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Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге Муниципаль берәмлеге Советының"Физик 

затлар милкенә салым турында» 2014 елның 14 ноябрендәге 101 нче 

карарына үзгәрешләр кертү турында 
 

Россия Федерациясе Салым кодексы, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Уставының 

36 статьясы, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге муниципаль берҽмлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге муниципаль берҽмлеге Советының “Физик затларның милкенҽ 

салым турында” гы 2014 елның 14 ноябрендҽге 101 номерлы карарына 

түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. карарның 2 пунктындагы 1 пунктчасының икенче абзацын түбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

 

“гаражлар һҽм машина урыны, шул исҽптҽн ҽлеге пунктның 4 һҽм 5 

пунктчаларында күрсҽтелгҽн салым салу объектларында урнашкан;  

1.2.  карарның 2 пунктындагы 2 пунктчасының икенче абзацын түбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

"фатирларны, фатир өлешлҽрен, бүлмҽлҽрне;» 

 

1.3. карарның 2 пунктындагы 3 пунктчасының икенче абзацын түбҽндҽге 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«торак йортларны, торак йортларның бер өлеше;»; 

1.4. түбҽндҽге эчтҽлекле 3.1 пункт өстҽргҽ: 

«3.1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Иске Казиле авыл җирлеге территориясендҽ яшҽүче, 18 яшькҽ кадҽрге 

өч һҽм аннан да күбрҽк баласы булган, яшҽү урыны буенча теркҽлгҽн 

һҽм даими яшҽүче гражданнар, шулай ук күрсҽтелгҽн гражданнарның 

балалары физик затлар милкенҽ салым түлҽүдҽн азат ителҽ.». 

2. Ҽлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ, ҽмма рҽсми басылып 

чыккан көненнҽн бер айдан да иртҽрҽк түгел. 

1 пунктчасының икенче абзацындагы, 2 пунктчасының икенче абзацындагы, 

2 пунктның 3 пунктчасындагы икенче абзацындагы (ҽлеге карар 

редакциясендҽ) нигезлҽмҽлҽр гамҽле 2017 елның 1 гыйнварыннан физик 

затлар мөлкҽтенҽ салым исҽплҽүгҽ бҽйле хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ  кагыла. 



3. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълүмати стендларда халыкка 

җиткерү: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Караталга 

авылы, Күпер урамы, 5; 

3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай 

авылы, Үзҽк урамы, 14; 

шулай ук  Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

   

1. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам. 

“Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

башлыгы, “Татарстан                                                      

Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Иске Казиле авыл җирлеге” 

Советы рҽисе                                                                                   И.Х.Сҽгдиев 

 


