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КАРАР
№ __10___

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районының «Урыссу шҽһҽр тибындагы бистҽсе
муниципаль берҽмлегендҽ салым чыгымнары
исемлеген
формалаштыру
һҽм
салым
чыгымнарын бҽялҽү тҽртибен раслау турында»
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 1743 маддҽсе, Россия Федерациясе
Хөкүмҽтенең
«Россия
Федерациясе
субъектларының
һҽм
муниципаль
берҽмлеклҽрнең салым чыгымнарын бҽялҽүгҽ карата гомуми талҽплҽр турында»
2009 елның 22 июнендҽге 796 санлы карары нигезендҽ, Ютазы муниципаль
районының шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ:
1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр тибындагы
Урыссу бистҽсенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру тҽртибен һҽм
салым чыгымнарын бҽялҽүне үткҽрү тҽртибен расларга.
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе
Башкарма комитетының 2020 елның 30 июнендҽге
«2020 елга «Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының» шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе»
муниципаль берҽмлегендҽ салым чыгымнары һҽм салым чыгымнарын бҽялҽү
тҽртибен раслау турында»гы 16.1 санлы карары үз көчен югалткан дип санарга
3. Ҽлеге карарны түюҽндҽге электрон адрес буенча Татарстан Республикасы
хокукый мҽгълүматының рҽсми порталында урнаштыру юлы белҽн халыкка игълан
итҽргҽ: http://pravo.tatarstan.ruһҽм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районының рҽсми сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре
порталында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга.
3. Ҽлеге карар рҽсми халыкка игълан ителгҽн көннҽн үз көченҽ керҽ.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен үз контролемдҽ тотам.

Җитҽкче вазыйфаларын башкаручы

З.З. Гыйбадуллина

2021елның "_30_"_04
10санлы Ютазы
муниципаль районы шҽһҽр тибындагы Урыссу
бистҽсе Башкарма комитеты карары белҽн
РАСЛАНГАН

Ютазы муниципаль районының
шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе салым чыгымнары
исемлеген формалаштыру һҽм салым чыгымнарын
бҽялҽү тҽртибе
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Ҽлеге Тҽртип Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һҽм
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр тибындагы Урыссу
бистҽсе салым чыгымнарын бҽялҽү кагыйдҽлҽрен (алга таба – тҽртип, муниципаль
берҽмлек) билгели.
2. Ҽлеге тҽртиптҽ Россия Федерациясе субъектларының һҽм муниципаль
берҽмлеклҽрнең салым чыгымнарын бҽялҽүгҽ карата Россия Федерациясе
Хөкүмҽтенең 2019 елның 22 июнендҽге «Россия Федерациясе субъектларының һҽм
муниципаль берҽмлеклҽрнең салым чыгымнарын бҽялҽүгҽ гомуми талҽплҽр
турында» 796 санлы карары белҽн расланган Россия Федерациясе субъектларының
һҽм муниципаль берҽмлеклҽрнең салым чыгымнарын бҽялҽүгҽ карата гомуми
талҽплҽр буенча билгелҽнгҽн терминнар һҽм төшенчҽлҽр кулланыла (алга таба Гомуми талҽплҽр).
3. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын муниципаль программаларга
кертү муниципаль программалар, муниципаль программаларның структур
элементлары һҽм (яисҽ) муниципаль программаларга карамаган муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый сҽясҽте максатларыннан чыгып гамҽлгҽ ашырыла.
4. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү максатларында
муниципаль берҽмлек башкарма комитеты:
муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары исемлеген формалаштыра;
муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен
анализлауны һҽм гомумилҽштерүне гамҽлгҽ ашыра.
II. Муниципаль берәмлекнең салым чыгымнары исемлеген
формалаштыру
5. Чираттагы финанс елына һҽм план чорына муниципаль берҽмлекнең салым
чыгымнары Исемлеге муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты тарафыннан
төзелҽ һҽм агымдагы елның 1 июненҽ кадҽр раслана.
6. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарының расланган Исемлеге
муниципаль берҽмлекнең рҽсми сайтында агымдагы елның 1 июленнҽн дҽ соңга
калмыйча урнаштырыла.
7. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү максатларында
Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмҽте идарҽсе муниципаль
берҽмлек башкарма комитетына хисап финанс елы өчен һҽм хисап чорына кадҽрге ел

