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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама авыл 
Советыньщ «Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Югары 
Мактама авыл >кирлеге территориясендэ 
физик затларньщ милкенэ салым 
турында» 2014 елньщ 19 ноябрендэге 
№98 карарына узгэрешлэр керту 
турында»

Россия Федерациясе Салым кодексыньщ 32 булеге, 2018 елньщ 3 
августындагы «Россия Федерациясе Салым кодексыньщ 52 статьясы беренче Иэм 
икенче елешенэ узгэрешлэр керту турында» №334-Ф3 Федераль закон нигезендэ

Югары Мактама авыл Советы КАРАР БИР6:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Югары Мактама авыл 
Советыньщ 2014 елньщ 19 ноябрендэге №98 «Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама авыл >цирлеге территориясендэ физик 
затларньщ милкенэ салым турында» карарына (Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Югары Мактама авыл Советыньщ 2015 елньщ 05 маендагы 
№117, 2015 елньщ 29 октябрендэге №4, 2018 елньщ 20 августындагы №42 
карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге узгэрешлэрне 
кертергэ:

1.1. карарньщ 2 пунктында:
1.1.1. 2 нче пунктчаны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2) 0,2 процент:
фатир, фатир елеше;
булмэгэ карата;»;
1.1.2. 3 нче пунктчаньщ икенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«3) торак йортлар, торак йортларньщ елешенэ;»;
1.2. 2 нче пунктньщ 1 пунктчасыньщ икенче абзацын «шул исэптэн салым салу 

объектларында элеге пунктньщ 4 пунктчасында курсэтелгэн» сузлэре белэн 
тулыландырырга;

1.3. тубэндэге эчтэлекле 3 нче пунктны естэргэ:
«3. Физик затлар милкенэ салым тулэудэн азат иту:
3.1. 18 яшькэ кадэрге еч Иэм аннан да кубрэк балалары булган гражданнар;
3.2. элеге пунктньщ 3.1 пунктчасында курсэтелгэн гражданнарньщ балалары;
3.3. тулы дэулэт тээмин ителуендэ булган балалардан тыш, инвалид 

балаларньщ ата-аналары (уллыкка алучылар, опекуннар, попечительлэр);
Салым ташламасы салым салу объектларыньщ тубэндэге терлэренэ карата 

бирелэ:
1) фатир, фатирньщ бер елеше яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортньщ бер елеше.
Салым ташламасы гаилэгэ туры килэ торган салым салуньщ салым



тулэученен телэге буенча бер объектына карата бирелэ.
Салым ташламасы >цирлек территориясендэ даими яшэуче салым 

тулэучелэргэ, салым тулэуче милкендэ булган Иэм эшмэкэрлек эшчэнлегендэ 
файдаланылмый торган салым салу объектына карата бирела.

Салым ташламаларына хокукы булган физик затлар салым органына салым 
ташламалары биру турында гаризаны уз телэге белэн бирэлэр, шулай ук салым 
тулэученен салым ташламасына хокукын раслаучы документларны тапшырырга 
хокуклы.

Салым ташламасына хокукны раслаучы документлар булып тубэндэгелэр 
тора: элеге салым буенча салым тулэуче дип танылган физик затньщ шэхесен 
таныклаучы документ, шулай ук аньщ исеменэ бирелгэн куп балалы гаилэ 
таныклыгы, яисэ еч Иэм аннан кубрэк бала туу турында таныклык.

Салым ташламасы бирелэ торган салым салуньщ сайланган объектлары 
турында хэбэр хаты салым тулэуче тарафыннан елньщ 1 ноябренэ кадэр салым 
чоры булып торган салым органына тапшырыла, аннан башлап курсэтелгэн 
объектларга карата салым ташламасы кулланыла».

1.4. карарньщ 3, 4, 5 пунктларын 4, 5, 6 пунктлар дип санарга.
2. Элеге карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, 

«Татарстан Республикасыньщ хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) Иэм Югары Мактама авылы, Октябрь урамы, 50 нче йорт; 
Туктар авылы, Кутуя урамы, 9 нче йорт; торак пунктлар территориясендэ урнашкан 
махсус мэгълумати стендларда халыкка ж;иткерергэ.

3. Элеге карарньщ 1 нче пунктыньщ 1.1 Иэм 1.2 пунктчаларыньщ гамэлдэ 
булуы, 2017 елньщ 1 январеннэн физик затлар милкенэ салым исэплэугэ бэйле 
хокукый менэсэбэтлэргэ кагыла, карарньщ 1 пункты 1.3 пунктчасы рэсми басылып 
чыккан кененнэн сон бер айдан да иртэрэк уз кеченэ керми Иэм 2018 елньщ 1 
январеннэн барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ карата уз кечен бирэ.

4. Элеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны Югары Мактама авыл >кирлеге 
башлыгына йеклэргэ.

Югары Мактама авыл Советы 
>цирлеге башлыгы Н.Т.Нуриев


