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Татарстан Республикасы етнэ
муниципаль районы Кулле-Киме авьiл
)цирлеге Советынын 2014 елныF{ 10
ноябрендаге 80 номерлы <Физик
затларныц милкенэ салым турында))
карарына yзгэреш kepTy турында

Россия Федераuиясе Салым кодексыныц 32 булеге, <Кулле-Киме авыJI
}кирлеге)) муницип€lJIь берамлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы
муниципаль районы Кулле-Itиме авыл х(ирлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан РеспубликаQы отнэ муницип€tль районы Кулле-Киме
авыл яtирлеге Советыныц 2014 елныц 10 ноябрендэге 80 номерлы кФизик
затларныц милкена с€Lлым турында)) карарыныц (2015 елныц 3 июнендэге
105 номерлы, 2015 елныц 19 октябрендаге 4 нOмерлы, 2018 елныц 2

Татарстан Республикасы Отна муниципаль районы

м90

июлендэге 76 номерлы карарлары басмасында), 4 нче булеккэ тубандэге
эчтелектэге булекчэлар остарга:

(4.1. Физик затлар милкенэ салым t'улаудэн €ват ителэ:
4.1.|. 18 яшькэ кадэрге д\?т hэм аннан да кубрэк балалары булган

гражданнар;

4.|.2. элеге пунt(тLIыIi 4.1 .1. булекчэсенда кYрсателгэн гражданнарныц
балиь булмаган бсrлалары.

4.|.з. инвалид бала-чарныц ата-аналары (уллыкка алучылар, опекуннар,
попечительлэр)', туJIы даyлат тээминаты булган балалардан тыш.

салым ташламасы с€Lлым салу объектларыныц тубандаге торлэрено
карата бирелэ:

1) фатир, фатирныц бер олеше яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныц бер олеше.
Салым ташламасы гаилэга туры килэ торган саJIым салуныц салым

тYлэr{енец телеге буенча бер объектына карата бирелэ.
салым ташламасы Кулле-киме авыл }кирлеге территориясендэ даими

яшаYItе салыМ тYлэYчелэр ,гарафынrIан саJIым тYлаYче милкендэ булган hэrчr

эшмэкэрлек эшчанлегенда файдаланылмый торган с€шым салу объектына
карата салым суммасын тYланергэ тиешле кYламда бирелэ.

салымнар hэм щыемнар турындагы законнарда билгеланган салым
ташламаJIарына хокукы булган физик затлар саJIым органына саJIым



ташламаларын бrрy турында гариза бирерr,а, шулай ук салым тyлэyченец
салым ташIламасына хокукын раслаучы документларны тапшырырга
хокуклы.

Салым ташламасына хокукны раслаучы документлар булып
тУбэндэгелэр тора: элеге сЕLлым буенча саJIым тyлау{е дип танылган физик
затныц шэхесен таныклаучы документ, шулай ук аныц исеменэ бирелган куп
балалы гаилэ таныклыгы, яиса оч hэм аннан кубрэк бала туу турында
таныклыгы булган ата-аналар (уллыкка алучылар).

Салым ташламасы бирела торган салым салуныц сайланган объектлары
ТУрында хэбэрнамэ салым тyлэr{е тарафыrrr-Iан салым чоры булган hэм аннан
башлап кyрсэтелгэн объектларга карата салым тош'-I&мOсы кулланыла торган
елныц 1 r-rоябренэ кадэр yзе телаган салым органына тапшырыла.

2. олеге карар райоrrныц <отна Тацы> газетасында бастырыла,
мэгъ.JIyмат стендJ]арын/iа, Отнэ муниципаль районыныц Интернет
челтэрендэ: http://atnya.tatarstan.ru веб адресы буенча hэм Татарстан
Республикасы хокукый маьлyматыныц расми порталында:
hltp://pravo,tataгstan.r,u веб-алресы буенча урнаштырыла.

З. Олеге карар 2018 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук
монэсэбатларенэ кагыла.

4, Олеге карарныц yталешен контрольдэ тотуны yз жавапчылыгымда
каJrдырам.
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