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февраль Башкарма 

комитет Мюд 
авыл җирлеге башлыгы 

№ 7 нче 17.03. 2020 елга 

Тәртибе
исемлеген формалаштыру салым чыгымнарын Мюд авыл җирлеге һәм

бәяләү салым чыгымнарын Мюд авыл җирлеге

I. Гомуми нигезләмәләр 
1.Чын Тәртибен билгели процедурасын исемлеген формалаштыру салым

чыгымнарын Мюд авыл җирлеге, реестрын салым чыгымнарын Мюд авыл җирлеге
һәм  бәяләү  методикасын  салым чыгымнарын  Мюд авыл  җирлеге  (алга  таба  -
салым чыгымнары). 

Астында  бәяләмәсе  салым  чыгымнарын  максатларында  әлеге  Тәртибен
күздә тотыла бәяләү күләмнәрен һәм нәтиҗәлелеген бәяләү салым чыгымнары. 

2.Максатларында  әлеге  Тәртибен  кулланыла  түбәндәге  төшенчәләр  һәм
терминнар: 

салым чыгымнары - выпадающие бюджет керемнәре Мюд авыл җирлеге,
обусловленные салым ташламалар, освобождениями һәм башка преференциями
буенча  салымнар,  җыемнар,  предусмотренными  сыйфатында  чаралар
муниципаль ярдәм күрсәтү нигезендә максатлары муниципаль программаларны
Мюд авыл җирлеге һәм (яки)  максатлары-социаль-икътисади сәясәт Мюд авыл
җирлеге  түгел,  относящимися  к  муниципаль  программалар  Мюд авыл  җирлеге
башлыгы;

кураторы  салым  чыгым  -  җаваплы  башкаручы  муниципаль  программасы
Мюд  авыл  җирлеге  башлыгы,  җирле  үзидарә  органы,  җаваплы  вәкаләтләре
нигезендә,  чыгып  китүне  норматив  хокукый  актлары,  ирешкән  өчен  тиешле
налоговому расходу максатларга  муниципаль программасы Мюд авыл җирлеге
(аның  структур  элементлары)  һәм  (яки)  максатларда  социаль-икътисади  үсеш
Мюд авыл җирлеге башлыгы да караган  муниципаль программалар Мюд авыл
җирлеге башлыгы; 

нераспределенные  салым  чыгымнары  -  салым  чыгымнары,  тиешле
максатларга  социаль-икътисадый  сәясәт  Мюд  авыл  җирлеге  ашырылучы
кысаларында  берничә  муниципаль  программаларны  Мюд  авыл  җирлеге
(муниципаль программаларны Мюд авыл җирлеге һәм непрограммных юнәлеше); 

социаль салым чыгымнары -  максатчан категория салым чыгымнарын үз
эченә алган салым чыгымнары, күрсәтелә торган аерым социаль незащищенным
төркемнәре, халыкның социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга,
шулай ук оешмаларга эшчәнлегенең максаты булып тора, алар халыкка ярдәм; 

техник  (финанс)  салым  чыгымнары  -  максатчан  категория  салым
чыгымнарын үз эченә алган салым чыгымнарны бирелә торган киметү максатында
чыгымнарны салым түләүчеләрнең финанс белән тәэмин итү гамәлгә ашырыла
торган тулысынча яки өлешчә бюджет хисабына Мюд авыл җирлеге башлыгы;

конкурс  салым чыгымнары -  максатчан  категория  салым чыгымнарын  үз
эченә  алган  салым  чыгымнарны  бирелә  торган  максатында  икътисадый
активлыгын  эшкуарлык  эшчәнлеге  субъектлары  һәм  аннан  күләмен  арттыру
салымнар, җыемнар, задекларированных өчен түләү алучылар салым чыгымнары,
бюджетка Мюд авыл җирлеге башлыгы; 



норматив характеристика салым чыгым - исеме салым чыгым, категориясе
алучылар  күрсәтү  шартлары,  гамәлдә  булу  чоры,  максатчан  категория  салым
чыгым, шулай ук башка характеристикаларын каралган I бүлегендә билгеләнгән
кушымтаның чын Тәртибе; 

