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Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлеге нигезендә Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районы Енабердино авыл җирлеге 

Советы КАРАР ИТТЕ: 

 

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Енабердино авыл җирлеге Советының 2015 елның 23 сентябреннән 

5 номерлы «җир салымы турында» карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

 

5 пунктның 1 абзацын түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 
 «5. Салым узган салым чорыннан соң килүче елның 1 декабреннән дә 

соңга калмыйча салым түләүчеләр – физик затлар тарафыннан түләнергә 

тиеш.» 

 

6 пунктны түбәндәге редакциядә үзгәртергә һәм бәян итәргә: 

 «6. РФ Салым кодексының 391 статьясындагы 5 пункты нигезендә 

салым түләүченең сайлау буенча бер җир кишәрлегенә карата салым базасын 

киметү (салым тотып калу) башкарыла.  

 Салым чигерүе кулланыла торган сайлап алынган җир кишәрлеге 

турында хәбәрнамә салым түләүченең үз теләге белән салым чоры булып 

торган елның 1 ноябренә кадәр тапшырыла, әлеге җир кишәрлегенә карата 

салым тотып калынган акчаны тотып калу кулланыла. 

 Салым органына сайлап алынган җир участогы турында белдерү кәгазе 

биргән салым түләүче күрсәтелгән җир кишәрлегенә карата салым тотып 

калынган салым чоры булып торучы елның 1 ноябреннән соң күрсәтелгән җир 

кишәрлегенә карата кулланыла торган салым чоры булып торучы елның 1 



ноябреннән соң күрсәтелгән салым вакытында тотып калынган җир 

кишәрлеген үзгәртү белән аныкланган белдерү кәгазен тапшырырга хокуклы 

түгел. 

 Салым тотып калынган акчаны куллану хокукына ия булган салым 

түләүче сайлап алган җир участогы турында хәбәрнамәләр тапшырмаганда 

салым тотып калынган акчаны максималь исәпләнгән салым суммасы белән 

бер җир участогына карата тапшыра. 

 Хәбәрнамә формасы салымнар һәм җыемнар өлкәсендә контроль һәм 

күзәтчелек итү буенча вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы 

тарафыннан раслана.»  

 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән алып бер айдан да иртәрәк 

булмаган һәм тиешле салым буенча чираттагы салым чорының 1 нче 

числосыннан да иртәрәк булмаган вакытта закон көченә керә һәм үз 

йогынтысын 01.01.2019 елдан барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә тарата. 
 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында http://pravo.tatarstan.ru бастырып чыгарырга һәм Менделеевск 

муниципаль районының рәсми сайтында http://mendeleevsk.tatarstan.ru 

«Енабердино авыл җирлеге» бүлегендә урнаштырырга. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Енабердино авыл җирлеге  

Советы рәисе                                                              Е.Н.Никифоров 

 


