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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «28» февраль 2020 ел № 3

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Тымытык авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец 
салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру hэм салым чыгымнарын 
бэялэY тэртибе турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 174.3 статьясындагы 2 пункты, 
Татарстан Республикасы Бюджет кодексыныц 53.5 статьясы, Россия Федерациясе 
Хекумэтенец 2019 елныц 22 июнендэге 796 номерлы«Россия Федерациясе 
субъектларыныц hэм муниципаль берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ 
гомуми талэплэр турында» карары нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге башкарма комитеты карар бирэ:

1.Элеге карарга кушымта нигезендэ, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Тымытык авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец 
салым чыгымнары исемлеген формалаштыру hэм салым чыгымнарын бэялэY 
тэртибен расларга .

3. Элеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук 
менэсэбэтлэренэ кагыла дип билгелэргэ.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълYматыныц рэсми 
порталында» тYбэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru. hэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында 
интернет-телекоммуникация челтэрендэ тYбэндэге веб-адрес буенча урнаштырырга: 
http: //aznakayevo. tatar. ru.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Y3 естемдэ калдырам.

Башлык:
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Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Тымытык 
авыл щирлеге башкарма комитеты 
карарына кушымта 
« 28» февраль 2020 № 3

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы "Тымытык авыл 
жирлеге" салым чыгымнары исемлеген h3M салымнарны 

бэялэуне формалаштыру тэртибе 

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Тымытык авыл 

щирлеге» муниципаль берэмлегенен салым чыгымнары исемлеген 
формалаштырунын, hэм салым чыгымнарын бэялэYнен элеге тэртибе (алга таба -  
Тэртип) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Тымытык авыл 
щирлеге» муниципаль берэмлегенен салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 
кагыйдэлэрен hэм салым чыгымнарын бэялэY методикасын билгели.(алга таба -  
авыл щирлеге)

1.2. Элеге тэртиптэ Россия Федерациясе субъектларыньщ hэм муниципаль 
берэмлеклэрнен салым чыгымнарын бэялэYгэ карата "Россия Федерациясе 
субъектларынын hэм муниципаль берэмлеклэрнен салым чыгымнарын бэялэугэ 
карата гомуми талэплэр турында"2019 елнын 22 июнендэге 796 номерлы Россия 
Федерациясе Хекумэте карары белэн расланган Россия Федерациясе 
субъектларынын hэм муниципаль берэмлеклэрнен салым чыгымнарын бэялэугэ 
карата гомуми талэплэр буенча билгелэнгэн терминнар hэм тешенчэлэр кулланыла.

1.3. Авыл щирлегенен салым чыгымнарын муниципаль программаларга кертY 
авыл щирлегенен муниципаль программалары, муниципаль программаларнын 
структур элементлары hэм (яисэ) муниципаль программаларга карамаган социаль- 
икътисадый сэясэте максатларыннан чыгып гамэлгэ ашырыла.

1.4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районынын салым 
чыгымнарын бэялэY максатыннан Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тымытык авыл щирлеге башкарма комитеты: (алга таба -  башкарма 
комитет)

а) салым чыгымнары исемлеген формалаштыра;
б) хисап финанс елына салым чыгымнарынын факттагы кYлэмен бэялэуне, 

агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына hэм план чорына салым чыгымы 
^лэм ен бэялэYне формалаштыра;

в) салым чыгымнары кураторлары уткэрэ торган салым чыгымнарынын 
нэтищэлелеген бэялэY нэтищэлэрен гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра.

1.5. Авыл щирлегенен бюджеты керемнэренен Баш администраторлары салым 
чыгымнарын бэялэY максатларында авыл щирлегенен Башкарма комитетына хисап 
финанс елы ечен авыл щирлегенен салым чыгымнарынын фискаль 
характеристикалары, шулай ук хисап финанс елына алдагы 6 ел ечен авыл 
щирлегенен стимуллаштыручы салым чыгымнары турында мэгълумат бирэ.



