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Физик затлардан 
милек салымы турында 

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 нче булеге, Татарстан 
Республикасыныц "Татарстан Республикасы территориясендэ физик затлар 
милкенэ салым базасын билгелэу тэртибен салым салу объектларыныц 
кадастр бэясеннэн чыгып куллана башлауныц бердэм кенен билгелэу 
турында"гы 30 октябрь, 2014 ел, 82нче-ЗРТ санлы Законы, "Россия 
Федерациясе Салым кодексыныц икенче булегенэ Ьэм Россия 
Федерациясенец аерым закон чыгару актларына узгэрешлэр керту турында" 
30 сентябрь, 2017 ел, 286 нчы ФЗ санлы Федераль закон нигезендэ 

1. Майна авыл жирлеге территориясендэ физик затлардан мэж;бури 
тулэнергэ тиешле милек салымын билгелэргэ Ьэм гамэлгэ кертергэ: 

2. Салым ставкаларын тубэндэге кулэмдэ билгелэргэ: 
1) 0,1 процент итеи тубэндэгелэргэ: 

- гаражлар Ьэм машина-урынга; 
мэйданнары 30 квадрат метр дан артып китмэгэн Ьэм шэхси ярдэмче 
хуж;алык, дача хуж;алыгы, бакчачылык эше алып бару яки индивидуаль 
шэхси тезелеш очен бирелгэн ж;ир участокларындагы хуж;алык тезелешлэре 
Ьэм корылмаларга; 

2) 0,2 процент итеп тубэндэгелэргэ: 
фатирларга; булмэлэргэ; 

3) 0,3 процент итеп тубэндэгелэргэ: 
торак йортларга; 
тозелеп бетмэгэн объектларга, эгэр мондый объектлар торак йорт итеп 
проектланган булса; 
составына бер булса да торак бина (торак йорт) керуче бердэм кучмэ 
комплексларга; 

4) 2 процент итеп тубэндэгелэргэ: 

Майна авыл жирлеге Советы карар бирде: 



Ьэркайсыныц кадастр бэясе 300 миллион сумнан артып киткэн салым салу 
объектларына; 

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 7 пунктындагы 378 маддэ 
нигезендэ билгелэнэ торган исемлеккэ кертелгэн салым салу объектларына; 
Россия Федерациясе Салым кодексынын, 10 пунктындагы 378 маддэнец 
икенче абзацында каралган салым салу объектларына; 

5) 0,5 процент кулэмендэ башка салым салу объектларына; 
6) 2 процент кулэмендэ тубэндэге объектларга: 

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 378 маддэсенец 7 пункты 
нигезендэ билгелэнэ торган исемлеккэ кертелгэн салым салу объектларына; 

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 378 маддэсе, 10 пунктыныц 
икенче абзацында каралган салым салу объектларына. 
3). Ике фатирдан торучы куп фатирлы бер катлы торак ейдэге фатирга милек 
хокукына ия булучы физик затларга, элеге фатирныц гомуми мэйданыныц 30 
кв. метр кадастр бэясендэ салымныц процент ставкасы олеше буларак 
билгелэнэ торган суммага исэплэнгэн салым суммасын кимету рэвешендэ 
ташлама билгелэргэ. 

Эгэр фатир уртак елеш милкендэ торса, ташлама суммасы ©леш 
милкендэ катнашучыларныц Ьэркайсы очен бу фатирга милек хокукында 
аныц елешенэ пропорциональ рэвештэ исэплэнэ. 

Эгэр фатир уртак милектэ торса, ташлама суммасы тигез елештэ 
уртак милектэ катнашучыларныц Ьэркайсы очен исэплэнэ. 

Шуныц белэн бергэ элеге пункт нигезендэ исэплэнгэн ташлама 
суммасы исэпкэ алмыйча исэплэнгэн салым суммасыннан артып китэ алмый. 

0йгэ кадастр паспорты яки. жцрле узидарэ органы раслаган куп 
фатирлы бер катлы торак ейлэр исемлеге алдарак курсэтелгэн ташламаны 
раслаучы документлар булып торалар. 

