
 
 
 
 
 
 



                            Татарстан Республикасы 
                        Сарман муниципаль районы 
             Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

Советының 2018 елның 23 ноябрендəге    
115 номерлы карарына 1 нче кушымта 

 
 

Сарман муниципаль районы  «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 
муниципаль берəмлеге территориясендə проектларны гамəлгə ашыручы 
инвесторларга җир салымы буенча салым ташламалары бирү тəртибе. 

 
Сарман муниципаль районы " Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 

«муниципаль берəмлеге территориясендə проектларны тормышка ашыручы 
инвесторларга җир салымы буенча ташламалар бирүнең төп максаты (алга 
таба тəртип), əлеге тəртиптə каралган эшкуарларның инвестицион активлыгын 
стимуллаштыру, матди җитештерү өлкəсенə инвестициялəр җəлеп итү, яңа эш 
урыннары булдыру, Сарман муниципаль районы «Җəлил ш. т. б.» муниципаль 
берəмлеге территориясендə салым салу базасын арттыру-эшкуарларның 
инвестиция активлыгын стимуллаштыру, матди җитештерү өлкəсенə 
инвестициялəр җəлеп итү, яңа эш урыннары булдыру, Сарман муниципаль 
районы "Җəлил ш. т. б." муниципаль берəмлеге территориясендə салым салу 
базасын арттыру (алга таба - җирлек). 

 
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛƏМƏЛƏР 

1.1.  Əлеге тəртип Сарман муниципаль районының «Җəлил ш.т. п.» 
муниципаль берəмлеге территориясендə инвестиция проектлары реестрына (алга 
таба-инвестиция проектлары реестры) кертелгəн инвестиция проектларын гамəлгə 
ашыручы инвесторларга җир салымы буенча ташламалар рəвешендə муниципаль 
ярдəм күрсəтү механизмын һəм шартларын билгели. 

1.2. Əлеге Тəртип максатларында түбəндəге төшенчəлəр һəм терминнар 
кулланыла: 

1.2.1. Салым ташламасы-салым түлəүчелəрнең аерым категориялəренə һəм 
салымнар һəм җыемнар турындагы законнарда каралган җыемнар 
түлəүчелəрнең башка салым түлəүчелəр яки җыемнар түлəүчелəре белəн 
чагыштырганда, салым яки җыемнарны түлəмəүче салым түлəүчелəр белəн 
чагыштырганда өстенлек. 

1.2.2. Инвестицион проект-капиталь кертемнəрне гамəлгə ашыруның 
икътисадый максатчанлыгын, күлəмен һəм срокларын нигезлəү, шул исəптəн 
Россия Федерациясе законнары нигезендə эшлəнгəн проект документациясе, 
шулай ук инвестициялəрне гамəлгə ашыру буенча гамəли гамəллəр тасвиры 
(бизнес - план). 

1.2.3. Инвестор-Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы 
законнары, Сарман муниципаль районы җирле үзидарə органнарының 
муниципаль хокукый актлары нигезендə авыл җирлеге территориясендə 
тормышка ашырыла торган инвестиция проектларына үз, заем яки җəлеп 
ителгəн инвестиция эшчəнлеге субъекты. 

1.3. Əлеге Тəртип нигезендə бирелə торган ташламадан файдаланучылар 
булып торалар: 



- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының «Җəлил ш. т. 
п.» муниципаль берəмлеге территориясендə урнашкан җитештерү 
инвестициялəре объектларына капитал салулар инвестиция проектын гамəлгə 
ашыру кысаларында 2019 елның 1 гыйнварыннан соң гамəлгə ашырган 
инвесторлар (юридик затлар, шəхси эшмəкəрлəр); 

- кече һəм урта эшмəкəрлек субъектлары булган оешмалар (юридик 
затлар, шəхси эшмəкəрлəр), 2019 елның 1 гыйнварыннан соң җитештерү 
инвестициялəре объектларына капитал салулар инвестиция проектын 
тормышка ашыру кысаларында, Сарман муниципаль районы «Җəлил ш.т. п.» 
муниципаль берəмлеге территориясендə урнашкан төп чаралар, муниципаль 
район икътисады үсешенең өстенлекле юнəлешлəре нигезендə, кече һəм урта 
эшкуарлык субъектлары булган оешмалар (юридик затлар, шəхси 
эшмəкəрлəр). 

1.4. Икътисадый эшчəнлек төрлəренең гомумроссия классификаторы: 
инновацион проектларны гамəлгə ашыру; социаль əһəмиятле продукция һəм 
хезмəтлəр җитештерү; авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерү; социаль һəм 
социаль əһəмиятле объектлар төзү; транспорт коммуникациялəрен, транспорт 
һəм элемтəне үстерү муниципаль район икътисады үсешенең өстенлекле 
юнəлешлəре булып тора. 

