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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары 

исемлеген формалаштыру һәм салым 

чыгымнарын бәяләү тәртибе турында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 174.3 статьясындагы 2 пункты, 

Татарстан Республикасы Бюджет кодексының 53.5 статьясы, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең 2019 елның 22 июнендәге 796 номерлы«Россия Федерациясе 

субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең салым чыгымнарын бәяләүгә 

гомуми таләпләр турында»  карары нигезендә Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге башкарма комитеты карар бирә: 

1.Әлеге карарга кушымта нигезендә, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының  « Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү 

тәртибен расларга . 

3. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә. 

3. Әлеге карарны  «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында»  түбәндәге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белән игълан итәргә: 

http://pravo.tatarstan.ru. һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http: //aznakayevo. tatar. ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
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Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

карарына кушымта 

«27» февраль 2020 №4 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Татар Шуган авыл 

җирлеге"   салым чыгымнары исемлеген һәм салымнарны бәяләүне  

формалаштыру тәртибе   

                                     1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары исемлеген 

формалаштыруның һәм салым чыгымнарын бәяләүнең әлеге тәртибе (алга таба – 

Тәртип) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы « Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 

кагыйдәләрен һәм салым чыгымнарын бәяләү методикасын билгели. 

1.2. Әлеге тәртиптә Россия Федерациясе субъектларының һәм муниципаль 

берәмлекләрнең салым чыгымнарын бәяләүгә карата "Россия Федерациясе 

субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең салым чыгымнарын бәяләүгә 

карата гомуми таләпләр турында"2019 елның 22 июнендәге 796 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Россия Федерациясе 

субъектларының һәм муниципаль берәмлекләрнең салым чыгымнарын бәяләүгә 

карата гомуми таләпләр буенча билгеләнгән терминнар һәм төшенчәләр кулланыла. 

1.3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының « Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарын муниципаль 

программаларга кертү Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының « 

Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль программалары, 

муниципаль программаларның структур элементлары һәм (яисә) муниципаль 

программаларга карамаган социаль-икътисадый сәясәте максатларыннан чыгып 

гамәлгә ашырыла. 

1.4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының салым 

чыгымнарын бәяләү максатыннан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл җирлеге башкарма комитеты: 

а) салым чыгымнары исемлеген формалаштыра; 

б) хисап финанс елына салым чыгымнарының факттагы күләмен бәяләүне, 

агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына һәм план чорына салым чыгымы 

күләмен бәяләүне формалаштыра; 

в) салым чыгымнары кураторлары үткәрә торган салым чыгымнарының 

нәтиҗәлелеген бәяләү нәтиҗәләрен гомумиләштерүне гамәлгә ашыра. 



1.5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты керемнәренең Баш 

администраторлары салым чыгымнарын бәяләү максатларында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитетына хисап финанс елы өчен «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарының фискаль 

характеристикалары, шулай ук хисап финанс елына алдагы 6 ел өчен «Татар Шуган 

авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенең стимуллаштыручы салым чыгымнары 

турында мәгълүмат бирә.  

1.6. Салым чыгымнарын бәяләү максатларында салым чыгымнары 

кураторлары: 

а) әлеге Тәртипкә кушымта нигезендә исемлек буенча мәгълүмат булган 

салым чыгымнары паспортларын формалаштыралар; 

б) кураторлык ителә торган һәр салым чыгымының нәтиҗәлелеген бәялиләр 

һәм мондый бәя нәтиҗәләрен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуган авыл җирлеге башкарма комитетына юллыйлар. 

2. Азнакай районы " Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары исемлеген формалаштыру характеристикалары 

2.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең чираттагы финанс елына һәм план чорына 

салым чыгымнары исемлеге проекты агымдагы елның 25 мартына кадәр Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Татар Шуган авыл җирлеге 

башкарма комитеты тарафыннан төзелә һәм муниципаль программаларны җаваплы 

башкаручыларга, шулай ук салым чыгымнары исемлеге проекты белән салым 

чыгымнары кураторлары сыйфатында беркетергә тәкъдим ителә торган башка 

органнарга һәм оешмаларга килештерүгә җибәрелә. 

