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Физик затлар м¿лк´тен´  
салым турында   
 
 

Россия Федерациясе Салым кодексы, Татарстан Республикасыны¼ 
2014 елны¼ 30 октябренд´ге «Физик затлар м¿лк´тен´ салым буенча 
салым базасын салым салу объектларыны¼ кадастр хакыннан чыгып 
билгел´º т´ртибен Татарстан Республикасы территориясенд´ куллана 
башлауны¼ берд´й датасын билгел´º турында» 82-ЗРТ санлы Законы, 
ш´³´р Уставыны¼ 28 мадд´се нигезенд´    

Ш´³´р Советы  
 

КАРАР бирде: 
 

1. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге территориясенд´ физик 
затлар м¿лк´тен´, салым салу объектларыны¼ кадастр хакыннан чыгып, 
м´¢бºри тºл´нерг´ тиешле салымны билгел´рг´ ³´м гам´лг´ кертерг´.  

2. Салым ставкаларын тºб´нд´ге кºл´мд´ билгел´рг´:  
1) 0,1 процент:  
- гаражлар ³´м машина урыннары; 
- ³´рберсене¼ м´йданы 50 квадрат метрдан артмаган ³´м ярд´мче, 

дача ху¢алыгы, яшелч´челек, бакчачылык алып бару яки ш´хси торак 
т¿зелеше ¿чен бирелг´н ¢ир киш´рлекл´ренд´ урнашкан ху¢алык 
корылмалары м¿н´с´б´тенд´; 

2) 0,2 процент:  
- фатирлар;  
- бºлм´л´р м¿н´с´б´тенд´; 
3) 0,3 процент: 
- торак йортлар; 
- ´г´р объектларны¼ проект билгел´неше йорт булган очракта, 

т´мамланмаган т¿зелеш объектлары;  
- составына бер ген´ торак бина (торак йорт) булса да керг´н берд´м 

кºчемсез комплекслар м¿н´с´б´тенд´; 
4) Россия Федерациясе Салым кодексыны¼ 378.2 мадд´се 7 пункты 

нигезенд´ билгел´нг´н исемлекк´ керг´н салым салу объектлары ³´м 
Россия Федерациясе Салым кодексыны¼ 378.2 мадд´се 10 пункты 
икенче абзацы бел´н каралган салым салу объектлары м¿н´с´б´тенд´ 
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2015 елда 1,2 процент, 2016 елда 1,5 процент, 2017 елда 1,8 процент, 
2018 елда ³´м аннан соћ килг´н елларда 2,0 процент;  

5) 2,0 процент ³´ркайсыны¼ кадастр хакы 300 млн. сумнан арткан 
салым салу объектлары м¿н´с´б´тенд´;  

6) 0,5 процент башка салым салу объектлары м¿н´с´б´тенд´. 
3. Кºпфатирлы бер катлы ике фатирдан торган торак йорттагы 

фатир ху¢аларына ис´пл´п чыгарылган салым суммасын ´леге 
фатирныћ утыз квадрат метр гомуми м´йданы кадастр б´ясенд´ салым 
ставкасыныћ процент ¿леше буларак билгел´нг´н суммасына киметº 
р´вешенд´ ташлама бирерг´. 

Фатир гомуми ¿леш милегенд´ булган очракта, ташлама суммасы 
¿леш милегенећ ³´рбер катнашучысына ´леге фатирга милек 
хокукындагы ¿лешен´ пропорциональ ис´пл´н´. 

Фатир гомуми уртак милект´ булган очракта, ташлама суммасы 
уртак милекнећ ³´рбер катнашучысына тигез ¿лешл´рд´ ис´пл´н´.   

Шул ук вакытта ´леге пункт бел´н ис´пл´нг´н ташлама суммасы 
ис´пл´п чыгарылган салым суммасыннан артырга тиеш тºгел.  

