
совЕт
новобизякllнского сельского пOсе.ценпя

Агрызского м.чннципа.цьного paI"IoHa
Респl,fiлllцн татарстан

Татарстан Респl,d.ппкасы
t}герце l}l}.H ш цп пlLпь раirоны
Яца Базака авыл }цIlрлеге

совЕты

рЕшЕниЕ

07.02.2020 Яцавьш авылы

Татарстан Республикасы Огерже муницип€tль

раЙоны Яца Бэзакэ авыл щирлеге Советыныц
20|4 елныц |2 ноябрендэге З8-1 номерлы
<<Физик затлар милкенэ с,шым турында>)гы
карарына Yзгэрешлэр KepTY турында

кАрАр

J\ъ 59-2

t

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 булеге нигезендэ, Татарстан
Республикасы Огерrце муницип€tль районы Яца Бэзэкэ авыл }цирлеге Советы
кАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Огеряtе муницип€tль районы Яца Бэзэка аВыЛ

х(ирлеге Советыныц 2014 елныц 12 ноябрендэге 38-1 номерлы ((Физик ЗатЛар

молкэтенэ счLпым турынfra>гы карарына тyбэндэге yзгерешларне кертергэ:
1.1. 2нче пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
<<2. Салым ставк€Llтарын тyбэндэге кyлэмдэ билгеларгэ:
1) 0,1 процент аста санап yтелгэннэргэ карата:
сЕLIIым салу объектларында урнашкан гаражлар hэм машина-урыннар, шул

исэптэн элеге rтунктныц 4 пунктчасында кyрсэтелгэн с€tлым салу
объектларында;

hэркайсыныц мэйданы 50 квадрат метрдан артмаган hэм шэхси ярдэмче
хуя{алык €Llrып бuру, яшелчэчелек, бакчачылык яки шэхси торак тоЗеЛеШе ОЧеН

щир кишэрлеклэрендэ урнашкан хуп(€шык корылмztлары яки корыЛМ€LЛаРЫ;

2) 0,2 процент аста санап yтелгэннэргэ карата

фатир, фатирларныц бер олеше, булмэлэр;
3) 0,3 процент аста санап yтелгэннэргэ карата:
торак Йортларныц, торак Йортларныц олешлэренец;
агер мондый объектларныц проеЁтланучы билгелэнеше торак йорт бУЛСа,

тозелеп бетмэгэн тозелеш объектлары;
составына бер генэ торак йорт керэ торган берлэм к!чемсез комплекслар;
4) 2 процент аста санап yтелгеннэрге карата:

Россия Федерациясе Салым кодексыныц З78.2 статьясындагы 7 пункТы
нигезендэ билгелэнэ торган исемлеккэ кертелгэн с€Llrым салу объектларына
карата, шулай ук Россия ФедерациrIсе Салым,кодексыныц З78.2 статьясынДаГЫ
10 пунктыныц икенче абзацында кар€rлган с€uIым салу объектларына, шУлаЙ УК



hэрберсенец кадастр бэясе 300 миллион сумнан артып киткан с€шым салу

объектларына карата.
5) башка с€шым салу объектларына карата 0,5 процент,>>,

| .2. 2.| ., 2.2. пунктч€Lпарны 2.| ., 2.2. пунктлары дип санарга.

1.3. 2.2. пунктыныц 5) пунктiасында (бирелгэн)), ((дача) сYзлэрен

тотттереп к€tлдырырга.
|.4.2.2. пунктыныц 9,10 абзацдарын тубэндэге редакциядэ бэян итаргэ:

<<Салымнар hэм )цыемнар турындагы законнарда билгелэнгэн с€Lпым

ташлам€uIарына хокукJIы физик затлар с€шым органына yз телэге белэн с€tпым

ташламасын б"рy турында гариза тапшыра, шулай ук саlrым тyлэrlенец
саJIыМ ташламасына хокукын раслаучы документлар тапшырырга хокуклы,

салым ташламасы бирелэ торган с€lJIым с€Lлуныц сайланган объектлары

турында белдеру сЕlJIым тYлаYченец сЕLлым органына Yз телэго.,белан элеге

об""*rrruрга карата саJIым ташламасы кулланыла торган сuUIым чоры булып

торучы елныц 31 декабреннэн дэ соцга калмыйча тапшырыла.>>.

1.5. Карарны тубандэге эчтэлекле 2.3. пункты белэн тулыландырырга:

<<2.3. СалыМ салУ объектларына карата с€UIыМ базасы (фатир, фатир

олеше, булмэ, торак йорт, торак йорт олеше), оч hэм аннан кубрэк балалары

булган физик затлар милкендэ булган, фатирныц, фатирныц бер олешенец,

булмэнеi, фатирныц гомуми мэйданыныц 5 квадрат метры булган кадастр

баясе зурлыгына, hэм торак йортныц гомуми мэйданыныц 7 квадрат метрына,

hэр балиь булмаган балага исэплэгэнда торак йортныц бер олешенэ киметела,

олеге пунктта каралгаН с€lJIыМ тотыrr к€UIынган акча hэр сrtJIым салу

объектынurц (6ur"p, фатирныц бер олеше, булма, торак йорт, торак йортныц)

б.р олешенэ nupuiu _ Ро"."" Федерациясе Салым, кодексыныц 40"|

статьясындагы б hэм 7 пунктларында каралган тэртиптэ, ШУл исэптэн сanrым

органына тиешле гариза, хэбэрнамэ тапшырмаган очракта бирелэ,>>,

2. олеге карарныц 1.5 пункты 2018 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка

килган хокук монэсэбэтлэренэ кагыла дип билгелэргэ,
з. олеге карар Россия Федерациясе Сшlым кодексыныц 5 статьясы

нигезенде yз коченэ кера.
4. Олеге карарны Татарстан Республикасы Огерх<е муницип€Llrь

районыныц <яца Бэзэкэ авыл х(ирлеге)> муниципаль берамлегенец мэгълyмат

стендларында, Татарстан Республикасы хокукый маьлyматыныц рэсми
,rорr-"r"дu (http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча), hэм Татарстан

Республикасы Огерх{е муницип€Lль раионыныц
(http://agryz.tatarstan.ru . веб-адресы буенча) бастырып

житкерергэ).
5. олеге карарныц YталеIrтен контрольдэ тотуны Татарстан

Республикасы Огерже муницип,Lль районы Яца Бэзэкэ авыл х(ирлеге

Советыныц Финанс-бюджет, corr"uni* Законлылык hэм хокук тэртибе

комиссиясенэ йеклэргэ.

рэсми саитында
чыгарырга (халыкка

Авыл я(ирлеге башлыгы,
Совет рэисе

М.М.Ногманов


