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Алексеевск муниципаль районы 
Зирекле ящрлеге Советыньщ
17.11.2018 ел 77 нче номерлы 
“Физик затлар милкенэ салым турындагы” 
карарына узгэрешлэр керту турында

Гамэлдэге законнарга туры китеру максатларында,шул исэптэн» Россия 
Федерациясе Салым кодексыньщ беренче йэм икенче елешлэренэ узгэрешлэр керту 
турында «2019 елньщ 29 сентябрендэге 325-ФЗ номерлы Федераль законный, 1 
статьясындагы 79 пунктыньщ " б " пунктчасы» /'Россия Федерациясе Салым 
кодексыньщ икенче олешенэ узгэрешлэр керту турында» 2019 елньщ 15 апрелендэге 
63-ФЗ номерлы Федераль законныц 28 пунктындагы «б" пунктчасы Ьэм"Россия 
Федерациясе Салым кодексыньщ беренче Ьэм икенче елешлэренэ Ьэм салымнар Ьэм 
ж;ыемнар турында Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту 
хакында" Федераль законныц 9 статьясы»нигезендэ

Зирекле авыл ящрлеге Советы карар итте:

1 .Алексеевск муниципаль районы Зирекле авыл ящрлеге Советыныц
17.11.2018 ел 77 нче номерльГФизик затлар милкенэ салым турындагы” 

карарына тубэндэге эчтэлекле узгэрешлэр кертергэ:
4 нче пунктныц 9 абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«Салым ташламасы бирелэ торган сайлап алынган салым объектлары турында 
хэбэрнамэ,салым тулэуче тарафыннан салым органына салым чоры булып торучы 
елныц 31 декабреннэн дэ соцга калмыйча бирелэ, шуныц белэн элеге объектларга
карата салым ташламасы кабул ителэ.

Сайланган салым салу объектлары турында хэбэрнамэ салым органына дэулэт 
Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтунец купфункцияле узэге аша тапшырылырга 
момкин».

2. Элеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан, эмма Интернет челтэрендэ 
Татарстан Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталында рэсми басылып 
чыккан кеннэн ,бер айдан да иртэ булмаган вакытта уз кеченэ керэ.
3.Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында» “Интернет “мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ, Татарстан



Республикасы Муниципаль берэмлеклэре порталындагы жирлек саитында 
урнаштырырга Ьэм Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль раионыныц 
Зирекле авыл вдш еге Советы бинасында махсус мэгълумат стендында халыкка
житкеререгэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.
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