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КАРАР

№15

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы « М элбагыш  авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец 
салым чыгымнары исемлеген
ф ормалаштыру Ьэм салым чыгымнарын 
бэялэу тэртибе турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыньщ 1743 статьясы, Россия Федерациясе 
Хекумэтенец «Россия Федерациясе субъектларыныц Иэм муниципаль берэмлеклэрнец 
салым чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплэр турында» 2019 елныц 22 
июнендэге 796 номерлы карары нигезендэ Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы М элбагыш Башкарма комитеты карар бирэ:

1.Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц "М элбагы ш  авыл 
жирлеге "муниципаль берэмлегенец салым чыгымнары исемлеген ф ормалаш тыру Иэм 
аныц салым чыгымнарын бэялэу тэртибен расларга.

2. Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсенэ 1 
сентябрьгэ кадэр Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы М элбагыш авыл 
Жирлеге башкарма комитетына хисап елы ечен, хисап елына кадэрге ел ечен тубэндэге 
белеш мэлэрне ж,ибэрергэ тэкъдим итэргэ:

таш ламалардан ф айдаланучы тулэучелэр саны турында;
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ  «М элбагыш авыл 

жирлеге» муниципаль берэмлеге бюджетыньщ  hap салым кереме буенча керми калган 
керемнэренен, суммасы турында;

3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы М элбагыш авыл ж;ирлеге 
Башкарма комитетыньщ  2020 елньщ 26 ф евралендэге 13 номерлы «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы «М элбагыш  авыл >цирлеге» муниципаль 
берэмлегенец салым чыгымнары исемлеген ф ормалаш тыру Ьэм салым чыгымнарын 
бэялэу тэртибе турында» карары уз кечен югалткан дип танырга.

4. блеге  карарны "Татарстан Республикасы хокукый м эгълум аты ны к рэсми
буенча игълан итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru 1пэм

рэсми сайтында Интернет-телекоммуникация 
нча урнаштырырга: h ttp ://aznakavevo.tatar.ru . 
онтрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

И .Э .Эхтэмова

порталында 
Азнакай му: 
челтэрендэ;^ 

bftgm e  ге-

веб-адрес 
районы ны ц 

ьадрес буе 
элеш ен к

'oS >

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakavevo.tatar.ru


Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы М элбагыш авыл 
>к;ирлеге баш карма комитеты карарына 
кушымта
« 08» апрель 2020 № 15

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы «М элбагыш  авыл >к;ирлеге» 
муниципаль берэмлегенец салым чыгымнары heM салым чыгымнарын бэялэу исемлеген

ф ормалаш тыру тэртибе

I. Гомуми нигезлэмелэр

1. Элеге Тэртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц салым 
чыгымнары исемлеген ф ормалаш тыру 1пэм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «М элбагыш  авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец (алга 
таба -  тэртип, муниципаль берэмлек) салым чыгымнарын бэялэу кагыйдэлэрен билгели.

2. Элеге тэртиптэ Россия Ф едерациясе Хекумэтенец 2019 елныц 22 июнендэге 796 
номерлы "Россия Ф едерациясе субъектларыныц Иэм муниципаль берэмлеклэрнец 
салым чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплэр турында" карары белэн расланган, 
Россия Ф едерациясе субъектларыньщ  Иэм муниципаль берэм леклэрнен салым 
чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплэр белэн билгелэнгэн терминнар Иэм 
теш енчэлэр кулланыла (алга таба - Гомуми талэплэр).

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

4. М униципаль берэм лекнен салым чыгымнарын бэялэу максатларында 
муниципаль берэм лек Башкарма комитеты:

муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлеген тези;
муниципаль берэмлекнен, салым чыгымнарын бэялэу нэтиж;элэрен анализлауны 

Иэм гомумилэш теруне гамэлгэ ашыра.

II. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлеген ф ормалаш тыру

5. Чираттагы ф инанс елына Иэм план чорына муниципаль берэмлекнец салым 
чыгымнары исемлеге муниципаль берэмлекнен башкарма комитеты тараф ыннан тезелэ 
h9M агымдагы елныц 1 июненэ кадэр раслана.

6. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц расланган исемлеге 
муниципаль берэм лекнец рэсми сг.Йтында агымдагы елныц 1 июленнэн дэ соцга 
калмыйча урнаштырыла.

7. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу максатларында Татарстан 
Республикасы буенча Федераль салым хезмэте идарэсе муниципаль берэмлек 
Башкарма комитетына хисап ф инанс елы ечен Иэм хисап чорына кадэрге ел ечен 
муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц ф искаль характеристикалары турында 
мэгълумат бирэ.

8. М униципаль берэмлекнен, салым чыгымнарын бэялэуне уздыру максатларында 
муниципаль берэмлекнен, башкарма комитеты ел саен, 1 августка кадэр, ел саен, 
Федераль салым хезмэтенен, Татарстан Республикасы буенча идарэсенэ, муниципаль 
берэмлекнец тиеш ле салым чыгымнарын, шул исэптэн хисап елында Иэм алдагы хисап 
елында гамэлдэ булган норматив хокукый актларын Ьэм элеге Тэртипкэ кушымтада



каралган башка м эгьлум атны  курсэтеп, тулэучелэр категориялэре турында белеш мэлэр 
>к;ибэрэ.

9. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнары исемлегенэ кертелгэн 
мэгълуматны узгэртуне куздэ тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгэн очракта, 
муниципаль берэмлекнец баш карма комитеты тиешле норматив хокукый акт уз кеченэ 
кергэн кеннэн соц 10 эш кене эчендэ муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары 
исемлегенэ тиешле узгэреш лэр кертэ.

III. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнарын бэялэу тэртибе

10. Салым чыгымнарын бэялэу муниципаль берэм лек Башкарма комитеты 
тараф ыннан башкарыла Иэм уз эченэ ала:

- муниципаль берэм лекнец салым чыгымнары кулэмнэрен бэялэу;
- муниципаль берэм лекнец салым чыгымнарыныц нэтиж,элелеген бэялэу.
11. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэлелеген бэялэу уз эченэ

ала:
- муниципаль берэмлекнен, салым чыгымнарынын максатчанлыгын бэялэу;
- муниципаль берэмлекнен, салым чыгымнары нэтижэлелеген бэялэу.
12. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц максатчанлыгы критерийлары 

булып тора:
муниципаль берэм леклэрнец салым чыгымнарыныц муниципаль 

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

салым тулэучелэрнец таш ламалардан ф айдаланучыларныц саны Ьэм биш ьеллык 
чорда тулэучелэрнец гомуми саны белэн чагыштыруы белэн характерлана торган салым 
ташламаларына ихтыяж,ы бар.

М униципаль берэмлекнец салым чыгымнары элеге пунктта курсэтелгэн 
критерийларныц берсе генэ булса да туры килмэсэ дэ, муниципаль берэмлек башкарма 
комитетына тулэучелэр ечен ташламаларны саклау (аныклау, юкка чыгару) турында 
тэкъдимнэр тапш ырырга кирэк.

13. М униципаль берэмлекнец салым чыгымыныц нэтиж;элелек 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 ф инанс елына, чираттагы ф инанс елына (пэм план чорына 
хисап елына, аннан алдагы елга билгелэнэ.

Тулэучелэр ечен каралган таш ламалар муниципаль программа максатларына Иэм 
(яисэ) муниципаль программаларга кермэгэн муниципаль берэмлекнец социаль- 
икътисадый сэясэте максатларына ирешу курсэткече (Индикаторы) дэрэж;эсен узгэртугэ 
кертелгэн, ул, таш ламаларны иеэпкэ алмыйча, курсэтелгэн куреэткечнец (индикаторныц) 
эЬэмиятен иеэпкэ алып, курсэтелгэн куреэткечнец (индикаторныц) эИэмиятен иеэпкэ 
алып, курсэтелгэн куреэткечнец (индикаторныц) эИэмияте арасындагы  аерма буларак 
иеэплэнэ.

14. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнары нэтижэлелеген бэялэу 
муниципаль берэм лекнец салым чыгымнарыныц бю джет нэтижэлелеген бэялэуне уз 
эченэ ала.

