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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ФИНАНС  МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

              ПРИКАЗ                                                                           БОЕРЫК 

                                                                    

              27.04.2016               № 21-95-24 

                                                           Казан ш. 

 

Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының 08.09.2015 ел, № 

21-95-58 боерыгы белән расланган 

Баш администраторлары Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары булып торган керемнәр 

төрләре буенча кече төрләр 

кодлары исемлегенә үзгәрешләр 

кертү турында  

 

“Россия Федерациясе Финанс министрлыгының  1 июль, 2013 ел, № 65н 

боерыгы белән расланган Россия Федерациясе бюджет классификациясен 

куллану тәртибе турында күрсәтмәләргә үзгәрешләр кертү хакында” 16 

февраль, 2016 ел, №9н Россия Федерациясе Финанс министрлыгы боерыгы 

чыгарылуга бәйле рәвештә, БОЕРЫК БИРӘМ: 

 

 

1. “Баш администраторлары Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары булып торган керемнәр төрләре буенча кече төрләр кодлары 

исемлегенә үзгәрешләр кертү турында” 08.09.2015 ел, № 21-95-58 Татарстан 

Республикасы Финанс министрлыгы боерыгы белән расланган Баш 

администраторлары Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары 

булып торган керемнәр төрләре буенча кече төрләр кодлары исемлегенә, яңа 

редакциядә бәян итеп (кушымта итеп бирелә), үзгәреш кертергә. 

2. Бу боерык 2016 елның 1 маеннан килеп чыккан хокукый 

мөнәсәбәтләргә кагыла. 

3. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда 

калдырам. 

 

Министр                   Р.Р.Гайзатуллин  
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“ТР Финанс министрлыгының 

08.09.2015г. № 21-95-58 боерыгына 

кушымта (ТР ФМ  27.04.2016  ел, 

№21-95-24 боерыгы редакциясендә) 

 

 

Баш администраторлары Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары булып торган керемнәр төрләре буенча кече төрләр кодлары 

исемлеге 

 

Бюджет керемнәре 

классификациясе коды 

 

Бюджет 

классификациясе коды 

атамасы 

 

Бюджетлар 

керемнәре

нең кече 

төре 

төркеме 

 

Бюджетлар 

керемнәренең 

кече төре 

атамасы 

 000 1 08 07082 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектлары 

бюджетларына алына 

торган, лицензияләүгә, 

аттестация үткәрүгә 

(Россия Федерациясе 

законында аттестация 

үткәрү күздә тотылган 

очракта) бәйле 

гамәлләр кылган өчен 

дәүләт пошлинасы 

  

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 

 000 1 08 07142 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектларының 

вәкаләтле башкарма 

хакимият органнары 

тарафыннан 

тракторларга, 

үзйөрешле юл-

төзелеш 

машиналарына һәм 

башка үзйөрешле 

машиналарга һәм 

аларның тагылма 

арбаларына дәүләт 

техник каравын үткәрү 

турында документлар 

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 
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бирүгә, мототранспорт 

чараларын, тагылма 

арбаларны, үзйөрешле 

юл-төзелеш 

машиналарын һәм 

башка үзйөрешле 

машиналарны дәүләт 

теркәвенә алуга, 

тракторчы-машинист 

(машинист) 

таныклыгы, 

үзйөрешле машиналар 

белән идарә итү 

хокукына вакытлыча 

таныклыклар, шул 

исәптән югалтылган 

яки яраксызга 

килгәннәре урынына, 

бирүгә, бәйле 

гамәлләр кылган өчен  

дәүләт пошлинасы  

   

 000 1 08 07160 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектларының 

вәкаләтле башкарма 

хакимият органнары 

тарафыннан мәгариф 

учреждениеләренә, 

тиешле органнарның 

әлеге 

учреждениеләрне 

аккредитацияләү һәм 

аларга тракторчылар 

һәм үзйөрешле 

машиналар 

машинистларын 

әзерләү хокукына 

лицензия бирү 

турында мәсьәләне 

карау өчен, 

җиһазларының һәм 

мәгариф процессының 

тәэмин ителешенең 

таләпләргә туры килүе 

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча)  
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турында таныклыклар 

бирү өчен дәүләт 

пошлинасы 

  

  

