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Татарстан Республикасы
Отне муниципаль районы
кТубэн Кеек авыл щирлегеD
муниципаль берэмлегенец
салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру hэм салым
чыгымнарын баялоу тэртибе
турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексынын 174.3 статьясындагы 2 пункты,
Россия Федерациясе Хекyмэтенен 2019 елныц 22 июнендаге 796 номерлы <<Россия

Федерациясе субъектларыныц hoM муниципаль беромлекларнец салым чыгымнарын
баялауго гомуми талаплор турында)) карары нигезендо Татарстан Республикасы
Отна муниципаль районы Тубон Коек авыл жирлеге башкарма комитеты карар бира:

1. Олеге карарга кушымта нигезендэ, Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль
районыныц кТубэн Коек авыл }кирлегеD муниципаль беромлегенец салым
чыгымнары исемлеген формалаштыру,hэм салым чыгымнарын боялоу тэртибен
расларга.
2, Олеге карар 2020 елньlц 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук монэсэбэтлэренэ
кагыла дип билгелорго.
З.Татарстан Республикасы буенча федераль салым хезмэтенец идарэсена 1

сентябрьго кадэр муниципаль берамлек башкарма комитетына хисап елы очен,
хисап елына кадэрге ел очен Белешмэлор >цибэрерга токъдим итэрго:
- льготалардан файдаланучы тyлаyчелар саны турында;
- Тубон Кеек авьlл щирлеге Башкарма комитетыныц hap салым чыгымнары буенча
юкка чыккан керемнарнец суммасы турында.
4. Олеге Kapapнbl магълyмат стендларында, Отнэ муниципаль районыныц Интернет
челтарендэ http://atnya,tatarstan.ru веб-адресы буенча) hэм Татарстан
Республикасьl хокукый мэгълyматыныц расми порталында: (рrачо.tаtаrstап.rч веб
- адресы буенча урнаштырырга.
5. Олеге карар рэсми басылып чыккан коннан yз кочено керэ.
6. Олеге карарныц yтэлешен контрольда тQJуны yз жавапчылыгымда калдырам.
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Татарстан Республикасы Отно муниципаль районы "Тубон Коек
авьlл rцирлеге" салым чыгымнары исемлеrен haM салымнарнь!

беялэуне формалаlлты ру тортибе

'l. Гомуми нигезлэмалар
1, Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы <<Тубэн Кеек авыл щирлеге))
муниципаль берэмлегенец салым чыгымнары исемлеген формалацтыруныц hэм салым
чыгымнарын баялэyнец элеге тэртибе (алга таба Тэртип, муниципаль берэмлек)'
Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы кТубэн Кеек авыл щирлегеD.
муниципаль беромлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру кагыйдолэрен
hэм салым чыгымнарын бэялоу методикасын билгели.
2, Олеге тартипта Россия Федерациясе субъектларыныц hэм муниципаль
берэмлеклорнец салым чыгымнарын боялэугэ карата "Россия Федерациясе
субъектларыныц hэм муниципаль берэмлеклорнец салым чыгымнарын баялэyга карата
гомуми талэплэр турында" 2019 елныц 22 июнендэге 796 номерлы Россия Федерациясе
Хекумэте карары белан расланган Россия Федерациясе субъектларыныц haM муниципаль
беромлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплар буенча
билгеланган терминнар haM тешенчэлэр кулланыла.
3. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын муниципаль программаларга керry
муниципаль беромлекнец муниципаль программалары, муниципаль программаларныц
структур элементлары haM (яисэ) муниципаль программаларга карамаган
социал ь-и кътисады й соясэте максатлары н нан ч ы гы п гамэл гэ ашы рыла.
4. Муниципаль районыныц салым чыгымнарын боялоу максатыннан муниципаль
берамлекнец башкарма комитеты :

салым чыгымнары исемлеген формалаштыра;
хисап финанс елына салым чыгымнарыныц факттагы кyлэмен бэялауне, агымдагы

финанс елына, чираттагы финанс елына hэм план чорына салым чыгымы кyламен
боялэуне формалаштыра.

