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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

         01.08.2018                                                                  №679 

 

Административ комиссиялҽр тарафыннан 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы” муниципаль 

берҽмлеге бюджетына салынган 

административ штрафларны тҥлҽҥ буенча 

бурычларны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юк дип 

тану һҽм аларны кичерҥ турындагы 

карарларны кабул итҥ тҽртибен раслау 

турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 47.2 статьясы нигезендҽ, Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽте 2016 елның 6 маендагы 393 санлы “Россия Федерациясе 

бюджет системасы бюджетларына салынган тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны 

тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юк дип тану турындагы карарларны кабул итҥ тҽртибенҽ 

гомуми талҽплҽр хакында” карарына таянып, Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. Тҥбҽндҽге Административ комиссиялҽр тарафыннан “Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” муниципаль берҽмлеге 

бюджетына салынган административ штрафларны тҥлҽҥ буенча бурычларны 

тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юк дип тану һҽм аларны кичерҥ турындагы карарларны кабул 

итҥ тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат-телекоммуникация “Интернет” челтҽрендҽ 

Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥматының рҽсми порталында һҽм Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы районы рҽсми сайтында урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуын ҥз ҿстемҽ алам. 

 

Җитҽкче                                                                                                       Р.В. Михеев 
 



Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы  

муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

2018 елның 1 августындагы 

679 санлы карарына кушымта 

 

 

Административ комиссияләр тарафыннан “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы” муниципаль берәмлеге бюджетына салынган 

административ штрафларны түләү буенча бурычларны түләттерүгә ышаныч 

юк дип тану һәм аларны кичерү турындагы карарларны кабул итү  

тәртибе  

 

 

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1.1. “Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” 

муниципаль берҽмлеге бюджетына тҥлҽҥлҽр (тҥлҽҥ буенча тҿп бурыч, пенилар, 

штрафлар) буенча бурычны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юклыгын тану турында карар 

кабул итҥнең ҽлеге Тҽртибе (алга таба – Тҽртип) “Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы” муниципаль берҽмлеге бюджетына (алга таба – җирле 

бюджет) тҥлҽҥлҽр буенча бурычны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юклыгын тану очракларын,  

җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юклыгын тану 

турында карарлар кабул итҥ ҿчен нигезлҽрне раслаучы документлар исемлеген, һҽм 

активлар керҥ һҽм чыгу буенча комиссия (алга таба –Комиссия) эшчҽнлеге тҽртибен 

билгели. 

1.2. Ҽлеге Тҽртип салымнар һҽм җыемнар турындагы законнарда, 

производствода бҽхетсезлек очракларыннан һҽм профессиональ чирлҽрдҽн мҽҗбҥри 

социаль иминлҽҥ турындагы Россия Федерациясе законнарында, Евразия 

икътисадый союзы хокукларында һҽм Таможня эше турында Россия Федерациясе 

законнарында билгелҽнгҽн тҥлҽҥлҽргҽ кагылмый.  

1.3. Ҽлеге Тҽртиптҽ җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычлар дигҽндҽ 

административ комиссиялҽр тарафыннан салынган һҽм җирле бюджетка ҥз 

вакытында тҥлҽнмҽгҽн административ штрафлар аңлашыла. Җирле бюджетка 

тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юк дип тану еллык исҽп-хисапны 

тҿзер алдыннан инвентарьлаштыру ҥткҽрҥ нҽтиҗҽлҽре буенча гамҽлгҽ ашырыла.   

1.4. Җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юк 

дип тануның инициаторы буларак  җирле бюджетка керемнҽрнең бюджетка 

тҥлҽҥлҽрнең, алар буенча пенилар, штрафларның дҿреслеген, тулылыгын, ҥз 

вакытында башкарылуын исҽпкҽ алу һҽм контрольдҽ тоту вазыйфалары йҿклҽнгҽн 

баш администраторы (алга таба – керемнҽр администраторы) чыгыш ясый.  

1.5. Керемнҽр администраторы бурыч булу очрагын ачыклый, ҽлеге 

Тҽртипнең 10 пунктында каралган документларны җыюны, рҽсмилҽштерҥне гамҽлгҽ 

ашыра һҽм җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юк  

дип тану турындагы мҽсьҽлҽне Комиссия каравына кертҽ.  