максатчан салым характеристикасы чыгым - максатлар бирү күрсәткечләре
(индикаторлары)  максатларга  ирешү  бирү  салым  чыгым,  шулай  ук  башка
характеристикаларын  каралган  II  бүлегендә  билгеләнгән  кушымтаның  чын
Тәртибе; 

фискаль  характеристика  салым  чыгым  -  керемнәре  турында  санын
алучыларның  факттагы,  фактическом  һәм  прогнозном  күләмдә  салым  чыгым
турында, шулай ук күләмдә салымнар, җыемнар, задекларированных өчен түләү
алучылар салым чыгымнары, бюджетка Мюд авыл җирлеге башлыгы, шулай ук
башка характеристикаларын каралган III бүлегендә билгеләнгән кушымтаның чын
Тәртибе;

исемлеге  салым  чыгымнары  -  җыентыгы  (исемлеге)  салым  чыгымнар
буенча  муниципаль  программаларны  Мюд  авыл  җирлеге,  аларның  структур
элементларын,  шулай  ук  эшчәнлек  юнәлешләре,  түгел  керүче  муниципаль
программасы  Мюд  авыл  җирлеге,  кураторлары  салым  чыгымнары,  йә  буенча
куратор  салым  чыгымнарын  (карата  нераспределенных  салым  чыгымнарын),
содержащий  күрсәтмәләр  бу  обусловливающие  тиешле  салым  чыгымнары
нигезләмәне  (мәкаләләр  өлеше,  пунктлары,  подпункты,  абзацы)  федераль
законнар,  башка  норматив  хокукый  актларга  һәм  халыкара  килешүләр  һәм
сроклары гамәлдә, мондый нигезләмәләрен; 

реестры салым чыгымнары - җыелмасы мәгълүматлар турында норматив,
фискальных һәм максатчан характеристиках салым каралган чыгымнар исемлеге
салым чыгымнары; 

паспорты  салым  чыгым  -  җыелмасы  мәгълүматлар  турында  норматив,
фискальных һәм максатчан характеристиках салым чыгым.

3.Бәяләү максатында салым чыгымнарын Башкарма комитеты Мюд авыл
җирлеге башлыгы: 

ә) формалаштыра исемлеге салым чыгымнары; 
б) реестрын алып бара салым чыгымнары; 
в) формалаштыра бәя факттагы күләменнән салым чыгым кадәрге финанс

хисап елы өчен, бәя күләмен салым чыгым агымдагы финанс елына, чираттагы
финанс елына һәм план чорына; 

г) гамәлгә ашыра гомумиләштерү нәтиҗәләрен бәяләү салым чыгымнарын,
алып барылган кураторами салым чыгымнары. 

4.Бәяләү  максатында  салым  чыгымнар  бюджеты  керемнәренең  баш
администраторлары  Мюд  авыл  җирлеге  формалаштыралар  һәм  татарстаннан
Башкарма  комитеты  Мюд  авыл  җирлеге  карата  һәр  салым  чыгым  турында
мәгълүматлар  дәрәҗәләре  фискальных  характеристикаларын  тиешле  салым
чыгым ел эчендә, алдагы отчетному финанс елда, шулай ук өчен, алты ел елда
отчетному финанс елда. 

5.Бәяләү максатында салым чыгымнарын кураторлар салым чыгымнары: 
ә) формалаштыралар паспорт салым чыгымнарын урын алган мәгълүмат

буенча исемлеге кушымта нигезендәге к чынлап Тәртибе; 
б) гамәлгә ашыралар бәя нәтиҗәлелеген һәр курируемого салым чыгым һәм

направляют  нәтиҗәләрен  бәяләүнең  Башкарма  комитеты  Мюд  авыл  җирлеге
башлыгы.