2. Отнэ районы "Тубэн Кеек авыл щирлеге)) муниципаль беремлегенец
сальl м ч ы гы м нары исемлеген формалаштыру характеристи каларьl

5. Чираттагьl финанс елына hoM план чорына муниципаль беромлекнец салым
чыгымнары Исемлеге муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты тарафыннан тозелэ
hэм агымдагы елныц 1 июненэ кадор раслана.
6. Муниципаль беромлекнец салым чыгымнарыныц расланган Исемлеге муниципаль
берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы елныц1 июленнон до соцга калмыйча
урнаштырыла.
7, Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында Татарстан
Республикасьt буенча Федераль салым хезмате идарэсе муниципаль берэмлек башкарма
комитетына хисап финанс елы очен haM хисап чорына кадэрге ел очен муниципаль
берамлекнец салым чыгымнарыныц фискаль характеристикалары турында маrьлyмат
бирэ.



8. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялауне уздыру максатларында
муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты ел саен, 1 августка кадар, ел саен,
Федераль салым хезмотенец Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ, муниципаль
беромлекнец тиешле салым чыгымнарын, шул исэптэн хисап елында haM алдагы хисап
елында гамолде булган норматив хокукый актларын hэм элеге Тэртипкэ кушымтада
каралган башка мэгълyматны кyрсэтеп, тyлэyчелэр категориялэре турында белешмэлор
>цибэрэ.
9, Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлегенэ кертелган магълyматны
yзгэртyне кyздо тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгэн очракта, муниципаль
берэмлекнец башкарма комитеты тиешле норматив хокукый акт yз кеченэ кергэн коннон
соц ,10 эш кене эчендэ муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлегено тиешле
yзгорешлэр керто.

3. Татарстан Республикасьl Отна муниципаль районы "Тубэн Кеек авыл цирлеге"
муниципаль берамлегенец салым чыгьlмнарын бэялэу тэртибе

,10. Салым чыгымнарын бэялэу муниципаль берэмлек башкарма комитеты тарафыннан
башкарыла hэм yз эченэ ала:
- муниципаль берамлекнец салым чыгымнары кyлэмнорен баялэу;
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц нати)цэлелеген баялау.

1'1. Муниципаль берэмлекнец сальlм чыгымнарыныц нати)цэлелеген бэялоу
тубандогелорне yз эчено ала:
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгын бэялэy;
-муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэти}кэлелеген баялау.

'12, Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгы критерийлары булып
тубэндэгелор тора:

Муниципаль берэмлекнец муниципаль берэмлегенец муниципаль программалар
максатларьlна, муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларыныц структур
элементларына hэм (яки) муниципаль беромлекнец муниципаль программаларына
кермогон муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый саясате максатларына туры
килY_килмэве;

салым тyлэyчелорнец ташламалардан файдаланучыларныц саны heM
бишьеллык чорда ryло\a]елэрнец гомуми ссlны белэн чагыштыруы белэн
характерлана торган салым ташламаларына ихтыя>цы бар.
Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары алеге пунктта кyрсотелгон критерийларныц
берсено булса да туры килмогон очракта, муниципаль берэмлекнец башкарма комитетына
тyлоyчеларго ташламаларны саклау (аныклау, юк иту) турында тэкъдимнэр кертела.
13. Муниципаль берамлегенец салым чыгымыныц нэтицэлелек критерие буларак
муниципаль бершешец муниципаль программасы. максатларына яисо муниципаль
беромлекнец социаль-икътисадый саясате максатларына ирешyнец ким дигондэ бер
кyрсэткече (индикаторы) яиса муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларына
керми торган башка кyрсаткеч (индикатор) билгелана,
Муниципаль берамлекнец муниципаль программасы максатларына ирешy
кyрсэткечен (индикаторын) yзгэртyгэ hoM (яисэ) муниципаль берамлекнец
социаль-икътисадый сэясате максатларына ирешyгэ тyлэyчелор ечен каралган
ташламалар муниципаль берамлекнец кyрсэтелгэн кyрсэткечнец (индикаторныц)
эhэмиятен hoM тащламаларны исопкэ алмыйча, элеге кyрсаткечнец (индикаторныц)
эhамиятен исапке алып, аерма буларак исэплэнэ,
14. Муниципальберэмлекнец салым чыгымнарыныц нотшкалеJ]еген боялэу муниципаль
берэмлекнец бюджет чыгымнарыныц нэтицэлелеген бэялэуне yз эченэ ала.



