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Петропавл қаласы бойынша жер салығының базалық  

мөлшерлемелерін түзету туралы 

 
 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 

Кодексі 510-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 

23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына, Қазақстан Республикасының 

2016 жылғы 06 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 27-бабына 

сәйкес Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жүргізілетін 

жерді аймақтарға бөлу жобалары (схемалары) негізінде автотұрақтарға 

(паркингтерге), автожанармай құю станцияларына, казино орналасқан,              

сондай-ақ тиісті мақсаттарда пайдаланылмайтын немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасы бұзыла отырып пайдаланылатын жер учаскелерін 

қоспағанда, Қазақстан Республикасы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 

Кодексінің 504, 505 және 506-баптарында белгіленген жер салығының базалық 

мөлшерлемелерінен Петропавл қаласы бойынша жер салығының базалық 

мөлшерлемелері 50 пайызға арттырылсын.  

2. Қосымшаға сәйкес Петропавл қалалық мәслихатының кейбір 

шешімдерінің күші жойылды деп танылсын. 

3. Осы шешім ресми жариялануға жатады және 2019 жылғы 01 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізіледі. 

 

 

Петропавл қалалық мәслихаты                        Петропавл қалалық  

сессиясының төрағасы                                       мәслихатының хатшы 

                   Қ. Мұқышев                                                     А. Бердағұлов 
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Результаты согласования 

Аппарат акима Северо-Казахстанской области - главный специалист-юрист Гульмира Хабдулаевна Шайпина, 

10.12.2018 18:05:34, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат акима Северо-Казахстанской области - секретарь маслихата Арман Сагатович Бердагулов, 10.12.2018 

18:08:29, положительный результат проверки ЭЦП 

Аппарат маслихата г. Петропавловск - председатель Кенес Танатарович Мукушев, 10.12.2018 18:10:24, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Департамент юстиции Северо-Казахстанской области - Заместитель руководителя Батырбек Курманханович 

Калабаев, 11.12.2018 16:31:31, положительный результат проверки ЭЦП 


