
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Учэлле авыл жирлеге Советы 

КАРАРЫ

Учэлле авылы №126 « 1 9 »  декабрь 2018 ел

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Учэлле авыл 
ж;ирлеге Советыньщ «Физик 
затларныц милкенэ салым турында»
2014 елньщ 24 ноябрендэге 122 
номерлы карарына (2015 елньщ 29 
октябрендэге 13 номерлы,2015 елньщ 
18 августындагы 146 номерлы, 2018 
елньщ 24 апрелендэге 94 номерлы,
2018 елньщ 13 ноябрендэге 119 
номерлы карарлар редакциясендэ) 
узгэрешлэр керту турында)

Россия Федерациясе Салым кодексыньщ 32 булеге, «Учэлле авыл ж;ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Учэлле авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Учэлле авыл жирлеге 
Советыньщ «Физик затларныц милкенэ салым турында " гы 2014 елныц 24 
ноябрендэге 122 номерлы карарына (2015 елныц 29 октябрендэге 13 номерлы,2015 
елныц 18 августындагы 146 номерлы, 2018 елныц 24 апрелендэге 94 номерлы, 2018 
елныц 13 ноябрендэге 119 номерлы карарлар редакциясендэ) тубэндэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. тубэндэге эчтэлектэге 3.1 Ьэм 3.2 пунктлары естэргэ:
«3.1. Физик затлар милкенэ салым тулэудэн азат иту:
1) 18 яшькэ кадэрге дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булган 

гражданнарны;
2) элеге пунктныц 1 булекчэсендэ курсэтелгэн гражданнарныц балигъ 

булмаган балаларын.
3.2. Салым ташламасы салым тулэуче тарафыннан салым тулэученец 

милкендэ булган Ьэм салым тулэуче тарафыннан эшкуарлык эшчэнлегендэ 
файдаланылмый торган салым объектына карата тулэнергэ тиешле салым суммасы 
кулэмендэ бирелэ.

Салым тулэуче тарафыннан тулэнергэ тиешле салым суммасын билгелэгэндэ, 
салым ташламасы, салым ташламаларын куллану очен нигезлэр санына карамастан, 
салым тулэученец телэге буенча, Ьэр тер салым салуныц бер объектына карата 
бирелэ.

Салым ташламасы, салым салуныц мондый объектларында урнашкан 
гаражлар Ьэм машина - урыннардан тыш, Россия Федерациясе Салым кодексыньщ



406 статьясындагы 2 пунктынын, 2 булекчсендэ курсэтелгэн салым салу 
объектларына карата бирелми.

Салымнар 11эм жыемнар турындагы законнарда билгелэнгэн салым 
ташламаларына хокукы булган физик затлар салым органына салым ташламаларын 
биру турында гариза бирэлэр, шулай ук салым тулэученец салым ташламасына 
хокукын раслаучы документларны тапшырырга хокуклы.

Салым ташламасы бирелэ торган салым тулэуче тарафыннан салым органына 
узенец телэге белэн елньщ 1 ноябренэ кадэр тапшырыла торган салым салу 
объектлары турында хэбэрнамэ, аннан башлап курсэтелгэн. объектларга карата 
салым ташламасы кулланыла.

Салым органына сайлап алынган салым салу объекты турында хэбэрнамэ 
тапшырган салым чоры булып торган елньщ 1 ноябреннэн сон салым салу объекты 
узгэртелеп, курсэтелгэн салым чорында салым ташламасы тапшырыла торган 
твгэллэштерелгэн белдеру кэгазе тапшырырга хокуклы тугел.

Салым ташламасына хокукы булган салым тулэуче сайлап алынган салым 
ташламасы салым салу объекты турында хэбэрнамэне тапшырмаган очракта салым 
ташламасы Ьэр тер салым салуныц ин чик исэплэнгэн суммасы белэн бер объектына 
карата тапшырыла.»;

1.2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Учэлле авыл 
жирлеге Советыньщ 2018 елныц 24 апрелендэ кабул ителгэн 94 номерлы «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Учэлле авыл жирлеге Советыньщ 2014 
елныц 24 ноябрендэ кабул ителгэн 122 номерлы «Физик затларныц милкенэ салым 
турында» гы карарына (2015 елныц 18 августындагы 146 номерлы, 2015 елныц 29 
октябрендэге 13 номерлы карарлар редакциясендэ) узгэреш керту турында " 
карары)»:

икенче пунктта «2018 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук 
менэсэбэтлэренэ кагыла» сузлэрен тешереп калдырырга.

2. Элеге карар рэсми басмада - «Маяк» район газетасында басылып чыккан 
кеннэн бер айдан да ким булмаган вакыт узгач, уз кеченэ керэ Ьэм 2019 елныц 1 
гыйнварыннан башлап физик затларныц милек салымын исэплэу белэн бэйле хокук 
менэсэбэтлэренэ кагыла.

3. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталы» нда тубэндэге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай 
муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ: http//aznakayevo.tatar.ru. веб-адресы буенча урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны бюджет, Финанслар, 
салымнар Ьэм икътисад буенча даими комиссиягэ йеклэргэ.

Рэис: Г.М.Техвэтуллина

http://pravo.tatarstan.ru