15.Муниципальберэмлекнец салым чыгымнарыныц бюджет натищэлелеген бэялэу
максатларында муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы hэм (яки) кТубэн
Коек авыл }кирлеге) муниципаль берэмлегенец социаль-икътисадый сэясате
максатларына ирешyнец альтернатив механизмнарын куллану ноти}кэлелегено haM
ал ьтернати в механ изм нары н куллану натижолелегенэ чагы штырма анал из ясала.
l\Луниципаль берэмлекнец муниципаль программаларына керми торган олешендэ, шулаЙ

ук муниципаль беромлекнец стимуллаштыручы салым чыгымнарыныц )цыелма бюджет
эффектын (самоокупаемость) баялэу.
16. Муниципаль берамлекнец муниципаль программасы максатларына ирешyнец
альтернатив механизмнарын hэм (яиса) муниципаль берэмлекнец муниципаль
программаларга карамаган социаль-икътисадый сэясате максатларына ирешyнец
альтернатив механизмнарын куллану очрагында, Nлу1lиl+4паль бермлlекнец бцддет
чыгымнары кyломнэрен чагыштыру yз эченэ ала. Муниципаль берамлекнец муниципаль
программасы максатларына ирецyгэ haM (яисэ) муниципаль берэмлекнец
социаль_икътисадыйсоясоте максатларына ирешyгэ бирелгэн ташламалар кyламнэрен
(курсоткеч (индикатор) кyломен исэплэу) раслау турында, муниципаль берэмлекнец
муниципаль программаларыныц 1 сумга hэм муниципаль берэмлеге бюркеты
чыгымнарыныц 1 сумына шул ук }qрсаткечко (индикатор) ирешy очен :

альтернатив механизмнар кулланылган очракта.
Муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы hэм (яисэ) муницИпалЬ

берэмлекнец социаль_икътисадый сэясоте максатларына ирешyнец альтернатив
механизмнары сыйфатында муниципаль берамлекнец муниципаль программаларына
карамаган социаль_икътисадый сэясот максатларына ирешyнец альтернатив
механизмнары буларак исапко алынырга мемкин, шул исэптон:

а) муниципаль берамлек бюджеты акчалары исэбеннэн ташламаларrа ия булган
тyлоyчелорго турыдан-туры финанс ярдэме кyрсэтyнец субсидиялэр яисо башка
равешлоре;

б) ташламаларга хокукы булган тyлэyчелэрнец йоклэмэлэре буенча муниципаль
гарантиялэрне бирy;

в) ташламаларга хокуклы тyлэyчелар эшчэнлеге олкосендэ норматив )цайга
салуны haM (яки) контроль-кyзэтчелек функциялорен гамэлгэ ашыру тэртибен
камиллэштерy,
17, N/униципаль берамлекнец салым чыгымнарын бэялэу 1 октябрьгэ кадэр
башкарыла hэм yз эченэ ала:
- салым чыгымнарын баялэу очен кyрсэткечлэр исемлеге буенча магълyмат;
- салым чыгымнарыныц максатчан характеристикаларына ирешV (ирешмоу),

муниципаль программа максатларына hэм (яки) социаль-икътисадый соясэт
юнэлешлэрена (максатларына) ирешyгэ салым чыгымыныц кертеме турында
нэти}кэлор тупланган язма ацлатма;
- аларга ирешV очен ноти)цэлерак альтернатив механизмнар булу (булмау) турында

тэкъдимнар;
- салым чыгымнарын саклау, аныклау (юк иту), яца салым чыгымнарын билгелоу

буенча тэкъдимнар.
,1В. Муниципаль беромлекнец салым чыгымнарын карау нати)(алэре
муниципаль беромлекнец бюджет hэм салым саясотенец топ юналешларен.
формалацтырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамалгэ ашыруныц
нэти}калелеген бэялэгандэ исэпкэ алына.



