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Бөгелмә шәһәр Советының
2018 елның 11 октябрендә булып узган
XIX сессиясендә кабул ителгән
“Җир салымы турында”гы 1нче карарына
үзгәрешләр кертү турында
Россия Федерациясе Салым турындагы кодексны
ң икенче өлешенең 31нче
бүлегенә туры китереп, Бөгелмә шәһәр Советы
КАРАР БИРДЕ
1. Бөгелмә шәһәр Советының 2018 елның 11 октябрендә булып узган XIX
сессиясендә кабул ителгән “Җир салымы турында”гы 1нче карарына түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
2нче өлешнең4нче абзацын яңа басмада бәян итәргә:
«- эшмәкәрлек максатларында кулланылмый торган, шәхси ярдәмче
хуҗалык алып бару, бакчачылык яки яшелчә үстерү өчен алынган (бирелгән), ә
тагын шулай ук 2017 елның 29 июлендә кабул ителгән “Үз ихтыяҗлары өчен
гражданнар тарафыннан бакчачылыкһәм яшелчәчелек эшчәнлеге алып бару
турында һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү
турында”гы №217-ФЗ Федераль законында каралган гомуми максаттагыҗир
кишәрлекләренә мөнәсәбәттә – 0,3 % күләмендә;»;
- 3нче өлешнең 3нче абзацын түбәндәге эчтәлекле яңа 11нче пункт белән
тулыландырырга:
«11) Татарстан Республикасы өгелмә
Б
муниципаль районы Бөгелмә
шәһәре территориясендә булдырылган һәм Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2014 елның 27 августында кабул иткән «Татарстан
Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлеккә мөлкәти ярдәм күрсәтү
инфраструктурасы субъектларын аккредитациял
әү турында»гы 616нчы
Карарында билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән хосусый, муниципаль
технопарклар (индустриаль парклар), сәнәгать мәйданчыклары, әнәгать
с
паркларын»;
- 4нчә өлешне яңа басмада бәян итәргә:
«Әлеге карарның 3нче өлешенең 3нче абзацындагы 3 – 10нчы
пунктларында саналган категория салымүләүчеләргә
т
карый торган физик

затларга ташлама салым
үләүченең
т
ихтыяры буенча һәм эшмәк
әрлек
эшчәнлегендә файдаланылмый торган бер генә объектка мөнәсәбәттә
билгеләнә.»;
- 6нчы өлешнең 1нче абзацында «-физик затлар» дигән сүзләрне сызып
ташларга.
2. Әлеге карар 2020 елның 1 гыйнварыннан, әмма күмәк мәгълүмат
чараларында басылып чыкканнан алып, бер айдан да ким булмаган вакыт узуга
гамәлгә керә,
3.
Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне Бөгелмә шәһәр
Советының социаль-икътисадый үсеш, бюджет-финанс сораулары, муниципаль
милек һәм эшмәкәрлекне үстерү буенча даими комиссиясенә йөкләргә.
Бөгелмә шәһәре мэры урынбасары
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