
Закон 197-р (О вн. изм. в некот. законод. акты) 

 

 

ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН 

 

 

ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни акташта хувцамаш 

юкъедахьара хьакъехьа 

 

 

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                                            2020 шера 25 июне 

 

 

 

Статья 1 

«Транспортни налогах» долча 2002 шера 27 ноябрерча №43-РЗ йолча 

ГIалгIай Республика Закона (газет «Сердало», 2002, 28 ноябре; ГIалгIай 

Республика законий Гуллам, 2004, выпуск 15; газет «Сердало», 2006,          

2 марте; газет «ГIалгIайче», 2006, 25 апреле, 7 октября; 2009, 24 октябре; 

газет «Сердало», 2011, 15 январе; газета «ГIалгIайче», 2013, 7 ноябре; 

Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016,        

2 июне; 2017, 31 октябре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 1 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча 7–17 пункташца:  

 «7) «йохкар-эцар оптови а рознични а; автотранспортни средстваш а 

мотоциклаш а» тоаяра къахьега организацеши индивидуальни 

предпринимателеши (кодаш 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 

45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89 G раздела 

«Йохкар-эцар оптови а рознични а; автотранспортни средстваш а 

мотоциклаш а тоаяр», Экономически къахьегама Юкъарароссийски  

классификатора тайпай ОК 029-2014); 

 8) транспортировка еш а лораеш къахьега организацеши  

индивидуальни предпринимателеши (кодаш 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 

52.21.21, 52.23.1 Н раздела «Транспортировка яри лоараяри» 

Экономически къахьегама Юкъарароссийски классификатора тайпай ОК 

029-2014); 
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9) гостиницай къахьегам дIахьу организацеши индивидуальни 

предпринимателеши (код 55 I раздела «Гостиницайи юкъарлен кхача баара 

предприятейи къахьегам» Экономически къахьегама  Юкъарароссийски 

классификатора тайпай ОК 029-2014); 

10) кхача баара къахьегам дIахьу организацеши индивидуальни 

предпринимателеши (код 56 I раздела «Гостиницайи юкъарлен кхача баара 

предприятейи къахьегам» Экономически къахьегама  Юкъарароссийски 

классификатора тайпай ОК 029-2014); 

11) кхача баара къахьегам дIахьу организацеши  индивидуальни 

предпринимателеши (код 56 I раздела «Гостиницайи юкъарлен кхача баара 

предприятейи къахьегам» Экономически къахьегама  Юкъарароссийски 

классификатора тайпай ОК 029-2014); 

12) кинофильмаш гойташ къахьегам дIахьу организацеши  

индивидуальни предпринимателеши (код 59.14 J раздела «Хоам бареи 

бувзамеи къахьегам» Экономически къахьегама Юкъарароссийски  

классификатора тайпай ОК 029-2014); 

13) административни, цунна гарга йола совнагIа услугаш яра 

къахьегам дIахьу организацеши индивидуальни предпринимателеши  

(кодаш 79, 82.3 N раздела «Административни а цунна гарга йола совнагIа  

услугаш а» Экономически къахьегама Юкъарароссийски классификатора 

тайпай ОК 029-2014); 

14) дешара къахьегам дIахьу организацеши индивидуальни 

предпринимателеши (код 85.41 Р раздела «Дешар» Экономически 

къахьегама Юкъарароссийски классификатора тайпай ОК 029-2014); 

15) унахцIено лораяреи социальни услугаш яреи къахьегам дIахьу 

организацеши индивидуальни предпринимателеши (кодаш 86.23, 86.90.4 Q 

раздела «Дешар» Экономически къахьегама Юкъарароссийски  

классификатора тайпай ОК 029-2014); 

16) культура, спорта,  досуга а сакъердама а даькъе  къахьегам дIахьу 

организацеши индивидуальни предпринимателеши (кодаш 90, 91.02, 

91.04.1, 93 R раздела «Культура, спорта,  досуга а сакъердама а даькъе  

къахьегам» Экономически къахьегама Юкъарароссийски классификатора 

тайпай ОК 029-2014); 

17) кхы дIахо йола услугий тайпаш дIахьош къахьегам дIахьу 

организацеши индивидуальни предпринимателеши (кодаш 95, 96.01, 96.02, 

96.04 S раздела «Кхы дIахо йола услугий тайпаш ялар» Экономически 

къахьегама Юкъарароссийски классификатора тайпай ОК 029-2014).» 

