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Җирле салымнар буенча бурычларны, пенялар һәм 
штрафларны түләттерүдә өметсез дип тануның
 өстәмә нигезләрен билгеләү турында

Россия  Федерациясе  Салым  кодексының  59  статьясындагы  3  пункты  нигезендə
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Нармонка   авыл  җирлеге  Советы
КАРАР ИТТЕ: 

1. Физик затлар мөлкəтенə салым һəм җир салымы буенча недоимканы түлəттерүгə,
бу  очракларда  пенялар  һəм  штрафлар  буенча  бурычларны  түлəттерүгə  өметсез  дип
тануның өстəмə нигезлəрен билгелəү:

 -  Россия  Федерациясе  Граждан-процессуаль  законнары  белəн  билгелəнгəн
тəртиптə физик затның үлеменə яисə аның вафатына игълан ителүенə;; 

-  варисларның  мирас  хокукыннан  баш  тартуы,  варислары  булмаган  яки  мирас
алмаган  очракта,  үлгəннəрнең  яки  вафат  булган  физик  затларның  пеня  һəм  штрафлар
буенча бурычлары булу; мирас ачылганнан соң бер ел дəвамында мирас алмау.

 2.  Җир  салымы  һəм  физик  затлар  мөлкəтенə  салым  буенча  недоимканы
түлəттерүгə өметсез дип тануның өстəмə нигезлəренең, бу салымнар буенча пенялар һəм
штрафлар буенча бурычларның булуын раслаучы документлар булып тора: физик затның
яшəү  урыны  буенча  салым  органы  белешмəсе;  физик  затларның  гражданлык  хəле
актларын теркəүне гамəлгə ашыручы орган физик затның үлем фактын теркəү турында
мəгълүмат; мирас хокукы турында таныклык бирү турында салым органы белешмəсе.

 3. Әлеге карар рəсми басылып чыккан көненнəн үз көченə керə. 
4. Әлеге карарны Интернет мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендəге «Татарстан

Республикасы  хокукый  мəгълүмат  рəсми  порталында»  түбəндəге  адрес  буенча
бастырырга: htth://pravo.tatarstan.ru, Лаеш муниципаль районының Интернет мəгълүмати-
телекоммуникация  челтəрендəге  рəсми  сайтында  түбəндəге  адрес  буенча:
htth://laishevo.tatarstan.ru  һəм  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
Нармонка авыл җирлеге территориясендə махсус мəгълүмат стендларында. 

5.  Әлеге  карарның  үтəлешен  тикшереп  торуны  план-бюджет  комиссиясенə  һəм
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Нармонка  авыл җирлеге Советының
икътисадый үсешенə йөклəргə.

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы
Нармонка  авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рәисе                                                                                      Л.Д.Стерякова
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