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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӚСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ТҤБӘН ТАБЫН АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ
III ЧАКЫРЫЛЫШ XLV УТЫРЫШЫ
КАРАР№1
Тҥбән Табын авыл җирлеге Советының 10 нчы декабрь 2018 нче елның
№ 3 номерлы «Җир салымы турында» карарына
ҥзгәрешләр һәм ӛстәмәләр кертҥ турында
Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендә, Түбән Табын авыл җирлеге
Советы КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Түбән Табын авыл
җирлеге Советының 2018 елның «10» декабрь «Җир салымы турында» 3 номерлы
карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
а) 2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2. Салым ставкалары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә:
1) түбәндәге җир кишәрлекләренә карата 0,3 процентта:
авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләргә яисә торак пунктларда авыл
хуҗалыгы куллану зоналары составындагы җирләргә кертелгән һәм авыл хуҗалыгы
җитештерүе өчен кулланыла торган җир кишәрлекләренә;
торак-коммуналь комплексның торак фонд һәм инженерлык инфраструктура
объектлары белән биләп алынган (торак-коммуналь комплексының торак фондына
һәм инженерлык инфраструктурасы объектларына карамаган объектка туры килә
торган җир кишәрлегенә хокуктагы өлештән тыш) яки торак төзелеше өчен сатып
алынган (бирелгән) (эшмәкәрлек эшчәнлегендә кулланыла торган индивидуаль
торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләреннән тыш) җир
кишәрлекләренә;
эшкуарлык эшчәнлегендә шәхси хуҗалык, бакчачылык яки яшелчәчелек
алып бару өчен сатып алынган (бирелгән), шулай ук «Гражданнар тарафыннан үз
ихтыяҗлары өчен
бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару һәм Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2017 елның 29
июлендәге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми билгеләнештәге җир
кишәрлекләренә;
оборона, иминлек һәм таможня ихтыяҗларын тәэмин итү өчен бирелгән
Россия Федерациясе законнары нигезендә әйләнештә чикләнгән затлар;
2) шәхси хуҗалык алып бару, бакчачылык, яшелчәчелек һәм терлекчелек,
шулай ук дача хуҗалыгы өчен бирелгән җир кишәрлекләренә карата 0,1% ;
3) 1 - 3 категорияле гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын төзү һәм
эксплуатацияләү өчен бирелә торган кишәрлекләргә карата 0,05%.

