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КАРАР
Вакытында түләнмәгән
суммалар,пенялар һәм
штрафлар буенча бурычларның
җирле салымнарын түләтүгә
өстәмә нигезләүләр билгеләү
өметсез дип танылу турында
Россия Федерациясе Салым кодексының 59 статьясындагы 3 пункты нигезендә
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Лаеш шәһәр Советы карары:
1. Җир салымы һәм физик затлар мөлкәтенә салым, әлеге салымнар, пенялар һәм
штрафлар буенча бурычлар
недоимкасын түләтүне ышанычсыз дип тануга өстәмә
нигезләүләр билгеләргә:
- варислар мираска хокуктан баш тарткан, варислар булмаган яисә мирас ачылган
көннән бер ел дәвамында мираска алынмаган очракта, вафат булган яисә вафат булган физик
затларның недоимкасы, пенялар һәм штрафлар буенча бурычы булу.
2. Җир салымы һәм физик затлар мөлкәтенә салым буенча недоимканы түләтүне
өметсез дип тануның өстәмә нигезләүләре булуын раслый торган документлар
-физик затның яшәү урыны буенча салым органының пенялар һәм штрафлар буенча
недоимка һәм бурыч суммалары турында белешмәсе;
физик затларның гражданлык хәле актларын теркәүне гамәлгә ашыручы орган
тарафыннан физик затның үлеме фактын теркәү турында белешмәләр;
мирас хокукы турында таныклык бирүгә белешмәләр булмау турында салым органы
белешмәсе.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә. Әлеге карар закон
көченә кергән көннән Лаеш шәһәр Советының 2019 елның 11 октябрендәге 40 номерлы
карары җирле салымнар буенча недоимканы, пенялар һәм штрафлар буенча бурычны
түләтүне ышанычсыз дип тануның өстәмә нигезләүләрен билгеләү турында карары үз көчен
югалткан дип таныла.
4.Әлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында” Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге htth://pravo.tatarstan.ru
веб-адресы буенча, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Лаеш муниципаль
районының рәсми сайтында: htth://laishevo.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы Лаеш

муниципаль районының Лаеш шәһәре территориясендәге махсус мәгълүматлар
стендларында бастырып чыгарырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының Лаеш шәһәре Советының план-бюджет комиссиясенә һәм икътисадый үсешенә
йөкләргә.
Башлык Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районыЛаеш шәһәр Советы рәисе
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