Татарстан Республикасы
Отнэ муниципаль районы
<Тубон Кеек авыл щирлегеD
муниципаль берэмлегенец
салым чыьlмнары исемлеген
формалаштыру hoM салым
чыгымнарын бэялау тортибенэ
кушымта

Татарстан Республикасы Отнэ муниципаль районы кТубан Кеек авыл щирлеге>
муниципаль беромлегенец салым чыгымнарын баялэy очен кyрсэткечлэр исемлеге

Курсаткеч атамасы Мэгълуматлар чыганагы

l. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымыныц норматив haM максатчан
характеристикалары

1. Муниципаль берэмлекнец салым
азат ителyне haM салымнар
преференцияларне билгел и торган
акты

ташламаларын,
буенча башка

норматив хокукый

Муниципаль берэмлек
башкарма комитетьl

z. [Муниципаль
актларында
ителyлэрне
шартларьl

берамлекнец норматив хокукый
билгелангон салым ташламаларын, азат
hoM башка преференциялэрне бирy

Муниципаль беремлек
башкарма комитетьl

з Салым ташламалары, азат итV
преференциялэр каралган салым
максатчан категориясе

heM башка
тyлаyчелэрнец

[t/униципаль берамлек
башкарма комитеты

д Муниципаль берэмлекнец салым ташламаларын,
азат ителyне hэм салымнар буенча башка
преференцияларне билгели торган нЬрматив хокукый
актлары нигезлэмоларенец yз кочена kepy датасы

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

5 Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары
белан салым тацламаларына, азат итyгэ hэм
салымнар буенча бутан преференциялорга бирелгэн
хокукныц гамолдэ булу датасы

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

6 Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары
белэн бирелгэн салым тащламаларыныц, азат
ителyлэренец hэм башка преференциялQрнец
гамалдо булу чоры

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

7 Муниципаль берамлекнец норматив kокукый
актларында билгелэнгэн салым ташламаларыныц,
Азат ителyлэренец haM салымнар буенча башка
преференциялорнец гамолдэ булуын туктату датасы

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

8
Сальtм ташламаларыныц, азат ителyлэренец hэм
салымнар буенча башка преференциялорнец исеме

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

9 Сальtм чыгымнарыныц максатчан
(социаль ярдам, стимуллаштыручы

категориясе
яиса техник

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты



ташлама)

10 Муниципаль беромлекнец норматив хокукый
актларында билгелэнгэн салым тyлоyчелэр очен
салым ташламалары, азат итy hэм башка
преферен циялор биру максатлары

Муниципаль беромлек
башкарма комитеты

11 Салым ташламалары, азат итy hoM муниципаль
берамлекнец норматив хокукый актларында
билгелэнган башка преференциялор каралган салым
исемнэре

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

12 Тулэучелэрнец аерым категориялорено бирелгэн
салым ташламаларыныц, Азат ителyлоренец hoM
башка преференциялорнец башка тyлэyчелар белон
чагыштырганда остенлеклэре yзенчолеклорен
билгели торган торе

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

13 салымнар буенча
торган салым

Сальlм ташламалары, азат
башка преференциялар
ставкасы кyлэме

иту hoM
бирело

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

14. Сальlм ташламалары, азат итyлэр hэм салымнар
буенча башка преференциялэр бирy белэн байле
рэвешто муниципаль берэмлекнец
социаль-икътисадый саясоте максатларына haM
(яисо) максатларына ирешy кyрсэткече (Индикаторы)

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

Фискаль характеристика салым чыгымнары
4Еl.J Хисап ельl очен haM хисап елына кадор булган ел

очен муниципаль берэмлекнец норматив хокукый
актлары нигезендо салым ташламалары, азат итyлор
haM башка преференциялор кyлэме (мец сум)

Федераль салым
хезматенец Татарстан
Республикасы буенча

идарасе

16 Агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына
hэм план чорына салым тyлэyчелэр очен бирелгон
сальlм ташламалары, азат итyлэр hэм башка
преференциялор кyлэмен бэялау (мец сум)

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

17. Сальtм ташламасыннан, азат итyдан haM муниципаль
берэмлекнец хокукый актларында билгелангэн башка
преференциядэн (берэмлеклэрдэн) файдаланган
салым тyлаyчелор саны

Федераль салым
хезмэтенец Татарстан
Республикасы буенча

идарэсе

18 Сальlм чыгымнарыныц нотищэлелеген баялоу
ноти}калэре

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты


