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№ 152                                                                                                                                     17.12.2019  

Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы  

Кутəмə авыл җирлеге Советы  

КАРАРЫ 

 

Татарстан Республикасы  

Чирмешəн муниципаль районы  

Кутəмə авыл җирлеге Советының  

2013 елның 15 ноябрендəге  

82 номерлы «Җир салымы турында»  

карарына үзгəрешлəр кертү хакында 

 

      Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендə Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль 

районы Кутəмə авыл җирлеге Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

  1. Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге Советының 2019 елның 

30 октябрендəге 147 номерлы «Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл 

җирлеге Советының 2013 елның 15 ноябрендəге 82 номерлы «Җир салымы турында» карарына үзгəрешлəр 

кертү хакында» карары үз көчен югалткан дип танырга. 

  2. Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы Кутəмə авыл җирлеге Советының 2013 елның 

15 ноябрендəге 82 номерлы «Җир салымы турында» карарына (авыл җирлеге Советының 2014 елның 20 

ноябрендəге 107 номерлы, 2018 елның 22 мартындагы 81 номерлы карарлары белəн кертелгəн үзгəрешлəре 

белəн) түбəндəге үзгəрешлəрне кертергə: 

2.1. 2 статьяда: 

- 1 пунктны яңа редакциядə бəян итəргə: « 1) 0,3% авыл хуҗалыгы билгелəнешендəге җирлəргə яисə торак 

пунктларда авыл хуҗалыгы куллануы зоналары составында булган һəм авыл хуҗалыгы җитештерүе өчен 

кулланыла торган җирлəргə карата; 

- 2 пунктны яңа редакциядə бəян итəргə: «2) 0,3% торак фонд һəм торак-коммуналь комплексның 

инженерлык инфраструктурасы объектлары билəгəн җир кишəрлеклəренə карата (торак фондына һəм торак-

коммуналь комплексының инженерлык инфраструктурасы объектларына кагылмаган объектка туры килə 

торган җир кишəрлегенə хокуктагы өлештəн тыш) яисə торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгəн) җир 

кишəрлеклəренə карата (эшкуарлык эшчəнлегендə кулланыла торган индивидуаль торак төзелеше өчен 

сатып алынган (бирелгəн) җир кишəрлеклəреннəн тыш);  

- 4 пунктны яңа редакциядə бəян итəргə: «4) 0,15% шəхси ярдəмче хуҗалык  алып бару, бакчачылык яки 

яшелчəчелек алып бару өчен сатып алынган (бирелгəн) эшмəкəрлек эшчəнлегендə файдаланылмый торган 

җир кишəрлеклəренə, шулай ук «Гражданнар тарафыннан үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һəм яшелчəчелек 

алып бару турында һəм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгəрешлəр кертү хакында» 2017 

елның 29 июлендəге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми билгелəнештəге җир 

кишəрлеклəренə карата»; 

- 5 пунктны төшереп калдырырга. 

- 6нчы пунктны 5нче пункт дип санарга. 

2. Әлеге карарның 2 пунктындагы 2.1 пунктчасының 2-4 абзацы нигезлəмəлəре 2020 елның 1 

гыйнварыннан үз көченə керə дип билгелəргə, əлеге карарның 2 пунктындагы 2.1 пунктчасының 5 абзацы 

2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченə керə, лəкин рəсми басылып чыккан көннəн бер ай үткəннəн соң.  



3. Әлеге карарны «Безнең Чирмешəн» («Наш Черемшан») район газетасының рəсми сайтында, Татарстан 

Республикасының хокукый мəгълүмати рəсми порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һəм 

Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районының рəсми сайтында Интернет мəгълүмати-

телекоммуникацион челтəрендə урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтəлешен контрольдə тотуда җаваплылыкны үз өстемə алам. 

 

 

  Кутəмə авыл җирлеге  

  Башлыгы, Совет Рəисе:                                                                                                                    А.Н.Аброськина 

 


