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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Туктар-Урдаласы авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле бюджетына түләүләр буенча бурычларны
түләтүгә ышанычсыз дип тану турында карарлар кабул итү тәртибен раслау хакында

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 47.2 статьясы, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2016 елның 6 маендагы «Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларына түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турында
карарлар кабул итү тәртибенә карата гомуми таләпләр турында» 393 номерлы карары
нигезендә Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «ТуктарУрдаласы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Советы КАРАР БИРДЕ:
1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Туктар-Урдаласы
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле бюджетына түләүләр буенча
бурычларны түләтүгә ышанычсыз дип тану турында карарлар кабул итүнең тәкъдим
ителгән тәртибен расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы, Лениногорск районы, ТуктарУрдаласы авылы, Совет ур., 98 адресы буенча урнашкан административ бинада, Совет
ур., 103 йорт, Карагай авылы, Тельман ур., 31 йорт адресы буенча урнашкан КФҮ
бинасында урнашкан мәгълүмат стендларында, Лениногорск муниципаль районының
рәсми Интернет-сайтында «Авыл җирлекләре» бүлегендә һәм Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (pravo.tatarstan.r)
урнаштырырга.
.

.
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплыгымда калдырам.
Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районы
«Туктар-Урдаласы авыл җирлеге»
муниципаль берәмлеге башлыгы,
Совет рәисе
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Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы «Туктар-Урдаласы авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле бюджетына түләүләр буенча бурычларны
түләтүгә өметсез дип тану турында карарлар кабул итү тәртибе
1.1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «ТуктарУрдаласы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына (алга таба - тәртип)
түләүләр (түләү, пеня, штрафлар) буенча бурычларны түләттерү (төп бурыч) буенча
бурычларны түләттерү (төп бурыч) буенча өметсез дип тану һәм бетерү турында
карарлар кабул итүнең әлеге тәртибе Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районының «Туктар-Урдаласы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
бюджетына (алга таба-тәртип) түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану
очракларын билгели (алга таба-тәртип) - җирле бюджет), җирле бюджетка түләүләр
буенча бурычларны түләттерүгә ышанычсыз дип тану турында карарлар кабул итү өчен
нигез булуын раслаучы документлар исемлеге һәм активлар керү һәм кире кайтару
буенча комиссиянең эш тәртибе (алга таба-Комиссия).
1.2.Әлеге тәртип салымнар һәм җыемнар турындагы законнарда,
производствода бәхетсезлек очракларыннан һәм һөнәри авырулардан мәҗбүри
социаль иминләштерү турында Россия Федерациясе законнарында, Евразия
икътисадый берлеге хокукында һәм таможня җайга салу турында Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән түләүләргә, гавами-хокукый белем алдындагы акчалата
йөкләмәләргә кагылмый.
1.3.Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычлар белән җирле бюджетка
күчерелергә тиешле исәпләнгән һәм вакытында түләнмәгән түләүләр аңлашыла.
Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә ышанычсыз дип тану еллык
хисап төзү алдыннан инвентаризация үткәрү нәтиҗәләре буенча башкарыла.
1.4.Җирле бюджетка бурычларны түләттерүгә ышанычсызлыкны тану
инициаторы булып җирле бюджет керемнәренең баш администраторы тора, анда
исәпләүнең дөреслеген, бюджетка түләүләр, пенялар һәм алар буенча штрафларны
(алга таба - керемнәр администраторы) исәпләү, исәпкә алу һәм тикшереп тору
вәкаләтләре йөкләнгән.
1.5.Керемнәр администраторы әҗәтләрнең булуын ачыклый, әлеге Тәртипнең
3.1 пунктында каралган документларны җыя, рәсмиләштерә һәм җирле бюджетка
түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә ышанычсызлыкны тану турындагы
мәсьәләне комиссия каравына чыгара.

