Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды тарафыннан үлгән иминләштерелгән
затларның хокукый дәвамчыларына индивидуаль
шәхси счетларның махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмаларын түләү кагыйдәләрен раслау турында 2014 ел, 30 июльдәге 711
номерлы

РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ ХӨКҮМӘТЕ КАРАРЫ
"Тупланма пенсия турында" Федераль законның 7 статьясының 6 өлеше һәм
"Рәсәй

Федерациясендә

тупланма

пенсияне

финанслау

өчен

акчаларны

инвестицияләү турында" Федераль законның 38 статьясындагы 3 пункты нигезендә,
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте карар бирә:
1. Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды тарафыннан үлгән иминләштерелгән
затларның хокукый дәвамчыларына индивидуаль шәхси счетларның махсус
өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмаларын түләү кагыйдәләрен расларга.
2. 2007 елның 3 ноябрендәге 741 номерлы "Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды
тарафыннан индивидуаль шәхси счетның махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмаларны үлгән иминиятләштерелгән затның хокукый дәвамчыларына түләү
кагыйдәләрен раслау турында"гы

Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте карары (Рәсәй

Федерациясе законнары җыелышы, 2007, № 46, 5580 статья) үз көчен югалткан дип
танырга.
3. Рәсәй Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгына әлеге карар
белән расланган Кагыйдәләрне куллану турында аңлатма бирергә.
4. Әлеге карар 2015 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә.
Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәт Рәисе
Д.А. МЕДВЕДЕВ

Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең
2014 елның 30 июлендәге
711 номерлы карары белән расланды

Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды тарафыннан үлгән иминләштерелгән
затларның хокукый дәвамчыларына шәхси счетларның махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия тупланмаларын түләү кагыйдәләре
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Әлеге кагыйдәләр индивидуаль шәхси счетларның махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары акчаларын түләү өчен үлгән иминләштерелгән
затларның хокукый дәвамчыларның мөрәҗәгать итү тәртибен, күрсәтелгән
түләүләрне гамәлгә ашыруның тәртибен, вакытын һәм вакытлылыгын һәм аларның
суммаларын исәпләү тәртибен билгели.
Әлеге Кагыйдәләрнең гамәлдә булуы үлгән иминләштерелгән затларның
хокукый дәвамчысына, аларның үлем датасына Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды
(алга таба - Фонд) аша гамәлгә ашырылган тупланма пенсиясен формалаштыруга
кагыла.
2. Әлеге Кагыйдәләрдә түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла:
"хокукый дәвамчылар" - гариза буенча законлы хокукый дәвамчылар һәм
закон буенча хокукый дәвамчылар;
" гариза буенча хокукый дәвамчылар" - пенсия тупланмалары акчаларын бүлү
турында гаризада күрсәтелгән затлар;
"закон буенча хокукый дәвамчылар":
-үлгән иминиятләштерелгән затның туганнары. Аларга пенсия тупланмалары
акчаларын түләү (тупланма пенсия формалаштыруга юнәлдерелгән ана (гаилә)

капиталы акчаларыннан һәм аны инвестицияләү нәтиҗәләреннән тыш) яшенә һәм
хезмәткә сәләтенә бәйсез рәвештә түбәндәге тәртиптә башкарыла:
беренче чиратта - балалар, шул исәптән уллыкка алынган, хатыны (ире) һәм
ата-анасы (уллыкка алучылар) (закон буенча беренче чираттагы

хокукый

дәвамчылар);
икенче чиратта – абыйлары-энеләре, апалары-сеңелләре, бабайлары-әбиләре
һәм оныклары (закон буенча икенче чираттагы буенча хокукый дәвамчылар);
әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында күрсәтелгән затлар.

Тупланма пенсия

формалаштыруга юнәлдерелгән ана (гаилә) капиталы акчаларының һәм аларны
инвестицияләү нәтиҗәләренең үлгән иминләштерелгән затка ашыгыч пенсия түләүе
рәвешендә түләнмәгән калдыкларына мөнәсәбәтле рәвештә;
"пенсия тупланмалары акчаларын бүлү турында гариза" - иминләштерелгән
затның үлгән очракта аның шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә алынган
пенсия

тупланмалары

формалаштыруга

(ана

юнәлдерелгән

(гаилә)

капиталының

акчаларыннан

һәм

тупланма
аларны

пенсиясен

инвестицияләү

нәтиҗәләреннән тыш) акчаларын түләү һәм алар арасында күрсәтелгән акчаларны
бүлү тәртибе хакында 1 кушымта нигезендәге гариза;
"пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза" - хокукый
дәвамчының үлгән кешенең индивидуаль шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында 2 нче кушымта нигезендәге
гаризасы;
"пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында гариза"– үлгән
иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында хокукый
дәвамчының 3 нче кушымта нигезендәге гаризасы;
"пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында карар" - Рәсәй Федерациясе
Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы раслаучы форма буенча пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турындагы гаризаны канәгатьләндерү турында

