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Решение Карар

J\b1-45 20.05. 2019 ел
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципzLль районы

Урманчы авыл )цирлеге Советы

Урманчы авыЛ я(ирлеге Советыныц 2015 елныц 4 июнендэ кабул ителгэн 4-52 санлЫ ((ФизиК затларныц милкенэ саJIым турында> карарына Yзгэрешлер
haM остамелэр KepTy турында

россия Федерациясе Салым кодексыныц З2 булеге (икенче олеш),Урманчы авыл я{ирлеге муниципа_пь берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстанреспубликасы Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл }цирлеге СоветыКАРАР БИРЩЕ:
l. Урманчы авыл )цирлеге Советыныц 2015 елныц 4 июненда кабулителгэн 4-52 санлы <<Физик затларныц милкенэ саJIым турында>) карарынатубэндэге yзгэрешлэр hэм остамэлэр кертерге:
З пунктны тубэндаге эчтэлекле з.l - з.2. пунктч€Lлары белэнтулыландырырга:
(з.1. Физик затлар милкенэ с€шым тYлэYдэн азат итэргэ:

1) 18 яшькэ кадэрге оч hэм аннан да кубрэк балалары булган гражданнар;2) алеге пунктныц 1 пунктчасында кyрсателгэн гражданнарныц балиьбулмаган балалары.
з,2, Сатlым ташламасы с€шым тYлаYче тарафыннан с€lJIым тYлэrIенецмилкенда булган hэм салым тyлеr{е тарафыннан эшкуарльlк эшчэнлегендэ

файдаланылмый торган с€шым объектыrrа карата тyланергэ тиешле с€шымсуммасы кyлэменда бирелэ.
салым тyлэr{е тарафыннан тyлэнергэ тиешле с€lJIым суммасынбилгелэганда с€шым ташламасы с€lJIым ташламаJIарын куллану очен нигезлэрсанына карамастан с€Lпым тYлэr{енец телаге буенча hэр тор с€шым с€tJIуныц-0ер ооъектына карата бирелэ.
салым ташламасы с€шым саJIу объектларыныц тубэндаге торлеренэкарата бирелэ:
l) фатир, бер олеше фатир яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныц бер олеше;



3) Россия ФедерацияQе Салым кодексыныц 407 статьясындагы 1

пунктыныц 14 пунктчасында кyрсэтелгэн бина яки корылма;
4) Россия Федерациясе Салым кодексыныц 1 статьясындагы 1

пунктыныц 15 пункiчасында кyрсэтелгэн хух{€tлык тозелеше яисэ корылма;
5) гараж яки машина-урын.
Салпым ташламасы, саJIым саJIуныц мондый объектларында урнашкан

гаражлар hэм машина-урыннардан тыш, Россия Федерациясе Салым
кодексыныц 406 статьясындагы 2 пунктыныц 2 пунктчасында кyрсэтелгэн
с€шым салу объектларына карата бирелми.

Салымнар haM х{ыемнар турындагы законнарда билгелангэн с.шым
ташлам€Lпарына хокукы булган физик затлар сапым органына саJIым
ташламаJIары биру турындагы гаризаны yз телаге белан тапшыра, шулай ук
сапым тyлэyченец сапым ташламасына хокукын раслаучы документларны
тапшырырга хокуклы.

Салым ташламасы бирелэ торган саJIым с€tлуныц сайланган объектлары
турында хэбэр с€Lпым тyлэr{е тарафыннан елныц 1 ноябрена кадэр сапым
чоры булып торган саJIым органына тапшырыла, аннан башлап кyрсателгэн
объектларга карата саJIым ташламасы купланыла.

Са-пым органына сайлап агIынган с€lJIым саJIу объекты турында
хэбэрнамэ тапшырган сЕLпым чоры булып торган елныц 1 ноябреннэн соц
с€lJIым салу объекты yзгэртелеп, кyрсэтелган с€Lпым чорында сапым ташламасы
бирелэ торган тогэллэштерелгэн белдеру каг€ве тапшырырга хокуклы тyгел.

Салым ташламасына, сайланган саIIым объекты турында хэбэрнамэне
с€Lпым ташламасына хокукы булган сzLпым тyлэr{е тарафыннан
тапшырылмаган очракта с€шым ташламасы сапым суммасыныц максим€шь
исэплангэн hэр тор с€Lлым сzLлуныц бер объектына карата бирелэ>.

2. елеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Урманчы авыл п(ирлеге Уставында билгелэнгэн тэртип нигезенда "Нократ"
("Вятка") газетасында, Мамадыш муницип€lJIь районы рэсми сайтында,
"Интернет" маьлyмати- коммуникацион челтарендэге Татарстан
Республикасыныц муницип€tль берэмлеклар Порталында
http://mamadysh.tatarstan.ru/ веб- адресы буенча hэм Татарстан Республикасы
хокукыЙ мэьлyматыныц рэсми портаJIында (рrачо. tatarstan.ru) саЙтында,

урнаштырырга.
3. елеге карар 2019 елныц l гыйнварыннан физик затлар милкенэ сапым

исаплаy белэн бэйле хокук монэсэботлэрене кагыла.
4. Элеге карарныц yтэлешен Мамадыш муниципаль районы Урманчы авыл

я{ирлеге башлыгы А.Я.Ильинга йоклэрго.
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Ильин А.я.


