
 

Салым салу максатлары ҿчен хисап сҽясҽтен раслау турында 
                                              

 
  

   1. 2020 елга салым салу максатларында исҽпкҽ алу сҽясҽтен кушымта нигезендҽ 
расларга. 
   2. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны баш хисапчы О.Н. Сальновага 
йҿклҽргҽ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Югары Ослан муниципаль районы 
 Килди авыл җирлеге башлыгы                                                                       В.М.Бурдин 
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Югары Ослан муниципаль районы 
Килди авыл җирлеге Башкарма 
комитетының 2020 елның 18 
мартындагы 6   карарына  
                                    1   кушымта 

  
Салым салу максатлары ҿчен исҽп сҽясҽте 

  
1. Салым исҽбен алып бару баш бухгалтер җитҽклҽгҽн бухгалтериягҽ йҿклҽнҽ. 
 
                                        Оешмалар табышына салым 
                                       Салым исҽбен алып бару тҽртибе: 

  
2. Салым исҽбен алып бару ҿчен, салым исҽбендҽ тану дҽрҽҗҽсенҽ бҽйле 

рҽвештҽ, ҿстҽмҽ аналитик билгелҽр ярдҽмендҽ тҿркемлҽнҽ торган бухучет 
мҽгълүматлары кулланыла.  

 
Хисапта исҽпкҽ алынмый торган операциялҽр буенча Россия МНС 

тҽкъдимнҽрендҽ китерелгҽн формалар буенча салым регистрлары кулланыла. 
Салым исҽбе регистрлары исемлеге ҽлеге хисап сҽясҽтенҽ кушымтада китерелгҽн. 

Нигез: РФ Салым кодексының 313 статьясы. 
 

3. Керемнҽрнең исҽбен исҽплҽү ысулы белҽн алып барырга. 
Нигез: РФ Салым кодексының 271 статьясы. 

  
4. Максатчан финанслау кысаларында һҽм башка чыганаклардан алынган 

керемнҽрнең аерым исҽбен  аналитик исҽпкҽ алырга һҽм салым регистрлары 
мҽгълүматлары нигезендҽ алып барырга. 

Нигез: РФ Салым кодексының 250 статьясындагы 14 пункты. 
    

5. Салым базасын билгелҽгҽндҽ исҽпкҽ алмаска: 
– билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җиткерелгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары (бюджет 

ассигнованиелҽре); 
– дҽүлҽт хезмҽтлҽре күрсҽтүдҽн (эшлҽр башкарудан, дҽүлҽт функциялҽрен 

үтҽүдҽн) алынган акчалар.  
Нигез: РФ Салым кодексының 251 статьясындагы 1 пунктының 14, 33.1 

пунктчалары. 
  

6. Керем китерҽ торган эшчҽнлектҽн салым салу максатларында керемнҽр дип 
таныла торган керемнҽр: 

- оператив идарҽ хокукында учреждениегҽ беркетелгҽн финанс булмаган 
активларны сатудан; 

- мҿлкҽтне арендага бирүдҽн; 
– РФ Салым кодексының 25 бүлеге нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ шундый дип 

таныла торган башка керемнҽр. 
  

РФ Салым кодексының 249, 250 статьялары нигезендҽ сатудан кергҽн керемнҽр 
һҽм реализациядҽн тыш керемнҽрне исҽпкҽ алырга.  
  
Алынган керемнҽрне билгелҽргҽ нигез: 



- 1.205.000.000 исҽп буенча ҽйлҽнештҽ «Керемнҽр буенча исҽп-хисаплар», «Табышка 
салымны исҽплҽгҽндҽ исҽпкҽ алына торган керемнҽр» аналитик билгесе; 
– салым регистрлары (артыклыклар, кире кайтарылмый торган түлҽүлҽр һ.б. 
ҿлешендҽ).  

7. Һҽр хисап (салым) чоры тҽмамлангач, декларацияне баш бүлекнең урнашуы 
буенча да, һҽр аерымланган бүлекнең урыны буенча да РФ Салым кодексының 289 
статьясында каралган вакытта тапшырырга. 
  

Ҿстҽмҽ кыйммҽткҽ салым 
  

8. НДС салу объекты булып операциялҽрне танырга: 
– финанс булмаган активларны тормышка ашыру буенча; 
Эшлҽр башкару (хезмҽтлҽр күрсҽтү) НДС салу объекты булып тора. 
Нигез: РФ Салым кодексының 146 статьясы.  
9. НДС исҽбен законнар нигезендҽ билгелҽнгҽн тҽртип һҽм сату кенҽгҽсендҽ 

һҽм бухгалтериядҽ саклана торган сатып алулар кенҽгҽсендҽ теркҽлгҽн счет-
фактуралар нигезендҽ алып барырга. 
  