1.6. Салым чыгымнарын бэялэY максатларында салым чыгымнары 
кураторлары:

а) элеге Тэртипкэ кушымта нигезендэ исемлек буенча мэгьлумат булган 
салым чыгымнары паспортларын формалаштыралар;

б) кураторлык ителэ торган hэр салым чыгымыныц нэтижэлелеген бэялилэр 
hэм мондый бэя нэтижэлэрен башкарма комитетка юллыйлар.

2. Авыл ^ирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 
характеристикалары

2.1. Авыл жирлегенен чираттагы финанс елына hэм план чорына салым 
чыгымнары исемлеге проекты агымдагы елнын 25 мартына кадэр башкарма комитет 
тарафыннан тезелэ hэм муниципаль программаларны жаваплы башкаручыларга, 
шулай ук салым чыгымнары исемлеге проекты белэн салым чыгымнары 
кураторлары сыйфатында беркетергэ тэкьдим ителэ торган башка органнарга hэм 
оешмаларга килештерYгэ жибэрелэ.

2.2. Авыл жирлегенен салым чыгымнары кураторлары агымдагы елнын 5 
апреленэ кадэр авыл жирлегенен салым чыгымнарын авыл жирлегенен муниципаль 
программаторы hэм (яки) авыл жирлегенен социаль-икътисадый сэясэте максатлары 
буенча тэкьдим ителэ торган салым чыгымнары исемлеге проектын карыйлар. 
Тымытык авыл жирлеге башкарма комитетына авыл жирлегенен салым чыгымнары 
исемлеге проектын килештерY турында хэбэр итэлэр.

авыл жирлегенен салым чыгымнары исемлеге проекты белэн килешмэгэн 
очракта, авыл жирлегенен салым чыгымнары кураторлары агымдагы елнын 5 
апреленэ кадэр авыл жирлегенен салым чыгымнарын бYЛYне тегэллэштерY hэм 
(яисэ) авыл жирлегенен муниципаль программалары hэм (яки) авыл жирлегенен 
социаль-икътисадый hэм (яисэ) авыл жирлегенен салым чыгымнары кураторларын 
YЗгэртY буенча тэкьдимнэр hэм авыл жирлегенен салым чыгымнары исемлеге 
проектында каралган салым чыгымнары кураторларын YЗгэртY буенча тэкьдимнэр 
кертелде. авыл жирлегенен салым чыгымнары кураторларын YЗгэртY буенча авыл 
жирлегенен салым чыгымнары кураторы тарафыннан кертелэ торган тэкьдимнэр 
авыл жирлегенен тэкьдим ителэ торган салым чыгымнары кураторлары белэн 
килештерелергэ тиеш.

Авыл жирлегенен салым чыгымнары кураторлары авыл жирлегенен салым 
чыгымнары исемлеге hэм авыл жирлегенен салым чыгымнары кураторларын 
YЗгэртY буенча тэкьдимнэр белэн килешмэгэн очракта, агымдагы елнын 15 апреленэ 
кадэр авыл жирлегенен элеге салым чыгымнары кураторлары белэн килешY 
процедураларын YткэрYне тээмин итэ.

2.3. 9. Элеге Тэртипнен 8 пунктында ^рсэтелгэн процедуралар 
тэмамланганнан сон 7 эш кененнэн дэ сонга калмыйча, салым чыгымнары исемлеге 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районынын «Интернет»мэгьлYмат- 
телекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында формалаштырылган дип санала 
hэм урнаштырыла.



2.4. Авыл щирлегенен салым чыгымнары исемлегенэ кертелгэн мэгълуматны 
YЗгэртYне ^ зд э  тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгэн очракта, авыл 
щирлегенен салым чыгымнары кураторлары тиешле норматив хокукый акт Y3 
кеченэ кергэн кеннэн сон 10 эш кене эчендэ Тымытык авыл щирлеге башкарма 
комитетына авыл щирлегенен салым чыгымнары исемлегенэ Yзгэрешлэр кертY 
кирэклеге турында мэгълYмат юллыйлар.

Тымытык авыл щирлеге башкарма комитеты алынган мэгълYмат нигезендэ 
авыл щирлегенен салым чыгымнары исемлегенэ тиешле Yзгэрешлэр кертэ.