иминиятләштерелгән затның яшәү урыны буенча фондның территориаль органы
карары;
"пенсия тупланмалары акчаларын өстәмә түләү турында карар" - Рәсәй
Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы раслаучы форма буенча
өстәмә түләү өчен билгеләнгән пенсия тупланмалары акчаларын хокукый
дәвамчыларга түләү турында иминләштерелгән затның яшәү урыны буенча
фондның территориаль органы карары;
"пенсия тупланмалары акчаларын түләүдән баш тарту турында карар" - Рәсәй
Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы раслаучы форма буенча
пенсия тупланмалары акчаларын түләү турындагы гаризаны канәгатьләндерүдән
баш тарту турында иминиятләштерелгән затның яшәү урыны буенча фондның
территориаль органы карары;
"өстәмә түләү өчен билгеләнгән пенсия тупланмалары акчалары" - пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турында карар чыгарылган көннән башлап үлгән
иминиятләштерелгән затның индивидуаль шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары. Аларга тупланма пенсияне финанслауга иминият
кертемнәре (шул исәптән иминиятләштерелгән затның үлем елындагы иминият
кертемнәре), иминиятләштерелгән зат файдасына түләнгән өстәмә иминият
кертемнәре, тупланма пенсиягә өстәмә иминият кертемнәре, эш бирүченең
иминиятләштерелгән зат файдасына түләнгән кертемнәре, “Пенсия тупланмаларын
формалаштыруга һәм пенсия

тупланмаларын формалаштыруга дәүләт ярдәме

турында" Федераль закон нигезендә кергән пенсия тупланмаларын формалаштыруга
өстәмә иминият кертемнәре, шулай ук ана (гаилә) капиталы акчаларыннан гыйбарәт
булган

пенсия

тупланмаларын

инвестицияләү

нәтиҗәләре

һәм

аларны

инвестицияләү нәтиҗәләре, үлгән иминләштерелгән затка вакытында пенсия түләү
рәвешендә түләнмәгән суммалар керә.
3. Хокукый дәвамчылар, әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында күрсәтелгән
затлардан тыш, әгәр дә иминләштерелгән зат аңа тупланма пенсия һәм (яки)

вакытлы пенсия түләүләре билгеләнгәнче яисә күрсәтелгән пенсия күләменә
төзәтмәләр кертелгәнче һәм (яки) өстәмә пенсия тупланмаларын исәпкә алып,
вакытлы пенсия түләүләренә төзәтмәләр кертелгәнче үлсә, иминиятләштерелгән
затның үзенең шәхси счетының махсус

өлешендә исәпкә алынган (ана (гаилә)

капиталы акчаларыннан һәм аларны инвестицияләү нәтиҗәләреннән тыш) пенсия
тупланмалары акчаларын алу хокукына ия.
Әгәр дә иминләштерелгән зат, аңа ашыгыч пенсия түләүләре билгеләнгәннән
соң үлгән очракта, аның шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмалары калдыклары (ана (гаилә) капиталы акчаларыннан һәм аларны
инвестицияләү нәтиҗәләреннән тыш), аның шәхси счетының махсус өлешендә
исәпкә алынган, иминләштерелгән затка ашыгыч пенсия түләүләре рәвешендә
түләнмәгән суммалар, әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында күрсәтелгән затлардан
тыш, хокукый дәвамчыларга түләнергә тиеш.
4. Тупланма пенсия формалаштыруга юнәлдерелгән ана (гаилә) капиталы
акчаларының (акчаның бер өлешен) калган өлешен
нәтиҗәләре,

иминләштерелгән

затка

ашыгыч

һәм аларны инвестицияләү

пенсия

түләүләре

рәвешендә

түләнмәгән очракта, "Балалары булган гаиләләргә дәүләт ярдәменең өстәмә
чаралары турында" Федераль законның 3 статьясында билгеләнгән таләпләр
нигезендә , түбәндәге затларга түләнергә тиеш:
а)

Баласы туган әти (уллыкка алган әти) һәм шуңа бәйле рәвештә,

иминләштерелгән затның әлеге Федераль закон нигезендә аның өстәмә дәүләт
ярдәменең өстәмә чараларына хокукы барлыкка килгән зат (алга таба - дәүләт
ярдәменең өстәмә чаралары);
б) балигъ булмаган сабый (бала) яки балигълык яшенә җиткән, белем бирү
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмада көндезге бүлектә укучы бала (өстәмә белем
бирүче оешмадан тыш), әмма аңа 23 яшькә җиткәнчегә кадәр.
(РФ Хөкүмәтенең 2015 елның 4 февралендәге 98 номерлы карарының "б"
пунктчасы редакциясендә).

5. Үлгән иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси счетының махсус
өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмалары акчаларын түләү тупланма пенсия
формалаштыруга юнәлдерелгән (ана (гаилә) капиталы акчаларыннан һәм аларны
инвестицияләү нәтиҗәләреннән тыш) пенсия тупланмалары акчаларын аның яшәү
урыны буенча фондның территориаль органына иминләштерелгән зат биргән пенсия
тупланмалары акчаларын бүлү турындагы гариза нигезендә бирелә.
Үлгән иминләштерелгән зат пенсия тупланмалары акчаларын бүлү турында
бердән дә артыграк гариза биргән очракта, соңрак тапшырылган гариза карала.
Пенсия тупланмаларының акчаларын бүлү турында гариза булмаганда, бу
акчаларны закон буенча беренче чираттагы хокукый дәвамчыларга, ә алар
булмаганда закон буенча икенче чираттагы хокукый дәвамчыларга түләнә.
6. Бер үк хокукый дәвамчыдан үлгән иминләштерелгән затның яшәү урыны
буенча фондның территориаль органына (пенсия тупланмалары акчаларын түләү
турында, пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) әлеге
Кагыйдәләрнең 10 пунктында күрсәтелгән вакытта бирелгән берничә гаризаның
соңрак тапшырылганы карала.
7. Хокукый дәвамчыларга тиешле пенсия тупланмалары акчаларын түләү
үлгән иминләштерелгән затның пенсия тупланмалары акчалары хисабына пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турында гаризада күрсәтелгән ысул

