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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от 28 нче декабрь 2019 г. № 18

«Татарстан Республикасы Яда Чишме муниципаль районы Яда Чишмэ авыл ж;ирлегенед 
салым чыгымнары исемлеген формалаштыру бэм салым чыгымнарын бэялэу тэртибен

раслау турында»

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныд 174.3 статьясы нигезендэ, «Россия 
Федерациясе субъектларыныд йэм муниципаль берэмлеклэрнед салым чыгымнарын 
бэялэугэ гомуми талэплэр турында» Россия Федерациясе Хекумэтенед 2019 елныд 22 
июнендэге 796 номерлы карары, Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитеты

КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныд "Татарстан Республикасы Яда 
Чишмэ муниципаль районы Яда Чишмэ авыл ж;ирлегенед салым чыгымнары исемлеген 
формалаштыру Иэм салым чыгымнарын бэялэу тэртибен раслау турында.
2. Элеге карар 2020 елныд 1 гыйнварыннан законлы кеченэ керэ.
3. Элеге карарны» Интернет «мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ» Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында бастырып чыгарырга (халыкка 
игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru., Яда Чишмэ муниципаль районыныд рэсми 
сайтында http://novosheshminsk.tatarstan.ru..

Татарстан Республикасы Яда
муниципаль районы Яда Чишмэ авыл
ж;ирлеге башкарма комитеты ж;итэкчесе
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кушымта
Татарстан Республикасы Яка 
Чишмэ муниципаль районы Яка 
Чишмэ авыл жщрлеге башкарма 
комитеты карарына карата 2019 
елньщ 28 декабрь N° 18

Тэртип
Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Яка Чишмэ авыл жщрлегенек 

салым чыгымнары исемлеген формалаштыру йэм салым чыгымнарын бэялэу

I. Гомуми нигезлэмэлэр
1. Олеге Тэртип Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы Яка Чишмэ 
авыл жщрлегенек салым чыгымнары исемлеген, салым чыгымнары реестрын Ьэм салым 
чыгымнарын бэялэу методикасын (алга таба - салым чыгымнары) формалаштыру 
процедурасын билгели.

Олеге Тэртип максатларында салым чыгымнарын бэялэу дигэндэ салым 
чыгымнарынык кулэмен бэялэу йэм нэтиж;элелеген бэялэу куздэ тотыла.
2. Олеге Тэртип максатларында тубэндэге тешенчэлэр йэм терминнар кулланыла:
Яка Чишмэ авыл жщрлегенек муниципаль программалары йэм (яисэ) Яца Чишмэ авыл 
жщрлегенек Яка Чишмэ авыл жщрлегенек муниципаль программаларына кагылмаган 
социаль-икътисадый сэясэте максатлары нигезендэ муниципаль ярдэм чаралары 
сыйфатында каралган салым ташламаларына, иреклэренэ йэм башка преференциялэргэ 
бэйле рэвештэ Яка Чишмэ авыл жщрлеге бюджетыньщ тешеп калучы керемнэре (статья 
исеме 2007 елньщ 2 августындагы 38-TP3 номерлы Татарстан Республикасы законы 
редакциясендэ);
салым чыгымы кураторы - Яка Чишмэ авыл жщрлеге муниципаль программасыньщ 
ж;аваплы башкаручысы, норматив хокукый актлар белэн билгелэнгэн вэкалэтлэр 
нигезендэ, Яка Чишмэ авыл жщрлеге муниципаль программасыньщ (аньщ структур 
элементларыньщ) йэм (яки) Яца Чишмэ авыл жщрлегенец муниципаль программаларына 
кертелмэгэн социаль-икътисадый усеш максатларына салым чыгымына ирешкэн ечен 
ж;аваплы >к;ирле узидарэ органы.;
буленмэгэн салым чыгымнары-Яца Чишмэ авыл жщрлегенек берничэ муниципаль 
программасы кысаларында тормышка ашырыла торган Яца Чишмэ авыл жщрлегенек 
социаль-икътисадый сэясэте максатларына туры килэ торган салым чыгымнары (Яка 
Чишмэ авыл ж,ирлегенек муниципаль программалары Иэм эшчэнлекнек программ 
булмаган юнэлешлэре));
социаль салым чыгымнары-халыкньщ аерым социаль якланмаган теркемнэренэ, социаль 
юнэлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, шулай ук эшчэнлеклэренек максаты 
халыкка ярдэм курсэту булган оешмаларга бирелэ торган салым чыгымнарын уз эченэ 
алган салым чыгымнарынык максатчан категориясе;
техник (финанс) салым чыгымнары - салым чыгымнарынык максатчан категориясе, 
финанс белэн тээмин ителеше тулы кулэмдэ яисэ елешчэ Яка Чишмэ авыл жщрлеге 
бюджеты хисабына гамэлгэ ашырыла торган салым тулэучелэрнек чыгымнарын кимету 
максатларында бирелэ торган салым чыгымнарын уз эченэ ала;
стимуллаштыручы салым чыгымнары-Яка Чишмэ авыл жщрлеге бюджетына эшкуарлык 
эшчэнлеге субъектларыньщ икътисадый активлыгын стимуллаштыру максатларында 
бирелэ торган салым чыгымнарын уз эченэ алган максатчан категория.; 
салым ч ы гы м ы н ы к норматив характеристикасы-салым чыгымнарынык атамасы, 
алучылар категориясе, биру шартлары, гамэлдэ булу срогы, салым чыгымнарынык



