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Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы Илексаз авыл 
җирлеге территориясендҽ проектлар 
гамҽлгҽ ашыручы инвесторларга җир 
салымы буенча ташламалар бирҥ 
тҽртибен раслау турында 
 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлегенең 
икътисади ҥсеш нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ максатында матди җитештерҥ өлкҽсенҽ 
инвестициялҽр җҽлеп итҥ, эшкуарларның инвестиция активлыгын стимуллаштыру 
хисабына Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:  

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Сарман муниципаль 
районы "Илексаз авыл җирлеге" территориясендҽ проектларны тормышка ашыручы 
инвесторларга ҽлеге карарга 1 нче кушымта нигезендҽ җир салымы буенча салым 
ташламалары бирҥ тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге карар халыкка игълан ителгҽн көннҽн ҥз көченҽ керҽ. 

 

 

 

                                                                                            

 

Илексаз авыл җирлеге председателе                                        Ф.М.Гильфанов 

 



 

Сарман авыл җирлеге карарына 1 нче 

кушымта  

 19 ноябрь  № 25                                                                  
 

Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге территориясендҽ  

проектларны тормышка ашыручы инвесторларга җир салымы буенча 

салым ташламалары бирҥ тҽртибе 

 
Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге территориясендҽ 

проектларны тормышка ашыручы инвесторларга җир салымы буенча ташламалар 
бирҥнең (алга таба тҽртип) төп максаты - эшмҽкҽрлҽрнең инвестицион активлыгын 
стимуллаштыру, матди җитештерҥ өлкҽсенҽ инвестициялҽр җҽлеп итҥ, яңа эш 
урыннары булдыру, Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге 
территориясендҽ салым салу базасын арттыру. 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

1.1. Ҽлеге тҽртип Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге 

территориясендҽ инвестиция проектлары реестрына (алга таба - инвестиция 

проектлары реестры) кертелгҽн инвестиция проектларын гамҽлгҽ ашыручы 

инвесторларга инвестиция салымы буенча ташламалар рҽвешендҽ муниципаль 

ярдҽм кҥрсҽтҥ механизмын һҽм шартларын билгели. 
1.2. Ҽлеге Тҽртип максатларында тҥбҽндҽге төшенчҽлҽр һҽм терминнар 

кулланыла: 
1.1. Салым ташламасы-салым тҥлҽҥчелҽрнең аерым категориялҽренҽ һҽм 

салымнар һҽм җыемнар турындагы законнарда каралган җыемнар тҥлҽҥчелҽрнең 
башка салым тҥлҽҥчелҽр яки җыемнар тҥлҽҥчелҽре белҽн чагыштырганда, салым 
яки җыемнарны тҥлҽмҽҥ мөмкинлеген дҽ кертеп, өстенлек. 

1.1.2. Инвестицион проект-капиталь кертемнҽрне гамҽлгҽ ашыруның 
икътисадый максатчанлыгын, кҥлҽмен һҽм срокларын нигезлҽҥ, шул исҽптҽн Россия 
Федерациясе законнары нигезендҽ эшлҽнгҽн проект документациясе, шулай ук 
инвестициялҽрне гамҽлгҽ ашыру буенча гамҽли гамҽллҽр тасвиры (бизнес - план). 

1.1.3. Инвестор-Россия Федерациясе законнары, Татарстан Республикасы 
законнары, Сарман муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарының муниципаль 
хокукый актлары нигезендҽ авыл җирлеге территориясендҽ тормышка ашырыла 
торган инвестиция проектларына ҥз, заем яки җҽлеп ителгҽн инвестиция эшчҽнлеге 
субъекты.  

