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КАРАР
№ 10

Монстырск авыл җирлеге Башкарма комитетының «Татарстан
Республикасы Тәтеш муниципаль районы Монастырск авыл җирлеге
«муниципаль берәмлегенең өченче затларның (хуҗалык алып бару
хокукыннан, оператив идарә хокукыннан, шулай ук кече һәм урта
эшмәкәрлек субъектларының милек хокукларыннан тыш)муниципаль милек
исемлеген формалаштыру, алып бару, ел саен өстәү һәм бастырып чыг ару
тәртибен раслау турында» 2019 елның 24 декабрендәге 5 номерлы
карарының 1 нче кушымтасына үзгәрешләр кертү хакында

«Һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын кулланучы физик затлар
тарафыннан гамәлгә ашыру, «Россия Федерациясендә кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү турында «Федераль законга һәм» Россия
Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында «Федераль
законга үзгәрешләр кертү хакында «федераль законда каралган ярдәм
чараларын алу хокукына һәм»Россия Федерациясендә кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү турында "Федераль законга үзгәрешләр кертү хакында"
Федераль законның 1 һәм 2 статьяларына үзгәрешләр кертү турында", ярдәм
алучы кече һәм урта эшкуарлык субъектларының бердәм реестрын
формалаштыру максатыннан һәм Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгының 22.10.2020 № 01-62/7023 «үзгәрешләр кертү турында»
хатын үтәү йөзеннән Тәтеш муниципаль районы Монастырск авыл җирлеге
башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Монастырк авыл
җирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Тәтеш

муниципаль районы Бакырчы авыл җирлеге «муниципаль берәмлегенең
өченче затларның (хуҗалык алып бару хокукларыннан, оператив идарә итү
хокукыннан, шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының мөлкәти
хокукларыннан тыш)муниципаль милек исемлеген формалаштыру, алып
бару, ел саен өстәү һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында» 2019
елның 24 декабрендәге 5 номерлы карарына 1 нче кушымтага үзгәрешләр
кертү хакында, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта
эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче
оешмаларга ия булу һәм (яки) файдалануга бирү өчен билгеләнгән "
түбәндәге үзгәрешләр:
1.1. 1.1 пунктта «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм
инфраструктурасын барлыкка китерүче» сүзләреннән соң «индивидуаль
эшкуарлар булмаган һәм «һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын
кулланучы физик затларга да (алга таба - махсус салым режимын кулланучы
физик затлар)»;
1.2. 3.3.1 пунктчасында «шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары»
сүзләреннән соң «махсус салым режимын кулланучы физик затлар өчен "
сүзләрен өстәргә»;
1.3. 3.9 пунктта «Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм
инфраструктурасын барлыкка китерүче» сүзләреннән соң «махсус салым
режимын кулланучы физик затлар өчен " сүзләрен өстәргә.
2. Әлеге карарны Тәтеш муниципаль районының рәсми сайтында һәм
"Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында"
бастырырга .PRAVO.TATARSTAN.RU.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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