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муниципаль
чыгымнары
исемлеген формалаштыру hoM салым
чыгымнарын баялэу тэртибе турында

беремлегенец салым

Федерациясе субъектларыныц heM муници паль берамлеклорнец
салым чыгы мнарын
бэялауга гомуми талэплар турында) карары нигезендэ
Татарстан Республикасы
отнЭ муниципаль районЫ Кулле-КиМе авыЛ
щирлеге башкарма комитеты карар бира:
1, олеге карарга кушымта нигезендэ, Татарстан Республикасы
отнэ муниципаль
районыныц ккулле-киме авыл, цирлеге) муниципаль берсмлегенец
салым
чыгымнары исемлеген формалащтыру haM салым
чыгымнарын бэялэу тортибен
расларга.
2, олеге карар 2о2о елньlц 1 гьtйнварьlннан барльlкка
килгэн хокук монасобэтларена
кагьlла дип билгеларгэ.

3,татарстан Республикасы буенча
федераль салым хезмэтенец идарэсена 1
сентябрьга кадэр муниципаль берэмлек башкарма
комитетына хисап елы очен,

хисап елына кадарге ел очен Белешмэлэр >цибэрерга
тэкъдим итарга:
- льготалардан
файдаланучы тyлэyчелор саны турында;
- Кулле-Киме авыл ЩИрлеге. Башкарма комитетыныц
hap салым чыгымнары буенча
юкка чыккан керемнэрнец суммасы турында.
4, олеге карарны могьлVмат стендларында, отна
муниципаль районыныц Интернет
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татарстан Республикасы отна муниципаль районы ккулле-киме
авыл ltlирлеге" салым чьlгымнарьl исемлеген haM салымнарны
боялауне формалашть.ру тэртибе
1. Гомуми нигезл9малэр

1,

Татарстан Республикасы отнэ муниципаль районы кКулле-Киме авыл )цирлегеD
муниципаль берамлегенец салым чыгымнары исемлеген
формалацтыруныц haM салым
чыгымнарыН бэялаунеЦ олеге тартибе (алга таба Тэртип, муниципаль
берэмлек)

татарстан Республикасы отнэ муниципаль районы ккулле-киме авыл

)t{ирлеге))

муниципаль берэмлегенец салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру кагыйдаларен
hэм салым чыгымнарын бэялау методикасын билгели.

2, олеге

тартипта Россия Федерациясе субъектларыныц hэм муниципаль
берэмлеклорнец салым чыгымнарын баялауго карата "Россия Федерациясе

субъектларыныц hoM муниципаль беромлеклорнец салым чыгымнарын баялэyго
карата
гомуми талэплэр турында" 2019 елныц 22 июнендаге 796 номерлы Россия
Федерациясе
хокумоте карары белон расланган Россия Федерациясе субъектларыныц
haM муниципаль

берэмлеклорнеЦ салыМ чыгымнарын бэялэугэ карата гомуми талэплор
буенча
бил гелан гэн терм

и н

нар hoM тошенчалар куллан ыла.

3' Муниципаль берэмлекнец сальlм

чыгымнарын муниципаль программаларга kepTy
муниципаль берэмлекнец муниципаль программалары, муниципаль программаларныц
структур элементлары hэм (яисэ) муниципаль программаларга карамаган
социальикътисадый саясате максатларыннан чыгып гамэлг9 ашырыла

4,

Муниципаль районыныц салым чыгымнарын боялэу максатыннан муниципаль

берэмлекнец башкарма комитеты:
салым

чы

гымнары исеl\ллеген формалацтьlра

;

хисап финанс елына салым чыгымнарыныц факттагы кyламен бэялоуне,
агымдагы
финанс елына, чираттагы финанс елына hэм план чорына салым чыгымы кyламен
бэялауне формала шты ра.

2, отнэ районы "кулле-киме авьlл цирлеге) муниципаль беромлегенец

сальlм чыгымнарьl исемлеген формалаштьlру характеристикаларьl

5,

Чираттагы финанс елына hэм план чорына муниципаль берамлекнец
салым
чыгымнары Исемлеге муниципаль берэмлекнец башкарма комитеты
тарафыннан
haM агымдагы елныц 'l июнено кадор
раслана.

