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КАРАРЫ

“09”нче ноябрь, 2018нче ел № 43-98

“Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл 
жирлеге Советыныц “Физик затларныц милкенэ салым турында” 2014 нче 
елныц 14 нче ноябрендэге 34-79 нчы номерлы карарына узгэрешлэр керту

турында”

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 бYлеге, 2014 нче елныц 30 нчы 
октябрендэге “Татарстан Республикасы территориясендэ физик затлар мелкэтенэ 
салым буенча салым базасын салым салу объектларыныц кадастр бэясеннэн чыгып 
билгелэY тэртибен куллануныц бердэм датасын билгелэY турында” 82-ТРК нчы 
номерлы Татарстан Республикасы Кануны нигезендэ, Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл жирлеге Советы

КАРАР БИРЭ:

I. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл 
жирлеге Советыныц 2014нче елныц7 нче ноябрендэге “Физик затлар милкенэ 
салым турында” 34-79 нчы карарына (11.09.2015 № 43-109, 12.10.2015 № 2-8 
карарлар редакциясендэ) тYбэндэге Yзгэрешлэрне hэм естэмэлэрне кертергэ:

1. 2 нче пунктныц 2, 3 нче пунктчаларын яца редакциядэ бэян итэргэ:
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“ 2) фатир;
фатир елешлэре; 
булмэлэргэ карата 0,2 процент;
3) торак йортлар;
торак йортларныц елешлэре;
тезелеп бетмэгэн объектлар,эгэр мондый объектларныц билгелэнеше булып 

торак йорт проектлана икэн;
составына бер торак йорт булса да кергэн бердэм кучемсез комплексларга 

карата 0,3 процент”
2. Тубэндэге эчтэлекле 3 нче Ьэм 4 нче пункт естэргэ:

“3. Физик затлар милкенэ салым тулэудэн тубэндэгелэрне азат итэргэ:
3.1. 18 яшькэ хэтле дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булган гражданнар;
3.2. элеге пунктныц 3.1 нче пукнтчасында курсэтелгэн гражданнарныц балалары.

4. Салым ташламасы салым салу объектларыныц тубэндэге терлэренэ карата 
бирелэ:
1) фатирлар, фатир елешлэре, булмэлэр, торак йорт, торак йорт елешлэре.

Салым ташламасы салым тулэученец телэге буенча гаилэгэ туры килэ торган 
салым салуныц бер объектына карата бирелэ. Салым ташламасы Черемухово авыл 
ж;ирлеге территориясендэ даими яшэуче салым тулэучелэр тарафыннан салым 
тулэуче милкендэ булган Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлегендэ файдаланылмый торган 
салым объектына карата тулэнергэ тиешле кулэмдэ бирелэ.

Салым ташламасына хокукы булган зат салым органына ташламалар биру 
турында гариза Ьэм салым ташламасына хокукын раслаучы документлар тапшыра. 
Салым ташламасы бирелэ торган объектлар турында хэбэрнамэне салым тулэуче 
салым чоры булып торган елныц 1 нче ноябренэ кадэр салым органына тапшыра, 
аннан башлап курсэтелгэн объектларга карата салым ташламасы кулланыла”.
3. 3 нче Ьэм 4 нче пунктларны шул рэвешле 5нче Ьэм бнчы пунктлар дип санарга.

II. Элеге карар 2019 нчы елныц 1 нче гыйнварыннан уз кеченэ керэ, лэкин 
басылып чыкканнан соц бер айдан да иртэ тугел.

III. Элеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми
порталында” “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация . челтэрендэ 
http://pravo.tatarstan.ru, Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында 
“Интернет” мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ
http://novosheshminsk.tatarstan.ru бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).

IV. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземэ йеклим.

Яца Чишмэ муниципаль районы 
Черемухово авыл ж;ирлеге башлыгы Е.А. Сальцина
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