
КАР АР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Чалпы авыл жирлеге Советы

Чалпы авылы № 149 25 июнь 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Чалпы авыл жцрлеге Советыныц 
«Физик затларнын милкенэ салым турында»
21.11.2014 ел №128 карарына узгэрешлэр 
керту турында(17.08.2015 елныц 156 номерлы,
29.10.2018 елныц 12 номерлы, 24.04.2018 
елныц 100 номерлы, 13.11.2018 ел 123 
номерлы, 17.12.2018 елныц 129 номерлы 
карарлар редакциясендэ)

«Россия Федерациясе Салым кодексыныц икенче елешенэ Ьэм «Россия 
Федерациясе Салым кодексыныц беренче Иэм икенче олешлэренэ, Россия 
Федерациясенец Салымнар Ьэм ж;ыемнар турында аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту хакында» 15.04.2008 елдагы 63-Ф3 номерлы Федераль 
закон нигезедэ

Чалпы авыл Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл 
жирлеге Советыныц «Физик затларныц милкенэ салым турында» 21.11.2014 
ел №128 карарына (17.08.2015 елныц 156 номерлы, 29.10.2018 елныц 12 
номерлы, 24.04.2018 елныц 100 номерлы, 13.11.2018 ел 123 номерлы,
17.12.2018 елныц 129 номерлы карарлар редакциясендэ), 3.2 пунктын 
тубэндэге редакциядэ бэян итеп узгэрешлэр кертергэ:

«3.2. Салым ташламасы салым тулэуче тарафыннан салым тулэученец 
милкендэ булган Иэм салым тулэуче тарафыннан эшкуарлык эшчэнлегендэ 
файдаланылмый торган салым объектына карата тулэнергэ тиешле салым 
суммасы кулэмендэ бирелэ.

Салым тулэуче тарафыннан тулэнергэ тиешле салым суммасын 
билгелэгэндэ салым ташламасы салым ташламаларын куллану очен нигезлэр 
санына карамастан салым тулэученец телэге буенча Иэр тор салым салуныц 
бер объектына карата бирелэ.

Салым ташламасы, салым салуныц мондый объектларында урнашкан 
гаражлар Ьэм машина - урыннардан тыш, Россия Федерациясе Салым 
кодексыныц 406 статьясындагы 2 пунктыныц 2 пунктчасында курсэтелгэн 
салым салу объектларына карата бирелми.

Салымнар Ьэм ж;ыемнар турындагы законнарда билгелэнгэн салым 
ташламаларына хокукы булган физик затлар салым органына салым



ташламаларын биру турында гариза бирэлэр, шулай ук салым тулэученец 
салым ташламасына хокукын раслаучы документларны тапшырырга 
хокуклы.

Эгэр дэ пунктчаларда курсэтелгэн затларныц бер категориясенэ керэ 
торган салым тулэуче булса 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 Россия Федерациясе Салым 
кодексыныц 407 статьясындагы 1 пункты нигезендэ Ьэм салым ташламасына 
хокукы булган салым органына салым ташламасын биру турында гариза 
тапшырмаган яисэ салым ташламасын кулланудан баш тарту турында хэбэр 
итмэгэн, салым ташламасы салым органы тарафыннан Россия Федерациясе 
Салым кодексы Ьэм башка федераль законнар нигезендэ алынган 
белешмэлэр нигезендэ бирелэ.

Салым ташламасы бирелэ торган салым тулэуче тарафыннан салым 
органына тапшырыла торган сайлап алынган салым объектлары турында 
хэбэрнамэ узенец телэге белэн салым чоры булып торган елныц 31 
декабреннэн дэ соцга калмыйча, курсэтелгэн объектларга карата салым 
ташламасы кулланыла.

Салым ташламасына хокукы булган салым тулэуче сайлап алынган 
салым ташламасы салым салу объекты турында хэбэрнамэне тапшырмаган 
очракта салым ташламасы Ьэр тер салым салуныц иц чик исэплэнгэн 
суммасы белэн бер объектына карата тапшырыла.».

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чалпы авыл 
жцрлеге Советыныц «Физик затларныц милкенэ салым турында» 21.11.2014 
ел №128 карарына (17.08.2015 елныц 156 номерлы, 29.10.2018 елныц 12 
номерлы,24.04.2018 елныц 100 номерлы, 13.11.2018 ел 123 номерлы,
17.12.2018 елныц 129 номерлы карарлар редакциясендэ), 3.2 пункты 2018 
елныц салым чорыннан барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла дип 
билгелэргэ.

3. Олеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн бер ай узгач уз коченэ
керэ.

4. Элеге карарны район «Маяк» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми порталында» http://pravo.tatarstan.ru. 
Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ http//aznakayevo. tatar.ru веб-адрес буенча 
урнаштырырга.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны бюджет, салымнар, 
финанслар Ьэм икътисад буенча даими комиссиягэ йеклэргэ.

Рэис: А.М.Мохэмэтшин
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