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Татарстан Республикасы Огерхtе
муниципаль районы Яца Бэзэкэ авыл
х{ирлеге Советыныц 2017 елныц 20
ноябрендэ кабул ителгэн З5-2 номерлы
"Т(ир с€Llrымы турында"гы карарына

Yзгэрешпэр KepTY турында

"Россия Федерациясе Салым кодексыныц икенче олешенэ hэм "Россия
Федерациясе Салым кодексыныц икенче олешенэ hэм О'Россия ФедерациясенеЦ
Салымнар hэм п(ыемнар турында аерым закон актларына yзгерешлэр KepTy

хакындаl' Федераль законныц 9 статьясына yзгэрешлэр KepTy турында" 20119 еЛНЫЦ

15 апрелендэге 63-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия Федерациясе Са_пыМ

кодексыныц беренче haM икенче олешлэренэ yзгэрешлор KepTy турынДа" 201,9

елныц 29 сентябрендэге З25-ФЗ номерлы Федераль закон нигезенде, Татарстан
Республикасы Огерще муниципаль районы Яца Базэка авыл х{ирлеге Советы КАРАР
БИРfiЕ:

1. Татарстан Республикасы Огерх{е муницип€Lпь районы Яца БэзЭКЭ аВЫЛ

я{ирлеге Советыныц 2017 елныц 20 ноябрендэ кабул ителгэн З5-2 номеРЛЫ "Х(ИР

с€lJIымы турында"гы карарына ryбэндэге yзгэрешлэрне кертергэ :

1.1. 2нче булекнец 3 абзацында "(эшмэкэрлек эшчанлегендэ кулланыла ТОРГаН

индивиду€uIь торак тозелеше очен сатып €Llrынган (бирелгэн) яtир кишэрлеКЛаРеННЭН
тыш)" сyзлэрен остэргэ;

1.2. 5нче булекнец l абзацында " - физик затлар" сyзларен тошереп калДыРЫРГа.
1.3. бнчы булекне тубэндэге редакциядэ бирергэ:
(6. Салым ryла\лrе оешмаJIар очен сulJIым тyлэy узган сагIым чорыннаН соц

кил\л{е икенче айныц беренче, икенче hoM оченче квартагIларыннан да соцга
калмыйЧа XqиP киIпэрлегенеЦ кадастР бэясёнец процент олешенэ туры килэ торганVа
саJIым ставкасы кyлэмендэ аванс тyлаyпэре белэн башкарыла.).

2. Карарныц 1.3. пункты гамэлдэ булуы 20119 елныц 1 гыйнварыннан барлыККа

килгэн хокук менэсэбэтларенэ кагыла.
З. Карарныц 1.1., |.2. пунктларыныц гамэлдэ булуы 2020 елныц 1

гыйнварыннан yз коченэ керэ.



4. Олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн бер айдан да
тиешле с€Llrым буенча чираттагы саlrым чорыныц 1 числосыннан
булмаган вакыт эчендэ yз кочене керэ.

5. Олеге карарны Яца Бэзэка авыл я(ирлегенец мэьлyмат
,урнаштыру юлы белэн, Татарстан Республикасы Муниципаль берамлеКлЭРе
портztлы составында Огеряtе муницип€lJIь районы сайтында http:llagryz.tatarstan.ru
hэм Татарстан Республикасыныц расми хокукый мэгълyмат порт€LлынДа

http: l l pr ачо. tatarstan.ru иьлан итэргэ.
6. Карарныц yталешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы ОГеРrКе

муниципаль районы Яца Базэкэ авыл )д(ирлеге советыныц Финанс-бюджет, соцИzlJIЬ

Законлылык haM хокук енэ иоклэргэ.

Авыл я(ирлеге
совет Реисе
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М.М. Ногманов