2.5. Салым чыгымнарынын тегэллэштерелгэн исемлеге агымдагы финанс 
елынын 1 октябренэ кадэр (чираттагы финанс елына hэм план чорына авыл щирлеге 
бюджеты турындагы карар проектын формалаштыру кысаларында муниципаль 
программалар структурасын тегэллэштерY очрагында) hэм агымдагы финанс 
елынын 15 декабренэ кадэр (чираттагы финанс елына hэм план чорына авыл 
щирлеге бюджеты турындагы карар проектын карау hэм раслау кысаларында 
муниципаль программалар структурасын тегэллэштерY очрагында) тезелэ.

3. Авыл жирлегенец салым чыгымнарын бэялэу тэртибе

3.1. Авыл щирлегенен салым чыгымнарын бэялэY авыл щирлегенен салым 
чыгымнары кураторы тарафыннан уткэрелэ. БэялэY нэтищэлэре (элеге Тэртипкэ 
кушымтада кYрсэтелгэн кYрсэткечлэрне чагылдырып), уткэрелгэн исэп-хисаплар 
буенча аналитик язманы hэм элеге исэп-хисаплар нигезендэ ясалган нэтищэлэрне 
анлатуны (нигезлэY) кушып, Тымытык авыл щирлеге Башкарма комитетына 
щибэрелэ.

3.2. Авыл щирлегенен салым чыгымнарын бэялэYне YткэрY максатында 
Тымытык авыл щирлеге башкарма комитеты ел саен 20 июньгэ кадэр салым 
чыгымнары кураторларына хисап финанс елына, чираттагы финанс елына hэм план 
чорына салым чыгымнарынын факттагы ^лэм ен бэялэYне, агымдагы финанс елына, 
чираттагы финанс елына hэм план чорына салым чыгымнары ^лэмнэрен бэялэYне, 
шулай ук хисап финанс елына кадэрге ел ечен фискаль характеристикаларнын 
эhэмияте турында мэгълYматларны формалаштыра hэм щибэрэ.

3.3. Элеге Нигезлэмэнен 13 пунктында кYрсэтелгэн салым чыгымнары hэм 
мэгълYмат исемлегенен 9 пункты нигезендэ формалаштырылган hэм 
урнаштырылган салым чыгымнары кураторлары салым чыгымнары паспортларын 
формалаштыралар hэм 15 июльгэ кадэр аларны Тымытык авыл щирлеге Башкарма 
комитетына тапшыралар.

3.4. Тымытык авыл щирлеге Башкарма комитеты агымдагы елнын 1 
октябренэ кадэр авыл щирлегенен салым чыгымнарынын нэтищэлелеген ел саен 
бэялэY нэтищэлэре турында мэгълYматны Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районынын рэсми сайтында "Интернет" мэгълYмат-телекоммуникация 
челтэрендэ урнаштыра.

3.5. Авыл щирлегенен салым чыгымнарынын нэтищэлелеген бэялэY 
тYбэндэгелэрне Y3 эченэ ала:

а) Авыл щирлегенен салым чыгымнарынын максатчанлыгын бэялэY;



б) Авыл щирлегенен салым чыгымнары нэтищэлелеген бэялэY.
3.6. Авыл щирлегенен салым чыгымнарынын максатчанлыгы критерийлары 

булып тYбэндэгелэр тора:
Авыл щирлегенен муниципаль программалар максатларына, авыл 

щирлегенен муниципаль программаларынын структур элементларына hэм (яки) 
авыл щирлегенен муниципаль программаларына кермэгэн авыл щирлегенен 
социаль-икътисадый сэясэте максатларына туры килY-килмэве;

салым тYлэYчелэрнен ташламалардан файдаланучыларнын саны hэм 
бишьеллык чорда тYлэYчелэрнен гомуми саны белэн чагыштыруы белэн 
характерлана торган салым ташламаларына ихтыящы бар.

Кирэк булганда, авыл щирлегенен салым чыгымнары кураторлары 
тарафыннан тYлэYчелэргэ ташламалар бирYнен максатчанлыгынын башка 
критерийлары билгелэнергэ мемкин.