белән

башкарыла.
8. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гаризалар буенча (пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) карарлар кабул итү, пенсия
тупланмалары акчаларын исәпләү һәм түләү иминләштерелгән затның яшәү урыны
буенча фондның территориаль органы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
9. Үлгән иминләштерелгән затның яшәү урыны буенча фондның территориаль
органы, иминләштерелгән затның үлеме турында белешмәне алгач, үлгән кешенең
индивидуаль

шәхси

счетының

махсус

өлешендә

исәпкә

алынган

пенсия

тупланмалары акчаларын гариза буенча алу мөмкинлеге турында хокукый
дәвамчыларга хәбәр итү чараларын күрә.
Закон буенча хокукый дәвамчылар турында мәгълүмат булганда, фондның
территориаль органы аларга хәбәр итү чаралар күрә.
Хокукый дәвамчыларга хәбәр итү, иминләштерелгән затның үлеме турында
белешмә турында документ алганнан соң 10 көннән дә соңга калмыйча заказлы хат
ярдәмендә

(аны тапшыру турында хәбәр итү шарты белән) гамәлгә ашырыла.

Хокукый дәвамчыларга хәбәр итү формасы Рәсәй Федерациясе Хезмәт һәм социаль
яклау министрлыгы тарафыннан раслана.
II. Хокукый дәвамчыларның пенсия тупланмалары акчаларын түләү (пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту) турында гариза белән мөрәҗәгать итү
тәртибе
10.

Хокукый

дәвамчыларның

мөрәҗәгате,

иминләштерелгән

затның

үлеменнән соң 6 ай узганчы, хокукый дәвамчы Фондның үзе сайлап алган теләсә
кайсы территориаль органына пенсия тупланмалары акчаларын түләү яисә пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында әлеге Кагыйдәләрнең 2 яки 3
кушымталарында каралган форма буенча гариза бирү юлы белән гамәлгә ашырыла.
Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза белән мөрәҗәгать итү
вакыты, мондый вакытны үткәреп җибәргән хокукый дәвамчы гаризасы буенча, суд
тәртибендә торгызылырга мөмкин.
11. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турындагы карар пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турында гариза (пенсия тупланмалары акчаларын
алудан баш тарту турында) һәм түбәндәге документлар (төп нөсхәләр яки әлеге
Кагыйдәләрнең 14 пунктында каралган тәртиптә расланган күчермәләр) нигезендә
кабул ителә:
а) хокукый дәвамчының шәхесен, яшен һәм яшәү урынын раслаучы документ;

б) хокукый дәвамчының законлы вәкиле өчен - хокукый дәвамчының законлы
вәкиленең шәхесн, вәкаләтләрен (уллыкка алучы, опекун, попечитель) раслаучы
документ;
в) закон буенча хокукый дәвамчылар өчен - иминләштерелгән зат белән
туганлык мөнәсәбәтләрен раслаучы документлар (туу турында таныклык, никах
турында таныклык, уллыкка алу турында таныклык, иминләштерелгән зат белән
туганлык дәрәҗәсен раслаучы башка документлар);
г) хокукый дәвамчы вәкилләре өчен - хокукый дәвамчы исеменнән кирәкле
документлар белән пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында (пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) гариза бирүгә хокукын
раслаучы (хокукый дәвамчыдан кирәкле документлар белән) нотариаль расланган
ышанычнамә;
д) пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында гариза биргәндә
хокукый дәвамчының
индивидуаль

вәкилләре өчен -

үлгән иминләштерелгән затның

шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия

тупланмаларының хокукый дәвамчыга тиешле акчаларын алудан баш тарту
турындагы опека һәм попечительлек органының беренчел рөхсәтен раслаучы
документ;
е) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турындагы гариза белән мөрәҗәгать
итү вакытын суд тәртибендә кире кайтарган хокукый дәвамчылар өчен - пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турындагы гариза белән мөрәҗәгать итү вакытын
торгызу турында суд карары;
ж) иминләштерелгән затның үлеме турында таныклык (булганда);
з) әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән
хокукый дәвамчылар өчен - иминләштерелгән заттан дәүләт ярдәменең өстәмә
чараларына хокук туганда исәпкә алынган балаларга карата ата булуны (уллыкка
алуны) раслаучы документлар, иминләштерелгән зат тууга (уллыкка алынуга) бәйле
рәвештә, әлеге балага карата ата-ана хокукыннан мәхрүм итү (иминләштерелгән

затның дәүләт ярдәменең өстәмә чараларына хокукы барлыкка килгән очракта),
атаның белә торып үз баласына карата шәхескә каршы җинаятьләрдән саналган
җинаять кылу фактлары булмау, шулай ук иминләштерелгән зат үлгән вакытта бала
балигълык яшенә җитмәгән булса, аны ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган дип
танылу очрагы (әлеге балаларның туу (уллыкка алу) турындагы таныклык), әти
кешенең ата-ана хокукыннан мәхрүм итү турындагы (уллыкка алуны гамәлдән
чыгару турында), баланың ата-ана каравыннан мәхрүм калган дип тану турында
мәгълүматларның юклыгы турында

опека һәм попечительлек органнарының

белешмәсе, шәхескә каршы белә торып җинаять кылган өчен хөкем ителү турында
мәгълүматлар юклыгы турындагы эчке эшләр органнары белешмәсе;
и) әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктындагы "б" пунктчасында күрсәтелгән
хокукый дәвамчылар өчен - ата-ананың (уллыкка алучыларның) үлеме, туган
(уллыкка алынган) балага карата
алынуны

гамәлдән

чыгаруны),

ата-ана хокукыннан мәхрүм ителү (уллыкка
аның

тууы

(уллыкка

алынуы)

