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Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 1743 статьясы, Россия Федерациясе
Хекумэтенец кРоссия Федерациясе субъектларыныц hэм муниципаль
берамлеклэрнец салым чыгымнарын бэялаyгэ карата гомуми талэплэр турындаDгы
2019 елньlц22 июнендоге 796 номерлы карары нигезенда Татарстан Республикасы
Яшел Yзэн муниципаль районы Олы Ачасыр авыл цирлеге башкарма комитеты карар
итэ:

1. Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл )цирлегенец салым чыгымнары исемлеген формалаштыру тэртибен hём салым
чыгымнарын баялэyне yTкapy тортибен расларга.

2, Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарасена 1

сентябрьге кадэр муниципаль берэмлек башкарма комитетына хисап елы ечен, хисап
елына кадарге ел очен Белешмэлэр цибэрергэ тэкьдим итэргэ:

ташламалардан файдаланучы тyлаyчелар саны турында;
Татарстан Республикасы Яшел Yзан муниципаль районы Олы Ачасыр авыл

}кирлегенец hэр салым кереме буенча Олы Ачасыр авыл жирлеге бюджетыныц тошеп
калучы керемнэре суммалары турында.

3. Олеге карарны Интернет челтэренец Татарстан Республикасы хокукый
мэгълyмат расми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы
муниципаль берэмлеклэре составындагы 3еленодольск муниципаль районы
мэгълyмат сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), щулай ук магьлyмат
стендларында: Олы Ачасыр авылы, Yзэк урамы, 46 йорт (>цирлек хакимияте бинасы),
Олы Ачасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт (авыл мэдэният йорты бинасы)
урнаштырырга.

4. Олеге карар yтэлешен контрольгэ алуны yземдэ калдырам.
5. Олеге карар ресми басылып чыккан коненнон yз кеченэ керэ.
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Яшел Yзэн муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл цирлеге Башкарма комитетыныц

2020 елныц31 нчы мартында
7 номерлы карары белан расланды

Олы Ачасыр авыл цирлегенец 2020 нче елда
салыМ чыгымнары исемЛеген фоРмалаштыру haM бэялеу тартибе

l., Гомуми нигезлэмолэр

1. олеге тартип Яшел Yзан муниципаль районы олы Ачасыр авыл жирлегенец
салыМ чыгымнарЫ исемлеген формалаштырУ hэм салым чыгымнарын бэялэу
кагыйдэлэрен билгели (алга таба -тартип, муниципаль берэмлек).

2. олеге тартиптЭ кРоссия Федерациясе субъекгларыныц hэм муниципаль

берэмлеклэрнец салым чыгымнарын бэялэуга карата гомуми талаплэр турында)

Россия Федерациясе Хекумэтенец 2019 елныц 22 июнендэге 796 номерлы карары

белэн расланган Россия Федерациясе субъектларыныц haM муниципаль

берамлеКлорнеЦ салыМ чыгымнаРын баялаYгэ карата гомуми талэплар буенча (алга

таба-гомуми талэплэр) Россия Федерациясе субъектларыныц haM муниципаль

берэмлеКлэрнеЦ салыМ чыгымнарыН бэялаугЭ карата гомуми талэплэр буенча

билгелэнган терминнар hэм тошенчэлар lryлланыла.
3. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын муниципаль программаларга

KepTY муниципалЬ програмМалар, муниципаль программаларныц струкгур

элементлары hэм (яисэ) муниципаль программаларга карамаган муниципаль

берэмлекнец социаль-икътисадый саясэте максатларыннан чыгып гамэлгэ ашырыла.

4, Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын бэялоу максатларында
муниципаль берамлек башкарма комитеты:

муниципаль берамлекнец салым чыгымнары исемлеген този;

муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын бэялэу натиlцаларен

анализлауны haM гомумилаштерyне гамэлгэ ашыра.

