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Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы  «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым 

чыгымнары исемлеген формалаштыру 

һҽм салым чыгымнарын бҽялҽү тҽртибе 

турында 

 
 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 174.3 статьясының 2 пункты, Татарстан 

Республикасы Бюджет кодексының 53.5 статьясы, Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 

«Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең салым 

чыгымнарын бҽялҽүгҽ гомуми талҽплҽр турында» 2009 елның 22 июнендҽге 796 

номерлы карары нигезендҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре  Башкарма комитеты карар итҽ: 

 
          1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре»  

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һҽм аның 

салым чыгымнарын бҽялҽү тҽртибен расларга. 

         2.Ҽлеге карарның гамҽлдҽ булуы 2020 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгҽн 

хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагыла дип билгелҽргҽ. 

         3.Ҽлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында" тъбүбҽндҽге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һҽм Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында интернет-телекоммуникация 

челтҽрендҽ түбҽндҽге  веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo. tatar. ru. 

         5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 

 

 

 

 

 

Җитҽкче                                                                                       М. И. Солтанов  
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Азнакай муниципаль районы Азнакай 

шҽһҽре Башкарма комитеты карарына 

кушымта  

«____» ___________ 20__ №___ 
 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һҽм салымнарны бҽялҽү 

тҽртибе 

 

 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыруның һҽм салым 

чыгымнарын бҽялҽүнең ҽлеге тҽртибе (алга таба – Тҽртип) Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым 

чыгымнары исемлеген формалаштыру кагыйдҽлҽрен һҽм салым чыгымнарын бҽялҽү 

методикасын билгели. 

2. Ҽлеге тҽртиптҽ 2009 елның 22 июненедҽге 796 нче номерлы «Россия 

Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең салым чыгымнарын 

бҽялҽүгҽ карата гомуми талҽплҽр турында» Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары 

белҽн расланган Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль 

берҽмлеклҽрнең салым чыгымнарын бҽялҽүгҽ карата гомуми талҽплҽр буенча 

билгелҽнгҽн терминнар һҽм төшенчҽлҽр кулланыла. 

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын муниципаль программаларга кертү 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең муниципаль программалары, муниципаль программаларның структур 

элементлары һҽм (яки) муниципаль программаларга карамаган социаль-икътисадый 

сҽясҽте максатларыннан чыгып гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын бҽялҽү максатларында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты: 

а) салым чыгымнары исемлеген формалаштыра; 

б) хисап финанс елына салым чыгымнарының факттагы күлҽмен бҽялҽүне, 

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

күлҽмен бҽялҽүне формалаштыра; 

в) салым чыгымнары кураторлары үткҽрҽ торган салым чыгымнарының 

нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен гомумилҽштерүне гамҽлгҽ ашыра. 

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджеты керемнҽренең Баш администраторлары салым 

чыгымнарын бҽялҽү максатларында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең хисап финанс елы өчен салым 

чыгымнарының фискаль характеристикалары, шулай ук хисап финанс елына алдагы 
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алты ел өчен «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең стимуллаштыручы салым 

чыгымнары турында мҽгълүмат тапшыралар.  

6. Салым чыгымнарын бҽялҽү максатларында салым чыгымнары кураторлары: 

а) ҽлеге Тҽртипкҽ кушымта нигезендҽ исемлек буенча мҽгълүмат булган салым 

чыгымнары паспортларын формалаштыралар; 

б) һҽр кураторлык ителҽ торган салым чыгымының нҽтиҗҽлелеген бҽялилҽр һҽм 

мондый бҽя нҽтиҗҽлҽрен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетына юллыйлар. 

 

II. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 

 

 

           7. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең чираттагы финанс елына һҽм план чорына салым 

чыгымнары исемлеге проекты Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан агымдагы елның 25 мартына кадҽр төзелҽ һҽм 

муниципаль программаларны җаваплы башкаручыларга, шулай ук салым чыгымнары 

исемлеге проекты белҽн салым чыгымнары кураторлары сыйфатында беркетергҽ 

тҽкъдим ителҽ торган башка органнарга һҽм оешмаларга килештерүгҽ җибҽрелҽ. 

8. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге салым чыгымнары кураторлары агымдагы елның 5 апреленҽ 

кадҽр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽре 

муниципаль программалары һҽм (яки) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының Азнакай шҽһҽре социаль-икътисадый сҽясҽте максатлары буенча тҽкъдим 

ителҽ торган салым чыгымнары исемлеге проектын карыйлар һҽм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының Азнакай шҽһҽре муниципаль 

программаларына кермҽгҽн салым чыгымнары исемлеген килештерү турында Азнакай 

муниципаль районы Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетына хҽбҽр итҽлҽр. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары исемлеге проекты белҽн килешмҽгҽн 

очракта, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары кураторлары агымдагы елның 5 апреленҽ 

кадҽр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын бүлүне Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең муниципаль 

программалары һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең муниципаль программаларына кермҽгҽн 

социаль-икътисадый сҽясҽт максатларына һҽм (яки) Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының "Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлегенең салым 

чыгымнары Исемлеге проектында каралган салым чыгымнары кураторларын үзгҽртү 

буенча тҽкъдимнҽр. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары кураторларын үзгҽртү буенча 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының тиешле салым чыгымнары 



кураторы тарафыннан кертелҽ торган тҽкъдимнҽр Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының тҽкъдим ителҽ торган салым чыгымнары кураторлары белҽн 

килештерелергҽ тиеш. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары кураторларының Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым чыгымнары исемлеге проекты һҽм Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы салым чыгымнары кураторларын үзгҽртү буенча 

тҽкъдимнҽр белҽн килешмҽгҽн очракта, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты агымдагы елның 15 апреленҽ кадҽр Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы салым чыгымнары кураторлары белҽн 

килешү процедураларын үткҽрүне тҽэмин итҽ. 

9. Ҽлеге Тҽртипнең 8 пунктында күрсҽтелгҽн процедуралар тҽмамланганнан соң 

7 эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча, салым чыгымнары исемлеге Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының "Интернет"мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында формалаштырылган дип санала һҽм 

урнаштырыла. 

10. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары исемлегенҽ кертелгҽн мҽгълүматны 

үзгҽртүне күздҽ тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгҽн очракта, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым чыгымнары кураторлары тиешле норматив хокукый акт үз көченҽ 

кергҽн көннҽн соң 10 эш көне эчендҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары исемлегенҽ 

үзгҽрешлҽр кертү кирҽклеге турында мҽгълүматны Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетына җибҽрҽ.  

  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

алынган мҽгълүмат нигезендҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары исемлегенҽ тиешле 

үзгҽрешлҽр кертҽ. 

11. Салым чыгымнарының төгҽллҽштерелгҽн исемлеге агымдагы финанс елының 

1 октябренҽ кадҽр (чираттагы финанс елына һҽм план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты 

турындагы карар проектын формалаштыру кысаларында муниципаль программалар 

структурасын төгҽллҽштерү очрагында) һҽм агымдагы финанс елының 15 декабренҽ 

кадҽр (чираттагы финанс елына һҽм план чорына Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге бюджеты турындагы 

карар проектын карау һҽм раслау кысаларында муниципаль программалар 

структурасын төгҽллҽштерү очрагында) төзелҽ. 
 

III.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын бҽялҽү тҽртибе 

 

 

 



12. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын бҽялҽү Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым 

чыгымнары кураторы тарафыннан үткҽрелҽ. Бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре (ҽлеге Тҽртипкҽ 

кушымтада күрсҽтелгҽн күрсҽткечлҽрне чагылдырып), үткҽрелгҽн исҽп-хисаплар 

буенча аналитик язманы һҽм ҽлеге исҽп-хисаплар нигезендҽ ясалган нҽтиҗҽлҽрне 

аңлатуны (нигезлҽү) кушып, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Азнакай шҽһҽре Башкарма комитетына җибҽрелҽ. 

13. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын бҽялҽү максатында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты ел саен 20 июньгҽ 

кадҽр хисап финанс елына салым чыгымнарының факттагы күлҽмен бҽялҽү, агымдагы 

финанс елына, чираттагы финанс елына һҽм план чорына салым чыгымнары күлҽмен 

бҽялҽү, шулай ук хисап финанс елына кадҽрге елга фискаль характеристикаларның 

ҽһҽмияте турында мҽгълүматлар ҽзерли һҽм кураторларга җибҽрҽ. 

14. Ҽлеге Нигезлҽмҽнең 13 пунктында күрсҽтелгҽн салым чыгымнары һҽм 

мҽгълүмат исемлегенең 9 пункты нигезендҽ формалаштырылган һҽм урнаштырылган 

салым чыгымнары кураторлары салым чыгымнары паспортларын формалаштыралар 

һҽм 15 июльгҽ кадҽр аларны Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетына тапшыралар. 

15. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

агымдагы елның 1 октябренҽ кадҽр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Азнакай муниципаль 

районының "Азнакай шҽһҽре" муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары 

нҽтиҗҽлелеген ел саен бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълүмат урнаштыра. 

16. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү 

түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

а) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының максатчанлыгын бҽялҽү; 

б) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү. 

17. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының максатчанлыгы критерийлары булып 

тора: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының муниципаль программалары максатларына, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль программаларының 

структур элементларына һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының муниципаль программаларына кермҽгҽн социаль-икътисадый сҽясҽт 

максатларына туры килүе; 



салым түлҽүчелҽрнең ташламалардан файдаланучыларның саны һҽм бишьеллык 

чорда түлҽүчелҽрнең гомуми саны белҽн чагыштыруы белҽн характерлана торган 

салым ташламаларына ихтыяҗы бар. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының салым чыгымнары 

кураторлары кирҽк булганда, түлҽүчелҽргҽ ташламалар бирүнең максатка ярашлы 

башка критерийлары билгелҽнергҽ мөмкин. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары туры килмҽгҽн очракта, ҽлеге пунктта 

күрсҽтелгҽн критерийларның берсе булса да, Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының салым чыгымы кураторына Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетына түлҽүчелҽргҽ ташламаларны саклау 

(аныклау, юкка чыгару) турында тҽкъдимнҽр тапшырырга кирҽк. 

18. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымының нҽтиҗҽлелек критерие буларак, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль программасы 

максатларына яисҽ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-

икътисадый сҽясҽте максатларына ирешүнең ким дигҽндҽ бер күрсҽткече 

(Индикаторы), йҽ татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнары йогынты ясый торган башка 

күрсҽткеч (индикатор) билгелҽнҽ. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең муниципаль программасы максатларына ирешү күрсҽткечен 

(индикаторын) үзгҽртүгҽ һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының социаль-икътисадый сҽясҽте максатларына ирешүгҽ түлҽүчелҽр өчен 

каралган ташламаларның күрсҽтелгҽн күрсҽткечнең (индикаторның) ҽһҽмиятен исҽпкҽ 

алмыйча, ташламаларны (индикаторны) исҽпкҽ алып, күрсҽтелгҽн күрсҽткечнең 

(индикаторның) ҽһҽмияте арасындагы аерма буларак исҽплҽнҽ. 

19. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең бюджет чыгымнарының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽүне үз эченҽ ала. 

20. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының бюджет нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү 

максатында Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең муниципаль программасы максатларына һҽм (яки) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый сҽясҽте 

максатларына ирешүнең альтернатив механизмнарын куллану нҽтиҗҽлелегенҽ 

чагыштырмача анализ, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын стимуллаштыручы 

җыелма бюджет эффектын (үз-үзеңне җыюны) бҽялҽү гамҽлгҽ ашырыла. 