тозелэ

6. Муниципаль беромлекнец салым чыгымнарыныц
расланган Исемлеге муниципаль
берэмлекнец рэсми сайтында агымдагы
елныц1 июленнэн дэ соцга калмыйча
урнаштырыла,

7,

Муниципаль берэмлекнец салым чыгымнарын
бэялоу максатларында Татарстан
Республикасы буенча Федераль салым хезмэте
идарасе муниципаль берэмлек башкарма
комитетына хисап финанс елы очен haM
хисап чорына кадарге ел ечен муниципаль
берэмлекнец салым чыгымнарыныц
фискаль характеристикалары турында магьлyмат
биро,

8,

Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын
баялауне уздыру максатларында
муниципаль- беромлекнец башкарма комитеты
ел саен, '1 авryстка кадар, ел саен,
Федераль салым хе3мэтенец Татарстан Республикасы
буенча идаросена, муниципаль
берэмлекнец тиешле салым чыгымнарынt
шул исаптон хисап елында hoM алдагы хисап
елында гамолдо булган норматив хокукый
актларын hэм олеге Тартипка кушымтада

каралгаН башка магълYматны кYрсотеп,
тYлэYчелор категориялоре турында белешмалар
щиборо.

9, Муниципаль беромлекнец салым чыгыlvlнары исемлегена
кертелган магълyматны
y3гортyне кy3до тоткан норматив
хокукый актлар кабул ителгон очракта,
муниципаль
берамлекнец башкарма комитеты тиешле
нсрматив хокукый акт yз кечена керган
к9ннан
соц'10 эш коне эчендэ муниципаль беромлекнец
салым чыгымнары исемлегено тиешле
yзгэрешлор керто,
3. Татарстан Республикасы Отно муниципаль
"Кулле-Киме авьlл lцирлеге"
муниципаль берамлегенец салым чыгымнарын районьl
баялау тартибе
'10. Салым чыгымнарын
боялоу муниципаль берамлек башкарма комитеты
тарафыннан
башкарьlла haM yз эченэ ала:
- муниципаль берамлекнец салым
чыгымнары кYламнэрен баялэу;
- муниципаль берэмлекнец салым
чыгымнарьlныц нетищолелеген бэялау
11. Муниципаль
берэмлекнец салым

тубэндэгелэрне Yз эчен€ ала:

чыгымнарыныц ноти)цалелеген боялау

- муниципаль берэмлекнец салым
чыгымнарыныц максатчанлыгын бэялау;
_муниципаль берэмлекнец
салым чыгымнарьl натищалелеген бэялау.

12, Муниципаль берамлекнец салым
чыгымнарыныц максатчанлыгы критерийлары
булып
тубэндегелор тора:

муниципаль берамлекнец муниципаль
берэмлегенец муниципаль программалар
МаКСаТЛаРЫНа' МУНИЦИПаЛЬ беРОМЛеКНеЦ
МУНиципаль программаларыныц структур
элементларына haM (яки) муниципаль
берамлекнец муниципаль программаларына
беРЭМЛеКНеЦ СОЦИаль,икътисадый
сэясоте максатларына

[]:ffiilj!]'u'n'n'

Typbl

салым тyлэyчелорнец ташламалардан
файдаланучыларныц cagbl hэм бишьеллык
ryлаyп{елэрнец гомуми сань| белан чагыштыруы белон характерлана торган
' салым ташламаларына
ихтыя>цы бар.

чорда

Муниципаль беромлекнеЦ салым чыгымнары алеге пунктта
кYрсэтелгэн критерийларныц
берсенэ булса да туры килмэгэн очракта, муниципаль беромлекнец
башкарма комитетына
тyлоyчелэрга ташламаларны саклау (аныклау, юк иту) турында
тэкьдимнар кертело.

13, МуниципалЬ берэмлеГенеЦ салыМ чыгымыньlц нотищалелек критерие
буларак
муниципаль бермлеrнец муниципаль программасы максатларына
яиса муниципаль
берэмлекнец социаль-икътисадый соясате максатларына ирешyнец
ким диганда бер
кyрсаткече,(индикаторы) яисэ муниципаль берэмлекнец муниципаль
программаларына

керми торган башка кYрсэткеч (индикатор) билгелоно.

муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы максатларына
ирешy
кYрсэткеЧен (индиКаторын)
YзгартYгО haM (яиса) муниципаль берэмлекнец социальикътисадый сэясоте максатларына ирешyга тyлоyчелэр
очен каралган ташламалар

муниципаль берамлекнец кYрсэтелган кYрсоткечнец (индикаторныц)
эhэмиятен hoM
тацламаларны исопкэ алмыйча, элеге кyрсаткечнец (индикаторныц)
эhомиятен исапко
алып, аерма буларак исаплэно.
14, Муниципальберамлекнец салым чьlьlмнарыныц
нати)цалелеген боялоу
берэмлекнец бюджет чыгымнарьlныц нотищалелеген баялэуне
yз эчено ала.