аркасында

иминләштерелгән затта карата дәүләт ярдәменең өстәмә чараларына хокук барлыкка
килгәндә, атаның белә торып үз баласына карата шәхескә каршы җинаятьләрдән
саналган җинаять кылуын раслаучы, баланың белем бирү эшчәнлеген гамәлгә
ашыручы оешмада көндезге бүлектә укуын (өстәмә белем бирүче оешмадан тыш)
раслаучы документлар, әтисенең (уллыкка алучының) үлеме турында таныклык, ата
кешене аталык хокукыннан (уллыкка алудан) мәхрүм итү турында суд карары,
шәхескә каршы белә торып җинаять кылган өчен хөкем ителү турында эчке эшләр
органнары, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешма белешмәсе;
(Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 4 февралендәге 98 номерлы
карары редакциясендә)
к)үлгән иминләштерелгән затның мәҗбүри пенсия иминият таныклыгы
(дәүләт пенсия иминиятенең иминият таныклыгы) яисә иминләштерелгән затның
индивидуаль шәхси счетының номеры күрсәтелгән фондның территориаль органы
тарафыннан бирелгән документ;

12. Әлеге Кагыйдәләрнең 11 пунктындагы "з" һәм “и" пунктчаларында
күрсәтелгән опека һәм попечительлек органнары һәм эчке эшләр органнары
белешмәләре (мәгълүматы) фондның территориаль органы тарафыннан соратып
алына һәм ведомствоара мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә бирелә. Әлеге
Кагыйдәләрнең
белешмәләрне

4

пунктында

(белешмәләрнең

күрсәтелгән

хокукый

күчермәләрен)

үз

дәвамчылар
инициативалары

мондый
белән

тапшырырга хокуклы.
Әлеге Кагыйдәләрнең 11 пунктындагы "к" пунктчасында күрсәтелгән
документлар хокукый дәвамчы тарафыннан үз инициативасы белән тәкъдим
ителергә мөмкин.
13. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза (пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) һәм әлеге Кагыйдәләрнең 11
пунктында күрсәтелгән документлар тапшырганнан соң,

пенсия тупланмалары

акчаларын алудан баш тарту (пенсия тупланмалары акчаларын түләүне сорау)
турында гариза белән мөрәҗәгать иткән очракта, бу документларны кабат тапшыру
таләп ителми.
14. Хокукый дәвамчылар пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында
(пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) гариза һәм әлеге
Кагыйдәләрнең 11 пунктында күрсәтелгән документларны фондның территориаль
органына шәхсән яки башка ысул белән җибәрә алалар. Соңгы очракта
документларның төп нөсхәләре, хокукый дәвамчы шәхесен билгеләү, шулай ук
пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гаризада хокукый дәвамчының
имзасын, документ күчермәләренең дөреслеген һәм аларның төп нөсхә икәнен
таныклау (пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) түбәндәгечә
гамәлгә ашырыла:
нотариус тарафыннан яисә Рәсәй Федерациясе Гражданлык кодексының
185.1 статьясындагы 2 пунктында билгеләнгән тәртиптә;
хокукый дәвамчы Рәсәй Федерациясе территориясеннән читтә булса, Рәсәй

Федерациясе Консуллыгы учреждениеләренең вазыйфаи затлары тарафыннан;
Күрсәтелгән гариза һәм документлар почта элемтәсе хезмәтләрен кулланып
җибәрү фактны һәм җибәрү датасын расларга мөмкинлек бирүче ысул белән гамәлгә
ашырыла.
15. Хокукый дәвамчыга пенсия тупланмалары акчаларын түләү өчен (пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) мөрәҗәгать итү көне итеп
фондның территориаль органы тарафыннан әлеге Кагыйдәләрнең 11 пунктында
күрсәтелгән гариза һәм документларны кабул итү көне санала, ә аларны почта
элемтәсе аша җибәргәндә - җибәрү урынындагы почта элемтәсе оешмасының почта
штемпелында күрсәтелгән дата санала.
16. Фондның территориаль органы пенсия тупланмалары акчаларын түләү
турында (пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) гаризаны һәм
әлеге Кагыйдәләрнең 11 пунктында күрсәтелгән документларны алганнан соң 5 эш
көне эчендә:
а)гаризаны

дөрес

язылуын

һәм

анда

күрсәтелгән

мәгълүматларның

тапшырылган документларга туры килүен тикшерә;
б) мәҗбүри пенсия иминияте турында дәүләтнеке булмаган пенсия фонды һәм
иминләштерелгән зат тарафыннан төзелгән килешүнең үз көченә керүен тикшерә
һәм шул факт расланган очракта мөрәҗәгать итүче затка пенсия тупланмалары
акчаларын түләү өчен мәҗбүри пенсия иминиятен гамәлгә ашыручы тупланма
пенсия

счетларында

иминләштерелгән

исәпкә

затларның

алынган
пенсия

пенсия

тупланмаларының

тупланмалары

акчаларын

үлгән
хокукый

дәвамчыларына Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 30 июлендәге 710
номерлы карары белән расланган Кагыйдәләр нигезендә түләүче, дәүләтнеке
булмаган пенсия фондына мөрәҗәгать итү кирәклеген аңлатып документларын кире
кайтара;
в) Гариза әлеге Кагыйдәләрнең 11 пунктында күрсәтелгән документларсыз
тапшырылган

