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Саба муниципаль районы ШекUе авыл
жирлегенец салым чыгымнары исемлеrен
формалаштыру haM салым чыгымнарын беялэY
тэртибен раслау ryрында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц ]74.3 статьясы, Россия
Федерациясе XeKYMaTeHeH 2019 елныц 22 июнендаге 796 номерлы <Россия
Федерациясе субъекгларыныц hэм муниципаль беремлекларнец салым
чыгымнарын бэялаYга карата гомуми талаплэр ryрында> карары нигезенда, Саба
муниципаль районы Шекше авыл цирлеге башкарма комитеты

I{APAP ИттЕ:
1. Саба муницилаль районы Цекше авь]л жирлегенец салым чыгымнары

исемJiеген формалаu.tтыру haм салым чыгымнарын бэялаY тартибен расларга
(кушымта итеп бирела),

2, Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмете идарасена ел
саен, 1 сентябрьга кадар Саба муниципаль районы Шекце авыл цирлеге
башкарма комитетына хисап елы очен, хисал елына кадэрге ел ечен
мэгьлYматлар щибарерга таьдим итаргэ:

- таtIJламалардан файдаланучы ryлэYчелар саны ryрында;_ Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлегенец hэp салым
чыгымыннаН Саба муниципалЬ районы Шекше авыл х{ирлеге бюджетына ryры
килyче керем суммалары ryрында.

3. Олеге карарны (Интернет) магьлYмат-телекоммуникация челтарендо
Татарстан Республикасы хокукый магьлYматыныц расми порталында ryбандаге
адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.iatarstan.ru

4, Олеге карар расми басылып чыккан кбненнан Yз коченэ керэ.
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Авыл хqирлек Р.Р.Хайртдинов



Саба муниципаль районы Шекше
авыл цирлеге башкарма комитетыныц

06.04,2020 елrы N915 карары РАСЛАНГАН

саба муниципаль районы Шекше авьп цирлегенец салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру hэм салым чыгылrнарын бэялэy тортибе

1, Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Тартип Саба муниципаль районы Шекше авыл ){ирлегенец салым
чыгымнары исепrлеген формалащтыру haM салым чь]гымнарын баялаy кагыйдэлэfiен
билгели (алга таба - тартип, муниципаль берамлек).

1.2. олеге тартипта Россия Федерациясе Хекyмэтенец 2О19 елныц 22
июнендэге 796 номерлы (Россия Федерациясе субъектларыныц hэм муницилаль
берамлекларнец салым чыгымнарын бэялаyга карата гомуми талэплар турында>
карары белэн расланган Россия Федерациясе субъекгларыныц hэм муниципаль
берэмлеклэрнеЦ салым чыъlмнарын баялаyга карата гомуми талэллар буенча
билгелангэн терминнар haM тошенчалар кулланыла (алга таба - Гомуми талаплэр).

1,3- Муницилаль берэмлекнец салым чыгымнарын муниципаль программаларга
керry муниципаль программаларныцl муниципаль проrраммаларныц структур
элементлары hэм (яиса) муниципаль программаларга карамаган муниципаль
берэмлекнец социаль-иьтисадый сэясате максатларыннан чыгып гамалга ацырыла.

].4. Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын баялаy максатларында
муниципаль берамлек Башкарма комитеты:

- муниципаль берэмлекнец салым чыrь]мнары исемлеген формалаштыра;- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын баялаy натицэларен
анализлауны haM гомумилацJтерyне гамэлгэ ашыра.

2. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнары исемлёген формалаштыру

2,1. Чираттагы финанс елына haM план чорына муниципаль беремлекнец
салым чыгымнары Исемлеге муниципаль берамлекнец башкарма комитеты
тарафыннан тезелэ hап,l агымдагы елныц 1 иювена кадэр раслана.

2.2, Муниципаль берамлекнец салым чь]гымнарыныц расланган Исемлеге
муниципаль берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы елныц 1 июленнан дэ соцга
калмыйча урнаштырыла.

2,з. Муниципаль бероп,iлекнец салым чыгымнарын бэялэy максатларында
татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмате идарасе муниципаль
берамлек башкарма комитетына хисап финанс елы очен haм хисап чорына кадарге ел
очен муниципаль берамлекнец салым чыгымнарыныц фискаль характеристикалары
ryрында мэгьлYмат бира.

