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бюджетына түләүләр буенча бурычларны
түләтүгә өметсез дип тану турында
карарлар кабул итү тәртибен раслау
турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 47.2 статьясы нигезендә, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турында Карар кабул итү
тәртибенә карата гомуми таләпләр турында» 2016 елның 6 маендагы 393 номерлы
карары нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы
КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының җирле бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турында карарлар кабул итү
теркәлгән тәртибен расларга.
2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы бюджеты керемнәренең
баш администраторының бюджет вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы Татарстан
Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына расланган
Тәртип нигезендә эшне оештырырга.
3. Әлеге карарны http://pravo.tatarstan.ru Татарстан Республикасы хокукый
мәгълүматының рәсми порталында һәм http://agryz.tatarstan.ru Татарстан
Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Әгерҗе
муниципаль районы сайтында урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районы Советы законлылык, регламент һәм депутат этикасы буенча даими
комитетына йөкләргә.
Әгерҗе муниципаль районы Башлыгы,
Совет Рәисе

В. В. МАКАРОВ

Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районы Советының 2019
елның 22 маендагы 37-5 номерлы
карары белән расланды

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының җирле бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турында карарлар кабул итү
тәртибе
I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының җирле
бюджетына (алга таба - тәртип) түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип
тану һәм исәптән чыгару турында карарлар кабул итүнең әлеге тәртибе (алга таба җирле бюджет) Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының җирле
бюджетына түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану һәм аларны
исәптән чыгару турында карарлар кабул итү өчен нигезләр исемлеген һәм
активларны сайлап алу комиссиясе (алга таба - җирле бюджет) гамәлләре тәртибен
билгели.
1.2. Әлеге тәртип салымнар һәм җыемнар турында законнарда, җитештерүдәге
бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәргә бәйле авырулардан мәҗбүри социаль
иминләштерү турында Россия Федерациясе законнарында, Евразия икътисадый
берлеге һәм таможня эше турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
түләүләргә кагылмый.
1.3. Әлеге тәртиптә җирле бюджетка түләүләр буенча бурычлар дигәндә
муниципаль учреждениеләр, предприятиеләр каршында барлыкка килгән һәм җирле
бюджетка күчерелергә тиешле бурыч йөкләмәләре аңлашыла. Җирле бюджетка
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану инвентарьлаштыру үткәрү
нәтиҗәләре буенча еллык хисап төзү алдыннан башкарыла.
1.4. Җирле бюджетка бурычларны түләтүгә өметсез дип тану инициаторы –
җирле бюджет керемнәренең баш администраторы - Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы.
1.5. Керемнәр администраторы бурычлар булуны ачыклый, документлар
җыюны, рәсмиләштерүне гамәлгә ашыра һәм җирле бюджетка түләүләр буенча
бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турындагы мәсьәләне чыгара.
1.6. Керемнәрнең администраторы җирле бюджетка түләүләр буенча
бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турында Карар кабул ителгән көннән соң

