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Баек авылы «10» декабрь 2019 ел

Карар № 12

Баек авыл жирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру Ьэм Баек 
авыл жирлегенец салым чыгымнарын бэялэу тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 174.3 статьясы, 2019 елныц 
22 июнендэге 796 номерлы «Россия Федерациясе субъектларыныц Ьэм 
муниципаль берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ гомуми талэплэр 
турында» РФ Хекумэте карары нигезендэ, Татарстан Республикасы Меслим 
муниципаль районы Баек авыл жирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. Баек авыл жирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру Ьэм 
Баек авыл жирлегенец салым чыгымнарын бэялэу тэртибен кушымта 
нигезендэ расларга.

2. Элеге Карарны Баек, Дусай, Горбуновка, Яца Сэфэр авылындагы 
мэгълумат стендларына, Меслим муниципаль районыныц рэсми сайтына 
(http://muslumovo.tatarstan.ru) Ьэм хокукый мэгълумат рэсми порталына 
(//http:pravo.tatarstan.ru) закон белэн билгелэнгэн срокта урнаштырырга.

3. Элеге карар 2020 елныц 01 гыйнварыннан уз кеченэ керэ.

М.Ф. Фахерлегаянов

http://muslumovo.tatarstan.ru


Баек авыл жирлеге 
Башкарма комитетыныц 
«10» декабрь 2019елньщ 12 номерлы 
карарына Кушымта

Баек авыл жирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру Ьэм Баек авыл 
жирлегенец салым чыгымнарын бэялэу Тэртибе

I. Гомуми нигезлзмэлэр

1. Элеге тэртип Баек авыл жирлегенен салым чыгымнары исемлеген, Баек авыл 
жирлегенен салым чыгымнары реестрын Ьэм Баек авыл жирлегенен салым чыгымнарын 
бэялэу методикасын (алга таба - салым чыгымнары) формалаштыру процедурасын 
билгели. Элеге Тэртиптэ салым чыгымнарын бэялэу дигэндэ салым чыгымнарыньщ 
кулэмен бэялэу Ьэм нэтижэлелеген бэялэу анлашыла.

2. Элеге Тэртиптэ тубэндэге тешенчэлэр Ьэм терминнар кулланыла:

салым чыгымнары -  Баек авыл жирлеге бюджетыньщ Баек авыл жирлегенен 
муниципаль программалары Ьэм (яисэ) Баек авыл жирлегенен социаль-икътисадый 
сэясэте максатлары нигезендэ муниципаль ярдэм чаралары сыйфатында каралган салым 
ташламаларына, иреклэренэ Ьэм башка преференциялэргэ бэйле рэвештэ тешеп калучы 
керемнэре;

салым чыгымнары- Баек авыл жирлеге муниципаль программасына карамый 
торган Баек авыл жирлегенен муниципаль программалары максатлары Ьэм (яисэ) Баек 
авыл жирлегенен социаль-икътисадый сэясэте максатлары нигезендэ муниципаль ярдэм 
чаралары буларак каралган салым ташламалары, , жыемнар Ьэм башка преференциялэр 
белэн бэйле Баек авыл жирлеге бюджетыньщ тешеп калган керемнэре;

салым чыгымы кураторы -  Баек авыл жирлеге муниципаль программасынын 
жаваплы башкаручысы, жирле узидарэ органы, норматив хокукый актларда билгелэнгэн 
вэкалэтлэр нигезендэ, Баек авыл жирлеге муниципаль программасынын (аныц структур 
элементларыныц) Ьэм (яисэ) Баек авыл жирлегенен муниципаль программаларына 
кертелмэгэн социаль-икътисадый усеш максатларына тиешле салым чыгымына иренгу 
ечен жаваплы зат.

буленмэгэн салым чыгымнары -  Баек авыл жирлегенен берничэ муниципаль 
программасы (Баек авыл жирлегенен муниципаль программалары Ьэм эшчэнлекнен 
программ булмаган юнэлешлэре) кысаларында тормышка ашырыла торган Баек авыл 
жирлегенец социаль-икътисадый сэясэте максатларына туры килэ торган салым 
чыгымнары;

социаль салым чыгымнары-халыкньщ аерым социаль якланмаган теркемнэренэ, 
социаль юнэлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, шулай ук эшчэнлеклэренен 
максаты халыкка ярдэм курсэту булган оешмаларга бирелэ торган салым чыгымнарын уз 
эченэ алган салым чыгымнарыньщ максатчан категориясе;

техник (финанс) салым чыгымнары - салым чыгымнарыньщ максатчан категориясе. 
Элеге категориягэ салым тулэучелэрнец чыгымнарын кимету максатларында бирелэ 
торган салым чыгымнары керэ. Аларны финанс белэн тээмин игу Баек авыл жирлеге 
бюджеты исэбеннэн тулысынча яисэ елешчэ гамэлгэ ашырыла;



стимуллаштыручы салым чыгымнары-эшкуарлык эшчзнлеге субъектларыньщ 
икътисадый активлыгын стимуллаштыру максатларында бирелэ торган салым 
чыгымнарын у3 4 эченэ алган Ьэм алга таба Баек авыл жирлеге бюджетына салым 
чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен декларациялэнгэн салым, жыемнар 
кулэмен арттыру максатыннан бирелэ торган салым чыгымнарыныц максатчан 
категориясе;

салым чыгымыньщ норматив характеристикасы-салым чыгымнарыныц атамасы, 
алучылар категориясе, биру шартлары, гамэлдэ булу срогы, салым чыгымнарыныц 
максатчан категориясе, шулай ук элеге Тэртипкэ кушымтаныц I булегендэ каралган башка 
характеристикалар;

салым чыгымнарыныц максатчан характеристикалары-салым чыгымын биру 
максатлары, салым чыгымын биру максатларына ирешу курсэткечлэре (Индикаторлары), 
шулай ук элеге Тэртипкэ кушымтаныц II булегендэ каралган башка характеристикалар;

салым чыгымыньщ фискаль характеристикалары - салым чыгымнарын 
алучыларныц факттагы саны, салым чыгымыньщ факттагы Ьэм фаразланган кулэме , Баек 
авыл жирлеге бюджетына салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен 
декларациялэнгэн салымнар, жыемнар кулэме турында Ьэм элеге Тэртипкэ III кушымтада 
каралган башка характеристикалар;

салым чыгымнары исемлеге - Баек авыл жирлегенец муниципаль программалары, 
аларныц структур элементлары, шулай ук Баек авыл жирлегенец муниципаль 
программаларына кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, салым чыгымнары кураторлары 
кузлегеннэн чыгып, йэ салым чыгымнары кураторлары кузлегеннэн чыгып (буленмэгэн 
салым чыгымнарына карата), Федераль законнарныц, башка норматив хокукый актларныц 
Ьэм халыкара шартнамэлэрнец тиешле салым чыгымнарына карата курсэтмэлэрне уз 
эченэ алган салым чыгымнары жыелмасы (статьялар, елешлэр, пунктлар, абзацлар).

салым чыгымнары реестры-салым чыгымнары исемлегендэ каралган салым 
чыгымнарыныц норматив, фискаль Ьэм максатчан характеристикалары турында 
белешмэлэр жыелмасы;

салым чыгымы паспорты-салым чыгымнарыныц норматив, фискаль Ьэм максатчан 
характеристикалары турында белешмэлэр жыелмасы..

3. Салым чыгымнарын бэялэу максатларында Баек авыл жирлеге башкарма 
комитеты:

а) салым чыгымнарыныц исемлеген тези;
б) салым чыгымнары реестрын алып бара;
в) хисап финанс елында салым чыгымыньщ факттагы кулэмен, агымдагы финанс 

елына, чираттагы финанс елына Ьэм план чорына салым чыгымы кулэмен бэялэуне 
формалаштыра;

г) салым чыгымнары кураторлары уткэрэ торган салым чыгымнарыныц 
нэтижэлелеген бэялэу нэтижэлэрен гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра.

4. Салым чыгымнарын бэялэу максатларында, Баек авыл жирлеге бюджеты 
керемнэренец баш администраторлары Баек авыл жирлеге Башкарма комитетына хисап 
финанс елына кадэрге елга, шулай ук хисап финанс елына кадэрге алты ел очен тиешле 
салым чыгымыньщ фискаль характеристикалары турындагы белешмэлэрне тезилэр Ьэм 
тапшыралар.



5. Салым чыгымнары кураторлары, салым чыгымнарын бэялэу максатларында:

а) элеге Тэртипкэ кушымта нигезендэ мэгьлумат булган салым чыгымнары 
паспортларын тезилэр;

б) кураторлык ителэ торган Ьэр салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэуне 
башкаралар Ьэм мондый бэялэунец нэтижэлэрен Баек авыл жирлеге башкарма 
комитетына юллыйлар.
II. Салым чыгымнары исемлеген формалаштыру. Салым чыгымнары реестрын 
формалаштыру Ьэм алып бару

6. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына салым чыгымнары исемлеге проекты 
Баек авыл жирлегенец Башкарма комитеты тарафыннан ел саен агымдагы финанс елньщ 
25 мартына кадэр эшлзнэ Ьэм Баек авыл жирлегенен муниципаль программаларын 
жаваплы башкаручыларга, шулай ук салым чыгымнары исемлеге проекты белэн салым 
чыгымнары кураторлары сыйфатында беркетергэ тэкъдим ителгэн башка органнарга Ьэм 
оешмаларга килештеру ечен жибэрелэ.

7. Элеге Тэртипнец 6 пунктында курсэтелгэн органнар, оешмалар агымдагы 
финанс елыньщ 5 апреленэ кадэр Баек авыл жирлегенец муниципаль программалары, 
аларныц структур элементлары, Баек авыл жирлегенен муниципаль программаларына 
кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, салым чыгымнары кураторлары буенча салым 
чыгымнарын булугэ салым чыгымнары исемлеге проектын карыйлар Ьэм курсэтелгэн 
булу белэн килешмэгэн очракта, Баек авыл жирлегенец Башкарма комитетына тттундый 
буленешне тогэллэштеру буенча тэкъдимнэр жибэрэлэр (муниципаль программаны, аныц 
структур элементын, муниципаль программаларга керми торган эшчэнлек юнэлешлэрен, 
аца карата кисэтулэр булган Ьэр салым чыгымы).

Элеге пунктныц беренче абзацында курсэтелгэн тэкъдимнэр салым чыгымнары 
кураторын узгэртуне куздэ тотсалар, мондый тэкъдимнэр салым чыгымнарыныц кураторы 
белэн килештерелергэ тиеш.

Карау нэтижэлэре Баек авыл жирлеге башкарма комитетына элеге пунктныц 
беренче абзацында курсэтелгэн вакыт эчендэ жибэрелмэгэн очракта. исемлек проекты 
килештерелгэн дип санала.

Эгэр проектный аерым позициялэренэ карата искэрмэлэр элеге пунктныц беренче 
абзацында курсэтелгэн булуне аныклау буенча конкрет тэкъдимнэр булмаса, исемлек 
проекты тиешле позициялэргэ карата килештерелгэн дип санала.

Агымдагы финанс елына Ьэм план чорына салым чыгымнарыныц бер ук 
исемлегенэ бэян ителгэн позициялэр елешендэ салым чыгымнары исемлеге проектын 
килештеру, муниципаль программалар исемлегенэ, муниципаль программалар 
структурасына узгэрешлэр керту Ьэм (яисэ) элеге Тэртипнец 6 пунктында курсэтелгэн, 
салым чыгымнары исемлеге проектынын тиешле позициялэренэ кагылышлы органнар, 
оешмаларныц вэкалэтлэрен узгэрту очракларыннан тыш, талэп ителми.

Салым чыгымнары исемлеге проекты буенча каршылыклар булганда Баек авыл 
жирлеге Башкарма комитеты агымдагы финанс елныц 15 апреленэ кадэр тиешле органнар, 
оешмалар белэн килештеру кицэшмэлэре уздыруны тээмин итэ. Кицэшмэлэр нэтижэлэре 
буенча, элеге пунктныц алтынчы абзацында курсэтелгэн жайга салынмаган каршылыклар 
агымдагы финанс елныц 25 апреленэ кадэр, Баек авыл жирлеге Башлыгы тарафыннан 
карала.



8. Элеге Тэртипнец 7 нче пунктында курсэтелгэн процедуралар тэмамланганнан 
соц, 7 эш кененнэн дэ соцга калмыйча, салым чыгымнары исемлеге формалаштырылган 
дип санала Ьэм "Интернет"мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ Меслим муниципаль 
районыньщ Баек авыл жирлеге Башкарма комитеты битендэ урнаштырыла.

9. Агымдагы финанс елында муниципаль программалар исемлегенэ, муниципаль 
программалар структурасына узгзрешлэр кертелгэн Ьэм (яисэ) элеге Тэртипнец 6 
пунктында курсэтелгэн органнарныц, оешмаларныц салым чыгымнары исемлегенэ 
кагылышлы вэкалэтлэрен узгэрткэн очракта, салым чыгымнары кураторлары тиешле 
узгзрешлэр датасыннан 10 эш кененнэн дэ соцга калмыйча элеге исемлекне тегэллэштеру 
ечен Баек авыл жирлеге Башкарма комитетына тиешле мэгълумат жибэрэлэр.

10. Салым чыгымнарыныц тегэллэштерелгэн исемлеге агымдагы финанс елыныц 1 
октябренэ кадэр (чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Баек авыл жирлеге бюджеты 
турында карар проектын формалаштыру кысаларында муниципаль программалар 
структурасын тегэллэштеру очрагында) Ьэм агымдагы финанс елныц 15 декабренэ кадэр 
(чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Баек авыл жирлеге бюджеты турында карар 
проектын карау Ьэм раслау кысаларында муниципаль программалар структурасын 
тегэллэштеру очрагында) тезелэ.

11. Салым чыгымнары реестры Баек авыл жирлеге Башкарма комитеты 
тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тезелэ Ьэм алып барыла.

III. Салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу

12. Салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу методикасы тиешле салым 
чыгымнары кураторлары тарафыннан формалаштырыла Ьэм алар Баек авыл жирлеге 
Башкарма комитеты белэн килештереп раслана.

13. Салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу максатларында: Баек авыл 
жирлеге башкарма комитеты ел саен 20 июньгэ кадэр салым чыгымнары кураторларына 
хисап финанс елы ечен салым чыгымнарыныц факттагы кулэмен бэялэуне, агымдагы 
финанс елына, чираттагы финанс елына Ьэм план чорына салым чыгымнары кулэмнэрен 
бэялэуне, шулай ук хисап финанс елына кадэрге елга фискаль характеристикаларныц 
кыйммэтлэре турындагы курсэткечлэрне тези Ьэм жибэрэ;

салым чыгымнары кураторлары элеге пунктныц икенче абзацында курсэтелгэн 
салым чыгымнары Ьэм мэгълумат исемлегенец 8 пункты нигезендэ формалашкан Ьэм 
урнаштырылган исемлеге нигезендэ салым чыгымнары паспортларын формалаштыралар 
Ьэм 15 июльгэ кадэр аларны Баек авыл жирлеге башкарма комитетына тапшыралар.

14. Салым чыгымнарыныц (шул исэптэн буленмэгэн) нэтижэлелеген бэялэу 
тиешле салым чыгымнары кураторлары тарафыннан гамэлгэ ашырыла Ьэм уз эченэ ала:

салым чыгымнарын бирунец максатчанлыгын бэялэу;

салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу.

15. Салым чыгымнарын гамэлгэ ашыруныц максатка ярашлы критерийлары булып
тора:

салым чыгымнарыныц (шул исэптэн буленмэгэн) муниципаль программаларныц 
(аларныц структур элементларыныц) максатларына Ьэм бурычларына яисэ Баек авыл



жирлеге социаль-икътисадый сэясэтенен башка максатларына (программасыз салым 
чыгымнарына карата) туры килуе;

ташламаларга, азат итугэ яисэ башка преференциягэ ихтыяж булу.

Курсэтелгэн критерийларнын, берсен генэ утэмэу дэ карала торган салым 
чыгымыньщ житэрлек дэрэжэдэ нэтижэлелеге булмавын курсэтэ. Бу очракта салым 
чыгымнары кураторына карала торган салым чыгымын гамэлдэн чыгарырга тэкъдим 
итэргэ яки аньщ гамэл механизмын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр формалаштырырга 
кирэк.

16. Нэтижэлелекне бэялэу тиешле муниципаль программаны (аньщ структур 
элементларын) гамэлгэ ашыру нэтижэлэренэ салым чыгымыньщ йогынтысы йэ гамэлдэге 
муниципаль программаларга кертелмэгэн муниципаль сэясэт максатларына ирешу 
нигезендэ башкарыла Ьэм салым чыгымнарыныц бюджет нэтижэлелеген бэялэуне уз 
эченэ ала.

17. Нэтижэлелек критерие сыйфатында кимендэ бер курсэткеч (индикатор) 
билгелэнэ: муниципаль программа яисэ аньщ структур элементлары (муниципаль 
программаларга кертелмэгэн муниципаль сэясэт максатлары), аньщ мэгънэсенэ карала 
торган салым чыгымы йогынты ясый; муниципаль программа яисэ аньщ структур 
элементлары (муниципаль программаларга кертелмэгэн муниципаль сэясэт максатлары) 
максатлары белэн турыдан-туры бэйле башка курсэткеч (индикатор).

18. Тиешле курсэткечнец (индикаторныц) кыйммэтен узгэртугэ, салым чыгымы 
булуын исэпкэ алый Ьэм аны исэпкэ алмыйча, курсэткечнен курсэткече арасындагы аерма 
буларак, тиешле салым чыгымыньщ елеше бэялэнергэ тиеш.

19. Салым чыгымнарыныц бюджет нэтижэлелеген бэялэуне уздыру максатларында 
тубэндэгелэр гамэлгэ ашырыла:

а) куелган максатларга Ьэм бурычларга ирешунец альтернатив механизмнары белэн салым 
чыгымнарыныц нэтижэлелегенэ чагыштырма анализ (альтернатив механизмнар 
кулланылган очракта), салым чыгымнарыныц агымдагы кулэме белэн альтернатив 
мемкинлеклэрнен чыгымлылыгын чагыштыруны уз эченэ алган, салым чыгымнарыныц 1 
сумга Ьэм бюджет чыгымнарыныц 1 сумга (шул ук нэтижэгэ ирешу очен) чагыштырма 
нэтижэсе исэплэнэ.

Элеге пунктныц альтернатив механизмнар сыйфатында шул исэптэн исэпкэ алынырга 
мемкин:

Баек авыл жирлеге бюджеты акчалары исэбеннэн салым тулэучелэрнец тиешле 
категориялэренэ турыдан-туры финанс ярдэменец субсидиялэр яисэ башка формалары;

салым тулэучелэрнец тиешле категориялэре йеклэмэлэре буенча Баек авыл жирлегенец 
муниципаль гарантиялэрен биру;

салым тулэучелэрнец тиешле категориялэре эшчэнлеге елкэсендэ контроль-кузэтчелек 
функциялэрен гамэлгэ ашыру нормативларын жайга салуны Ьэм (яисэ) тэртибен 
камиллэштеру;

б) салым чыгымнарыныц гомуми бюджет эффектын (уз-узен аклый торган) бэялэу 
(стимуллаштыручы салым чыгымнарына карата).



Стимуллаштыручы салым чыгымнарыныц жыелма бюджет нэтижэсен (уз-узен аклау) 
бэялэу салым чыгымнары гамэлдз булган вакыттан алып хисап елына кадэрге 5 ел эчендэ, 
эгэр салым чыгымы нэтижэлелекне бэялзу мизгеленэ 6 елдан артык гамэлдз булса, килэсе 
формула буенча билгелэнэ*(1):

i - 1 дэн 5 кэ кадэр кыйммэте булган елныц тэртип номеры; 

ш, - i елда салым тулэуче-бенефициарлар саны; 

j - 1 дэн m га кадэр кыйммэткэ ия булган тулэученен тэртип номеры;

Njj - салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен декларациялэнгэн салымнар, 
жыемнар Ьэм тулэулэр кулэме, i-нче елда Баек авыл жирлегенец берлэштерелгэн 
бюджетына салым тулэуче - салым чыгымнары бенефициары.

Эгэр салым чыгымы нэтижэлелекне бэялэу уздыру вакытына 6 елдан да кимрэк гамэлдз 
булса, салым чыгымнарын алучылар тарафыннан декларациялэнгэн салымнар, жыемнар 
Ьэм тулэулэр кулэме Баек авыл жирлегенец салым тулэучелэрдэн - хисап елында, 
агымдагы елда, чираттагы елда Ьэм (яисэ) план чорында салым чыгымнары кураторы Ьэм 
Баек авыл жирлеге Башкарма комитеты мэгълуматлары буенча бэялэнэ (фаразлана);

Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый 
усеш фаразы, Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына Баек авыл жирлеге бюджеты 
турындагы карарныц нигезенэ салынган, шулай ук Россия Федерациясе Узэк банкы 
тарафыннан уртача сроклы перспективага билгелэнэ торган инфляциянец максатчан 
дэрэжэсе буенча, чираттагы финанс елына Ьэм план чорына тулаем эчке продукт 
усешенец реаль темпыннан чыгып билгелэнэ торган i-муниципаль берэмлекнец 
берлэштерелгэн бюджетыныц салым керемнэре усешенен номиналь темпы (4 процент));

г - муниципаль берэмлекнец 7,5 процент дэрэжэсендэ кабул ителэ торган уртача вакытлы 
базар алынмаларыныц исэп-хисап бэясе.