яисә

гаризада

күрсәтелгән

белешмәләр

белән

тапшырылган

документларда тәңгәлсезлек ачыкланган очракта, шулай ук әлеге Кагыйдәләрнең 14
пунктында каралган таләпләр үтәлмәгән очракта кире кайтарыла;
г) Тапшырылган документларның күчермәләрен ясый һәм аларның төп
нөсхәләрен мөрәҗәгать итүче затка кире кайтара;
д) Гаризаны терки һәм пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында
хокукый дәвамчының гаризасын теркәү турында (пенсия тупланмалары акчаларын
алудан баш тарту турында) расписка бирә.
17. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү (пенсия тупланмалары акчаларын
алудан баш тарту турында) һәм аның белән бергә бирелгән документларны кире
кайтару фактын һәм датасын расларга мөмкинлек бирүче ысул белән кире кайтара.
Гариза һәм документларны кире кайтарганда кире кайтару сәбәпләре
күрсәтелә һәм кирәкле аңлатмалар бирелә.
18. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза кабул иткән
(пенсия

тупланмалары

акчаларын

алудан

баш

тарту

турында)

фондның

территориаль органы аларны кабул иткән көннән алып 5 көн эчендә үлгән
иминләштерелгән затның яшәү урыны буенча

фондның территориаль органына

җибәрә.
III. Хокукый дәвамчыларның гаризаларын карау тәртибе, түләнергә тиешле
пенсия тупланмаларының суммаларын исәпләү, пенсия тупланмаларын түләү
19.Үлгән

иминләштерелгән

затның

яшәү

урыны

буенча

фондның

территориаль органы, пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гаризалар
кабул итү төгәлләнгән айдан соң килүче айның ахыргы эш көненнән дә соңга
калмыйча:
а) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза биргән затларның
(пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында) пенсия тупланмалары
акчаларын бүлү турында гаризада күрсәтелгән хокукый дәвамчыларның даирәсенә
туры килүен тикшерүне тәэмин итә, ә мондый гариза булмаганда, үлгән

иминиятләштерелгән зат белән күрсәтелгән затларның туганлык дәрәҗәсен билгели;
б) иминләштерелгән затка ашыгыч пенсия түләү билгеләү фактын билгели һәм
әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында күрсәтелгән затларга карата "Балалары булган
гаиләләргә дәүләт ярдәменең өстәмә чаралары турында" Федераль законның 3
статьясындагы 3-5 өлешләрендә билгеләнгән шартларны үтәүне тикшерә;
в) әлеге Кагыйдәләрнең 22 пунктында күрсәтелгән нигезләмәләр булганда
пенсия тупланмалары акчаларын түләүдән баш тарту турында карар чыгара;
г) пенсия тупланмаларының акчаларын бүлү турындагы гариза нигезендә
хокукый дәвамчылар өлешен билгели яки гаризада хокукый дәвамчылар күрсәтелеп
тә, аларның өлешләре билгеләнмәгән булса, аларның барысына да бертигез өлеш
билгели;
д) закон буенча хокукый дәвамчыларга, әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында
күрсәтелгән затлардан тыш, (ана (гаилә) капиталының тупланма пенсиясен
формалаштыруга юнәлдерелгән акчаларыннан

һәм аларны инвестицияләү

нәтиҗәләреннән тыш) бертигез өлеш билгели, ә пенсия тупланмалары акчаларын
алудан баш тарту турында закон буенча хокукый дәвамчыдан гариза кергән очракта,
аңа исәпләнгән өлешне закон буенча башка хокукый дәвамчылар арасында бертигез
итеп бүлә;
е)әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктындагы "б" пунктчасында күрсәтелгән хокукый
дәвамчылар өчен бертигез өлеш билгели, ә хокукый дәвамчыдан пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында гариза кергән очракта, аңа
исәпләнгән өлешне башка хокукый дәвамчылар арасында бертигез итеп бүлә;
ж) пенсия тупланмалары акчаларының үлгән иминиятләштерелгән затның
махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмалары суммасына карап, пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турында карар кабул ителгән датага (ана (гаилә)
капиталы акчаларыннан һәм аларны инвестицияләү нәтиҗәләреннән тыш), гариза
һәм закон буенча хокукый дәвамчылар арасында бүленергә тиешле, әлеге
Кагыйдәләрнең

4

пунктында

күрсәтелгән

затлардан

тыш,

үлгән

иминиятләштерелгән затның пенсия тупланмалары акчаларының гомуми суммасын
билгели,

шулай

ук

пенсия

тупланмаларының

калган

(тупланма

пенсия

формалаштыруга һәм аларны инвестицияләүгә юнәлдерелгән акчаларыннан тыш)
пенсия

тупланмаларының

калган

өлешен

(пенсия

түләүләре

рәвешендә

иминиятләнмәгән затка түләнмәгән өлешен) исәпли. Әлеге очракта пенсия
тупланмаларының калган акчалары, пенсия тупланмалары суммасы һәм пенсия
тупланмалары акчалары суммасында җыелган барлык түләүләрнең суммасы белән
билгеләнгән пенсия тупланмалары суммасы арасындагы аерма буларак билгеләнә
(шуннан чыгып, ашыгыч пенсия түләүе билгеләнгән). Шул аерма, (аның күләменә
алга таба төзәтмә кертүләрне исәпкә алып), иминиятләштерелгән зат файдасына
түләнгән