4. Физик затлар милкенэ салым тулэудэн тубэндэгелэрне азат итэргэ: 

1. 18 яшькэ кадэрге дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булган салым 
тулэучелэрне; 
2. элеге пунктныц 1 нче пунктчасында курсэтелгэн салым тулэучелэрнец 
балаларын. 
4. Салым ташламасы салым салу объектларыныц тубэндэге терлэренэ карата 
бирелэ: 
1) фатирлар, фатир елешлэре, булмэлэр, торак йорт, торак йорт олешлэренэ. 

Салым ташламасы Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 нче булеге, 
403 нче маддэсе, 3,4,5 нче пунктларында каралган мэйдан буенча стандарт 
вычетларны исэпкэ алып, кимендэ 100 кв. метр гомуми мэйданлы фатирлар 
яки торак ейгэ. 

Салым ташламасы салым тулэученец телэге буенча гаилэгэ туры килэ 
торган салым салуныц бер объектына. 



Салым ташламасы Алексеевск муниципаль районы территориясендэ яшэуче 
салым тулэучелэргэ салым тулэуче милкендэ булган Ьэм эшмэкэрлек 
эшчэнлегендэ файдаланылмый торган салым салу объектына карата 
тулэнергэ тиешле кулэмдэ бирелэ. 
Салым ташламасы хокукына ия физик зат салым органына ташламалар биру 
турында гариза Ьэм элеге карарга Кушымтада курсэтелгэн, аньщ салым 
ташламасына хокукын раслаучы документлар тапшыра. 
Салым ташламасы бирелэ торган объектлар турында хэбэрнамэне салым 

тулэуче салым чоры булып торган елныц 1 ноябренэ кадэр салым органына 
тапшыра, аннан башлап курсэтелгэн объектларга карата салым ташламасы 
кулланыла". 

5. Кечлэрен югалткан дип санарга: 
"Физик затлар милкенэ салым турында" гы Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы Майна авыл ж;ирлеге Советыныц 22 октябрь, 
2015 ел, 8 нче санлы Карары. 
"Физик затлар милкенэ салым турында"гы Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы Майна авыл ж;ирлеге Советыныц 22 октябрь, 
2015 ел, 8 нче санлы Карарына узгэрешлэр керту турында"гы Татарстан 
Республикасы Алексеевск муниципаль районы Майна авыл жцрлеге 
Советыныц 16 апрель 2018 ел, 62 нче санлы карары. 
Элеге карар 2019 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ, лэкин басылып 

чыкканнан соц бер айдан да иртэ тугел. 
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Майна авыл ж;ирлеге 
Советы карарына кушымта 

17.11.2018 №77 

18 яшькэ кадэрге дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булган 
салым тулэучелэргэ салым ташламасы биру ечен кирэкле документлар 

исемлеге: 

1) Куп балалы гаилэ таныклыгы; 
2) гариза бируче паспортыныц кучермэсе (2,3,5,14,16,17 нче битлэр) 
3) икенче ата-ана паспортыныц кучермэсе ( 2,3,5,14,16,17 нче битлэр); 
4) бала туу турында таныклык кучермэсе, шулай ук ундурт яшькэ жцткэн 

балалар паспортыныц кучермэлэре (2,3,5 нче битлэр); 
5) баланы уллыкка (кызлыкка) алу турында суд карары кучермэсе (бала 

туу турында таныклыкта уллыкка (кызлыкка) алучылар ата-аналар 
итеп курсэтелгэн очрактан тыш); 

6) опека Ьэм попечительлек органыныц опекун яки попечитель итеп 
билгелэнуе турында ( опека Ьэм попечительлекне билгелэгэн очракта) 
акт кучермэсе; 

7) опека Ьэм попечительлекне билгелэу турында килешу кучермэсе 
(опека Ьэм попечительлек килешу буенча билгелэнгэн очракта); 

8) вйлэнешу турында таныклык кучермэсе; 
9) Эш урыныннан белешмэ. 