максатчан категориясе, шулай ук элеге Тэртипкэ кушымтаньщ I булегендэ каралган 
башка характеристикалар;
салым чыгымнарыньщ максатчан характеристикалары-салым чыгымын биру максатлары, 
салым чыгымын биру максатларына ирешу курсаткечлэре (Индикаторлары), шулай ук 
элеге Тэртипкэ кушымтаньщ II булегендэ каралган башка характеристикалар; 
салым чыгымыньщ фискаль характеристикалары-факттагы алучылар саны, салым 
чыгымнарыньщ факттагы бэм фаразланган кулэме турында, шулай ук Яда Чишмэ авыл 
жщрлеге бюджетына салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен 
декларациялэнгэн салымнар, ж;ыемнар кулэме турында белешмэлэр, шулай ук элеге 
Тэртипкэ кушымтаньщ III булегендэ каралган башка характеристикалар.; 
салым чыгымнары исемлеге - Яца Чишмэ авыл жщрлеге муниципаль программалары. 
аларньщ структур элементлары, шулай ук Яка Чишмэ авыл ж;ирлеге муниципаль 
программаларына кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, салым чыгымнары кураторлары 
киселешендэ, йэ салым чыгымнары кураторлары киселешендэ (буленмэгэн салым 
чыгымнарына карата), уз эченэ тиешле салым чыгымнарын билгелэуче нигезлэмэлэрне 
(статьялар, елешлэр, пунктлар, пунктлар, пунктчалар, абзацлар) уз эченэ алган салым 
чыгымнары ж;ыелма (буленмэгэн салым чыгымнарына карата) буенча салым чыгымнары 
ж;ыелма, башка норматив хокукый актлар бэм халыкара шартнамэлэр бэм мондый 
нигезлэмэлэрнек гамэлдэ булу вакытлары;
салым чыгымнары реестры-салым чыгымнары исемлегендэ каралган салым 
чыгымнарыньщ норматив, фискаль бэм максатчан характеристикалары турында 
белешмэлэр ж;ыелмасы;
салым чыгымы паспорты-салым чыгымнарыньщ норматив, фискаль бэм максатчан 
характеристикалары турында белешмэлэр ж;ыелмасы.
3. Яца Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитеты салым чыгымнарын бэялэу 
максатларында:
а) салым чыгымнары исемлеген тези;
б) салым чыгымнары реестрын алып бара;
в) хисап финанс елына бэм план чорына салым чыгымнарыньщ факттагы кулэмен 
бэялэуне, агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына бэм план чорына салым 
чыгымнары кулэмен бэялэуне формалаштыра;
г) салым чыгымнары кураторлары уткэрэ торган салым чыгымнарыньщ нэтиж,элелеген 
бэялэу нэтиж;элэрен гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра.
4. Яца Чишмэ авыл хщрлеге бюджетыньщ салым чыгымнарын бэялэу максатларында Яца 
Чишмэ авыл жщрлеге бюджетыньщ Баш администраторлары бэр салым чыгымына карата 
финанс хисап елыннан алдагы ел ечен Иэм шулай ук хисап елыннан алдагы алты ел ечен 
салым чыгымнарыньщ фискаль характеристикалары курсэткечлэре турында 
мэгълуматлар формалаштыралар бэм тапшыралар.
5. Салым чыгымнарын бэялэу максатларында салым чыгымнары кураторлары:
а) элеге Тэртипкэ кушымта нигезендэ исемлек буенча мэгълумат булган салым 
чыгымнары паспортларын формалаштыралар;
б) кураторлык итэ торган бэр салым чыгымнарыньщ нэтиж,элелеген бэялилэр бэм 
мондый бэя нэти>к;элэрен Яца Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитетына ж,ибэрэлэр.