2) тIатохар де ер чулоацам болча 3 даькъаца:  

«3. Укх статьяй 1 даькъа 7-17 пункташка белгалбаьча налогаш луш 

барашта, льгота лу транспортни средствай хьакъехьа, уж регистрационни 

учете 2020 шера 30 марте оттаяь хилча, нагахьа санна белгалбаь налогаш 

луш бараш «Российски Федераце зIамигеи юкъереи  предпринимательство  

дегIайоалаярах долча» 2007 шера 24 июлерча, № 209 йолча Федеральни 
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законаца нийса 2020 шера 1 мартага зIамигеи юкъереи  

предпринимательства субъектий цаI йолча реестре чуйихьа хилча.». 

 

Статья 2 

«Организацей рузкъах йолча налогах» долча 2003 шера 24 ноябрерча, 

№59-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2003,                

29 ноябре; 2005, 12 феврале, 21 апреле; 2006, 21 январе, 6 апреле; газет 

«Сердало», 2007, 26 апреле; 2010, 1 апреле, 10 июле; газет «ГIалгIайче», 

2012, 20 октябре; 2014, 6 феврале, 30 октябре; Официальный бокъон хоама 

интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июле; 2016, 20 декабре; 2017, 

31 октябре) 1 статьяйна, юкъехьо Iобелгалбаь хувцам ялхлагIча-

цхьаттлагIча абзацашца тIатохар деш: 

«ДIаоттае, российски экономика отраслашка къахьегача налогаш луча 

организацей рузкъан хьакъехьа, керда короновирусни инфекци яржар 

бахьан долаш хьал талхарах, шоай перечень Российски Федераце 

Правительствос дIаоттаяьча, налогови ставка 2020 шера 1.0 процента 

боараме, цар дIа-хьа хьош доацача, рузкъан объектий хьакъехьа, шоай 

хьакъехьа налогови база кадастрови мах санна йолча, налогаш луш 

болчара цхьан ханачухь Iобелгалдаь хьалаш кхоачашдой: 

налогаш луш вар, 2020 шера 1 мартага укх статьяй ялхлагIча абзацаца 

белгал ма дарра, Экономически къахьегама Юкъарароссийски  

классификатораца Перечна разделашца белгалдаь къахьегама тайпаш 

кхоачашдеш а хинна, организацей рузкъах налог луш вале; 

рузкъах налог ялара деклараци дIаденнача денга, налогаш луш вар, 

арендатораца (арендаторашца) болх беш дола, дIа-хьа хьош доацача 

рузкъан объект е цун цхьан дакъа   аренда яра договор (договораш) дале, 

ший (шоай) къахьегам соцабаь а 2020 шера 1 мартал тIехьагIа доацаш  

оттадаь (овттадаь) хилча; 

налогаш луш волчо арендатор (арендатораш) арендни договорца 

(договорашца) белгалбаь арендни мах бала ца безаш е хIара бетта луш бола 

мах 50 процентал кIезигах доацаш лохбаь хилча, арендатора (арендаторий) 

къахьегам соцабаьча хан-юкъа; 

налогаш луш волчо шоай къахьегам соцабаьча арендаторашкара, 

гIодаш, пенеш, наьха ахчах пайда эцарах а аренда договорашаца мах 

балара хан-йовкъаш лора ца ярах а йоал яьккха еце; 

налогаш луш волчо 2020 шера 1 марте денз 2020 шера 31 декабре 

кхаччалца арендаторагара совнагIа мах оттабаь беце, арендатора яьча 

кхыча услугех мах лакхбаь беце.». 
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Статья 3 

«ГIалгIай Республике налогаш тохара патентни системах пайда эцарах 

долча» 2012 шера 1 декабрерча, №35-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона 

(газет «ГIалгIайче», 2012, 4 декабре; 2013, 30 ноябре; 2014, 16 октябре; 

Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016,      

30 декабре) хувцам юкъехьо, ер чулоацам болча 2
1
 статьяйца  тIатохар а 

деш: 

«Статья 2
1 

«Пайда эца укх Законо оттабаьча, индивидуальни предприниматело 

шера баккха тарлуча пайдан боарам лохбеш, российски экономика 

отраслашка къахьегача налогаш луш барашта, керда короновирусни 

инфекци яржар бахьан долаш хьал талхарах, дукхагIа зе хиннарашта,  

шоай перечень Российски Федераце Правительствос дIаотта а яьча.». 

