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РЕШЕНИЕ  КАРАР 

23.11.2018 г. № 21 

Сарман муниципаль районы 

Сарман авыл җирлеге советының  

21.11.2014 елның 12 номерлы   

"Физик затлар милкенә салым турында» 

 карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

     «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 14 статьясындагы 1 өлешенең 2 пункты, «Россия 

Федерациясе Салым кодексының 52 статьясына беренче һәм икенче өлешенә 

үзгәрешләр кертү турында» 2018 елның 3 августындагы 334 - ФЗ номерлы 

Федераль закон, Россия Федерациясе Салым кодексының 56 ст., 399 ст. 

нигезендә Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советы  

КАРАР ИТТЕ.:  

1. Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге Советының 

«милеккә салым турында»гы 21.11.2014 елның № 12 карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

1) Пп. 2.2.1. «фатирлар» сүзеннән соң фатир өлешләре» сүзләрен 

өстәргә. 



2) Пп. 2.3.1. «торак йортлар» сүзләреннән соң «торак йортларның бер 

өлеше» сүзләрен өстәргә. 

3) п. 3 пп. 3.1. белән тулыландырырга: 

«3.1. Ел башына опекуннар һәм опекуннар тарафыннан гамәлгә 

ашырыла торган күпбалалы гаиләдә һәм өч һәм аннан да күбрәк унсигез яше 

тулмаган балалары булган гражданнар гаиләсендә физик затлар милкенә 

салымның түбәнәйтелгән ставкасын сайлап алу рәвешендә салым 

ташламасын билгеләргә: 

Объект төре Гамәлдәге 

ставка 

Ташламалы 

ставка 
 

Шәхси торак йорт яки торак йортның 

бер өлеше 

0,3 0,15  

Күпфатирлы йортта торак бина (фатир, 

фатирның бер өлеше, бүлмә) 

0,2 0,1  

 

Салым ташламасына хокукны раслаучы документлар, салым түләүчеләр 

- физик затлар тарафыннан салым салу объекты булып торган мөлкәт 

урнашкан урын буенча салым органнарына үткән салым чорыннан соң 

килүче елның 1 февраленнән дә соңга калмыйча тапшырыла.». 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» бастырып чыгарырга (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Сарман 

муниципаль районының рәсми сайтында Интернет челтәрендә, шулай ук 

мәгълүмати стендларда урнаштырырга.  

3. Әлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә, ләкин 

халыкка игълан ителгән көннән соң бер айдан да иртәрәк түгел. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

Сарман Муниципаль Районы Советы Рәисе 

авыл җирлеге башлыгы муниципаль район башлыгы         Ф. М. Хөснуллин 

 