2,4, Муниципаль берэмлекнец салым чыrымнарын баялаYне уздыру
максатларында lиуниципаль берамлекнец башкарма комитеты ел саен, 1 авryстка
кадар, ел саен, Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмэтенец
ифрасено, муниципаль берэмлекнец тиешле салым чыгымнарын, Lлул исаптан хисап
елilнда hэм алдагы хисап елында гамэлдэ булган норlvатив хокукый актларын heM



элеге Тэртилнец 1 нче кушыlvтасында каралган баrчка магьлуматны кчрсэтеп,
ryлаYчелэр категорияларе ryрында белешмелэр цибэра.

2.5, Муниципаль беромлекнец салым чыгымнары исемлегена кертелг€)н
мэгьлyматны yзгэрryне кyзда тоткан норlvатив хокукый аtýлар кабул ителган очракта,
муниципаль берэмлекнец бацкарма комитеты тиешле норматив хокукый акт yз коченэ
кергэн кённан соц 10 эш коне эчендо муниципаль берамлекнец салым чыгымнары
исемлегена тие[uле yзгарешлар керта,

3. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялэY тэртибе,

3.1. салыМ чыгымнарын баялэY муниципаль берамлек башкарма *оr"r"r",
тарафыннан башкарыла haM Yз эчена ала:

- муниципаль берэмлекнец салым чыгымнары кYлэмнарен баялаY;
_ муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарыныц натижелелеген боялаY.

3.2. МуниципалЬ берамлекнеЦ салым чыгымнары нэтижалелеген баялэY Yз
эченэ ала:

баялэY;
- муниципаль берап.rлекнеч салым чыгымнарыныц максатка ярашлыrын

- муниципаль берамлекнец салым чыгымнары натицэлелеген бэялаY.
3.3, Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарь!нын максатчанлыгы

критерийлары булып тора:
- муниципаль берамлекларнец салым чыгымнарынын муниципаль

програlммаларныц, муниципаль программаларныц структур элёментларына hэм (яисэ)
муниципалЬ программаларга карамаган муниципаль берамлекнец социаль-
икътисадый сэясате максатларына ryры килYе;

- биш ел эченда салым таtлламаларыннан кулланган салым ryлаyчеларнец
саны гомуппи тyлэyчелар санына чагыштырылган, салым тyлэyчелэрнец
ташламаларга ихтыяцы.

муниципаль берамлекнец салым чыгымнары элеrе пунктта кyрсателгэн
шартларныц берсена булса да ryры килмэсэ, муниципаль берэмлек башкарма
комитетына ryлаYчелэР очен ташлаlvаларны саклау (аныклау, юкка чыгару) ryрында
тэкьдимнар тапшырырга кир€к.

3.4. Муниципаль беремлекнец салым чыгымь]ныц нэтижалелек критерие
буларак муниципаль программа максатларына яисэ муниципаль программаларга
керми торган муниципаль берэмлёкнец социаль-иьтисадый саясате максатларына
ирешYнеЦ ким дигэнда бер курсэткече (Индикаторы) яиса муницилаль берамлекнец
салым чыгымнары йогынты ясый торган башка кYрсаткеч (индикатор) буларак
билrелано, Олеге кyрсаткеч (курсаткечлэр) хисап елына, хисап елына кадарге елга,
агымдагы финанс ель!на, килэчек финанс елына hэм план чорына билгелана.

тyлэyчелёр очен каралган ташламалар муниципаль программа максатларына
haM (яиса) муниципалЬ программаларга керпrаган муниципаль берамлекнец социаль-
икьтисадый сэясэте максатларына ирешy кyрсаткече (индикаторьD дэрацасен
Yзгарryга кертелrан, ул, таtllламаларны исэпка алмыйча, lryрсателгэн кYрсаткечнец
(индикаторныц) аhамиятен исапка алып, кyрсателган кyрсаткечнец (индикаторныц)

t



аhамиятен исэпкэ алып, ю/рсэтелвн týaрсэткечнец (индикаторныц) эhамияте
арасындагы аерма буларак исаплэнэ.

