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Г'оссt,lя Ф;едерациясе СалыN,{ кодексыныц З2 булеге, <Тубан Коек авыл
itiирлсге)) \,{уIIиципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы
N,1\/ни[lипit.ль районы'I'убон Коек авыл жирлеге Советы карар кабул итте:

l. TlrTapcTaH Республикасы етнэ муниципаль районы Тlrбэн Коек авыл
ж(l]рлеге Советыныц 2014 елныц 10 ноябрендэге 76 номерлы <Физик
l]атла})IlыIl ми-цкенэ салым турында)) карарынын (2015 елныц 3 июнендэге
10l ltоNlерлы. 20l5 елныц 19 октябрендаге 5 номерлы, 201В елныц 2
иlолеilлэге 70 ноN,tерлы карарлары басмасында), 4 нче булеккэ тyбондэге
:)LtТЭЛеtil,эt,е бl,лgкLlэJэр остарга:

K.1.1 . Физик затлар милкена салым тyлэyдэн азат ителэ:
-+.1.1 . l В яшькэ кадарге дyрт haM аннан да кубрэк балалары булган

l'paЖllaIIHaГ);

;1. l .]. аjlеге tlунктныц 4.1.1. бчлекчэсендэ кyрсэтелган гражданнарныц
балиг t, бl,лллаган балалары.

.l. l .j. инвалид балаларныц ата-аналары (уллыкка алучылар, опекуннар,
попеLIt..l,гельлэр), тулы дэyлэт тээминаты булган балаларлан тыш.

('альtм ташламасы салым салу объектларыныц тубэндаге торлэрена
IiapaTll бире-rэ:

l) фа,ги1l, фатирныч бер олеше яки булмэ;
2) торак йорт,яки торак йортныц бер олеше.
CшtbtM ташла\{асы гаилэгэ туры килэ торган салым салуныц салым

т\-ла\,ченец те,пэге буенча бер объектына карата бирелэ.
L]алым ташлаN{асы Тубон Коек авыл щирлеге территориясендэ даими

яшэytlс сLlлы]\1 тyлэyчелэр тарафыннан салым тyлэyче милкендэ булган hэм
эшмэl(эрjlек,)шчэнJlегендэ файдаланылмый торган салым салу объектына
карата са-пы\4 суNlN,lасын тyJIэнергэ тиешле кyлэмдэ бирелэ.

С'алыr,tнltр hэп,t я(ыеN,{нар турындагы законнарда билгелэнгэн салым
ташJIiiN{аларьiна хокvкы булган физик затлар салым органына салым



ташламаларын бrрy турында гариза бирерга, шулай ук с€tIIым тyлаyченец
салым ташламасына хокукын раслаучы документларны тапшырырга
хокук,|Iы.

Салыь,r т&ш.1-1ilм?сынз хокукны раслаучы документлар
Тl'бЭнlэl'е"пар тора: эJIеге салым буенча салым ,l,yJlэyче дип танылган физик
затнын шахесен таныклаучы документ, шулай ук аныц исеменэ бирелган куп
бала.пьt гаtlJlэ таныклыгы. яиса оч hэм аннан кубрэк бала,l,уу ,l,урынла

таньiк_цьtt,ьt бl.rган aTl-aHa.rap (уллыкка алучылар).
L]алып,t ташламасы бирелэ торган салым салуныц сайланган объектлары

'гурыttда хабарнамэ салым тyлэyче тарафыннан салым чоры булган hэм аннан
башлап к\/рсэl,елган объектларга карата салым ташламасы кулланыла торган

еrIныtt 1 ноябрено ка;]эр yзе телэгэн салым органына тапшырыла.
]. ё):lеге карар районныц <Отнэ Тацы>> газетасында бастырыла,

\,Iагъ-п\,N,Iа,I стенлларында. Этнэ муниципаль районыныц Интернет
ЧеЛТаllендэ: http://atnya.tataгstan,гLl веб адресы буенча hэм Татарстан
Респt,б"цикilсы хок\,кыli мэгълyматыныц рэсми порталында:

lllIl:_;l :]]]ij\ 1, iili]ii,:";t!:i],l:i_|] веб-алресы буенча урнаштырыла.
j. Эrrеге карар 2018 елныц l гьтйнварыннан барлыкка килгэн хокук

ь,tонэсэбаl, tэрелtэ кагьiла.
.l. Олеr,е карарныц yтэлешен контрольдэ тотуны yз жавапчылыгымда

калдьIраN.,I.
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