
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы 

КАРАР 

№76-1,                                                                             19.11.2019 ел. 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы                                                                                                                          

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2015 елның                                                                                                                     

9 октябрендә кабул ителгән 2-1 номерлы «җир салымы                                                                                                    

турында» карарына  үзгәрешләр кертү турында 

«Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлегенең 394 статьясы, «Россия 

Федерациясе Салым кодексының беренче һәм икенче өлешләренә үзгәрешләр кертү 

турында» 29.09.2009 ел, №325-ФЗ Федераль законның 2 статьясындагы 77 пункты 

нигезендә, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районының Урта Йорткүл авыл 

җирлеге Советы Карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 9 октябрендә кабул ителгән 2-1 номерлы «җир салымы турында» 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:: 

1.1.2 статьяда: 

а) 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"2) торак фонд һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык инфраструктурасы 

объектлары белән шөгыльләнүче җир кишәрлекләренә карата (торак фондына һәм торак-

коммуналь комплексының инженерлык инфраструктурасы объектларына туры килми 

торган объектка туры килә торган җир кишәрлегенә хокуктан тыш) 0,3% яисә торак 

төзелеше өчен сатып алынган (эшкуарлык эшчәнлегендә кулланыла торган индивидуаль 

торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләреннән тыш) )»; 

б) түбәндәге эчтәлекле 9 яңа пункт өстәргә: 

"9) оборона, куркынычсызлык һәм таможня ихтыяҗларын тәэмин итү өчен бирелгән 

Россия Федерациясе законнары нигезендә әйләнештәге чикләнгән җир кишәрлекләренә 

карата 0,3% ;» 

в) 9 пунктны 10 пункт буенча санарга; 

2. Әлеге карарның 1.1 пунктындагы а пунктчасының гамәлдә булуы 2020 елның 1 

гыйнварыннан, әмма әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән бер айдан да соңга 

калмыйча үз көченә керә. 

Әлеге карарның 1.1 пунктчаларының гамәлдә булуы 2019 елның 1 гыйнварыннан 

барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла. 

3. Урта Йорткүл авыл җирлеге Советынын № 74-2  17.10.2019ел " Татарстан 

Республикасы Спас муниципаль районы Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2015 



елның 9 октябрендә кабул ителгән 2-1 номерлы «җир салымы турында» карарына 

үзгәрешләр кертү турында” карары үз көчен югалткан дип санарга. 

4. Әлеге карарны Урта Йорткүл авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында һәм Урта 

Йорткүл авыл җирлеге битендә Спас муниципаль районының http:// www рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга. spasskiy.tatarstan.ru хокукый мәгълүматның рәсми сайтында 

(//httр:pravo.tatarstan.ru). 

 

 


