ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ДЕРЖАВИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ДЕРЖАВИНО
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

422620,Татарстан, с. Державино,
ул. Заббарова, д.39
тел: 3-45-20

422620 Державино авылы,
Заббаров урамы, 39 нчы йорт,
тел: 3-45-20

2021елның «28 » мае

20 номер

КАРАР
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының Державино авыл җирлегенең салым
чыгымнары исемлеген төзү һәм салым чыгымнарын
бәяләү тәртибен раслау турында
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино авыл җирлеге башкарма
комитетының 2021 елның 15 апрелендәге 15 номерлы карары белән расланган Салым чыгымнары
исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү тәртибенең 4 һәм 5 пунктлары нигезендә
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино авыл җирлеге башкарма комитеты
КАРАР ИТӘ:

1. 2021 елга һәм 2022-2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының Державино авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген (кушымта) расларга.
2. Әлеге карарны Интернет телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru. веб–адресы буенча һәм интернет
телекоммуникация челтәрендәге Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре Порталында
урнаштырылган Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының рәсми сайтындаhttp://laishevo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча һәм Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
Державино авыл җирлеге территориясендә махсус мәгълүмат стендларында бастырып чыгарырга
(халыкка җиткерергә).

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.
Башлык-Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
Державино авыл җирлеге
Советы рәисе:

И.И.Камалиева

Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районының 2021
елның 28 маендагы 20 номерлы
Державино авыл җирлеге
Башкарма комитет карары белән
расланган

2021 елга һәм 2022-2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Державино авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеге
Nп
/п

Ташламаны
билгеләүче
НПА

1
1

2
Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге

Ташла
маны
билгел
әүче
НПА
норма
лары
реквиз
итлар
ы

3
п.2/пп
1

Салым ташламалары
бирү шартлары

Салым ташламалары, азат
итү һәм башка
преференцияләр каралган
салым түләүчеләрнең
максатчан категориясе

4

5

Гражданнар күмү белән
мәшгуль җир
кишәрлекләре

Гражданнар күмелгән җир
кишәрлекләренә карата
оешмалар һәм
учреждениеләр

Салым
ташламала
ры, азат
итү һәм
башка
преференц
ияләр
билгели
торган
НПА
нигезләмәл
әренең үз
көченә
керү
датасы

НПА ның
гамәл
башлану
даталары,
салым
ташламал
арына,
азат итү
һәм башка
преференц
ияләргә
хокук

6
30.10.2015

7
01.01.2016

Салым
ташламала
рының,
Азат
ителүләре
нең һәм
башка
преференц
ияләрнең
гамәлдә
булу чоры

Салым
ташламалары
ның, азат
итүләрнең
һәм башка
преференция
ләрнең
гамәлдә
булуын
туктату
датасы

Салым ташламаларының,
азат итүнең һәм башка
преференцияләрнең исеме

Салым
ташлама
ларының
максатча
н
категори
ясе

8
Чикләнмә
гән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына

9

10

11

билгеләнмәгә
н

Салым түләүдән азат итү:
гражданнар күмү белән
мәшгуль җир
кишәрлекләренә карата
оешмалар һәм
учреждениеләр

техник

9 нчы карары

2

3

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

кадәр)

п.2/пп
1

п.2/пп
1

авыл хуҗалыгы
билгеләнешендәге
җирләр, янгын сүндерү
деполары, су башнялары,
скважиналар,
канализация-насос
станцияләре, чистарту
корылмалары, каты
көнкүреш калдыклары
чүплекләре, үләт
базлары, скверлар,
парклар, мәйданнар,
һәйкәлләр, обелисклар,
урамнар, автомобиль
юллары һәм гомуми
файдаланудагы башка
объектлар биләгән җир
кишәрлекләре, алар
белән чикләнмәгән
затлар даирәсеннән
тоткарлыксыз
файдаланалар

Бөек Ватан сугышында
катнашучылар һәм
инвалидлар, шулай ук
Әфганстанда сугыш
хәрәкәтләре ветераннары
һәм инвалидлары

30.10.2015

01.01.2016

чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

Муниципаль казна
учреждениеләре

Бөек Ватан сугышы
ветераннары һәм
инвалидлары, шулай ук
Әфганстанда сугыш
хәрәкәтләре ветераннары
һәм инвалидлары

30.10.2015

01.01.2016

чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

билгеләнмәгә
н

билгеләнмәгә
н

Салым түләүдән азат итү:
авыл хуҗалыгы
билгеләнешендәге җирләр,
янгын деполары, су
башнялары, скважиналар,
канализация-насос
станцияләре, чистарту
корылмалары, каты
көнкүреш калдыклары
чүплекләре, үләт базлары,
скверлар, парклар,
мәйданчыклар, һәйкәлләр,
обелисклар, урамнар,
автомобиль юллары һәм
башка гомуми
файдаланудагы объектлар
буенча муниципаль казна
учреждениеләре.