15. М униципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц бю джет нэтижэлелеген 
бэялэу максатларында муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы 
максатларына Иэм (яисэ) муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларына 
кермэгэн социаль-икътисадый сэясэте максатларына иреш унец альтернатив 
механизмнарын куллану нэтижэле, югенэ Ьэм ташламалар биру нэти>К9лелеген0 
чагыш тырмача анализ ясала.



16. Чагыш тырма анализ муниципаль берэмлекнен муниципаль программасы 
максатларына Ьэм (яисэ) муниципаль берэмлекнен социаль-икътисадый сэясэте 
максатларына иреш унен альтернатив механизмнарын куллану очрагында муниципаль 
берэмлек бюджеты чыгымнары к\лэм нэрен h9M бирелгэн таш ламалар кулэмен 
(муниципаль берэм лекнен муниципаль программасы максатларына Иэм (яисэ) 
муниципаль берэм лекнен социаль-икътисадый сэясэте максатларына ирешунен 
курсэткече (Индикаторы) артуын Ьэм муниципаль берэм лекнен муниципаль 
программаларына керми торган муниципаль берэмлекнен салым чыгымнарыньщ  1 
сумына Иэм шул ук курсэткечкэ (индикатор) ирешу ечен муниципаль берэмлек бюджеты 
чыгымнарыньщ  1 сумына чагыш тыруны уз эченэ ала.

М униципаль берэм лекнен муниципаль программасы максатларына Иэм (яисэ) 
муниципаль берэм лекнен муниципаль программаларга карамаган социаль-икътисадый 
сэясэте максатларына иреш унен альтернатив механизмнары сыйф атында муниципаль 
берэмлек исэпкэ алынырга мемкин:

а) муниципаль берэм лек бюджеты акчалары исэбеннэн таш ламалар алу хокукына 
ия тулэучелэргэ турыдан-туры ф инанс ярдэменен субсидиялэре яисэ башка рэвеш лэре;

б) таш ламаларга хокукы булган тулэучелэрнен йеклэм элэре буенча муниципаль 
гарантиялэрне биру;

в) таш ламаларга хокуклы тулэучелэр эш чэнлеге елкэсендэ норматив >к;айга 
салуны Иэм (яки) контроль-кузэтчелек ф ункциялэрен гамэлгэ ашыру тэртибен 
камиллэштеру.

17. М униципаль берэм лекнен салым чыгымнарын бэялэу 1 октябрьгэ кадэр 
башкарыла Иэм уз эченэ ала:

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

муниципаль программа максатларына Иэм (яки) социаль-икътисадый сэясэт 
ю нэлеш лэренэ (максатларына) ирешугэ салым чыгымыньщ  кертеме турында нэти>к;элэр 
тупланган язма ацлатма;

- аларга ирешу ечен нэти>цэлерэк альтернатив механизмнар булу (булмау) 
турында тэкъдимнэр;

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

18. М униципаль берэм лекнен салым чыгымнарын бэялэу нэтиж;элэре муниципаль 
берэмлекнен бю джет Иэм салым сэясэтенен теп ю нэлеш лэрен ф ормалаштырганда, 
шулай ук муниципаль программаларны гамэлгэ ашыруньщ нэти>цэлелеген бэялэгэндэ 
исэпкэ алына.



Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «М элбагыш 
авыл ж;ирлеге» муниципаль 
берэмлегенец салым чыгымнары 
исемлеген ф ормалаш тыру Иэм 
салым чыгымнарын бэялэу 
тэртибенэ кушымта

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
М элбагыш выл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге салым чыгымнарын бэялэу ечен

курсэткечлэр исмелеге

Курсэткеч атамасы М эгълуматлар чыганагы

1. муниципаль берэмлекнец салым чыгымыныц норматив Иэм максатчан
характеристикалары

1. М униципаль берэм лекнец салым ташламаларын, 
азат ителуне Ьэм салымнар буенча башка 
преф еренциялэрне билгели торган норматив хокукый 
акты

