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Татарстан Республикасы Телэчс  
муниципаль районы Эбде авыл 
жирлеге Советынын “Татарстан 
Республикасы Телэче муниципаль  
районынын Эбде авыл жирлеге  
территориясендо физик затлар 
милкенэ салым турында”гы 
2014 елныц 11 ноябрь аендагы 
125 санлы карарына узгэрешлэр 
керту ту рында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 булеге, “Россия Федерациясе 
Салым кодексы 52нче статьясенец беренче Ном икенче олешлэренэ узгэреи ;.эр 
керту турында” гы 2018 елныц 03 августындагы 334-ФЭ санлы Федераль законга 
туры китереп, Эбде авыл жирлеге  Советы карар кабул иттс,

1. Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Эбде  авыл жирлеге 
Советыныц “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Эбде  авыл жирлеге 
территориясендэ физик затлар милкепэ салым турында’Ты 2014 елныц 11 ноябрь 
аендагы 125 санлы (2015 елныц 18 май аендагы 147 санлы, 2015 елныц 12 октябрь 
аендагы 3 санлы, 2018 елныц 12 апрель аендагы 65 санлы редакциясендэ)  тубэндэге 
узгэрешлэр кертергэ:

1.1 .тубэндэге эчтэлектэге 3.2 пункты остэргэ:
“3.2. Тубэндэге физик затларны милек еалымыннан азат итэргэ:
3.2.1. 18 яшькэ кадэрле дурт  Ьэм аннан да кубрэк балалары булганнарны;
3.2.2 элеге пунктныц 3.2.1 пунктчасыныц курсэтелгэн гражданнарныц балаларын; 
3.2.3. ту л ы дэулэ'г тээминатында булмаган инвалид балаларныц ата-аналарын 
(уллыкка/кызлыкка алучылар, опекуннар,  тэрбиягэ алучылар).
Салымга ташламалар тубэндэге  объектларга каралган:
1) фатир, фатирныц бер елеш е яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныц бер елеше.
Салымга ташлама,  салым тулэученец телэге буенча, гаилэ карамагыпдагы бер ген| 

объектка бирелэ.
Салымга ташлама Эбде  авыл жирлеге территориясендэ даими яшэуче салы* 

тулэученец милкендэ булган Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеге максатларынд 
кулланылмаучы объект очен тиешле салым кулэмендэ бирелэ.



Салымга ташламага хокукы булган физик за'!.чар салым оргапына салым а 
ташлама биру турында гариза яза, шулай ук салым тулэученен салымга ташламага 
хокукын раслаучы документлар тапшыра ала.

Салымга ташламага  хокукны раслаучы документлар булыи элег'с гор салым 
тулэуче физик затныц шэхесен раслаучы документ, шулай ук анып исеменэ бирслгэн 
куп балалы гаилэ таныклыгы,  яки оч Ьом аннан да куб рок балаларныц туу турын I а I ы 
таныклыклары тора.

Салымга ташламалы объектны сайлавы турында  салым тулэуче салым 
оргапына салым чоры булгаи елпын 1 ноябренэ кадор хэбэр итэргэ тиеш. 1 1 . ш 1>1 

вакыттан курсэтелгон об'ьектларга салым!'а ташлама кулланыла башлый.
2. Элеге  карарпы мэгьлумат  стендларында Ьом Интерне!  челю рспен  ч)б, ,е 

авыл жирлеге рэсми сайтында бастырып чыгарырга.
3. Карарныц 1 нунктында курсэтелгэн 3.2 пункты рэсми бас гыр 1 >п I 

чыгаргапнан сон бер ап уткэч кочено керо Ьом 2018 елныц 1 гы!П!вар]>н.лап 
гамэлдэге хокукый монэсобэтлэрго кагыла.
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