
Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы
Яна Тумба авыл я(ирлеге советы

л}75 6630" ноябрь 2018 ел

нурлат муниципаль районы Яна ryмба авыл )цирлеге
муниципаль берамлеге советыныц 15.10. 2015 та кабул иткан оо Физик
затлар милкена салым турында" гы Nb 8 Карарына yзгарешлар кертy

турында

россия Федерациясе Салым Кодексыныц З2 булеге hэм Россия
Федерациясенец аерым законнары актлары нигезенда, Татарстан
республикасы Нурлат муниципаль районы Яна Тумба авыл х{ирлеге Советы
Карар кылды:

1. Нурлат муниципалъ районы Биккол авыл щирлеге муниципаJIь
берамлеге Советыныц 15.1о.2о15 дэ кабул иткэн "Физик затлар милкенэ
сzLлым турында" гы Jф 8 Карарына тубэндэге yзгарешлэрне кертергэ:

l.|. 2 пунктныц 3 подпункты 4 нче абзацында ''бер торак бина(торак
йорт) сYзен "бер торак йорт'' сузе белэн аJIыштырырга;

1.2.Карарны тубэндаге редакциядеге 2.I пункты белан
тулыландырырга:

2.1.Салым тyлэyдэн азат итаргэ:
2.I.1. 18 яшькэ кадэрге биш яки аннан да артык балалары булган

гражданнарны;

2.I.2. элеге пунктныц 2.1.L подпунктында
|ражданнарныц балаларын.

салым ташламасы салым салу объектларыныц тубандаге торлэренэ
кагыла:

1 )фатирлар(булмалэр) яки торак йортларга;
2) Гараж яки машина урыннарына.
салым ташламасы салым тyлэyче сайлавы буенча гаилэга туры

килгэн hэр тор саJIым салу объектыньтц берсенэ бирелэ. Салым ташламасы
Биккол авыл щирлеге территориясендэ даими яшэr{е салым тYлэYчеларга Yзмилеклэрендэ булган haM эшмэкэрлек эшчэнлегендэ кулланылмый торган
сщIыМ объектына куелган haM тулэнергэ тиешле сумма кYламенда бирела.

кyрсэтелгэн

кАрАр



Салым ташламасына хокукы булган зат ташлама биругэ гариза hэм
с€tлым ташламасына хокукы булуны раслаган документларны саJIым
органына тапшыра.

Сальш ташламасы бирy очен сайланган саJIым салу объектлары
турында уведомление салым органына саJIым тYлоYче тарафыннан
кyрсэтелгэн объектларга с€шым ташламасы кулланыла башлана торган саJIым
периоды санагIган елныц 1 ноябренэ кадэр тапшьlрыла.''

2.Yз кечен югаJIткан дип санарга:
-Нурлат муниципаль районы Яна Тумба авыл я{ирлеге советыныц ''

"Физик затлар милкенэ с€шым турында"гы 15.10. 2о15 тэге Ns 8 Карарына
Yзгэрешлэр кертY турында"гы 2018 елныц i8 апрелендэ Нурлат муницип€IJIъ
районы Яна Тумба авыл я{ирлеге советы кабул иткэн JФ 61 Карарны;

- Нурлат муниципаль районъi Яна Тумба авыл х(ирлеге советыныц '.
"Физик затлар милкенэ с€tJтым турында"гьi 15.10. 2о15 тэге Jф8 Карарына
YзгOрешлэр кертY турында"гы 2018 елныц 11 июлендэ Нурлат муниципаль
районы Яна Тумба авыл 

'n(ирлеге 
советы кабул иткэн м66 Карарны;

- Нурлат муниципалъ районы Яна Тумба авыл 
^"pn... 

советыныц ..

"Физик затлар милкена салым турында"гы 15.10. 2о15 тэге J\ф8 Карарына
Yзгэрешлэр кертY турында"гы 2018 елныц 14 ноябрендэ Нурлат муниципаль
районы Биккол авыл х(ирлеге советы кабул иткэн м74 Карарны;

з. Бу карар Россия Федерациясе Салым Кодексыныц 5 матдэсе
нигезенде гамелгэ керэ hэм 201S елныц 1 гыйнваренда килец туган хокукый
монэсэбэтлэргэ тарала.ул бары тик2о19 елныц 1 гыйнвареннэн, амма рэсмибастырылган коннэн соц ким дигэндэ бер ай уткэннэн соц гына гамэлгэ
керачэк 1.1 пунктка кагылмый.

4. Гамэлдэге Карарны Яна Тумба авыл яtирлегенец мэгълуматый
стендларында хаJIыкка х(иткерергэ hэм Татарстан Республикасыныц
хокукый мэьлyматлар рэсми порталында, бастырырга .

Татарстан Республикасы
Нурлат муниципалъ районы
Яна Тумба авыл х{ирлеге муни
берэмлеге советы рэисе


