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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БОЕРЫК

18.12.2020

№ 37

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Нурлат шҽһҽре ягыннан
капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүлҽр төзү тҽртибен һҽм
шартларын раслау хакында
«Россия Федерациясендҽ капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында»
2020 елның 1 апрелендҽге 69-ФЗ номерлы Федераль законның 4 статьясындагы 8
өлеше нигезендҽ, Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Нурлат
шҽһҽре Уставына таянып,
КАРАР БИРҼМ:
1. Нурлат муниципаль районының Нурлат шҽһҽре ягыннан капитал салуларны
яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүлҽр төзү тҽртибен һҽм шартларын расларга
(1нче кушымта).
2. Ҽлеге карарны Нурлат муниципаль районының рҽсми сайтында
http://nurlat.tatarstan.ru/ бастырып чыгарырга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам.

Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы Нурлат шҽһҽре
Башкарма комитеты җитҽкчесе

Ф.Ю. Терентьев

Нурлат муниципаль районы нурлат
шҽһҽре Башкарма комитетының 2020
елның 18 декабрендҽге 37 номерлы
карарына 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районының Нурлат шҽһҽре Башкарма
комитеты тарафыннан капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүлҽр
төзү тҽртибе һҽм шартлары
1. Ҽлеге Тҽртип «Россия Федерациясендҽ капитал салуларны яклау һҽм
бүлҽклҽү турында» 2020 елның 1 апрелендҽге 69-ФЗ номерлы Федераль законның 4
статьясындагы 8 өлеше (алга таба - Федераль закон) нигезендҽ эшлҽнгҽн һҽм
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Нурлат шҽһҽре Башкарма
комитеты тарафыннан капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүлҽр
төзү шартларын һҽм тҽртибен билгели.
2. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Нурлат шҽһҽре
Башкарма комитеты тарафыннан капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында
килешүлҽр төзү тҽртибе.
2.1. Капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүне төзүгҽ,
үзгҽртүгҽ һҽм өзүгҽ бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ торган мөнҽсҽбҽтлҽргҽ карата,
шулай ук күрсҽтелгҽн килешү буенча бурычларны үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ, Федераль
законда билгелҽнгҽн үзенчҽлеклҽрне исҽпкҽ алып, граждан законнары кагыйдҽлҽре
кулланыла.
2.2. Федераль законның 10 статьясындагы 5 пункты нигезендҽ капитал
салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турындагы килешү 2030 елның 1 гыйнварыннан да
соңга калмыйча төзелҽ.
2.3. Капиталлауларны яклау һҽм бүлҽклҽү турындагы килешүдҽ түбҽндҽге
шартлар булырга тиеш:
1) инвестиция проекты тасвирламасы, шул исҽптҽн инвестиция проектын
гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ башкарыла торган, башкарыла торган яисҽ төзелҽ
торган интеллектуаль эшчҽнлекнең товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽр яисҽ
нҽтиҗҽлҽрен, аларның күздҽ тотыла торган күлҽме турында белешмҽлҽр, аларга
карата технологик һҽм экологик талҽплҽр;
2) инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыру этаплары шартлары, шул исҽптҽн:
а) проектны гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле рөхсҽтлҽр һҽм килештерүлҽр алу
срогы;
б) хокукларны дҽүлҽт теркҽве срогы, шул исҽптҽн күчемсез мөлкҽткҽ хокук,
интеллектуаль эшчҽнлек нҽтиҗҽлҽре яисҽ индивидуальлҽштерү чарасы
(кулланылучы очракларда);
в) инвестиция проекты кысаларында төзелҽ торган, модернизациялҽнҽ торган
яисҽ реконструкциялҽнҽ торган объектны (файдаланыла торган очракларда)
эксплуатациягҽ кертү срогы;
г) билгелҽнгҽн күлҽмдҽ капитал салуларны гамҽлгҽ ашыру срогы Федераль
законда каралган тотрыклыландыру төзҽтмҽлҽрен куллану срогыннан артмый;
д) капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүдҽ билгелҽнгҽн
башка чараларны гамҽлгҽ ашыру срогы;
3) Федераль законда күрсҽтелгҽн (25 процент чиклҽрендҽ) инвестиция
проектын гамҽлгҽ ашыру параметрларыннан иң чик тайпылышлар турындагы
белешмҽлҽр, иң чик мөмкин булган тайпылышлар күрсҽткечлҽре Россия
Федерациясе Хөкүмҽте билгелҽгҽн тҽртип нигезендҽ билгелҽнҽ, шул ук вакытта

