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Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль раионы
Эмза авыл }кирлеге coBeTbt

Jчь71
6630" ноябрь 2018 ел

нурлат муниципаль районы эмза авыл }кирлеге муниципаль

берамлеге советыныц 15.10. 2015 та кабул иткен " ФизиК затлаР милкена

салым турын да" гы }{ь 10 Карарына Yзгерешлар кертY турында

россия Федерациясе Салым Кодексыныц З2 булеге haM Россия

Федерациясенец аерым законнары актлары нигезендэ, Татарстан

республикасы Нурлат муниципаль районы омзэ авыл >t(ирлеге Советы Карар

кылды:
1. Нурлат муниципаль районы омзэ авыл щирлеге муниципаль

берэмлеге Советыныц 15.10.2015 дэ кабул иткэн "Физик затлар милкенэ

сыIым турында" гы J\b 10 Карарына тубэндаге Yзгэрешлерне кертергэ:

1.1 . 2 пунКтныЦ 3 подпункты 4нче абзацында "бер торак бина(торак

йорт) сYзен "бер торак йорт" сYзе белан аJIыштырырга;

1.2.Карарны тубандеге редакциядеrе 2.1 пункты белэн

тулыландырырга:
2.1.Салым тyлаyдэн азат итарге:

2.|.|. 18 яшькэ кадэрге биш яки аннан да артык балалары булган

гражданнарны;
2.|.2.элеге пунктныц 2.1 .1 . подпунктында кYрсэтелгэН гражданнарны}1

балаларын.

салым ташламасы салым салу объектларыныц тубэндэге торлэренэ

кагыла:
1 )фатирлар(бyлмэлер) яки торак йортларга;

2) Гараж яки машина урыннарына.
салым ташламасы сыIым тyлэyче сайлавы буенча гаилэга туры

килгэн hэр тор сшIым салу объектыныц берсена бирелэ. Салым ташламасы

Биккол авыл }цирлеге территориясенда даими яшэr-Iе салым тYлэYчелэрга Yз

милеклэренда булган hэм эшмакэрлек эшчэнлегендэ кулланылмый торган

с€шым объектына куелган hэм тYлэнергэ тиешле сумма кYламендэ бирелэ.



салым ташламасына хокукы булган зат ташлама бируга гариза haM

саJIым ташламасына хокукы булуны раслаган документларны салым

органына тапшыра.
салым ташламасы б"рy очен сайланган салым салу объектлары

турында уведомление салым органына салым тyлэyче тарафыннан

кyрсэтелгэн объектларга салым ташламасы кулланыла башлана торган саJIым

периоды саныIган елныц 1 ноябрена кадэр тапшырыла."

2.Yз кочен югалткан дип санарга:

-Нурлат муниципаJIь районы омзэ авыл )цирлеге советыныц "Физик

затлар милкенэ саJIым турында"гы 15.10. 2015 таге J\ъ 10 Карарына

Yзгэрешлер KepTY турынДа"гы 2018 елныц 18 апреленде Нурлат муниципшIь

районы омзэ авыл п(ирлеге советы кабул иткэн Jф 57 Карарны;

- Нурлат муниципаJIь районы омзэ авыJI жирJlеI,с соt]е,гьIIt1,II( "Фll }t,tK

затлар милкена сщIым турында"гы 15.10.2015 тэге JЮ 10 КаРаРЫНа

Yзгэрешлэр KepTY турында"гы 201 8 елныц l 4 ноябрендэ Нурлат муниципаль

районы Омзэ авыл )цирлеге советы кабул итка[{ j\Г9 70 Kapapl{b];

З. Бу карар Россия Федерациясе Салым Кодексыныц 5 матдэсе

нигезенда гамалгэ керэ haM 2018 елныц 1 гыйнваренда килеп туган хокукый

монэсэбатлэрге тараJIа.Ул бары тик 2019 елныц t гыйнвареннан, амма рэсми
бастырылган коннен соц ким дигенде бер ай yткэннэн соц гына гамелгэ

керэчэк 1.1 пунктка кагылмый.
4. Гамэлдэге Карарны Омзэ авыл жирлегенец мэьлyМатыЙ

стендларында х€}JIыкка )л(иткерергэ haM Татарстан РеспУблиКаСЫныЦ

хокукый мэьлyматлар рэсми порталында, бастырырга

Татарстан Республикасы
Нурлат муниципаль районы
Омза авыл )л(ирлеге муниципаJIь
берэмлеге советы рэисе А.А. Насибуллин