өстәмә

иминият

кертемнәре,

эш

бирүче

кертемнәре

хисабына

формалашкан акчалар, “Тупланма пенсиягә өстәмә иминият кертемнәре һәм пенсия
тупланмаларын формалаштыруга дәүләт ярдәме турында" Федераль закон нигезендә
кергән пенсия тупланмаларын формалаштыруны финанслау өчен кертемнәр һәм
аларны инвестицияләүнең нәтиҗәсе суммасына тапкырлана.
з) әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында күрсәтелгән затларга ана (гаилә)
капиталы акчаларының (акчаның бер өлешеннән) тупланма пенсия формалаштыруга
юнәлдерелгән калдыкларыннан һәм аларны өлешләп пенсия түләүләре рәвешендә
түләмәгән үлгән иминләштерелгән затка түләнгән инвестицияләү нәтиҗәләреннән
чыгып, түләнергә тиешле пенсия тупланмаларының суммасын билгели. Ана (гаилә)
капиталы акчаларының калган акчалары (бер өлеше) һәм аларны инвестицияләү
нәтиҗәсе, пенсия тупланмаларының суммасы (шулардан ашыгыч пенсия түләве
билгеләнгән) һәм барлык түләүләр арасындагы аерма буларак билгеләнә. Пенсия
тупланмалары акчалары суммасында тупланган барлык түләнгән түләүләрнең
суммасы белән, аннан чыгып, ашыгыч пенсия түләүләре билгеләнгән акчаларының
бер өлешен тәшкил итә һәм аларны инвестицияләү нәтиҗәсе булып тора;
и) әлеге пунктның “г”, "е" пунктчалары нигезендә пенсия тупланмаларының
билгеләнгән өлешләрен пенсия тупланмаларының гомуми суммасына тапкырлау
белән хокукый дәвамчыларга түләнергә тиешле пенсия тупланмалары акчалары

суммасын исәпләп чыгара;
к) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында карар чыгара;
л) нигезләмә булганда очракта, мәҗбүри пенсия иминияте буенча Фонд
резервына тапшыру өчен пенсия тупланмаларының суммасын билгели;
м) тупланма пенсия формалаштыруга юнәлдерелгән ана (гаилә) капиталы
акчаларының (акчаның бер өлешен) суммасын һәм Рәсәй Федерациясе Бюджет
законнары нигезендә иминләштерелгән зат тупланма пенсия билгеләнгәнче үлгән
очракта, Фонд бюджетында исәпкә алынырга тиешле инвестицияләү нәтиҗәләрен
билгели.
20.Хокукый

дәвамчыларга

түләнергә

тиешле

пенсия

тупланмалары

суммаларын исәпләгәндә барлыкка килә торган тиеннәр өлеше өстәмә түләү өчен
билгеләнгән пенсия тупланмалары акчалары суммасына кертелә.
21. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза һәм аңа теркәлгән
пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза белән мөрәҗәгать итү
мөмкинлеген суд аша кире кайтарган хокукый дәвамчының документлары фондның
территориаль органы тарафыннан әлеге Кагыйдәләрдә каралган тәртиптә, алар
кабул ителгән көннән алып 10 көн эчендә карала. Тикшерү нәтиҗәләре буенча
пенсия тупланмалары акчаларын түләү яки пенсия тупланмалары акчаларын
түләүдән баш тарту турында карар кабул ителә.
22. Фондның территориаль органы үлгән иминләштерелгән затның пенсия
тупланмалары акчаларын түләүдән баш тарту турында түбәндәге нигезләмәләр
буенча карар чыгара:
а) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза белән мөрәҗәгать
иткән затлар хокукый дәвамчылар түгел;
б) икенче чират буенча законлы хокукый дәвамчылар пенсия тупланмалары
акчаларын түләү турында гаризаны
булганда тапшырган;

закон

буенча беренче чират гаризалары

в) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза, күрсәтелгән вакыт
суд тәртибендә торгызылган очраклардан тыш, пенсия тупланмалары акчаларын
түләү турында гариза белән мөрәҗәгать итү өчен билгеләнгән вакыт үткәннән соң
бирелгән;
г) хокукый дәвамчыларга элек, әлеге Кагыйдәләр нигезендә билгеләнергә
тиешле пенсия тупланмалары суммасы күләмендә яисә артыграк суммаларда акча
түләнгән;
д)

гариза

буенча

хокукый

дәвамчылар

һәм

закон

буенча

хокукый

дәвамчыларга карата (әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктында күрсәтелгән затлардан
тыш) - пенсия тупланмалары ана (гаилә) капиталы акчаларыннан

һәм аларны

инвестицияләү нәтиҗәләреннән генә тора, ә иминләштерелгән затның үлеме аңа
ашыгыч пенсия түләү билгеләнгәнче булган очракта - бу шарт әлеге Кагыйдәләрнең
4 пунктында күрсәтелгән затлар арасыннан хокукый дәвамчыларга карата гына
кулланыла;
е) иминләштерелгән затка пенсия тупланмаларының тупланма пенсияне
финанслауга

иминият

взносларыннан,

тупланма

пенсиягә

өстәмә

иминият

кертемнәреннән, иминиятләштерелгән зат файдасына түләнгән кертемнәрдән, Фонд
тарафыннан күрсәтелгән иминият кертемнәрен һәм эш бирүче кертемнәрен
вакытлыча урнаштырудан чиста

финанс

нәтиҗәсеннән,

шулай

ук

пенсия

тупланмаларын формалаштыруны финанслауга кертемнәрдән, "Тупланма пенсиягә
өстәмә иминият кертемнәре һәм пенсия тупланмаларын формалаштыруга дәүләт
ярдәме турында" Федераль закон нигезендә кергән акчалар һәм ана (гаилә) капиталы
акчаларының (бер өлеше) тупланма пенсиясен формалаштыруга юнәлдерелгән
акчалары һәм аларны инвестицияләү нәтиҗәсеннән чыгып тупланма пенсия
билгеләнгән.
ж) әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктындагы "а" пунктчасында күрсәтелгән
хокукый дәвамчыдан гариза булган очракта, әлеге Кагыйдәләрнең 4 пунктындагы
"б" пунктчасында күрсәтелгән хокукый дәвамчы гариза биргән.

