
Татарстан Республикасы  Кама Тамагы муниципаль районы 

Иске Казиле   авыл җирлеге Советы 

 

КАРАРЫ 

30  декабрь 2019 ел                                                                        №  128       

                                  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының “Җирле салымнар 

һәм җыемнар буенча пенялар, 

штрафлар недоимкалары һәм 

бурычларын түләтү һәм исәптән 

чыгаруны өметсез дип тануның өстәмә 

нигезләрен раслау турында” гы 2019  

елнын 17 октябрендэге 119 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында» 

 

 

          Россия Салым кодексының 59 статьясындагы 3 пункты нигезендҽ № 54-ТРЗ от 

19.07.2017 ел, № 54-ТРЗ «Региональ салымнар буенча недоимканы, пенялар һҽм 

штрафлар буенча бурычларны түлҽттерүгҽ өметсез дип тану өчен өстҽмҽ нигезлҽр 

билгелҽү турында», 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында 

«Кама Тамагы муниципаль районының Иске Казиле авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлеге Уставы һҽм, җирле салымнар һҽм җыемнар буенча бурычларны 

түлҽттерүгҽ,  «Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске 

Казиле авыл җирлеге» муниципаль берҽмлеге Советы карары: 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Иске Казиле авыл 

җирлеге Советының “Җирле салымнар һҽм җыемнар буенча пенялар, 

штрафлар недоимкалары һҽм бурычларын түлҽтү һҽм исҽптҽн чыгаруны 

өметсез дип тануның өстҽмҽ нигезлҽрен раслау турында” гы 2019  елнын 17 

октябрендэге 119 нчы карарына тубэндэге үзгҽрешлҽр кертергэ: 

 

карарның 1 пунктындагы 3 пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

“3) 2007 елның 2 октябрендҽге 229 - ФЗ номерлы “Башкарма производство турында” 

Федераль законның 46 статьясындагы 1 өлешенең 3 һҽм 4 пунктларында каралган 

нигезлҽр буенча башкарма җитештерүне тҽмамлау турында суд приставы-

башкаручы тарафыннан карар чыгарылуга бҽйле рҽвештҽ башкарма документлар 

буенча недоимканы, пенялар һҽм штрафлар буенча бурычларны мҽҗбүри түлҽттерү 

мөмкинлеге булмау;»; 

карарның 1 пунктындагы 4  пунктчасын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 



 

"4) үлгҽннҽрнең яки вафат булучыларның пенялары һҽм штрафлары буенча 

бурычлары, варисларның мирас хокукыннан баш тарткан, варислар булмаган яки 

мирас алмаган очракта, мирас ачылганнан соң өч ел дҽвамында Россия Федерациясе 

Граждан-процессуаль законнары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ булу.»; 

2 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

«2. Ҽлеге карарның 1 пунктында күрсҽтелгҽн нигезлҽр булганда, җирле салымнар 

буенча недоимканы түлҽттерүгҽ өметсез дип тану, бу салымнар буенча пенялар һҽм 

штрафлар буенча бурычлар булуын раслаучы документлар булып тубэндэгелэр 

торалар: 

 

1) салым гамҽлдҽн чыгарылу турындагы норматив хокукый акт турында 

белешмҽлҽр (исеме, номеры, датасы); 

2) тулэтеп булмаслык недоимка суммалары, пенялар, штрафлар һҽм процентлар 

буенча бурычлар турында салым органы белешмҽсе.; 

3) 2007 елның 2 октябрендҽге 229-ФЗ номерлы «Башкарма производство 

турында" Федераль законның 46 статьясындагы 1 өлешенең 3 һҽм 4 

пунктларында каралган нигезлҽр буенча башкарма документны түлҽтүчегҽ 

кире кайтарганда суд пристав-башкаручысы карарының күчермҽлҽре»; 

4) физик затларның Граждан хҽле актларын теркҽүне гамҽлгҽ ашыручы орган 

тарафыннан Россия Федерациясе Салым кодексының 85 статьясындагы 3 

пункты нигезендҽ салым органына кергҽн үлем фактын теркҽү турында 

белешмҽлҽр»; 

5) мираска хокук турында таныклык бирү турында белешмҽлҽрнең булмавы 

турында салым органы белешмҽсе.». 

3.   Ҽлеге карарны түбҽндҽге адреслар буенча урнашкан мҽгълүмат 

стендларында халыкка игълан итҽргҽ: 

1) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Иске Казиле 

авылы, Һади Такташ ур., 4; 

2) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Каратал 

авылы, Күпер урамы, 5; 

           3) Татарстан Республикасы, Кама Тамагы муниципаль районы, Атабай авылы, 

Үзҽк урамы, 14;  һҽм Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет»мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам. 

 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Иске Казиле 

авыл җирлеге башлыгы, Татарстан                                                      

Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Иске Казиле   авыл җирлеге 

Советы рҽисе                                                                                                И.Х.Сагьдиев 


