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Россия Федерациясе Салым кодексының 32 бүлеге, 2014 елның 30 

октябрендәге 82-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасы территориясендә 

физик затлар мөлкәтенә салым салганда салым салу объектларының кадастр 

бәясеннән чыгып  салым базасын билгеләү тәртибен куллануның бердәм 

датасын билгеләү турында " гы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының Камай авыл 

җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Камай авыл 

җирлеге Советының 19.11.2014 елның 82 № - лы «Физик затларның милкенә 

салым турында " гы карарына (12.10.2015 ел, № 7 карар редакциясендә ) 

түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә:: 

1.1. 2 пунктның 2, 3 пунктчаларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"2)   Фатир;  фатир өлешләренә;  бүлмәләргә  карата-  0,2 процент ; 

3) Торак йортлар; торак йортларның бер өлеше; 

төзелеп бетмәгән объектлар , әгәр проектлана торган төзелеп бетмәгән объект 

торак йорт булса; составына бер генә торак йорт керә торган Бердәм 

күчемсез комплекслар" га карата -   0,3 процент. 

1.2. Түбәндәге эчтәлекле 3 һәм 4 пункт өстәргә:: 

«3. Физик затлар милкенә салым түләүдән азат ителәләр: 

3.1. 18 яшькә кадәрге өч һәм аннан да күбрәк балалары булган гражданнар; 

3.2. 3  пунктның 3.1 пунктчасында күрсәтелгән гражданнарның балалары;  



4. Салым ташламасы салым салу объектларының түбәндәге төрләренә карата 

бирелә: 

1) фатирлар, фатир (бүлмәләр) яки торак йорт, торак йорт өлешләренең бер 

өлеше 

     Салым ташламасы, салым түләүченең теләге буенча, гаиләгә туры килә 

торган салым салуның бер объектына карата бирелә. Салым ташламасы 

Камай авыл җирлеге территориясендә даими яшәүче салым түләүчеләргә 

салым түләүче милкендә булган һәм эшмәкәрлек эшчәнлегендә 

файдаланылмый торган салым салу объектына карата бирелә.  

Салым ташламасына хокукы булган зат салым органына ташламалар бирү 

турында гариза һәм салым ташламасына хокукын раслаучы документлар 

тапшыра. Салым ташламасы бирелә торган салым салуның сайланган 

объектлары турында хәбәрнамә салым түләүче тарафыннан елның 1 ноябренә 

кадәр салым чоры булып торган салым органына тапшырыла, аннан башлап 

күрсәтелгән объектларга карата салым ташламасы кулланыла.». 

3. 3 , 4 пунктларны 5,6 пунктлар дип санарга 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән бер ай узгач һәм тиешле 

салым чорының 1 нче числосыннан да иртәрәк булмаганда закон көченә керә, 

2019 нчы елның 1 гыйнварыннан соң барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә үз тәэсирен бирә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында түбәндәге адрес  http://pravo.tatarstan.ru/ буенча, шулай ук 

Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Менделеевск 

муниципаль районының рәсми сайтында http:/ mendeleevsk.tatarstan.ru. 

адресы буенча халыкка игълан итәргә 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

Менделеевск муниципаль районы 

Камай авыл җирлеге Советы  рәисе                                                 И.И.Әһлиева 
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