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«ЖИР салымы турында» 14.11.2014 ел, № 118 карарына (26.07.2018 ел, № 
82 ред.)

Россия Федерациясе Салым кодексыньщ икенче елешенз Ьэм «Россия 
Федерациясе Салым кодексынын, беренче Ьэм икенче елешлзренэ Ьэм Россия 
Федерациясенец Салымнар Ьэм жыемнар турындагы аерым закон актларына 
узгзрешлэр керту турында» 15.04.2019 ел, № 63-ФЗ Федераль законным 9 
статьясына, «Югары Субаш авыл жирлеге» муниципаль берзмлеге Уставы 
нигезендэ, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц Югары 
Субаш авыл жирлеге Советы тарафыннан кертелгэн узгзрешлэр нигезендэ, 
2014 елныц 15 апрелейдэ кабул ителде:

1.2014 елныц 14 ноябрендэге 118 номерлы карары ( 2018 елныц 26 
июлендэге 82 номерлы ред.) белэн расланган «жир салымы турында» карарга 
тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ::

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

инфраструктурасы объектлары белэн шегыльлэнуче жир кишэрлеклэренэ 
карата салым базасынын 0,2% ы (торак фондына Ьэм торак-коммуналь 
комплексный инженерлык инфраструктурасы объектларына туры килми торган 
объектка туры килэ торган жир кишэрлегенэ хокукта елештэн гыш) яки торак 
тезелеше ечен сатып алынган (бирелгэн) шэхси ярдэмче хужалык, бакчачылык 
яки яшелчэчелек алып бару ечен сатып алынмаган (бирелгэн) жир 
кишэрлеклэренэ карата., шулай ук "гражданнарнын уз ихтыяжлары ечен 
бакчачылык Ьэм яшелчэчелек алып бару Ьэм Россия Федерациясенец аерым 
закон актларына узгзрешлэр керту турында" 2017 елнын 29 июлендэге 217-ФЗ 
номерлы Федераль закопда каралган гомуми билгелэнештэге жир 
кишэрлеклэренэ узгзрешлэр керту хакында " Федераль закон проекты да 
каралды"»;

2. Олеге карар «Хезмэт» район газетасында рэсми басылып чыккан кеннэн 
бер айдан да иртэрэк Ьэм тиешле салым буенча чираттагы салым чорыныц 1 
числосыннан да иртэрэк булмаган вакыт эчендэ уз кеченэ керэ

Россия Федерациясе Салым кодексыньщ 32 булеге нигезендэ, «Урта 
Кошкэт авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан



Республикасы Балтач муниципала районы Урта Кешкэт авыл жирлеге Советы 
КАРАР ИТТЕ:

1.2014 елнын 14 ноябрендэге 121 номерлы (15.06.2015 ел, №149; 
09.1 1.2015 ел, № 9; 28.04.2018 ел, №74 редакциясендэ) «Физик затлар милкенэ 
салым турында»гы карарга тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ::

1.1.2 пунктта:
2 пунктчага «фатир» сузеннэн сон, «, фатир олешлэреннэн " сузлэрен 

©стэргэ;»;
3 пунктчага " торак йортлар «сузлэреннэн сон» торак йортларнын 

елешлэре
« сузлэрен остэргэ;»
2. Элеге карар 2020 елньщ 1 гыйнварыннан уз коченэ керэ, эмма ул 

«Хезмэт» район газетасында рэсми басылып чыккан кеннэн бер айдан да сонга
калмыйча, Ьэм 2017 елнын
мвнэсэбэтлэренэ кагыла.

№
Балтач муниципаль районы
Югары Субаш авыл жирлеге башлып
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ыннан оарлыкка килгэн хокук