4. Физик затлар м¿лк´тен´ салым тºл´ºд´н азат ит´рг´: 
1) 18 яшьк´ кад´р ¿ч яки аннан да кºбр´к баласы булган салым 

тºл´ºчел´рне;  
2) ´леге пунктныћ 1 пунктчасында кºрс´телг´н салым 

тºл´ºчел´рнећ балаларын. 
Салым ташламасы салым салу объектларыныћ тºб´нд´ге т¿рл´ре 

м¿н´с´б´тенд´ бирел´: 
1) гомуми м´йданы 100 квадрат метрдан артмаган, Россия 

Федерациясе Салым кодексыныћ 32 бºлеге 403 мадд´се 3, 4, 5 
пунктлары бел´н каралган м´йдан буенча стандарт тотып калуларны 
ис´пк´ алып, фатир (бºлм´) яки торак йорт; 

2) м´йданы 30 квадрат метрдан артмаган гараж яки машина урыны. 
Салым ташламасы гаил´г´ туры килг´н ³´рбер т¿рнећ бер салым 

салу объекты м¿н´с´б´тенд´ салым тºл´ºченећ сайлавы буенча бирел´.  
Салым ташламасы Яр Чаллы ш´³´ре территориясенд´ яш´ºче салым 

тºл´ºчел´рг´ салым тºл´ºченећ милегенд´ булган ³´м эшм´к´рлек 
эшч´нлегенд´ кулланылмаган салым салу объекты м¿н´с´б´тенд´ салым 
тºл´ºче тарафыннан тºл´нерг´ салым суммасы кºл´менд´ бирел´. 

Салым ташламасына хокуклы зат салым органына ташлама бирº 
турында гариза ³´м ´леге карарныћ кушымтасында кºрс´телг´н, салым 
ташламасына хокукы булуны раслаучы документларны тапшыра.    

Салым органына сайлап алынган салым ташламасы бирел´ торган 
салым салу объектлары турында х´б´рнам´ салым тºл´ºче тарафыннан 
салым чоры булган елныћ 1 ноябрен´ кад´р (шул вакыттан кºрс´телг´н 
объектлар м¿н´с´б´тенд´ салым ташламасы кулланыла) тапшырыла. 

5. Ш´³´р Советыны¼ 2014 елны¼ 19 ноябренд´ге «Физик затлар 
м¿лк´тен´ салым ставкалары турында» 34/4 санлы Карары («Ш´³ри 
Чаллы» газетасыны¼ 2014 елны¼ 26 ноябренд´ге 88 санында, 
«Челнинские известия» газетасыны¼ 2014 елны¼ 26 ноябренд´ге 88 
санында басылган) ºз к¿чен югалткан дип танырга. 
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6. ¥леге Карар р´сми басылып чыккан к¿нн´н со¼ бер ай ºтк´ч ºз 
к¿чен´ кер´. 

Ґлеге Карар 2015 елны¼ 1 январенн´н барлыкка килг´н хокук 
м¿н´с´б´тл´рен´ кагыла. 

7. Ґлеге Карар ºт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 
социаль-икътисадый ºсеш ³´м бюджет м´сь´л´л´ре буенча даими 
комиссиясен´ й¿кл´рг´. 
 
 
Ш´³´р Хакиме                                             Н.Г. М´³диев  
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                                                                    Ш´³´р Советыныћ  
                                                                    2/11 нче Карарына 
                                                                    кушымта  
                                                                    22 октябрь, 2015 ел 

 
 

18 яшьк´ кад´р ¿ч яки аннан да кºбр´к баласы булган салым 
тºл´ºчел´рг´ ташлама бирº ¿чен кир´кле документлар исемлеге 

 
1) кºп балалы гаил´ таныклыгы; 
 
2) гариза бирºченећ паспорт кºчерм´се (2, 3, 5, 14, 16, 17 битл´р);  
 
3) икенче ата-ананыћ паспорт кºчерм´се (2, 3, 5, 14, 16, 17 битл´р); 
 
4) балаларныћ туу турында таныклыклары кºчерм´се, шулай ук 14 
яшьк´ ¢итк´н балаларныћ паспорт кºчерм´л´ре (2, 3, 5 битл´р);  
 
5) баланы уллыкка алуны билгел´º турында суд карарыныћ кºчерм´се 
(баланыћ туу турында таныклыгында уллыкка алучылар ата-ана 
сыйфатында язылган очраклардан тыш); 
 
6) опека ³´м попечительлек органыныћ опекун яис´ попечитель 
билгел´º турында акты кºчерм´се (опека яки попечительлек 
билгел´нг´н очракта);  
 
7) опеканы яис´ попечительлекне гам´лга ашыру турында килешº 
кºчерм´се (опека яки попечительлек килешº буенча гам´лг´ 
ашырылганда);   
 
8) ¿йл´нешº турында таныклык кºчерм´се; 
 
9) тору урыныннан белешм´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