өчен муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарының фискаль характеристикалары
турында мҽгълүмат бирҽ.
8. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽүне уздыру
максатларында муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты ел саен, 1 августка
кадҽр, ел саен, Федераль салым хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча
идарҽсенҽ, муниципаль берҽмлекнең тиешле салым чыгымнарын, шул исҽптҽн хисап
елында һҽм алдагы хисап елында гамҽлдҽ булган норматив хокукый актларын һҽм
ҽлеге Тҽртипкҽ кушымтада каралган башка мҽгълүматны күрсҽтеп, түлҽүчелҽр
категориялҽре турында белешмҽлҽр җибҽрҽ.
9. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары исемлегенҽ кертелгҽн
мҽгълүматны үзгҽртүне күздҽ тоткан норматив хокукый актлар кабул ителгҽн
очракта, муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты тиешле норматив хокукый
акт үз көченҽ кергҽн көннҽн соң 10 эш көне эчендҽ муниципаль берҽмлекнең салым
чыгымнары исемлегенҽ тиешле үзгҽрешлҽр кертҽ.
III. Муниципаль берәмлекнең салым чыгымнарын бәяләү тәртибе.
10. Салым чыгымнарын бҽялҽү муниципаль берҽмлек башкарма комитеты
тарафыннан башкарыла һҽм үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
- муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү.
- муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү.
11. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү үз
эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
- муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарының максатчанлыгын бҽялҽү;
- муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү.
12. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарының максатчанлыгы
критерийлары булып түбҽндҽгелҽр тора:
муниципаль
берҽмлеклҽрнең
салым
чыгымнарының
муниципаль
программаларның максатларына, муниципаль программаларның структур
элементларына һҽм (яисҽ) муниципаль программаларга карамаган муниципаль
берҽмлекнең социаль-икътисадый сҽясҽте максатларына туры килүе;
салым түлҽүчелҽрнең ташламалардан файдаланучыларның саны һҽм
бишьеллык чорда түлҽүчелҽрнең гомуми саны белҽн чагыштыруы белҽн
характерлана торган салым ташламаларына ихтыяҗы бар.
Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары ҽлеге пунктта күрсҽтелгҽн
критерийларның берсе генҽ булса да туры килмҽсҽ дҽ, муниципаль берҽмлек
башкарма комитетына түлҽүчелҽр өчен ташламаларны саклау (аныклау, юкка
чыгару) турында тҽкъдимнҽр тапшырырга кирҽк.
13. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымының нҽтиҗҽлелек критерие
буларак муниципаль программа максатларына яисҽ муниципаль программаларга
керми торган муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый сҽясҽте максатларына
ирешүнең ким дигҽндҽ бер күрсҽткече (Индикаторы) яисҽ муниципаль берҽмлекнең
салым чыгымнары йогынты ясый торган башка күрсҽткеч (индикатор) буларак
билгелҽнҽ. Ҽлеге күрсҽткеч (күрсҽткечлҽр) агымдагы финанс елына, чираттагы
финанс елына һҽм план чорына хисап елына, аннан алдагы елга билгелҽнҽ.
Түлҽүчелҽр өчен каралган ташламалар муниципаль программа максатларына
һҽм (яисҽ) муниципаль программаларга кермҽгҽн муниципаль берҽмлекнең социаль-