1.6.Керемнәр администраторы җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны
түләттерүгә өметсез дип тану турында Карар кабул итү турындагы актны кабул
ителгәннән соң биш эш көне эчендә Россия Федерациясенең бухгалтерлык исәбе
турындагы гамәлдәге законнары нигезендә бурыч суммаларын баланс исәбеннән
төшереп калдыруны гамәлгә ашыра. Бурычларны исәптән төшерү Россия Федерациясе
Бюджет кодексының 47.2 статьясындагы 5 пункты нигезендә башкарыла.
1.7.Керемнәрнең администраторы салым булмаган керемнәр төрләре буенча
җирле бюджетка түләүләр буенча исәпкә алынган бурычлар реестрын әлеге Тәртипнең
1 нче кушымтасы нигезендә алып бара.
2. Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану
очраклары
2.1.Билгеләнгән срокта түләнмәгән бюджетка түләүләр (бюджетка түләүләр
буенча бурыч) очракта түләтүгә өметсез дип таныла:
1) Россия Федерациясе Граждан процессуаль законнарында билгеләнгән
тәртиптә вафат булган физик затның бюджетка түләүчесенең үлеме яисә аның вафат
булуы турында белдерү;
2) «Бөлгенлек (банкротлык) турында» 2002 елның 26 октябрендәге 127 - ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә-бурычлы мөлкәтнең җитәрлек булмавы аркасында
түләнмәгән бюджетка түләүләр буенча бурычлар өлешендә бюджетка түләүче
индивидуаль эшкуарны банкрот дип тану;
3) «Бөлгенлек (банкротлык) турында» 2002 елның 26 октябрендәге 127-ФЗ
номерлы Федераль закон нигезендә - күрсәтелгән Федераль закон нигезендә
кредиторлар белән исәп-хисаплар тәмамланганнан соң түләнмәгән бюджетка түләүләр
буенча бурычлар өлешендә индивидуаль эшкуар булмаган гражданны банкрот дип
тану;
4) оешма мөлкәтенең җитмәве һәм (яки) әлеге оешманы гамәлгә куючылар
(катнашучылар) тарафыннан Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән
чикләрдә һәм тәртиптә түләү мөмкинлеге булмау сәбәпле түләнгән бюджетка түләүләр
буенча бурычлар өлешендә оешманы - түләүче оешманы бюджетка түләүләрне
бетерү;
5) хөкем ителгәннәргә карата штраф яки суд тарафыннан карар кабул итү
рәвешендә җәзага карата амнистия яки ярлыкау турындагы актларны куллану, алар
нигезендә керемнәр администраторы бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләтү
мөмкинлеген югалта;
6) «Башкарма производство турында» 2007 елның 2 октябрендәге 229-ФЗ
номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 1 өлешенең 3 яки 4 пунктында каралган
нигез буенча суд приставы-башкаручы тарафыннан башкару производствосын
тәмамлау турында карар чыгару, әгәр бюджетка түләүләр буенча бурыч биш елдан
артык булган датадан соң, түбәндәге очракларда башкарма документны түләтүчегә
кире кайтару турында;
бурыч күләме бөлгенлек турындагы эш буенча җитештерү кузгату өчен
бурычлының бөлгенлек (банкротлык) турында Россия Федерациясе законнары белән
билгеләнгән таләпләр күләменнән артмый;
суд тарафыннан түләүчене банкрот дип тану турында гариза кире кайтарылды
яки банкротлык турында эш буенча банкротлык турында эш туктатылды;
7) теркәүче орган карары буенча юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан
юридик затны төшереп калдыру һәм эш бирүчегә 2007 елның 2 октябрендәге Федераль
законның 46 статьясындагы 1 өлешенең 3 яки 4 пунктында каралган нигез буенча
башкару эшләрен тәмамлау турында суд приставы-башкаручы тарафыннан элек
чыгарылган карарның булу-булмавы. № 229-ФЗ «башкарма производство турында» гы
Федераль закон, - оешманың мөлкәте җитмәү һәм аны гамәлгә куючылар
(катнашучылар) тарафыннан Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда
түләү мөмкинлеге булмау сәбәпле түләнмәгән бюджетка түләүләр буенча бурычлар
өлешендә. Теркәүче органның юридик затны юридик затларның бердәм дәүләт