2.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары кураторлары агымдагы 

елның 5 апреленә кадәр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарын 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль программалары һәм (яки) 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең социаль-икътисадый сәясәте максатлары 

буенча тәкъдим ителә торган салым чыгымнары исемлеге проектын 

карыйлар.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Татар Шуган 

авыл җирлеге башкарма комитетына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым 

чыгымнары исемлеге проектын килештерү турында хәбәр итәләр. 



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары исемлеге проекты белән 

килешмәгән очракта, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары 

кураторлары агымдагы елның 5 апреленә кадәр Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнарын бүлүне төгәлләштерү һәм (яисә) Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең муниципаль программалары һәм (яки) Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең социаль-икътисадый һәм (яисә) Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым 

чыгымнары кураторларын үзгәртү буенча тәкъдимнәр һәм Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең салым чыгымнары исемлеге проектында каралган салым чыгымнары 

кураторларын үзгәртү буенча тәкъдимнәр кертелде. Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең салым чыгымнары кураторларын үзгәртү буенча Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары кураторы тарафыннан кертелә торган 

тәкъдимнәр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының « Татар 

Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең тәкъдим ителә торган салым 

чыгымнары кураторлары белән килештерелергә тиеш. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары кураторлары Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары исемлеге һәм Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең салым чыгымнары кураторларын үзгәртү буенча тәкъдимнәр белән 

килешмәгән очракта, агымдагы елның 15 апреленә кадәр Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең әлеге салым чыгымнары кураторлары белән килешү процедураларын 

үткәрүне тәэмин итә. 

2.3. 9. Әлеге Тәртипнең 8 пунктында күрсәтелгән процедуралар 

тәмамланганнан соң 7 эш көненнән дә соңга калмыйча, салым чыгымнары исемлеге 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Интернет»мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында формалаштырылган дип санала 

һәм урнаштырыла. 

2.4.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары исемлегенә кертелгән 

мәгълүматны үзгәртүне күздә тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгән 

очракта, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл 



җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары кураторлары тиешле 

норматив хокукый акт үз көченә кергән көннән соң 10 эш көне эчендә Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге башкарма 

комитетына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары исемлегенә үзгәрешләр 

кертү кирәклеге турында мәгълүмат юллыйлар.  

  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Татар Шуган авыл 

җирлеге башкарма комитеты алынган мәгълүмат нигезендә Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең салым чыгымнары исемлегенә тиешле үзгәрешләр кертә. 

2.5. Салым чыгымнарының төгәлләштерелгән исемлеге агымдагы финанс 

елының 1 октябренә кадәр (чираттагы финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге бюджеты турындагы карар проектын формалаштыру 

кысаларында муниципаль программалар структурасын төгәлләштерү очрагында) 

һәм агымдагы финанс елының 15 декабренә кадәр (чираттагы финанс елына һәм 

план чорына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар 

Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турындагы карар проектын 

карау һәм раслау кысаларында муниципаль программалар структурасын 

төгәлләштерү очрагында) төзелә. 

3. Татарстан Рсепубликасы Азнакай муниципаль районы " Татар Шуган авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарын бәяләү тәртибе 

3.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарын бәяләү Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары кураторы тарафыннан үткәрелә. 

Бәяләү нәтиҗәләре (әлеге Тәртипкә кушымтада күрсәтелгән күрсәткечләрне 

чагылдырып), үткәрелгән исәп-хисаплар буенча аналитик язманы һәм әлеге исәп-

хисаплар нигезендә ясалган нәтиҗәләрне аңлатуны (нигезләү) кушып, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма 

комитетына җибәрелә. 

3.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлекгенең салым чыгымнарын бәяләүне үткәрү 

максатында   Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган 

авыл җирлеге башкарма комитеты ел саен 20 июньгә кадәр салым чыгымнары 

кураторларына хисап финанс елына, чираттагы финанс елына һәм план чорына 

салым чыгымнарының факттагы күләмен бәяләүне, агымдагы финанс елына, 

чираттагы финанс елына һәм план чорына салым чыгымнары күләмнәрен бәяләүне, 

шулай ук хисап финанс елына кадәрге ел өчен фискаль характеристикаларның 

әһәмияте турында мәгълүматларны формалаштыра һәм җибәрә. 



