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14 нче ноябрьндәге 2014 елның, 31 нче номерлы «Җир салымы турында» карарына 
үзгәрешләр кертү турында (2015 елның 17 сентябрендәге 49 номерлы, 2016 елның 15 
апрелендәге 31 номерлы, 2017 елның 19 июлендәге 51 нче номерлы , 06.07.2018 елның 

79 номерлы , 20.06.2009 елның, 109 нчы редакциясендә)

Россия Федерациясе Салым кодексының икенче өлешенә һәм «Россия Федерациясе 
салым кодексының беренче һәм икенче өлешенә, Россия Федерациясенең салымнар һәм 
җыемнар турындагы аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» гы Федераль 
законның 9 статьясына үзгәрешләр кертү белән бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районының «Балтач шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль 
берәмлеге Уставы нигезендә, Балтач шәһәр җирлеге Советы карар кабул итте.:
1. 2014 елның 14 ноябрендәге 31 номерлы карары (2015 елның 17 сентябрендәге 49 
номерлы, 2016 елның 15 апрелендәге 31 номерлы, 2018 елның 6 июлендәге 79 номерлы, 
2019 елның 20 июнендәге 109 номерлы редакциясендә) белән расланган «җир салымы 
турында» карарга түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1.1 нче пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«- Торак фонды һәм торак-коммуналь комплексының инженерлык инфраструктурасы 
объектлары белән шөгыльләнүче җир кишәрлекләренә карата салым базасының 0,2% ы 
(торак фондына һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык инфраструктурасы 
объектларына туры килми торган объектка туры килә торган җир кишәрлегенә хокукта 
өлештән тыш) яки торак төзелеше өчен сатып алынган (эшмәкәрлек эшчәнлегендә 
кулланыла торган индивидуаль торак төзелеше өчен алынган(бирелгән) җир 
кишәрлекләреннән тыш) һәм җир кишәрлекләренә карата, шәхси хуҗалык, бакчачылык 
яки яшелчәчелек алып бару өчен сатып алынган (бирелгән) эшкуарлык эшчәнлегендә, 
шулай ук "гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек белән 
шөгыльләнүләрен алып бару турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына 
үзгәрешләр кертү хакында" 2017 елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль законда 
каралган гомуми билгеләнештәге җир кишәрлекләрендә гомуми кулланылыштагы җир 
кишәрлекләре"»;
2. Әлеге карар «Хезмәт» район газетасында рәсми басылып чыккан көннән бер айдан да 
иртәрәк һәм тиешле салым буенча чираттагы салым чорының 1 числосыннан да иртәрәк 
булмаган вакыт эчендә үз көченә керә.
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