21. Чагыштырма анализ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең бюджет чыгымнары 

күлҽмнҽрен, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең муниципаль программасы максатларына ирешүнең 



альтернатив механизмнарын һҽм (яки) муниципаль программаларга карамаган 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый сҽясҽте 

максатларына ирешүнең альтернатив механизмнарын куллану очрагында, бирелгҽн 

ташламалар күлҽмен (Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

муниципаль программасы һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районының социаль-икътисадый сҽясҽте максатларына ирешүнең күрсҽткече 

(Индикаторы), «Азнакай шҽһҽре» муниципаль шул ук күрсҽткечкҽ (индикатор) ирешү 

өчен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджеты чыгымнарының 1 сумына (альтернатив механизмнар 

кулланылган очракта). 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең муниципаль программасы һҽм (яки) Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый сҽясҽте 

максатларына ирешүнең альтернатив механизмнары сыйфатында Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль программаларына 

кагылмаган муниципаль программалары исҽпкҽ алынырга мөмкин: 

а) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлеге бюджеты акчалары исҽбеннҽн ташламаларга ия булган 

түлҽүчелҽргҽ турыдан-туры финанс ярдҽменең субсидиялҽр яисҽ башка рҽвешлҽре;; 

б) ташламаларга хокукы булган түлҽүчелҽрнең йөклҽмҽлҽре буенча муниципаль 

гарантиялҽрне бирү; 

в) ташламаларга хокуклы түлҽүчелҽр эшчҽнлеге өлкҽсендҽ норматив җайга 

салуны һҽм (яки) контроль-күзҽтчелек функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен 

камиллҽштерү. 

22. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы " Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын стимуллаштыручы җыелма бюджет 

проектына (үзлегеннҽн-үзеңҽ) бҽялҽү тиешле ташламаларны түлҽүчелҽр өчен биш 

хисап елында гамҽлдҽ булган чорда, ҽ күрсҽтелгҽн ташламалар алты елдан артык 

гамҽлдҽ булган очракта - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең (Е) салым чыгымының нҽтиҗҽлелеген 

бҽялҽүне уздырган көнгҽ түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ:: 

 

 
i

ij oj im5
i=1 j=1 i

N  - B  × 1 + g
Е = ,

1 + r
   

биредҽ: 

i-елның тҽртип номеры, бердҽн бишкҽ кадҽр ҽһҽмияткҽ ия; 

mi - i-нче елда ташламадан файдаланучы түлҽүчелҽр саны; 

j-тҽртип номеры түлҽүченең, ия булган ҽһҽмияте нче бер кадҽр m; 

Nij - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең берлҽштерелгҽн бюджетына i нче салым түлҽүче j-

салым түлҽүче тарафыннан декларациялҽнгҽн салым күлҽме. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең стимуллаштыручы салым чыгымнарының җыелма бюджет 

нҽтиҗҽсен (үзлегеннҽн-үзеңҽ) бҽялҽү үткҽрелгҽн көнне ташламаларга хокуклы 

түлҽүчелҽр өчен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 



шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең берлҽштерелгҽн бюджетына түлҽнергҽ тиешле 

салым күлҽме Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты һҽм салым чыгымы кураторы мҽгълүматлары буенча бҽялҽнҽ (фаразлана).; 

Boj - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең консолидациялҽнгҽн бюджетына база елында j-

түлҽүче тарафыннан түлҽү өчен декларациялҽнгҽн салымнарның база күлҽме; 

gi - Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан билгелҽнҽ торган база 

елы күрсҽткечлҽренҽ карата i-муниципаль берҽмлек берлҽштерелгҽн бюджетының 

салым керемнҽре үсешенең номиналь темпы; 

r - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының уртача сроклы 

базар бурыч алуларының исҽп-хисап бҽясе, ул түбҽндҽге формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

r = іинф + p + c, 

биредҽ: 

іинф-максатчан инфляция дҽрҽҗҽсе (4 процент); 

p-реаль процент ставкасы, ул 2,5 процент дҽрҽҗҽсендҽ билгелҽнҽ; 

c-хисап чорында муниципаль бурычның керемнҽргҽ (кире кайтарылмый торган 

түлҽүлҽрне исҽпкҽ алмыйча) мөнҽсҽбҽтенҽ бҽйле рҽвештҽ ҽлеге документның 

максатлары өчен исҽплҽнҽ торган куркыныч өчен кредит премиясе: 

ҽгҽр күрсҽтелгҽн мөнҽсҽбҽт 50 проценттан ким булса, кредит премиясе риск өчен 

1 процентка тигез кабул ителҽ; 

ҽгҽр күрсҽтелгҽн мөнҽсҽбҽт 50дҽн 100 процентка кадҽр булса, кредит премиясе 

риск өчен 2 процентка тигез кабул ителҽ; 

ҽгҽр күрсҽтелгҽн мөнҽсҽбҽт 100 проценттан артык булса, кредит премиясе 3 

процентка тигез кабул ителҽ. 

23. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең консолидациялҽнгҽн бюджетына j - түлҽүче тарафыннан 

декларациялҽнгҽн салымнарның база күлҽме (Boj) формула буенча исҽплҽнҽ: 

 

Boj = Noj + Loj, 

биредҽ: 

Noj - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең консолидациялҽнгҽн бюджетына база елында j-

түлҽүче тарафыннан түлҽү өчен декларациялҽнгҽн салым күлҽме; 

Loj-j-түлҽүчегҽ база елында бирелгҽн ташламалар күлҽме. 

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

ел, яисҽ түлҽүчегҽ ташлама алты елдан артык бирелсҽ, хисап елына кадҽрге алтынчы ел 

аңлашыла. 

24. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре 

буенча Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы салым чыгымы кураторы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлеге салым чыгымының максатчан характеристикасына ирешү, Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 



берҽмлегенең муниципаль программасы максатларына һҽм (яисҽ) Татарстан 

Республикасы муниципаль программаларына кермҽгҽн социаль-икътисадый сҽясҽт 

максатларына ирешүгҽ керткҽн өлеше, шулай ук «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлеге бюджеты өчен нҽтиҗҽлерҽк (азрак чыгымлы) муниципаль программа 

максатларына һҽм (яки) муниципаль программаларга карамаган Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының социаль-икътисадый сҽясҽте 

максатларына ирешүнең альтернатив механизмнары. 

25. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

салым чыгымнары кураторлары тарафыннан бирелгҽн салым чыгымнарын бҽялҽү 

нҽтиҗҽлҽре буенча рекомендациялҽрне гомумилҽштерҽ. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарын карау нҽтиҗҽлҽре Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽрен формалаштырганда, 

шулай ук муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽгҽндҽ 

исҽпкҽ алына. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым чыгымнары исемлеген 

формалаштыру һҽм салым чыгымнарын бҽялҽү 

тҽртибенҽ кушымта 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең салым чыгымы паспортына кертелгҽн мҽгълүмат 

исемлеге 

 

 
 

Күрсҽткеч атамасы Мҽгълүматлар чыганагы 

1 2 

I. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым чыгымының норматив һҽм максатчан характеристикасы 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым ташламаларын, азат 

ителүне һҽм салымнар буенча башка преференциялҽрне билгели 

торган норматив хокукый акты 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый 

актларында билгелҽнгҽн салым ташламалары, азат итү һҽм 

башка преференциялҽр бирү шартлары 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

3. Салым түлҽүчелҽрнең максатчан категориясе (аларга салым 

ташламалары, азат итү һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн башка 

преференциялҽр каралган 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

4. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым 

ташламаларын, азат ителүне һҽм салымнар буенча башка 

преференциялҽрне билгели торган норматив хокукый актлары 

нигезлҽмҽлҽренең үз көченҽ керү датасы 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

5. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый актлары 

тарафыннан салым ташламаларына, азат итүгҽ һҽм салымнар 

буенча башка преференциялҽргҽ бирелгҽн хокукның гамҽлдҽ 

булу датасы 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

6. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый актлары 

белҽн бирелгҽн салым ташламалары, азат итүлҽр һҽм башка 

преференциялҽр гамҽлдҽ булу чоры  

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 



7. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең норматив хокукый 

актларында билгелҽнгҽн салым ташламаларының, азат 

ителүлҽренең һҽм башка преференциялҽрнең гамҽлдҽ булуын 

туктату датасы 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

8. Салым ташламаларының, азат ителүлҽренең һҽм салымнар 

буенча башка преференциялҽрнең исеме 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

9. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымнарының 

максатчан категориясе 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

10. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге норматив хокукый актларында 

билгелҽнгҽн салым ташламалары, азат итү һҽм башка 

преференциялҽр бирү максатлары 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районының салым 

чыгымнары кураторының 

мҽгълүматлары 

11. Салым ташламалары, азат итү һҽм Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең норматив хокукый актларында билгелҽнгҽн башка 

преференциялҽр күздҽ тотылган салым ташламалары һҽм башка 

преференциялҽр 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

12. Түлҽүчелҽрнең аерым категориялҽренҽ бирелгҽн салым 

ташламаларының, азат ителүлҽренең һҽм башка 

преференциялҽрнең башка түлҽүчелҽр белҽн чагыштырганда 

өстенлеклҽре үзенчҽлеклҽрен билгели торган төре 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

13. Салым ташламалары, азат итү һҽм салымнар буенча башка 

преференциялҽр бирелҽ торган салым ставкасы күлҽме 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шҽһҽре  

Башкарма комитеты 

мҽгълүматлары 

14. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең муниципаль 

программалары һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының социаль-икътисадый сҽясҽте 

максатларына ирешүнең, салым ташламалары, азат итү һҽм 

башка преференциялҽр бирүгҽ бҽйле рҽвештҽ, күрсҽткеч 

(индикатор)  

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районының "Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым 

чыгымнары кураторының 

мҽгълүматлары 

15. Икътисадый эшчҽнлек төренең (Гомумроссия икътисадый 

эшчҽнлек төрлҽре классификаторы буенча) коды (Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының «Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым чыгымы (Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының салым чыгымы 

икътисадый эшчҽнлекнең аерым төрлҽре өчен салым 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районының "Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым 

чыгымнары кураторының 
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ташламаларына, Азат ителүлҽренҽ һҽм башка 

преференциялҽренҽ бҽйле булса), аңа керҽ.) 

мҽгълүматлары 

II. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «Азнакай шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым чыгымының фискаль характеристикалары  

 

17. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең Хисап елы һҽм 

аннан алдагы ел өчен норматив-хокукый актлары нигезендҽ 

салым ташламалары, салым түлҽүчелҽргҽ бирелҽ торган башка 

преференциялҽр күлҽме мең сум тҽшкил итҽ. 

Керемнҽрнең баш 

администраторы 

мҽгълүматлары 

18. Агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына һҽм план 

чорына салым түлҽүчелҽр өчен бирелгҽн салым ташламалары, 

азат итүлҽр һҽм башка преференциялҽр күлҽмен бҽялҽү, мең 

сумнарда. 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районының "Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым 

чыгымнары кураторының 

мҽгълүматлары 

19. Салым ташламасыннан, Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең норматив 

хокукый актларында билгелҽнгҽн салым ташламасыннан, азат 

итүдҽн һҽм башка преференциядҽн файдаланган салым 

түлҽүчелҽр саны, берҽмлек 

Керемнҽрнең баш 

администраторы 

мҽгълүматлары 

20. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең 

консолидациялҽнгҽн бюджетына салым ташламалары, азат итү 

һҽм Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең норматив 

хокукый актларында билгелҽнгҽн башка преференциялҽр 

хокукына ия салым түлҽүчелҽр тарафыннан декларациялҽнгҽн 

салымнарның база күлҽме мең сум тҽшкил итҽ. 

Керемнҽрнең баш 

администраторы 

мҽгълүматлары 

21. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең берлҽштерелгҽн 

бюджетына салым ташламалары, алты ел дҽвамында азат итү 

һҽм башка преференциялҽр хокукына ия салым түлҽүчелҽр 

тарафыннан декларациялҽнгҽн салым күлҽме мең сум тҽшкил 

итҽ. 

Керемнҽрнең баш 

администраторы 

мҽгълүматлары 

22. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

«Азнакай шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең салым 

чыгымының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре 

Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль 

районының "Азнакай 

шҽһҽре» муниципаль 

берҽмлегенең салым 

чыгымнары кураторының 

мҽгълүматлары 

 


