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 Физик затларның мөлкәтенә салым    турында 

 

 

 

Россия Федерациясе Салым кодексының 32 бүлеге, «Татарстан Республикасы 

территориясендә физик затлар милкенә салым буенча салым базасын салым салу 

объектларының кадастр бәясеннән чыгып билгеләү тәртибен куллануның бердәм датасын 

билгеләү турында " 2014 елның 30 октябрендәге 82-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендә Теләкәй авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:  

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы авыл җирлеге 

Территориядә мәҗбүри түләнергә тиешле физик затлар милкенә салым билгеләргә һәм 

гамәлгә кертергә.   

2. Салым ставкалары күләмендә урнаштырырга: 

1) 1) 0,1 процент гаражлар һәм машина-урынга карата;   

мәйданы 30 квадрат метрдан артмаган һәм Россия Федерациясе Салым кодексының 378.2 

статьясындагы 7 пункты нигезендә билгеләнә торган исемлеккә кертелгән салым салу 

объектларында урнашкан; Россия Федерациясе Салым кодексының 378.2 статьясындагы 

10 пунктының икенче абзацында каралган салым салу объектларында. Салым түләүчене 

сайлау буенча бер гараж яки машина кую урынына; аларның мәйданы 50 квадрат 

метрдан артмаган һәм шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, дача хуҗалыгы, яшелчәчелек, 

бакчачылык яки шәхси торак төзелеше өчен бирелгән җир участокларында урнашкан 

хуҗалык корылмалары яки корылмалары;0,2 процента в отношении:  квартир; частей 

квартир;  комнат;   

2) торак йортлар; торак йортларның бер өлешенә карата  

3) 0,3 процент;   

проектлана торган очракта төзелеп бетмәгән объектлар  

мондый объектлар торак йорт буларак билгеләнгән;   

составына бер генә торак йорт керә торган Бердәм күчемсез комплекс; 

        4) Россия Федерациясе Салым кодексының 378.2 статьясындагы 7 пункты нигезендә 

билгеләнә торган исемлеккә кертелгән салым салу объектлары; Россия Федерациясе 

Салым кодексының 378.2 статьясындагы 10 пунктының икенче абзацында каралган 

салым салу объектлары;2 процента  в отношении:  

кадастр бәясе 300 миллион сумнан артып киткән салым салу объектлары;0,5 процента в 

отношении прочих объектов налогообложения.  

3. Салым ташламаларын бирү:  

1) ташлама ике фатирдан торган күпфатирлы бер катлы торак йорттагы фатир 

милекчеләренә әлеге фатирның гомуми мәйданының 30 квадрат метры кадастр 

бәясендәге 



 


