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2018 нче ёлныц 30 нчы ноябреннан 29м

Физик зАтлАрныц милкЕна сАлым турындА

РоссиЯ Федерациясе Са-пым кодексыныц 32 булеге,2014 елныц З0 октябрендэге 82-ТРЗ
номерлЫ "ТатарстаН РеспублиКасы терриТориясендЭ физик затлар молкэтенэ сщIым буенча
салыМ базасыН саJIыМ ca-Try объеКтларыныЦ кадастр бэясеннан чьгып билгелэу тортибен''
Татарстан Республикасы Законы нигезендо олки м}.ниципаJIь районы Чуаш Борнае авыл
п{ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1.Элки муниципаль районы Чуаш Борнае авыл щирлеге Советы территориясенда
мощбури тyланерге тиешле физик затлар милкенэ салым билгелерга haM гамэлго
кертерга.

2. Салым ставкаларьпI кyломен билгелорга:
1) 0,1 проценткарата:
мэйданы 50 квадрат метрдан артмаган hэм шэхси ярдэмче хужt}лык алып бару, дача

хух{алыгы, яшелчэчелек, бакчачылык яки шэхси торак тозелеше ечен бирелгэн х(ир
участокларында ypнarrrkaн хущалык корылмаJтары яки корылмапары;

"мэйданЫ 30 квадраТ метрдаН артмагаЦ hэм Россия Федерациясе Са_rrым кодексыныц 3782
статьясындагы 7 п}.нкты нигезендэ билгелэнэ торган исемлеккэ кертелгэн салым салу
объектлаРында, шулаЙ ук Россия Федерациясе Сальпrд кодексыныцЗ782 статьясындагы 10
пунктыныц икенче абзацында каралган салым са,ту объектында урнаrrткан гаражлар haM
машина-урыннар.

ставкасы саJIым тyлэr{ене сайлау буенча бер гараж яки машина урынына карата
билгелэнэ";

2) 0,2 процент карата:

булмэ; фатирларныц бер олеше;
З) 0,3 процент карата:

торак йортлар; торак йортларныц бер олеше;
ике фатиРдан торгаН кlтlфатирЛы беР кат-IЫ тораК йорттагы фатир;
торак йорт буларак проектланган, тозелеп бетмэгэн объектлар;
составына бер генэ торак йорт керэ торган бердэм кr{емсез комплекс;
4) 2 процент карата:

Россия Федерациясе Салым кодексыныцЗ782 статьясын даrьl'7 пункты нигезендэ
билгелэнэ торган исемлеккэ кертелгэн са,тым салу объектлары;

Россия Федерациясе Са_пым кодексыныцЗ782 статьясындагы 10 пунктыныц икенче
абзаrцында каралган салым салу объектларына карата;

5) 2 процент карата:

кадастр бэясе З00 миллион сумнан артып киткэн салым са-пу объектлары;
6) 0,5 процент сz}лым сал}цыц батттка объектларыЕа карата.



7)ике фатирлан торган купфатирлы бер катлы торак йорттагы фатирга милек хок}кы
булган физик затларга элеге фатирныц гом}ми мэйдаrrыныц кадастр бэясендэге саJIым

ставкасыныц процеЕт олеше буларак билгелэна торган с}ммага исэплэнган с€tлым суммасын

киметy рэвешендэге ташJIаманы билгелэргэ.

Огэр фатир гомуми олешле милектэ булса, ташлi}ьdаJIар суммасы опешлап милектэге hэр

кеше очен аньщ бу фатирга милек хокукындагы олешенэ пропорционt}ль рэвештэ исэплэнэ.

Огэр фатир уртак милектэ булса, ташламалар суммасы уртак милектэ катнашучыларныц

hэркайсы очен тигез олешлэрдэ исэплэнэ.
Шул ук вакытта элеге пункт нигезендэ исэпJIанган ташлаNIz}лар суммасы, исэплангэн

салым с}ммасьшнан артып китэ алмый".

3. Физик затларны милкене салым тyлоyдан азат итy:

1. 18 яшькэ кадарге биш hoM аннан да кубрэк балалары булган саJIым тyлэrlелэр;
2. элеге пунктныц 1 пунктьтнда кlрсэтелгэЕ саJIым тyлэrlелэрнец балалары.

4.Yз кочен югалткан дип танырга:
Татарстан Республикасы Олки муниципаль районы Чуаш Борнае авыл х(ирлеге Советыньш

2015 елныц 8 маендагы "Физик затлар милкенэ салымнар тlрында"гы 16 номерлы карарын,

Татарстан Республикасы Олки муниципаль районьт Чуаш Борнае ЕIвыл )цирлеге Советыныц

2015 елныц 12 октябрендэге 5 номерлы "Чуаш Борнае авыл х(ирлеге Советыныц2015 елныц 8

маендагы 16 номерлы О'Физик затларньщ милкенэ саJIым турында" карарына yзгэрешлэр KepTy

турында" карарын; Татарстан Республикасы Олки муниципаль районы Чуаш Борнае авыл

щирлеге Советыныц 2018 елньщ З1 маендагы 10 номерлы карары кТатарстан Республикасы

Олки муниципаль районы Чуаш Борнае авыл жирлеге Советыныц 2015 елныц 8 маендагы 16

номерлы "Физик затлар милкенэ салымнар турында" карарына yзгэрешлэр KepTy турында

карарын; Татарстан Республикасы Олки муниципаль районы Чуаш Борнае авьш щирлеге

Советыньтц 2018 елныц 24 азгустында кабул ителгэн 18 номерлы кТатарстан Республикасы

Олки м}.ниципаль районы Чуаш Борнае авыл жирлеге Советыныц 2018 еJIныц 31 маенда кабул

ителгэн 10 номерлы кТатарстан Республикасы Олки муниципаль районы Чуаш Борнае авыл

х{ирлеге Советыныц 2015 елныц 8 маендагы 16 номерлы "Физик затлар милкенэ саJIым

турында" карарына yзгарешлэр кертy турында" карарына yзгэрешлэр KepTy тl,рында" карарын.

4. Олеге карар 2019 елныц 1 гыйнварыннан yз коченэ кера, эммарэсми басылып чыккаЕ

коненнэн бер айдан да иртэрэк булмаган вакытта.

Олки муниципаль районы
Чуаш Борнае авыл Советы Рэисе,

авыл х(ирлеге башлыгы Зарипов И.Г.