Авыл щирлегенен салым чыгымнары элеге пунктта ^рсэтелгэн 
критерийларнын берсенэ булса да туры килмэгэн очракта, авыл щирлегенен салым 
чыгымнары кураторына Тымытык авыл щирлеге башкарма комитетына 
тYлэYчелэргэ ташламаларны саклау (аныклау, юк итY) турында тэкъдимнэр кертелэ.

3.7. Авыл щирлегенен салым чыгымынын нэтищэлелек критерие буларак авыл 
щирлегенен муниципаль программасы максатларына яисэ авыл щирлегенен социаль- 
икътисадый сэясэте максатларына ирешYнен ким дигэндэ бер ^рсэткече 
(индикаторы) йэ татарстан авыл щирлегенен муниципаль программаларына керми 
торган башка ^рсэткеч (индикатор) билгелэнэ.

Авыл щирлегенен муниципаль программасы максатларына ирешY ^рсэткечен 
(индикаторын) YЗгэртYгэ hэм (яисэ) авыл щирлегенен социаль-икътисадый сэясэте 
максатларына ирешYгэ тYлэYчелэр ечен каралган ташламалар авыл щирлегенен 
кYрсэтелгэн ^рсэткечнен (индикаторнын) эhэмиятен hэм ташламаларны исэпкэ 
алмыйча, элеге кYрсэткечнен (индикаторнын) эhэмиятен исэпкэ алып, аерма буларак 
исэплэнэ.

3.8. Авыл щирлегенен салым чыгымнарынын нэтищэлелеген бэялэY авыл 
щирлегенен бюджет чыгымнарынын нэтищэлелеген бэялэYне Y3 эченэ ала.

«3.9. Авыл щирлегенен салым чыгымнарынын бюджет нэтищэлелеген бэялэY 
максатларында авыл щирлегенен муниципаль программасы hэм (яки) авыл 
щирлегенен социаль-икътисадый сэясэте максатларына ирешYнен альтернатив 
механизмнарын куллану нэтищэлелегенэ hэм альтернатив механизмнарын куллану 
нэтищэлелегенэ чагыштырма анализ ясала авыл щирлегенен муниципаль 
программаларына керми торган елешендэ, шулай ук авыл щирлегенен 
стимуллаштыручы салым чыгымнарынын щыелма бюджет эффектын 
(самоокупаемость) бэялэY.

3.10. Авыл щирлегенен муниципаль программасы максатларына ирешYнен 
альтернатив механизмнарын hэм (яисэ) авыл щирлегенен муниципаль 
программаларга карамаган социаль-икътисадый сэясэте максатларына ирешYнен 
альтернатив механизмнарын куллану очрагында, авыл щирлегенен бюджет 
чыгымнары ^лэмнэрен чагыштыру Y3 эченэ ала. Авыл щирлегенен муниципаль 
программасы максатларына ирешYгэ hэм (яисэ) авыл щирлегенен социаль-



икьтисадый сэясэте максатларына ирешYгэ бирелгэн ташламалар кYЛэмнэрен 
(кYрсэткеч (индикатор) кYЛэмен исэплэY) раслау турында, авыл жирлегенен 
муниципаль программаларынын 1 сумга hэм авыл жирлеге бюджеты 
чыгымнарынын 1 сумына шул ук кYрсэткечкэ (индикатор) ирешY ечен альтернатив 
механизмнар кулланылган очракта.

Авыл жирлегенен муниципаль программасы hэм (яисэ) ввыл жирлегенен 
социаль-икьтисадый сэясэте максатларына ирешYнен альтернатив механизмнары 
сыйфатында авыл жирлегенен муниципаль программаларына карамаган социаль- 
икьтисадый сэясэт максатларына ирешYнен альтернатив механизмнары буларак 
исэпкэ алынырга мемкин, шул исэптэн:

а) авыл жирлеге бюджеты акчалары исэбеннэн ташламаларга ия булган 
тYЛЭYчелэргэ турыдан-туры финанс ярдэме кYрсэтYнен субсидиялэр яисэ башка 
рэвешлэре;

б) ташламаларга хокукы булган тYЛЭYчелэрнен йеклэмэлэре буенча 
муниципаль гарантиялэрне бирY;

в) ташламаларга хокуклы тYЛЭYчелэр эшчэнлеге елкэсендэ норматив жайга 
салуны hэм (яки) контроль-кYЗЭтчелек функциялэрен гамэлгэ ашыру тэртибен 
камиллэштерY.

