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Татарстан Республикасы Мослим муниципаль районы Баск авыл 
жирлеге Советыныц «Физик затлар милкспо салым турында»гы 
28Л1.2018 елныц 1нче карарына узгорсшлор керту турында

Татарстан Республикасында «1Тыклы гаи л о» партия проекты н 
тормышка ашыру буенча Ижтимагый совет утырышы беркетмэсен карау 
нэтижэлэре буенча, Россия Федерациясе Салым крдексыныц 32 булеге 
(икенче елеш), Татарстан РеспубликасыМослфй муниципаль районыныц 
«Баек авыл жирлеге» муниципаль берзмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан 
Республикасы Мослим муниципаль районы Баек авыл жирлеге Советы 
КАР АР ИТТЕ:

№  
п »»■ Гмуниципаль районы Баек авыл1. Татарстан Республикасьг Мослим 

жирлеге Советыныц «Физик затлар милке из салым турында» гы 28.11.2018 
елныц 1нче номерлы карарьша тубэвдэге узйэрешлэрне кертергэ:

тубэндэге эчтэлекле 3.1 Ьэм 3.2 пунктларын естэргэ:
3.1. 18 яшькэ кадэрге дурт Ьзм аннан да:кубрэк баласы булган физик 

затлар милкенэ салым тулэудэн азат ителэ.
3.2. Салым ташламасы салым тулэуче тарафыннан салым тулэуче

милкендэ булган Ьэм салым тулэуче тарафыннан эшкуарлык эшчэнлегендэ 
файдаланылмый торга1{ салым объектына каратй • Дулэнерго тиешле салым 
суммасы кулэмендэ бирелэ. ■

Салым тулэуче тарафыннан тулэнергэ тиешле салым суммасын 
билгелэгэндэ, салым ташламасы салым ташламаларым куллану очен нигезлэр 
санына бэйсез рэвештэ, салым гулоучепец тел зге буенча Иэр тор салым 
салуныц бер объектына карата бирелэ, , .А; ■

Салым ташламасы тубэндэге салым салу обт>ектларына карата бирелэ:
1) фатир, фатирныц бер олеше яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныц бер олеше;
3) Россия Федерациясе Салым кодексыныц 407 статьясындагы 1 

пунктыныц 14 пунктчасында курсзтелгэн урын я и со корылма;
4) Россия Федерациясе Салым кодексын-ыц 407 статьясындагы 1 

пунктыныц 15 пунктчасында курсзтелгон хужалык тозслеше яки корылмасы;
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5) гараж яки машина урыны.
Салым ташламасы, Россия Федерациясе Салым кодексыныц 406 

статьясындагы 2 пунктыныц 2 пунктчасында курсэтелгэн салым салу 
объектларына карата бирелми (салым салуны и мондый объектларында 
урнашкан гаражлардан Ьэм машин a-у р ы и н ар дан тыш).

2. 3,4 пунктны 4,5 пункт дин санарга.
3. Элеге карар 2020 еднын 1 гыйпварыннан \з  кочено кера Ьам РФ 

Салым кодексы нигезендэ рэсми басылып чыгарга тйеш.
4. Карарны 4’атарстан Республикары хокукый магълумат рэсми

порталында тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга: 
http://pravo.tatarstan.ru Иэм Татарстан Республикасы Мослим муниципаль 
районы http://muslumovo.tatarstan.ru/rus/baiuk.htm авыл жирлеге
территориясендэ урнашкан махсус мэгълумат стендларына урнаштыру юлы 
белой халыкка игълан итэрго.

5. Элеге карарныц утэлешен контрольдо лотуны уз естемдо калдырам.

Совет рэисе,
авыл жирлеге Башлыгы М*Ф.Фахерлегаянов
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