Бөек Ватан сугышында
катнашучылар һәм
инвалидлар, шулай ук
Әфганстанда сугыш
хәрәкәтләре ветераннарын
һәм инвалидларын салым
түләүдән азат итү

техник

Социаль
ярдәм

4

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

п.2/пп
1

«Чернобыль АЭС
һәлакәте аркасында
радиация йогынтысына
дучар булган
гражданнарны социаль
яклау турында» Россия
Федерациясе Законы
нигезендә (1992 елның
18 июнендәге N 3061-1
номерлы Россия
Федерациясе Законы
редакциясендә) «Россия
Федерациясе
гражданнарын социаль
яклау турында» 1998
елның 26 ноябрендәге
175-ФЗ номерлы
Федераль закон
нигезендә «1957 елда
«Маяк» җитештерү
берләшмәсендә радиация
йогынтысына дучар
булган һәм нәтиҗәдә
Теча елгасына
радиоактив калдыклар
агызу турында» һәм
«Семипалатинск
полигонында атом-төш
сынаулары нәтиҗәсендә
радиация йогынтысына
дучар булган
гражданнарга социаль
гарантияләр турында»
2002 елның 10
гыйнварындагы 2-ФЗ
номерлы Федераль закон
нигезендә социаль ярдәм
алуга хокуклы физик
затлар

08.11.2017
«Чернобыль АЭС һәлакәте
аркасында радиация
йогынтысына дучар булган
гражданнарны социаль
яклау турында» Россия
Федерациясе Законы
нигезендә (1992 елның 18
июнендәге N 3061-1
номерлы Россия
Федерациясе Законы
редакциясендә) «Россия
Федерациясе гражданнарын
социаль яклау турында»
1998 елның 26 ноябрендәге
175-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендә «1957 елда
«Маяк» җитештерү
берләшмәсендә радиация
йогынтысына дучар булган
һәм нәтиҗәдә Теча
елгасына радиоактив
калдыклар агызу турында»
һәм «Семипалатинск
полигонында атом-төш
сынаулары нәтиҗәсендә
радиация йогынтысына
дучар булган гражданнарга
социаль гарантияләр
турында» 2002 елның 10
гыйнварындагы 2-ФЗ
номерлы Федераль закон
нигезендә социаль ярдәм
алуга хокуклы физик
затлар"

01.01.2018

чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

билгеләнмәгә
н

Салымнан азат итү"
«Чернобыль АЭС һәлакәте
аркасында радиация
йогынтысына дучар
булган гражданнарны
социаль яклау турында»
Россия Федерациясе
Законы нигезендә (1992
елның 18 июнендәге N
3061-1 номерлы Россия
Федерациясе Законы
редакциясендә) «Россия
Федерациясе
гражданнарын социаль
яклау турында» 1998
елның 26 ноябрендәге 175ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендә «1957
елда «Маяк» җитештерү
берләшмәсендә радиация
йогынтысына дучар
булган һәм нәтиҗәдә Теча
елгасына радиоактив
калдыклар агызу турында»
һәм «Семипалатинск
полигонында атом-төш
сынаулары нәтиҗәсендә
радиация йогынтысына
дучар булган
гражданнарга социаль
гарантияләр турында»
2002 елның 10
гыйнварындагы 2-ФЗ
номерлы Федераль закон
нигезендә социаль ярдәм
алуга хокуклы физик
затлар

Социаль
ярдәм

5

6

7

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

п.2/пп
1

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

п.2/пп
1

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

п.2/пп
2

Инвалидлар, инвалид
балалар

17.10.2018

01.01.2018

балачактан инвалидлар,
балалар - инвалидлар

23.10.2019

янгыннан ирекле саклау
буенча иҗтимагый
берләшмәләр әгъзалары

Ирекле янгын сагы
иҗтимагый берләшмәләре
әгъзалары

Татарстан Республикасы
бюджетыннан һәм
Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль
районының
консолидацияләнгән
бюджетыннан
финанслана торган казна,
бюджет һәм Автоном
учреждениеләрнең,
дәүләт хакимияте һәм
идарә органнарының,
җирле үзидарә
органнарының җир
кишәрлекләре.

