
 
    9 ноябрь, 2015 ел                                   № 3/4 

 
 

¡ир салымы турында   
 
 

Россия Федерациясе Салым кодексы, Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 
бер´млеге Уставыны¼ 28 мадд´се нигезенд´  

Ш´³´р Советы 
 

КАРАР бирде: 

1. Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге территориясенд´ 
м´ўбєри тєл´нерг´ тиешле ўир салымын (алга таба – салым) билгел´рг´ 
³´м гам´лг´ кертерг´. 

2. Салым ставкаларын тєб´нд´ге кєл´мн´рд´ билгел´рг´:  
1) ш´хси ярд´мче хуўалык, бакчачылык, яшелч´челек яис´ 

терлекчелек, шулай ук дача хуўалыгы ¿чен сатып алынган (бирелг´н) 
ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 0,013 проценты 
кєл´менд´; 

2) кєпфатирлы йортлар урнашкан яки аларны т¿зє ¿чен сатып 
алынган (бирелг´н) ³´м торак-коммуналь комплексны¼ инженерлык 
инфраструктурасы объектлары урнашкан (торак фондка ³´м торак- 
коммуналь комплексны¼ инженерлык инфраструктурасына карамаган 
объектка туры килг´н ўир киш´рлеген´ хокукка ия  булу ¿лешенн´н 
тыш) ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 0,11 проценты 
кєл´менд´;    

3) ш´хси торак йортлар урнашкан яки аларны т¿зє ¿чен сатып 
алынган (бирелг´н) ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 0,172 
проценты кєл´менд´;    

4) Россия Федерациясе законнары нигезенд´ ´йл´нешт´ чикл´нг´н, 
оборонаны, куркынычсызлыкны ³´м таможня ихтыяўларын т´эмин итє 
¿чен бирелг´н ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 0,28 
проценты кєл´менд´;   

5) авыл хуўалыгы ўирл´рен´ яис´ торак пунктларда авыл 
хуўалыгы файдалануындагы зоналар составындагы ³´м авыл хуўалыгы 
ўитештерєе ¿чен файдаланылган ўирл´рг´ караган ўир 
киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 0,3 проценты кєл´менд´; 

6) гаражлар урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр 
хакыны¼ 0,4 проценты кєл´менд´; 
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7) ял итє ³´м д´валау-с´лам´тл´ндерє объектлары урнашкан ўир 
киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 1,0 проценты кєл´менд´; 

8) ўитештерє ³´м административ биналар, корылмалар, с´н´гать, 
коммуналь хуўалык, матди-техник, азык-т¿лек бел´н т´эмин итє, сату, 
х´зерл´є корылмалары;  

портлар, су, тимер юл вокзаллары, автоюл вокзаллары, аэропортлар, 
аэродромнар, аэровокзаллар урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ карата 
кадастр хакыны¼ 1,04 проценты кєл´менд´; 

9) автомобиль кую урыннары урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ карата 
кадастр хакыны¼ 1,05 проценты кєл´менд´; 

10) тимер юллар, автомобиль юллары, файдалы казылмаларны 
эшк´ртє, ясалма р´вешт´ т¿зелг´н эчке су юллары, причаллар, 
пристаньнар, тимер ³´м автомобиль юлларына чикт´ш полосалар, су 
юллары, торбаєтк´ргечл´р, элемт´не¼ кабельле ³´м ³ава линиял´ре ³´м 
радиофикация линиял´ре, конструктив элементларны электр бел´н 
ўиб´рєне¼ ³ава линиял´ре, ўир ¿стенд´ге ³´м ўир астындагы  
биналарны, корылмаларны, т¿зелм´л´рне, транспорт, энергетика ³´м 
элемт´ ўайланмаларын эксплуатациял´є, карап тоту, т¿зє, єзг´ртеп 
кору, єстерє ¿чен зарур булган  корылмалар, объектлар урнаштыру; ўир 
¿стенд´ге корылмалар ³´м спутник элемт´се инфраструктурасы, космик 
эшч´нлек объектлары, х´рби объектлар урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ 
карата кадастр хакыны¼ 1,22 проценты кєл´менд´; 

