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Татарстан Республикасы Огерще муницип€tпъ
раЙоны Красный Бор авыл щирлеге Советыныц
201-4 елныц 10 ноябрендэге 4I-1r номерлы
<<Физик затлар милкенэ сапым турында>)гы
карарына yзгэрешшэр керry турында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц З2 булеге нигезенда, Татарстан
Республикасы Огерще муниципа-пь районы Красный Бор авыл х{ирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Эгерще муниципа-гlь районы Красный Бор авыл
х(ирЛеге Советыныц 2014 елныц 10 ноябрендеге 41-1 номерлы <<Физик затлар

молкатенэ саIIым турында)гы карарына тубандеге yзгарешшэрне кертергэ :
1.1. 2НЧе tý/нктны тубандаге редакциrIда баян итэрга:
<2. Салым ставк€lпарын тубэндэге кyлэмдэ билгелэргэ:
1) 0,1 процент аста санап l.телгэннэргэ карата:
С€}лым calry объектларында урнашкан гаражJIар haM машина-урыннар, шул
ИСЭПТЭн элеге пунктныц 4 пунктчасында кiрсэтелгэн с€шым саry объектларында;
hэркайсыныц мэйданы 50 квадрат метрдаЕ артмаган hэм шэхси ярдамче
хУх{€tпык €Lпып бuру, яшелчэчелек, бакчачылык яки шахси торак тозелеше очен х(ир
кишэрлекJIэрендэ урнашкан хущ€tлык корылмалары яки корылмалары ;
2) 0,2 процент аста санап !"телгэннэргэ карата
фатир, фатирларныц бер олеше, булмэлэр; . 3) 0,3 процент аста санап yтелгэннэргэ карата:
торак йортларныц, торак йортларныц .олеттIлэренец;
ЭГЭР МОндыЙ объектларныц rтроектланучьJ билгелэнеше торак йорт булса,
тозелеп бетмэгэн тозелеш объектлары;
СОСТаВына бер генэ торак Йорт керэ торган берлэм кrIемсез комплекслар;
4) 2 процент аста санап yтелгэннэргэ карата:
Россия Федерациясе Салым кодексыныц 378.2 статьясындагы 7 гryнкты нигезендэ
билгелэна торган исемлеккэ кертелгэн с€lJIым салу объектларына карата, шулай ук
РОССия Федерациясе Салым кодексыныц З78.2 статъясындагы 10 гryнктыныц икенче
абзацында каралган сЕlJIым салу объектларына, шулай ук hэрберсенец кадастр бэясе
300 миллион c)rMHaH артып киткан с€uIым салу объектларына карата.

-)

5) башка с€шым calry объектларына карата 0,5 процент.>).
2.|., 2.2. пунктлары дип санарга.
| .2. 2.|.,2.2. шунктч€шIарны

|.3. 2.2. 11унктыныц 5) пунктчасында

<<бирелгэЕ)>, (дачa>>

сYзлэрен тошереп

к€tлдырырга.

|.4.2.2. гrунктыныц 9,10 абзацларын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
<<салымнар hэм х(ыемнар турындагы законнарда билгелэнгэн с€lлым
ташламаларына хокукJIы физик затлар с€lJIым органына Yз телэге белэн саJIым
ташламасыя биру турында гариза тапшырq rrryлай ук сzLпым тyлэyченец с€lлым
ташламасына хокукыН расла)л{Ы докуменТлар тапшырырга хокукJIы,
Са-rrым ташламасы бирелэ торган с€tлым салуныц сайланган объектлары
турында белдеру с€lJIым тyлаyченец сuulым органына yз телэге белэн элеге
объектларга карата с€шым ташламасы кулланыла торган салым чоры булып тору{ы
елныц 31 декабреннэн да соцга ка-rrмыйча тапшырыла.).
1.5. Карарны тубэндэге эчтэлекJIе 2.3. пункты белан тупыланДЫРЫРГа:
<<2.з. СалыМ сапУ объектпарына карата салыМ базасы (фатир, фатир олеше,
булма, торак йорт, торак йорт олеше), оч hэм аннан кубрэк балалары булган физик
затлар милкендэ булган, фатирныц, фатирныц бер олешенец, булмэнец, фатирныц
гомуми мэйданыныц 5 квадрат метры булган кадастр бэясе зурлыгына, haM торак
йортныц ГоNгуIчIи мэйданыныц 7 квадрат метрына, hэр балигъ булмаган ба;rага
исэплагэндэ торак йортныц бер олешенэ киметелэ.
Олеге пунктта карuLпган с€lJIым тотып кutJIынган акча hэр СztЛЫМ СаJIУ
объектыныц (фатир, фатирныц бер олеше, булмэ, торак йорт, торак йоРТНЫЦ) беР
олешенэ карата Россия Федерациясе Салым кодексыныц 407 статьясындагы б hэм
7 пунктларында каралган тартиптэ, шIул исэптэн сЕLпым органына тиешле ГаРИЗа,
хэбэрнама тапшырмаган очракта бирела.>>.
2. олеге карарныц 1.5 пункты 2018 елныц 1 гыйнварыннан барлыкка килгэн
хокук монэсэбэтлеренэ кагыла дип билгеларгэ.
3. олеге карар Россия Федерациясе Са-rrым кодексыныц 5 статьясы нигезендэ
yз коченэ кера.
4. олеге карарны Татарстан Республика€ы Огертtе муниципаль районыныц
<<красный Бор авыл хtирлеге) муниципаль берамлегенец мегълlмат стендларында,

татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми

порт€tлында
(http:фravo.tatarstan.ru веб-ашlес буенча), hэм Татарстан Ресггубликасы ОгеРЖе
муниципалъ районыныц рэсми сайтында (htф://agryz.tatarctan.ru веб-адресы бУенча)

бастырып чыгарырга (ха-шыкка }циткерергэ).
5. олеге карарныц Yталешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы
Огерхqе муниципЕrпь районы Красный Бор авыл щирлеге СоветынЫЦ ФИНаНСбюджет, социzrпь Законлылык hэм хокук тэртибе комиссиясенэ йоклэРгЭ.

Авыл х{ирлеге башлыгы,
Совет рэисе

А.Н. Лазарев

