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Олы Ачасыр авыл щирлеге башлыгы Гатиятуллин Марат Гомэр улыныц 2020
елныц 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы
<Олы Ачасыр авыл щирлеге> муниципаль беромлеге территориясендо )цир салымын
кертy, ставкаларын билгелэу, тэртибе hэм ryлаy сроклары турындагы мэгьлyматын
тыцлаганнан haM фикер алышканнан соц, Россия Федерациясе Салым кодексына,
Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районыныц <Олы Ачасыр авыл
цирлеге> муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Олы Ачасыр авыл жирлеге
Советы карар итте:

1. 2020 елныц 1 гыйнварыннан Татарстан Республикасы 3еленодольск
муниципаль районыныц <<Олы Ачасыр авыл жирлеге> муниципаль берэмлеге
территориясенда }цир салымы (алга таба - салым) кертергэ, ryбандоге кyламнэрдэ
салым ставкаларын билгелэп, олеге территориядэ мэщбyри тyлонергэ тиеш;

1.1, 0,3% торак фонды hэм торак-коммуналь комплексыныц инженерлык
инфраструктурасы объектлары белан шегыльлэнyче жир кишэрлеклоренэ карата
(торак фондына hэм торак-коммуналь комплексыныц инженерлык инфраструктурасы
объектларына туры килми торган объектка туры килэ торган жир кишэрлегена
хокуктан тыш) яки торак тозелеше очен сатып алынган (эшмэкэрлек эшчэнлегендэ
кулланыла торган индивидуаль торак тозелеше очен сатып алынган (бирелгэн) щир
кишэрлеклореннан тыш);

1,2. 0,3О/о шахси ху}калык, бакчачылык яки яшелчачелек алып бару очен сатып
алынган (бирелгэн) эшмокэрлек эшчанлегенда файдаланылмый торган щир
кишорлекларена, шулай ук кГрахqцаннарныц yз ихтыящлары очён бакчачылык hэм
яшелчачелек алып бару турында hэм Россия Федерациясенец аерым закон
актларына yзгэрешлэр KepTy хакында> 2017 елныц 29 июлендэге 2'l7-ФЗ номерлы
Федераль законда каралган гомуми билгелэнештэге }кир кишэрлеклэренэ карата;

1.3. 0,3% авыл хркалыгы билгелэнешендаге жирлэрга яки жирлектэге торак
пунктларда авыл хужалыгы кулланылышы зоналары составына кертелгэн щир
кишэрлеклэренэ карата;

1.4) 0,З% оборона, куркынычсь!злык haM таможня ихтыяжларын тоэмин итy
очен бирелэ торган Россия Федерациясе законнары нигезендэ ойланештэге
чиклэнгон жир кишэрлекларенэ карата;

1.5) 0,403% цирле бюджеттан hэм Татарстан Республикасы бюджетыннан

финанслана торган казна, бюджет hoM автоном учрех(цениелар билэгон торак
пунктларныц }кирларе категориясенэ керэ торган щир кишорлеклэренэ карата;

1.6) 1,5% саудэ, щэмагать туклануы, конкyреш хезмэте KypcaTy объектлары
цирларенэ карата;



1.7) 1,5% башка х(ир кишэрлеклэренэ карата.
2. Салым тyлэyчеларнец тубандэге категорияларен салым ryлэyчелардэн

тыш, жир салымын тyлаyдон азат итэргэ:
- Беек Ватан сугышында катнашучылар hэм инвалидлар;
- гражданлык кyмелгэн }кир кишэрлеклэрена карата оешмалар,

учреж,цениелар;
- муниципаль казна учре}цениеларе авыл хркалыгы билгелэнешендаге жир

кишорлеклорено, су башнялары, скважиналар, канализация-насос станциялэре,
чистарту корылмалары, каты кенкyреш калдыклары полигоннарына, улат базларына,
автомобиль юлларына, скверларга, паркларга, hэйкаллоргэ, обелискларга карата.

З. Билгелэу:
- салым тyлэyче оешмалар очен календарь елныц беренче, икенче hэм еченче

кварталлары хисап чоры дип таныла;
- салым тyлаyче оешмалар ечен салым тyлэy беренче, икенче hэм еченче

кварталдан соц )t{ир кишэрлегенец кадастр баясенец тиешле процент ставкасы
кyламенда, узган хисап чорыннан соц килгэн айныц соцгы числосыннан да соцга
калмыйча аванс тyлэyлэре белэн башкарыла, Салым чоры йомгашары буенча
тyланергэ тиешле салым суммасы узган салым чорыннан соц килгэн елныц 15
февраленнэн дэ соцга калмыйча тyлэнэ.

4. Олеге карар 2020 елныц '1 гыйнварыннан, рэсми басылып чыккан коненнэн
бер айдан да соцга калмыйча yз коченэ керэ.

5. <Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы <Олы Ачасыр
авыл цирлеге> муниципаль берамлеге территориясендэ 2017 елныц 1

гыйнварыннан щир салымын тyлаy ставкалары, тартибе haM сроклары турында)
Олы Ачасыр авыл щирлеге Советыныц 20'lб елныц 14 ноябрендэге 83 номерлы
карарын yз кочен югалткан дип танырга.

6, Олеге карарны 2019 елныц'1 декабрена кадэр <<Яшел Yзан> газетасында
бастырып чыгарырга, шулай ук Интернет челтэренец Татарстан Республикасы
хокукыЙ мэгълyмат расми порталында (http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан
Республикасы муниципаль берэмлеклэре составындагы 3еленодольск муниципаль
районы магьлyмат сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) урнаштырырга.

7. Олеге карарныц yтэлешен контрольго алуны 3еленодольск муниципаль
районы Олы Ачасыр авыл жирлеге башлыгына йокларгэ.

Олы Ачасыр авыл жирлёiе
башлыгьl, Совет раисе М.Г. Гатиятуллин