23. Өстәмә түләү өчен билгеләнгән пенсия тупланмалары акчаларын бүлгәндә,
үлгән иминләштерелгән затның яшәү урыны буенча фондның территориаль органы:
а) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза белән мөрәҗәгать
итү вакытын яңадан торгызган затларны да исәпкә алып, хокукый дәвамчылар
даирәсен билгели;
б) пенсия тупланмалары акчаларын түләү турындагы карар нигезендә хокукый
дәвамчыларның өлешен билгели, ә хокукый дәвамчыларның даирәсе үзгәргән
очракта аларның өлешен

әлеге кагыйдәләрнең 19 пунктындагы "г" - "е"

пунктчалары нигезендә билгели;
в) пенсия тупланмалары акчаларын өстәмә түләү турында карар кабул ителгән
датага индивидуаль шәхси счетның махсус өлеше мәгълүматлары нигезендә
хокукый дәвамчыларның һәр категориясенә өстәмә түләү өчен билгеләнгән пенсия
тупланмалары акчалары суммасын билгели;
г) пенсия тупланмалары акчаларын өстәмә түләү турындагы карарда
билгеләнгән өлешләргә өстәмә түләү өчен билгеләнгән пенсия тупланмалары
акчалары суммасын тапкырлау юлы белән пенсия тупланмалары суммаларын
исәпләп чыгара;
д) пенсия тупланмаларын өстәмә түләү турында карар кабул итә;
е) мәҗбүри пенсия иминияте буенча Фонд резервына тапшыру нигезләре
булган очракта пенсия тупланмаларының суммасын билгели.
24. Пенсия тупланмалары акчаларын өстәмә түләү турындагы карар
иминләштерелгән зат үлеменнән соң килүче елның 31 июленнән дә соңга калмыйча
кабул ителә.
25. Билгеләнгән тәртиптә расланган пенсия тупланмалары акчаларын түләү
турындагы карар күчермәсе (пенсия тупланмалары акчаларын өстәмә түләү
турында, пенсия тупланмалары акчаларын түләүдән баш тарту турында) карар кабул
ителгән көннән алып 5 эш көненнән дә соңга калмыйча үлгән иминләштерелгән

затның яшәү урыны буенча территориаль органы тарафыннан хокукый дәвамчыга
юллама фактын һәм датасын расларга мөмкинлек бирүче ысул белән җибәрелә.
26. Хокукый дәвамчыга

пенсия тупланмалары акчаларын түләү (пенсия

тупланмалары акчаларын өстәмә түләү турында) карары белән билгеләнгән суммада
пенсия тупланмалары акчаларын түләү, карар кабул ителгән айдан соң килүче
айның 20 нче числосыннан да соңга калмыйча, фондның территориаль органы
тарафыннан башкарыла.
27. Хокукый дәвамчылар һәм аларга түләнгән пенсия тупланмалары
акчаларын түләү (өстәмә түләү) турындагы мәгълүматлар үлгән иминләштерелгән
затның шәхси счетының махсус өлешендә чагылдырыла.
Әлеге Кагыйдәләрдә каралган гаризаларны, документларны һәм карарларны
саклау пенсия эшләрен саклауга карата билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.
IV. Пенсия тупланмалары акчаларын мәҗбүри пенсия иминияте буенча Фонд
резервына тапшыру нигезләмәләре һәм күрсәтелгән резервтан пенсия тупланмалары
акчаларын түләү
28. Тупланма пенсия формалаштыруга юнәлдерелгән (ана (гаилә) капиталы
акчаларыннан һәм аларны инвестицияләү нәтиҗәләреннән тыш) үлгән кешенең
шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмалары түбәндәге
очракларда мәҗбүри пенсия иминияте буенча Фонд резервына тапшырылырга тиеш:
а) пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту, шулай ук пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турында гариза белән мөрәҗәгать итү өчен
билгеләнгән вакыт тәмамланганчы пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында
гаризалар белән закон буенча һәм гариза буенча хокукый дәвамчыларның
мөрәҗәгатьләре булмау;
б) мөрәҗәгать иткән барлык затларга

пенсия тупланмалары акчаларын

түләүдән баш тарту турында карар чыгару;
в) хокукый дәвамчыга почта аша җибәрелгән һәм билгеләнгән вакытка

соратып алынмаган пенсия тупланмалары акчаларының кире кайтарылуы, шулай ук,
пенсия тупланмалары акчаларын хокукый дәвамчыга күчергән кредит оешмасы
тарафыннан кире кайтарылуы.
29.Хокукый дәвамчыларга өстәмә түләнергә тиешле пенсия тупланмалары
суммаларын исәпләү нәтиҗәсендә барлыкка килгән тиеннәр өлеше мәҗбүри пенсия
иминияте буенча Фонд резервына күчерелергә тиеш.
30.Мәҗбүри

