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Физик затлардан
милек салымы турында
Россия Федерациясе Салым кодексының 32 нче бүлеге, Татарстан
Республикасының “Татарстан Республикасы территориясендҽ физик затлар
милкенҽ салым базасын билгелҽү тҽртибен салым салу объектларының кадастр
бҽясеннҽн чыгып куллана башлауның бердҽм кҿнен билгелҽү турында”гы 30
октябрь, 2014 ел, 82 ЗРТ санлы Законы,
“Россия Федерациясе Салым
кодексының икенче бүлегенҽ һҽм Россия Федерациясенең аерым закон чыгару
актларына үзгҽрешлҽр кертү турында” 30 сентябрь, 2017 ел, 286 нчы ФЗ санлы
Федераль закон нигезендҽ
Алексеевск шәһәр җирлеге Советы карар бирде:
1.
Алексеевск шҽһҽр җирлеге территориясендҽ физик затлардан
мҽҗбүри түлҽнергҽ тиешле милек салымын билгелҽргҽ һҽм гамҽлгҽ кертергҽ.
2. Салым ставкаларын түбҽндҽге күлҽмдҽ билгелҽргҽ:
1) 0,1 процент итеп түбҽндҽгелҽргҽ:
- гаражлар һҽм машина–урынга;
- мҽйданнары 30 квадрат метрдан артып китмҽгҽн һҽм шҽхси ярдҽмче хуҗалык,
дача хуҗалыгы, бакчачылык эше алып бару яки индивидуаль шҽхси тҿзелеш ҿчен
бирелгҽн җир участокларындагы хуҗалык тҿзелешлҽре һҽм корылмаларга;
2) 0,2 процент итеп түбҽндҽгелҽргҽ:
фатирларга;
бүлмҽлҽргҽ;
3) 0,3 процент итеп түбҽндҽгелҽргҽ:
торак йортларга;
тҿзелеп бетмҽгҽн объектларга, ҽгҽр мондый объектлар торак йорт итеп
проектланган булса;

составына бер булса да торак бина (торак йорт) керүче бердҽм күчмҽ
комплексларга;
4) 2 процент итеп түбҽндҽгелҽргҽ:
һҽркайсының кадастр бҽясе 300 миллион сумнан артып киткҽн салым салу
объектларына;
Россия Федерациясе Салым кодексының 7 пунктындагы 378 маддҽ нигезендҽ
билгелҽнҽ торган исемлеккҽ кертелгҽн салым салу объектларына;
Россия Федерациясе Салым кодексының 10 пунктындагы 378 маддҽнең икенче
абзацында каралган салым салу объектларына;
5) 0,5 процент күлҽмендҽ башка салым салу объектларына;
6) 2 процент күлҽмендҽ түбҽндҽге объектларга:
Россия Федерациясе Салым кодексының 378 маддҽсенең
7 пункты
нигезендҽ билгелҽнҽ торган исемлеккҽ кертелгҽн салым салу объектларына;
Россия Федерациясе Салым кодексының 378 маддҽсе, 10 пунктының икенче
абзацында каралган салым салу объектларына.
3. Ике фатирдан торучы күп фатирлы бер катлы торак ҿйдҽге фатирга
милек хокукына ия булучы физик затларга, ҽлеге фатирның гомуми мҽйданының
30 кв. метр кадастр бҽясендҽ салымның процент ставкасы ҿлеше буларак
билгелҽнҽ торган суммага исҽплҽнгҽн салым суммасын киметү рҽвешендҽ
ташлама билгелҽргҽ.
Ҽгҽр фатир уртак ҿлеш милкендҽ торса, ташлама суммасы ҿлеш милкендҽ
катнашучыларның һҽркайсы ҿчен бу фатирга милек хокукында аның ҿлешенҽ
пропорциональ рҽвештҽ исҽплҽнҽ.
Ҽгҽр фатир уртак милектҽ торса, ташлама суммасы тигез ҿлештҽ уртак
милектҽ катнашучыларның һҽркайсы ҿчен исҽплҽнҽ.
Шуның белҽн бергҽ ҽлеге пункт нигезендҽ исҽплҽнгҽн ташлама суммасы
исҽпкҽ алмыйча исҽплҽнгҽн салым суммасыннан артып китҽ алмый.
Ҿйгҽ кадастр паспорты яки җирле үзидарҽ органы раслаган күп фатирлы
бер катлы торак ҿйлҽр исемлеге алдарак күрсҽтелгҽн ташламаны раслаучы
документлар булып торалар.
4. Физик затлар милкенҽ салым түлҽүдҽн түбҽндҽгелҽрне азат итҽргҽ:
1. 18 яшькҽ кадҽрге дүрт һҽм аннан да күбрҽк балалары булган салым
түлҽүчелҽрне;
2. ҽлеге пунктның 1 нче пунктчасында күрсҽтелгҽн салым түлҽүчелҽрнең