II. Салым чыгымнары исемлеген формалаштыру.
Салым чыгымнары реестрын формалаштыру бэм алып бару
6. Чираттагы финанс елына бэм план чорына салым чыгымнары исемлеге проекты Яца 
Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитеты тарафыннан ел саен агымдагы финанс елыньщ 
25 мартына кадэр эшлэнэ бэм Яца Чишмэ авыл жщрлеге муниципаль программаларын 
ж;аваплы башкаручыларга, шулай ук салым чыгымнары исемлеге проекты белэн 
беркетергэ тэкъдим ителгэн башка органнарга бэм оешмаларга килештерелэ.



7. Э леге  Тэртипнед 6 пунктында курсэтелгэн органнар, оешмалар агымдагы финанс 
елыныд 5 апреленэ кадэр Яда Чишмэ авыл жщрлегенед муниципаль программалары, 
аларныд структур элементлары, Яда Чишмэ авыл жщрлегенед муниципаль 
программаларына кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, салым чыгымнары кураторлары 
буенча салым чыгымнары исемлеген карый, курсэтелгэн буленеш белэн килешмэгэн 
очракта, Яда Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитетына мондый буленешне ачыклау 
буенча тэкъдимнэр жщбэрэлэр (муниципаль программа, аныд структур элементы, 
муниципаль программаларга кермэгэн эшчэнлек юнэлешлэре, кисэтулэр булган бэр 
салым чыгымын кертергэ тиешле чыгымнар кураторы курсэтеп).
Элеге пунктныд беренче абзацында курсэтелгэн тэкъдимнэр салым чыгымнары 
кураторын узгэртуне куздэ тотсалар, мондый тэкъдимнэр салым чыгымнарыныд кураторы 
белэн килештерелергэ тиеш.
Карау нэтиж;элэре Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитетына элеге пунктныд 
беренче абзацында курсэтелгэн вакыт эчендэ жщбэрелмэгэн очракта, исемлек проекты 
килешенгэн дип санала.
Эгэр проектныд аерым позициялэренэ карата искэрмэлэр элеге пунктныд беренче 
абзацында курсэтелгэн булуне аныклау буенча конкрет тэкъдимнэр булмаса, исемлек 
проекты тиешле позициялэргэ карата килештерелгэн дип санала.
Агымдагы финанс елына бэм план чорына салым чыгымнарыныд бер ук исемлегенэ бэян 
ителгэн позициялэр елешендэ салым чыгымнары исемлеге проектын килештеру, 
муниципаль программалар исемлегенэ, муниципаль программалар структурасына 
узгэрешлэр керту бэм (яисэ) элеге Тэртипнед 6 пунктында курсэтелгэн, салым 
чыгымнары исемлеге проектыныд тиешле позициялэренэ кагылышлы органнар, 
оешмаларныд вэкалэтлэрен узгэрту очракларыннан тыш, талэп ителми.
Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитеты, салым чыгымнары исемлеге проекты 
буенча каршылыклар булганда, агымдагы финанс елныд 15 апреленэ кадэр тиешле 
органнар, оешмалар белэн килештеру кидэшмэлэре уткэруне тээмин итэ.