З.5. МуниципалЬ берамлекнец салым чыгымнары натижэлелеген бэялаY
муниципалЬ берамлекнец салым чыгымнарыныц бюджет нотижалелеген баялаYне Yз
эчена ала.

з-6. Муниципаль берэмлекнец салым чыrымнарыныц бюджет натицалелеген
баялэу максатларында муниципаль берамлекнёц муниципаль программасы
максатларына hэм (яисэ) муниципаль берамлекнец муниципаль программаларына
кермэгэн социаль-икътисадый сэясэте максатларына ирёшyнец альтернатив
механизмнарын куллану нати)|€лелегена haM ташламалар бирY натицэлелегенэ
чагыштырмача анализ ясала.

з.7. Чагышть]рма анализ муниципаль берамлекнец муниципаль
программасы максатларына haм (яисо) муниципаль берэмлекнец социаль-
икьтисадый саясэте максатларына ирешYнец альтернатив механизмнарын hэм
муниципаль программаларга карамаган муниципаль бёрамлекнец социаль-
икътисадый сэясате максатларына иреuJyнец альтернатив механизмнарын куллану
очрагында муниципаль берамлек бюджетыныц чыгымнары куломнарен haM бирел[ан
тацламалар кyламен (муниципаль берамлекнец муниципаль программасы
максатларына hапа (яисэ) муниципаль берэмлекнец социаль-икьтисадый саясате
максатларына ирешy кyрсаткече (индикаторь0 арryын исаплаy) yз эчена ала,
муниципаль берамлекнец муниципаль программаларьlна керпrи торган чыгымнарыныц
] сумына haм tUул уК lqрсэткечкЭ (индикатор) ирешY очен муниципаль берэмлек
бюджеты чыгымнарыныц 1 сумына (альтернатив механизмнар кулланылган очракга).

Муниципаль берамлекнец муниципаль программасы максатларына haм
(яиса) муниципаль берамлекнец муниципаль программаларга карамаган социаль-
икьтисадый сэясэте максатларына ирешyнец альтернатив механизмнары
сыйфатында муниципаль берамлек исапкэ алынырга момкин:

а) муниципаль беремлек бюджеты акчалары исэбеннан ташламалар алу
хокукына ия ryлаYчелэрга ryрыдан-ryры субсидияларне яисэ башка финанс
ярдэмнарне;

б) ташламаларга хокукы булган ryлэYчеларнец йокламэларе буенча
муниципаль гарантияларне бирYне;

в) тацламаларга хокуклы ryлэYчелар эшчэнлеге олкасендэ норматив цайга
салуны hэм (яки) контроль-lqзатчелек функциялэрен гамэлга ашыру тэртибен
камиллаштерyне.

3.8. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялаY 1 окгябрьга кадар
башкарыла haM Yз эчена ала:

- салым чыгымнарын боялаy ечен кyрсэткечлар
мэгьлyматны;

исемлеге буенча

- салым чыгымыныц максатчан характеристикаларына ирешY (иреUJмаY),
муниципаль программа максатларына haм (яисэ) социаль-икьтисадый саясат
юнэлеuларена (максатларына) иреLлyга салым чыгымыныц керryе ryрында
натижалар булган язма ацлатманы;

- натицале альтернатив механизмнар булу (булмау) турында тэкъдимнарне;
t - салыlи чыгыlvнарын саклау, аныклау (юк иry), яца салым чыгымнарын

билгелэу буенча такьдимнэрне.



3.9, Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын баялэY нэтижалэре
муниципаль берамлекнец бюджет hэм салым саясатенец теп юнэлешларен
формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамэлгэ ашыруныц
натицэлелеген баялэгандэ исэпкэ алына.
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Саба муниципаль
салым чыгымнарын

Саба муниципаль районы Шекше
авыл х{ирлегенец салым чыгымнары

исемлеген формалаштыру haМ салым
чыгымнарын бэялэу тартибе ryрында

1 нче кушымта

районы Шекше авыл жирлегенец
баялаy очен кyрсаткечлэр исемлеге

КYрсэткеч исеме КYрсэткеч чыганагы

l. Муниципаль берэмлекнец салым чыгь]мыныц норматив hэм максатчан
характеристикалары

1- Салым ташламаларын, азат ителYне hsM салымнар
буенча башка лреференциялэрне билгели торган
муниципаль берамлекнец норматив хокукый акты