Il. Муниципаль беремлекнец салым чыгымнары исемлеген
формалаlлтыру

5. Чираттагы финанс елына hэм план чорына муниципаль берамлекнец салым
чыгымнарьi Исемлеге муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты тарафыннан
тозела hэм агымдагы елныц 1 июнена кадэр раслана.

6. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц расланган Исемлеге
муниципаль берамлекнец рэсми сайтында агымдагы елны\ 1 июленнэн дэ соцга
калмыйча урна!,лтырыла.

7. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялэу максатларында
татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсе муниципаль
берэмлек башкарма комитетына хисап финанс елына hэм хисап чорына кадэрге елга
муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц фискаль харакгеристикалары
турында магълyмат бира.

8, Муниципаль беремлекнец салым чыгымнарын бэялауне уздыру
максатларында муниципаль берамлекнец башкарма комитеты ел саен, 1 авryстка
кадэр, ел саен, Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хе3мэте идарасенэ,
муниципаль берамлекнецтиешле салым чыгымнарын, шул исэптэн хисап елында hэм
алдагы хисап елында гамэлдэ булган норматив iокукый актларын hэм алеге Тэртипкэ



кушымтада каралган башка мэгьлyматны кyрсетеп, ryлэyчелэр категориялэре

турында белешмэлэр )цибэрэ..
9. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлегена кертелгэн

могьлyматны yзгэртyне кyздэ тоткан норматив хокукый акглар кабул ителган очракта,

муницйпаль берамлекнецбашкарма комитеты тиешле норматив хокукый акг y3 коченэ

керган коннон соц '10 эш кене эчендэ муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары

исемлегенэ тиешле yзгорешлэр кертэ,

lll. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялеу тэртибе

10. Салым чыгымнарын бэялэy муниципаль берэмлек башкарма комитеты

тарафыннан башкарыла hэм Yз эченэ ала:
- муниципаль берамлекнец салым чыгымнары кYлэмнерен баялэу;

- мунициПаль берэМлекнеЦ салыМ чыгымнарыныц натижэлелеген баялэу.

11. Муниципалj берэмлекнец салым чыгымнары нэтижалелеген бэялау уз

эченэ ала:
- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатка ярашлыгын беялэY;

- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэти){элелеген бэялау,

12, Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгы

критерийлары булып тора:
муниципаль берэмлеклэрнец салым чыгымнарыныц муниципаль

программаларныц максатларына, муниципаль программаларныц cTpytсгyp

элементларына hэм (яиса) муниципаль программаларга карамаган муниципаль

берамлекнец социал ь-и кътисады й сэясате максатлары на ryры килyе ;

салым тyлаyчеларнец биш еллык чорда ташламалар алу хокукыннан

файдаланган тyлаyr"п"р саны haM ryлоучелернец гомуми саны белен чагыштыруы

белан хараtfiерлана торган салым ташламаларына ихтыяжы.

муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары алеге пунктта кyрсателган

критерийларныц берсе генэ булса да туры килмэса дэ, муниципаль берэмлекнец

башкарма комитетына тyлэyчелор очен ташламаларны саклау (анышау, юкка чыгару)

турында токъдимнор тапшырырга кирэк,
13. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымыныц натижэлелек критерие

буларак муниципаль программа максатларына яиса муниципаль программаларга

керми торган муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясате максатларына

ирешyнец ким дигэндэ бер кyрсэткече (индикаторы) яиса муниципаль берамлекнец

салыМ чыгымнарЫ йогынтЫ ясыЙ торгаН башка кYрсэткеч (индикатор) буларак

билгеланэ. олеiе кYрсэткеч (курсэткечлар) агымдагы финанс елына, Чираттагы

финанс елына hэм план чорына хисап елына; хисап чорына алдагы елга билгелана,

Тyлаyчелэр очен каралган ташламалар муниципаль программа максатларына

hэм (яиёэ) муниципаль программаларга кермэгэн муниципалыберэмлекнец социаль-

икьтисадый саясэте максатларына ирешy кyрсэткече (индикаторы) дорэщэсен
yзгартyга каралган, ул кyрсателгэн кyрсэткечнец (индикаторныц) аhэмиятен исапкэ

