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Җир салымы турында 

 

 

Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлеге нигезендә әлеге карар 

белән муниципаль берәмлек территориясендә мәҗбүри түләнергә тиешле җир 

салымы билгеләнә һәм гамәлгә кертелә, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы кече һәм урта эшкуарлыгына мөлкәти 

ярдәм күрсәтү инфраструктурасы субъектларын аккредитацияләү турында» 2014 

елның 27 августындагы 616 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы 

Тукай муниципаль районы «Иске Абдул авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

Советы 

 

 

КАРАР БИРДЕ: 

 

 

1. Әлеге карар Россия Федерациясе Салым кодексының 5 статьясы нигезендә 

үз көченә керә. Әлеге карар үз көченә кергән көннән «Җир салымы турында» 2017 

елның 26 сентябрендәге 6/4 номерлы карар үз көчен югалткан дип танырга (2018 

елның 26 сентябрендәге 6/9 номерлы, 2018 елның 31 октябрендәге 7/3 номерлы, 

2019 елның 20 ноябрендәге 10/2 номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләр 

һәм өстәмәләр белән). 

 

1 статья. Гомуми нигезләмәләр 

Россия Федерациясе Салым кодексының 31 бүлеге нигезендә әлеге карар 

белән Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Иске Абдул авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә мәҗбүри түләнергә тиешле җир 

салымы (алга таба – салым) билгеләнә һәм гамәлгә кертелә. 

 

2 статья. Салым ставкалары 

Салым ставкалары түбәндәге күләмнәрдә билгеләнә: 

1) авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләргә яисә торак пунктларда авыл 

хуҗалыгы кулланылышы зоналары составында һәм авыл хуҗалыгы җитештерүе 

өчен файдаланыла торган җирләргә карата 0,3%; 



2) торак фонды һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык 

инфраструктурасы объектлары биләгән җир кишәрлекләренә карата (торак фондына 

һәм торак-коммуналь комплексның инженерлык инфраструктурасы объектларына 

керми торган яки торак төзелеше (эшмәкәрлек эшчәнлегендә кулланыла торган 

шәхси торак төзелеше өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләреннән тыш) 

өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлегенә хокукындагы өлештән тыш) 0,3%; 

3) Россия Федерациясе законнары нигезендә әйләнештә чикләнгән, 

оборонаны, куркынычсызлыкны һәм таможня ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

бирелгән җир кишәрлекләренә карата 0,3%; 

4) эшмәкәрлек эшчәнлегендә кулланылмый торган, шәхси ярдәмче хуҗалык, 

бакчачылык һәм яшелчәчелек өчен сатып алынган (бирелгән) җир кишәрлекләренә, 

шулай ук «Гражданнар тарафыннан үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм 

яшелчәчелек алып бару турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2017 елның 29 июлендәге 217-ФЗ номерлы 

Федераль законда каралган гомуми билгеләнештәге җир кишәрлекләренә карата 

0,1% ; 

5) автоном учреждениеләрнең; Татарстан Республикасы бюджетыннан, «Иске 

Абдул авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетыннан һәм җирлек 

бюджетыннан финанслана торган  бюджет учреждениеләренең, казна 

учреждениеләренең җир кишәрлекләренә карата 0,01%; 

6) башка җир кишәрлекләренә карата 1,5%. 

 

3 статья. Салым ташламалары 

Салым салудан азат ителәләр: 

1) оешмалар, учреждениеләр - гражданнар каберлекләре биләгән җир 

кишәрлекләренә карата; 

2) сәнәгать билгеләнешендәге җир кишәрлекләрендә инвестицион бизнес-

проектларны гамәлгә ашыручы инвесторлар;     

3) Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы «Иске Абдул авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең мактаулы гражданнары. 

1-3 категорияле гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын төзү һәм 

эксплуатацияләү өчен бирелә торган җир кишәрлекләренә карата 2 статьяның 5 

пункты  белән билгеләнгән (0,05%) салым ташламасын  1/30 күләмендә билгеләргә. 

 

4 статья. Хисап чоры 

Салым түләүче оешмалар өчен хисап чорлары дип календарь елның беренче 

кварталы, икенче кварталы һәм өченче кварталы таныла дип билгеләргә.    

 

5 статья. Салым түләү тәртибе һәм сроклары       

Салым түләүче оешмалар өчен салым түләү җир кишәрлегенең кадастр 

бәясенең процент өлешенең тиешле салым ставкасының 1/4 күләмендә аванс 

түләүләре белән башкарыла. Аванс түләүләрен түләү вакыты – беренче квартал 

тәмамланганнан соң, 10 майдан да соңга калмыйча, икенче квартал узганнан соң, 10 

августтан да соңга калмыйча һәм өченче квартал узганнан соң, 10 ноябрьдән дә 

соңга калмыйча. 



 
 