 000 1 08 07172 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектлары 

бюджетларына алына 

торган, Россия 

Федерациясе 

субъектының 

вәкаләтле башкарма 

хакимият органнары 

тарафыннан хәвефле, 

авыр һәм (яки) зур 

габаритлы йөкләр 

ташуны хәл итүче 

транспорт чараларына 

автомобиль юллары 

аша йөрүгә махсус 

рөхсәт бирү өчен 

дәүләт пошлинасы 

    

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 000 1 08 07262 01 0000 110 Федераль дәүләт 

экологик 

контрольлегенә 

кертелмәгән хуҗалык 

һәм башка эшчәнлек 

объектларындагы 

стационар 

чыганакларның 

атмосфера һавасына 

зарарлы (пычрак) 

матдәләр чыгаруына 

рөхсәт бирү өчен 

дәүләт пошлинасы 

 

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча)  

 000 1 08 07282 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектларының 

башкарма органнары 

тарафыннан 

җитештерү һәм 

куллану калдыкларын 

хасил итү 

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 
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нормативларын һәм 

аларны урнаштыруга 

лимитларны раслау 

турында документ 

бирү өчен, шулай ук 

әлеге документны 

яңадан рәсмиләштерү 

һәм дубликатын бирү 

өчен дәүләт 

пошлинасы   

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 000 1 08 07300 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъекты бюджетына 

алына торган, юридик 

әһәмиятле башка 

гамәлләр кылу өчен 

башка дәүләт 

пошлиналары 

  

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 000 1 08 07340 01 0000 110 Төбәк спорт 

федерациясен дәүләт 

акрредитацияләве 

турында таныклык 

бирү өчен дәүләт 

пошлинасы  

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 000 1 08 07380 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектларының 

башкарма органнары 

тарафыннан мәгариф 

өлкәсендә Россия 

Федерациясе 

тапшырган вәкаләтләр 

чикләрендә, мәгариф 

учреждениеләрен 

дәүләт 

аккредитацияләвенә 

бәйле рәвештә хәл 

ителә торган 

гамәлләре өчен дәүләт 

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 
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пошлинасы 

  

 000 1 08 07390 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектларының 

башкарма органнары 

тарафыннан, Россия 

Федерациясе 

тапшырган вәкаләтләр 

чикләрендә, белем 

турында, гыйльми 

дәрәҗәләр һәм 

гыйльми исемнәр 

турында дәүләт 

үрнәгендәге 

документларга 

апостиль кую буенча 

хәл ителә торган  

гамәлләр өчен дәүләт 

пошлинасы 

    

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 000 1 08 07400 01 0000 110 Россия Федерациясе 

субъектларының 

вәкаләтле органнары 

тарафыннан күп 

фатирлы йортлар 

белән идарә итү 

буенча эшмәкәрлек 

эшчәнлеген 

лицензияләүгә бәйле 

гамәлләр кылган өчен 

дәүләт пошлинасы 

1000 түләү суммасы 

(яңадан 

исәпләүләр, 

тиешле түләү 

буенча 

недоимка һәм 

бурыч, шул 

исәптән 

кичектерелгән 

бурыч буенча) 

 000 1 13 02992 02 0000 130 Россия Федерациясе 

субъектлары 

бюджетлары 

чыгымнарын 

компенсацияләүдән 

башка керемнәр 

0001 узган 

еллардагы 

дебиторлык 

бурычын кире 

кайтару 

0002 Татарстан 

Республикасы 

бюджетына 

бүтән керемнәр 

 000 1 16 90020 02 0000 140 Россия Федерациясе 

субъектлары 

бюджетларына алына 

торган, акчалата 

0002 Татарстан 

Республикасы 

бюджетына 

бүтән керемнәр  
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түләүләрдән 

(штрафлар) һәм 

зыянны каплау буенча 

башка суммалардан 

бүтән керемнәр 

0003 Татарстан 

Республикасы 

дәүләт 

ихтыяҗлары 

өчен товарлар 

җибәрүгә, 

эшләр 

башкаруга, 

хезмәтләр 

күрсәтүгә 

дәүләт 

контракты 

шартларын 

бозган өчен 

акчалата 

түләүләр 

(неустойка) 

 

0004 дәүләт 

заказлары 

буенча 

претензия һәм 

дәгъва эшләре 

нәтиҗәсендә 

акчалата 

түләүләр” 

 

 
 




