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РЕIIIЕIIИЕ
от 20.05.2019 года

Сон авыл п(ирлеге Советыныц 2015 елныц 4 июненда кабул птелrен 4-47санлы <<Физик затларныц милкенэ сztлым т)4)ындD) карарына Yзгэрешлэр haM
остэмэлэр кертy турында

Россия Федерациясе Са-пым под.*."r"ыц З2 булеге (икенче олеш), Сонавыл х(ирлеге муниципалъ берэйлеге Уставы 
- 

""....rrд", Татарстанресгryбликасы Мамадыш муницип€шъ районы Сон авыл щирлеге СоветыКАРАР БИРЩЕ:
1 , Сон авыл х(ирлеге Советыныц 2015 елныц 4 июнендэ кабул ителгэн 4-_l7 санлы <<Физик затларныц милкена с€lлым ц{рындu') карарына тубандэге

1згэрешлэр hэм остэмэлар кертергэ:
3 пунктны ryбандэге эчтэлекJIе 3.1

т\.лъLпандырырга:
- З.2. пунктч€шары белен

IйPAP
-Ys 1-42

(З.1. Физик затлар милкена сЕlJIым тYлэYдан €ват итэргэ:
1 t t В яшъкэ кадарге еч hэм аннан да кубрак бiлалары булган |ражданнар;] l элеге гцrнктныц 1 пунктчасында кlрсэтелгэн |ражданнарныц балигъбулмаган балалары.

з.2. Салым таIшламасы сЕtлым тYлэr{е тарафыннан с€tпым тYлэr{енец\{илкенда булган hэм саrrым тyлэr{е тарафыннан эшкуарлык эшчанлегендэ
файдаланылмый торган саJIым объекr"r"а карата тyлэнергэ тиешIпе сапымс\ъ{масы кyлэмендэ бирелэ.

сагlым тyлэlче тарафыннан тyлэнергэ тиешле салым с)rммасынбилгелагэндэ с€lлым ташламасы с€шым таI,,лам€Lларын куллану очен нигезларсанына карамастан сЕtлым тyлэyченец телэге буенъа hэр ,ер""Еlлым салуныцбер объектына карата бирелэ.
салым ташламасы с€lлым

карата бирелэ:
calry объектларыныц тубэндэге торлэрена

1) фатир, бер олеше фатир яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныцбер олеше;3) Россия ФедерациrIсе Сальгм кодексыныц 407 статъясындагы 1гtунктыныц 1 4 tý/нктчасыЕда кYрсэтелган бина яки корылма;4) Россия Федерац*"i 

_ 
Сальrrrл кодексыныц 1 статьясындагы 1гtуЕктыныц 15 пунктчасында курiэтелгэн хужаI"r*,"."о.-. 

""." корылма;5) гараж яки машина-урын.



Салым таIIшамасы, салым саJIуныц мондый объектларында урнашкан
гаражлар hэм машина-урыннардан тыш, Россия Федерациясе Салым
кодексыныц 406 статьясындагы 2 пунктыныц 2 пунктчасында кyрсэтелгэн
сЕLпым сагrу объектларына карата бирелми.

Салымнар hэм щыемнар турындагы законнарда билгелэнгэн с€Lпым

ташл€INI€Lпарына хокукы булган физик затлар с€lлым органына саJIым
таIшламапары биру турындагы гаризаны yз телэге белан тапшырq шулай ук
саJIым тyлэlченец салым таIIшамасына хокукын раслаrIы документларны
тапшырырга хокукJIы.

Салым ташIламасы бирела торган сапым сатгуныц сайланган объектлары
турында хэбэр с€шым тyлэrlе тарафыннан елIIыц 1 ноябренэ кадэр с€Lllым
чоры булып торган с€lлым органына тапшырыла, аннан башлап кlрсэтелгэн
объектларга карата саJIым ташIламасы кулланыла.

Салым органына сайлап алынган сЕuIым сапу объекты ч/рында
хэбэрнамэ тапшырган сапым чоры булып торган елныц 1 ноябреннэн соц
саJIым сапу объекты yзгартелеп, кlрсэтелг?н с€Lпым чорында саlrым ташламасы
бирела торган тогэJшэштерелгэн белдеру кэгазе тапшырырга хокукJIы тyгел.

Салым ташламасынq сайланган саlrым объекты турында хэбэрнамэне

исэппэнган hэр тор сulлым саJryныц бер объектына карата бирела>>.

2. Олеге карарны Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл щирлеге Уставында билгелэнгэн тэртип нигезенда "Нократ" ("Вятка")
гшетасындq Мамадыш муницип€tль районы рэсми сайтында, О'Интернет"

]"{эьлtмати- коммуникацион челтэрендэге Татарстан Ресгryбликасыныц
r!ry:Еиципаль берэмлекJIэр Порталында htP://mamadysh.tatarstan.rrr/ веб- адресы
бl.енча hэм Татарстан Ресгryбликасы хокукый мэгьп!матыныц рэсми
п орт€rлында (pravo. tatarstan.ru) сайтында, урнаIIIтырырга.

3. Олеге карар 20119 елныц 1 гыйнварыннан физик затлар милкенэ с€lлым
}rсэплэy белэн бэйле хокук менэсэбэтлэренэ кагъша.

4. Элеге карарныц 1тэлешен Мамадыш }rуниципаль районы Сон авыл
iкирлеге башлыгы М.Ф.Салаховка йеклэргэ.

Мамадыш муниципа-пь районы
Сон авыл х(ирлеге башлыгы,
Совет председателе

саJIым таIIшамасына хокукы
тапшырылмаган очракта с€}лым

с€tлым тyлэ!че тарафыннан
с€lлым суммасыныц максимЕlлъ

булган
ташламасы

Салахов М.Ф.