II. Исемлеген формалаштыру салым чыгымнары. Формалаштыру һәм
аның реестрын алып бару салым чыгымнары 



6. Проект исемлеген салым чыгымнары чираттагы финанс елына һәм план
чорына эшләнә Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге, ел саен кадәр 25 мартта
агымдагы  финанс  елының  һәм  юнәлдерелә,  килештерү  һәм  җаваплы
башкаручыларга  муниципаль  программаларны  Мюд  авыл  җирлеге  башлыгы,
шулай ук, башка органнарга һәм оешмаларга, аларның проекты исемлеген салым
чыгымнарын тәкъдим ителә беркетергә куратор буларак салым чыгымнары. 

7. Әлеге пунктта " әлеге законның 6 Тәртибен органнары, оештыру кадәр 5
апрель,  агымдагы  финанс  елының  карыйлар  проекты  исемлеген  салым
чыгымнарны предметы бүлү салым чыгымнар буенча муниципаль программалар
Мюд  авыл  җирлеге,  аларның  структур  элементам,  юнәлеш,  түгел  керүче
муниципаль  программасы  Мюд  авыл  җирлеге,  кураторам  салым  чыгымнарын
очракта несогласия белән күрсәтелгән бүлү направляют Башкарма комитеты Мюд
авыл җирлеге буенча тәкъдимнәр ачыклау мондый бүлү (күрсәтеп, муниципаль
программалар,  аның  структур  элемента,  эшчәнлек  юнәлешләре,  түгел  керүче
муниципаль  программасын,  куратор  чыгымнар  аларга  кирәк  атап  һәр  салым
кереме карата, аның бар искәрмәләр).

Әгәр  тәкъдимнәр  күрсәтелгән  абзаце  беренче  пунктындагы  әлеге  законның
уйлыйлар үзгәртү куратор салым чыгым, мондый тәкъдимнәр тиеш, килешү белән
предлагаемым кураторы салым чыгым. 

Әгәр  тикшерү  нәтиҗәләре  дә  җибәрелде  Башкарма  комитеты  Мюд  авыл
җирлеге срок эчендә күрсәтелгән бу абзаце беренче пунктындагы әлеге законның
проекты исемлеген килештерелгән дип санала. 

Әгәр кисәтүләр к аерым позициям проектын исемлеген түгел, аларда конкрет
тәкъдимнәр  ачыклау  бүлү,  күрсәтелгән  абзаце  беренче  пунктындагы  әлеге
законның проекты исемлеген килештерелгән дип санала карата тиешле позиция. 

Проектын  килештерү  исемлеген  салым  чыгымнар  өлешендә  позиция,
изложенных идентично исемлеге салым чыгымнар агымдагы финанс елына һәм
план  чорына  таләп  ителми  очраклардан  тыш,  үзгәрешләр  кертү  исемлеге
муниципаль программаларының структурасына муниципаль программаларны һәм
(яки)  үзгәрешләр  вәкаләтләрен  органнары,  оешмалар,  пунктында  күрсәтелгән
әлеге  законның  6  Тәртибен,  мөрәҗәгать  итүче,  тиешле  позициясен  проектын
исемлеген салым чыгымнары. 

Булганда,  каршылыклар  проекты  буенча  исемлеген  салым  чыгымнарын
Башкарма  комитеты Мюд  авыл  җирлеге  15  апреленә  кадәр  агымдагы  финанс
елының  тәэмин  итә  үткәрү  согласительных  киңәшмәләр  тиешле  органнары,
оешмалар. 

Каршылыклар  китереп  чыга,  түгел  урегулированные  нәтиҗәләре  буенча
киңәшмәләр күрсәтелгән абзаце алтынчы әлеге пункт, срокта 25 апрельгә кадәр
агымдагы финанс елының карала Башлыгы Мюд авыл җирлеге башлыгы.

8.Дә соңга калмыйча 7 эш көне тәмамланганнан соң, процедуралар, пунктында
күрсәтелгән  7  әлеге  законның  Якынча  исемлеге,  салым  чыгымнарын  санала
сформированным һәм рәсми сайтында урнаштырыла Аксубай муниципаль районы
битендә  Башкарма  комитеты  Мюд авыл  җирлеге  мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә "Интернет". 