Элеге пунктныд алтынчы абзацында курсэтелгэн кидэшмэлэр нэтиж;элэре буенча 
ж;айга салынмаган каршылыклар агымдагы финанс елыныд 25 апреленэ кадэр Яда 
Чишмэ авыл жщрлеге башлыгы тарафыннан карала.
8. 7 эш кененнэн дэ содга калмыйча, элеге Тэртипнед 7 пунктында курсэтелгэн 
процедуралар тэмамланганнан сод, салым чыгымнары исемлеге формалашкан дип 
санала бэм Яда Чишмэ муниципаль районыныд рэсми сайтында "Интернет"мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ Яда Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитеты битендэ 
урнаштырыла.
9. Агымдагы финанс елында муниципаль программалар исемлегенэ, муниципаль 
программалар структурасына узгэрешлэр кертелгэн бэм (яисэ) элеге Тэртипнед 6 
пунктында курсэтелгэн органнар, оешмаларныд салым чыгымнары исемлегенэ 
кагылышлы вэкалэтлэрен узгэрткэн очракта, салым чыгымнары кураторлары тиешле 
узгэрешлэр датасыннан 10 эш кененнэн дэ содга калмыйча элеге исемлекне 
тегэллэштеру ечен Яда Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитетына тиешле мэгълумат 
жщбэрэ.
10. Салым чыгымнарыныд тегэллэштерелгэн исемлеге агымдагы финанс елыныд 1 
октябренэ кадэр (чираттагы финанс елына бэм план чорына Яда Чишмэ авыл жщрлеге 
бюджеты турында карар проектын формалаштыру кысаларында муниципаль 
программалар структурасын тегэллэштеру очрагында) бэм агымдагы финанс елныд 15 
декабренэ кадэр (чираттагы финанс елына бэм план чорына Яда Чишмэ авыл жщрлеге 
бюджеты турында карар проектын карау бэм раслау кысаларында муниципаль 
программалар структурасын тегэллэштеру очрагында) тезелэ.
11. Салым чыгымнары реестры Яда Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитеты билгелэгэн 
тэртиптэ тезелэ бэм алып барыла.



