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№ 149 2019 елның 25 декабре

КАРАР

Үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
Лаеш шәһәре Советы карары
2018  елның  13  декабреннән  №  118  "муниципаль  район  бюджеты
турында"
Лаеш шәһәре " муниципаль берәмлеге 
Татарстан Республикасы муниципаль районы 
2019 һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына»

Россия  Федерациясе  Бюджет  кодексының  31.07.1998  ел,  №  145-ФЗ
нигезендә,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Лаеш
шәһәре Советы КАРАР КЫЛДЫ:
 1.  Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль районы Советының 2018
елның  12  декабрендәге  118  номерлы  «Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы «муниципаль берәмлегенең 2019 елга һәм 2020 һәм
2021  еллар  план  чорына  бюджеты  турында»  гы  карарына  түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә::
 а) 1 нче кушымтаның 1 нче таблицасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
мең сум

Исем Керем коды суммасы Керем 
коды 
суммас
ы

Түбәндәге төрләр буенча керемнәрне 
арттырырга: 
Җир салымы  182 1 06 01030 00 0000 110 +260,6
Керемнәрен түбәндәге төрләре буенча 
киметергә:
Физик затлар милкенә салым 182 1 06 01000 00 0000 110 - 238,0
Башка 182 1 11 07015 13 0000 110 -22,6
 Йомгак    0,0



б)  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Финанс  -
бюджет  палатасы  «керемнәрнең  баш  администраторы  өлешендә»  Лаеш
муниципаль  районы  «муниципаль  берәмлеге  бюджеты  керемнәренең  Баш
администраторлары-Лаеш  муниципаль  районы  җирле  үзидарә  органнары
исемлеге»  4  нче  кушымта  "Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы Финанс-бюджет палатасы" керемнәр баш администраторы өлешендә
түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:

"300 2 04 05099 13 0000 150 дәүләтнеке булмаган оешмалардан шәһәр
җирлекләре бюджетларына башка кире кайтарылмый торган акчалар»

в) карарның 3 статьясына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:
 «2019 елда «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш

шәһәре» муниципаль берәмлеге бюджетына Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы муниципаль унитар предприятиеләре табышының 2018
ел нәтиҗәләре буенча салым һәм башка мәҗбүри түләүләр түләгәннән соң
кала торган өлеше 2019 елның 1 маена кадәр чиста табышның 30 проценты
күләмендә күчерелә дип билгеләргә кирәк.» 

2.  Әлеге  карарны Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында  веб-адрес
буенча  бастырып  чыгарырга:  http://pravo.tatarstan.ru  »Лаеш  шәһәре  "
муниципаль берәмлеге территориясендә махсус мәгълүмат стендларында.
3.  Әлеге  карарның  үтәлешен  тикшерүдә  тотуны  Татарстан  Республикасы

Лаеш  муниципаль  районы  Лаеш  шәһәре  Советының  Икътисадый  үсеш  һәм
план-бюджет комиссиясенә йөкләргә.

 Район Башлыгы вазыйфаларын башкаручы-Совет рәисе
 Лаеш Шәһәре
 Зәй муниципаль районы 
Татарстан Республикасы               И.В.Коробов
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