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

2. М униципаль берэм лекнец норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым ташламаларын, Азат 
ителулэрне Иэм башка преф еренциялэрне биру 
шартлары

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

3. Салым таш ламалары, азат иту Иэм башка 
преф еренциялэр каралган салым тулэучелэрнец 
максатчан категориясе

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

4. М униципаль берэм лекнец салым ташламаларын, 
азат ителуне Ьэм салымнар буенча башка 
преф еренциялэрне билгели торган норматив хокукый 
актлары нигезлэмэлэренец уз кеченэ керу датасы

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

5. М униципаль берэмлекнец норматив хокукый актлары 
белэн салым таш ламалары на азат итугэ Иэм 
салымнар буенча бутэн преф еренциялэргэ бирелгэн 
хокукныц гамэлдэ булу датасы

М униципаль берэмлек 
баш карма комитеты

6. М униципаль берэм лекнец норматив хокукый актлары 
белэн бирелгэн салым ташламаларыныц, Азат 
ителулэренец Иэм башка преф еренциялэрнец 
гамэлдэ булу чоры

М униципаль берэмлек 
баш карма комитеты

7. М униципаль берэмлекнец норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым ташламаларыныц, 
Азат ителулэренец Иэм салымнар буенча башка 
преф еренциялэрнец гамэлдэ булуын туктату датасы

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

8. Салым таш ламаларыныц, азат ителулэренец Иэм 
салымнар буенча башка преф еренциялэрнец исеме

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

9. Салым чы гымнарыныц максатчан категориясе 
(социаль ярдэм, стимуллаш тыручы яисэ техник 
ташлама)

М униципаль берэмлек 
баш карма комитеты



10. М униципаль берэмлекнен, норматив хокукый 
актларында билгелэнгэн салым тулэучелэр ечен 
салым таш ламалары, азат иту Ьэм башка 
преф еренциялэр биру максатлары

М униципаль берэмлек 
баш карма комитеты

11. Салым таш ламалары, азат иту Ьэм муниципаль 
берэмлекнен, норматив хокукый актларында 
билгелэнгэн башка преф еренциялэр каралган салым 
исемнэре

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

12. Тулэучелэрнен, аерым категориялэренэ бирелгэн 
салым ташламаларыньщ , азат ителулэренец Ьэм 
башка преф еренциялэрнец башка тулэучелэр белэн 
чагыш тырганда естенлеклэре узенчэлеклэрен 
билгели торган тере

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

13. Салым таш ламалары, азат иту Ьэм салымнар буенча 
башка преф еренциялэр бирелэ торган салым 
ставкасы кулэме

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

14. Салым таш ламалары, азат итулэр Ьэм салымнар 
буенча башка преф еренциялэр биру белэн бэйле 
рэвеш тэ муниципаль берэм лекнен социаль- 
икътисадый сэясэте максатларына Ьэм (яисэ) 
максатларына ирешу курсэткече (Индикаторы)

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

II. Фискаль характеристика салым чыгымнары

15. Хисап елы ечен Ьэм хисап елына кадэр булган ел 
ечен муниципаль берэм лекнен норматив хокукый 
актлары нигезендэ салым ташламалары, азат итулэр 
(пэм башка преф еренциялэр кулэме (мен сум)

Ф едераль салым 
хезмэтенен Татарстан 
Республикасы буенча 

идарэсе

16. Агымдагы ф инанс елына, чираттагы ф инанс елына 
Ьэм план чорына салым тулэучелэр ечен бирелгэн 
салым таш ламалары, азат итулэр Ьэм башка 
преф еренциялэр кулэмен бэялэу (мен сумнарда)

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты

17. Салым таш ламасыннан, азат итудэн Ьэм муниципаль 
берэмлекнен хокукый актларында билгелэнгэн башка 
преф еренциядэн (берэмлеклэ|.дэн) файдаланган 
салым тулэучелэр саны

Федераль салым 
хезмэтенен Татарстан 
Республикасы буенча 

идарэсе

18. Салым чыгымнарыньщ  нэти>к;элелеген бэялэу 
нэтиж;элэре

М униципаль берэмлек 
башкарма комитеты