Салым чыгымнары кураторы салым чыгымнарыньщ нэтижэлелеген бэялэу методикасы 
кысаларында салым чыгымнарыныц бюджет нэтижэлелеген бэялэунец естэмэ 
критерийларын куздэ тотарга хокуклы.

В Oj - салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен декларациялэнгэн салымнар, 
жыемнар Ьэм тулэулэрнец база елында салым j -тулэуче-бенефициардан муниципаль 
берэмлекнец консолидациялэнгэн бюджетына формула буенча исэплэнэ, монда:

NOi - салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен декларациялэнгэн салымнар, 
жыемнар Ьэм тулэулэр кулэме, j -  салым тулэучедэн-база елында салым чыгымнары 
бенефициарыннан муниципаль берэмлекнец берлэштерелгэн бюджетына салымнар, 
жыемнар Ьэм тулэулэр кулэме.

Теп ел дигэндэ, салым тулэуче - j -салым чыгымнары бенефициары файдасына салым 
чыгымнарын гамэлгэ ашыра башлаган ел ацлашыла, йэ хисап елына кадэрге алтынчы ел, 
эгэр салым чыгымы салым тулэуче - салым чыгымнарыныц бенефициары файдасына 6 
елдан артык гамэлгэ ашырыла икэн;

20. Нэтижэлелекне бэялэу йомгаклары буенча йомгаклау тезелэ: 
тиешле курсэткечлэргэ (индикаторларга) ирешугэ салым чыгымнары 

кертемнэренец эЬэмияте турында;



куелган максатларга Ьзм бурычларга ирешунец нэтижэлерэк (азрак чыгымлы) 
альтернатив механизм нары булу (булмау) турында.

21. Тиешле салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу нэтижэлэре буенча салым 
чыгымы кураторы аларньщ нэтижэлелеге дэрэжэсе турында гомуми нэтижэ Ьэм аларны 
алга таба гамэлгэ ашыруныц максатка ярашлылыгы турында тэкъдимнэр формалаштыра..

Кулланыла торган башлангыч мэгълуматлар, салым чыгымнарыныц 
нэтижэлелеген бэялэу нэтижэлэре Ьэм мондый бэялэу нэтижэлэре буенча тэкъдимнэр ел 
саен Баек авыл жирлеге башкарма комитетына салым чыгымнары кураторлары 
тарафыннан агымдагы финанс елныц 10 августына кадэр тапшырыла.

22. Курсэтелгэн бэялэу нэтижэлэре Баек авыл жирлегенец бюджет, салым 
сэясэтенец теп юнэлешлэрен формалаштырганда Чираттагы финанс елында Ьэм план 
чорында тиешле салым чыгымнарын саклауныц (тегэллэштерунен) максатка ярашлылыгы 
елешендэ исэпкэ алына.

Элеге бэялэу нэтижэлэре Баек авыл жирлегенец бюджет, салым сэясэтенец теп 
юнэлешлэрен чираттагы финанс елында Ьэм план чорында тиешле салым чыгымнарын 
саклауныц (тегэллэштерунец, туктатуныц) максатка ярашлы булуы елешендэ исэпкэ 
алына.



Баек авыл жирлегенец
салым чыгымнары исемлеген тезу Ьэм
Баек авыл жирлегенец
салым чыгымнарын бэялэу Тэртибенэ
Кушымта

Баек авыл жирлегенец салым чыгымнары паспортына кертелэ торган мэгълумат исемлеге

Тасвирламасы Мэгълуматлар чыганагы
I. Жщрлек салым чыгымнарыньщ норматив характеристикалары (алга таба-салым

чыгымы)

1 Аньщ буенча салым чыгымнары карала торган 
салымныц, жыемньщ, тулэунец исеме

салым чыгымнары исемлеге

2 Салым чыгымыньщ исеме (ташламаньщ эчтэлеге, 
азат ителу яисэ башка преференция)

