
СОВЕТ ВЕРХНЕСУБАШСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЛТАСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЕ 

РАЙОНЫ ЮГАРЫ СУБАШ 
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР
№119«21» октябрь 2019 г.

вметсез дип тану очен оетэмэ нигезлэр билгелэу хакында 
недоимканы, бурычларны тулэттеру Ьэм исэптэн твшеру 

жирле салымнар Ьэм пенялар буенча

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 59 ст. 3 п., «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэне оештыруньщ гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 
131-ФЗ Федераль законы нигезендэ, Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге Советына таянып, Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы Югары Субаш авыл жирлеге Советы

1. Жирле бюджетка кучерелергэ тиешле недоимканы, пенялар, штрафлар Ьэм 
башка мэжбури тулэулэр буенча бурычларны тулэттеругэ еметсез дип тануныц 
тубэндзге ©стэмэ нигезлэрен билгелэргэ::
1.1. Суд тарафыннан вафат булган яки суд тарафыннан игълан ителгэн физик 
затлардан милек варисыннан мирас булмаган очракта, шулай ук варисларныц 
мирас хокукыннан яисэ варис булмаган очракта, шул исэптэн Россия 
Федерациясе милкенэ мирас кучерелгэн очракта, тубэндзге документлар 
нигезендэ бурычлары бар:
а) ЗАГС орган нары тарафыннан бирелгэн физик затныц улемен дэулэт 
теркэвенэ алу турындагы мэгълуматларны яисэ физик затнын, Герб мейере 
белэн таныкланган улемне игълан иту турында суд карарынын кучермэлэрен;
б) нотариаль гамэллэр кылырга вэкалэтле органнар (учреждениелэр) Ьэм мирас 
ачылганнан соц еч ел дэвамында аныц мирас итеп алынмавы турында шэхси 
практика белэн шегыльлэнуче нотариуслар белешмэлэре;
в) Федераль салым хезмэтенец 2019 елныц 2 апрелендэге №ММВ-7-8/ 164(a) 
боерыгы (алга таба - тэргип) белэн расланган пенялар, штрафлар Ьэм 
процентлар буенча бурычларны исэптэн тешеру тэртибенэ Ьэм Эзлэугэ еметсез 
дип танылган документлар исемлегенэ 2 нче кушымта нигезендэ физик 
затлардан жирле салымнар буенча бурычлар суммалары турында салым органы 
белешмэлэре.
1.2. Бурычлылар булмаган очракта физик затлардан жирле салымнар буенча 
бурычлар, суд приставы-башкаручы тарафыннан тулэттеру морэжэгать 
ителергэ мемкин булган мелкэт булмаганда, анын мелкэтен эзлэу буенча закон 
тарафыннан кабул ителгэн барлык чаралар, бурыч барлыкка килгэн вакыттан
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еч елдан артык вакыт узса, тубэндэге документлар нигезендэ нэтижэсез булып 
чыкты.:
а) башкарма документны кире кайтару турындагы карарларныд «башкарма 
производство турында " 2007 елныц 2 октябрендэге 229-ФЗ номерлы Федераль 
законный 46 Ьэм 47 статьялары нигезендэ суд пристав-башкаручысы 
тарафыннан чыгарылган яисэ елешчэ житештерелмэгэн кучермэлэре, башкарма 
житештеруне тэмамлау турында карарларныд кучермэлэре»;
б) тулэту турында суд карары кучермэлэре;
в) бурычлыда тулэтуне гамэлгэ ашырырга мемкин булган мелкэтнен булмавын 
раслаучы теркэу органнары документлары;
г) Тэртипкэ 2 нче кушымта нигезендэ физик затлардан жирле салымнар буенча 
бурычлар суммасы турында салым органы белешмэсе.
1.3. Бурычлынын тубэндэге документлар нигезендэ тулэттеру мемкин булган 
мелкэте булмаган очракта, Россия Федерациясеннэн читкэ киткэн физик 
затлардан жирле салымнар буенча бурычы 3 елдан артык булган очракта, тулэу 
буенча бурычы 3 елдан артык булган очракта, тубэндэге документлар 
нигезендэ тулэттерелэ ала торган мелкэт булмаганда барлыкка килэ.:
а) физик затньщ Россия Федерациясеннэн читкэ даими яшэу урынына чыгуын 
раслаучы миграция елкэсендэ контроль Ьэм кузэтчелек функциялэрен гамэлгэ 
ашыруга вэкалэтле органнар белешмэлэре;
б) бурычлыда тулэттеруне гамэлгэ ашырырга мемкин булган мелкэтнен 
булмавын раслаучы теркэу органнары документлары;
в) физик затлардан жирле салымнар буенча бурычлар суммасы турында салым 
органы белешмэлэре, №2 кушымта нигезендэ, тэртипкэ 2 нче кушымта 
формасы буенча
2. Аерым салым тулэучелэр арасында булган недоимканы, пеня, штрафлар Ьэм 
процентлар буенча бурычларны тулэттеругэ еметсез дип тану турында карар 
оешманын урнашу урыны буенча салым органы белешмэсе яки физик затньщ 
яшэу урыны буенча недоимка Ьэм пеня Ьэм штрафлар, штрафлар буенча 
бурычлары суммалары турында салым органыныц белешмэсе нигезендэ кабул 
ителэ. № ММВ-7-8/164@ " недоимканы Ьэм пенялар, штрафлар Ьэм процентлар 
буенча бурычларны исэптэн тешеру тэртибен раслау турында»
3. Бурычны исэптэн тешеру турында Карар кабул ителгэн датага жирле 
салымнар, пенялар Ьэм штрафлар буенча бурычлар исэптэн чыгарылырга тиеш.
4. Элеге карарны Татарстан Республикасынын рэсми хокукый мэгълумат 
порталында урнаштырырга (<ш*1>) http://pravo.tatarstan.ru Татарстан 
Республикасы Балтач муниципаль районы сайтында "Интернет" мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ урнаштырылган.
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