 

Статья 4 

«ГIалгIай Республика доазон тIа цхьалха яьккхача налогови системах 

пайда эцача къаьсттача категорейх болча налогаш луш барашта-

индивидуальни предпринимателашта 0 процент боараме оттабарах долча» 

2015 шера 29 августерча, №42-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона 

(Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru),  2015, 2 

сентябре; 2017, 2 октябре) 1 статье юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:  

1) Хьалхарча абзаце дешаш «Цунца нийса» хувца дешашца «1.Цунца 

нийса»; 

2) ТIатохар де ер чулоацам болча 2 даькъаца: 

«2. ДIаоттабе, 2020 шера 1 январал тIехьагIа, духхьашха регистраци 

яьча, къаьсттача категорейх болча, налогах пайда эцача налогаш луш 

барашта-индивидуальни предпринимателашта шоай къахьегам ГIалгIай 

Республика доазон тIа дIахьош а болча, нагахьа санна налогаш луш волчун 

ЦаI йолча индивидуальни предпринимателий паччахьалкхен реестре долча 

сведенешца нийса 2020 шера 1 мартага цо къахьегалга Iобелгалдаьрех цаI 

хилча, Экономически къахьегама Юкъарароссийски классификатора 

тайпайшца белгал ма дарра: 

 

Къахьегама сфера, экономиески 

къахьегама тайпа:  

Код ОКВЭД 2 

1. Авиа дIа-хьа лелар, аэропортови къахьегам,  автомобильн дIа-хьа 

кхахьар 

 Лаьтта гIолла лелача кхыча 

пассажирски  транспорта къахьегам 

49.3 

Мовхьаш дIа-хьа кхухьача 

автомобильни транспорта услугаш а 

дIа-хьа кхахьара услугаш а 

49.4 
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Михаца лелача пассажирски 

транспорта къахьегам 

51.1 

 

Михаца лелача мовхьаш кхухьача 

транспорта къахьегам  

51.21 

Автовокзалий а автостанцей 

къахьегам 

51.21.21 

Михаца лелача транспортоца бувзам 

бола гIонна бола къахьегам  

52.23.1 

2. Культура, досуг а салоIам Iалашбара а 

Кхоллама а искусства а даькъе 

къахьегари салоIам Iалашбари 

90 

Кинофильмаш дIагойтара даькъе 

бола къахьегам  

59.14 

3. Физкультурно-унахцIено тоаяра къахьегами спорти 

Спорта, салаIара а салоIам 

Iалашбара а къахьегам  

93 

Санаторно-курортни организацей 

къахьегам  

86.90.4 

4. Туризма даькъе къахьегача туристически агентствай а туризма даькъе 

услугаш еча кхыча организацей а къахьегам 

Туристически агентствай а кхыйолча 

туризма даькъе къахьегача 

организацей а къахьегам 

79 

5. Гостинични бизнес 

Ханна чу ваха моттигаш луш 

къахьегар  

55 

6. Юкъара кхача баар Iалашдар 

Кхача а молаш дола хиш а далара 

къахьегам продуктов питания и 

напитков 

56 

7. Паччахьалкхен йоацача дешара учрежденей, совнагIа дешар Iомадара  

организацей къахьегам 

Берашта а боккхийбарашта а дешар 

Iомадар 

85.41 

8. Конференцеш а гойтамаш а вIаштIехьдахара къахьегам 

Конференцеш а гойтамаш а 

вIаштIехьдахара къахьегам  

82.3 

9. Бахархошта бытовой услугаш яр (тоаяр, йиттар, химчистка яр, 
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парикмахерски а хозала салоний а услугаш) 