11) кунакхан´л´р ³´м отельл´р урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ 
карата кадастр хакыны¼ 1,28 проценты кєл´менд´; 

12) с´єд´, ў´м´гать туклануы ³´м к¿нкєреш хезм´те кєрс´тє 
объектлары урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 
1,35 проценты кєл´менд´; 

13) административ ³´м офис биналары урнашкан ўир 
киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 1,4 проценты кєл´менд´; 

14) башка ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 1,5 
проценты кєл´менд´. 

3. Тєб´н салым ставкасын тєб´нд´ге кєл´мн´рд´ билгел´рг´: 
1) ш´хси базлар урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр 

хакыны¼ 0,1 проценты кєл´менд´; 
2) шлам ўыючылар урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ карата кадастр 

хакыны¼ 0,2 проценты кєл´менд´; 
3) Татарстан Республикасы бюджетыннан ³´м (яис´)  Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджетыннан яки Тукай муниципаль 
районы муниципаль бер´млеге бюджетыннан керемн´р ³´м чыгымнар 
сметасы нигезенд´ финансланган  казна учреждениел´ре; эшч´нлекл´ре  
Татарстан Республикасы бюджетыннан ³´м (яис´)  Яр Чаллы ш´³´ре 
муниципаль бер´млеге бюджетыннан яки Тукай муниципаль районы 
муниципаль бер´млеге бюджетыннан фининслар бел´н т´эмин ителг´н 
бюджет ³´м автоном учреждениел´р урнашкан ўир киш´рлекл´рен´ 
карата  кадастр хакыны¼ 0,39 проценты кєл´менд´;  

4) ш´³´р электр транспорты объектлары урнашкан ўир 
киш´рлекл´рен´ карата кадастр хакыны¼ 0,5 проценты кєл´менд´;  

5) физик культура ³´м спорт ¿лк´сенд´ хезм´т кєрс´тє ¿чен 
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файдаланылган объектлар урнашкан, ўир киш´рлекл´рен´ карата 
кадастр хакыны¼ 0,85 проценты кєл´менд´, объектны эксплуатацияг´ 
кертє датасыннан кулланыла. 

4. Салым салудан азат ит´рг´: 
1) Б¿ек Ватан сугышы ветераннарын ³´м инвалидларын, шулай ук 

сугыш х´р´к´тл´ренд´ катнашкан ветераннарны ³´м инвалидларны; 
2) I нче ³´м II нче т¿ркем инвалидлыкка ия затларны;  
3) Б¿ек Ватан сугышында катнашучыларны, шулай ук законнар 

нигезенд´ Б¿ек Ватан сугышында катнашучыларны¼ социаль 
гарантиял´ре ³´м ¿стенлекле ташламалары каралган гражданнарны; 

4) 1991 елныћ 15 маендагы «Чернобыль АЭСындагы аф´т 
н´тиў´сенд´ радиация т´эсирен´ дучар булган гражданнарны социаль 
яклау турында» 1244-1 санлы Россия Федерациясе Законы, 1998 елны¼ 
26 ноябренд´ге «1957 елда «Маяк» ўитештерє берл´шм´сенд´ге ³´лак´т 
³´м Теча елгасына радиоактив калдыкларны агызу н´тиў´сенд´ 
радиация т´эсирен´ дучар булган Россия Федерациясе гражданнарын  
социаль яклау турында» 175-ФЗ санлы Федераль законы ³´м 2002 
елны¼ 10 январенд´ге «Семипалатинск полигонында атом-т¿ш коралын 
сынау н´тиў´сенд´ радиация т´эсирен´ дучар булган гражданнарны 
социаль яклау турында» 2-ФЗ санлы Федераль закон нигезенд´ социаль 
ярд´м алу хокукына ия булган физик затларны; 

