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2019 елныц» 23 " сентябре № 50-140

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавловск авыл ж;ирлеге 
Советыньщ 2014 елныц 10 ноябрендэ кабул ителгэн 34-96 номерлы «физик затлар 

милкенэ салым турында " карарына узгэрешлэр керту турында»

15.04.2019 елдан 63-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе Салым кодексыныц икенче 
елешенэ бэм «Россия Федерациясе Салым кодексыныц беренче бэм икенче елешлэренэ 
бэм Россия Федерациясенец Салымнар Ьэм ж;ыемнар турындагы аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту турында» гы Федерал ь законныц 9 статьясына, Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц Петропавловск авыл жщрлеге
советына узгэрешлэр керту турында " гы Федераль закон нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц Петропавловск авыл ж,ирлеге
Советына

ЧИШУ:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Петропавловск авыл жщрлеге 
Советыньщ 2014 елньщ 10 ноябрендэге 34-96 номерлы «физик затлар милкенэ салым 
турында» (2015 елныц 11 сентябрендэге 44-131 номерлы, 2015 елныц 2 ноябрендэге 4-9 
номерлы, 2018 елныц 14 ноябрендэге 41-116 номерлы карарлары редакциясендэ) 
карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ::
1.4 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«4. Салым ташламасы тубэндэге салым салу объектларына карата бирелэ:

1) фатир, бер елеше фатир яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныц бер елеше;
3) Россия Федерациясе Салым кодексыныц 407 статьясындагы 1 пунктыныц 14 

пунктчасында курсэтелгэн урын яисэ корылма;
4) Россия Федерациясе Салым кодексыныц 407 статьясындагы 1 пунктыныц 15 

пунктчасында курсэтелгэн хуждлык тезелеше яки корылмасы;
5) гараж яки машина урыны.

Салым ташламасы салым тулэуче тарафыннан салым тулэуче милкендэ булган 
бэм 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 ечен нигезлэр санына бэйсез рэвештэ бэр тер 
салым тулэученец телэге буенча бэр тер салым салу объектына карата бирелэ. 
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Салым тулэуче тарафыннан туланерга тиешле салым суммасын билгелэгэндэ салым 
ташламасы салым ташламаларын куллану ачен нигезлэр санына бэйсез рэвештэ hap тер 
салым тулэученец телэге буенча hap тер салым салу объектына карата бирелэ.
Салым ташламасы, салым салуныц мондый объектларында урнашкан гаражлардан бэм 
машина-урыннардан тыш, Россия Федерациясе Салым кодексыныц 406 статьясындагы 2 
пунктыныц 2 пунктчасында курсэтелгэн салым салу объектларына карата бирелми. 
Салымнар бэм ж;ыемнар турындагы законнарда билгеленгэн салым ташламаларына 
хокуклы физик затлар салым органына уз телэге белэн салым ташламасы биру турында 
гариза бирэ, шулай ук салым тулэученец салым ташламасына хокукын раслаучы 
документлар тапшырырга хокуклы.
Эгэр салым тулэуче, курсэтелгэн категория затларныц пунктчаларында курсэтелгэн 2, 3, 
10, 10.1, 12, 15 Россия Федерациясе Салым кодексыныц 407 статьясындагы 1 пунктыныц 
бэм салым ташламасы хокукына ия булган салым органына салым ташламасы биру 
турында гариза тапшырмаган яисэ салым ташламасын кулланудан баш тарту турында 
хэбэр итмэгэн, салым ташламасы Россия Федерациясе Салым кодексы бэм башка 
федераль законнар нигезендэ салым органы алган белешмэлэр нигезендэ бирелэ.
Салым ташламасы бирелэ торган сайлап алынган салым объектлары турында хэбэрнамэ 
салым тулэученец уз телэге белэн салым чоры булып торган елныц 31 декабреннэн дэ 
соцга калмыйча тапшырыла, элеге объектларга карата салым ташламасы кулланыла. 
Салым ташламасына хокуклы салым тулэучелэр тарафыннан сайлап алынган салым 
объекты турында хэбэрнамэлэр тапшырмаганда салым ташламасы hop тер салым салу 
объектына карата максималь исэплэнгэн салым суммасы белэн тапшырыла.».

2. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн бер ай узгач уз кеченэ керэ бэм 2018 
елныц 1 гыйнварыннан башлап салым чорына карата кулланыла.

3. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында» бастырып чыгарырга (игълан 
итэргэ) http://pravo.tatarstan.ru Яца Чишмэ муниципаль районыныц 
Интернет»мэгълумати-телекоммуникацион челтэрендэ http://novosheshminsk.tatarstan.ru.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам

Петропавловка авыл >цирлеге 
Яца Чишмэ муниципаль районы 
Татарстан Республикасы Д. С. Никитин
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