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2020 елда Сухрау авыл жирлегенец 
салым чыгымнары исемлеген 
формалаштыру Ьэм салым чыгымнарын 
бэялэу тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 174J статьясы, Россш Федерациясе 
Хокумэтенен 2019 елнын 22 июнендэге 796 номерлы «Россия Федерациясе 
субъектларыныц Ьэм муниципаль берэмлеклэрнен салым чыгымнарын бэялэугэ 
гомуми талэплэр турында» карары нигезендэ, карар бирэм:

1. Сухрау авыл жирлегенец салым чыгымнары исемлеген 4 ормалаштыру 
тэртибен Ьэм салым чыгымнарын бэялэуне уткэру тэртибен расларга ( ;:ушымта итеп 
бирелгэн).

2. Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсенэ 1 
сентябрьгэ кадэр Сухрау авыл жирлеге башкарма комитетына хисап ел ы ечен, хисап 
елына кадэрге ел ©чен мэгълуматлар жибэрергэ тэкъдим итэргэ:

ташламалардан файдаланучы тулэучелэр саны турында;
Сухрау авыл жирлегенец Ьэр салым чыгымы буенча Сухрау шыл жирлеге 

бюджетыннан тешеп калучы керемнэр суммасы турында.
3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.

Р.Р. Галимов
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Сухрау авыл жирле е 
башкарма комитета тын, 
2020 елньщ 27 март .шдагы 
12 номерлы карары оелэн 
расланган

2020 елда Сухрау авыл жирлегенец салым чыгымнары исемлеген ф :>рмалаштыру
Ьэм салым чыгымнарын бэялэуне уткэру 

тэртибе

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Олеге Тэртип Сухрау авыл жирлегенен салым чыгымнары исемлеген 
формалаштыру Ьэм Сухрау авыл жирлегенец салым чыгымнарын бэялэу 
кагыйдэлэрен билгели (алга таба -  Тэртип, муниципаль берэмлек).

2. Олеге тэртиптэ Россия Федерациясе Хокумэтенец 2019 елньи 22 июнендэге 
796 номерлы «Россия Федерациясе субъектларыныц Ьэм муниципаль 
берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ гомуми талэплэр тур ында» карары 
белэн расланган Россия Федерациясе субъектларыныц Ьэм муниципаль 
берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ гомуми талэплэр белэн билгелэнгэн 
терминнар Ьэм тешенчэлэр кулланыла (алга таба - Гомуми талэплэр).

3. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын муниципаль п юграммаларга 
керту муниципаль программалар, муниципаль программаларк ыц структур 
элементлары максатларыннан Ьэм (яисэ) муниципаль программалаога карамаган 
муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатлар »шнан чыгып 
гамэлгэ ашырыла.

4. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында 
муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты (яисэ башка вэкалэтле с этан):

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

анализлауны Ьэм гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра.

II. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемшеген
формалаштыру

5. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына муниципаль берэк лекнец салым 
чыгымнары исемлеге муниципаль берэмлекнец башкарма комитеть (яисэ башка 
вэкалэтле орган) тарафыннан тезелэ Ьэм агымдагы елныц 1 июненэ кадэр раслана.

6. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц раслаь ган исемлеге 
муниципаль берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы елныц 1 июле шэн дэ соцга 
калмыйча урнаштырыла.

7. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында 
Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсе муниципаль 
берэмлекнец башкарма комитетына хисап финанс елы ечен Ьэм ;исап чорына



кадэрге ел ечен муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц фискаль 
характеристикалары турында мэгълумат бирз.

8. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэя.| эуне уткэру 
максатларында, муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты (яисэ башка 
вэкалэтле орган) ел саен, 1 августка кадэр, Татарстан Республ жасы буенча 
Федераль салым хезмэте идарэсенэ, муниципаль берэмлекнец т иешле салым 
чыгымнарын билгели торган, шул исэптэн хисап елында Ьэм хисап ты н а  кадэрге 
елда гамэлдэ булган, муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актларын Ьэм 
элеге Тэртипкэ кушымтада каралган башка мэгълуматны курсэтец, тулэучелэр 
категориялэре турында белешмэлэр жибэрэ.

