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КАРАР 

Яңа Чишмә авыл җирлеге Советы Рәисе урынбасары 
Татарстан Республикасы муниципаль районы 

"Җир салымы турында"» 
24 сентябере 2019 года                                                                                                 № 57-134 
 

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл җирлеге 
Советының «җир салымы турында " 2016 елның 18 ноябрендәге 17-43 номерлы 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 Тубылгытау авыл җирлеге советына үзгәрешләр кертү 
турында " гы Федераль закон нигезендә 

КАРАР бирә: 
          1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Тубылгытау авыл 
җирлеге Советының «җир салымы турында» 18.11.2016 ел, №17-43 карарына (07.09.2017 
ел, №29-73, 14.11.2018 ел, № 45-107 карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә::  
         2 пунктның 2 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 «2017 елның 29 июлендәге 217 - ФЗ номерлы «Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен 
бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару һәм Россия Федерациясенең аерым закон 
актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль законда каралган гомуми 
кулланылыштагы җир кишәрлекләренә, шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, бакчачылык 
яки яшелчәчелек алып бару өчен сатып алынган (бирелгән) эшмәкәрлек эшчәнлегендә 
файдаланылмый торган җир кишәрлекләренә карата-0,15%". 
        2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, Яңа Чишмә 
муниципаль районының рәсми сайтында «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 
рәсми порталында» бастырып чыгарырга (игълан итәргә) http://novosheshminsk.tatarstan.ru.  
          3. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан, ләкин «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталы» нда, Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында басылып чыккан 
көненнән бер айдан да соңга калмыйча үз көченә керә. http://novosheshminsk.tatarstan.ru.          

4. Карарның үтәлешен тикшерүне үз өстемә йөклим. 
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