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Физик затларныц милкенэ салым турында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 булеге нигезендэ Пимэр авыл 
Жирлеге Советы карар кабул итте:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Пимэр авыл жирлеге 
территориясендэ физик затлар милкенэ мэжбури тулэнергэ тиешле салым 
билгелэргэ Ьэм гамэлгэ кертергэ.

2. Салым ставкаларын тубэндэге кулэмдэ билгелэргэ:
2. 1. 0,1 %:
- гаражлар Ьэм машина урынына;
- мэйданы 50 квадрат метр дан артмаган Ьэм шэхси ярдэмче хужалык, дача 

хужалыгы, яшелчэчелек, бакчачылык яки шэхси торак тозелеше алып бару ечен 
бирелгэн жир кишэрлеклэрендэ урнашкан хужалык корылмалары яки корылмаларга 
карата;

2 .2 . 0,2 %:
- фатир;
- булмэ;
- торак йортларныц бер олешенш;
- фатир елешлэренец бер олешенэ.
2.3. 0,3 %:
- торак йортларга;
- эгэр мондый объектлар торак йорт проектлаштырыла торган булса, 

тэмамланмаган тозелеш объектларына;
- составына бер генэ булса да торак йорт кергэн бердэм кучемсез 

комплексларга карата;
2.4. 2 %:
Россия Федерациясе Салым кодексыныц 378.2 статьясындагы 7 пункты 

нигезендэ билгелэнэ торган исемлеккэ кертелгэн салым салу объектларына;
Россия Федерациясе Салым кодексыныц 378.2 статьясындагы 10 пунктыныц 

икенче абзацында каралган салым салу объектларына;
кадастр бэясе 300 миллион сумнан артып киткэн салым салу объектларына 

карата;
2.5. Башка салым салу объектларына карата 0,5 %.
3. Ике, еч яки дурт фатирдан торган купфатирлы бер катлы торак йортта 

фатирга милек хокукына ия булган физик затларга, элеге фатирныц гомуми 
мэйданыныц утыз квадрат метрына салым ставкасыныц процент елеше буларак 
исэплэнгэн салым суммасын кимету рэвешендэ ташлама билгелэргэ.



Эгэр фатирныц гомуми елешле милектэ булса, ташламалар суммасы елешле 
милектэге hap кеше ечен элеге фатирга милек хокукындагы елешенэ пропорциональ 
рэвештэ исэплэнэ.

Эгэр фатир уртак милектэ булса, ташламалар суммасы уртак милектэге hap 
кеше ечен исэплэнэ.

Шул ук вакытта элеге пункт нигезендэ исэплэнгэн ташлама суммасы исэпкэ 
алынмаган салым суммасыннан артып кита алмый.

4. Физик затларныц милкенэ салым тулэудэн азат иту:
4.1. 18 яшькэ кадэрге дурт haM аннан да кубрэк балалары булган гражданнар;
4.2. элеге пунктныц 4.1 пунктчасында курсэтелгэн гражданнарныц балалары.
5. Салым ташламасы тубэндэге салым салу объектларына:
1) фатир (фатирныц бер елеше, булмэ) яки торак йорт (торак йортныц бер 

елеше);
2) гараж яки машина-урыннар.
Салым ташламасы, салым ташламаларын куллану ечен нигезлэр санына 

бэйсез рэвештэ, гаилэгэ туры килэ торган йэр тер салым салу объектына карата 
бирелэ.

Салым ташламасы Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы 
Пимэр авыл ж;ирлеге территориясендэ даими яшэуче (яшэу урыны буенча 
билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн) салым тулэучегэ салым тулэуче милкендэ булган 
йэм эшкуарлык эшчэнлегендэ файдаланылмый торган объектка карата салым 
тулэуче тарафыннан тулэнергэ тиешле кулэмдэ бирелэ.

Ташлама хокукына ия булган зат салым органына ташламалар биру турында 
гариза йэм салым ташламасына хокукны раслаучы документлар, Россия 
Федерациясе Салым кодексында билгелэнгэн срокларда тапшыра.

6. Пимэр авыл ж;ирлегенец 21.11.2014 ел, № 27 «Физик затлар мелкэтенэ 
салым турында» Карарын (Советныц 15.06.2015 № 15, 18.11.2016 ел, № 50, 
25.05.2018 ел, № 93, 30.11.2018 ел, № 109, 28.03.2019 ел, № 121 карарлары 
редакциясендэ) уз кечен югалткан дип танырга.

7. Элеге карарны «Вперёд» («Алга») район газетасында, Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) йэм 
Питрэч муниципаль районыныц рэсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) 
бастырып чыгарырга (игълан итэргэ).

8. Элеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан, рэсми басылып чыккан кененнэн 
бер айдан да соцга калмыйча уз кеченэ керэ.

Питрэч муниципаль районы 
Пимэр авыл ж;ирлеге башлыгы Р.Р. Гыйматдинов
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