
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕЛЭЧЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ Ж;вРЕ
а в ы л  ж;и р л е г е  СОВЕТЫ 

КАРАРЫ

2018 елныц 30 ноябре № 123 Иске Я^ери авыль

Татарстан Республикасы Телэче муниципаль 
районы Иске Ж^ери авыл ждрлеге 
Советыныц “Татарстан Республикасы 
Телэче муниципаль районыныц 

Иске Жери авыл ж;ирлеге территориясендэ 
физик затлар милкенэ салым турында”гы 
2014 елныц 27ноябрь аеныц 124нче 

санлы карарына узгэрешлэр керту турында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 нче булеге, “Россия Федерациясе 
Салым кодексы 52 нче статьясенец беренче Ьэм икенче елешлэренэ узгэрешлэр керту 
турында”гы 2018елныц 03 августындагы 334-ФЭ санлы Федераль законга туры 
китереп, Иске Дери авыл ж;ирлеге Советы карар кабул итте,

1.Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Иске Жери авыл ждрлегс 
Советыныц “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Иске Ж©ри авых 
ж;ирлеге территориясендэ физик затлар милкенэ салым турында”гы 2014 елныц 21 
ноябрь аеныц 124 нче санлы (2015 елныц 8 маеныц 149нчы санлы, 2015 елныц П 
октябреныц 5нче санлы, 2018 елныц 12 апреленец 94 нчы санлы редакциясендэ 
карарына тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1 .тубэндэге эчтэлектэге 3.2 пункты естэргэ:

“3.2. Тубэндэге физик затларны милек салымыннан азат итэргэ:

3.2.1. 18 яшькэ кадэрле дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булганнарны;

3.2.2 элеге пунктныц 3.2.1 пунктчасында курсэтелгэн гражданнарныц балаларын; 

3.2.3. тулы дэулэт тээминатында булмаган инвалид балаларныц ата-аналарын 

(уллыкка/кызлыкка алучылар, опекуннар, тэрбиягэ алучылар).

Салымга ташламалар тубэндэге объектларга каралган:



1) фатир, фатирныц бер елеше яки булмэ;

2) торак йорт яки торак йортньщ бер елеше.

Салымга ташлама, салым тулэученец телэге буенча, гаилэ карамагындагы бер генэ 
объектка бирелэ.

Салымга ташлама Иске Дери авыл жирлеге территориясендэ даими яшэуче салым 
тулэученец милкендэ булган Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеге максатларында кулланылмаучы 
объект ечен тиешле салым кулэмендэ бирелэ.

Салымга ташламага хокукы булган физик затлар салым органына салымга 
ташлама биру турында гариза яза, шулай ук салым тулэученец салымга ташламага 
хокукын раслаучы документлар тапшыра ала.

Салымга ташламага хокукны раслаучы документлар булып элеге тер салым 
тулэуче физик затныц шэхесен раслаучы документ, шулай ук аныц исеменэ бирелгэн куп 
балалы гаилэ таныклыгы, яки еч Ьэм аннан да кубрэк балаларныц туу турындагы 
таныклыклары тора.

Салымга ташламалы объектны сайлавы турында салым тулэуче салым органына 
салым чоры булган елныц 1 ноябренэ кадэр хэбэр итэргэ тиеш. Шушы вакыттан 
курсэтелгэн объектларга салымга ташлама кулланыла башлый.
2. Элеге карарны мэгълумат стендларында Ьэм Интернет челтэренец Иске Дери авыл 

жирлеге рэсми сайтында бастырып чыгарырга.
3. Карарныц 1 пунктында курсэтелгэн 3.2 пункты рэсми бастырып чыгарганнан соц бер 
ай уткэч кеченэ керэ Ьэм 2018 елныц 1 гыйнварыннан гамэлдэге хокукый 
менэсэбэтлэргэ кагыла.

Р.Р.Мараков