Муниципаль берэмлек
Башкарма комитеты

2, Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый
апларында билгеланган салым ташламаларын,
Азат ителYларне haM башка преференцияларне
бирY шартлары

Муниципаль берэмлек
Башкарма комитеты

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

heм башка
тyл9yчеларнец

lvlуниципаль берэп,lлек
Башкарма комитеты

4- Салым тацламаларын, азат ителYне hэм салымнар
буенча башка преференцияларне билгели торган
норматив хокукый актлары нигезламэлэренец Yз
кочена kepy датасы

Муниципаль бер€пrлек
Башкарма комитеты

5, Салым ташламаларына, азат иryгэ hэм салымнар
буенча бYтан преференциялэргэ муниципаль
берэмлекнец норматив хокукый актлары белан
бирелгон хокукныц гамолга KepY датасы

Муниципаль берэмлек
Башкарма комитеты

6, Муниципаль берэмлекнец норматив хокукый
актлары белэн бирелган салым таLлламаларыныц,
азат ителyларенец hап, башка преференциялэрнец
гамолда булу чоры

Муниципаль берэмлек
Башкарма комитеты

7. Муниципаль беромлекнец норматив хокукый
актларында билгеланган салым ташламаларыныц,
азат ителyларенец haM салымнар буенча бутон
преференцияларнен гаlиалдан туктату датасы

Муниципаль берамлек
Башкарма комитеты

Салымнар буенча салы[,1 таLlJламаларыныц, азат Муниципаль берэмлек
БачJкарма комитеты



ителyларенец haM
исеме

башка преференциялэрнец

Салым чыгымнарынын максатчан категориясе
(социаль ярдам, стимуллаtлтыручы яисэ техник
ташлама)

Муниципаль берэмлек
Баruкарма комитеты

10, Муниципаль берамлекнец норматив хокукый
актларында билгеланган салым ташламалары,
салым тYлаYчелэр ечен бутэн преференциялар,
азат итY haM башка естенлеклор бирY максатлары

Муниципаль беремлек
Башкарма комитеты

11, Муниципаль берамлекнец норматив хокукый
актларында билгеланrан салым таtlламалары, азат
иry hэм башка преференциялэр каралган салым
исемнаре

l\,4униципаль берэмлек
Баrчкарма комитеты

12- Салым тYлаYчеларнец аерым категорияларена
бирелгэн салым тацJламаларыныц, азат
ителYларенец haм башка преференциялэрнец
башка тYлаYчелар белэн чагыцJтырганда
естенлеклэренец Yзенчэлеклэрен билгели торган
торе

Муниципаль берёмлек
Бац]карма комитеты

13, hoM салымнар
бирела торган

Салым ташламалары, азат иry
буенча башlка преференциялэр
салым ставкасы кyлэме

Муниципаль берsмлек
Башкарма комитеты

14. Салыlvнар буенча салым ташламалары, азат
итYлар haM башка преференциялэр бирY белан
байле равешта муниципаль беремлекнен социаль-
икьтисадый саясате максатларына hэм (яиса)
максатларына ирешy кyрсаткече (индикаторь0

Муниципаль берэмлек
Башкарма комитеты

ll. Фискаль характеристика салым чыгыlvнары

15, хисап елы очен hэм хисап елына килган ел ечен
муниципаль берампекнен норматив хочукый
актлары нигезенда салыl\л тyлаyчелар ечен
бирелган салым ташламалары, азат итyлар haM
башка преференциялар кYлэме (мец сум)

Татарстан Республикасы
буенча Федераль салым
хезмате идарасе

16. АrыNlдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына
hэм план чорына салыпп тYлэYчелэр ечен бирелгэн
салым ташламалары, азат итYлар haM башка
преференциялар куламен баялау (мец сум)

lvlуниципаль берамлек
Башкарма коlмитеты

17. Салым ташламасыннан, азат иryдан
лреференциядэн файдаланган салым
саны (берамлеклар)

haМ башка
ryл€Yчелэр

Татарстан Республикасы
буенча Федераль салым
хёзмате идарасе

18, Салым чыгымыныц натижалелеген баялэy
натижаларе

Муниципаль берамлек
Башкарма комитеты


