

beriladi. 

Amaliy mashgʻulotlarni tashkil etish boʻyicha koʻrsatma va tavsiyalar 

Amaliy mashgʻulotlarda tinglovchilar oʻquv modullari doirasidagi ijodiy 

topshiriqlar, keyslar, va boshqa materiallardan    foydalanib, amaliy topshiriqlarni 

bajaradilar. 

Amaliy mashgʻulotlar zamonaviy taʼlim uslublari va innovatsion 

texnologiyalarga asoslangan holda zamonaviy axborot-texnologiyalaridan 

foydalangan xolda  oʻtkaziladi.  

Shuningdek, mustaqil ravishda oʻquv va ilmiy adabiyotlar, meʼyoriy 

hujjatlardan, elektron resurslardan, tarqatma materiallardan foydalanish tavsiya 

etiladi. 

Mustaqil  taʼlimni tashkil etishning shakli va mazmuni 

Mustaqil oʻzlashtirish uchun ajratilgan soatlar tinglovchiga nazariy 

mashgʻulotlarda oʻtilgan oʻquv moduli mavzularini mustahkamlash maqsadida 

beriladi hamda  tegishli oʻquv moduli boʻyicha ishlab chiqilgan topshiriqlar 

asosida tashkil etiladi. 

Dasturning axborot-metodik taʼminoti 

Modullarni oʻqitish jarayonida ishlab chiqilgan oʻquv-metodik majmualar, 

ilmiy jurnallar, internet resurslari, multimedia mahsulotlari, prezentatsiyalar hamda 

boshqa elektron va qogʻoz variantdagi manbalardan foydalaniladi. 
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