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КАРАР 

« 24 » март 2020 ел № 6 

2020 елда Татарстан Республикасы 
Арча муниципаль районы 
Шушмабаш авыл жирлегендэ 
салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 
пэм салым чыгымнарын бэялэу Тзртибен раслау турында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 174 статьясы, «Россия Федерациясе 
субъектларынын пэм муниципаль берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ 
карата гомуми талэплэр турында» 2019 елныц 22 июнендэге 796 номерлы Россия 
Федерациясе Хекумэте карары нигезендэ Татарстан Республикасы Арча 
муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ: 

1. 2020 елда Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш 
авыл жирлегендэ салым чыгымнары исемлеген формалаштыру пэм салым 
чыгымнарын бэялэу Тэртибен кушымта нигезендэ расларга. 

2. Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсенэ 1 
сентябрьгэ кадэр Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш 
авыл жирлегенэ хисап елы, хисап елына кадэрге ел очен тубэндэге мэгълуматлар 
жибэрергэ: 

ташламалардан файдаланучы тулэучелэр саны турында; 
Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл 

жирлегенец пэр салым кереме буенча Татарстан Республикасы Арча муниципаль 
районы Шушмабаш авыл жирлеге бюджетына керми калган керемнэр суммалары 
турында. 

З.Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында бастырып чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru) пэм Арча муниципаль 
районы рэсми сайтында урнаштыру юлы белэн халыкка житкерергэ 
(http://ar sk. tatar stan. ru). 

4. Элеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн уз коченэ керэ. 
5. Элеге карарныц утэле ьдэ тотуны уз естемэ алам. 

Шушмабаш авыл жирлеге 
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Татарстан Республикасы 
Арча муниципаль районы 

Шушмабаш авыл жирлегенец 
"24" март 2020 ел, №6 

карары белзн расланган 

2020 елда Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл 
ж^ирлегендэ салым чыгымнары исемлеген формалаштыру пэм салым чыгымнарын 

бэялэу Тэртибе 

» I. Гомуми нигезлэмэлэр 

1. Элеге тэртип Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы 
Шушмабаш авыл жирлеге салым чыгымнары исемлеген формалаштыру Ьэм 
Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлегенец 
салым чыгымнарын бэялэу кагыйдэлэрен билгели (алга таба-тэртип, муниципаль 
берэмлек). 

2. Элеге тэртиптэ «Россия Федерациясе субъектларыныц Ьэм муниципаль 
берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплэр турында» 
Россия Федерациясе Хокумэтенец 2019 елныц 22 июнендэге 796 номерлы карары 
белэн расланган Россия Федерациясе субъектларыныц Ьэм муниципаль 
берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплэр буенча (алга 
таба-Гомуми талэплэр) билгелэнгэн терминнар Ьэм тешенчэлэр кулланыла. 

3. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын муниципаль программаларга 
керту муниципаль программалар, муниципаль программаларныц структур 
элементлары Ьэм (яисэ) муниципаль программаларга карамаган муниципаль 
берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларыннан чыгып гамэлгэ ашырыла. 

4. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында, 
муниципаль берэмлек башкарма комитеты: 

муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлеген този; 
муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу нэтижэлэрен 

анализлауны Ьэм гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра. 

П. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлеген 
формалаштыру 

5. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль берэмлекнец салым 
чыгымнары Исемлеге муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты тарафыннан 
тезелэ Ьэм агымдагы елныц 1 июненэ кадэр раслана. 

6. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц расланган Исемлеге 
муниципаль берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы елныц 1 июленнэн дэ соцга 
калмыйча урнаштырыла. 

7. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында, 
Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсе муниципаль 
берэмлек башкарма комитетына хисап финанс елы очен Ьэм хисап чорына кадэрге 
ел ечен муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц фискаль 
характеристикалары турында мэгълумат бирэ. 



8. Муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарын бэялэуне уздыру 
максатларында, муниципаль берэмлекнен башкарма комитеты ел саен 1 августка 
кадэр Федераль салым хезмэтенен Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ 
муниципаль берэмлекнен тиешле салым чыгымнарын, шул исэптэн хисап елында 
Ьэм алдагы хисап елында гамэлдэ булган норматив хокукый актларын 1тэм элеге 
Тэртипкэ кушымтада каралган башка мэгълуматны курсэтеп, тулэучелэр 
категориялэре турында белешмэлэр жибэрэ. 

9. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлегенэ кертелгэн 
мэгълуматны узгэртуне куздэ тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгэн 
очракта, муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты тиешле норматив хокукый 
акт уз кеченэ кергэн кеннэн соц 10 эш коне эчендэ муниципаль берэмлекнец салым 
чыгымнары Исемлегенэ тиешле узгэрешлэр кертэ. 

III . Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу тэртибе. 
10. Салым чыгымнарын бэялэу муниципаль берэмлек башкарма комитеты 

тарафыннан башкарыла Ьэм тубэндэгелэрне уз эченэ ала: 
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары кулэмнэрен бэялэу; 
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу. 
11. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэлелеген бэялэу 

тубэндэгелэрне уз эченэ ала: 
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгын бэялэу; 
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэлелеген бэялэу. 
12. Муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарыныц максатчанлыгы 

критерийлары булып тубэндэгелэр тора: 
муниципаль берэмлеклэрнец салым чыгымнарыныц муниципаль программа 

максатларына, муниципаль программаларныц структур элементларына Ьэм (яисэ) 
муниципаль программаларга карамаган муниципаль берэмлекнец социаль-
икътисадый сэясэте максатларына туры килуе; 

ташламалардан файдаланучы салым тулэучелэрнец саны Ьэм бишьеллык 
чорда тулэучелэрнец гомуми саны белэн чагыштыруы белэн характерлана торган 
салым ташламаларына ихтыяж булу. 

Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары элеге пунктта курсэтелгэн 
критерийларныц берсенэ генэ булса да туры килмэсэ, муниципаль берэмлек 
башкарма комитетына тулэучелэр ечен ташламаларны саклау (аныклау, юкка 
чыгару) турында тэкъдимнэр эзерлэргэ кирэк. 

13. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымыныц нэтижэлелек критерие 
буларак муниципаль программа максатларына яисэ муниципаль программаларга 
керми торган муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларына 
ирешунец ким дигэндэ бер курсэткече (индикаторы) яисэ муниципаль берэмлекнец 
салым чыгымнары йогынты ясый торган башка курсэткеч (индикатор) буларак 
билгелэнэ. Элеге курсэткеч (курсэткечлэр) агымдагы финанс елына, чираттагы 
финанс елына, хисап елына, аннан алдагы елгаЬэм план чорына билгелэнэ. 

Тулэучелэр ечен каралган ташламалар муниципаль программа максатларына 
Ьэм (яисэ) муниципаль программаларга кермэгэн муниципаль берэмлекнец социаль-
икътисадый сэясэте максатларына ирешу курсэткече (индикаторы) дэрэжэсен 
узгэртугэ кертелгэн ташламаларны исэпкэ алмыйча Ьэм исэпкэ алып, курсэтелгэн 
курсэткечнец (индикаторныц) эЬэмияте арасындагы аерма буларак исэплэнэ. 



14. Муниципаль берэмлекнен салым чыгымнары нэтижэлелеген бэялэу 
муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарынын бюджет нэтижэлелеген бэялэуне уз 
эченэ ала. 

15. Муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарыныц бюджет нэтижэлелеген 
бэялэу муниципаль берэмлекнен муниципаль программа максатларына Ьэм (яисэ) 
муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларына кермэгэн социаль-
икътисадый сэясэте максатларына ирешунец альтернатив механизмнарын куллану 
нэтижэлелегенэ 1тэм ташламалар биру нэтижэлелегенэ чагыштырмача анализ ясала. 

16. Чагыштырма анализ муниципаль берэмлекнец муниципаль программа 
максатларына 1тэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте 
максатларына ирешунец альтернатив механизмнарын куллану очрагында 
муниципаль берэмлек бюджеты чыгымнары кулэмнэрен Ьэм бирелгэн ташламалар 
кулэме артуын Ьэм муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларына керми 
торган муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц 1 сумына Ьэм шул ук 
курсэткечкэ (индикатор) ирешу очен муниципаль берэмлек бюджеты 
чыгымнарыныц 1 сумына чагыштыруны уз эченэ ала. 

Муниципаль берэмлекнец муниципаль программа максатларына Ьэм (яисэ) 
муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларга карамаган социаль-
икътисадый сэясэте максатларына ирешунец альтернатив механизмнары 
сыйфатында тубэндэге муниципаль берэмлек исэпкэ алынырга мемкин: 

а) муниципаль берэмлек бюджеты акчалары исэбеннэн ташламалар алу 
хокукына ия тулэучелэргэ турыдан-туры финанс ярдэменец субсидиялэре яисэ 
башка формалары; 

б) ташламаларга хокукы булган тулэучелэрнец йеклэмэлэре буенча 
муниципаль гарантиялэр биру; 

в) ташламаларга хокукы булган тулэучелэр эшчэнлеге елкэсендэ норматив 
жайга салуны Ьэм (яки) контроль-кузэтчелек функциялэрен гамэлгэ ашыру тэртибен 
камиллэштеру. 

17. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу 1 октябрьгэ кадэр 
башкарыла Иэм тубэндэгелэрне уз эченэ ала: 

- салым чыгымнарын бэялэу курсэткечлэре Исемлеге буенча мэгълумат; 
- салым чыгымнарыныц максатчан характеристикаларына ирешу (ирешмэу), 

муниципаль программа максатларына Ьэм (яки) социаль-икътисадый сэясэт 
юнэлешлэренэ (максатларына) ирешугэ салым чыгымыныц кертеме турында 
нэтижэлэр тупланган язмача ацлатма; 

- аларга ирешу ечен нэтижэлерэк альтернатив механизмнар булу (булмау) 
турында тэкъдимнэр; 

- салым чыгымнарын саклау, аныклау (юк иту), яца салым чыгымнарын 
билгелэу буенча тэкъдимнэр. 

18. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу нэтижэлэре 
муниципаль берэмлекнец бюджет Иэм салым сэясэтенец теп юнэлешлэрен 
формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамэлгэ ашыруныц 
нэтижэлелеген бэялэгэндэ исэпкэ алына. 



I 
Татарстан Республикасы 

Арча муниципаль районы 
Шушмабаш авыл жирлегендэ 

салым чыгымнары исемлеген формалаштыру 
пэм салым чыгымнарын бэялэу Тэртибенэ 

кушымта 

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы 
Шушмабаш авыл жирлегендэ 

салым чыгымнарына бэялэу уткэру курсэткечлэре исемлеге 

Курсэткеч атамасы Мэгълуматлар чыганагы 

I . Муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарыныц норматив Ьэм максатчан 
характеристикалары 

1. Муниципаль берэмлекнен салым ташламалары, 
салымнан азат иту Ьэм салымнар буенча башка 
преференциялэрне билгели торган норматив хокукый 
акты 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

2. Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым ташламаларын, 
салымнан азат иту Ьэм башка преференциялэрне биру 
шартлары 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

3. Салым ташламалары, салымнан азат иту Ьэм башка 
преференциялэр каралган салым тулэучелэрнец 
максатчан категориясе 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

4. Муниципаль берэмлекнен салым ташламаларын, 
салымнан азат иту Ьэм салымнар буенча башка 
преференциялэрне билгели торган норматив хокукый 
актлары нигезлэмэлэренец уз кеченэ керу датасы 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

5. Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары 
белэн салым ташламаларына, салымнан азат итугэ Ьэм 
салымнар буенча бутэн преференциялэргэ бирелгэн 
хокукныц гамэлдэ булу датасы 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

6. Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары 
белэн бирелгэн салым ташламаларыныц, салымнан 
азат итулэренец Ьэм башка преференциялэрнец 
гамэлдэ булу чоры 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

7. Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым ташламаларыныц, 
салымнан азат итулэренец Ьэм салымнар буенча 
башка преференциялэрнец гамэлдэ булуын туктату 
датасы 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

8. Салым ташламаларыныц, салымнан азат итулэренец 
Ьэм салымнар буенча башка преференциялэрнец 
исеме 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

9. Салым чыгымнарыныц максатчан категориясе Муниципаль берэмлек 



(социаль ярдэм, стимуллаштыручы яисэ техник башкарма комитеты 
ташлама) 

10. Муниципаль берэмлекнен норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым тулэучелэр ечен 
салым ташламалары, салымнан азат иту пэм башка 
преференциялэр биру максатлары 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

11. Салым ташламалары, салымнан азат иту Ьэм 
муниципаль берэмлекнец норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн башка преференциялэр 
каралган салым исемнэре 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

12. Тулэучелэрнец аерым категориялэренэ бирелгэн 
салым ташламаларыныц, салымнан азат итулэренец 
Ьэм башка преференциялэрнец' башка тулэучелэр 
белэн чагыштырганда естенлеклэре узенчэлеклэрен 
билгели торган торе 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

13. Салым ташламалары, салымнан азат иту Ьэм 
салымнар буенча башка преференциялэр бирелэ 
торган салым ставкасы кулэме 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

14. Салым ташламалары, салымнан азат итулэр Ьэм 
салымнар буенча башка преференциялэр биру белэн 
бэйле рэвештэ муниципаль берэмлекнец социаль-
икътисадый сэясэте максатларына Ьэм (яисэ) 
муниципаль программа максатларына ирешу 
курсэткече (индикаторы) 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

II . Салым чыгымнарыныц фискаль характеристикасы 

15. Хисап елы ечен Ьэм хисап елына кадэр булган ел ечен 
муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары 
нигезендэ салым ташламалары, салымнан азат итулэр 
Ьэм башка преференциялэр кулэме (мец сум) 

Федераль салым 
хезмэтенец Татарстан 
Республикасы буенча 

идарэсе 

16. Агымдагы финанс елына, чираттагы финанс елына 
Ьэм план чорына салым тулэучелэр ечен бирелгэн 
салым ташламалары, салымнан азат итулэр Ьэм 
башка преференциялэр кулэмен бэялэу (мен сум) 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 

17. Салым ташламасыннан, азат итудэн Ьэм муниципаль 
берэмлекнец хокукый актларында билгелэнгэн башка 
преференциядэн файдаланган салым тулэучелэр саны 

Федераль салым 
хезмэтенец Татарстан 
Республикасы буенча 

идарэсе 

18. Салым чыгымнарыныц нэтижэлелеген бэялэу 
курсэткечлэре 

Муниципаль берэмлек 
башкарма комитеты 