алып, ташламалар (индуrкаторныц) эhэмиятен hэм ташламаларны исэпкэ алмыйча,

ташламалар (индикаторныц) эhэмиятен исэпка алмыйча, кyрсэтелгэн кyрсэткечнец

(индикаторныц) аhамиятен исэпкэ алып, кyрсэтелган кyрсэткечнец (индикаторныц)

аhамияте арасындагы аерма буларак исэплэна"
14. МуниrjЙпаль 

'берэЙлекнец салым чыгымнары натижелелеген бэялэу

муниципап, б"р""лекнец салым чыгымнарыныц бюджет натижэлелеген бэялауне уз

эченэ ала.
15. Муниципаль беремлекнец салым чыгымнарыныц бюджет нэтищалелеген

бэялэу максатында муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы

максатларына hэм (яиса) муниципаль берамлекнец муниципаль программаларына



кермагэн социаль-икътисадыи сэясэте максатларына ирешyнец альтернатив
механизмнарын куллану натижэлелегенэ hэм ташламаларны биру нэтижэлелегенэ
чагыштырмача анализ ясала.

'16.Чагыштырма анализ муниципаль берамлекнец муниципаль программасы
максатларына hэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец социаль-икътисадый сэясэте
максатларына ирешyнец альтернатив механизмнарын haM муниципаль
программаларга карамаган муниципаль берамлекнец социаль-икътисадый сэясате
максатларына ирешyнец альтернатив механизмнарын куллану очрагында муниципаль
берэмлек бюджетыныц чыгымнары кyлэмнэрен haM бирелган ташламалар кyлэмен
(муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы максатларына hэм (яисэ)
муниципаль берэмлекнец сЬциаль-икътисадый сэясэте максатларына ирешy
кyрсоткече (Индикаторы) артуын исэплау) yз эченэ ала, муниципаль берамлекнец
муниципаль программаларына керми торган чыгымнарыныц 1 сумына hэм шул ук
кyрсэткечкэ (индикатор) ирешy ечен муниципаль берамлек бюджеты чыгымнарыныц 1

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

муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларга карамаган социаль-
икътисадый сэясэте максатларына ирешyнец альтернатив механизмнары
сыйфатында муниципаль берэмлек исапкэ алынырга мемкин:

а) муниципаль берамлек бюджеты акчалары исобеннэн ташламаларга хокуклы
тyлаyчелэргэ турыдан-туры финанс ярдэменец субсидиялэр яисэ башка рэвешлэре ;

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

в) ташламаларга хокуклы ryлэyчелэр эцчэнлеге елкэсендэ норматив цайга
салуны hэм (яки) контроль-кyзатчелек функциялэрен гамалга ашыру тэртибен
камиллащтерy.

'17. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялау '1 октябрьгэ кадэр
башкарыла hэм yз эченэ ала:

- салым чыгымнарын бэялэy очен кyрсэткечлэр исемлеге буенча мэгълyмат;
- салым чыгымнарыныц максатчан характеристикаларына ирешу (ивешмэу),

муниципаль программа максатларына hэм (яисэ) социаль-иtсьтисадый сэясэт
юнэлешларена (максатларына) ирешyгэ салым чыгымыныц керryе ryрында
нэти)цэлэрне yз эчена алган язма ацлIатма;

- нетижэлерэк альтернатив механизмнар булу (булмау) турында тэьдимнар;
- салым чыгымнарын саклау, аныклау (юк итy), яца салым чыгымнарын

бил гелау буенча такьдимнар.
'18. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын бэялау нэтижоларе

муниципаль берамлекнец бюджет hэм салым сэясатенец топ юнэлешлэрен
формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамалгэ ашыруныц
нэтижэлелеген бэялэгэндэ исэпка алы на.



