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«Физик затлар милкенэ салым турында» Пановка авыл жирлеге Советыньщ 2014
елныц 21 ноябрендэге 26 номерлы карарына узгэрешлэр керту турында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 булеге нигезендэ Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районы Пановка авыл жирлеге Советы карар 
чыгарды:

Пановка авыл жирлеге Советыньщ 2014 елныц 21 ноябрендэге «Физик 
затларныц милкенэ салым турында» гы 26 номерлы карарына (Советныц 2015 
елныц 15 июнендэге 20 номерлы, 2016 елныц 18 ноябрендэге 37/20 номерлы, 2018 
елныц 25 маендагы 91/45 номерлы, 2018 елныц 30 ноябрендэге 107/61 номерлы 
карарлары редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1. Тубэндэге эчтэлекле 4 Ьэм 5 пункт естэргэ:
«4. Физик затлар милкенэ салым тулэудэн азат иту:
4.1. 18 яшькэ кадэрге дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булган грацданнар;
4.2. элеге пунктныц 4.1 пунктчасында курсэтелгэн гражданнар балалары
5. Салым ташламасы салым салу объектларыныц тубэндэге торлэренэ карата 

бирелэ:
1) фатирлар (фатирныц бер елеше, булмэ) яки торак йортныц бер олеше 

(торак йортныц бер олеше);
2) гараж яки машина-урыннар.».
Салым ташламасына хокукы булган зат салым органы узенец телэге белэн 

салым ташламалары биру турында гариза тапшыра, шулай ук салым тулэученец 
салым ташламасына хокукын раслаучы документлар бирергэ хокуклы.

Салым ташламасы Пановка авыл жирлеге территориясендэ даими яшэуче 
(билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн) салым тулэучелэр тарафыннан салым тулэученец 
милкендэ булган Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлегендэ файдаланылмый торган салым салу 
объектына карата салым суммасы тулэнергэ тиешле кулэмдэ бирелэ.

Ташламага хокукы булган зат салым органына ташламалар биру турында 
гариза Ьэм Россия Федерациясе Салым кодексы белэн билгелэнгэн срокларда салым 
ташламасына хокукын раслаучы документлар тапшыра.».

2. 4 Ьэм 5 пунктлары 6 Ьэм 7 пунктлары дип санарга.
3. Элеге карарны «Вперед» («Алга») район газетасында, Татарстан 

Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) Ьэм 
Питрэч муниципаль районыныц рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) 
бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru


4. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 2018 
елныц 1 гыйнварыннан физик затлар милкенэ салым исэплэу белэн бэйле хокук 
менэсэбэтлэренэ кагыла.
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