5) Советлар Союзы Геройларын, Россия Федерациясе Геройларын, 
Социалистик Хезм´т Геройларын ³´м Дан, Хезм´т Даны ³´м «СССР 
Кораллы К¿чл´ренд´ Ватанга хезм´т итк´н ¿чен» орденнарыны¼ тулы 
кавалерларын;  

6) парклар, скверлар, шоссе, урамнар, тыкрыклар, м´йданнар, 
трамвай юллары, зиратлар урнашкан гомуми кулланыштагы ўир 
киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне;  

7) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан 
финансланучы социаль-м´д´ни ¿лк´ ³´м торак объектлары т¿зелешен´ 
билгел´нг´н ўир киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне; 

8) Россия Федерациясе Х¿кєм´те, Татарстан Республикасы яки Яр 
Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге карарлары нигезенд´ инновацион 
³´м (яис´) инвестицион проектларны гам´лг´ ашыру ¿чен т¿зелг´н 
технопарклар (с´н´гать, индустриаль парклар) урнашкан ўир 
киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне; 

9) мунча хезм´те кєрс´тє ¿чен файдаланылган ўир киш´рлекл´ре 
м¿н´с´б´тенд´ Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджетыннан 
тулаем яис´ ¿лешч´ финансланучы салым тєл´єчел´рне; 

10) кєрг´зм´ эшч´нлеге ¿чен бирелг´н ўир киш´рлекл´ре 
м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне; 

11) стадионнар урнашкан ўир киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ салым 
тєл´єчел´рне; 

12) д´єл´тнеке булмаган м´кт´пк´ч´ белем учреждениел´ре ¿чен 
м´гариф объектларын т¿зє ³´м (яки) эксплуатациял´є ¿чен бирелг´н 
ўир киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне;  

13) бернич´ катлы транспорт чараларын куеп тору урыннарын т¿зє 
³´м (яки) эксплуатациял´є ¿чен бирелг´н ўир киш´рлекл´ре 
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м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне; 
14) серияле ўитештерєне модернизациял´є максатларында, спорт-

узышу автомобильл´рен´ тест уздыру ¿чен автодромлар урнашкан ўир 
киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ салым тєл´єчел´рне. 

5. Ґлеге Карарныћ 4 пункты 1-5 пунктчалары бел´н каралган физик 
затларга ташламалар ф´кать эшм´к´рлек эшч´нлегенд´ 
файдаланылмаган ўир киш´рлекл´ре м¿н´с´б´тенд´ бирел´. 

6. Ґлеге Карарныћ 4 пункты 12 ³´м 13 пунктчалары бел´н каралган 
ташламалар ўир киш´рлеген´ хокукны д´єл´т терк´ве к¿ненн´н алып 
ике елдан артмаган т¿зелеш чорына бирел´. 

7. Ґлеге Карар нигезенд´ салым тєл´єд´н азат ителг´н салым 
тєл´єчел´р ўир киш´рлекл´рен арендага (файдалануга) бирг´нд´, 
арендага (файдалануга) бирелг´н м´йданнан салым алына. 

8. Салым базасын киметєг´ тиешле хокукны раслаучы документлар 
салым тєл´єче тарафыннан салым салу объекты дип танылган ўир 
киш´рлеге урнашкан урын буенча салым органына узган салым 
чорыннан соћ килєче елныћ 1 феврален´ кад´р тапшырыла.  

9. ¡ир киш´рлеге р¿хс´т ителг´н файдалануныћ берд´н артык 
т¿рен´ ия булган очракта, салым салу максатларында, ´леге киш´рлек 
¿чен билгел´нг´н р¿хс´т ителг´н файдалану т¿рл´ре буенча ић зур 
салым ставкасы кулланыла. 

