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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Лаеш шәһәре советы утырышының 2015 ел 
27 октябрендәге 13 номерлы “Җир салымы турында” карарына
үзгәрешләр кертү турында

Россия Федерациясе  Салым кодексының 31 бүлеге  нигезендә Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш шәһәре Советы карар чыгарды:
1.Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш шәһәре Советының
2015 елның 27 октябрендәге 13 номерлы карарына кертергә.

«Җир салымы турында» түбәндәге үзгәрешләр:
1.1 1 пунктта: а) 1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
 «1)  0,3  %  авыл  хуҗалыгы  билгеләнешендәге  җирләргә  яисә  торак

пунктларда  авыл  хуҗалыгы  куллану  зоналары  составындагы  җирләргә
кертелгән  һәм  авыл  хуҗалыгы  җитештерүе  өчен  кулланыла  торган  җир
кишәрлекләренә карата;;»; 

б) 2 пунктчасын төшереп калдырырга; 
в) 3 пунктчада "(эшкуарлык эшчәнлегендә кулланыла торган индивидуаль

торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләреннән тыш)"; 
г) 5 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 
"5) шәхси хуҗалык алып бару, бакчачылык яки яшелчәчелек алып бару

өчен  сатып  алынган  (бирелгән)  эшмәкәрлек  эшчәнлегендә  файдаланылмый
торган  җир  кишәрлекләренә,  шулай  ук  "гражданнар  тарафыннан  үз
ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару турында һәм Россия
Федерациясенең  аерым  закон  актларына  үзгәрешләр  кертү  хакында"  2017



елның  29  июлендәге  217-ФЗ  номерлы  Федераль  законда  каралган  гомуми
билгеләнештәге җир кишәрлекләренә карата 0,3%;"; 

д) 6 пунктны төшереп калдырырга. 
1.2 2 пунктның 1 пунктчасына түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:: « -

ирекле  янгын  сагы  иҗтимагый  берләшмәләре  әгъзалары.  Әлеге  карарның  2
пунктындагы  1  пунктчасында  күрсәтелгән  физик  затларга  ташламалар
эшкуарлык  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыру  өчен  файдаланылмый  торган  салым
түләүченең теләге буенча бер җир кишәрлегенә карата бирелә дип билгеләргә.
Салым  ташламасына  хокукны  раслаучы  документлар  салым  түләүче
тарафыннан үз теләге белән салым органына тапшырыла.» 

1.3  4  пунктта  «беренче  квартал  –  5  майдан  да  соңга  калмыйча,  икенче
квартал – 5 августтан да соңга калмыйча, өченче квартал-5 ноябрьдән дә соңга
калмыйча. Салым чоры йомгаклары буенча түләнергә тиешле салым суммасы
узган  салым чорыннан соң килгән  елның 5  февраленнән дә  соңга  калмыйча
түләнә».

 2. Әлеге карарның 1 пунктындагы 1.1 һәм 1.2 пунктчалары 2020 елның 1
гыйнварыннан,  әмма  рәсми  басылып  чыккан  көннән  бер  айдан  да  соңга
калмыйча үз көченә керә. 

3.  Әлеге  карарның  1  пунктындагы  1.3  пунктчасы  2021  елның  1
гыйнварыннан, рәсми басылып чыккан көненнән бер айдан да соңга калмыйча
үз көченә керә.

 4.  Әлеге  карарны «Татарстан  Республикасы хокукый мәгълүмат  рәсми
порталы» нда түбәндәге адрес буенча Интернет-телекоммуникация челтәрендә
бастырырга:  htth://  pravo.tatarstan.ru,  Лаеш муниципаль  районының Интернет
мәгълүмати-телекоммуникация  челтәрендә  түбәндәге  адрес  буенча
урнаштырылган:  htth://laishevo.tatarstan.ru  һәм  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  Лаеш  шәһәре  территориясендә  махсус  мәгълүмат
стендларында. 

5.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  Лаеш  шәһәре  Советының  план-бюджет
комиссиясенә һәм икътисадый үсешенә йөкләргә.

И.о. Главы – председателя  Совета                                                
города Лаишево Лаишевского
муниципального района                                                                             
Республики Татарстан                                                                         И.В.Коробов
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