10. Хисап-фактураларны имзалаган ҿчен җаваплы затлар итеп билгелҽргҽ: 
 Килди авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе  
 Килди авыл җирлеге Башкарма комитеты баш бухгалтеры  
  

        11. Аерым бүлекчҽлҽр баш учреждение тарафыннан бүлеп бирелҽ торган 
номерлар диапазоны чиклҽрендҽ счет-фактураларны саный. 
Нигез: РФ Хҿкүмҽтенең 2011 елның 26 декабрендҽге 1137 номерлы карарына 1 
кушымтаның 1 пунктындагы «а» пунктчасы. 
  
       12. Товарлар (эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр, милек хокуклары) буенча ҿстҽлгҽн 
бҽягҽ салым нинди эшчҽнлек алып барылуына карамастан, аларны тотып калуга 
түгел, ҽ аларның бҽясен исҽпкҽ алырга тиеш.  
       13. НДС салым салу объекты дип таныла торган операциялҽр буенча (ҽлеге 
боерыкның 8 пункты нигезендҽ) НДС бҽялҽр арасындагы аерма белҽн исҽплҽнҽ.  
  
Исҽплҽргҽ кирҽк булган НДС суммасы формула буенча исҽплҽнҽ: 
  

НДС = 
НДС белҽн сатылган, түлҽүсез 

бирелгҽн мҿлкҽтнең базар 
бҽясе 

– 
Сатып алу бҽясе (калдык-

бҽялҽрне исҽпкҽ алып) НДС 
белҽн 

× 
20/120 

(10/110) 

 
Нигез: РФ Салым кодексының 154 статьясындагы 3 пункты һҽм 164 статьясындагы 4 
пункты.  

14. Квартал нҽтиҗҽлҽре буенча исҽплҽнгҽн НДС суммасын учреждениенең 
урыны буенча федераль бюджетка үткҽн салым чорыннан соң килүче һҽр айның 20 
числосыннан да соңга калмыйча күчерергҽ кирҽк.  

Нигез: РФ Салым кодексының 174 статьясы. 
  

Транспорт салымы 
  



15. Салым салу базасын институт мҿлкҽте буларак теркҽлгҽн барлык транспорт 
чаралары булу-булмауга карап формалаштырырга. 

Нигез: РФ Салым кодексының 28 бүлеге, «Транспорт салымы турында» 
региональ Закон.  

16. Ҽлеге пунктның максатлары ҿчен ремонтланган һҽм исҽптҽн тҿшерелергҽ 
тиешле транспорт чараларын Россия законнары нигезендҽ транспорт чарасын исҽпкҽ 
алудан яисҽ дҽүлҽт реестрыннан тҿшереп калдырудан алып салым салына торган 
базага кертү. 
                                                     Оешмалар милкенҽ салым  

17. РФ Салым кодексының 374, 375 статьялары нигезендҽ милеккҽ салым салу 
базасын формалаштырырга. 

Нигез: РФ Салым кодексының 30 бүлеге.  
 
18. Салым ставкасын регион законнары нигезендҽ кулланырга, ягъни - 2,2 . 
Нигез: РФ Салым кодексының 372 статьясы. 
  
19. РФ Салым кодексының 383 статьясында каралган тҽртиптҽ һҽм срокларда 

учреждениенең урыннары буенча тҿбҽк бюджетына мҿлкҽткҽ салым һҽм аванс 
түлҽүлҽрен түлҽргҽ. 

Җир салымы 
20. Җир салымы буенча салым салу базасын РФ Салым кодексының 389, 390, 

391 статьялары нигезендҽ формалаштырырга. 
Нигез: РФ Салым кодексының 31 бүлеге. 
  
21. Салым ставкасын РФ Салым кодексының 394 статьясы нигезендҽ, ягъни җир 

кишҽрлегенең кадастр бҽясеннҽн 0,6 статьясы нигезендҽ җирле законнар нигезендҽ 
кулланырга. 

  
22. Россия Федерациясе Салым Кодексының 396 статьясында каралган тҽртиптҽ 

һҽм срокларда учреждениенең һҽм аның структур бүлекчҽлҽренең җирле бюджетына 
җир салымы буенча салым һҽм аванс түлҽүлҽрен түлҽргҽ. 
   
                                           Йомгаклау нигезлҽмҽлҽре  
    23. Хисап сҽясҽте турындагы боерыкка  бухучетны оештыру ҿлешендҽ һҽм 
институтка салым салу максатларында бары тик ике очракта гына үзгҽрешлҽр 
кертергҽ кирҽк: 

1) кулланыла торган исҽпкҽ алу методларын үзгҽрткҽндҽ; 
2) салымнар һҽм җыемнар турындагы законнарны үзгҽрткҽндҽ. 
Нигез: 2011 елның 6 декабрендҽге 402-ФЗ номерлы законның 8 статьясы.  
 
Беренче очракта салым салу максатларында исҽпкҽ алу сҽясҽтенҽ үзгҽрешлҽр 

яңа салым чоры башыннан (килҽсе елдан) кабул ителҽ. 
Икенче очракта- күрсҽтелгҽн үзгҽрешлҽр үз кҿченҽ кергҽннҽн соң иртҽрҽк 

булмаган вакытта.  
Баш бухгалтер                                                                                         О.Н.Сальнова                              
    
 
 
 

 