10. Салым тєл´єчел´р – оешмалар ¿чен хисап чоры булып календарь 
елны¼ беренче кварталы, икенче кварталы ³´м ¿ченче кварталы санала, 
дип билгел´рг´.  

11. Салым тєл´єчел´р - оешмалар тарафыннан салым тєл´є беренче, 
икенче, ¿ченче квартал узгач, єтк´н хисап чорыннан со¼ кил´ торган 
икенче айны¼ икенче числосыннан д´ со¼га калмыйча, ўир 
киш´рлегене¼ кадастр хакыны¼ процентлы ¿лешен´ тиешле салым 
ставкасыны¼ 1/4 ¿леше кєл´менд´ аванс тєл´єл´ре р´вешенд´ тєл´н´. 
Салым чоры н´тиў´л´ре буенча тєл´нерг´ тиешле салым суммасы узган 
салым чорыннан со¼ кил´ торган елны¼ 1 февраленн´н д´ со¼га 
калмыйча тєл´н´.  

12. Єз к¿чен югалткан дип танырга: 
1) Ш´³´р Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы 

турында» 35/6 санлы Карары («Челнинские известия» газетасыны¼ 2008 
елны¼ 21 ноябренд´ге 225-227 саннарында басылган); 

2) Ш´³´р Советыны¼ 2009 елны¼ 18 июненд´ге «Ш´³´р Советыны¼ 
2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 санлы 
Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 41/8 санлы Карары («Челнинские 
известия» газетасыны¼ 2009 елны¼ 24 июненд´ге 117-118 саннарында 
басылган); 

3) Ш´³´р Советыны¼ 2009 елны¼ 22 октябренд´ге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 43/7 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2009 елны¼ 28 октябренд´ге 207-
208 саннарында басылган); 

4) Ш´³´р Советыны¼ 2009 елны¼ 23 декабренд´ге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
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санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 44/7 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2009 елны¼ 25 декабренд´ге 247-
249 саннарында басылган);  

5) Ш´³´р Советыны¼ 2010 елны¼ 15 ноябренд´ге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 4/5 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2010 елны¼ 19 ноябренд´ге 223-
225 саннарында басылган); 

6) Ш´³´р Советыны¼ 2011 елны¼ 25 августындагы «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 13/5 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2011 елны¼ 2 сентябренд´ге 94 
санында басылган);  

7) Ш´³´р Советыны¼ 2013 елны¼ 30 маендагы «Ш´³´р Советыны¼ 
2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 санлы 
Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 25/6 санлы Карары («Челнинские 
известия» газетасыны¼ 2013 елны¼ 11 июненд´ге 44 санында басылган);  

8) Ш´³´р Советыны¼ 2014 елны¼ 21 февраленд´ге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 29/8 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2014 елны¼ 26 февраленд´ге 14 
санында басылган);  

9) Ш´³´р Советыны¼ 2014 елны¼ 19 ноябренд´ге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 34/5 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2014 елны¼ 26 ноябренд´ге 88 
санында басылган);  

10) Ш´³´р Советыны¼ 2015 елны¼ 15 апреленд´ге «Ш´³´р 
Советыны¼ 2008 елны¼ 19 ноябренд´ге «¡ир салымы турында» 35/6 
санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында» 39/10 санлы Карары 
(«Челнинские известия» газетасыны¼ 2015 елны¼ 6 маендагы 32 
санында басылган).  

13. Ґлеге Карар 2016 елныћ 1 январенн´н єз к¿чен´ кер´, л´кин 
р´сми басылып чыккан к¿нн´н соћ бер айдан да ирт´ тєгел.  

14. Ґлеге Карар єт´лешен тикшереп торуны Ш´³´р Советыны¼ 
социаль-икътисадый єсеш ³´м бюджет м´сь´л´л´ре буенча даими 
комиссиясен´ й¿кл´рг´. 

 
 

Ш´³´р Хакиме   Н.Г. М´³диев 
 

 