биш эш көне эчендә бухгалтерлык исәбе турында Россия Федерациясенең гамәлдәге
законнары нигезендә баланс исәбеннән бурычлар суммасын төшереп калдыруны
гамәлгә ашыра. Бурычны бетерү Россия Федерациясе Бюджет кодексының 47.2
статьясындагы 5 пункты нигезендә башкарыла.
1.7. Керемнәр администраторы җирле бюджетка салым булмаган керемнәр
төрләре буенча 1 санлы әлеге Тәртипнең кушымтасы нигезендә исәптән чыгарылган
бурычлар реестрын алып бара.
II. ҖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТҮЛӘҮЛӘР БУЕНЧА БУРЫЧЛАРНЫ ТҮЛӘТҮГӘ
ӨМЕТСЕЗ ДИП ТАНУ ОЧРАКЛАРЫ
2.1. Бурыч түләтүгә өметсез дип таныла һәм түбәндәге очракларда гамәлдән
чыгарылырга тиеш:
а) физик зат – административ штраф түләүче вафат булганда яки Россия
Федерациясе гражданлык процессуаль законнарында билгеләнгән тәртиптә үлгән
дип игълан ителгәндә;
б) шәхси эшмәкәр – административ штраф түләүче “Бөлгенлеккә төшү
(банкротлык) турында” 2002 елның 26 октябрендәге 127 номерлы Федераль закон
нигезендә җирле бюджетка түләүләр буенча бурычлы затның мөлкәте җитмәү
сәбәпле түләнмәгән бурычлары өлешендә банкрот дип танылган очракта;
в) оешманың – административ штраф түләүченең оешма милкенең җитәрлек
булмавы һәм (яки) әлеге оешманың гамәлгә куючылары (катнашучылар)
тарафыннан Россия Федерациясе законында билгеләнгән чикләрдә һәм тәртиптә
түләнелмәгән бурычы өчен бетерелүе очрагында;
г) бюджет керемнәре администраторының бурычны түләтүнең билгеләнгән
срогы (дәгъва бирү срогы) чыгу, шул исәптән җирле бюджетка түләүләр буенча
бурычны түләтү турында судка гариза тапшыруның югалган вакытын кире
кайтарудан баш тарту турында суд тарафыннан билгеләмә чыгарылуга бәйле
рәвештә, җирле бюджетка бурычны түләтү мөмкинлеген югалтуы турында кабул
ителгән суд акты;
д) суд приставы-башкаручы тарафыннан “Башкару производствосы турында”
2007 елның 2 октябрендәге 229 номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 1
өлешендә 3 һәм 4 пунктларында күздә тотылган нигезләр буенча башкару
производствосының тәмамлануы һәм түләтүчегә башкару документын кире кайтару
турында карар чыгарылганда, түбәндәге очракларда, бюджетка түләүләр буенча
бурычның барлыкка килү датасыннан биш елдан күбрәк вакыт узганда:
бурыч күләме бөлгенлеккә төшү турындагы эш буенча производство кузгату
өчен бөлгенлеккә төшү (банкротлык) турында Россия Федерациясе законында
билгеләнгәнчә, бурыч күләме бурычлыга карата таләпләр күләменнән артып
китмәгәндә;
бюджетка түләүләр түләүчене банкрот дип тану турында гариза суд

тарафыннан кире кайтарылганда яки банкротлык турында эштә кулланыла торган
процедураларны үткәрүгә суд чыгымнарын каплау өчен җитәрлек күләмдә акча
булмау сәбәпле банкротлык турында эш производствосы туктатылганда.
2.2. 2.1 пунктында каралган очраклардан тыш. Әлеге Тәртипнең үзвакытында
түләнмәгән административ штрафлары, Административ хокук бозулар турында
Россия Федерациясе Кодексында административ җәза билгеләнү турындагы
карарны башкару өчен каралган срок чыгу очрагында, мондый срокны өзү, туктатып
тору яки озайту турындагы нигезләр булмаган очракта, түләттерелүләре өметсез дип
танылалар.

III. ҖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТҮЛӘҮЛӘР БУЕНЧА БУРЫЧЛАРНЫ ТҮЛӘТҮГӘ
ӨМЕТСЕЗ ДИП ТАНУ ҺӘМ АНЫ ГАМӘЛДӘН ЧЫГАРУ ТУРЫНДА КАРАР
КАБУЛ ИТҮ ӨЧЕН НИГЕЗЛӘР БУЛУЫН РАСЛЫЙ ТОРГАН ДОКУМЕНТЛАР
ИСЕМЛЕГЕ
3.1. Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану
турында Карар кабул итү өчен нигез булуны раслаучы документлар булып тора:
а) инвентарьлаштыру нәтиҗәләре турындагы акт (ф. 0504835, “Дәүләт
хакимияте органнары (дәүләт органнары), җирле үзидарә органнары, дәүләтнең
бюджеттан тыш фондлары белән идарә органнары, дәүләт (муниципаль)
учреждениеләре тарафыннан кабул ителгән беренче исәпкә алу документлары һәм
бухгалтерлык исәп-хисаплары регистрлары формаларын һәм аларны куллану буенча
методик күрсәтмәләрне раслау турында” Россия Финанс министрлыгының 2015
елның 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы белән (алга таба - Россия Финанс
министрлыгының 2015 елның 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы) расланган);
б) кергән акчаларны исәпләү буенча инвентарьләштерү язулары (ф. 0504091,
Россия Финанслар министрлыгының 2015 елның 30 мартындагы 52н номерлы
боерыгы белән расланган);
в) керемнәр администраторы хисапларыннан җирле бюджетка түләүләр
буенча бурычларның исәпкә алынган суммасы турындагы өземтә, әлеге Тәртипкә 2
нче кушымта формасы буенча;
г) керемнәр администраторыннан җирле бюджетка түләүләр буенча бурычны
түләттерүне тәэмин итү буенча күрелгән чаралар турында белешмә;
д) җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану
очракларын раслаучы документлар:
физик затның – җирле бюджетка түләүләрне гамәлгә ашырырга тиешле
затның үлемен раслый торган яки аны үлгән дип тану фактын раслый торган
документ;
җирле бюджетка административ штраф түләүче шәхси эшмәкәрнең банкрот
дип танылуына бәйле рәвештә эшчәнлегенең туктатылуы турында хосусый
эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт реестрыннан, оешма – җирле бюджетка
администартив штраф түләүченең бетерелүенә бәйле рәвештә эшчәнлеген туктатуы