Компьютераш, шийна эшаш лелаю 

боахама-бытовой боарама 

предметаш тоаяр 

95 

Текстильни а цIокай а хIамаш 

йиттар, химически цIенъяр 

96.01 

Парикмахерски а хозала салоний а 

услугаш яр  

96.02 

10. УнахцIенал лораяра къахьегам 

Стоматологически практика 86.23 

11. Кхачан доаца товараш рознични дохкар 

ЛаьрххIача тикашка автомобилаш а 

яйга транспортни средстваш а 

рознични йохкар лаьрххIача 

тикашка 

45.11.2 

Автомобилаш, яйга транспортни 

средстваш а кхыяраш а рознични 

йохкар 

45.11.3 

Кхыйола автотранспортни 

средстваш лаьрххIача тикашка 

рознични йохкар, пассажирски ца 

лаьрхIача 

45.19.2 

Кхыйола автотранспортни 

средстваш рознични йохкар, 

пассажирски ца лаьрхIача, кхыяраш 

45.19.3 

Автомобильни оатхалаш, 

кхоачонаши эшараши рознични 

йохкар 

45.32 

Мотоциклаш, цар оатхалаш, оттаме 

доакъоши эшараши рознични 

йохкар, лаьрххIача тикашка 

45.40.2 

Мотоциклаш, цар оатхалаш, оттаме 

доакъош, эшараши кхыяраши 

рознични йохкар 

45.40.3 

Дуккха а ассортимент йола, кхачан 

доаца товараш лаьрххIа йоацача 

тикашка рознични дохкар  

47.19.1 

Юкъарча ассортиментах дола, 47.19.2 
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товараш дохкача, универсальни 

тикай къахьегам 

Хоам бареи коммуникационнии 

оборудовани лаьрххIача тикашка 

рознични йохкар 

47.4 

Кхыдола бытовой товараш 

лаьрххIача тикашка рознични 

дохкар 

47.5 

Культурно – сакъердама товараш 

лаьрххIача тикашка рознични 

дохкар 

47.6 

Кхыдола товараш лаьрххIача 

тикашка рознични дохкар 

47.7 

Оттаянза йолча тикашка а рынкашка 

а текстиль, барзкъаш рознични 

дохкар 

47.82 

Оттаянза йолча йохкара обьекташка 

а рынкашка а кхыдола товараш 

рознични дохкар 

47.89 

                                                                                                                              ». 

Статья 5 

«ГIалгIай Республика доазон тIа цхьалха яьккхача налогови системах 

пайда эцача, къаьсттача категорейх болча налогаш луш барашта налогови 

ставках долча» 2018 шера 29 декабрерча, №53-РЗ йолча ГIалгIай 

Республика Закона (интернет-газет «ГIалгIайче», 2018, 29 декабре) 2 статье 

юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) хьалхарча абзаца тIатохар де дешашца «,укх статьяй шоллагIча 

абзацо белгалъяь моттигаш ца лаьрхIача»; 

2) тIатохар де ер чулоацам болча шоллагIча абзацаца: 

«Налогови ставка 3 процента боараме оттаю цхьалха яьккха 

налогови системах пайда эцача, налог тохара обьект санна пайда хержа 

хилча е 7 процента боараме, организацешта а индивидуальни 

предпринимателашта а оттаю цхьалха яьккха налогови системах пайда 

эцача, налог тохара обьект санна пайда хержа хилча, расходий боараме 

кIезигбеш, ГIалгIай Республика доазон тIа российски экономика 

отраслашка регистраци а яь къа а хьегаш, дукхагIча даькъе, зе хиларца 

керда короновирусни инфекци яржарах, шоай перечень Российски 

Федераце Правительствос дIа а чIоагIяь йолча.».     
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Статья 6 

1. Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально  

кепатехача дийнахьа денз. 

2. Укх Закона 1-5 статьяй положенеш дIа-хьа ярж 2020 шера 1 апреле 

денз хьахиннача бокъон юкъ-моттигашка, болх бу 2020 шера 30 сентябре 

кхаччалца. 

 

 

 

ГIалгIай  Республика 

          Мехкда                                                    Келаматнаькъан М.М. 

 

    г. Магас 

2020 шера   «_30_» __06__  

        №__29-РЗ__ 
 

 

 

 

 

 