N1. С алы м  чы гы м нары ньщ  нэтижщлелеген бэялэу
12. Салым чыгымнарыньщ нэтщэлелеген бэялэу методикасы тиешле салым чыгымнары 
кураторлары тарафыннан формалаштырыла Ьэм Яда Чишмэ авыл ж.ирлеге башкарма 
комитеты белэн килештерелеп раслана.
13. Салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэу максатларында:
Яда Чишмэ авыл хщрлеге башкарма комитеты ел саен 20 июньгэ кадэр салым 
чыгымнарыньщ факттагы кулэмен, агымдагы финанс елына бэм план чорына салым 
чыгымнары кулэмен бэялэуне, шулай ук финанс хисап елыннан алдагы елга фискаль 
характеристикаларньщ эбэмияте турында мэгълуматларны формалаштыра Ьэм 
кураторларга >щибэрэ.;
элеге Тэртипнед 8 пункты нигезендэ тезелгэн бэм урнаштырылган салым чыгымнары 
исемлеге бэм элеге пунктньщ икенче абзацында курсэтелгэн мэгълумат нигезендэ салым 
чыгымнары паспортларын формалаштыралар бэм 15 июльгэ кадэр аларны Яда Чишмэ 
авыл ж;ирлеге башкарма комитетына тапшыралар.
14. Салым чыгымнарыньщ (шул исэптэн буленмэгэн) нэтиж;элелеген бэялэу тиешле 
салым чыгымнары кураторлары тарафыннан гамэлгэ ашырыла бэм уз эченэ ала: 
салым чыгымнарын бирунед максатка ярашлылыгын бэялэу;
салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэу.
15. Салым чыгымнарын гамэлгэ ашыруньщ максатчанлыгы критерийлары булып тора: 
салым чыгымнарыньщ (шул исэптэн буленмэгэн) муниципаль программаларньщ 
(аларньщ структур элементларыньщ) максатларына Иэм бурычларына яки Яда Чишмэ 
авыл хщрлеге социаль-икътисадый сэясэтенед башка максатларына (программасыз 
салым чыгымнарына карата) туры килуе);
ихтыяж; ташламалар, азат иту яки башка преференция.
Курсэтелгэн критерийларныд берсен генэ булса да утэмэу карала торган салым 
чыгымнарыньщ жщтэрлек булмавын курсэтэ. Бу очракта салым чыгымнары кураторына 
карала торган салым чыгымын юкка чыгаруга тэкъдим итэргэ яки аныд гамэлдэ булу 
механизмын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эзерлэргэ кирэк.
16. Нэтиж,элелекне бэялэу тиешле муниципаль программаны гамэлгэ ашыру 
нэтиж;элэренэ (аныд структур элементларына) салым чыгымнарыньщ йогынтысы йэ 
гамэлдэге муниципаль программаларга кертелмэгэн муниципаль сэясэт максатларына 
ирешу нигезендэ башкарыла Иэм салым чыгымыныд бюджет нэтиж;элелеген бэялэуне уз 
эченэ ала.
17. Нэтиж;элелек критерие сыйфатында бер курсэткечтэн дэ ким булмаган кулэмдэ 
билгелэнэ (индикатор):
- муниципаль программаныд яисэ аныд структур элементларыньщ (муниципаль 
программаларга кертелмэгэн муниципаль сэясэтнед максатлары), аныд эбэмиятенэ 
карала торган салым чыгымнары йогынты ясый торган муниципаль сэясэтнед.;
- муниципаль программаныд яисэ аныд структур элементларыньщ (муниципаль 
программаларга кертелмэгэн муниципаль сэясэт максатларыныд) максатларына 
турыдан-туры бэйле башка курсэткеч (индикаторныд).
18. Бэялэудэ тиешле курсэткеч (индикатор) эбэмиятен узгэртугэ тиешле салым 
чыгымнары елеше, салым чыгымыныд булуын исэпкэ алып Иэм аны исэпкэ алмыйча, 
курсэткеч эйэмияте арасындагы аерма буларак, тиешле салым чыгымыныд елеше 
булырга тиеш.
19. Салым чыгымнарыньщ бюджет нэтиж,элелеген бэялэу максатыннан гамэлгэ 
ашырыла:
а) куелган максатларга йэм бурычларга ирешунед альтернатив механизмнары белэн 
салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелегенэ чагыштырма анализ (альтернатив механизмнар 
кулланылган очракта), салым чыгымнарыньщ агымдагы кулэме белэн альтернатив 
мемкинлеклэрнед чыгымлылыгын чагыштыруны уз эченэ алган, салым чыгымнарыньщ 1



