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Россия Федерациясе Салым кодексыныц 31 бYлеге нигезенда, Шекше авыл
жирлеге Советы

Карар итге:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы ШеruJе авыл цирлеге

муниципаль берамлеге территориясендэ жир салымын ryбэндэге кYлэмнардэ
билгёлэргэ::

1.1. Гомуми файдаланудагы 1 - 3 категорияле автомобиль юлларын тозY
haM эксплуатациялеY ечен бирелэ торган щир киtларлекларенэ карата 0,05
процент;

1.2, Цир кишэрлеклэрена карата 0,3 процент:
, 1.2.1. авыл хужаль!гы билrелэнеUJендаге цирлэрга караган яки торак

пунктлардагы авыл х}4{алыгы куллануы зоналары составындагы hoМ авыл
хужалыгы тармагы ечен файдаланыла торган;

1.2.2- торак фонды hэм торак-коммуналь комллексыныц инженерлык
инфраструl(турасы объекглары (торак фондына hэм торак-коммуналь
комплекснын инженерлык инфраструкryрасы объектларына ryры килми торган
объектка туры килэ торган жир киtлэрлегенэ хокукган тышJ) яиса торак тозелецJе
ечен сатып алынган (эшJмакэрлек эшчанлегенда кулланыла торган индивидуаль
торак т€зелеше очён сатып алынган (бирелган) цир кишарлеклареннан тыц)
торак тозелеце ечен сатып алынган (бирелгэн) цир кишэрлеклареннэн тыш);

1.2,З. эtlJкуарлык эLлчанлегенда куллань]лмый торган, шэхси хгдалык,
бакчачылык яки яшелчэчелек алып бару ечен сатып алынган (бирелгэн), шулай ук
<(Гра(даннарныц yз ихтыящлары очен бакчачыль]к hэм яшелчачелек белён
LлогыльланYларен алып бару hэм Россия Федерациясенец аерым закон

t, акгларына Yзгэрешлэр керry ryрында " 2017 елныц 29 июлендэrе 217_ФЗ номерлы



Федераль законда каралган гомуми билгеланештаге )t(ир кишарлекларенда
гомуми кулланылыштагы цир кишэрлекларе;

1.2.4. оборонаны, куркынычсызлыкны haм таможня ихтыяжларын таэмин
иry очен бирелган Россия Федерациясе законllары нигезендэ эйланешта
чикланган;

1.3. Торак пунtс чикларендэ урнашкан житештеру биналары, тозелмолар,
сэнагать корылмалары, коммуналь хужалык, матди-тёхник, азык-толек белэн
таэмин иry, саry haM азерлэу очен билгелэнгэн жир кишарлеклэренэ карата О,5
процент;

1.4. Кунакханалэр урнаштыру очен билгеланган цир киLлэрлеклэрена
карата 0,6 процент;

1.5, Административ hэм офис биналарь!, магариф, фан, саламэтлек
самау hэм социаль таэмин иry, Физик кульryра hэм спорт, мэдэният, сангать
объекгларын урнаtllтыру вчен жир кИlлэрлеклэрена карата О,9 процент;

1,6. СаYда, цэмагать ryклануы haм кенкYреш хезмэте кYрсатY
объектларын урнаLлтыру очеН бил[елэнrэн жир кищэрлекларенэ карата 1 процент;1.7. ТYбандаге х{ир кишарлеклэрена карата 1,5 процент:

1,7.1. торак лункТлардан читта сэнэгать урнаштыру очен билгеланган;
1.7.2. гараклар, автостоянкалар урнаштыру очен.билгелангэн ;

1.7.3. инженерлык челтэрларен hэм башка юлларны урнаштыру ечен
бил гелэн гэн;

1.8. Башffi цир киlлэрлекларена карата ],5 процент.
2. Бердэн кyбрэк куллану т9ре рохсот ителген жир киluарлегенэ карата, алеге

жир участогы очен билгеланrэн кадастр баясенэ (c;ллым базасы) ryры килгэн
торенэ карата билгеланган сalлым ставкасын кулланырга кирак,