1.3. Ҽлеге Тҽртип нигезендҽ бирелҽ торган ташламадан файдаланучылар булып 

торалар: 

- 2019 елның 1 гыйнварыннан соң Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Илексаз авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан җитештерҥ 

инвестициялҽре объектларына капитал салулар инвестиция проектын гамҽлгҽ 



ашыру кысаларында гамҽлгҽ ашырган инвесторлар (юридик затлар, шҽхси 

эшмҽкҽрлҽр); 

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектлары булган оешмалар (юридик затлар, 

шҽхси эшмҽкҽрлҽр), 2019 елның 1 гыйнварыннан соң җитештерҥ инвестициялҽре 

объектларына капитал салулар инвестиция проектын тормышка ашыру 

кысаларында, Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге территориясендҽ 

урнашкан төп чаралар, муниципаль район икътисады ҥсешенең өстенлекле 

юнҽлешлҽре нигезендҽ, кече һҽм урта эшкуарлык субъектлары булган оешмалар 

(юридик затлар, шҽхси эшмҽкҽрлҽр). 

1.4. Икътисадый эшчҽнлек төрлҽренең гомумроссия классификаторы: 

инновацион проектларны гамҽлгҽ ашыру; социаль ҽһҽмиятле продукция һҽм 

хезмҽтлҽр җитештерҥ; авыл хуҗалыгы җитештерҥен ҥстерҥ; социаль һҽм социаль 

ҽһҽмиятле объектлар төзҥ; транспорт коммуникациялҽрен, транспорт һҽм элемтҽне 

ҥстерҥ муниципаль район икътисады ҥсешенең өстенлекле юнҽлешлҽре булып тора. 

1.5. Ташламалар бирҥ срогы -3 ел. 

1.1. Ташлама инвесторга инвестиция проектлары реестрына кертелгҽн 

инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыру срогы дҽвамында бер тапкыр бирелҽ. 
 

2. ҖИР САЛЫМЫ БУЕНЧА ТАШЛАМАЛАР БИРҤ ШАРТЛАРЫ ҺҼМ 
ТҼРТИБЕ 

2.1. Инвестор, инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру максатларында, милкендҽ 

яки даими (срогы чиклҽнмҽгҽн) файдалануда булган җир участогыннан файдалану 

очрагында, ташламалар рҽвешендҽ муниципаль ярдҽм алуга дҽгъва итҽ ала. 

2.2. Салым тҥлҽҥче (юридик зат, шҽхси эшмҽкҽр) ташламалар бирҥ хокукына ия 

булган, Сарман муниципаль районы авыл җирлеге (алга таба – җирлек) арасында 

төзелҽ торган салым килешҥе нигезендҽ җирлек башлыгы һҽм салым тҥлҽҥче 

буларак, юридик зат җитҽкчесе, шҽхси эшмҽкҽр буларак таныла. Салым ташламасы 

салым килешҥе төзелгҽн кварталның 1 числосыннан ҥз көченҽ керҽ. 

2.3. Салым килешҥе җирлек адресына җибҽрелгҽн тҥбҽндҽге документлар 

нигезендҽ төзелҽ: 

а) кулланучының авыл җирлеге башлыгы исеменҽ, юридик затның, шҽхси 

эшмҽкҽрнең тулы фирма исемен, хуҗалык эшчҽнлегенең төп төрлҽрен, устав 

капиталы кҥлҽмен (юридик затлар өчен), устав капиталына кертемнҽр төрен 

(юридик затлар өчен) кҥрсҽтеп, салым килешҥе төзҥ ҥтенече белҽн язма гаризасы); 

б) теркҽҥ турында таныклык кҥчермҽсе; 

в) бирелгҽн устав капиталы өчен тҥлҽҥне яки устав капиталына милек кертемен 

бҽялҽҥ актын раслый торган банк белешмҽсе (оригинал яки нотариаль расланган 

кҥчермҽсе); 

г) салым органыннан барлык дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга салымнар, җыемнар һҽм 

башка тҥлҽҥлҽр, шулай ук бюджеттан тыш фондлар буенча бурычлар булмавы 

турында белешмҽ; 

д) инвестицион проектның кыскача тасвирламасы (бизнес-план) : 



- яңа төзелҽ торган яки модернизациялҽнҽ торган төп фондларның 

эрелҽндерелгҽн исемлеге, аларны файдалануга тапшыру вакытын кҥрсҽтеп; 
-инвестициялҽрнең план-графигы һҽм кҥлҽме; 

