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Муниципаль мөлкәтне һәм дәүләт милкендәге җир кишәрлекләрен (Балтач
муниципаль районы бюджетына керү өлешендә) һәм Татарстан
Республикасы Балтач муниципаль районы милкендәге җир
кишәрлекләреннән файдаланган өчен аренда түләве һәм өстәмә түләү (пеня)
буенча бурычларны түләтүгә һәм күчерүгә ышанычсыз дип тану тәртибе
турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

«Россия Федерациясе Бюджет кодексының 47.2 статьясына үзгәрешләр
кертү турында» 2020 елның 7 апрелендәге 114-ФЗ номерлы Федераль закон,
2020 елның 5 июнендәге 02-08-20 номерлы Балтач районы прокуратурасының
протесты, Балтач муниципаль районы Уставы нигезендә Татарстан
Республикасы Балтач район Советы карар итте:
1.
2014 елның 20 ноябрендәге 244 номерлы Балтач район Советы карары
белән расланган Муниципаль мөлкәтне һәм дәүләт милкендәге җир
кишәрлекләрен (Балтач муниципаль районы бюджетына керү өлешендә) һәм
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы милкендәге җир
кишәрлекләреннән файдаланган өчен аренда түләве һәм өстәмә түләү (пеня)
буенча бурычларны түләтүгә һәм күчерүгә ышанычсыз дип тану тәртибе
турында нигезләмәнең 1 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Әлеге нигезләмә (алга таба - Нигезләмә) гамәлдәге законнар нигезендә,
Нигезләмәдә саналган икътисадый, социаль-юридик характердагы сәбәпләр
аркасында мөмкин булмаган, Балтач муниципаль районы территориясендә
муниципаль мөлкәтне һәм җир кишәрлекләрен (алга таба - мөлкәт) файдаланган
өчен аренда түләве һәм өстәмә түләү (пеня) буенча арендага алучыларларның
бурычларын реаль чагылдыру максатларында эшләнде.
Бурычларны исәптән төшерү бурычлы - арендага алучы йөкләмәләрен
түбәндәге нигезләр буенча туктаткан очракта гамәлгә ашырыла:
1.
Билгеләнгән вакытта бюджетка түләнмәгән түләүләр (бюджетка түләүләр
буенча бурыч) түбәндәге очракта түләтүгә ышанычсыз дип таныла:
1) физик затның - бюджет түләүләрен түләүче үлгәндә яисә аны Россия
Федерациясе граждан-процессуаль законнарында билгеләнгән тәртиптә вафат
дип игълан иткәндә;
2) «Бөлгенлек (банкротлык) турында» 2002 елның 26 октябрендәге
127
- ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә - бурычлының мөлкәте җитмәү сәбәпле
түләнмәгән бюджетка түләүләр буенча бурыч өлешендә, шәхси эшкуарны бюджетка түләүләр түләүчене банкрот дип таныганда;

2.1) «Бөлгенлек (банкротлык) турында» 2002 елның 26 октябрендәге 127ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә - күрсәтелгән Федераль закон нигезендә
кредиторлар белән исәп-хисаплар тәмамланганнан соң түләнмәгән бюджетка
түләүләр буенча бурыч өлешендә, шәхси эшкуар булмаган гражданны банкрот
дип таныганда;
3) оешма мөлкәте җитәрлек булмау һәм (яки) әлеге оешманы оештыручылар
(катнашучылар) тарафыннан Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән
чикләрдә һәм тәртиптә түләү мөмкинлеге булмау сәбәпле түләнмәгән бюджетка
түләүләр буенча бурычлар өлешендә, оешманы бюджетка түләүче оешманы бюджетка түләүләр түләүчене япканда;
4) амнистия турында яки штрафлар рәвешендә җәзага тартылганнарга яисә
суд тарафыннан аның нигезендә бюджет керемнәре администраторы бюджетка
түләүләр буенча бурычларны түләтү мөмкинлеген югалта торган карар кабул итү
турында актлар кулланганда;
5) әгәр бюджетка түләүләр буенча бурыч барлыкка килү датасыннан биш
елдан артык вакыт узган булса, «Башкару эшчәнлеге турында» 2007 елның
2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы Федераль законның 46 статьясының
1
өлешенең 3 һәм 4 пунктында каралган нигез буенча башкарма документны
түләттерүчегә кайтару турында суд приставы-башкаручы тарафыннан башкару
эшчәнлеген тәмамлау турында һәм башкару документын түләтүчегә кире
кайтару турында карар чыгарылганда, түбәндәге очракларда:
банкротлык турында эш кузгату өчен бурыч күләме бөлгенлек (банкротлык)
турында Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән бурычлыга куелган
таләпләр күләменнән артмаса;
суд тарафыннан бюджетка түләүләр түләүчене банкрот дип тану турында
гариза кире кайтарылса яки банкротлык турында эштә кулланыла торган
процедураларны үткәрү өчен суд чыгымнарын каплау өчен җитәрлек акча
булмау сәбәпле банкротлык турында эшчәнлек туктатылса;
6) теркәүче орган карары буенча юридик затны юридик затларның бердәм
дәүләт реестрыннан төшереп калдыру һәм элек «Башкару эшчәнлеге турында»
2007 елның 2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы Федераль законның
46
статьясының 1 өлешенең 3 яки 4 пунктында каралган нигез буенча - оешманың
оешма мөлкәте җитмәү һәм аны гамәлгә куючылар (катнашучылар) тарафыннан
Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда түләнмәгән бюджетка
түләүләр буенча бурычлар өлешендә, түләттерүчегә башкару документын кире
кайтару сәбәпле, суд приставы - башкаручы тарафыннан башкару эшчәнлеген
тәмамлау турында карар булу-булмау. Теркәүче органның «Юридик затларны
һәм индивидуаль эшкуарларны дәүләт теркәве турында» 2001 елның 8
августындагы 129-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә юридик затны юридик
затларның бердәм дәүләт реестрыннан төшереп калдыру турында карары
гамәлгә яраксыз дип танылган булса, әлеге пунктча нигезендә элек түләтүгә
ышанычсыз дип танылган бюджетка түләүләр буенча бурыч бюджет
(бухгалтерлык) исәбендә торгызылырга тиеш.
2.
Әлеге статьяның 1 пунктында каралган очраклар белән беррәттән, әгәр
административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында каралган
очракларда административ җәза билгеләү турында карар чыгарган судья, орган,
вазыйфаи зат тарафыннан административ җәза билгеләү турында карар

чыгарылганда, түләнмәгән административ штрафлар түләтүгә ышанычсыз дип
таныла.».
2. Әлеге карарны районның рәсми baltasi.tatarstan.ru сайтында урнаштыру
юлы белән халыкка җиткерергә.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач район башкарма
комитетына йөкләргә.

Балтач муниципаль район башлыгы,
Балтач район Советы рәисе