муниципаль

'15,Муниципальберамлекнец салым
чыгымнарыныц бюджет натищалелеген боялау
максатларында муниципаль берэмлекнец муниципаль
программасы hэм (яки) кКуллекиме авыл )цирлегеD муниципаль берэмлегенец
социаль-икътисадый
соясате
максатларына ирешyнец альтернатив.механи3мнарын
куллану натиiцалелегена haM
альтернатив механизмнарын куллану нэти)цалелегена
чагыштырма анализ
ясала,

Муниципаль берэмлекнец муниципаль программаларьlна
керми торган 9лешенда, шулай
ук муниЦипалЬ берамлеКнец стиМуллаштыРучы салЫм чыгымНарыныц )цыелма бюджет
эффекrы н (самоокупаемость) баялоу.

,16, Муниципаль
берамлекнец муниципаль программасы максатларына
ирешyнец
альтернатив механи3мнарын hoM (яиса) муниципаль
берамлекнец муниципаль
программаларга карамаган социаль,икътисадьlй саясоте
максатларына ирешyнец
альтернатив механизмнарын куллану очрагында, муниципалlь
беремлекнец бю&tет
чыгымнары кyлэмнэрен чагыштыру y3 эченэ ала. Муниципаль
беромлекнец муниципаль
программасы максатларына ирещyгэ haM (яиса) муниципаль
берэмлекнец социаль-

икътисадыйсэясате максатларына ирешyга бирелгэн
ташламалар }ryламнарен
(курсаткеЧ (индикатор) кYламеН исэплэу)
раслаУ турында, муниципаль берамлекнец
муниципалЬ програмМаларыныЦ 1 сумга hэм муниципаль
беромлеге бюджетьl
чыгымнарыныц '1 сумына шул
}ryрсаткечкэ
(индикатор)
ук
ирешy очен альтернатив
механизмнар кулланылган очракта.

муниципаль берэмлекнец муниципаль программасы hэм (яиса)
муниципаль
берэмлекнец социаль-икътисадый сэясоте максатларына
ирещyнец альтернатив
механи3мнары сыйфатында муниципаль берэмлекнец
муниципаль программаларына
карамаган социаль-икътисадьlй сэясат максатларьlна
ирешyнец альтернатив

механизмнары

буларак

исэпко алынырга

мQмкин, шул исэптан:

а) муниципаль берэМлек бюдЖеты акчаЛары исобеннэН ташламаларга ия булган
тyлэyчелорго турыдан-турьl финанс ярдэме кyрсатyнец субсидиялэр яиса башка
равешлоре;

б)

ташламаларга хокукы булган тyлаyчеларнец йеклэмэлэре буенча муниципаль
гарантиялэрне бирy;

в)

ташламаларга хокукльl тYлаYчелэр эшчанлеге олкэсендэ норматив

салуны haM (яки) контроль-кYзотчелек функцияларен гам9лга ашыру
камиллэштерy.

17. Муниципаль берамлекнец салым чыгымнарын баялэу

башкарыла hэм yз эченэ ала:

1

>цайга

тартибен

октябрьга кадэр

- салым чыгымнарын бэялэy очен кyрсоткечлэр исемлеге буенча магълyмат;

-

салым чыгымнарыныц максатчан характеристикаларына ирешy (ирешмау),
муниципаль программа максатларына hэм (яки) социаль-икътисадый соясэт
юнолешларенэ (максатларына) ирешyгэ салым чыгымьlныц кертеме турьlнда
- аларга ирешy очен нати)цэлерок альтернатив механизмнар булу (булмау) турында
тэкъдимнэр;

- салым чыгымнарын саклау, аныклау (юк иту), яца салым чыгымнарын билгелэу

буенча токъдимнэр,
'lB.

Муниципаль

берамлекнец

сальlм

чыгымнарын

карау

ноти}калоре

муниципаль берэмлекнец бюджет hэм салым саясатенец т9п юналецларен
формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамэлга ашыруньlц
нэтищалелеген бэялэгандэ исапка алына.