3.11. Авыл жирлегенен стимуллаштыручы салым чыгымнарынын жыелма 
бюджет эффектын (y3 - Yзенне жыюны) бэялэY тиешле ташламаларны тYЛЭYчелэр 
ечен биш хисап елы эчендэ, э кYрсэтелгэн ташламалар алты елдан артык гамэлдэ 
булган очракта - авыл жирлегенен салым чыгымынын нэтижэлелеген бэялэY кененэ 
(Е) тYбэндэге формула буенча билгелэнэ:

Г _ ^ 5  ^ N « -  B  X (1 +  8 i )

Е  Z  '=■Z  J=' (1  +  r  ) 1 ’

биредэ:
i-елнын тэртип номеры, бердэн бишкэ кадэр эhэмияткэ ия;
mi - i-нче елда ташламадан файдаланучы тYЛЭYчелэр саны;
j -тэртип номеры тYЛЭYченен, ия булган эhэмияте нче бер кадэр m;
Nij - авыл жирлегенен берлэштерелгэн бюджетына i нче салым тYЛЭYче 

тарафыннан декларациялэнгэн салым кYЛэме.
Авыл жирлегенен стимуллаштыручы салым чыгымнарынын жыелма бюджет 

эффектын (YЗ-Yзенэ жыелуын) бэялэY Yткэрелгэн кенне ташламаларга хокуклы 
тYЛЭYчелэр ечен алты елдан да ким булмаган очракта, авыл жирлегенен 
берлэштерелгэн бюджетына тYЛэнергэ тиешле салым ^лэм е  Тымытык авыл 
жирлеге башкарма комитеты hэм салым чыгымы кураторы мэгьлYматлары буенча 
бэялэнэ (фаразлана);

Boj- авыл жирлегенен консолидациялэнгэн бюджетына тYЛЭY ечен 
декларациялэнгэн салымнарнын база ^лэм е j -нче тYлэYченен база елындагы 
кереме;

gi - Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелэнэ торган 
база елы ^рсэткечлэренэ карата i-муниципаль берэмлек берлэштерелгэн 
бюджетынын салым керемнэре Yсешенен номиналь темпы;



г- авыл щирлегенен уртача вакытлы базар бурыч алуларынын исэп-хисап 
бэясе, ул тYбэндэге формула буенча исэплэнэ:

г = шнф + p + с,
биредэ:
шнф-максатчан инфляция дэрэщэсе (4 процент); 
р-реаль процент ставкасы, ул 2,5 процент дэрэщэсендэ билгелэнэ; 
с-хисап чорында муниципаль бурычнын керемнэргэ (кире кайтарылмый 

торган тYлэYлэрне исэпкэ алмыйча) менэсэбэтенэ бэйле рэвештэ элеге документнын 
максатлары ечен исэплэнэ торган куркыныч ечен кредит премиясе:

эгэр ^рсэтелгэн менэсэбэт 50 проценттан ким булса, кредит премиясе риск 
ечен 1 процентка тигез кабул ителэ;

эгэр ^рсэтелгэн менэсэбэт 50дэн 100 процентка кадэр булса, кредит 
премиясе риск ечен 2 процентка тигез кабул ителэ;

эгэр ^рсэтелгэн менэсэбэт 100 проценттан артык булса, кредит премиясе 3 
процентка тигез кабул ителэ.

3.12. Авыл щирлегенен консолидациялэнгэн бюджетына тYлэY ечен 
декларациялэнгэн салымнарнын база ^лэм е  j-тYлэYче тарафыннан база елында 
(Boj) формула буенча исэплэнэ:

Boj = Noj + Loj,
биредэ:
Noj- авыл щирлегенен консолидациялэнгэн бюджетына тYлэY ечен 

декларациялэнгэн салым ^лэм е;
Loj-j-тYлэYчегэ база елында бирелгэн ташламалар ^лэме.
Теп tл астында j-тYлэYче тарафыннан ташламалар куллана башлаган ел алдагы 

ел, яисэ тYлэYчегэ ташлама алты елдан артык бирелсэ, хисап елына кадэрге алтынчы 
ел анлашыла.

