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Ж|ир салымы турында

Россия Федерациясе Салым кодексы нигезендэ Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районыныц «Меэмин-Каратай авыл ж;ирлеге» муниципаль
берэмлеге Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Р еспубликасы Л ениногорск м униципаль районы ньщ
«М еэм ин-Каратай авыл ж;ирлеге» м униципаль б ерэм л еге терр и то ри ясе нд э
мэж;бури тул эн е р гэ тиеш ле ж;ир салы мы н (алга таба - салы м ) б и лгелэр гэ
Иэм га м эл гэ кертергэ.
2. Ж,ир салымы ставкаларын ж;ир кишерлеклэренец кадастр бэясеннэн
чыгып тубэндэге кулэмнэрдэ билгелэргэ:
- 0,27% авыл хуж;алыгы билгелэнешендэге ж;ирлэргэ яисэ авыл хуж;алыгы
билгелэнешендэге ж;ирлэргэ кертелгэн Иэм авыл хуж;алыгы ж;итештеруе ечен
файдаланыла торган торак пунктларда авыл хуждлыгы файдалануы зоналары
составындагы ж;ир кишэрлеклэренэ карата;
- 0,3% торак фонды бэм торак-коммуналь комплексыньщ инженерлык
и н ф р а с тр у кту р а м объектлары белэн ш егыльлэнуче ж;ир киш эрлеклэренэ
карата (торак фондына Иэм торак-коммуналь комплексыньщ инженерлык
и н ф р а с тр у кту р а м объектларына керми торган ж;ир киш эрлегенэ хокукы
елеш еннэн тыш) яки торак тезелеш е ечен сатып алынган (бирелгэн) ж;ир
киш эрлеклэренэ карата, эш м экэрлек эш чэнлегендэ кулланыла торган
индивидуаль
торак тезелеш е
ечен
сатып
алынган
(бирелгэн)
ж;ир
киш эрлеклэреннэн тыш);
- 0,25% шэхси ярдэмче хуждлык алып бару ечен алынган (бирелгэн),
бакчачылык яисэ яшелчэчелек ечен сатып алынган (бирелгэн) эшкуарлык
эшчэнлегендэ файдаланылмый торган ж;ир кишэрлеклэренэ,
шулай ук
«Гражданнар тарафыннан бакчачылык Иэм яшелчэчелек алып бару турында бэм
Россия Федерациясенец аерым закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 2017
елньщ 29 июлендэге 217-ФЗ номерлы Федераль законда каралган гомуми
билгелэнештэге ж;ир кишэрлеклэренэ карата;
- 0,3% оборона, иминлек Иэм таможня ихтыя>кщарын тээмин иту ечен
тапшырылган Россия Федерациясе законнары нигезендэ эйлэнештэ чиклэнгэн
ж;ир кишэрлеклэренэ карата;
- 1,45% сэудэ, ж;эмэгать туклануы Иэм кенкуреш хезмэте курсэту
объектларын урнаштыру ечен билгелэнгэн ж;ир кишэрлеклэренэ карата;

-1,10% административ Иэм офис биналары, мэгариф, фэн, сэламэтлек саклау
Иэм социаль тээмин иту, Физик культура 1пэм спорт, мэданият, сангать, дин
объектлары урнаштыру ечен билгелэнгэн ж;ир кишэрлеклэренэ карата;
-0,05% гомуми файдаланудагы 1-3 категорияле автомобиль юлларын тезу
Иэм эксплуатациялэу ечен бирелэ торган сэнэгать ж;ирлэренэ haM башка махсус
билгелэнештэге ж;ир кишэрлеклэренэ карата;
-1,5 башка ж;ир участокларына карата.
3. Салым тулэучелэрнец тубэндэге категориялэрен ж;ир салымыннан азат итэргэ:
- оешмалар - гомуми файдаланудагы ж;ир кишэрлеклэренэ (парклар, скверлар,
шосселар, урамнар, тыкрыклар, машиналар, мэйданнар Иэм гомуми файдаланудагы
башка ж;ир кишэрлеклэренэ карата);
- оешмалар - гражданнар ж;ирлэу ечен кулланыла торган ж;ир кишэрлеклэренэ
карата;
- авыл ж;ирендэ яшэуче Иэм пенсиягэ чыккан ялгыз пенсионерлар.
4. «Чернобыль АЭС Иэлакэте аркасында радиация йогынтысына дучар булган
гражданнарны социаль яклау турында» Россия Федерациясе Законы (1992 елныц 18
июнендэге 3061-1 номерлы Россия Федерациясе Законы редакциясендэ) «Маяк»
ж;итештеру берлэшмэсендэ 1957 елда авария Иэм Теча елгасына радиоактив
калдыкларны ташлау нэтиж;эсендэ радиация йогынтысына дучар булган Россия
Федерациясе гражданнарын социаль яклау турында» 1998елныц 26 ноябрендэге 175-ФЗ
номерлы федераль законнар нигезендэ, «Семипалатинск полигонында атом-теш
сынаулары нэтиж;эсендэ радиация йогынтысына дучар булган гражданнарга социаль
гарантиялэр турында» 2002 елныц 10 гыйнварындагы 2-ФЗ номерлы «Россия
Федерациясе гражданнарын социаль яклау турында» 1998г номерлы федераль
законнар нигезендэ ташлама бирергэ.
5. Элеге карарныц 4 пунктында каралган физик затларга ташламалар
эшмэкэрлек эшчэнлегендэ файдаланылмый торган ж;ир кишэрлеклэренэ карата гына
бирелэ дип билгелэргэ.
6. Элеге карар нигезендэ ж;ир салымын тулэудэн азат ителгэн юридик затлардан
бэм гражданнардан ж;ир кишэрлеклэрен арендага (файдалануга) тапшырганда арендага
(файдалануга) бирелгэн мэйданнан ж;ир салымы алына.
7. Календарь елы салым чоры дип таныла.
Салым тулэучелэр-оешмалар ечен хисап чоры дип календарь елныц
беренче кварталы, икенче кварталы Иэм еченче кварталы таныла.
8. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «МеэминКаратай авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Советыныц «ж;ир салымы
турында» 2015 елныц 26 октябрендэге 10, 30.05.2017 елдагы 10,14 номерлы
карары уз кечен югалткан дип танырга.
9. Элеге карар 2021 елныц 1 гыйнварыннан уз кеченэ керэ, рэсми
басылып чыккан кеннэн бер айдан да иртэрэк тугел.
10. Элеге карарны Мекмин-Каратай авылы, Механизаторлар урамы, 31Б
йорт(ж,ирле узидарэ хакимияте бинасында) адресы буенча урнашкан мэгълумат
стендларында урнаштырырга, Лениногорск муниципаль районыныц рэсми
сайтында
бастырып
чыгарырга.
(«Авыл
ж;ирлеклэре»
булегендэ)
http://leninogorsk.tatarstan.ru
бэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат
рэсми порталында (pravo/tatarstan.ru) урнаштырырга.
11. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ=
тымда калдырам.
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