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Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл х^ирлеге 
Советыньщ 2014 нче елньщ 19 нчы 
ноябрендэ кабул ителгэн 36 нчы номерлы 
«Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл >кирлеге 
билэмэсендэ физик затларньщ милкенэ 
салым турында " гы карарына узгэрешлэр 
керту турында

Россия Федерациясе Салым кодексыньщ 32 булеге, Россия Федерациясе Бюджет 
Кодексыньщ 64 статьясы нигезендэ Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл жирлеге Советы Карар бирэ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл и^ирлеге 
Советыньщ 2014 нче елньщ 14 нче ноябрендэ кабул ителгэн 24 нче номерлы 
«Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл л^ирлеге 
территориясендэ физик затларньщ милкенэ салым турында»гы карарына (Советньщ 
2015 нче елньщ 10 нчы августында кабул ителгэн 27 нче, 2015 нче елньщ 8 нче 
оюгябрендэге 8 нче, 2018 нче елньщ Знче августында кабул ителгэн 15нче, 2018 нче 
елньщ 29 нчы ноябрендэ кабул ителгэн 28 нче карарлары белэн кертелгэн 
узгэрешпэрне исэпкэ алып) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.3 пунктнытубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
“ 3. Тубэндэге ташламаларне кертергэ:
3.1. Ике фатирдан торган куп фатирлы бер катлы торак йорттагы фатирга милек 

хокукы булган физик затларга элеге фатирньщ гомуми мэйданыньщ кадастр 
бэясендэге салым ставкасыньщ процент елеше буларак билгелэнэ торган суммага 
исэплэнгэн салым суммасын кимету рэвешендэ бирелэ.

Эгэр фатир гомуми елешле милектэ булса, ташламалар суммасы елешлэп 
милектэге Ьэр кеше ечен аньщ бу фатирга милек хокукындагы елешенэ 
пропорциональ рэвештэ исэплэнэ.
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Шуя УК вакытта элеге пункт нигезендэ исэплэнгэн ташламалар суммасы 
ИС8ПЛЭНГЭН салым суммасыннан артып ки т э  алмый.

3.2. 18 яшькэ кадэрге еч h9M аннан кубрэк балалары булган гражданнар-физик 
затлар милкенэ салым тулэудэн азат ителэ.

Салым ташламасы салым салу объектларыныц чиклэнмэгэн санына карата 
бирелэ.

Салым ташламасы салым салу объектларыньщ телэсэ нинди теренэ карата 
бирелэ.

Салым ташламаларына хокукы булган физик затлар салым органына салым 
ташламалары биру турында гариза бирапэр, шулай ук салым тулэученец салым 
ташламасына хокукын раслаучы документлар бирергэ хокуклы.».

2. влеге карарнык 2018нче елньщ 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук
менэсэбэтлэренэ йогынтысын >кэелдерергэ.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматлар 
турындагы рэсми порталында мэгълумати-телекоммуникацион “Интернет” 
челтэрендэ http://pravo.tatarstan.ru адресы, авыл ж;ирлегендэ урнашкан 
информацион стендларда h9M Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 
Олы Шьщар авыл жирлеге рэсми сайтында http://saby.tatarstan.ru/rus/shinar адресы 
буенча урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэ/ ►дэ тотуньд уз естемэ алам.
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