- кертелҽ торган мөлкҽт бҽясенең эквивалентын бҽялҽҥ буенча документ (милек 

инвестициялҽре булган очракта); 

- инвестиция проекты (йөклҽмҽлҽрне тҽэмин итҥне раслый торган документлар 

белҽн: банк гарантиялҽре, милек комплексы) ҥтҽлмҽгҽн очракта салым килешҥен 

тҽэмин итҥ формасы тасвирламасы; 

е) инвесторның объектта производство инвестициялҽре буенча уртача хезмҽт 

хакын район буенча уртача хезмҽт хакыннан ким булмаган кҥлҽмдҽ билгелҽҥ 

турындагы язма йөклҽмҽсе (статистика органнары мҽгълҥматлары буенча).  

2.4. Сарман муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы (алга таба – палата), 

Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль ҥсеш бҥлеге 

белҽн килештереп, документлар тапшыру датасыннан 15 көн эчендҽ тапшырылган 

материалларны тулы кҥлҽмдҽ карый һҽм тиешле бҽялҽмҽ бирҽ. 

2.5. Тҽкъдим ителгҽн материалларны карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча уңай 

бҽялҽмҽ алган очракта, гариза бирҥче салым килешҥенҽ кул куя. Салым килешҥе 5 

нөсхҽдҽ төзелҽ: 1 экз. - гариза бирҥчегҽ; 1 экз. – җирлек; 1 экз. - салым инспекциясе 

өчен; 1 экз. - Финанс - бюджет палатасы, 1 экз - Сарман муниципаль районы 

Башкарма комитетының территориаль ҥсеш бҥлеге. 

2.6. Салым килешҥен төзҥдҽн баш тарту гариза бирҥчегҽ кире кагуның 

мотивлаштырылган сҽбҽбе белҽн язма формада җибҽрелҽ. 

2.7. Салым килешҥендҽ каралган шартлар ҥтҽлмҽгҽн очракта: 

- җитештерҥ инвестициялҽре объектларын файдалануга кертҥ срогы; 

- кертелгҽн инвестициялҽр кҥлҽмен киметҥ; 

- кулланучы тарафыннан салым килешҥен берьяклы тҽртиптҽ вакытыннан алда 

өзҥ; 

- район буенча уртача хезмҽт хакы кҥлҽмен билгелҽҥ (статистика органнары 

мҽгълҥматлары буенча), кулланучы авыл җирлеге бюджетына ҽлеге салым килешҥе 

буенча ташламалардан файдалану срогы дҽвамында кертелмҽгҽн салымнарның тулы 

суммасын бҽхҽссез тҽртиптҽ тҥли. 
 

3. САЛЫМ ТАШЛАМАЛАРЫН БИРҤ БУЕНЧА ЧИКЛҼҤЛҼР 

3.1. Җирле бюджетның ҽлеге Тҽртип нигезендҽ тҽкъдим ителгҽн салым 

ташламаларыннан төшеп калучы ҥз керемнҽре суммасы 1 ел эчендҽ җир салымы 

керемнҽреннҽн җирлек бюджетының факттагы керемнҽре кҥлҽменең 2,5% тан 

артмаска тиеш дип билгелҽргҽ. 

3.2. Тҽртипнең 3.1 пунктында билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽрне арттырганда, авыл 

җирлеге башлыгы депутатлар Советына килҽсе эзлеклелекне ҥтҽгҽндҽ ташламалар 

бирҥне чиклҽҥ турында карар проектын кертҽ: 

- җир салымы буенча билгелҽнгҽн ташламаларның 50% ка кадҽр кимҥе; 

- ҽлеге тҽртип нигезендҽ агымдагы финанс елында бирелҽ торган 

ташламаларның гамҽлдҽ булуын туктатып тору. 



