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Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл җирлеге 
Советының 2014 елның 5 ноябрендә кабул ителгән 34-77 номерлы «физик затлар 

мөлкәтенә салым турында " карарына үзгәрешләр кертү турында» 
15.04.2009 елдан 63-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Салым кодексының икенче 

өлешенә һәм «Россия Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә 
һәм Россия Федерациясенең Салымнар һәм җыемнар турындагы аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү турында» гы Федераль законның 9 статьясына, Татарстан Республикасы 
Яңа Чишмә муниципаль районының Тубылгы Тау авыл җирлеге советына үзгәрешләр 
кертү турында " гы Федераль закон нигезендә 

 
КАРАР бирә: 

 
1.Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл җирлеге 

Советының 2014 елның 5 ноябрендәге 34-77 номерлы «физик затлар милкенә салым 
турында» (2015 елның 11 октябрендәге 3-8 номерлы, 2015 елнын 11 сентяберендәге 43-
98 номерлы  , 2018 елның 14 ноябрендәге 45-110 номерлы карарлар редакциясендә) 
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1. 4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4. Салым ташламасы түбәндәге салым салу объектларына карата бирелә: 
   1) фатир, бер өлеше фатир яки бүлмә; 
   2) торак йорт яки торак йортның бер өлеше; 
   3) Россия Федерациясе Салым кодексының 407 статьясындагы 1 пунктының 14 

пунктчасында күрсәтелгән урын яисә корылма; 
   4) Россия Федерациясе Салым кодексының 407 статьясындагы 1 пунктының 15 

пунктчасында күрсәтелгән хуҗалык төзелеше яки корылмасы; 
    5) гараж яки машина урыны. 
            Салым ташламасы салым түләүче тарафыннан салым түләүче милкендә 

булган һәм салым түләүче тарафыннан эшкуарлык эшчәнлегендә файдаланылмый торган 
салым объектына карата түләнергә тиешле салым суммасы күләмендә бирелә. 

Салым түләүче тарафыннан түләнергә тиешле салым суммасын билгеләгәндә 
салым ташламасы салым ташламаларын куллану өчен нигезләр санына бәйсез рәвештә 
һәр төр салым түләүченең теләге буенча һәр төр салым салу объектына карата бирелә. 

Салым ташламасы, салым салуның мондый объектларында урнашкан гаражлардан 
һәм машина-урыннардан тыш, Россия Федерациясе Салым кодексының 406 
статьясындагы 2 пунктының 2 пунктчасында күрсәтелгән салым салу объектларына карата 
бирелми. 

Салымнар һәм җыемнар турындагы законнарда билгеләнгән салым ташламаларына 
хокуклы физик затлар салым органына үз теләге белән салым ташламасы бирү турында 
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гариза бирә, шулай ук салым түләүченең салым ташламасына хокукын раслаучы 
документлар тапшырырга хокуклы. 

Әгәр салым түләүче, күрсәтелгән категория затларның пунктчаларында күрсәтелгән 
2, 3, 10, 10.1, 12, 15 Россия Федерациясе Салым кодексының 407 статьясындагы 1 
пунктының һәм салым ташламасы хокукына ия булган салым органына салым ташламасы 
бирү турында гариза тапшырмаган яисә салым ташламасын кулланудан баш тарту 
турында хәбәр итмәгән, салым ташламасы Россия Федерациясе Салым кодексы һәм 
башка федераль законнар нигезендә салым органы алган белешмәләр нигезендә бирелә. 

Салым ташламасы бирелә торган сайлап алынган салым объектлары турында 
хәбәрнамә салым түләүченең үз теләге белән салым чоры булып торган елның 31 
декабреннән дә соңга калмыйча тапшырыла, әлеге объектларга карата салым ташламасы 
кулланыла. 

Салым ташламасына хокуклы салым түләүчеләр тарафыннан сайлап алынган 
салым объекты турында хәбәрнамәләр тапшырмаганда салым ташламасы һәр төр салым 
салу объектына карата максималь исәпләнгән салым суммасы белән тапшырыла.». 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән бер ай узгач үз көченә керә һәм 2018 
елның 1 гыйнварыннан башлап салым чорына карата кулланыла. 

 
3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында» бастырып чыгарырга (игълан 
итәргә) http://pravo.tatarstan.ru Яңа Чишмә муниципаль районының " Интернет»мәгълүмати-
телекоммуникацион челтәрендә http://novosheshminsk.tatarstan.ru. 

 
4. Карарның үтәлешен тикшерүне үз өстемә йөклим. 

 
 

 