проектны гамҽлгҽ ашыручы оешма керткҽн капитал салуларның күлҽме Федераль
законның 9 статьясындагы 4 өлешендҽ каралган күлҽмнҽрдҽн кимрҽк була алмый;
4) Федераль законда билгелҽнгҽн сроклар чиклҽрендҽ тотрыклыландырылган
төзҽтмҽлҽр куллану срогы;
5) Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 1 пунктында күрсҽтелгҽн
шартнамҽлҽр, шул исҽптҽн субсидиялҽр, бюджет инвестициялҽре бирү сроклары
һҽм күлҽме, Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 2 пунктында
күрсҽтелгҽн кредит шартнамҽсе буенча процент ставкасы (аны билгелҽү тҽртибе),
шулай ук Федераль законның 14 статьясындагы 3 өлешенең 2 пунктында
күрсҽтелгҽн субсидиялҽр бирү сроклары һҽм күлҽмнҽре;
6) гавами-хокукый белем бирү (гавами-хокукый берҽмлеклҽр) бурычына,
инвестицион проектны гамҽлгҽ ашыручы оешма файдасына, проектны гамҽлгҽ
ашыручы оешма файдасына, проектны гамҽлгҽ ашыручы оешма тарафыннан
билгелҽнгҽн мҽҗбүри түлҽүлҽр күлҽменнҽн артмаган күлҽмдҽ, инвестицион
проектны гамҽлгҽ ашыруга бҽйле рҽвештҽ, инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыруга
бҽйле рҽвештҽ, гавами-хокукый берҽмлеклҽрнең тиешле бюджетларына түлҽү өчен
Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле бюджет акчалары исҽбеннҽн
түлҽүлҽр башкару (очрактан тыш), ҽгҽр Россия Федерациясе проектны тормышка
ашыручы оешмаларны, аерым алганда оешмалар табышына салымны, Оешмалар
мөлкҽтенҽ салымны, транспорт салымын, өстҽмҽ кыйммҽткҽ салымны (проектны
тормышка ашыручы оешмага түлҽнгҽн салымны исҽпкҽ алып), таможня
пошлиналарын, җиңел һҽм мотоциклларга акцизларны, җиңел һҽм мотоциклларга
акцизларны) каплау бурычын үз өстенҽ алган очракта:
а) Федераль законның 12 статьясында каралган тҽртип нигезендҽ, шул
исҽптҽн федераль законның 14 статьясындагы 3 өлешендҽ каралган очракларда,
реаль зыянны каплауга;
б) Федераль законның 15 статьясында каралган чыгымнарны каплауга
(гавами-хокукый белем бирү тарафыннан мондый чыгымнарны каплау турында
карар кабул ителгҽн очракта );
7) проектны гамҽлгҽ ашыручы оешма тарафыннан инвестицион проектны
гамҽлгҽ ашыру этаплары турында мҽгълүмат бирү тҽртибе;
8) яклар арасында капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешү
арасындагы бҽхҽслҽрне хҽл итү тҽртибе;
9) Федераль законда каралган башка шартлар.
2.4. Килешү төзү турында карар Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль
районы Нурлат шҽһҽре Башкарма комитеты күрсҽтмҽсе рҽвешендҽ кабул ителҽ.
3. Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан капитал салуларны яклау һҽм бүлҽклҽү турында килешүлҽр төзү
шартлары.
3.1. Капиталлауларны яклау һҽм бүлҽклҽү турындагы килешү, мондый килешү
Россия икътисадының бер өлкҽсендҽ яңа инвестиция проектын гамҽлгҽ ашыруны
күздҽ тоткан очракта, түбҽндҽге өлкҽлҽрдҽн һҽм эшчҽнлек төрлҽреннҽн тыш,
проектны гамҽлгҽ ашыручы оешма белҽн төзелҽ.:
1) уен бизнесы;
2) тҽмҽке ҽйберлҽре, алкоголь продукциясе, сыек ягулык җитештерү
(күмердҽн алынган сыек ягулыкка карата күрелмҽгҽн чиклҽү, шулай ук Россия
Федерациясе Хөкүмҽте раслаган исемлек нигезендҽ нефть чималын икенчел
эшкҽртү җайланмаларына карата чиклҽү);
3) чи нефть һҽм табигый газ чыгару, шул исҽптҽн иярчен нефть газы (табигый
газны сыекландыру буенча инвестиция проектларына карата күрелмҽгҽн чиклҽүлҽр);
4) күмҽртҽлҽп һҽм ваклап сату;

5) Россия Федерациясе Үзҽк банкына буйсынучы финанс оешмалары
эшчҽнлеге (инвестиция проектын финанслау максатларында кыйммҽтле кҽгазьлҽр
чыгару очракларына карата чиклҽү);
6) административ-эшлекле үзҽклҽрне һҽм сҽүдҽ үзҽклҽрен (комплексларын),
шулай ук торак йортларны төзү (модернизациялҽү, реконструкциялҽү).
3.2. Капиталлауларны яклау һҽм бүлҽклҽү турындагы килешү Федераль
законның 7 статьясында (шҽхси проект инициативасы) яисҽ Федераль законның 8
статьясында каралган процедураларны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре буенча төзелҽ
(ачык проект инициативасы).
3.3. Гавами-хокукый белем бирүнең аерым актларын (карарларны) куллану
үзенчҽлеклҽре проектны гамҽлгҽ ашыручы оешмага карата Федераль законның 9
статьясына туры килҽ дип кулланыла.

