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КАРАРЫ

«14» ноябрь, 2018 нче ел №41-116
Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 

жирлеге Советыныц "Физик затларныц милкенэ салым турында" 2014 елныц 
11 ноябрендэге 34-96 номерлы карарына узгэрешлэр керту турында»

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 булеге, «Татарстан Республикасы 
территориясендэ физик затлар мелкэтенэ салым буенча салым базасын салым салу 
объектларыньщ кадастр бэясеннэн чыгып билгелэу тэртибен куллануньщ бердэм 
датасын билгелэу турында» 2014 елныц 30 октябрендэге 82-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы нигезендэ Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге Советы

ЧИШ Y:

I. Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл 
жирлеге Советыныц 10.11.2014 № 34-96 «физик затлар милкенэ салым турында " гы 
карарына (11.09.2015 № 44-131, 02.11.2015 № 4-9 карарлар редакциясендэ) 
тубэндэге узгэрешлэрне Ьэм естэмэлэрне кертергэ::
1.2 пунктныц 2, 3 пунктчаларын яца редакциядэ бэян итэргэ:
"2) 0,2 процент карата: 
фатир;
фатир елешлэрен; 
булмэ;
3) 0,3 процент карата: 
торак йортлар;
торак йортларныц бер елеше;
тозелеп бетмэгэн объектлар торак йорт проектлана торган очракта твзелеп бетмэгэн; 
составына бер генэ торак йорт керэ торган Бердэм кучемсез комплекслар".
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2. Тубэндэге эчтэлекле 3 Ьэм 4 пункт естэргэ::
«3. Физик затлар милкенэ салым тулэудэн азах иту:
3.1. гражданнар, булган дурт Ьэм аннан да кубрэк Балалар кадэрге 18 ел;
3.2. пунктындагы 3.1 пунктчасында курсэтелгэн гражданнарнын балалары; 
ноктасына кадэр уза.
4. Салым ташламасы салым салу объектларынын, тубэндэге терлэренэ карата 
бирелэ:
1) фатирлар, фатир елешлэре, булмэлэр, торак йорт, торак йорт елешлэре.
Салым ташламасы гаилэгз туры килз торган салым салунын, салым тулэученен 
телэге буенча бер объектына карата бирелэ. Салым ташламасы Петропавел авыл 
жирлеге территориясендэ даими яшэуче салым тулэучелэр салым тулэученен 
милкендз булган Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлегендэ файдаланылмый торган салым салу 
объектына карата салым суммасын тули ала.
Салым ташламасына хокукы булган зат салым органына ташламалар биру турында 
гариза йэм салым ташламасына хокукын раслаучы документлар тапшыра. Салым 
ташламасы бирелэ торган салым салунын, сайланган объектлары турында хэбэрнамэ 
салым тулэуче тарафыннан елньщ 1 ноябренэ кадэр салым чоры булып торган 
салым органына тапшырыла, аннан башлап курсэтелгэн объектларга карата салым 
ташламасы кулланыла.».
3. 3 Ьэм 4 пунктларны шул рэвешле 5 Ьэм 6 пунктлар дип санарга.
II. Элеге карар 2019 елньщ 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ, лэкин ул басылып 
чыкканнан сон бер айдан да иртэрэк булмаган.
III. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми порталында " бастырып чыгарырга 
(халыкка игълан итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru «Интернет» мэгълумати- 
телекоммуникация челтэрендэ Ян,а Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru .
IV. Элеге карарнын утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.
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