АҚТӨБЕ ҚАЛАЛЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

МАСЛИХАТ
ГОРОДА АКТОБЕ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

2020 жылғы 28 ақпаны

№ 520

Ақтөбе қаласы

город Актобе

Ақтөбе қалалық мәслихатының 2018 жылғы 30 наурыздағы № 315
«Ақтөбе қаласы бойынша тіркелген салықтың бірыңғай мөлшерлемерін
белгілеу туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 7-бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы
6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 27-бабына, Қазақстан
Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Заңының 2-бабының
2) тармақшасына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2018 жылғы 30 наурыздағы № 315
«Ақтөбе қаласы бойынша тіркелген салықтың бірыңғай мөлшерлемелерін
белгілеу туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 3-1-186 болып тіркелген, электрондық түрде Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
2018 жылғы 27 сәуірінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп
танылсын.
2. «Ақтөбе қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі
заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік
тіркеуді;
2) осы шешімді, оны ресми жариялағаннан кейін Ақтөбе қалалық
мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақтөбе қалалық мәслихатының
сессия төрағасы
Ақтөбе қалалық мәслихатының
хатшысы

М. Ажибаев
С. Шинтасова
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 05.03.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 6849 болып енгізілді
Результаты согласования
Маслихат города Актобе - руководитель аппарата МАНАС ИГНАТҰЛЫ ЕРШЕГЕ, 28.02.2020 17:10:50, ЭЦҚ
тексерудің оң нәтижесі
Маслихат города Актобе - Секретарь маслихата города Актобе Сулупан Панаевна Шинтасова, 28.02.2020
17:14:54, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Маслихат города Актобе - Председатель сессии маслихата города Актобе Муратбай Куттимуратович Ажибаев,
28.02.2020 17:17:29, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Департамент юстиции Актюбинской области - Руководитель департамента юстиции Актюбинской области
Бекбулат Жуматаевич Колумбаев, 02.03.2020 18:29:49, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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