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муниципаIIь районы Красный Бор авыл
xqlарлеге Советыныц 2аП елныц 21
ноябрендэ кабул ителгэн ЗO-З номерлы
"Щир с€lлымы турында''гы карарына
yзгэрешлэр кертy турында

"россия Федерациясе Салым кодексыныц икенче олешене hэм ''россияФедерациясе Салым кодексыныц икенче елешена haM "россия Федерациясенецсалымнар hэм щыемнар турында аерым закон актларына yзгарешлэр кертyхакыЕда" Федералъ закоНныц 9 .ruru"."iнa Yзгэрешлэр кертy турында,' 2O1g елныц15 аПРеЛеНДЭГе 63-ФЗ номерлы Федераль ,uiо; ;Ъ;;; Федерациясе салымкодексыныц беренче hэм икенче олешлэренэ yзгэрешлэр кертy турында,, 2019елныц 29 сентябрендэге з25-ФЗ 
"or.po"i Ф.д.р-i ,uuo" нигезендэ, ТатарстанРеСПУбЛИКаСЫ_ОГер>це муниципа-гrь районы красный Бор 

";;;-;;;;Ь..*ёо".r",КАРАР БИР!Е:
1, Татарстан Республикасы Эгерхqе муниципаль районы Красный Бор авыл)r{ирлеге Советынъlц 2017 елныц 21 ноябре,ндэ кабул 

"Ъ.rr"." 
ЗO-з номерлы ..Щир

с€lJIымы турын ла"гы карарына тубэндаге yзгэрешлэрне кертергэ :

1,1, 2нче булекнец 3 абзацьiнда "(эш^м"*Ъро.* эшчэнлегендэ кулланыла торганиндивидуzrлъ торак тозелеше очен сатып €tпынган (бирелган) хqир кишэрлеклэреннэнтыш)" сyзлэрен остэргэ;
1,2, 5нче булекнец 1 абзацында " - физик затлар" сYзлэрен тошереп к€lJIдырырга.1.3. бнчы булекне тубандэге редакциlIл. бир"р.э, 

r ----Г--^

<<6, Салым тYлэYче оешм€Lлар очен с€lJIым тYлэY узган с€шым чорыннан соцкилrIе икенче айныц беренче, икенче hэм оченче кварт€lJIларыннан да соцгакалмыйча я{ир кишэрлегенец кадастр баяеенец процент u".ri."" туры килэ торган YaсzLлым ставкасы кyлэменде аванс тyлэyлэре белан башкарыла.)>.
2, Карарныц 1,3. пункты гамелдэ Ъуоу", 201g.о""rц 1 гыйнварыннан барлыккакилгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.
3. Карарныц 1.1 ., 1.2. пунктларъп{ыц гамэлдэ булуы 2о20 елныц 1гыйнварыннан уз коченэ керэ.
4, олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн бер айдан да иртэрэк hэмтиеIIIле са]-IыМ буенча чираттагЫ сrtлым чорыныц 1 числосыннан да иртарэкбулмlган вакыт эченда yз кочена керэ:
5, олеге карарны Красный Бор авыл )цирлегенец мегълlмат стендларына

урнаштыру юлы белэн, Татарстан Республикасы Муниципалъ берэмлеклэре



портЕrлы составында Огертqе муниципаJIъ районыlсайтында http:l/agryz.tatarstan.ru
hэм Татарстан Республикасыныц _ рэсми хокукый мэьлiмат IIорт€tлында
http ://pravo.tatarstan.ru игълан итаргэ.

6. КарарныЦ 1тэлешен тикшереп торунь] Татарстан Ресгryбликасы Огертqе
муниципutль районы Красный Бор авыл хtирлеге 'советыныц Финанс-бюджет,
соци€rль Законлылык haM хокук тэртибе комиссиясенэ йеклэргэ.

Авыл х(ирлеге башлыгы
совет Раисе А.Н. Лазарев


