
 

Решение 

Сухояшского Совета сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

с.Большой Сухояш                         № 32                           от «15» ноября 2018г.  

 

О внесении дополнений в решение Сухояшского  

Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального     района     Республики 

Татарстан     от    24.11.2014    № 37 «О 

налоге на имущество физических лиц» (в 

редакции решений от 18.18.2015 № 19, 

от 29.10.2015 №12, от 24.04.2018 №10) 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 399 и пунктом 1 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

  

Сухояшский Совет сельского поселения решил: 

 

1. Внести в решение Сухояшского Совета сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.11.2014    № 37 «О налоге на 

имущество физических лиц» (в редакции решений от 18.18.2015 № 19, от 

29.10.2015 №12, от 24.04.2018 №10) следующие дополнения:  

1.1. В пункте 2: 

а) подпункт 2 дополнить абзацем четыре  следующего содержания:  

«части квартиры»; 

б) подпункт 3 дополнить абзацем пять следующего содержания:  

«части жилых домов». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его опубликования в официальном печатном издании - газете 

«Маяк» и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога 

на имущество физических лиц с 01.01.2017 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Маяк», разместить 

на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб-адресу: http//aznakayevo.tatastan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансам, налогам и экономике. 

 

 

           Председатель                                       Закирова З.З.    

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Сукаеш авыл җирлеге Советы 

КАРАРЫ 

 

Зур Сукаеш авылы                                   № 32                                15 ноябрь 2018 ел 

 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Сукаеш авыл җирлеге 

Советының  2014 елның 24 ноябрендәге 37 

номерлы «Физик затларның милкенә салым 

турында» карарына (2015 елның 18 

августындагы 19 номерлы,  2015 елның 29 

октябрендәге 12 номерлы, 2018 елның 24 

апрелендәге 10 номерлы карарлары 

басмасында) үзгәреш кертү турында 

 

Россия Федерациясе Салым кодексының 399 маддәсенең 2 бүлегенә һәм 406 

маддәсенең 1  бүлегенә туры китереп, 

Сукаеш авыл җирлеге Советы карар кабул итте: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Сукаеш авыл 

җирлеге Советының  2014 елның 24 ноябрендәге 37 номерлы «Физик затларның 

милкенә салым турында» карарына (2015 елның 18 августындагы 19 номерлы,  

2015 елның 29 октябрендәге 12 номерлы, 2018 елның 24 апрелендәге 10 номерлы 

карарлары басмасында), түбәндәге өстәмәләр кертергә: 

1.1. 2 нче бүлектә:  

а) 2 бүлекчәне түбәндәге эчтәлектәге 4 нче абзац белән тулыландырырга: 

“квартираның өлеше”; 

б)  3 нче бүлекчәне түбәндәге эчтәлектәге 5 нче абзац белән 

тулыландырырга: “торак йортларның өлешләре”. 

 2. Әлеге карар рәсми басма - «Маяк» газетасында басылып чыккан көннән 

бер ай узгач, үз көченә керә һәм 2017 елның 1 гыйнварыннан физик затларның 

милкенә салым исәпләү белән бәйле хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3. Карар районның “Маяк” газетасында бастырыла, Азнакай муниципаль 

районының Интернет челтәрендә: http://aznakаyevo.tatarstan.ru  веб – адресы буенча,  

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында: 

http://pravo.tatarstan.ru  веб-адресы буенча урнаштырыла. 
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны бюджет, финанслар, 

салымнар һәм икътисад буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

                 Утырыш рәисе                                                             Закирова З.З. 

                                                                                 

 

http://aznakаyevo.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