3, Салым ryлаy очен ryбэндэге тэртипне hэм срокларны билгеларrc;3.1, салым ryлаYче оешмалар очен календарь елныц беренче, икенче haM
оченче кварталлары хисап чоры дип таныла;

з.2, салым тyлэyчелар-оешмалар тарафыннан салым ryлаy хисап
чорыннан соц килган айныц З0 числосыннан да соцга калпrыйча жир кишарлегенец
кадастр баясенец процент блецJенец 1/4 тиешле салым ставкасынь!ц 1/4
кYламендэ аванс ryлаYларе белан башкарыла. Салым чоры йомгаклары буенча
ryлэнерга тиешле салым суммасы узган салым чорыннан соц килгэн елныц 1

февраленнэн да соцга калмыйча тYлонэ.
4. Салым таUJламаларын бирергэ:
4.1. тyбэндаге катеrория салым ryлэyче физик затларны жир салымын

ryлаyдан азат иry рэвеLленда:
4.1.1. Боек Ватан сугышы ветераннары hэм инвалидлары;4,2. салым ryлэyчеларнец ryбандэге категориялэренэ жир салымын

ryлэyдэн азат иry равешенда:
4.2,1. зиратлар, Yлат базлары hэм гра&qаннар каберлеклэре белан

lл9гыльлэнyче оешмаларга карата:
4,2.2. гомуми файдаланудагы хир кишарлеклэрена карата оешмаларга

(парклар, аллеялар, скверлар астында),
5. Олеге карар белэн билгеланrэн салым тацламаларыныц арендага

(файдалануга) бирелэ торган цир кищарлекларенэ (олещлэрга, кисаклэрга)
кагылмавын билгелэрга.

t



6, Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлyматыныц расми
порталында тYбэндаге адрес буенча бастырып чыгарырга http://pravo,ialarstan.ru
ШекUJе авьш жирлегенец рэсми сайтында, ryбандаге адрес буенча:
https://Saby,tatar_ru/ Shikshi hэм Татарстан Республикасы Саба муницилаль районы
ШекLче авыл цирлегенец мэгьлYмат стендларына урнаштыру юлы белан халыкка
игьлан итэрга,

7. Yз кечен югалткан дип танырга:
ШекLUе авыл жирлеге Советыныц 2014 елныц ,14 ноябр9ндэ кабул ителган 30
номерлы <Саба муницилаль районы Шекше авыл жирлеге территориясенда жир
салымы ryрында " гы карарыныц,1 пунктыD;
Шекше авыл жирлеге Советыныц 2015 елныц 26 маенда кабУл ителгэн 20
номерлы <Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекце авыл
цирлеге Советыныц 20,14 елныц 14 ноябрендэ кабул ителгэн 30 номерлы (Саба
муниципаль районы Шекше авыл цирлеге территориясендо жир салымы ryрында
"карары белэн расланган Саба муниципаль районь1 ШекLче авыл жирлеге
территориясендэ жир саль]мы турындагы нигезламага Yзгэрещлар KepTY хакында''
карарь]);
Шекше авыл жирлеге Советыныц 2017 елныц 25 маенда кабул ителган 7
номерлы <Татарстан Республикасы Саба муниципаль районь] Щекше авыл
)t{ирлеге Советынын 2014 елныц 14 ноябренда кабул ителгэн 3О номерлы
<татарстан Республикасы Саба муниципаль районы шекLuе авыл жирлеге
территориясендэ цир салымы ryрында ''карары белэн расланган Саба
муниципаль районы Шекше авыл цирлеге территориясенда жир салымы
ryрындагы нигезламогэ YзгаречJлэр керry хакында'' карары>;

8. Олеге карар 2020 елныц 1 гыйнварыннан, лэкин ул игьлан ителгэн коннэн
бер айдан да соцга калмыйча Yз коченэ кера,

Шекше авыл жирлеге Р. Р, Хайртдинов
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