1.5. Ташламалар бирү срогы -3 ел. 
1.1. Ташлама инвесторга инвестиция проектлары реестрына кертелгəн 

инвестицион проектны гамəлгə ашыру срогы дəвамында бер тапкыр бирелə. 
 

2. ҖИР САЛЫМЫ БУЕНЧА ТАШЛАМАЛАР БИРҮ ШАРТЛАРЫ ҺƏМ 
ТƏРТИБЕ 

2.1. Инвестор, инвестиция проектын гамəлгə ашыру максатларында, 
милкендə яки даими (срогы чиклəнмəгəн) файдалануда булган җир 
участогыннан файдалану очрагында, ташламалар рəвешендə муниципаль 
ярдəм алуга дəгъва итə ала. 

2.2. Салым түлəүче (юридик зат, шəхси эшмəкəр) ташламалар бирү 
хокукына ия булган, Сарман муниципаль районы авыл җирлеге (алга таба – 
җирлек) арасында төзелə торган салым килешүе нигезендə җирлек башлыгы 
һəм салым түлəүче буларак, юридик зат җитəкчесе, шəхси эшмəкəр буларак 
таныла. Салым ташламасы салым килешүе төзелгəн кварталның 1 
числосыннан үз көченə керə. 

2.3. Салым килешүе җирлек адресына җибəрелгəн түбəндəге документлар 
нигезендə төзелə: 

а) кулланучының авыл җирлеге башлыгы исеменə, юридик затның, шəхси 
эшмəкəрнең тулы фирма исемен, хуҗалык эшчəнлегенең төп төрлəрен, устав 
капиталы күлəмен (юридик затлар өчен), устав капиталына кертемнəр төрен 
(юридик затлар өчен) күрсəтеп, салым килешүе төзү үтенече белəн язма 
гаризасы); 

б) теркəү турында таныклык күчермəсе; 
в) бирелгəн устав капиталы өчен түлəүне яки устав капиталына милек 

кертемен бəялəү актын раслый торган банк белешмəсе (оригинал яки 
нотариаль расланган күчермəсе); 



г) салым органыннан барлык дəрəҗəдəге бюджетларга салымнар, 
җыемнар һəм башка түлəүлəр, шулай ук бюджеттан тыш фондлар буенча 
бурычлар булмавы турында белешмə; 

д) инвестицион проектның кыскача тасвирламасы (бизнес-план) : 
- яңа төзелə торган яки модернизациялəнə торган төп фондларның 

эрелəндерелгəн исемлеге, аларны файдалануга тапшыру вакытын күрсəтеп; 
-инвестициялəрнең план-графигы һəм күлəме; 
- кертелə торган мөлкəт бəясенең эквивалентын бəялəү буенча документ 

(милек инвестициялəре булган очракта); 
- инвестиция проекты (йөклəмəлəрне тəэмин итүне раслый торган 

документлар белəн: банк гарантиялəре, милек комплексы) үтəлмəгəн очракта 
салым килешүен тəэмин итү формасы тасвирламасы; 

е) инвесторның объектта производство инвестициялəре буенча уртача 
хезмəт хакын район буенча уртача хезмəт хакыннан ким булмаган күлəмдə 
билгелəү турындагы язма йөклəмəсе (статистика органнары мəгълүматлары 
буенча). 

2.4. Сарман муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы (алга таба – 
палата), Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль 
үсеш бүлеге белəн килештереп, документлар тапшыру датасыннан 15 көн 
эчендə тапшырылган материалларны тулы күлəмдə карый һəм тиешле бəялəмə 
бирə. 

2.5. Тəкъдим ителгəн материалларны карап тикшерү нəтиҗəлəре буенча 
уңай бəялəмə алган очракта, гариза бирүче салым килешүенə кул куя. 
Салымкилешүе 5  нөсхəдə төзелə:  1  экз.  –  гариза бирүчегə;  1  экз.  –  җирлек;  1  
экз.  –  салым инспекциясе өчен;  1  экз.  -  Финанс -  бюджет палатасы,  1  экз –  
Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль үсеш 
бүлеге. 

2.6. Салым килешүен төзүдəн баш тартуга риза бирүчегə кире кагуның 
мотивлаштырылган сəбəбе белəн язма формада җибəрелə. 

2.7. Салым килешүендə каралган шартлар үтəлмəгəн очракта: 
- җитештерү инвестициялəре объектларын файдалануга кертү срогы; 
- кертелгəн инвестициялəр күлəмен киметү; 
- кулланучы тарафыннан салым килешүен берьяклы тəртиптə вакытыннан 

алда өзү; 
- район буенча уртача хезмəт хакы күлəмен билгелəү (статистика 

органнары мəгълүматлары буенча), кулланучы авыл җирлеге бюджетына əлеге 
салым килешүе буенча ташламалардан файдалану срогы дəвамында 
кертелмəгəн салымнарның тулы суммасын бəхəссез тəртиптə түли. 