3.13. Авыл щирлегенен салым чыгымынын нэтищэлелеген бэялэY нэтищэлэре 
буенча авыл щирлегенен салым чыгымы кураторы авыл щирлеге салым чыгымынын 
максатчан характеристикаларына ирешY турында нэтищэлэр чыгара, авыл 
щирлегенен муниципаль программасы максатларына hэм (яисэ) авыл щирлегенен 
муниципаль программаларына карамаган социаль-икътисадый сэясэте максатларына 
ирешYгэ hэм (яисэ) максатларына ирешYгэ салым чыгымнарынын бер елешен кертY 
турында авыл щирлегенен салым кертYе елешендэ, шулай ук авыл щирлеге 
бюджеты ечен нэтищэлерэк (аз чыгымлы) муниципаль программа максатларына hэм 
(яки) муниципаль программаларга карамаган авыл щирлегенен социаль-икътисадый 
сэясэте максатларына ирешYнен альтернатив механизмнары булу яки булмау 
турында.

3.14. Тымытык авыл щирлеге башкарма комитеты авыл щирлегенен салым 
чыгымнары кураторлары тарафыннан бирелгэн салым чыгымнарын бэялэY 
нэтищэлэре hэм рекомендациялэрен гомумилэштерэ.

Авыл щирлегенен салым чыгымнарын карау нэтищэлэре авыл щирлегенен 
бюджет hэм салым сэясэтенен теп юнэлешлэрен формалаштырганда, шулай ук



муниципаль программаларны гамэлгэ ашыруныц нэтижэлелеген бэялэгэндэ исэпкэ 
алына.

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Тымытык авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец салым 
чыгымнары исемлеген формалаштыру Ьэм 
салым чыгымнарын бэялэу тэртибенэ 
кушымта

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Тымытык авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегенец салым чыгымы паспортына кертелгэн мэгълумат

исемлеге

Курсэткеч атамасы Мэгълуматлар чыганагы

1 2

I. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Тымытык авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегенец салым чыгымыныц норматив hэм максатчан

характеристикалары

1. Авыл жирлегенец салым ташламаларын, азат ителуне hэм 
салымнар буенча башка преференциялэрне билгели торган 
норматив хокукый акты

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары

2. Авыл жирлегенец норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн салым ташламалары, азат итулэр hэм башка 
преференциялэр биру шартлары

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары

3. Салым тулэучелэрнец максатчан категориясе (аларга салым 
ташламалары, азат иту hэм авыл жирлегенец норматив 
хокукый актларында билгелэнгэн башка преференциялэр 
каралган

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары

4. Авыл жирлегенец салым ташламаларын, азат ителуне hэм 
салымнар буенча башка преференциялэрне билгели торган 
норматив-хокукый актлары нигезлэмэлэренец уз кеченэ 
керу датасы

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары

5. Авыл жирлегенец норматив хокукый актлары тарафыннан 
бирелгэн салым ташламаларына, салым ташламаларына, 
азат итугэ hэм башка салым буенча преференциялэргэ 
хокукныц гамэлдэ булу датасы

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары

6. Авыл жирлегенец норматив хокукый актлары белэн 
бирелгэн салым ташламалары, азат иту hэм башка 
преференциялэр гамэлдэ булу чоры

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары

7. Авыл жирлегенец норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн салым ташламаларыныц, азат ителулэренец 
hэм башка преференциялэрнец гамэлдэ булуын туктату 
датасы

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълуматлары



8. Салым ташламаларыньщ, азат ителYлэренец hэм салымнар 
буенча башка преференциялэрнен, исеме

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълYматлары

9. Авыл жирлегенен салым чыгымнарынын, максатчан 
категориясе

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълYматлары

10. Авыл жирлегенен норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн салым ташламалары, салым тYЛЭYчелэр ечен 
азат rnY hэм башка преференциялэр бирY максатлары

Муниципаль
берэмлекнен салым 
чыгымнары 
кураторыньщ 
мэгълYматлары, авыл 
жирлеге

11. Салым ташламалары, азат итY hэм авыл жирлегенен 
норматив хокукый актларында билгелэнгэн башка 
преференциялэр каралган салым ташламалары hэм башка 
преференциялэр каралган.