Яшел Yзэн муниципаль
районы Олы Ачасыравыл

жирлеге салым чыгымнары
исемлеген формалаштыру

тэртибенэ кушымта

Яшел Yзэн муниципаль районы олы Ачасыр авыл жирлеге салым чыгымнарын бэялэу
ечен кyрсэткечлэр исемлеге

кчрсаткеч исеме магълчматлар чыганагы

l rtлун и ц,l па;;ъерамле кнец сал ы м ч ы гы мы н ы ц нор мати в hэм ма ксатча н

харакrеристикасы
1. Муниципаль берэмлекнец салым ташламаларын,

азат ителyне haM салымнар буенча башка
преференциялэрне билгели торган норматив
хокчкый акты

Муниципаль беремлек
башкарма комитеты

2. Муниципаль берэмлекнец норматив хокукыи
актларында билгелангэн салым ташламаларын,
азат ителyлорне hэм башка преференциялэрне
биоч шаотлары

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

3. Салым ташламалары, азат итy
преференциялар каралган салым
максатчан категориясе

hэм башка
ryлаyчелорнец

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

4. Муниципаль берамлекнец салым ташламаларын,
азат ителyне hэм салымнар буенча башка
преференциялорне билгели торган норматив
хокукый актлары нигезлэмэлэренец yз кочена Kepy
датасы

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

5. МунЙципаль берэмлекнец норматив хокукый
актлары белан салым ташламаларына, азат иryгэ
hэм салымнар буенча бутон преференциялэргэ
биоелгэн хокчкнын гамэлда булу датасы

Муниципаль береМлек
башкарма комитеты

6. Муниципаль берамлекнец норматив хокукыи
актлары белэн бирелгэн салым ташламаларыныц,
Азат ителyлэренец hэм башка преференциялернец
гамалдо бчлч чоры

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

7. Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый
актларында билгелангэн салым ташламаларыныц,
азат ителyлэренец haM салымнар буенча башка
преференцияларнец гамолдэ булуын туктату
датасы

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

8. Салым ташламаларыныц, азат ителулеренец hэм
салымнар бченча башка преференциялэрнец исеме

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

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

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

10. Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

11. Салым ташламалары, азат итч heM муниципаль мчниципаль беремлек



берамлекнец норматив хокукый актларында
билгелэнган башка преференциялэр каралган
салым исемнэре

башкарма комитеты

12. Тулэучелэрнец аерым категориялэренэ бирелгэн
салым ташламаларыныц, азат ителyлэренец haM
башка преференцияларнец башка ryлаyчелор
белон чагыштырганда естенлеклэре
чзенчэлеклорен билгели торган тере

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

,t3. Салым ташламалары, азат иry
буенча башка преференциялэр
салым ставкасы кчламе

haM салымнар
бирелэ торган

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

14. салым ташламалары, азат итyлэр haM салымнар
буенча башка преференциялэр бирy белэн байле

рэвештэ муниципаль берэмлекнец социаль-
икътисадый саясэте максатларына haM (яисэ)
максатлаDына ирешv кчрсэткече (и ндикаторы)

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

lI. Фискаль характ9ристика салым чь

15. Хисап елы ечен hэм хисап елына кадар булган ел
очеН муниципалЬ берэмлекнец норматив хокукый
актлары нигезендэ салым ташламалары, азат
итyлор haM башка преференциялар кyлэме (мец

cvM))

Федераль салым
хезмэтенец Татарстан
Республикасы буенча

идарэсе

,16.

17.

Агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына
hэм план чорына салым тYлэYчелер очен бирелган
салым ташламалары, азат итyлэр hэм башка
ппефепеншиялэо кчламен баялэv (мец сум))

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

Салым ташламасыннан,
муниципаль берэмлекнец
билгелэнгэн башка
(берамлеклэрдэн) файдаланган
саны

азат иryден haM
хокукый актларында

преференциядан
салым тyлэyчелэр

Федераль салым
хезматенец Татарстан
Республикасы буенча

идарэсе

18. салым чilгымнарыныц нэти)t{элелеген баялэу
натижалэре

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты