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

кертелгэн 
кабул ителгэн

Ш. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу i эртибе

10. Салым чыгымнарын бэялэу муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты 
(яисэ башка вэкалэтле орган) тарафыннан башкарыла Ьэм уз эченэ ала

- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары кулэмнэрен бэялэ •;
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц нэтижэлелеге) i бэялэу.
11. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэлеле ен бэялэу уз 

эченэ ала:
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыг лн бэялэу;
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэлелеген бэ; лэу.
12. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгы 

критерийлары булып тора:
муниципаль берэмлеклэрнец салым чыгымнарыныц муниципаль 

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

салым тулэучелэрнен ташламалардан файдаланучыларныг саны Ьэм 
бишьеллык чорда тулэучелэрнен гомуми саны белэн чагыштыруы характерлана 
торган салым ташламаларына ихтыяжы.

Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары элеге пунктт; курсэтелгэн 
критерийларныц берсенэ генэ булса да туры килмэсэ, муниципаль берэмлекнец 
башкарма комитетына (яисэ башка вэкалэтле органга) тулгучелэр ечен 
ташламаларны саклау (аныклау, юкка чыгару) турында тэкъдимнэ}: тапшырырга 
кирэк.

13. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымыныц нэтижэлеиек критерие 
буларак, муниципаль программа максатларына яисэ муниципаль п] ограммаларга 
керми торган муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларына 
ирешунец ким дигэндэ бер курсэткече (индикаторы) яисэ муниципал), берэмлекнец 
салым чыгымнары йогынты ясый торган башка курсэткеч (индикат< р) билгелэнэ.



Элеге курсэткеч (курсэткечлэр) хисап елына, хисап елына кадэрге елга, агымдагы 
финанс елына Ьэм чиратагы финанс елына Ьэм план чорына билгелэнг.

Бзялэугэ муниципаль программа максатларына Ьэм (яисэ муниципаль 
программаларга кермэгэн муниципаль берэмлекнец социаль-икъти адый сэясэте 
максатларына ирешу курсэткече (индикаторы) дэрэжэсен узгэрт ,тэ кертелгэн 
тулэучелэр ечен каралган ташламалар кертеме тиеш, ул, ташламаларны исэпкэ 
алып, курсэтелгэн курсэткечнец (индикаторныц) кыйммэте Ьэм, ашламаларны 
исэпкз алмыйча, курсэтелгэн курсэткечнец (индикаторныц) кыйммэ е арасындагы 
аерма буларак исэплэнэ.

14. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэл': леген бэялэу 
муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет нэтижэлелег :;н бэялэуне уз 
эченэ ала.

15. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет ютижэлелеген 
бэялэу максатларында, ташламалар биру нэтижэлелеге Ьэм муниципаль 
берэмлекнец муниципаль программасы максатларына Ьэм (яисэ муниципаль 
берэмлекнец муниципаль программаларына кермэгэн социаль-икъти :адый сэясэте 
максатларына ирешунец альтернатив механизмнарын куллану н ггижэлелегенэ 
чагыштырмача анализ гамэлгэ ашырыла.

16. Чагыштырма анализ муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы 
максатларына Ьэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец социаль-икъти-адый сэясэте 
максатларына ирешунец альтернатив механизмнарын Ьэм (яки' муниципаль 
программаларга карамаган муниципаль берэмлекнец социаль-икъти ;:адый сэясэте 
максатларына ирешунец альтернатив механизмнарын куллану очрагында 
муниципаль берэмлек бюджетыныц чыгымнары кулэмнэрен 1 эм бирелгэн 
ташламалар кулэмен (муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы 
максатларына Ьэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец муниципаль про 'раммаларына 
керми торган муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларына 
ирешу курсэткече (индикаторы) артуын исэплэу альтернатив механизмнар 
кулланылган очракта муниципаль берэмлекнец муниципаль п юграммалары 
чыгымнарыныц 1 сумына Ьэм шул ук курсэткечкэ (индикатор) ирешу ©чен 
муниципаль берэмлекнец бюджеты чыгымнарыныц 1 сумына) чаг лштыруны уз 
эченэ ала.

Муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы максатлар] [на Ьэм (яисэ) 
муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларга карамагаь муниципаль 
берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте максатларына ирешуне], альтернатив 
механизмнары сыйфатында исэпкз алынырга мемкин:

а) муниципаль берэмлек бюджеты акчалары исэбеннэн та] злам ал ар алу 
хокукына ия тулэучелэргэ турыдан-туры финанс ярдэменец суба диялэре яисэ 
башка формалары;

б) ташламаларга хокукы булган тулэучелэрнец йеклэм#лэре буенча 
муниципаль гарантиялэр биру;

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



17. Муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарын бэялэу 1 оьтябрьгэ кадэр 
башкарыла Ьэм уз эченэ ала:

- салым чыгымнарын бэялэу ечен курсэткечлэр исемлеге буенча мэгълумат;
- салым чыгымнарыныц максатчан характеристикаларына ирешу (ирешмэу), 

муниципаль программа максатларына йэм (яки) социаль-икъти садый сэясэт 
юнэлешлэренэ (максатларына) ирешгугэ салым чыгымыныц кер еме турында 
нэтижрлэр тупланган язма анлатма;

- аларга ирешу ечен нэтижзлерэк альтернатив механизмнар :>улу (булмау) 
турында тэкъдимнэр;

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

18. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэ1 
муниципаль берэмлекнец бюджет Ьэм салым сэясэтенен, теп 
формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамэ1 :э ашыруныц 
нэтижэлелеген бэялэгэндэ исэпкэ алына.

нэтижэлэре
юнэлешлэрен



Сухрау авыл жирл> 
чыгымпары исемлеген 
Тэртибенэ 
кушымта

Сухрау авыл жирлегенец салым чыгымнарын бэялэуне 
уткэру ечен курсэткечлэр исемлеге

генец салым 
формалаштыру

Курсэткеч атамасы Мэгълума чыганагы
I. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымынын норматив Ьэм максатчан хар жтеристикасы

1 . Муниципаль берэмлекнец салым ташламаларын, азат 
ителуне Ьэм салым нар буенча башка преференциялэрне 
бил гели торган норматив хокукый акты

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

4. Муниципаль берэмлекнец салым ташламаларын, азат 
ителуне Ьэм салымнар буенча башка преференциялэрне 
билгели торган норматив хокукый актлары 
нигезлэмэлэренен уз кеченэ керу датасы

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

9. Салым чыгымнарыныц максатчан категориясе (социаль 
ярдэм, стимуллаштыручы яисэ техник ташлама)

Муниципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты

10. М униципаль берэмлекнец норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым тулэучелэр ечен салым

М униципаль
башкарма

берэмлекнец
комитеты



ташламалары, азах иту Ьэм башка преференциялэр биру 
максатлары

11. Салым ташламалары, азат игу Ьэм муниципаль 
беромлекнец норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн башка преференциялэр каралган салым 
исемнэре

Муниципаль
башкарм?.

берэмлекнен
комитеты

12. Тулэучелэрнен, аерым категориялэренэ бирелгэн салым 
ташламаларынын,, азат ителулэренец Ьэм башка 
преференциялэрнец башка тулэучелэр белэн 
чагыштырганда остенлеклэре узенчэлеклэрен билгели 
тор га н тере

Муниципаль
башкарма

берэмлекнен
комитеты

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнен
комитеты

14. Салым ташламалары, азат итулэр Ьэм салымнар буенча 
башка преференциялэр биру белэн бэйле, дэулэт 
программасына кермэгэн, рэвештэ муниципаль 
берэмлекнен социаль-икътисадый сэясэте 
максатларына Ьэм (яисэ) муниципаль нрограммалар 
максатларына ирешу курсэткече (индикаторы)

Муниципаль
башкарма

берэмлекнен
комитеты

II. Салым чыгымнарынын фискаль характеристикалары

15. Хисап елы ечен Ьэм хисап елына кадэрге ел ечен 
муниципаль берэмлекнен норматив хокукый актлары 
нигезендэ тулэучелэр ечен бирелгэн салым 
ташламалары, азат итулэр Ьэм башка преференциялэр 
кулэме (мец сум)

Федераль сал! 
Татарстан Р' 

буенча

1м хезмэтенец
:спубликасы
щарэсе

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

Муниципаль
башкарма

берэмлекнен
комитеты

17. Муниципаль берэмлекнен хокукый актларында 
билгелэнгэн салым ташламасыннан, азат итудэп Ьэм 
башка преференциядэн (берэмлеклэрдэп) файдаланган 
салым тулэучелэр саны

Федераль сал] 
Татарстан Pi 

буенча

1м хезмэтенец
•спубликасы
щарэсе

18. Салым чыгымнарынын нэтижэлелеген бэялэу 
нэтижэлэре

Муниципаль
башкарма

берэмлекнен
комитеты