3.3. Җир салымы буенча ташламалар кимҥ хисап чорыннан соң гамҽлгҽ 

кертелҽ, аның нҽтиҗҽлҽре буенча җирле бюджетның төшеп калучы керемнҽре 

суммасы 3.1 пунктында билгелҽнгҽн кҥлҽмнҽн артып китҽ. Җир салымы буенча 

ташламаларны киметҥ финанс елы ахырына кадҽр билгелҽнҽ. 
 

4. ТАШЛАМАЛАР БИРҤ НҼТИҖҼСЕНДҼ АЛЫНГАН АКЧАЛАРНЫ 
КУЛЛАНУ 

4.1. Салым тҥлҽҥченең ташламалардан файдалану нҽтиҗҽсендҽ эштҽн азат 

ителгҽн акчалары бары тик предприятие ҥсеше, халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ, эш 

урыннарын саклап калу һҽм арттыруга гына юнҽлдерелергҽ мөмкин. 

4.2. Предприятие ҥсешенҽ, халыкны эш белҽн тҽэмин итҥгҽ, эш урыннарын 

саклап калуга һҽм арттыруга киткҽн чыгымнар булып таныла: 

а) продукциянең яңа төрлҽрен, технологик процессларны ҥзлҽштерҥгҽ, техник 

яктан яңадан коралландыруга, кадрлар ҽзерлҽҥгҽ һҽм яңадан ҽзерлҽҥгҽ чыгымнар; 

б) яңа төзелеш, реконструкция, җитештерҥ егҽрлеклҽрен арттыру, төп 

фондларны модернизациялҽҥ белҽн бҽйле озак сроклы инвестициялҽргҽ чыгымнар. 
 

5. ТАШЛАМАЛАРНЫҢ ГАМҼЛДҼ БУЛУ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН 
КОНТРОЛЬДҼ ТОТУ ҺҼМ АНАЛИЗЛАУ 

5.1. Салым килешҥенең ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны җирлек башкара. 

5.2. Ташламалардан файдаланучы мөрҽҗҽгать итҥчелҽр ел саен (ҥсҽ торган 

нҽтиҗҽ) җирлеккҽ инвестицион проектның ҥтҽлеше турында хисап бирҽлҽр: 

- ташламаларны куллану нҽтиҗҽсендҽ азат ителгҽн акчалар, салым инспекциясе 

визасы белҽн, салым законнарында тиешле салымнар һҽм җыемнар өчен 

билгелҽнгҽн срокларда һҽм формалар буенча төзелгҽн, алар буенча ташлама 

кулланылган акчалар суммасын исҽплҽҥ; 

- инвестицион проектның план-графигы нигезендҽ башкарылган эшлҽрнең 

сроклары һҽм кҥлҽмнҽре (кертелгҽн җитештерҥ инвестициялҽре кҥлҽме статистик 

хисап формасында чагылдырылырга тиеш); 

- проект буенча эшлҽрнең торышы һҽм тҽкъдим итҥ нҽтиҗҽсендҽ көн 

кадагындагы акчаларны файдалану юнҽлешлҽре турында мҽгълҥматлар булган 

аңлатма язуы  

5.3. 5.2 п. да кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥматлар ташлама кулланылган тиешле салымнар 

һҽм җыемнар буенча хисап тапшыру өчен законнарда каралган срокларда тҽкъдим 

ителергҽ тиеш. 

5.4. Җирлек ел саен тҥбҽндҽге мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган ташламаларның 

гамҽлдҽ булу нҽтиҗҽлҽре турында аналитик белешмҽ төзи: 

- ташламадан файдаланучы салым тҥлҽҥчелҽр исемлеге; 

- ташламалар бирҥ нҽтиҗҽсендҽ салым тҥлҽҥчелҽрдҽн азат ителгҽн акчалар 

суммасы һҽм аларны куллану юнҽлеше; 

- билгелҽнгҽн ташламаларны куллануның максатка ярашлылыгы турында 

нҽтиҗҽлҽр. 



5.5. Финанс елы нҽтиҗҽлҽре буенча аналитик белешмҽ ел саен Сарман авыл 

җирлеге Советына бирелҽ. 


