
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БӨГЕЛМӘ РАЙОНЫ 
«СПАССК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ СОВЕТЫ 
  

III ЧАКЫРЫЛЫШ 
  

LIV СЕССИЯ 
 

КАРАР   №1 
 

с. Спасск        «14» октябрь 2019 ел 
 

Бөгелмә районы Спасск  авыл җирлеге Советының  
ХХХІІ сессиясенең 2018 нче елның 17 нче октябрендәге 
«Җир салымы турында» гы 2 нче номерлы  
карарына үзгәрешләр кертү турында  

 
Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешендәге 31 нче 

бүлеге нигезендә 
 

Спасск авыл җирлегеСоветы 
Карар бирә: 

 
1. Бөгелмә муниципаль районы Спасск авыл җирлеге Советының 2018 

нче елның 17 нче октябрендә кабул ителгән «Җир салымы турында» гы 
ХХХІІ сессиясе карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

- 2 нче өлешнең 3нче  абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 
«- 0,3% торак фонды һәм торак-коммуналь комплексының инженерлык 

инфраструктурасы объектлары белән шөгыльләнүче җир кишәрлекләренә 
карата (торак фондына һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык 
инфраструктурасы объектларына туры килми торган объектка туры килә 
торган җир кишәрлегенә хокуктан тыш) яки торак төзелеше өчен сатып 
алынган (эшмәкәрлек эшчәнлегендә кулланыла торган индивидуаль торак 
төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләреннән тыш) 
0,3%";)»; 

- 2 нче өлешнең 4 нче абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 
 «- 0,3% шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару, бакчачылык яки 
яшелчәчелек өчен сатып алынган (бирелгән) эшмәкәрлек эшчәнлегендә 
файдаланылмый торган җир кишәрлекләренә, шулай ук «Гражданнарның үз 
ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару турында һәм 
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 
хакында»гы  2017 нче елның 29 нчы июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль 
законда каралган гомуми билгеләнештәге җир кишәрлекләренә карата»;  
-  - 3 нче өлешнең 3 нче абзацында түбәндәге эчтәлекле 11 нче пункт 
өстәргә: 



 «11) Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районының Спасск 
авыл җирлеге территориясендә төзелгән һәм 2014 нче елның 27 нче 
августындагы 616 нчы номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрләренә 
мөлкәти ярдәм күрсәтү инфраструктурасы субъектларын аккредитацияләү 
турында”гы карары белән билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән шәхси, 
муниципаль технопарклар (индустриаль парклар), сәнәгать мәйданчыклары, 
сәнәгать парклары»; 
 - 4 нче өлешнең сүзләрен яңа редакциядә бәян итәргә: 

«Әлеге карарның 3 нче өлешендәге 3-10 нчы пунктларында санап 
үтелгән салым түләүчеләр категориясенә керүче физик затларга ташлама 
салым түләүче сайлап алуы буенча һәм эшмәкәрлек эшчәнлегендә 
файдаланылмый торган бер җир кишәрлегенә карата бирелә»; 
 - 6 нчы өлешнең 1 нче абзацында " - физик затлар» сүзләрен төшереп 
калдырырга.  
 2. Әлеге карар 2020 нче елның 1 нче гыйнварыннан, әмма массакүләм 
мәгълүмат чараларында рәсми басылып чыккан көннән бер айдан да соңга 
калмыйча үз көченә керә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 

Бөгелмә районы 
«Спасск авыл җирлеге» 
муниципаль берәмлеге башлыгы     А.В.Ишкова 


