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Саба муниципальрайоныньщ Олы Шьщар 
авыл >к;ирлеге территориясендэ ж;ир салымы 
турында

Россия Федерациясе Салым кодексыньщ 31 булеге нигезендэ, Олы Шьщар авыл 
ж;ирлеге Советы Карар итте:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге 
муниципаль берэмлеге территориясендэ >к;ир салымын тубэндэге кулэмнэрдэ 
билгелэргэ::
1.1. Гомуми файдаланудагы 1 -  3 категорияле автомобиль юлларын тезу Иэм 
эксплуатациялэу ечен бирелэ торган ж;ир кишэрлекпэренэ карата 0,05 процент;
1.2. Ж̂ ир кишэрлекпэренэ карата 0,3 процент:
1.2.1. авыл ху>цалыгы билгелэнешендэге >кирлэргэ караган яки торак пунктлардагы 
авыл ху>калыгы куллануы зоналары составындагы Иэм авыл хуж;алыгы тармагы 
ечен файдаланыла торган;
1.2.2. торак фонды Иэм торак-коммуналь комплексыньщ инженерлык 
инфраструктурасы объектлары (торак фондына Иэм торак-коммуналь комплексный 
инженерлык инфраструктурасы объектларына туры килми торган объектка туры килэ 
торган ж;ир кишэрлегенэ хокуктан тыш) яисэ торак тезелеше ечен сатып алынган 
(эшмэкэрлек эшчэнлегендэ кулланыла торган индивидуаль торак тезелеше ечен 
сатып алынган (бирелгэн) ж;ир кишэрлеклэреннэн тыш) торак тезелеше ечен сатып 
алынган (бирелгэн) жир кишэрлеклэреннэн тыш);
1.2.3. эшкуарлык эшчэнлегендэ кулланылмый торган, шэхси ху>цалык, бакчачЫлык 
яки яшелчэчелек алып бару еченсатып алынган (бирелгэн), шулай ук 
«Гражданнарньщ уз ихтыяж^ары ечен бакчачылык h9M яшелчэчелек белэн 
шегыльлэнулэрен алып бару Иэм Россия Федерациясенек аерым закон актларына 
узгэрешлэр керту турында " 2017 елньщ 29 июлендэге 217-ФЗ номерлы Федераль
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законда каралган гомуми билгелэнештэге жир кишэрлекпэрендэ гомуми 
кулланылыштагы >цир кишэрлеклэре;
1.2.4. оборонаны, куркынычсызлыкныИэм таможня ихтыя>кларын тээмин итуечен 
бирелгэн Россия Федерациясе законнары нигезендэ эйлэнештэ чикпэнгэн;
1.3. Торак пункт чиклэрендэ урнашкан ж;итештеру биналары, тезелмэлэр, 
сэнэгать корылмалары, коммуналь ху^алык, матди-техник, азык-телек белэн тээмин 
иту, сату hoM эзерлэу ечен билгелэнгэн ж;ир кишэрлеклэренэ карата 0,5 процент;
1.4. Кунакханэлэр урнаштыру ечен билгелэнгэн жир кишэрлеклэренэ карата 0,6 
процент;
1.5. Административ Иэм офис биналары, мэгариф, фэн, сэламэтлек саклау Иэм 
социаль тээмин иту, Физик культура Иэм спорт, мэдэният, сэнгать объектларын 
урнаштыру ечен ж;ир кишэрлеклэренэ карата 0,9 процент;
1.6. Сэудэ, ж;эмэгать тукпануы Иэм кенкуреш хезмэте курсэту объектларын 
урнаштыру ечен билгелэнгэн жир кишэрлеклэренэ карата 1 процент;
1.7. Тубэндэге >цир кишэрлеклэренэ карата 1,5 процент:
1.7.1. торак пунктлардан читтэ сэнэгать урнаштыру ечен билгелэнгэн;
1.7.2. гаражлар, автостоянкалар урнаштыру ечен билгелэнгэн ;
1.7.3. инженерлык челтэрлэрен Иэм башка юлларны урнаштыру ечен билгелэнгэн;
1.8. Башка >кир кишэрлеклэренэ карата 1,5 процент.