турында Юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан өземтә мәгълүматларны
эченә алган документ;
бюджет керемнәре администраторының бурычны түләтүнең билгеләнгән
срогы (дәгъва бирү срогы) чыгу, шул исәптән җирле бюджетка түләүләр буенча
бурычны түләтү турында судка гариза тапшыруның кулдан ычкындырылган срогын
торгызу турында суд тарафыннан билгеләмә чыгарылуга бәйле рәвештә, җирле
бюджетка бурычны түләтү мөмкинлеген югалтуы турында суд акты;
суд приставы-башкаручының “Башкару производствосы турында” 2007 елның
2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 1 өлешендә 3
һәм 4 пунктларында күздә тотылган нигезләр буенча башкару производствосының
тәмамлануы һәм түләтүчегә башкару документын кире кайтару турында чыгарылган
карары.
бюджет керемнәре администраторының бурычны түләтүнең билгеләнгән
срогы (дәгъва бирү срогы) чыгу, шул исәптән җирле бюджетка түләүләр буенча
бурычны түләтү турында судка гариза тапшыруның югалган вакытын торгызу
турында суд тарафыннан билгеләмә чыгарылуга бәйле рәвештә, җирле бюджетка
бурычны түләтү мөмкинлеген югалтуы турында суд акты;
суд приставы-башкаручының “Башкару производствосы турында” 2007 елның
2 октябрендәге 229 номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 1 өлешендә 3
һәм 4 пунктларында күздә тотылган нигезләр буенча башкару производствосының
тәмамлануы һәм түләтүчегә башкару документын кире кайтару турында чыгарылган
карары.
IV. ҖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТҮЛӘҮЛӘР БУЕНЧА БУРЫЧЛАРНЫ ТҮЛӘТҮГӘ
ӨМЕТСЕЗ ДИП ТАНУ ҺӘМ АНЫ ИСӘПТӘН ЧЫГАРУ ТУРЫНДА КАРАР
ӘЗЕРЛӘҮ МАКСАТЛАРЫНДА АКТИВЛАРНЫ САЙЛАУ ҺӘМ АНЫҢ
ГАМӘЛЛӘРЕ ТӘРТИБЕ БУЕНЧА КОМИССИЯ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ
4.1. Комиссия составы даими нигездә керемнәр администраторы тарафыннан
раслана.
4.2. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, рәис урынбасарыннан, секретаре
һәм әгъзаларыннан тора. Комиссия эшчәнлеге белән рәис урынбасары җитәкчелек
итә.
4.3. Комиссия утырышлары кирәк булганда үткәрелә.
4.4. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан
кимендә өчтән икесе катнашса, узган булып санала. Комиссия әгъзаларының
күпчелек ачык тавыш бирүләре саны буенча беркетмә формасында кабул ителә.
Тавышлар саны тигез булган очракта хәлиткеч тавышка Комиссия рәисе ия була.