сумга Ьэм бю дж ет чыгымнарыныд 1 сумга (шул ук нэтиж;эгэ ирешу ечен) чагыштырма
нэтиж;эсе исаплэна.
блеге пунктныд альтернатив механизмнар сыйфатында исэпкэ алынырга мемкин, шул 
исэптэн:
Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге бюджеты акчалары исэбеннэн салым тулэучелэрнед тиешле 
категориялэрена турыдан-туры финанс ярдэменед субсидиялэре яисэ башка рэвешлэре; 
салым тулэучелэрнед тиешле категориялэре йеклэмэлэре буенча Яда Чишмэ авыл 
ж;ирлеге муниципаль гарантиялэрен биру;
салым тулэучелэрнед тиешле категориялэре эшчэнлеге елкэсендэ норматив ж;айга 
салуны Ьэм (яисэ) контроль-кузэтчелек функциялэрен гамэлгэ ашыру тэртибен 
камиллэштеру;
б) салым чыгымнарыныд ж;ыелма бюджет нэтиж;эсен (уз-узен аклау) бэялэу 
(стимуллаштыра торган салым чыгымнарына карата).
Стимуллаштыручы салым чыгымнарыныд ж;ыелма бюджет нэтиж,эсен (уз-узен аклау) 
бэялэу салым чыгымнары хисап елыннан алдагы 5 ел эчендэ, агар салым чыгымы 
нэтиж;элелекне бэялэу мизгеленэ 6 елдан артык гамэлдэ булса, килэсе формула буенча 
билгелэнэ*(1):

кайда:
i-елныд тэртип номеры, эбэмияте 1дэн 5кэ кадэр булган;
mi - i елда салым тулэуче-бенефициарлар саны;
j-тэртип номеры тулэученед, булган эбэмияте нче 1 м кадэр М;
Nij - Яда Чишмэ авыл ж;ирлегенед j-салым тулэучедэн - i-нче елда салым чыгымнары 
бенефициарыннан берлэштерелгэн бюджетына салымнар, ж;ыемнар бэм тулэулэр 
кулэме.
Яда Чишмэ авыл ж,ирлегенед хисап елында, агымдагы елда, чираттагы елда бэм (яки) 
план чорында салым чыгымнары кураторы бэм Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма 
комитеты мэгълуматлары буенча Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитеты салым 
чыгымнары кураторы мэгълуматлары буенча бэялэнэ (фаразлана).;
gi-Чираттагы финанс елына бэм план чорына Яда Чишмэ авыл ж;ирлеге бюджеты 
турындагы карарныд нигезенэ салынган чираттагы финанс елына бэм план чорына 
муниципаль берэмлекнед социаль-икътисадый усеш фаразы, шулай ук Россия 
Федерациясе Узэк банкы тарафыннан уртача сроклы перспективага билгелэнэ торган 
инфляциянед максатчан дэрэж;эсе буенча, чираттагы финанс елына бэм план чорына 
тулаем эчке продукт усешенед реаль темпыннан чыгып билгелэнэ торган i-муниципаль 
берэмлекнед берлэштерелгэн бюджетыныд салым керемнэре усешенед номиналь темпы 
(4 процент));
r-муниципаль берэмлекнед уртача сроклы базар бурыч алуларыныд исэп-хисап бэясе, ул 
7,5 процент дэрэж;эсендэ кабул ителэ.
Салым чыгымыныц нэтиж,элелеген бэялэу методикасы кысаларында салым чыгымнары 
кураторы салым чыгымнарыныд бюджет нэтиж;элелеген бэялэунед естэмэ 
критерийларын куздэ тотарга хокуклы.
BOj-салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен декларациялэнгэн 
салымнарныд, ж;ыемнарныд бэм тулэулэрнед база кулэме;:

Boj = Noj + Loj, 
кайда:
NOj-салым чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен декларациялэнгэн салымнар. 
ж;ыемнар (пэм тулэулэр кулэме, j - салым тулэучедэн-база елында салым чыгымнары 
бенефициарыннан муниципаль берэмлекнед берлэштерелгэн бюджетына салымнар, 
ж;ыемнар бэм тулэулэр кулэме;



