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Мицлебай авыл Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республи 
Советыныц 2014 елныц 19 
муниципаль районы Мицлеб^а 
милкенэ салым турында» ка 
районы Мицлебай авыл Совет 
октябрендэге №4, 2018 елнь 
узгэрешлэрне исапкэ алып) т

1.1. карарньщ 2 пунктын
1.1.1. 2 нче пунктчаны т 
«2) 0,2 процент: 
фатир, фатир елеше; 
булмэгэ карата;»:
1.1.2. 3 нче пунктчаньщ 
«3) торак йортлар,торак
1.2. 2 нче пунктньщ 1 пу 

объектларында элеге пунктн 
тулыландырырга;

1.3. тубэндэге эчтэлекл^ 
«3. Физик затлар милкен
3.1. 18яшы<э кадэрге еч
3.2. элеге пунктньщ 3.1
3.3. тулы дэулэт тээ 

балаларньщ ата-аналары (улл
Салым ташламасы сал 

бирелэ:
1) фатир, фатирньщ бер
2) торак йорт яки торак 
Салым ташламасы гг

тулаученец телэге буенча бер 
Салым ташламасы

КАРАРЫ

№ 59

Салым кодексыньщ 32 булеге, 2018 елньщ 3 
ациясе Салым кодексыньщ 52 статьясы беренче Иэм

:ендэ

касы Элмэт муниципаль районы Рус Акташы авыл 
ноябрендэге №101 «Татарстан Республикась блмэт 
й авыл ж;ирлеге территориясендэ физик затларньщ 

эарына (Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
ыньщ 2015 елньщ 05 маендагы №121, 2015 елньщ 30 
Н 20 августындагы №49 карарлары белэн кертеэлгэн 

убэндэге узгэрешлэрне кертергэ: 
да:
убэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

якенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
йортларньщ елешенэ;»; 

нктчасыньщ икенче абзацын «шул исэптэн салым салу
|ьщ 4 пунктчасында курсэтелгэн» сузлэре

3 нче пунктны естэргэ: 
э салым тулэудэн азат иту:
h3M аннан да кубрэк балалары булган гражданнар, 

пунктчасында курсэтелгэн гражданнарньщ балалары 
\лин ителуендэ булган балалардан тыш, инвалид 
ыкка алучылар, опекуннар, попечительлэр);
■IM салу объектларыньщ тубэндэге терлэренэ

белэн

елеше яки булмэ; 
йортньщ бер елеше
илэгэ туры килэ торган салым салуньщ 
объектына карата бирелэ.
цирлек территориясендэ даими яшэуче

карата

салым

салым



тулаучеларгэ, салым тулау^ 
файдаланылмый горган салы 

Салым ташламаларына 
ташламалары биру турында 
тулэученец салым ташламас 
хокуклы.

Салым ташламасына 
тора: элеге салым буенча с 
таныклаучы документ, шула 
таныклыгы, яисэ еч Иэм аннан 

Салым ташламасы би 
турында хэбэр хаты салым ■ 
чоры булып торган салым 
объектларга карата салым та 

1.4. карарныц 3, 4, 5 пуь
2. Элеге карарны « 

«Татарстан Республикасыны 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) harj  
Мицпебай станциясе: Шоссе 
урнашкан махсус мэгълумати

3. Элеге карарныц 1

милкендэ булган Иэм эшмэкэрлек эшчэнлегендэ 
м салу объектына карата бирелэ.
' хокукы булган физик затлар салым органына салым 
гаризаны уз телаге белэн биралар, шулай ук салым 
:ына хокукын раслаучы документларны тапшырырга

булуы, 2017 елньщ 1 
хокукый менасэбэтлэ 
чыккан кененнэн соц 
январеннан барлыкка

н
январе 

ргэ кагы 
бер ай 

килгэн х
Элеге карарнын ута

башлыгына йеклорп

Минлебай авыл

!<окукны раслаучы документлар булып тубэндагелэр 
алым тулауче дип танылган физик затньщ шэхесен 
й ук аныц исеменэ бирелган куп балалы гаиле 
кубрэк бала туу турында таныклык 

оела торган салым салуныц сайланган объектлары 
‘улоуче тарафыннан елньщ 1 ноябрена кадар салым 
органына тапшырыла, аннан башлап курсателган 

фЛамасы кулланыла». 
ктларын 4, 5, 6 пунктлар дип санарга.
^льметьевский вестник» газетасында бастырырга, 
Н хокукый магълуматлар рэсми порталында» 
Мицлебай авылы, Ш.Бикчурин урамы, 50 нче йорт; 
урамы,20а йорты торак пунктлар территориясендэ 

:тендларда халыкка ж;иткерергэ 
че пунктыньщ 1.1 Ьам 1.2 пунктчаларыныц гамэлда 
ннан физик затлар милкена салым исаплауга байле 
па, карарныц 1 пункты 1.3 пунктчасы рэсми басылып 

дан да иртарэк уз кечена керми Иам 2018 елньщ 1 
окук менасабатларенэ карата уз кечен бирэ 
■лешен тикшерудэ тотуны Мицлебай авыл ж;ирлеге

И.М.Рахимов


