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Җирле салымнар буенча недоимка, пеня, штрафларны түләттерүгә һәм 
исәптән төшерүгә өметсез дип тану һәм аларның өстәмә нигезләрен билгеләү

турында

Россия Федерациясе Салым кодексының 59 ст. 3 п., «Россия Федерациясендә 
җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131- 
ФЗ Федераль законы нигезендә, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районы «Яңгул авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Яңгул 
авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Җирле салымнар буенча недоимка, пеня, штрафларны түләттерүгә һәм 
исәптән төшерүгә өметсез дип тану һәм аларның өстәмә нигезләрен билгеләргә:

1.1. Суд тарафыннан вафат булган яки суд тарафыннан игълан ителгән физик 
затлардан милек варисыннан мирас булмаган очракта, шулай ук варисларның мирас 
хокукыннан яисә варис булмаган очракта, шул исәптән Россия Федерациясе 
милкенә мирас күчерелгән очракта, түбәндәге документлар нигезендә бурычлары 
бар:

а) ЗАГС органнары тарафыннан бирелгән физик затның үлемен дәүләт 
теркәвенә алу турындагы мәгълүматларны яисә физик затның Герб мөһере белән 
таныкланган үлемне игълан итү турында суд карарының күчермәләрен;

б) нотариаль гамәлләр кылырга вәкаләтле органнар (учреждениеләр) һәм мирас 
ачылганнан соң өч ел дәвамында аның мирас итеп алынмавы турында шәхси 
практика белән шөгыльләнүче нотариуслар белешмәләре;

в) Федераль салым хезмәтенең 2019 елның 2 апрелендәге №ММВ-7-8/164@ 
боерыгы (алга таба - тәртип) белән расланган пенялар, штрафлар һәм процентлар 
буенча бурычларны исәптән төшерү тәртибенә һәм Эзләүгә өметсез дип танылган 
документлар исемлегенә 2 нче кушымта нигезендә физик затлардан җирле салымнар 
буенча бурычлар суммалары турында салым органы белешмәләре.

1.2. Физик затлардан җирле салымнар буенча бурычлар, суд приставы- 
башкаручы тарафыннан түләттерү мөрәҗәгать ителергә мөмкин булган мөлкәт 
булмаганда, аның мөлкәтен эзләү буенча закон тарафыннан кабул ителгән барлык 
чаралар, бурыч барлыкка килгән вакыттан оч елдан артык вакыт узса, түбәндәге 
документлар нигезендә нәтиҗәсез булып чыга:

а) башкарма документны кире кайтару турындагы карарларның «башкарма 
производство турында «2007 елның 2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы Федераль



законның 46 һәм 47 статьялары нигезендә суд пристав-башкаручысы тарафыннан 
чыгарылган яисә өлешчә җитештерелмәгән күчермәләре, башкарма җитештерүне 
тәмамлау турында карарларның күчермәләре»;

б) түләтү турында суд карары күчермәләре;
в) бурычлы затның түләтүне гамәлгә ашырырга мөмкин булган мөлкәтнең 

булмавын раслаучы теркәү органнары документлары;
г) 2 нче кушымта формасы нигезендә физик затлардан җирле салымнар буенча 

бурычлар суммасы турында салым органы белешмәсе.
1.3. Бурычлының түбәндәге документлар нигезендә түләттерү мөмкин булган 

мөлкәте булмаган очракта, Россия Федерациясеннән читкә киткән физик затлардан 
җирле салымнар буенча бурычы 3 елдан артык булган очракта, түләү буенча 
бурычы 3 елдан артык булган очракта, түбәндәге документлар нигезендә 
түләттерелә ала торган мөлкәт булмаганда барлыкка килә.:

а) физик затның Россия Федерациясеннән читкә даими яшәү урынына чыгуын 
раслаучы миграция өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек функцияләрен гамәлгә 
ашыруга вәкаләтле органнар белешмәләре;

б) бурычлыда түләттерүне гамәлгә ашырырга мөмкин булган мөлкәтнең 
булмавын раслаучы теркәү органнары документлары;

в) 2 нче кушымта формасы нигезендә физик затлардан җирле салымнар буенча 
бурычлар суммасы турында салым органы белешмәләре.

2. Аерым салым түләүчеләр арасында булган недоимканы, пеня, штрафлар һәм 
процентлар буенча бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану турында карар 
оешманың урнашу урыны буенча салым органы белешмәсе яки физик затның яшәү 
урыны буенча недоимка һәм пеня һәм штрафлар, штрафлар буенча бурычлары 
суммалары турында салым органының №ММВ-7-8/164@ «недоимканы һәм пенялар, 
штрафлар һәм процентлар буенча бурычларны исәптән төшерү тәртибен раслау 
турында»белешмәсе нигезендә кабул ителә.

3. Бурычны исәптән төшерү турында Карар кабул ителгән датага җирле 
салымнар, пенялар һәм штрафлар буенча бурычлар исәптән чыгарылырга тиеш.

4. Әлеге карарны Балтач муниципаль районының рәсми сайтында, 
baltasi.tatarstan.ru интернет челтәрендә һәм http: //pravo .tatarstan. ш/. Татарстан 
Республикасының хокукый мәгълүмат порталында урнаштыру юлы белән игълан 
итәргә.

Яңгул авыл җирлеге башлыгы Р.Г. Гарипов