LOj-тиеш ле  салым (башка тулэу) буенча салым чыгымнарыньщ база елында j - салым 
тулэуче-салым чыгымнары бенефициары файдасына кулэме.
База елы дип салым тулэуче-салым тулэуче - салым чыгымы бенефициары файдасына 
салым чыгымын гамэлгэ ашыра башлауга кадэрге ел, йэ хисап елыннан алдагы алтынчы 
ел, эгэр салым чыгымнары салым тулэуче - салым тулэуче-салым чыгымы бенефициары 
файдасына 6 елдан артык гамэлгэ ашырылган очракта, хисап елына кадэр хэл ителэ 
торган Ел ацлашыла.;
20. Нэтиж;элелекне бэялэу нэтиж;элэре буенча нэтиж;э формалаша:
тиешле курсэткечлэргэ (индикаторларга) ирешудэ салым чыгымнары кертеменец 
эбэмияте турында);
куелган максатларга бэм бурычларга ирешудэ нэтиж;элерэк (ким чыгымлы) альтернатив 
механизмнарныц булуы (булмавы) турында.
21. Тиешле салым чыгымнарыньщ нэтиж;элелеген бэялэу нэтиж;элэре буенча салым 
чыгымы кураторы аларньщ нэтиж;элелеге дэрэж;эсе турында гомуми нэтиж;э бэм аларны 
алга таба гамэлгэ ашыруньщ максатка ярашлылыгы турында рекомендациялэр 
формалаштыра.

Кулланыла торган башлангыч мэгълуматлар, салым чыгымнарыньщ 
нэтиж;элелеген бэялэу нэтиж;элэре бэм мондый бэялэу нэтиж;элэре буенча 
рекомендациялэр ел саен Яца Чишмэ авыл ж;ирлеге башкарма комитетына салым 
чыгымнары кураторлары тарафыннан агымдагы финанс елньщ 10 августына кадэр 
тапшырыла.
22. Яца Чишмэ авыл жщрлеге башкарма комитеты карары белэн расланган Яца Чишмэ 
авыл жщрлеге муниципаль программаларын эшлэу, гамэлгэ ашыру бэм нэтиж;элелеген 
бэялэу тэртибе нигезендэ муниципаль программаларныц нэтиж,элелеген бэялэгэндэ 
исэпкэ алына торган салым чыгымнарын бэялэу нэтиж;элэрен бэм бэялэу нэтиж;элэре 
буенча тэкъдимнэрне гомумилэштерэ.
Курсэтелгэн бэялэу нэтиж;элэре Чираттагы финанс елында бэм план чорында тиешле 
салым чыгымнарын саклауныц (тегэллэштерунец) максатка ярашлылыгы елешендэ Яца 
Чишмэ авыл жщрлеге бюджет, салым сэясэтенец теп юнэлешлэрен формалаштырганда 
исэпкэ алына.



Яца Чишмэ авыл жщрлегенец салым 
чыгымнары исемлеген ф орм ал аш ты ру 
h9M Яка Чишмэ авыл хфрлегенец 
салым чыгымнарын бэялэу тэртибенэ 
кушымта

Салым чыгымнары паспорты кертелэ торган мэгълумат исемлеге Яка Чишмэ авыл 
жщрлеге башлыгы:

Тасвирламасы Мэгълуматлар чыганагы
1. Ж,ирлек салым чыгымнарынык норматив характеристикалары (алга таба-салым1 
чыгымы)

1. Салымныц, ж;ыемнык, Тулэунек исеме, аньщ буенча 
салым чыгымнары карала

салым чыгымнары 
исемлеге

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

салым чыгымнары 
исемлеге

3.
Федераль законныц, башка норматив хокукый актныц 
салым чыгымын билгели торган нигезлэмэсенэ сылтама 
(статья, елеш, пункт, пунктча, абзац)