реестрыннан төшереп калдыру турындагы карарын 2001 елның 8 августындагы
Федераль закон нигезендә тану очрагында. «Юридик затларны һәм индивидуаль
эшкуарларны дәүләт теркәвенә алу турында» № 129-ФЗ Федераль Законның гамәлдә
түгеллеге, әлеге пункт нигезендә элек түләнүгә өметсез дип танылган бюджетка
түләүләр буенча бурыч бюджет (бухгалтерия) исәбендә торгызылырга тиеш.
2.2. Әлеге Тәртипнең 2.1 пунктында каралган очраклар белән беррәттән,
административ җәза билгеләү турында карар чыгарган судья, орган, вазыйфаи зат
административ җәза билгеләү турында Россия Федерациясе кодексында каралган
очракларда административ җәза билгеләү турындагы карарны үтәүне туктату турында
карар чыгарылган очракта, түләнмәгән административ штрафлар түләтүгә өметсез дип
таныла.
3. Җирле бюджетка түләүләр буенча түләтүгә һәм аны исәптән төшерүгә ышанычсыз
дип тану турында карарлар кабул итү өчен нигез булуын раслаучы документлар
исемлеге
3. 1.Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә һәм аны исәптән
төшерүгә ышанычсыз дип тану турында карарлар кабул итү өчен нигезләрнең булуын
раслаучы документлар булып тора:
а) инвентаризация нәтиҗәләре турында акт (Ф. 0504835, Россия Финанс
министрлыгының «Дәүләт хакимияте органнары (дәүләт органнары), җирле үзидарә
органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары белән идарә итү органнары, дәүләт
(муниципаль) учреждениеләре тарафыннан кулланыла торган беренчел исәп
документлары һәм бухгалтерлык исәбе регистрлары рәвешләрен һәм аларны куллану
буенча методик күрсәтмәләрне раслау турында» 2015 елның 30 мартындагы 52н
номерлы боерыгы (алга таба - Россия Финанс министрлыгының 2015 елның 30
мартындагы 52н номерлы боерыгы);
б) керемнәр буенча исәп-хисапларның инвентаризация Исемлеге (ф. 0504091,
Россия Финанс министрлыгының 2015 елның 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы
белән расланган ф. 0504091);
в) җирле бюджетка түләүләр буенча түләүләрнең исәпкә алына торган
суммалары турында керемнәр администраторының хисаплылыгыннан әлеге Тәртипкә
2 нче кушымта нигезендә форма буенча өземтә;
г) керемнәр администраторының җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны
түләтүне тәэмин итү буенча күрелгән чаралар турында белешмәсе;
д) җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану
очракларын раслаучы документлар:
физик зат - бюджетка түләүләр түләүченең үлүе турында таныклаучы яисә аның
вафатына хәбәр итү фактын раслаучы документ;
конкурс производствосын тәмамлау яисә индивидуаль эшкуар булып торучы
граждан мөлкәтен сату тәмамлануы турында суд акты, шулай ук, суд актын Мөстәкыйль
дип тану турында суд актын кабул итүгә бәйле рәвештә, физик зат - шәхси эшмәкәр
сыйфатында бюджет эшчәнлеге өчен түләүләрне туктату турында индивидуаль
эшкуарларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр булган документ;
конкурс эшләрен тәмамлау яисә түләүче граждан мөлкәтен гамәлгә ашыруны
тәмамлау турында суд акты;
бюджетка түләүче оешма ликвидациясенә бәйле рәвештә эшчәнлекне туктату
турында юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан белешмәләр үз эченә алган
документ;
юридик затны - түләүчене бюджетка түләүләрне әлеге реестрдан теркәү органы
карары буенча төшереп калдыру турында юридик затларның бердәм дәүләт
реестрыннан белешмәләр үз эченә алган документ;

хөкем ителгәннәргә карата штраф рәвешендә җәзага карата амнистия яки
ярлыкау турында акт яки суд акты, аның нигезендә бюджет керемнәре администраторы
бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерү мөмкинлеген югалта;
“Башкарма производство турында" Федераль законның 46 статьясындагы 1
өлешенең 3 яки 4 пунктында каралган нигез буенча башкарма документны түләтүчегә
кире кайтаруга бәйле рәвештә суд пристав-башкаручысы карары;
бурычлыны мөстәкыйль (банкрот) дип тану яисә банкротлык турындагы эш
буенча эшне туктату турындагы гаризаны кире кайтару яки банкротлык турында эштә
кулланыла торган процедураларны үткәрү өчен суд чыгымнарын каплау өчен җитәрлек
акча булмау сәбәпле бөлгенлек турындагы эшне туктату турында суд акты;
административ җәза билгеләү турындагы карарны үтәүне туктату турында карар.
4. Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә һәм аны исәптән
төшерүгә ышанычсыз дип тану турында карарлар әзерләү максатларында активларны
керү һәм алу комиссиясе турында нигезләмә һәм аның гамәлләре тәртибе
4.1.Комиссия составы даими нигездә керемнәр администраторы тарафыннан
раслана.
4.2.Комиссия рәисе, рәис урынбасары, сәркатип һәм комиссия әгъзаларыннан
тора. Комиссия эшчәнлеге белән Рәис, ул булмаганда - рәис урынбасары җитәкчелек
итә.
4.3. Комиссия утырышлары кирәк булган саен үткәрелә.
4.4. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан
кимендә өчтән икесе катнашса, хокуклы дип санала. Комиссия карарлары беркетмә
рәвешендә комиссия әгъзаларының гади күпчелек тавышы белән ачык тавыш бирү
юлы белән кабул ителә. Тавышлар тигез булган очракта, хәлиткеч тавыш бирү хокукы
комиссия рәисе карамагында.
4.5. Комиссия утырышы беркетмәсенә рәислек итүче һәм утырышта катнашкан
барлык комиссия әгъзалары имза сала.
4.6. Комиссия 10 эш көне дәвамында керемнәр администраторы тәкъдим иткән
тәртипнең 3.1 пункты нигезендә документлар исемлеген карый һәм җирле бюджетка
түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә һәм аны исәптән төшерүгә өметсез дип тану
турында карар проектын әзерли.
4.7. Җирле бюджетка түләүләр буенча бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану
турындагы карар түбәндәге мәгълүматны үз эченә алган акт белән рәсмиләштерелә
(Татарстан Республикасы "Лениногорск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге
бюджетына түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану һәм исәптән
төшерү турында карарлар кабул итү тәртибенә 3 нче кушымта):
а) оешманың тулы исеме (физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме);
б) салым түләүченең идентификация номеры, төп дәүләт теркәү номеры, салым
түләүченең исәпкә кую сәбәбе коды (физик зат салым түләүченең идентификация
номеры (булган очракта);
в) бурыч турында мәгълүматлар;
г) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетына түләүләр буенча бурыч
исәпкә алына торган Россия Федерациясе бюджетлары керемнәрен классификацияләү
коды, аның исеме;
д) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түләүләр буенча
бурычлар суммасы;
е) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына тиешле түләүләр
буенча пенялар һәм штрафлар буенча бурычлар суммасы;
ж) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына түләүләр буенча
бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану турында Карар кабул итү датасы;
з) комиссия әгъзаларының имзалары.