3.3. Әлеге Нигезләмәнең 13 пунктында күрсәтелгән салым чыгымнары һәм 

мәгълүмат исемлегенең 9 пункты нигезендә формалаштырылган һәм 

урнаштырылган салым чыгымнары кураторлары салым чыгымнары паспортларын 

формалаштыралар һәм 15 июльгә кадәр аларны Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Татар Шуган авыл җирлеге Башкарма комитетына тапшыралар. 

3.4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге  Башкарма комитеты агымдагы елның 1 октябренә кадәр "Татар Шуган 

_авыл җирлеге" муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарының нәтиҗәлелеген ел 

саен бәяләү нәтиҗәләре турында мәгълүматны  Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының рәсми сайтында "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә  урнаштыра. 

3.5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Татар Шуган авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарының нәтиҗәлелеген бәяләү 

түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

а) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Татар Шуган авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарының максатчанлыгын бәяләү; 

б) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Татар Шуган авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең  берәмлегенең  салым чыгымнары 

нәтиҗәлелеген бәяләү. 

3.6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Татар Шуган авыл 

җирлеге" муниципаль берәмлегенең   салым чыгымнарының максатчанлыгы 

критерийлары булып түбәндәгеләр тора: 

   Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Татар Шуган авыл 

җирлеге"  муниципаль берәмлегенең  муниципаль программалар максатларына, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең  муниципаль программаларының структур 

элементларына һәм (яки) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

программаларына кермәгән Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең социаль-икътисадый 

сәясәте максатларына туры килү-килмәве;   

салым түләүчеләрнең ташламалардан файдаланучыларның саны һәм 

бишьеллык чорда түләүчеләрнең гомуми саны белән чагыштыруы белән 

характерлана торган салым ташламаларына ихтыяҗы бар. 

Кирәк булганда, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар 

Шуган авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары кураторлары 

тарафыннан түләүчеләргә ташламалар бирүнең максатчанлыгының башка 

критерийлары билгеләнергә мөмкин. 



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары  әлеге пунктта күрсәтелгән 

критерийларның берсенә булса да туры килмәгән очракта, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары  кураторына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Татар Шуган авыл җирлеге» башкарма комитетына  түләүчеләргә 

ташламаларны саклау (аныклау, юк итү) турында тәкъдимнәр кертелә. 

3.7. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымының нәтиҗәлелек 

критерие буларак Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар 

Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль программасы 

максатларына яисә Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең социаль-икътисадый 

сәясәте максатларына ирешүнең ким дигәндә бер күрсәткече (индикаторы) йә 

татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең муниципаль программаларына керми торган 

башка күрсәткеч (индикатор) билгеләнә. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең муниципаль программасы максатларына 

ирешү күрсәткечен (индикаторын) үзгәртүгә һәм (яисә) Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең социаль-икътисадый сәясәте максатларына ирешүгә түләүчеләр өчен 

каралган ташламалар Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең күрсәтелгән күрсәткечнең 

(индикаторның) әһәмиятен һәм ташламаларны исәпкә алмыйча, әлеге күрсәткечнең 

(индикаторның) әһәмиятен исәпкә алып, аерма буларак исәпләнә. 

3.8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарының нәтиҗәлелеген 

бәяләү Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең бюджет чыгымнарының нәтиҗәлелеген 

бәяләүне үз эченә ала. 

«3.9. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарының бюджет 

нәтиҗәлелеген бәяләү максатларында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

программасы һәм (яки) «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

социаль-икътисадый сәясәте максатларына ирешүнең альтернатив механизмнарын 

куллану нәтиҗәлелегенә һәм альтернатив механизмнарын куллану нәтиҗәлелегенә 

чагыштырма анализ ясала Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

программаларына керми торган өлешендә, шулай ук Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 



берәмлегенең стимуллаштыручы салым чыгымнарының җыелма бюджет эффектын 

(самоокупаемость) бәяләү. 