салым чыгымнары 
исемлеге

4. Салым чыгымын алучылар категориялэре салым чыгымнары 
исемлеге

5. Салым чыгымнарын биру шартлары салым чыгымнары 
исемлеге

6.
Салым чыгымнарынык максатчан категориясе салым чыгымы кураторы 

белешмэлэре (алга таба- 
куратор)

7. Салым чыгымнарынык гамэлдэ булу вакыты салым чыгымнары 
исемлеге

8. Салым чыгымнарынык гамэлдэ булуын туктату датасы салым чыгымнары 
исемлеге

II. Салым чыгымнарынык максатчан характеристикалары
9. Салым чыгымнарын биру максатлары куратор мэгълуматлары

10.
Салым чыгымын биру максатлары тормышка ашырыла 
торган муниципаль программаньщ (эшчэнлекнек 
программасыз юнэлеше) атамасы

салым чыгымнары 
исемлеге

11.
Салым чыгымын биру максатлары тормышка ашырыла 
торган муниципаль программаньщ структур элементлары 
исемнэре

салым чыгымнары 
исемлеге

I

12.

13.

Салым чыгымын биру максатларына ирешунец 
курсэткечлэре (Индикаторлары), шул исэптэн муниципаль 
программа Иэм аньщ структур элементлары курсэткечлэре

куратор мэгълуматлары

Салым чыгымын биру максатларына ирешунец 
курсэткечлэренец (индикаторларыньщ) факттагы 
курсэткечлэре, шул исэптэн муниципаль программа бэм 
аньщ структур элементларыньщ курсэткечлэре

куратор мэгълуматлары

14.
Агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына бэм 
план чорына салым чыгымын биру максатларына 
ирешунец (индикаторларыньщ) фараз (бэялэу) эбэмияте

куратор мэгълуматлары 1



III. Фискальные характеристика салым чыгымнары

15.
Хисап финанс елына кадэрге ел ечен салым 
чыгымнарыньщ факттагы кулэме (мед сум))

керемнэрнед баш 
администраторы, финанс 
органы мэгълуматлары *(2)

16.

Хисап финанс елына heM план чорына салым 
чыгымнарыньщ факттагы кулэмен бэялэу, агымдагы 
финанс елына, Чираттагы финанс елына бэм план чорына 
салым чыгымнары кулэмен бэялэу (мед сум))

финанс органыныд 
мэгълуматлары

17.
Финанс хисап елы (берэмлек) алдыннан салым чыгымын 
алучыларньщ факттагы саны*(3)

керемнэр баш
администраторы
мэгълуматлары

18.
Хисап финанс елына кадэрге елда салым, ж;ыю Ьэм тулэу 
ечен тулэучелэрнен факттагы саны (берэмлек))

керемнэр баш
администраторы
мэгълуматлары

19.

Авыл >цирлеге бюджетына салым, ж;ыемнар Иэм финанс 
хисап елыннан алдагы алты ел ечен тулэу (мед сум)2 ел 
ечен салым, ж;ыемнар бэм тулэу терлэре буенча салым, 
ж;ыемнар бэм салым тулэу кулэме (мед сум)

керемнэр баш
администраторы
мэгълуматлары

20.

Хисап финанс елына кадэрге алты ел ечен тиешле салым 
чыгымнарын алучылар тарафыннан тулэу ечен 
декларациялэнгэн салым, ж;ыемнар бэм тулэулэр кулэме 
(мед сум)2

керемнэр баш
администраторы
мэгълуматлары

* (1) китерелгэн формула буенча исэп-хисап исемлеге финанс органы тарафыннан 
билгелэнэ торган салым чыгымнарына карата гамэлгэ ашырыла.
*(2) Яка Чишмэ авыл ж;ирлегенед салым чыгымнары исемлеген формалаштыру h8M Яда 
Чишмэ авыл ж,ирлегенед салым чыгымнарын бэялэу тэртибенед 11 пунктында каралган 
очракларда Ьэм тэртиптэ.