 
3. САЛЫМ ТАШЛАМАЛАРЫН БИРҮ БУЕНЧА ЧИКЛƏҮЛƏР 

3.1. Җирле бюджетның əлеге Тəртип нигезендə тəкъдим ителгəн салым  
ташламаларыннан төшеп калучы үз керемнəре суммасы 1 ел эчендə җир 
салымы керемнəреннəн җирлек бюджетының факттагы керемнəре күлəменең 
2,5% тан артмаска тиеш дип билгелəргə. 
3.2. Тəртипнең 3.1 пунктында билгелəнгəн чиклəүлəрне арттырганда, «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге башлыгы                                                      



депутатлар Советына килəсе эзлеклелекне үтəгəндə ташламалар бирүне чиклəү 
турында карар проектын кертə: 

- җир салымы буенча билгелəнгəн ташламаларның 50% ка кадəр кимүе; 
-əлеге тəртип нигезендə агымдагы финанс елында бирелə торган 

ташламаларның гамəлдə булуын туктатып тору. 
3.3. Җир салымы буенча ташламалар кимү хисап чорыннан соң гамəлгə 

кертелə, аның нəтиҗəлəре буенча җирле бюджетның төшеп калучы керемнəре 
суммасы 3.1 пунктында билгелəнгəн күлəмнəн артып китə. Җир салымы 
буенча ташламаларны киметү финанс елы ахырына кадəр билгелəнə. 

 
4. ТАШЛАМАЛАР БИРҮ НƏТИҖƏСЕНДƏ АЛЫНГАН АКЧАЛАРНЫ 

КУЛЛАНУ 
4.1. Салым түлəүченең ташламалардан файдалану нəтиҗəсендə эштəн азат 

ителгəн акчалары бары тик предприятие үсеше, халыкны эш белəн тəэмин итү, 
эш урыннарын саклап калу һəм арттыруга гына юнəлдерелергə мөмкин. 

4.2. Предприятие үсешенə, халыкны эш белəн тəэмин итүгə, эш 
урыннарын саклап калуга һəм арттыруга киткəн чыгымнар булып таныла: 

а) продукциянең яңа төрлəрен, технологик процессларны үзлəштерүгə, 
техник яктан яңадан коралландыруга, кадрлар əзерлəүгə һəм яңадан əзерлəүгə 
чыгымнар; 

б) яңа төзелеш, реконструкция, җитештерү егəрлеклəрен арттыру, төп 
фондларны модернизациялəү белəн бəйле озак сроклы инвестициялəргə 
чыгымнар. 

 
5. ТАШЛАМАЛАРНЫҢ ГАМƏЛДƏ БУЛУ НƏТИҖƏЛЕЛЕГЕН 

КОНТРОЛЬДƏ ТОТУ ҺƏМ АНАЛИЗЛАУ 
5.1. Салым килешүенең үтəлешен контрольдə тотуны җирлек башкара. 
5.2. Ташламалардан файдаланучы мөрəҗəгать итүчелəр ел саен (үсə 

торган нəтиҗə) җирлеккə инвестицион проектның үтəлеше турында хисап 
бирəлəр: 

- ташламаларны куллану нəтиҗəсендə азат ителгəн акчалар, салым 
инспекциясе визасы белəн, салым законнарында тиешле салымнар һəм 
җыемнар өчен билгелəнгəн срокларда һəм формалар буенча төзелгəн, алар 
буенча ташлама кулланылган акчалар суммасын исəплəү; 

- инвестицион проектның план-графигы нигезендə башкарылган эшлəрнең 
сроклары һəм күлəмнəре (кертелгəн җитештерү инвестициялəре күлəме 
статистик хисап формасында чагылдырылырга тиеш); 

- проект буенча эшлəрнең торышы һəм ташламалар бирү нəтиҗəсендə азат 
ителгəн акчаларны файдалану юнəлешлəре турында мəгълүматлар булган 
аңлатма язуы. 

5.3. 5.2 п. да күрсəтелгəн мəгълүматлар ташлама кулланылган тиешле 
салымнар һəм җыемнар буенча хисап тапшыру өчен законнарда каралган 
срокларда тəкъдим ителергə тиеш. 

5.4. Җирлек ел саен түбəндəге мəгълүматны үз эченə алган 
ташламаларның гамəлдə буллу нəтиҗəлəре турында аналитик белешмə төзи: 

- ташламадан файдаланучы салым түлəүчелəр исемлеге; 



- ташламалар бирү нəтиҗəсендə салым түлəүчелəрдəн азат ителгəн 
акчалар суммасы һəм аларны куллану юнəлеше; 

- билгелəнгəн ташламаларны куллануның максатка ярашлылыгы турында 
нəтиҗəлəр. 

5.5. Финанс елы нəтиҗəлəре буенча аналитик белешмə ел саен Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Советына бирелə. 
 


