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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Агросәнәгать комплексына 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы 

исәбеннән дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары 

турында» 2018 ел, 26 гыйнвар, 42 нче карар 

белән расланган Авыл хуҗалыгы 

товарлары җитештерүчеләргә (шәхси 

ярдәмче хуҗалык алып баручы 

гражданнардан тыш), оештыру-хокукый 

формаларына бәйсез рәвештә агросәнәгать 

комплексы оешмаларына, крестьян 

(фермер) хуҗалыкларына оешмалар 

мөлкәтенә салым түләү белән бәйле 

чыгымнарның бер өлешен каплау өчен 

Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр 

кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Агросәнәгать 

комплексына Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән дәүләт ярдәме 

күрсәтү чаралары турында» 2018 ел, 26 гыйнвар, 42 нче карар белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 5 март, 137 нче; 2018 ел,  

4 сентябрь, 746 нчы; 2018 ел, 3 ноябрь, 979 нчы; 2018 ел, 21 декабрь, 1200 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Авыл хуҗалыгы 

товарлары җитештерүчеләргә (шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 

тыш), оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә агросәнәгать комплексы 

оешмаларына, крестьян (фермер) хуҗалыкларына оешмалар мөлкәтенә салым түләү 



2 
 

белән бәйле чыгымнарның бер өлешен каплау өчен Татарстан Республикасы 

бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктта «агымдагы һәм (яки) алдагы финанс елында мөлкәткә салым (алга 

таба – субсидияләр, юридик затлар, алучылар» сүзләрен «узган салым чоры һәм 

күрсәтелгән салым буенча агымдагы салым чорының хисап чорлары өчен аванс 

түләүләре йомгаклары буенча агымдагы финанс елында оешмалар мөлкәтенә салым 

(алга таба – субсидияләр, алучылар)» сүзләренә алмаштырырга; 

4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Субсидия бирү өчен шартлар түбәндәгеләр: 

4.1. Тиешле хисап чорында чагыштырма бәяләрдә (алдагы елда гамәлдә булган 

бәяләр буенча) тулаем авыл хуҗалыгы продукциясе бәясен узган елның шул ук 

хисап чоры дәрәҗәсеннән  киметүне булдырмау (әлеге Тәртипнең 3 пунктындагы 

«а» пунктчасында күрсәтелгән авыл хуҗалыгы предприятиеләре өчен); 

акчалата керем кимүне булдырмау, ә дуңгызчылык, кошчылык 

предприятиеләре һәм шикәр заводлары өчен – тиешле хисап чорында натураль 

чагылышта сатылган продукция күләме узган елның шул ук хисап чоры 

дәрәҗәсеннән киметүне булдырмау (әлеге Тәртипнең «б» һәм «в» пунктчаларында 

күрсәтелгән оешмалар өчен). 

Әгәр хисап чоры йомгаклары буенча (I квартал, беренче ярты ел) оешма 

тарафыннан тулаем продукция (акчалата табыш) күрсәткечләре, натураль 

чагылышында сатылган  продукция күләмнәре буенча шарт үтәлмәсә, ул әлеге чор 

өчен, оешма агымдагы финанс елының чираттагы хисап чорларында узган чорлар 

өчен арта калуны компенсацияләсә һәм тулаем продукция (акчалата табыш) 

күрсәткечләренә һәм натураль чагылышында сатылган  продукция күләменә узган 

елның шул чорының тиешле күрсәткечләреннән ким булмган арта барган йомгак 

белән ирешсә, хисап чоры кысаларында чираттагы хисап чорлары (беренче ярты ел, 

9 ай) йомгаклары буенча субсидия алырга мөмкин. 

4.2. Агымдагы финанс елында узган салым чоры һәм «Оешмалар мөлкәтенә 

салым турында» 2003 елның 28 ноябрендәге 49-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы (алга таба – Закон) белән билгеләнгән вакытларга һәр хисап 

чоры өчен күрсәтелгән салым буенча аванс түләүләре йомгаклары буенча оешмалар 

мөлкәтенә салым түләү. 

Узган салым чоры һәм Закон белән билгеләнгән вакытларга һәр хисап чоры 

өчен күрсәтелгән салым буенча аванс түләүләре йомгаклары буенча оешмалар 

мөлкәтенә салым үз вакытында түләнмәгән очракта күрсәтелгән чорга субсидия 

бирелми.; 

6 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Алучы түбәндәге пунктта каралган документларны тапшыра: 

узган салым чоры йомгаклары буенча – узган салым чорыннан соң килүче 

елның 20 апреленнән соңга калмый; 

агымдагы салым чорының тиешле хисап чорына салым буенча аванс 

түләүләре буенча – агымдагы финанс елының 20 ноябреннән соңга калмый. 

Билгеләнгән вакытларны бозып бирелгән субсидия бирү турында гаризалар 

карап тикшерелми.»; 
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7 пунктның өченче абзацында «15 көн» сүзләрен «биш көн» сүзләренә 

алмаштырырга; 

8 пунктның беренче абзацында «10 көн» сүзләрен «биш көн» сүзләренә 

алмаштырырга. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