3.10. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль программасы максатларына 

ирешүнең альтернатив механизмнарын һәм (яисә) Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

муниципаль программаларга карамаган социаль-икътисадый сәясәте максатларына 

ирешүнең альтернатив механизмнарын куллану очрагында, Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең бюджет чыгымнары күләмнәрен чагыштыру үз эченә ала., Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге»  

муниципаль берәмлегенең муниципаль программасы максатларына ирешүгә һәм 

(яисә) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең социаль-икътисадый сәясәте 

максатларына ирешүгә бирелгән ташламалар күләмнәрен (күрсәткеч (индикатор) 

күләмен исәпләү) раслау турында, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Татар Шуган авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең муниципаль 

программаларының 1 сумга һәм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты 

чыгымнарының 1 сумына шул ук күрсәткечкә (индикатор) ирешү өчен альтернатив 

механизмнар кулланылган очракта. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең муниципаль программасы һәм (яисә) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең социаль-икътисадый сәясәте максатларына ирешүнең 

альтернатив механизмнары сыйфатында Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

муниципаль программаларына карамаган социаль-икътисадый сәясәт максатларына 

ирешүнең альтернатив механизмнары буларак исәпкә алынырга мөмкин, шул 

исәптән: 

а) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлеге бюджеты акчалары исәбеннән ташламаларга 

ия булган түләүчеләргә турыдан-туры финанс ярдәме күрсәтүнең субсидияләр яисә 

башка рәвешләре; 

б) ташламаларга хокукы булган түләүчеләрнең йөкләмәләре буенча 

муниципаль гарантияләрне бирү; 

в) ташламаларга хокуклы түләүчеләр эшчәнлеге өлкәсендә норматив җайга 

салуны һәм (яки) контроль-күзәтчелек функцияләрен гамәлгә ашыру тәртибен 

камилләштерү. 

3.11. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең стимуллаштыручы салым чыгымнарының 



җыелма бюджет эффектын (үз - үзеңне җыюны) бәяләү тиешле ташламаларны 

түләүчеләр өчен биш хисап елы эчендә, ә күрсәтелгән ташламалар алты елдан артык 

гамәлдә булган очракта-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымының 

нәтиҗәлелеген бәяләү көненә (Е) түбәндәге формула буенча билгеләнә:  

 

биредә: 

i-елның тәртип номеры, бердән бишкә кадәр әһәмияткә ия; 

mi - i-нче елда ташламадан файдаланучы түләүчеләр саны; 

j-тәртип номеры түләүченең, ия булган әһәмияте нче бер кадәр m; 

Nij - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең берләштерелгән бюджетына i нче салым 

түләүче тарафыннан декларацияләнгән салым күләме. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең стимуллаштыручы салым чыгымнарының 

җыелма бюджет эффектын (үз-үзеңә җыелуын) бәяләү үткәрелгән көнне 

ташламаларга хокуклы түләүчеләр өчен алты елдан да ким булмаган очракта, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең берләштерелгән бюджетына түләнергә тиешле 

салым күләме Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Татар 

Шуган авыл җирлеге башкарма комитеты һәм салым чыгымы кураторы 

мәгълүматлары буенча бәяләнә (фаразлана); 

Boj-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең консолидацияләнгән бюджетына түләү 

өчен декларацияләнгән салымнарның база күләме j-нче түләүченең база елындагы 

кереме; 

gi - Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнә торган 

база елы күрсәткечләренә карата i-муниципаль берәмлек берләштерелгән 

бюджетының салым керемнәре үсешенең номиналь темпы; 

r-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең уртача вакытлы базар бурыч алуларының исәп-

хисап бәясе, ул түбәндәге формула буенча исәпләнә:  

r = іинф + p + c, 

биредә: 

іинф-максатчан инфляция дәрәҗәсе (4 процент); 
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p-реаль процент ставкасы, ул 2,5 процент дәрәҗәсендә билгеләнә; 

c-хисап чорында муниципаль бурычның керемнәргә (кире кайтарылмый 

торган түләүләрне исәпкә алмыйча) мөнәсәбәтенә бәйле рәвештә әлеге документның 

максатлары өчен исәпләнә торган куркыныч өчен кредит премиясе: 

әгәр күрсәтелгән мөнәсәбәт 50 проценттан ким булса, кредит премиясе риск 

өчен 1 процентка тигез кабул ителә; 

әгәр күрсәтелгән мөнәсәбәт 50дән 100 процентка кадәр булса, кредит 

премиясе риск өчен 2 процентка тигез кабул ителә; 

әгәр күрсәтелгән мөнәсәбәт 100 проценттан артык булса, кредит премиясе 3 

процентка тигез кабул ителә. 