салым чыгымнары исемлеге

о Салым чыгымнарын билгели торган федераль 
закон, башка норматив хокукый акт нигезлэмэсенэ 
(статья, елеш, пункт, пунктча, абзац) сылтама

салым чыгымнары исемлеге

4 Салым чыгымын алучылар категориялэре салым чыгымнары исемлеге
5 Салым чыгымнарын биру шартлары салым чыгымнары исемлеге
6 Салым чыгымнарыньщ максатчан категориясе салым чыгымнары кураторы 

курсэткечлэре (алга таба - 
куратор)

7 Салым чыгымнарыньщ гамзлдэ булу датасы салым чыгымнары исемлеге
8

Салым чыгымнарыньщ гамэлен туктату датасы
салым чыгымнары исемлеге

II. Салым чыгымнарыньщ максатчан характеристикалары
9 Салым чыгымнарын биру максатлары куратор мэгълуматлары
10 Салым чыгымын биру максатлары тормышка 

ашырыла торган муниципаль программаныц 
(эшчэнлекнец программасыз юнэлеше) атамасы

салым чыгымнары исемлеге

11 Салым чыгымнарын биру максатлары гамэлгэ 
ашырыла торган муниципаль программаныц 
структур элементлары исемнэре

салым чыгымнары исемлеге

12 Салым чыгымын биру максатларына ирешунец 
курсэткечлэре (Индикаторлары), шул исзптэн 
муниципаль программа Бэм аныц структур 
элементлары курсэткечлэре

куратор мэгълуматлары

13 Салым чыгымын биру максатларына ирешунец 
курсэткечлэренен (индикаторларыныц) факттагы 
курсэткечлэре, шул исэптэн муниципаль 
программа Ьэм аныц структур элементларыныц 
курсэткечлэре

куратор мэгълуматлары

14 Салым чыгымнарын биру максатларына ирешу 
курсэткечлэренен (индикаторларыныц) фаразлау 
(бэялэу) курсэткечлэре, шул исэптэн муниципаль 
программа Ьэм аныц структур элементлары 
курсэткечлэренец, агымдагы финанс елына, 
чираттагы финанс елына Ьэм план чорына 
ирешулэре

куратор мэгълуматлары

III. Салым чыгымнарыньщ фискаль характеристикалары



15 Хисап финанс елына кадэрге елга салым 
чыгымнарыныц факттагы кулэме (мен сум)

керемнэр баш 
администраторы, финанс 
органы мэгълуматлары *(2)

16 Хисап финанс елына салым чыгымыныц факттагы 
кулэмен бэялэу, агымдагы финанс елына, 
чираттагы финанс елына Ьэм план чорына салым 
чыгымы кулэмен бэялэу (мец сум)

финанс органы 
мэгълуматлары

17 Хисап финанс елына кадэрге елда салым 
чыгымнарын алучыларньщ факттагы саны 
(берэмлеклэр)*(3)

керемнэрнен баш
администраторы
мэгълуматлары

18 Хисап финанс елына кадэрге елда салым, жыю Ьэм 
тулэу ечен тулэучелэрнен факттагы саны 
(берэмлек)

керемнэрнен баш
администраторы
мэгълуматлары

19 Салым чыгымнарын алучылар тарафыннан 
тулэнгэн салымнарньщ, жыемнарньщ Ьэм 
тулэулэрнен теп кулэме (хисап финанс елына 
кадэрге алты ел эчендэ жирлек бюджетына салым, 
жыемнар Ьэм тулэу терлэре буенча) (мен сум)

керемнэрнен баш
администраторы
мэгълуматлары

20 Хисап финанс елына кадэрге алты ел эчендэ 
тиешле салым чыгымнарын алучылар тарафыннан 
тулэу ечен декларациялэнгэн салымнар, жыемнар 
Ьэм тулэу кулэме (мен сум)2

керемнэрнен баш
администраторы
мэгълуматлары

*(1) китерелгэн формула буенча исэп-хисап исемлеге финанс органы тарафыннан 
билгелэнэ торган салым чыгымнарына карата гамэлгэ ашырыла.

*(2) Баек авыл жирлегенец салым чыгымнары исемлеген тезу Ьэм Баек авыл жирлегенец 
салым чыгымнарын бэялэу тэртибенец 11 пунктында каралган очракларда Ьэм тэртиптэ.