Татарстан Республикасы
бюджетыннан һәм
Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль
районының
берләштерелгән
бюджетыннан финанслана
торган казна, бюджет һәм
автоном учреждениеләр,
дәүләт хакимияте һәм
идарә органнары, җирле
үзидарә органнары

30.10.2015

01.01.2020

чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)
чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

Инвалидларны балачактан,
инвалид балаларны салым
түләүдән азат итү
билгеләнмәгә
н

билгеләнмәгә
н

Ирекле янгын сагы
иҗтимагый берләшмәләре
әгъзаларын салым
түләүдән азат итү

Социаль
ярдәм

билгеләнмәгә
н

Киметелгән ставка
(0,035%): казна, бюджет
һәм автоном
учреждениеләргә, дәүләт
хакимияте һәм идарә
органнарына, җирле
үзидарә органнарына,
Татарстан Республикасы
бюджетыннан һәм
Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль
районының
берләштерелгән
бюджетыннан финанслана
торган.

техник

01.01.2016

чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

Социаль
ярдәм

8

9

10

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

п.2/пп
3

Державин
авыл җирлеге
Советының
«Җир салымы
турында»
2015 елның
30
октябрендәге
9 нчы карары

п.2/пп
4

«Физик
затлар
мөлкәтенә
салым
турында»
2014 елның
12
декабрендәге
22 номерлы
Державин
авыл җирлеге
Советы
карары

п.3

1-3 категория гомуми
файдаланудагы
автомобиль юлларын
төзү һәм
эксплуатацияләү өчен
бирелә торган җир
кишәрлекләре

1-3 категория гомуми
файдаланудагы автомобиль
юлларын төзү һәм
эксплуатацияләү өчен
бирелә торган җир
кишәрлекләренә карата
оешмалар

30.10.2015

«Татарстан
Республикасында торак
төзелешен үстерүгә
дәүләт ярдәме
турында"2004 елның 27
декабрендәге 69

«Татарстан
Республикасында торак
төзелешен үстерүгә дәүләт
ярдәме турында " 2004
елның 27 декабрендәге 69ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы
нигезендә торак һәм торак
төзелеше өлкәсендә
объектлар төзү өчен
билгеләнгән җир
кишәрлекләренә карата
оешмалар"

03.07.2017

«Татарстан
Республикасында торак
төзелешен үстерүгә
дәүләт ярдәме
турында"2004 елның 27
декабрендәге 69

Ике фатирдан торган
күпфатирлы торак
йорттагы фатирга милек
хокукына ия физик затлар

15.05.2015

01.01.2016

чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

билгеләнмәгә
н

01.01.2017
чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

билгеләнмәгә
н

01.01.2015
чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

билгеләнмәгә
н

Киметелгән ставка
(0,05%): 1-3 категория
гомуми файдаланудагы
автомобиль юлларын төзү
һәм эксплуатацияләү өчен
бирелә торган җир
кишәрлекләренә карата

Түбәнәйтелгән ставка
(0,001%): «Татарстан
Республикасында торак
төзелешен үстерүгә дәүләт
ярдәме турында " 2004
елның 27 декабрендәге 69ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы
нигезендә торак һәм торак
төзелеше өлкәсендә
объектлар төзү өчен
билгеләнгән җир
кишәрлекләренә карата"
Ике фатирдан торган
күпфатирлы торак йортта
фатирга милек хокукы
булган физик затларга
фатирның гомуми
мәйданының утыз квадрат
метры кадастр бәясендәге
салым ставкасының
процент өлеше буларак
билгеләнә торган суммага
исәпләнгән салым
суммасының кимүе

Стимулл
аучы

Стимулл
аучы

Социаль
ярдәм

11

«Физик
затлар
мөлкәтенә
салым
турында»
2014 елның
12
декабрендәге
22 номерлы
Державин
авыл җирлеге
Советы
карары

п.3

02.11.2018
18 яшькә кадәрге өч һәм
аннан күбрәк баласы
булган гражданнар (атааналар, уллыкка
алучылар, опекуннар,
попечительләр), шулай
ук 18 яшькә кадәрге
күрсәтелгән затларның
балалары милке

18 яшькә кадәрге өч һәм
аннан күбрәк баласы
булган гражданнар (атааналар, уллыкка алучылар,
опекуннар, попечительләр),
шулай ук 18 яшькә кадәрге
күрсәтелгән затларның
балалары

01.01.2019
чикләнмәг
ән
(ташламан
ың
гамәлдә
булу
туктатылу
датасына
кадәр)

билгеләнмәгә
н

18 яшькә кадәрге өч һәм
аннан да күбрәк баласы
булган гражданнарга (атааналарга, уллыкка
алучыларга, опекуннарга,
попечительләргә), шулай
ук әлеге затларның 18
яшькә кадәрге балаларына
салым түләүдән азат итү

Социаль
ярдәм