4.5. Комиссия утырышы беркетмәсе комиссия рәисе һәм утырышта катнашкан
барлык әгъзалар тарафыннан имзалана.
4.6. Комиссия 10 эш көне дәвамында керемнәр администраторы тарафыннан
тәкъдим ителгән документлар исемлеген 3.1 пункты нигезендә карый. Җирле
бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану һәм аны исәптән
чыгару турында карар проектын әзерли.
4.7. Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычны түләтүгә өметсез дип тану
турындагы карар түбәндәгеләрне үз эченә алган 3нче номерлы кушымта формасы
буенча акт белән рәсмиләштерелә:
а) оешманың тулы атамасы (физик затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме);
б) салым түләүченең идентификация номеры, төп дәүләт теркәү номеры,
оешманың салым түләүчесен исәпкә кую сәбәпләре коды (физик затның салым
түләүчесенең идентификация номеры);
в) бурыч китереп чыгарган штраф турында мәгълүматлар;
г) бюджетка түләүләр буенча бурычны исәпкә алуда кулланыла торган Россия
Федерациясе бюджетлары керемнәренең классификациясе коды, аның атамасы;
д) җирле бюджетка түләүләр буенча барлыкка килгән бурыч суммасы;
е) бюджетка административ штраф түләү буенча бурычны түләтүгә өметсез
дип тану турында карар кабул итү датасы;
ж) комиссия әгъзалары имзасы.
4.8. Комиссия тарафыннан җирле бюджетка административ штраф түләү
буенча бурычны түләтүгә өметсез дип тану һәм аны исәптән чыгару турындагы
рәсмиләштерелгән акт керемнәр администраторы җитәкчесе тарафыннан раслана.

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
җирле бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә
өметсез дип тану һәм аларны исәптән
чыгару турында карар кабул итү
тәртибенә 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы җирле бюджетына салым
булмаган керемнәр төрләрендәге түләүләр буенча кичерелгән бурычлар реестры
елында
________________________
(Керемнәр администраторы)
(сум.)

№
т/с

Бурычны түләтүгә
өметсез дип тану
өчен нигез

Оешманың исеме
(ИНН/КПП), физик
затның Ф. И. Ә.и.
(ИНН булганда)

Түләү
төре

Түләү буенча
Кичерелгән
бурыч барлыкка бурыч суммасы,
килү вакыты
барлыгы

Шул исәптән:
Төп бурыч

ИТ

Җитәкче

___________
МП.

________________

(язылу) (Ф. И. О.)

Пенила
р

Штрафлар

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
җирле бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә
өметсез дип тану һәм аларны исәптән
чыгару турында карар кабул итү
тәртибенә 2 нче кушымта
Исәп-хисаплардан ___________________
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы җирле бюджетына түләүләр
буенча бурычларның исәпкә алынган суммалары турында
(керемнәр администраторы)
______________________________________________________
(оешманың исеме (ИНН/КПП), физик
Затның Ф.И.Ә.и. (ИНН булганда) _ _ _ _ елга торышы турындагы ӨЗЕМТӘ
(сум.)
№ т/с Түләү төре

Түләү буенча бурыч барлыкка килү Түләү
вакыты
бурыч

буенча

барлык Шул исәптән:
Төп бурыч

Пенилар Штрафлар

ИТ
Җитәкче

___________
МП.

________________

(язылу) (Ф. И. О.)

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
җирле бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә
өметсез дип тану һәм аларны исәптән
чыгару турында карар кабул итү
тәртибенә 3 нче кушымта
Бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләтүне өметсез дип тану һәм аны исәптән
чыгару турында АКТ
нче "__" ________ 20__ ел. № ______
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(оешманың тулы исеме, физик затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме)

________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)

Бурыч барлыкка килгән түләү турында мәгълүматлар
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(КББ һәм аның тулы исеме)

Бурыч суммасы ___________ сум _______ тиен.
Нигезендә
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(реквизитлар күрсәтелгән конкрет документлар күрсәтелә)

Комиссия рәисе _________________/_______________/________________
(вазифасы) (имза) (Ф. И. Ә.и.)

Комиссия әгъзалары:
___________________/________________/__________________
(вазифасы) (имза) (Ф. И. Ә.и.)