Татарстан Республикасы
Отна муниципаль районьt кКулле-

Киме
авыл
цирлегеD
муниципаль берамлегенец
салым
чыъlмнары
исемлеген
формалаштыру hэм салым
чыгымнарын
бэялау
тэртибена
кушымта

татарстан Республикасы отнэ
муниципаль районы ккулле-киме
муниципаль беромлегенец
авыл щирлеге)
салым чыгымнарын баялаy
очен кyрсоткечлор исемлеге

l,

Курсоткеч атамасы

Муниципаль беромпепнеf

характеристикалары

салым

Могълуматлар чьlганагы
чыгымыныц

преференциялорне билгели
торган норматив хокукый
акты
Муниципаль
_ берэмлекнец норматив хокукый
актларында билгелангон
салым ташламаларын, азат
ителулэрне hэм башка
преференцияларне биру
шартлары

СаЛЫМ ташламалары, азат
Й
преференциялэр

каралган салым

максатчан категориясе

haM

башка
тyлэyчелэрнец

префереНциялэрне билгели
торган норматив
актлары нигезлэмэларенец yз
"o*n*r,,ri
к9чена керу датасы
МУНИЦИПаЛЬ беромлекнец

белэн

rорrrr@

салым ташламаларына,
азат
салымнар буенча бутэн преференцияларгэитyгэ hoM
бирелгэн
хокукныц гамэлдо булу
датасы

ителyлэренец

hэм башка

преференциялорнец

Муниципаль берэмлек
башкарма комитетьl

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

Муниципаль беромлек
башкарма комитеты

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

Муниципаль беромлек
башкарма комитеты

гамалдо булу чоры
7,

Муниципаль берамлекнец норматив

хокукый

актларында билгелэнгэн салым ташламаларыныц,
Азат ителyлэренец hэм салымнар буенча башка
преференцияларнец гамэлдэ булуын туктату датасы
в.

Салым ташламаларыныц, азат ителyлоренец

haM

Муниципаль берэмлек
башкарма комитеты

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

салымнар буенча башка преференциялэрнец исеме
9.

Салым чыгымнарыныц максатчан категориясе
(социаль ярдом, стимуллаштыручы яисо техник

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

Муниципаль беромлекнец норматив хокукьtй
актларында билгелэнгэн салым тyлаyчелор очен

[Vlуниципаль берамлек
башкарма комитетьl

ташлама)
10.

салым ташламалары, азат итy haM
преференциялор бирy максатлары

башка

11.

салым ташламалары, азат итy hoM
берэмлекнец норматив хокукый

муниципаль
актларында
билгелонгон башка преференциялэр каралган салым
исемнэре

Муниципаль беромлек
башкарма комитетьl

12,

Тулэучелорнец аерым категориялэренэ бирелган
салым ташламаларыныц, Азат ителyлэренец hoM
башка преференцияларнец башка тYлэYчелар белэн

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

чагыштырганда остенлеклэре yзенчэлекларен
билгели торган торе
1з.

Салым тацламалары, азат иту hэм салымнар буенча
башка преференциялор бирелэ торган сальlм
ставкасы кyламе

14,

салым тащламалары, азат итyлэр hэм салымнар

буенча бащка преференциялар бирy белэн байле

равецтэ муниципаль берамлекнец социальикътисадый сэясоте максатларына haM (яисэ)
максатларына ирешY кYрсэткече

(И нди KaTopbl)

Фискаль характеристика салым чыгымнары

Муниципаль берамлек
башкарма комитетьl

Муниципаль берамлек
башкарма комитеты

,15.

,16.

Хисап елы очен hэм хисап елына кадар булган ел
очен муниципаль берамлекнец норматив хокукый
актлары нигезенда салым ташламалары, азат итyлор
hoM башка преференциялар кyломе (мец сум)

Федераль сальlм
хезматенец Татарстан
Республикасьt буенча
идарэсе

Агымдагы финанс ельiна, Чираттагы финанс елына
haM план чорына салым тyлоyчелор очен бирелгон

Муниципаль берамлек
башкарма комитетьl

салым ташламалары, азат итyлор hэм

башка

преференциялор кyломен бэялеу (мец сум)
17.

Салым ташламасыннан, азат итyдон hoM муниципаль
беромлекнец хокукый актларында билгеланган башка
преференциядон (берамлеклардан) файдаланган
салым тyлэyчелар caНbl

Федераль салым
хезмотенец Татарстан
Республикасьt буенча
идарэсе

18.

Салым чыгымнарыныц нэти)цолелеген бэялэу

[\Луниципаль берэмлек

нэтищалэре

башкарма комитеты