9.  Бу  очракта  кертү  агымдагы  финанс  елында  үзгәрешләр  исемлеге
муниципаль программаларының структурасына муниципаль программаларны һәм
(яки)  үзгәрешләр  вәкаләтләрен  органнары,  оешмалар,  пунктында  күрсәтелгән
әлеге  законның  6  Тәртибен,  мөрәҗәгать  итүче  исемлеге  салым  чыгымнары,
кураторлар салым чыгымнарын дә соңга  калмыйча 10 эш көне белән даталар
тиешле үзгәрешләр направляют Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге тиешле
мәгълүматны ачыклау өчен күрсәтелгән исемлеген. 



10. Ачыкланган исемлеге салым чыгымнарын формалаша 1 октябренә кадәр
агымдагы  финанс  елы  (бу  очракта  төгәлләштерү  структуралары,  муниципаль
программалар кысаларында формалаштыру проектын хәл итү бюджеты турында "
Мюд "авыл җирлеге" чираттагы финанс елына һәм план чорына) һәм 15 декабрьгә
кадәр  агымдагы  финанс  елы  (бу  очракта  төгәлләштерү  структуралары,
муниципаль  программалар  кысаларында  карау  һәм  раслау  турында  карар
проектын  бюджеты  Мюд  авыл  җирлеге  "  чираттагы  финанс  елына  һәм  план
чорына). 

11.  Реестры  салым  чыгымнарын  формалаштырыла  һәм  алып  барыла,
билгеләнгән тәртиптә Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге башлыгы.

III. Нәтиҗәлелеген бәяләү салым чыгымнары 
12.  Нәтиҗәлелеген  бәяләү  методикасын  салым чыгымнарын формалаша

кураторами тиешле салым чыгымнарын һәм раслана,  алар белән килештереп,
Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге башлыгы. 

13.Максатларында нәтиҗәлелеген бәяләү салым чыгымнары: 
Башкарма  комитет  Мюд  авыл  җирлеге,  ел  саен  кадәр  20  июнь

формалаштыра  һәм  җибәрә  кураторам  салым  чыгымнарны  бәя  факттагы
күләменнән  салым  чыгымнарын  финанс  хисап  елы  өчен,  бәя  күләмен  салым
чыгымнар агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына һәм план чорына,
шулай ук мәгълүматлар турында дәрәҗәләре фискальных характеристикаларын
бер ел эчендә, алдагы отчетному финанс елда; 

кураторлар  салым  чыгымнар  нигезендә  сформированного  һәм
размещенного  пункты  нигезендә  әлеге  законның  8  Якынча  исемлеген  салым
чыгымнарын  һәм  күрсәтелгән  мәгълүматны  абзаце  икенче  әлеге  пункт,
формалаштыралар,  паспорт  салым  чыгымнарын  һәм  вакыты  15  июльгә  кадәр
тапшыралар, аларны Башкарма комитет Мюд авыл җирлеге башлыгы. 

14.  Нәтиҗәлелеген  бәяләү  салым  чыгымнары  (шул  исәптән
нераспределенных) башкарыла кураторами тиешле салым чыгымнарын үз эченә
ала: бәя бирү максатка салым чыгымнары; 

бәя нәтиҗәлелеген салым чыгымнары. 
15. Критериями максатка гамәлгә ашыру салым чыгымнарын булып тора: 
туры  салым  чыгымнары  (шул  исәптән  нераспределенных)  максатларына

һәм бурычларына муниципаль программаларны (аларның структур элементлары
белән)  яки  башка  максатларга  социаль-икътисадый сәясәт  Мюд авыл  җирлеге
(карата непрограммных салым чыгымнарны); 

аларга ихтыяҗ ташламалар азат итү яисә башка преференцияләре. 
Үтәмәгән  булса  да  бер  күрсәтелгән  критерий  дәлилли  тоелган

нәтиҗәлелеген  рассматриваемого  салым  чыгым.  Бу  очракта  куратору  салым
чыгымнарын  надлежит  тәкъдим  тикшерелә  торган  салым  кереме  к  чыгару  йә
формалаштыра  камилләштерү  буенча  тәкъдимнәр  механизмын  аның  гамәлдә
булу. 

16. Бәяләү нәтиҗәлелеген нигезендә башкарыла йогынтысы салым чыгым
бу гамәлгә ашыруның нәтиҗәләре һәм тиешле муниципаль программасы (аның
структур элементлары) йә максатларына ирешү муниципаль сәясәт түгел караган
карата  гамәлдәге  муниципаль  программаларны  үз  эченә  ала  бәя  бюджет
нәтиҗәлелеген салым чыгым. 

17.  Критерие  буларак  нәтиҗәлелеге  билгеләнә,  ким  дигәндә,  бер
күрсәткеченнән (индикатора):

муниципаль  программаны  яки  аның  структур  элементлары  (максатларга
муниципаль  сәясәт  түгел  отнесенной  к  муниципаль  программалары),  бу  зур
әһәмияткә ия, аның тәэсир итә тикшерелә торган салым кереме; 



башка  күрсәткеченнән  (индикатора),  непосредственным  итеп  белән  бәйле
максатлары  муниципаль  программасын  яки  аның  структур  элементлары
(максатлары муниципаль сәясәт түгел отнесенными к муниципаль программалар).

18.  Бәяләү  алынырга  тиеш  өлеш,  тиешле  салым  чыгым  шул  үзгәртү
әһәмияттәге  тиешле  күрсәткеченнән  (индикатора)  ничек  арасында  аерма
значением күрсәткечен исәпкә алып булу салым чыгым һәм башка аның исәбе.

муниципаль  программаны  яки  аның  структур  элементлары  (максатларга
муниципаль  сәясәт  түгел  отнесенной  к  муниципаль  программалары),  бу  зур
әһәмияткә ия, аның тәэсир итә тикшерелә торган салым кереме; 

башка  күрсәткеченнән  (индикатора),  непосредственным  итеп  белән  бәйле
максатлары  муниципаль  программасын  яки  аның  структур  элементлары
(максатлары муниципаль сәясәт түгел отнесенными к муниципаль программалар).

18.  Бәяләү  алынырга  тиеш  өлеш,  тиешле  салым  чыгым  шул  үзгәртү
әһәмияттәге  тиешле  күрсәткеченнән  (индикатора)  ничек  арасында  аерма
значением күрсәткечен исәпкә алып булу салым чыгым һәм башка аның исәбе.

б) бәяләү чик бюджет китергәннәр (самоокупаемости) салым чыгымнарын
(карата, стимуллаштыручы салым чыгымнары). 

Бәяләү чик бюджет китергәннәр (самоокупаемости) стимуллаштыручы салым
чыгымнарын билгеләнә чорында башыннан гамәлдә булган салым чыгым яки

өчен 5 ел елда отчетному елда очракта, салым кереме эшли, 6 елдан артык әлеге
вакытта уздыру нәтиҗәлелеген бәяләү буенча түбәндәге формула*(1):

 

 
i ij oj im5

i=1 j=1 i

N  - B  × 1 + g
Е = ,

1 + r
 

анда: 
i - тәртип номерын елның булган әһәмияте 1дән 5; 
mi - - салым түләүчеләрнең саны - бенефициаров салым чыгым i-нче елда; 
j - тәртип номерын түләүче, әһәмияткә ия булган 1 нче кадәр m; 
Nij - күләме салымнар, җыемнар һәм түләү, задекларированных өчен түләү

алучылар  салым  чыгымнарны  консолидацияләнгән  бюджетына  Мюд  авыл
җирлеге нче j-салым түләүченең - бенефициар салым чыгым i-нче елда. 

Әгәр салым кереме эшли, кимендә 6 ел бу вакытта уздыру нәтиҗәлелеген
бәяләү  күләме салымнар,  җыемнар һәм түләү,  задекларированных  өчен түләү
алучылар  салым  чыгымнарны  консолидацияләнгән  бюджетына  Мюд  авыл
җирлеге  исеменнән,  салым  түләүчеләр  -  бенефициаров  салым  чыгым  хисап
елында,  агымдагы  елда,  чираттагы  елга  һәм  (яисә)  план  чорында  бәяләнә
(фаразлана)  мәгълүматлары  буенча  куратор  салым  чыгым  һәм  Башкарма
комитеты Мюд авыл җирлеге башлыгы; 

gi  -  номинальный  темпы  арту,  салым  консолидацияләнгән  бюджеты
керемнәренең муниципаль берәмлеге i-нче елда карата база булып торган елда
определяемый чыгып, реаль темпа үсеш тулай эчке продукт нигезендә социаль-
икътисадый  үсеш  фаразлары  "муниципаль  берәмлегенең  чираттагы  финанс
елына  һәм  план  чорына,  заложенному  нигезенә  хәл  бюджеты  турында"  Мюд
"авыл җирлеге" чираттагы финанс елына һәм план чорына, шулай ук максатчан
инфляция  дәрәҗәсен,  определяемого  Үзәк  банкы  Россия  Федерациясе  уртача
сроклы перспективага куелган (4 процент);

r  - расчетная  бәясе  урта  сроклы  базар  бурыч  алулары,  муниципаль
берәмлек, принимаемая дәрәҗәсендә 7,5 процент. 

Кураторы салым чыгым кысаларында нәтиҗәлелеген бәяләү методикасын
салым  чыгым  хокуклы  предусматривать  өстәмә  бәяләү  критерийлары  бюджет
нәтиҗәлелеген салым чыгым. 



B0j - база күләме салымнар, җыемнар һәм түләү, задекларированных өчен
түләү алучылар салым чыгымнарны консолидацияләнгән бюджетына муниципаль
берәмлеге нче j-салым түләүченең - бенефициар салым чыгым бу базовом елда
рассчитываемый түбәндәге формула буенча:Boj = Noj + Loj,
где:

N0j - күләме салымнар, җыемнар һәм түләү, задекларированных өчен түләү
алучылар  салым  чыгымнарны  консолидацияләнгән  бюджетына  муниципаль
берәмлеге нче j-салым түләүченең - бенефициар салым чыгым бу базовом елда; 

L0j  күләме  -  салым,  чыгымнар  буенча  тиешле  салым  (башка  платежу)
файдасына j-салым түләүченең - бенефициар салым чыгым бу базовом елда. 

Астында база елы күздә тотыла елда, алдагы ел башыннан гамәлгә ашыру
салым чыгым файдасына  j-салым түләүченең  -  бенефициар  салым чыгым,  йә
алтынчы  ел  алдагы  отчетному  елда  очракта,  салым  кереме  башкарыла
файдасына салым түләүченең - бенефициар салым артык чыгым 6 ел; 

20.Бәяләү нәтиҗәләре буенча нәтиҗәлелеге формалаша бәяләмәсе: 
әһәмияте  турында  хезмәтен  салым  чыгымнарның  ирешүгә  тиешле

күрсәткечләр (индикаторлар); 
(булмавы)  турында  артык  нәтиҗәле  (ким  затратных)  альтернатив

механизмнарын куелган максатларга ирешү һәм бурычларны.
21.  Нәтиҗәләре  буенча  бәяләү  тиешле  салым  чыгымнарын  кураторы  салым
чыгым формулирует гомуми нәтиҗә турында дәрәҗә, аларның нәтиҗәлелеген һәм
максатка  ярашлылыгы  турында  тәкъдимнәр  һәм  аларны  алга  таба  тормышка
ашыру. 
Кулланыла  торган  беренчел  мәгълүматлар,  нәтиҗәләрен  бәяләү  салым
чыгымнарын һәм тәкъдимнәр нәтиҗәләре буенча бәяләүнең ел саен тапшырыла
кураторами салым чыгымнарын Башкарма комитеты Мюд авыл җирлеге кадәр 10
августта һәм агымдагы финанс елы. 
22.  Бәяләү  нәтиҗәләре  салым  чыгымнарын  исәпкә  алына  каршындагы
нәтиҗәлелеген бәяләү һәм муниципаль программалар нигезендә Тәртибе белән
эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү муниципаль программаларны
Мюд  авыл  җирлеге  карары  белән  расланган  Башкарма  комитеты  Мюд  авыл
җирлеге гомумиләштерә бәяләү нәтиҗәләре һәм киңәшләр бәяләү нәтиҗәләре
буенча салым чыгымнары. 
Күрсәтелгән  бәяләү  нәтиҗәләре  исәпкә  алына  формалаштырганда  төп
юнәлешләре бюджет, салым сәясәтенең Мюд авыл җирлеге өлешендә максатка
саклап калу  (ачыклау,  кире  кагу)  тиешле салым чыгымнары чираттагы финанс
елында һәм план чорында.

Тәртибенә  кушымта  исемлеген  формалаштыру  салым  чыгымнарын  Мюд
авыл җирлеге һәм бәяләү салым чыгымнарын Мюд авыл җирлеге 

Исемлеге мәгълүмат включаемой бу паспорты салым чыгым 
Мюд авыл җирлеге

Наименование характеристики Источник данных
I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее -

налоговый расход)

1.
Наименование налога, сбора, платежа, по которому 
предусматривается налоговый расход

перечень налоговых 
расходов

2.
Наименование налогового расхода (содержание 
льготы, освобождения или иной преференции)

перечень налоговых 
расходов

3.
Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, 
абзац) федерального закона, иного нормативного 
правового акта, устанавливающее налоговый расход

перечень налоговых 
расходов



4. Категории получателей налогового расхода
перечень налоговых 
расходов

5. Условия предоставления налогового расхода
перечень налоговых 
расходов

6. Целевая категория налогового расхода
данные куратора 
налогового расхода 
(далее - куратор)

7. Дата начала действия налогового расхода
перечень налоговых 
расходов

8. Дата прекращения действия налогового расхода
перечень налоговых 
расходов

II. Целевые характеристики налогового расхода
9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора

10
.

Наименование муниципальной программы 
(непрограммного направления деятельности), в рамках
которой реализуются цели предоставления налогового
расхода

перечень налоговых 
расходов

11
.

Наименования структурных элементов муниципальной 
программы, в рамках которых реализуются цели 
предоставления налогового расхода

перечень налоговых 
расходов

12
.

Показатели (индикаторы) достижения целей 
предоставления налогового расхода, в том числе 
показатели муниципальной программы и ее 
структурных элементов

данные куратора

13
.

Фактические значения показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового 
расхода, в том числе показателей муниципальной 
программы и ее структурных элементов

данные куратора

14
.

Прогнозные (оценочные) значения показателей 
(индикаторов) достижения целей предоставления 
налогового расхода, в том числе показателей 
муниципальной программы и ее структурных 
элементов, на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период

данные куратора

III. Фискальные характеристики налогового расхода

15
.

Фактический объем налогового расхода за год, 
предшествующий отчетному финансовому году 
(тыс. рублей)

данные главного 
администратора 
доходов, финансового 
органа *(2)

16
.

Оценка фактического объема налогового расхода за 
отчетный финансовый год, оценка объема налогового 
расхода на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

данные финансового 
органа

17
.

Фактическая численность получателей налогового 
расхода в году, предшествующем отчетному 
финансовому году (единиц)*(3)

данные главного 
администратора 
доходов

18
.

Фактическая численность плательщиков налога, сбора 
и платежа, по которому предусматривается налоговый 
расход, в году, предшествующем отчетному 
финансовому году (единиц)

данные главного 
администратора 
доходов



19
.

Базовый объем налогов, сборов и платежа, 
задекларированных для уплаты получателями 
налоговых расходов, в бюджет поселения по видам 
налогов, сборов и платежа за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей)2

данные главного 
администратора 
доходов

20
.

Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных
для уплаты получателями соответствующего 
налогового расхода за шесть лет, предшествующих 
отчетному финансовому году (тыс. рублей)2

данные главного           
администратора 
доходов

-------------------------------------------
*(1)  расчет  по  приведенной  формуле  осуществляется  в  отношении  налоговых
расходов, перечень которых определяется финансовым органом.
*(2) В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 11 Порядка формирования
перечня  налоговых  расходов  Мюдовского сельского  поселения  и  оценки
налоговых расходов Мюдовского сельского поселения.