икътисадый сҽясҽте максатларына ирешү күрсҽткече (Индикаторы) дҽрҽҗҽсен
үзгҽртүгҽ кертелгҽн, ул, ташламаларны исҽпкҽ алмыйча, күрсҽтелгҽн күрсҽткечнең
(индикаторның) ҽһҽмиятен исҽпкҽ алып, күрсҽтелгҽн күрсҽткечнең (индикаторның)
ҽһҽмияте арасындагы аерма буларак исҽплҽнҽ.
14. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнары нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарының бюджет нҽтиҗҽлелеген бҽялҽүне үз
эченҽ ала.
15. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарының бюджет нҽтиҗҽлелеген
бҽялҽү максатларында муниципаль берҽмлекнең муниципаль программасы
максатларына һҽм (яисҽ) муниципаль берҽмлекнең муниципаль программаларына
кермҽгҽн социаль-икътисадый сҽясҽте максатларына ирешүнең альтернатив
механизмнарын куллану нҽтиҗҽлелегенҽ һҽм ташламалар бирү нҽтиҗҽлелегенҽ
чагыштырмача анализ ясала.
16. Чагыштырма анализ муниципаль берҽмлекнең муниципаль программасы
максатларына һҽм (яисҽ) муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый сҽясҽте
максатларына ирешүнең альтернатив механизмнарын куллану очрагында
муниципаль берҽмлек бюджеты чыгымнары күлҽмнҽрен һҽм бирелгҽн ташламалар
күлҽмен (муниципаль берҽмлекнең муниципаль программасы максатларына һҽм
(яисҽ) муниципаль берҽмлекнең социаль-икътисадый сҽясҽте максатларына
ирешүнең күрсҽткече (Индикаторы) артуын һҽм муниципаль берҽмлекнең
муниципаль программаларына керми торган муниципаль берҽмлекнең салым
чыгымнарының 1 сумына һҽм шул ук күрсҽткечкҽ (индикатор) ирешү өчен
муниципаль берҽмлек бюджеты чыгымнарының 1 сумына чагыштыруны үз эченҽ
ала.
Муниципаль берҽмлекнең муниципаль программасы максатларына һҽм (яисҽ)
муниципаль берҽмлекнең муниципаль программаларга карамаган социальикътисадый сҽясҽте максатларына ирешүнең альтернатив механизмнары
сыйфатында муниципаль берҽмлек исҽпкҽ алынырга мөмкин:
а) муниципаль берҽмлек бюджеты акчалары исҽбеннҽн ташламалар алу
хокукына ия түлҽүчелҽргҽ турыдан-туры финанс ярдҽменең субсидиялҽре яисҽ
башка рҽвешлҽре;
б) ташламаларга хокукы булган түлҽүчелҽрнең йөклҽмҽлҽре буенча
муниципаль гарантиялҽрне бирү;
в) ташламаларга хокуклы түлҽүчелҽр эшчҽнлеге өлкҽсендҽ норматив җайга
салуны һҽм (яки) контроль-күзҽтчелек функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен
камиллҽштерү.
17. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү 1 октябрьгҽ кадҽр
башкарыла һҽм үз эченҽ түбҽндҽгелҽрне ала:
- салым чыгымнарын бҽялҽү өчен күрсҽткечлҽр исемлеге буенча мҽгълүмат;
- салым чыгымнарының максатчан характеристикаларына ирешү (ирешмҽү),
муниципаль программа максатларына һҽм (яки) социаль-икътисадый сҽясҽт
юнҽлешлҽренҽ (максатларына) ирешүгҽ салым чыгымының кертеме турында
нҽтиҗҽлҽр тупланган язма аңлатма;
- аларга ирешү өчен нҽтиҗҽлерҽк альтернатив механизмнар булу (булмау)
турында тҽкъдимнҽр;
- салым чыгымнарын саклау, аныклау (юк итү), яңа салым чыгымнарын
билгелҽү буенча тҽкъдимнҽр.

18. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымнарын бҽялҽү нҽтиҗҽлҽре
муниципаль берҽмлекнең бюджет һҽм салым сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽрен
формалаштырганда, шулай ук муниципаль программаларны гамҽлгҽ ашыруның
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽгҽндҽ исҽпкҽ алына.