2. Бердэн кубрэк куллану тере рехсэт ителгэн ж;ир кишэрлегенэ карата, элеге 
жир участогы ечен билгелэнгэн кадастр бэясенэ (салым базасы) туры килгэн теренэ 
карата билгелэнгэн салым ставкасын кулланырга кирэк.
3. Салым тулэуечен тубэндэге тэртипне Иэм срокпарны билгелэргэ:
3.1. салымт улэуче оешмалар ечен календарь елньщ беренче, икенче Иэм еченче 
кварталлары хисап чоры дип таныла;
3.2. салым тулэучелэр-оешмалар тарафыннан салым тулэу хисап чорыннан соц 
килгэн майньщ 30 числосыннан да соцга калмыйча >кир 
кишэрлегенец кадастр бэясенец процент елешенец 1/4 тиешле салым ставкасыныц 
1/4 кулэмендэ аванс тулэулэребелэнбашкарыла. Салым чоры йомгаклары буенча 
тулэнергэ тиешле салым суммасы узган салым чорыннан соц килгэн елньщ 1 
февраленнэн дэ соцга калмыйчатулэнэ.
4. Салым ташламаларын бирергэ:
4.1. тубэндэге категория салым тулэуче физик затларны ж;ир салымын тулэудэн 
азат иту рэвешендэ:
4.1.1. Беек Ватан сугышы ветераннары Иэм инвалидлары;
4.2. салым тулэучелэрнец тубэндэге категориялэренэ жир салымын тулэудэн азат 
иту рэвешендэ:
4.2.1. зиратлар, улэтбазлары Иэм гражданнар каберлекпэре 
белэншегыльлэнучеоешмаларга карата;
4.2.2. гомуми файдаланудагы >к;ир кишэрлеклэренэ карата оешмаларга (паркпар, 
аллеялар, скверлар астында).
5. Элеге карар белэн билгелэнгэн салым ташламаларыныц арендага 
(файдалануга) бирелэ торган ж;ир кишэрлеклэренэ (елешлэргэ, кисэкпэргэ) 
кагылмавын билгелэргэ. •*
6. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми 
порталында тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга Http: По га vo. tata rsta n. ru 
Олы Шыцар авыл >кирлегенец рэсми сайтында, тубэндэге адрес буенча: 
Https://saby.tatar.ru/sHinar Иэм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
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Олы Шьщар авыл >кирлегенец мэгълумат стендларына урнаштыру юлы белэн 
халыкка игълан итэргэ.
7. Уз кечен югалткан дип танырга:
Олы Шьщар авылж;ирлеге Советыньщ 2014 елньщ 14 ноябрендэ кабул ителгэн 23 
номерлы «Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл >цирлеге территориясендэ 
Жир салымы турында " гы карарыньщ 1 пункты»;
Олы Шьщар авыл ж;ирлеге Советыньщ 2015 елньщ 28 маенда кабул ителгэн 23 
номерлы «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
ж;ирлеге Советыньщ 2014 елньщ 14 ноябрендэ кабул ителгэн 23 номерлы «Саба 
муниципаль районы Олы Шьщар авыл >кирлеге территориясендэ >кир салымы 
турында "карары белэн расланган Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
>цирлеге территориясендэ >кир салымы турындагы нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту 
хакында" карары»;
Олы Шьщар авыл >цирлеге Советыньщ 2017 елньщ 15 маенда кабул ителгэн Юнчы 
номерлы «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл 
ж;ирлеге Советыньщ 2014 елньщ 14 ноябрендэ кабул ителгэн 23 номерлы 
«Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге 
территориясендэ >кир салымы турында "карары белэн расланган Саба муниципаль 
районы Олы Шьщар авыл ж;ирлеге территориясендэ >кир салымы турындагы 
нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында" карары»;
8. Элегекарар 2020 елньщ 1 гыйнварыннан, лэкин ул игълан ителгэн кеннэн бер 
айдан да соцга калмыйча уз кеченэ керэ.

Олы Шьщар авыл ж;и|: А.Г.Гарипов


