ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
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№3/1
«

Ж|ирле салымнар буенча недоимканы, пенялар Ьэм штрафлар буенча бурычларны тулэтугэ
еметсез дип тануныц естэмэ нигезлэрен билгелэу турында
•

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 59 статьясы 3 пункты, Россия
Федераль салым хезмэтенец 2019 елньщ 2 апрелендэге «Тулэтугэ вметсез дип
танылган недоимканы Ьэм пенялар, штрафлар Ьэм процентлар буенча бурычларны
юкка чыгару тэртибен Ьэм Недоимканы, пенялар, штрафлар Ьэм процентлар буенча
бурычны тулэтугэ вметсез дип тану шартларын раслаучы документлар исемлеген
раслау турында» ММВ-7-8/164@ номерлы боерыгы нигезендэ
К АР АР БИРДЕ:
1. Дирле салымнар Ьэм жыемнар буенча недоимканы, пенялар Ьэм штрафлар
буенча бурычларны (алга таба - бурыч) тулэтугэ Ьэм юкка чыгаруга вметсез дип
тануныц встэмэ нигезлэрен билгелэргэ:
- вафат булган физик затларныц бурыч барлыкка килугэ еч елдан артык дата
белэн жир салымы Ьэм мелкэт салымы буенча;
- суд карары яисэ Башкарма комитет тарафыннан тапшырылган документлар
нигезендэ суд тэртибендэ хокукка сэлэтсез дип танылган психик тайпылышлары
булган затларныц жир салымы Ьэм мелкэт салымы буенча;
- Башкарма комитет тарафыннан бирелгэн документлар нигезендэ картлар
(ветераннар) йортларында яшэуче затларныц жир салымы Ьэм мелкэт салымы
буенча;
- суд карары нигезендэ Ьэм иректэн мэхрум иту урыннарында булган чорга
иректэн мэхрум иту урыннарында булган затларныц жир салымы Ьэм мелкэт
салымы буенча;
- белгенлек (банкротлык) турында эштэ кулланыла торган процедураларда
булган салым тулэучелэр буенча бурычлардан тыш, гамэлдэн чыгарылган салымнар
Ьэм жыемнар буенча, атап эйткэндэ:
а) гражданнардан Ьэм предприятиелэр, учреждениелэр, оешмалардан
милицияне тотуга, территориялэрне тезеклэндеругэ, мэгариф ихтыяждары ечен
максатчан жыемнар;
б) башка жирле салымнар Ьэм жыемнар;

в) рекламага салым;
г) жир салымы (2006 елныц 1 январена кадэр барлыкка килгэн йеклэмэлэр
буенча).
2. Салым тулэученец бурычларын юкка чыгару салым органы тарафыннан
элеге карар Ьэм салым тулэученец бурычлары турында белешмэ нигезендэ
башкарыла.
3. Элеге карар бурыч хасил булган мизгелдэн барлыкка килгэн хокук
менэсэбэтлэренэ гамэлдэ була.
4. Элеге карар 2021 елныц 1 январеннан, лэкин мэгълумат стендларында Ьэм
районныц рэсми сайтында урнаштырылган кеннэн бер ай вакыт узганнан соц, уз
кеченэ керэ.
•
5. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны Мусабай-Завод авыл жирлеге
Советыньщ законлылык Иэм хокук тэртибе буенча даими комиссиясенэ йеклэргз.
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