балаларын.
Салым ташламасы салым салу объектларының түбҽндҽге тҿрлҽренҽ карата
бирелҽ:
1) фатирлар, фатир ҿлешлҽре, бүлмҽлҽр, торак йорт, торак йорт ҿлешлҽренҽ.
Салым ташламасы Россия Федерациясе Салым кодексының 32 нче бүлеге, 403
нче маддҽсе, 3,4,5 нче пунктларында каралган мҽйдан буенча стандарт
вычетларны исҽпкҽ алып, кимендҽ 100 кв. метр гомуми мҽйданлы фатирлар яки
торак ҿйгҽ.
Салым ташламасы салым түлҽүченең телҽге буенча гаилҽгҽ туры килҽ
торган салым салуның бер объектына.
Салым ташламасы Алексеевск муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче
салым түлҽүчелҽргҽ салым түлҽүче милкендҽ булган һҽм эшмҽкҽрлек
эшчҽнлегендҽ файдаланылмый торган салым салу объектына карата түлҽнергҽ
тиешле күлҽмдҽ бирелҽ.
Салым ташламасы хокукына ия физик зат салым органына ташламалар бирү
турында гариза һҽм ҽлеге карарга Кушымтада күрсҽтелгҽн, аның салым
ташламасына хокукын раслаучы документлар тапшыла.
Салым ташламасы бирелҽ торган объектлар турында хҽбҽрнамҽне салым түлҽүче
салым чоры булып торган елның 1 ноябренҽ кадҽр салым органына тапшыра,
аннан башлап күрсҽтелгҽн объектларга карата салым ташламасы кулланыла”.
5. Кҿчлҽрен югалткан дип санарга:
“Физик затлар милкенҽ салым турында” гы Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы Алексеевск шҽһҽр җирлеге Советының 17 ноябрь, 2015 ел
Карары.
“Физик затлар милкенҽ салым турында”гы Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы Алексеевск шҽһҽр җирлеге Советының 17 ноябрь, 2015 ел
Карарына үзгҽрешлҽр кертү турында”гы Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районы Алексеевск шҽһҽр җирлеге Советының 19 апрель 2018 ел
карары.
6. Ҽлеге карар 2019 елның 1 гыйнварыннан үз кҿченҽ керҽ, лҽкин басылып
чыкканнан соң бер айдан да иртҽ түгел.
Алексеевск шәһәр җирлеге
башлыгы, Совет рәисе

С.А. Демидов

Алексеевск шҽһҽр җирлеге
Советы карарына кушымта
от 15.11.2018 № 170

18 яшькә кадәрге дүрт һәм аннан да күбрәк балалары булган
салым түләүчеләргә салым ташламасы бирү өчен кирәкле документлар
исемлеге:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Күп балалы гаилҽ таныклыгы;
гариза бирүче паспортының күчермҽсе (2,3,5,14,16,17 нче битлҽр)
икенче ата-ана паспортының күчермҽсе ( 2,3,5,14,16,17 нче битлҽр);
бала туу турында таныклык күчермҽсе, шулай ук ундүрт яшькҽ җиткҽн
балалар паспортының күчермҽлҽре (2,3,5 нче битлҽр);
баланы уллыкка (кызлыкка) алу турында суд карары күчермҽсе (бала туу
турында таныклыкта уллыкка (кызлыкка) алучылар ата-аналар итеп
күрсҽтелгҽн очрактан тыш);
опека һҽм попечительлек органының опекун яки попечитель итеп
билгелҽнүе турында ( опека һҽм попечительлекне билгелҽгҽн очракта) акт
күчермҽсе;
опека һҽм попечительлекне билгелҽү турында килешү күчермҽсе (опека
һҽм попечительлек килешү буенча билгелҽнгҽн очракта);
Ҿйлҽнешү турында таныклык күчермҽсе;
Эш урыныннан белешмҽ.