1.6. Керемнҽр администраторы җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны 

тҥлҽттерҥгҽ  ышаныч юк дип тану турында карар кабул ителҥ турындагы акт 

расланган кҿннҽн биш эш кҿне эчендҽ Россия Федерациясенең бухгалтерлык исҽп-

хисабы турындагы гамҽлдҽге законы нигезендҽ бурыч суммасын баланстан 

тҿшерҥне гамҽлгҽ ашыра.  

1.7. Керемнҽр администраторы җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча салым 

булмаган керемнҽр тҿрлҽре буенча кичерелгҽн бурычлар реестрын ҽлеге Тҽртипкҽ 1 

нче кушымта нигезендҽ алып бара.  

 

II. ҖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТҤЛҼҤЛҼР БУЕНЧА БУРЫЧЛАРНЫ ТҤЛҼТТЕРҤГҼ 

ЫШАНЫЧ ЮК ДИП ТАНУ ОЧРАКЛАРЫ 

 

2.1. Бурычны тҥлҽттерҥгҽ тҥбҽндҽге очракларда ышаныч юк дип таныла:  

а) физик зат – административ штраф тҥлҽҥче ҥлгҽндҽ яки Россия Федерациясе 

гражданлык-процессуаль законнарында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҥлгҽн дип игълан 

ителгҽндҽ;  

б) хосусый эшмҽкҽр – административ штраф тҥлҽҥче “Бҿлгенлеккҽ тҿшҥ 

турында (банкротлык) турында” 2002 елның 26 октябрендҽге 127-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендҽ җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычлы затның 

мҿлкҽте җитмҽҥ сҽбҽпле тҥлҽнмҽгҽн бурычлары ҿлешендҽ банкрот дип танылган 

очракта; 

в) оешманың – административ штраф тҥлҽҥченең оешма милкенең җитҽрлек 

булмавы һҽм (яки) ҽлеге оешманың гамҽлгҽ куючылары (катнашучылар) 

тарафыннан Россия Федерациясе законында билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ һҽм тҽртиптҽ 

тҥлҽнелмҽгҽн бурычы ҿчен бетерелҥе очрагында;  

г) бюджет керемнҽре администраторының бурычны тҥлҽтҥнең билгелҽнгҽн 

срогы (дҽгъва бирҥ срогы) чыгу, шул исҽптҽн җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча 

бурычны тҥлҽтҥ турында судка гариза тапшыруның кулдан ычкындырылган срогын 

торгызудан баш тарту турында суд тарафыннан билгелҽмҽ чыгарылуга бҽйле 

рҽвештҽ, җирле бюджетка бурычны тҥлҽтҥ мҿмкинлеген югалтуы турында суд акты;  

д) суд приставы-башкаручы тарафыннан “Башкару производствосы турында” 

2007 елның 2 октябрендҽге  229-ФЗ номерды Федераль законның 46 статьясындагы 

1 ҿлешендҽ 3 һҽм 4 пунктларында кҥздҽ тотылган нигезлҽр буенча башкару 

производствосының тҽмамлануы һҽм тҥлҽтҥчегҽ башкару документын кире кайтару 

турында карар чыгарылганда, тҥбҽндҽге очракларда, бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча 

бурычның барлыкка килҥ датасыннан биш елдан кҥбрҽк вакыт узганда:  

бурыч кҥлҽме банкротлык турында эш буенча производство кузгату ҿчен 

бҿлгенлеккҽ тҿшҥ (банкротлык) турында Россия Федерациясе законында 

билгелҽнгҽнчҽ, бурыч кҥлҽме бурычлыга карата талҽплҽр кҥлҽменнҽн артып 

китмҽгҽндҽ;  

бюджетка тҥлҽҥлҽр тҥлҽҥчене банкрот дип тану турында гариза суд 

тарафыннан кире кайтарылганда яки банкротлык турында эштҽ кулланыла торган 

процедураларны ҥткҽрҥгҽ суд чыгымнарын каплау ҿчен җитҽрлек кҥлҽмдҽ 

средстволарның булмавы сҽбҽпле банкротлык турында эш производствосы 

туктатылганда. 



2.2. Ҽлеге Тҽртипнең 8 пунктында каралган очраклардан тыш, ҥз вакытында 

тҥлҽнмҽгҽн административ штрафлар,  Административ хокук бозулар турында 

Россия Федерациясе кодексында административ җҽза билгелҽнҥ турындагы карарны 

башкару ҿчен каралган срок чыгу очрагында, мондый срокны ҿзҥ, туктатып тору 

яки озайту турындагы нигезлҽр булмаган очракта, тҥлҽттерелҥлҽре ҿметсез дип 

танылалар. 

 

III. ҖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТҤЛҼҤЛҼР БУЕНЧА БУРЫЧНЫ ТҤЛҼТТЕРҤГҼ 

ЫШАНЫЧ ЮКЛЫГЫН ТАНУ ҺҼМ АНЫ КИЧЕРҤ ТУРЫНДАГЫ КАРАРЛАРНЫ 

КАБУЛ ИТҤ ҾЧЕН НИГЕЗЛҼР БУЛУЫН РАСЛАУЧЫ ДОКУМЕНТЛАР 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

3.1. Җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч 

юклыгын тану турындагы карарны кабул итҥ ҿчен нигез булуны дҽлиллҽҥче 

документлар булып торалар: 

а) инвентарьлаштыру нҽтиҗҽлҽре турындагы акт (ф. 0504835, “Дҽҥлҽт 

хакимияте органнары (дҽҥлҽт органнары), җирле ҥзидарҽ органнары, дҽҥлҽтнең 

бюджеттан тыш фондлары белҽн идарҽ органнары, дҽҥлҽт (муниципаль) 

учреждениелҽре тарафыннан кабул ителгҽн беренче исҽпкҽ алу документлары һҽм 

бухгалтерлык исҽп-хисаплары регистрлары формаларын һҽм аларны куллану буенча 

методик кҥрсҽтмҽлҽрне раслау турында” Россия Финанс министрлыгының 2015 

елның 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы белҽн (алга таба - Россия Финанс 

министрлыгының 2015 елның 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы) расланган); 

б) кергҽн акчаларны исҽплҽҥ буенча инвентарьлҽштерҥ язулары (ф. 0504091, 

Россия Финанслар министрлыгының 2015 елның 30 мартындагы 52н номерлы 

боерыгы белҽн расланган); 

в) керемнҽр администраторы хисапларыннан җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр 

буенча бурычларның исҽпкҽ алынган суммасы турындагы  ҿземтҽ, ҽлеге Тҽртипкҽ 2 

нче кушымта формасы буенча; 

г) керемнҽр администраторыннан  җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычны 

тҥлҽттерҥне тҽэмин итҥ буенча кҥрелгҽн чаралар турында белешмҽ;  

д) җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥнең ҿметсез 

булуын тану очракларын раслаучы документлар: 

физик затның – җирле бюджетка тҥлҽҥлҽрне гамҽлгҽ ашырырга тиешле 

затның ҥлемен раслый торган яки аны ҥлгҽн дип тану фактын раслый торган 

документ; 

җирле бюджетка административ штраф тҥлҽҥче хосусый эшмҽкҽрнең банкрот 

дип танылуына бҽйле рҽвештҽ эшчҽнлегенең туктатылуы турында Хосусый 

эшмҽкҽрлҽрнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан, оешма – җирле бюджетка 

администартив штраф тҥлҽҥченең бетерелҥенҽ бҽйле рҽвештҽ эшчҽнлеген туктатуы 

турында Юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ мҽгълҥматларны 

эченҽ алган документ; 

бюджет керемнҽре администраторының бурычны тҥлҽтҥнең билгелҽнгҽн 

срогы (дҽгъва бирҥ срогы) чыгу, шул исҽптҽн җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча 

бурычны тҥлҽтҥ турында судка гариза тапшыруның кулдан ычкындырылган срогын 

consultantplus://offline/ref=1FCCEED1C7A2313FAFE9D5D508741B9B3ED307AD3651553DEB8CF8176522BB14642B879144A7AA97dAJDI
consultantplus://offline/ref=1FCCEED1C7A2313FAFE9D5D508741B9B3ED307AD3651553DEB8CF8176522BB14642B879144A0A89AdAJBI


торгызу турында суд тарафыннан билгелҽмҽ чыгарылуга бҽйле рҽвештҽ, җирле 

бюджетка бурычны тҥлҽтҥ мҿмкинлеген югалтуы турында суд акты;  

суд приставы-башкаручының “Башкару производствосы турында” 2007 елның 

2 октябрендҽге 229-ФЗ номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 1 ҿлешендҽ 3 

һҽм 4 пунктларында кҥздҽ тотылган нигезлҽр буенча башкару производствосының 

тҽмамлануы һҽм тҥлҽтҥчегҽ башкару документын кире кайтару турында чыгарылган 

карары. 

 

IV. АКТИВЛАР КЕРҤ ҺҼМ ЧЫГУ БУЕНЧА КОМИССИЯ ҺҼМ  ҖИРЛЕ 

БЮДЖЕТКА ТҤЛҼҤЛҼР БУЕНЧА БУРЫЧНЫ ТҤЛҼТТЕРҤГҼ ЫШАНЫЧ 

ЮКЛЫГЫН ТАНУ ҺҼМ АНЫ КИЧЕРҤ ТУРЫНДАГЫ КАРАРЛАРНЫ ҼЗЕРЛҼҤ 

МАКСАТЫННАН АНЫҢ ЭШЧҼНЛЕГЕ ТҼРТИБЕ ТУРЫНДАГЫ НИГЕЗЛҼМҼ 

 

4.1.  Комиссия составы керемнҽр администраторы тарафыннан даими нигездҽ 

раслана.  

4.2. Комиссия рҽистҽн, рҽис урынбасарыннан, комиссия секретареннан һҽм 

Комиссия ҽгъзаларыннан тора. Комиссия эшчҽнлеге белҽн Комиссия рҽисе, ул 

булмаган очракта – рҽис урынбасары идарҽ итҽ.  

4.3. Комиссия утырышы кирҽк булган очракларда уздырыла.  

4.4. Комиссия утырышы, ҽгҽр дҽ анда ҽгъзаларның гомуми саныннан ҿчтҽн 

ике ҿлешеннҽн ким булмаган сандагы кешелҽр катнаша икҽн, узган булып санала.  

Комиссия карары Комиссия ҽгъзаларының кҥпчелек ачык тавыш бирҥлҽре саны 

буенча беркетмҽ формасында кабул ителҽ. Тавышлар саны тигез булган очракта 

хҽлиткеч тавышка Комиссия рҽисе ия була.  

4.5. Комиссия утырышы беркетмҽсе рҽислек итҥче һҽм комиссиянең 

утырышта катнашкан барлык ҽгъзалары тарафыннан имзалана.  

4.6. Комиссия 10 кҿн дҽвамында керемнҽр администраторы  тарафыннан 

тҽкъдим ителгҽн документлар исемлеген Тҽртипнең 10 пункты нигезендҽ карый һҽм 

җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юклыгы һҽм аны 

кичерҥ турындагы карар проектын ҽзерли.  

4.7. Җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч юклыгы 

турындагы карар тҥбҽндҽгелҽрне ҥз эченҽ алган акт белҽн рҽсмилҽштерелҽ (3 нче 

кушымта):  

а) оешманың тулы атамасы (физик затның фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме); 

б) салым тҥлҽҥченең идентификация номеры, тҿп дҽҥлҽт теркҽҥ номеры, 

оешманың салым тҥлҽҥчесен учетка кую сҽбҽплҽре коды (физик затның салым 

тҥлҽҥчесенең идентификация номеры); 

в) бурыч китереп чыгарган штраф турында мҽгълҥматлар; 

г) бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычны исҽпкҽ алуда кулланыла торган Россия 

Федерациясе бюджетлары керемнҽренең классификациясе коды, аның атамасы; 

д) җирле бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча барлыкка килгҽн бурыч суммасы; 

е) бюджетка административ штраф тҥлҽҥ буенча бурычны тҥлҽтҥгҽ 

ышанычның юклыгын тану турында карар кабул итҥ датасы; 

ж) комиссия ҽгъзалары имзасы. 

4.8. җирле бюджетка административ штраф тҥлҽҥ буенча бурычны 



тҥлҽттерҥгҽ  ышаныч юклыгын тану  һҽм аны кичерҥ турында Комиссия 

тарафыннан рҽсмилҽштерелгҽн акт керемнҽр администраторы җитҽкчесе 

тарафыннан раслана. 



 

“Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы” 

муниципаль берҽмлеге бюджетына  

тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ  

ышаныч юк дип тану һҽм аларны кичерҥ  

турында карар кабул итҥ тҽртибенҽ  

1 нче кушымта 
 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” муниципаль берҽмлеге бюджетына  

салым булмаган керемнҽр тҿрлҽрендҽге тҥлҽҥлҽр буенча 

 _______ ел ҿчен 

________________________________________________ 
(керемнҽр администраторы) 

кичерелгҽн бурычлар  

РЕЕСТРЫ 
 

(сум.) 

№ 

п/п 

Бурычны 

тҥлҽттерҥгҽ 

ышаныч юк 

дип тану ҿчен 

нигез  

Оешманың исеме 

(ИНН/КПП), физик затның 

Ф.И.Ҽ.и.  

(булган очракта, ИНН) 

Тҥлҽҥ 

тҿре  

Тҥлҽҥ буенча бурыч 

барлыкка килҥ срогы  

Кичерелгҽн бурыч 

суммасы, барлыгы 

Шул исҽптҽн: 

Тҿп 

бурыч 

Пенилар Штрафлар 

         

         

БАРЛЫГЫ       

 

Җитҽкче                                                                                                           ____________ _____________________ 
                                                                                      М.У.                                                                                 (имза)                       (Ф.И.О.) 



“Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы” 

муниципаль берҽмлеге бюджетына  

тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ 

ышаныч юк дип тану һҽм аларны кичерҥ 

турында карар кабул итҥ тҽртибенҽ 

2 нче кушымта 
 

 

Исҽп-хисаплардан  

_________________________________________ 
               (керемнҽр администраторы) 

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы” 

муниципаль берҽмлеге бюджетына  

тҥлҽҥлҽр буенча бурычларның исҽпкҽ алынган суммасы 
 

____________________________________________________ 

(оешманың исеме (ИНН/КПП), 

физик затның Ф.И.Ҽ.и., (булган очракта ИНН)  

_______________елга торышта 

 турындагы  

ҾЗЕМТҼ 
 (сум.) 

№ 

п/п 

Тҥлҽҥ 

тҿре 

Тҥлҽҥ буенча бурыч 

барлыкка килҥ срогы 

Тҥлҽҥ буенча 

барлык бурыч 

Шул исҽптҽн: 

Тҿп бурыч Пенилар Штрафлар 

       

       

       

       

БАРЛЫГЫ     

 

Җитҽкче                                               ____________ _____________________ 
                                              М.У.                                         (имза)                   (Ф.И.Ҽ.и.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы” 

муниципаль берҽмлеге бюджетына 

тҥлҽҥлҽр буенча бурычларны тҥлҽттерҥгҽ 

ышаныч юк дип тану һҽм аларны кичерҥ 

турында карар кабул итҥ тҽртибенҽ 

3 нче кушымта 
 

 

Бюджетка тҥлҽҥлҽр буенча бурычны тҥлҽттерҥгҽ ышаныч булмавын тану һҽм аны 

кичерҥ турында 

АКТ 
 

от «____» _______________ 20__ г.                                                                    № ____ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                      (оешманың тулы исеме, физик затның фамилиясе, исеме, ҽтисенең исеме) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                             (ИНН, ОГРН, КПП) 

 

Аның буенча бурыч барлыкка килгҽн тҥлҽҥ турындагы мҽгълҥматлар 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                   (КДБ һҽм аның тулы исеме) 

Бурыч суммасы  __________ сум ____ тиен. 
 

Тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                         (реквизитлары кҥрсҽтелгҽн конкрет документлар кҥрсҽтелҽ) 

 

Комиссия рҽисе _____________________/_____________/________________ 
                                                               (вазыйфа)                     (имза)                     (Ф.И.Ҽ.и.) 

Комиссия ҽгъзалары: 

___________________________/_____________/______________ 
                                                             (вазыйфа)                      (имза)                      (Ф.И.Ҽ.и.) 

___________________________________________/_____________/_______________ 
                                                           (вазыйфа)                         (имза)                   (Ф.И.Ҽ.и.) 

 

 

 

 