4.8. Комиссия тарафыннан рәсмиләштерелгән җирле бюджетка түләүләр буенча
бурычларны түләттерүгә өметсез дип тану һәм аны исәптән төшерү турындагы акт
керемнәр администраторы җитәкчесе тарафыннан раслана.

Республикасы
Лениногорск
Татарстан
муниципаль районының «Туктар-Урдаласы
авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең
җирле
бюджетына
түләүләр
буенча
бурычларны түләтүгә өметсез дип тану
турында карарлар кабул итү Тәртибенә 1 нче
кушымта

N Бурычны
Оешма
Түләү Түләү
п/п өметсез
исеме
төре буенча
дип тану (ИНН/КПП),
бурыч
нигезе Ф.И.О. физик
барлыкка
зат исеме
килү
(ИНН булган
срогы
очракта)

Бетерелгән
бурыч
суммасы,
барлыгы

Шул исәптән:
Төп
Пенялар Штрафлар
бурыч

БАРЛЫГЫ
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «Туктар-Урдаласы
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджетына салым булмаган керемнәр төрләре
буенча исәпкә алынган бурычлар
РЕЕСТРЫ
__________________________
(керемнәр администраторы)

Җитәкче

_________ _________________________
(Имза)
(Ф.И.Ат.и.)
М.У.

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының «ТуктарУрдаласы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле бюджетына
түләүләр буенча бурычларны түләтүгә өметсез дип тану турында
карарлар кабул итү Тәртибенә 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының "Туктар-Урдаласы
авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге бюджетына түләүләрне түләү буенча
бурычларның исәпкә алына торган суммалары турында хисаптан ӨЗЕМТӘ
______________________________________
(оешманың исеме (ИНН/КПП),
Физик затның Ф.И.А.и. (ИНН булганда))
____________ ел
N Түләү
п/п төре

Түләү буенча бурыч
барлыкка килү срогы

(сумн.)
Түләү буенча
бурыч барлыгы

Шул исәптән:
Төп Пенялар Штрафлар
бурыч

БАРЛЫГЫ
Җитәкче

_________ _________________________
(Имза)
(Ф.И.Ат.и.)
М.У.

Татарстан Республикасы
Лениногорск муниципаль районының
«Туктар-Урдаласы авыл җирлеге»
муниципаль берәмлегенең җирле
бюджетына түләүләр буенча бурычларны
түләтүгә өметсез дип тану турында карарлар
кабул итү Тәртибенә 3 нче кушымта

Бурычны түләтүгә өметсез дип тану турында бюджетка түләүләргә һәм аны исәптән
чыгаруга АКТ
"__" _________ 20__ ел

N ______

_________________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________
__
(оешманың тулы исеме, физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме)
_________________________________________________________________________
__
(ИНН, ОГРН, КПП)
Турында мәгълүмат түләү, аның буенча барлыкка килгән
бурыч____________________________________________________________________
_______
_________________________________________________________________________
__
(КДБ һәм аның тулы исеме)
Бурычның скуммасы __________ сум __________ тиен.
Нигезендә________________________________________________________________
___________
_________________________________________________________________________
__
(реквизитлар күрсәтелгән конкрет документлар күрсәтелә)
Комиссия рәисе __________________/______________/___________________
(вазифа)
(имза)
(Ф.И.А.и.
Комиссия әгъзалары:
________________________/______________/___________________
(вазифа) (имза)
(Ф.И.Аи.)
________________________________________/______________/__________________
_
(Вазифа)
(имза)