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълYматлары

12. ТYЛЭYчелэрнец аерым категориялэренэ бирелгэн салым 
ташламаларынын, азат ителYлэренец hэм башка 
преференциялэрнен башка тYлэYчелэр белэн 
чагыштырганда естенлеклэре Yзенчэлеклэрен билгели 
торган тере

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълYматлары

13. Салым ташламалары, азат rnY hэм салымнар буенча башка 
преференциялэр бирелэ торган салым ставкасы кYЛэме

Тымытык авыл жирлеге 
башкарма комитеты 
мэгълYматлары

14. Муниципаль берэмлекнен муниципаль программалары 
максатларына ирешY кYрсэткече (Индикаторы) авыл 
жирлегенен социаль-икьтисадый сэясэте максатлары hэм 
(яисэ) максатлары авыл жирлегенен муниципаль 
программаларына карамаган авыл жирлегенен, салым 
ташламалары, азат и ^  hэм башка преференциялэр 6^ y 
белэн бэйле рэвештэ

Муниципаль
берэмлекнен салым 
чыгымнары 
кураторыньщ 
мэгълYматлары, авыл 
жирлеге

15. Авыл жирлегенен салым чыгымы (эгэр авыл жирлегенен 
салым чыгымы икьтисадый эшчэнлекнен аерым терлэре 
ечен салым ташламаларына, азат ителYгэ hэм башка 
преференциялэренэ бэйле булса), икьтисадый эшчэнлекнен 
аерым терлэре ечен салым ташламаларына, азат ителYгэ 
hэм башка преференциялэренэ бэйле булачак.

Авыл жирлегенен салым 
чыгымнары 
кураторынын 
мэгьл^матлары.

II. Авыл жирлегенен, салым чыгымыньщ фискаль 
характеристикалары

17. Авыл жирлегенен Хисап елы hэм аннан алдагы ел ечен 
норматив-хокукый актлары нигезендэ салым 
ташламалары, салым тYлэYчелэргэ бирелэ торган башка 
преференциялэр кулэме, мен сумнарда.

Керемнэрнен баш
администраторы
мэгълYматлары

18. Агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына hэм Татарстан Республикасы



план чорына салым тулэYчелэр ечен бирелгэн салым 
ташламалары, азат итулэр hэм башка преференциялэр 
кYлэмен бэялэY, мен сумнарда.

Азнакай муниципаль 
районыны« ав 
ыл щирлеге» муниципаль 
берэмлегенен салым 
чыгымнары кураторынын 
мэгълYматлары.

19. Авыл щирлегенен норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн салым ташламасыннан, азат итудэн hэм 
башка преференциядэн файдаланган салым тYлэYчелэр 
саны, берэмлек.

Керемнэрнен баш
администраторы
мэгълYматлары

20. Авыл щирлегенен норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн, салым ташламаларына, азат ителYгэ hэм 
башка преференциялэргэ хокукы булган салым 
тYлэYчелэр тарафыннан авыл щирлегенен 
берлэштерелгэн бюджетына тулэY ечен декларациялэнгэн 
салымнарнын база кYлэме, мен сумнарда.

Керемнэрнен баш
администраторы
мэгълYматлары

21. Хисап финанс елына кадэрге алты ел эчендэ азат ителгэн 
hэм башка преференциялэргэ хокуклы салым тулэYчелэр 
тарафыннан авыл щирлегенен берлэштерелгэн 
бюджетына тулэY ечен декларациялэнгэн салым ^лэм е, 
мен сумнарда.

Керемнэрнен баш
администраторы
мэгълYматлары

22. Авыл щирлегенен салым чыгымынын нэтищэлелеген 
бэялэY нэтищэлэре.

Авыл щирлегенен салым 
чыгымнары кураторынын 
мэгълYматлары.