3.12. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең консолидацияләнгән бюджетына түләү 

өчен декларацияләнгән салымнарның база күләме j-түләүче тарафыннан база елында 

(Boj) формула буенча исәпләнә: 

Boj = Noj + Loj, 

биредә: 

Noj-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең консолидацияләнгән бюджетына түләү 

өчен декларацияләнгән салым күләме; 

Loj-j-түләүчегә база елында бирелгән ташламалар күләме. 

Төп tл астында j-түләүче тарафыннан ташламалар куллана башлаган ел алдагы 

ел, яисә түләүчегә ташлама алты елдан артык бирелсә, хисап елына кадәрге алтынчы 

ел аңлашыла. 

3.13.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымының нәтиҗәлелеген бәяләү 

нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар 

Шуган авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымы кураторы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге салым чыгымының максатчан характеристикаларына ирешү 

турында нәтиҗәләр чыгара, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

программасы максатларына һәм (яисә) Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

муниципаль программаларына карамаган социаль-икътисадый сәясәте максатларына 

ирешүгә һәм (яисә) максатларына ирешүгә салым чыгымнарының бер өлешен кертү 

турында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган 

авыл җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым кертүе өлешендә, шулай ук 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 



җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты өчен нәтиҗәлерәк (аз чыгымлы) 

муниципаль программа максатларына һәм (яки) муниципаль программаларга 

карамаган «Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең социаль-

икътисадый сәясәте максатларына ирешүнең альтернатив механизмнары булу яки 

булмау турында. 

3.14. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл 

җирлеге башкарма комитеты Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымнары 

кураторлары тарафыннан бирелгән салым чыгымнарын бәяләү нәтиҗәләре һәм 

рекомендацияләрен гомумиләштерә. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге»  муниципаль берәмлегенең салым чыгымнарын карау нәтиҗәләре 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең бюджет һәм салым сәясәтенең төп 

юнәлешләрен формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамәлгә 

ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләгәндә исәпкә алына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым 

чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм 

салым чыгымнарын бәяләү тәртибенә 

кушымта 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымы паспортына кертелгән мәгълүмат 

исемлеге 

Күрсәткеч атамасы Мәгълүматлар чыганагы 

1 2 

I. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең салым чыгымының норматив һәм максатчан 

характеристикалары 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым ташламаларын, азат ителүне һәм салымнар буенча 

башка преференцияләрне билгели торган норматив 

хокукый акты 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл 

җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актларында билгеләнгән салым 

ташламалары, азат итүләр һәм башка преференцияләр 

бирү шартлары 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл 

җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

3. Салым түләүчеләрнең максатчан категориясе (аларга 

салым ташламалары, азат итү һәм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең норматив 

хокукый актларында билгеләнгән башка преференцияләр 

каралган 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл 

җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым ташламаларын, азат ителүне һәм салымнар буенча 

башка преференцияләрне билгели торган норматив-

хокукый актлары нигезләмәләренең үз көченә керү датасы 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган авыл 

җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актлары тарафыннан бирелгән салым 

ташламаларына, салым ташламаларына, азат итүгә һәм 

башка салым буенча преференцияләргә хокукның гамәлдә 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 



булу датасы комитеты мәгълүматлары 

6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актлары белән бирелгән салым 

ташламалары, азат итү һәм башка преференцияләр 

гамәлдә булу чоры 

 Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге Башкарма 

комитет мәгълүматлары 

7. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актларында билгеләнгән салым 

ташламаларының, азат ителүләренең һәм башка 

преференцияләрнең гамәлдә булуын туктату датасы 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

8. Салым ташламаларының, азат ителүләренең һәм 

салымнар буенча башка преференцияләрнең исеме 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

9. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнарының максатчан категориясе 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

10. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актларында билгеләнгән салым 

ташламалары, салым түләүчеләр өчен азат итү һәм башка 

преференцияләр бирү максатлары 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл 

җирлеге» муниципаль 

берәмлегенең салым 

чыгымнары кураторының 

мәгълүматлары  

11. Салым ташламалары, азат итү һәм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең норматив 

хокукый актларында билгеләнгән башка преференцияләр 

каралган салым ташламалары һәм башка преференцияләр 

каралган. 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

12. Түләүчеләрнең аерым категорияләренә бирелгән салым 

ташламаларының, азат ителүләренең һәм башка 

преференцияләрнең башка түләүчеләр белән 

чагыштырганда өстенлекләре үзенчәлекләрен билгели 

торган төре 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

13. Салым ташламалары, азат итү һәм салымнар буенча 

башка преференцияләр бирелә торган салым ставкасы 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 



күләме районы Татар Шуган  

авыл җирлеге башкарма 

комитеты мәгълүматлары 

14.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Татар Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

муниципаль программалары һәм (яисә) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Татар 

Шуганы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

социаль-икътисадый сәясәте максатларына ирешү 

күрсәткече (Индикаторы), Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы " Татар Шуганы авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең муниципаль 

программаларына кермәгән керемнәр, салым 

ташламалары, азат итүләр һәм башка преференцияләр 

бирү белән бәйле рәвештә 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районыны «Татар Шуган 

авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары 

кураторының 

мәгълүматлары. 

15. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган  авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымы (әгәр Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымы икътисадый 

эшчәнлекнең аерым төрләре өчен салым ташламаларына, 

азат ителүгә һәм башка преференцияләренә бәйле булса), 

икътисадый эшчәнлекнең аерым төрләре өчен салым 

ташламаларына, азат ителүгә һәм башка 

преференцияләренә бәйле булачак. 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районыны «Татар Шуган 

авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары 

кураторының 

мәгълүматлары. 

II. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Татар Шуган авыл җирлеге" 

муниципаль берәмлегенең салым чыгымының фискаль характеристикалары 

17. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

Хисап елы һәм аннан алдагы ел өчен норматив-хокукый 

актлары нигезендә салым ташламалары, салым 

түләүчеләргә бирелә торган башка преференцияләр 

күләме, мең сумнарда. 

Керемнәрнең баш 

администраторы 

мәгълүматлары 

18. Агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына һәм 

план чорына салым түләүчеләр өчен бирелгән салым 

ташламалары, азат итүләр һәм башка преференцияләр 

күләмен бәяләү, мең сумнарда. 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районыны «Татар Шуган 

авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары 

кураторының 

мәгълүматлары. 

19. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Керемнәрнең баш 
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«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актларында билгеләнгән салым 

ташламасыннан, азат итүдән һәм башка преференциядән 

файдаланган салым түләүчеләр саны, берәмлек. 

администраторы 

мәгълүматлары 

20. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

норматив хокукый актларында билгеләнгән, салым 

ташламаларына, азат ителүгә  һәм башка 

преференцияләргә хокукы булган салым түләүчеләр 

тарафыннан Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең берләштерелгән бюджетына 

түләү өчен декларацияләнгән салымнарның база күләме, 

мең сумнарда.   

Керемнәрнең баш 

администраторы 

мәгълүматлары 

21. Хисап финанс елына кадәрге алты ел эчендә азат ителгән 

һәм башка преференцияләргә хокуклы салым түләүчеләр 

тарафыннан Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районыны «Татар Шуган авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең берләштерелгән бюджетына 

түләү өчен декларацияләнгән салым күләме, мең 

сумнарда. 

Керемнәрнең баш 

администраторы 

мәгълүматлары 

22. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыны 

«Татар Шуган авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымының нәтиҗәлелеген бәяләү нәтиҗәләре. 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районыны «Татар Шуган 

авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең 

салым чыгымнары 

кураторының 

мәгълүматлары. 

 

 


