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«^ и р  салымы турында»гы 11.11.2014 ел № 100 карарына (17.09.2015 ел №5, 
22.06.2017 ел №46, 26.07.2018 ел №76,22.04.2019 ел №101, 24.06.2019 ел №104

редакциясендэ) узгэреш керту турында.
РФ Салым кодексыныц икенче елешенэ Ьэм «Россия Федерациясе Салым 

кодексыньщ беренче Ьэм икенче елешлэренэ Ьэм Россия Федерациясенец Салымнар 
Ьэм жыемнар турында аерым закон актларына узгзрешлэр керту хакында» Федераль 
законньщ 9 статьясына узгзрешлэр керту турында " 2019 елныц 15 апрелендэге 63- 
ФЗ номерлы федераль законы нигезендэ, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районыныц «Сосна авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц Сосна авыл 
жирлеге Советы КАР АР КАБУЛ ИТТЕ:

1. "Ж)ир салымы турында»гы 11.11.2014 ел, № 100 (17.09.2015 ел №5, 22.06.2017 
ел №46, 26.07.2018 ел №76, 22.04.2019 ел №101, 24.06.2019 ел №104 редакциясендэ) 
карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.1 пунктныц еченче абзацына тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«- Торак фонды Ьэм торак-коммуналь комплексыныц инженерлык 

инфраструктурам объектлары белэн шогыльлэнуче жир кишэрлеклэренэ карата 
салым базасыныц 0,2% ы (торак фондына Ьэм торак-коммуналь комплексныц 
инженерлык инфраструктурасы объектларына туры килми торган объектка туры 
килэ торган жир кишэрлегенэ хокукта елештэн тыш) яки торак тезелеше ечен сатып 
алынган (эшмэкэрлек эшчэнлегендэ кулланыла торган индивидуаль торак тезелеше 
ечен алынган(бирелгэн) жир кишэрлеклэреннэн тыш) Ьэм жир кишэрлеклэренэ 
карата, шэхси хужалык, бакчачылык яки яшелчэчелек алып бару ечен сатып 
алынган (бирелгэн) эшкуарлык эшчэнлегендэ, шулай ук "Гражданнарныц уз 
ихтыяжлары ечен бакчачылык Ьэм яшелчэчелек белэн шегыльлэнулэрен алып бару 
турында Ьэм Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгзрешлэр керту 
хакында" 2017 елныц 29 июлендэге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган 
гомуми билгелэнештэге жир кишэрлеклэрендэ гомуми кулланылыштагы жир 
кишэрлеклэре"»

2. Элеге карар «Хезмэт» район газетасында рэсми басылып чыккан кененнэн 
бер ай узгач Ьэм тиешле ^альш-чррьшыц 1 нче числосыннан да иртэрэк булмаган 
рэвештэ уз кеченэ к е р э . / Ж ^ ^ о ^ ч
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