Ютазы муниципаль районының шҽһҽр
тибындагы Урыссу бистҽсе салым
чыгымнары исемлеген формалаштыру
тҽртибенҽ кушымта

Салым чыгымнарын бҽялҽү өчен күрсҽткечлҽр исемлеге
Ютазы муниципаль районының шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе
Күрсҽткеч исеме

Мҽгълүматлар чыганагы

I. Муниципаль берҽмлекнең салым чыгымының норматив һҽм максатчан

характеристикалары
Муниципаль берҽмлекнең салым ташламаларын, азат
ителүне
һҽм
салымнар
буенча
башка
1.
преференциялҽрне билгели торган норматив хокукый
акты

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Муниципаль
берҽмлекнең
норматив
хокукый
актларында билгелҽнгҽн салым ташламаларын, Азат
2.
ителүлҽрне һҽм башка преференциялҽрне бирү
шартлары

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Салым ташламалары, азат итү һҽм башка
3. преференциялҽр каралган салым түлҽүчелҽрнең
максатчан категориясе

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Муниципаль берҽмлекнең салым ташламаларын, азат
ителүне
һҽм
салымнар
буенча
башка
4.
преференциялҽрне билгели торган норматив хокукый
актлары нигезлҽмҽлҽренең үз көченҽ керү көне

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Муниципаль берҽмлекнең норматив хокукый актлары
белҽн салым ташламаларына, азат итүгҽ һҽм салымнар
5.
буенча бүтҽн преференциялҽргҽ бирелгҽн хокукның
гамҽлдҽ булу көне

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Муниципаль берҽмлекнең норматив хокукый актлары
белҽн бирелгҽн салым ташламаларының, азат
6.
ителүлҽренең һҽм башка преференциялҽрнең гамҽлдҽ
булу чоры

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Муниципаль
берҽмлекнең
норматив
хокукый
актларында билгелҽнгҽн салым ташламаларының, азат
7.
ителүлҽренең
һҽм
салымнар
буенча
башка
преференциялҽрнең гамҽлдҽ булуын туктату көне

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Салым ташламаларының, азат ителүлҽренең һҽм
салымнар буенча башка преференциялҽрнең исеме

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Салым чыгымнарының максатчан категориясе
9. (социаль ярдҽм, стимуллаштыручы яисҽ техник
ташлама)

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

8.

10.

Муниципаль берҽмлекнең норматив хокукый
актларында билгелҽнгҽн салым түлҽүчелҽр өчен

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

салым ташламалары, азат итү һҽм башка
преференциялҽр бирү максатлары
Салым ташламалары, азат итү һҽм муниципаль
берҽмлекнең
норматив
хокукый
актларында
11.
билгелҽнгҽн башка преференциялҽр каралган салым
исемнҽре

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Түлҽүчелҽрнең аерым категориялҽренҽ бирелгҽн
салым ташламаларының, азат ителүлҽренең һҽм башка
12. преференциялҽрнең
башка
түлҽүчелҽр
белҽн
чагыштырганда өстенлеклҽре үзенчҽлеклҽрен билгели
торган төре

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Салым ташламалары, азат итү һҽм салымнар буенча
13. башка преференциялҽр бирелҽ торган салым ставкасы
күлҽме

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Салым ташламалары, азат итүлҽр һҽм салымнар
буенча башка преференциялҽр бирү белҽн бҽйле
14. рҽвештҽ
муниципаль
берҽмлекнең
социальикътисадый сҽясҽте максатларына һҽм (яисҽ)
максатларына ирешү күрсҽткече (Индикаторы)

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

II. Фискаль характеристика салым чыгымнары
Хисап елы өчен һҽм хисап елына кадҽр булган ел өчен
муниципаль берҽмлекнең норматив хокукый актлары
15.
нигезендҽ салым ташламалары, азат итүлҽр һҽм башка
преференциялҽр күлҽме (мең сум)

Федераль салым
хезмҽтенең Татарстан
Республикасы буенча
идарҽсе

Агымдагы финанс елына, Чираттагы финанс елына
һҽм план чорына салым түлҽүчелҽр өчен бирелгҽн
16.
салым ташламалары, азат итүлҽр һҽм башка
преференциялҽр күлҽмен бҽялҽү (мең сум)

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

Салым ташламасыннан, азат итүдҽн һҽм муниципаль
берҽмлекнең хокукый актларында билгелҽнгҽн башка
17.
преференциядҽн (берҽмлеклҽрдҽн) файдаланган салым
түлҽүчелҽр саны

Федераль салым
хезмҽтенең Татарстан
Республикасы буенча
идарҽсе

18.

Салым чыгымнарының нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү
нҽтиҗҽлҽре

Муниципаль берҽмлек
башкарма комитеты