пенсия

иминияте

буенча

Фонд

резервыннан

пенсия

тупланмалары акчаларын түләү түбәндәге очракларда үлгән иминләштерелгән
затның яшәү урыны буенча фондның территориаль органы тарафыннан башкарыла:
а)хокукый дәвамчыларга, пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында
мөрәҗәгать итү вакытын суд тәртибендә торгызганнан соң, шул исәптән, бу шарт
алда телгә алынган вакытны суд тәртибендә торгызган закон буенча хокукый
дәвамчыларга карата да кулланыла, гәрчә, башка хокукый дәвамчыларга пенсия
тупланмалары акчаларын түләү турында карар чыгарылган булса да;
б) хокукый дәвамчыга тиешле пенсия тупланмалары суммасы әлеге
Кагыйдәләрнең 28 пунктындагы "в" пунктчасында күрсәтелгән нигезләмәләр буенча
мәҗбүри пенсия иминияте буенча Фонд резервына күчерелгән очракта, хокукый
дәвамчының мөрәҗәгате;
в) 2012 елның 1 июленә кадәр, хокукый дәвамчыларга тиешле пенсия
иминияте тупланмалары билгеләнгән тәртиптә дәүләтнеке булмаган пенсия фонды
тарафыннан Фондка тапшырылган хокукый дәвамчыларга карата –мәҗбүри пенсия
иминиятен гамәлгә ашыручы тупланма пенсия счетларында исәпкә алынган пенсия
тупланмаларының үлгән иминиятләштерелгән затларның пенсия тупланмалары
акчаларын хокукый дәвамчыларына Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 30
июлендәге 710 номерлы карары белән расланган Кагыйдәләр нигезендә дәүләтнеке
булмаган пенсия фондының хокукый дәвамчыга пенсия тупланмаларын түләүдән,
аларның мәҗбүри пенсия иминияте буенча Фонд резервына күчерелүе аркасында,
баш тартуы;

31. Пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында карар кабул ителгән
очракта, пенсия тупланмалары акчаларын башка хокукый дәвамчыларга түләгәннән
соң пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында гариза белән мөрәҗәгать итү
вакытын суд тәртибендә торгызган закон буенча хокукый дәвамчыларга тиешле
суммаларны кире кайтару (торгызу), алга таба аларны мәҗбүри пенсия иминияте
буенча Фонд резервына күчерү пенсия тупланмалары акчалары түләнгән хокукый
дәвамчылар хисабына аларның ризалыгы белән яки суд тәртибендә (алар ризалыгы
булмаган очракта) гамәлгә ашырыла.

N 1 Кушымта
Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды
вафат иминләштерелгән затларның
шәхси счетларның махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия тупланмалары
акчалары хокукларын түләү
кагыйдәләренә карата
(форма)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы исеме)
ГАРИЗА
шәхси счетының махсус өлешендә исәпкә алынган
пенсия тупланмалары акчаларын бүлү турында иминләштерелгән заттан
Фамилия ________________________________________________________________
Исем _____________________ Атасының исеме(булганда)______________________
Туган елы,числосы,ае һәм урыны ___________________________________________
Яшәү урыны адресы ______________________________________________________
(почта индексы,республикасы,крае
________________________________________________________________________
өлкәсе, торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)
________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Паспорт: сериясе, номеры _______________ бирү датасы _______________________
паспорт биргән орган _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры ________________________________
Хокукый дәвамчылар арасында минем индивидуаль шәхси счетымның махсус
өлешендә исәпкә алынган ( пенсия формалаштыруга юнәлдерелгән ана (гаилә)
капиталы акчаларыннан (өлеш акчаларыннан) һәм аларны инвестицияләү
нәтиҗәләреннән тыш) пенсия тупланмаларының барлык чараларын түбәндәге
өлешләрдә бүлүегезне сорыйм:
Хокукый дәвамчылар турында мәгълүмат <*>

Өлешнең
күләме(вакланган
числода яки

процентларда
<**>
Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

Туган елы,числосы, ае һәм урыны

Яшәү урыны адресы( почта индексы, республикасы, крае,
өлкәсе, торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир
номеры)

Паспорты ( сериясе, номеры, бирү датасы, паспорт биргән
орган)

Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры

Телефон

Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

Туган елы,числосы, ае һәм урыны

Яшәү урыны адресы( почта индексы, республикасы, крае,
өлкәсе, торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир
номеры)

Паспорты ( сериясе, номеры, бирү датасы, паспорт биргән
орган)

Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры

Телефон

Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

Туган елы,числосы, ае һәм урыны

Яшәү урыны адресы( почта индексы, республикасы, крае,
өлкәсе, торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир
номеры)

Паспорты ( сериясе, номеры, бирү датасы, паспорт биргән
орган)

Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры

Телефон

Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

Туган елы,числосы, ае һәм урыны

Яшәү урыны адресы( почта индексы, республикасы, крае,
өлкәсе, торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир
номеры)

Паспорты ( сериясе, номеры, бирү датасы, паспорт биргән
орган)

Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры

Телефон

Фамилиясе, исеме, атасының исеме (булганда)

Туган елы,числосы, ае һәм урыны

Яшәү урыны адресы( почта индексы, республикасы, крае,
өлкәсе, торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир
номеры)

Паспорты ( сериясе, номеры, бирү датасы, паспорт биргән
орган)

Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры

Телефон

__________________ Иминләштерелгән зат имзасы____________________________
(числосы,ае,елы)
Гаризада күрсәтелгән хокукый дәвамчылар турында индивидуаль мәгълүматлар
үзгәргәндә, Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының территориаль органына бу
турыда аныкланган мәгълүматлар белән яңа гариза бирү юлы аша хәбәр итүгә
чаралар күрәчәкмен.
__________________ Иминләштерелгән зат имзасы ____________________________
(числосы,ае,елы)
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәре белән
тутырыла

Гариза пенсия тупланмаларының акчаларын бүлү
турында гаризаларны теркәү журналында теркәлгән

“ __” _________ _______ел N __________

__________________________________________________
(гаризаны теркәгән Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы хезмәткәре вазифасы һәм имзасы)

-------------------------кисү урыны -------------------------------------------------------------------

________________________________________________________________________
(Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының территориаль органы исеме)
РАСПИСКА-БЕЛДЕРҮ КӘГАЗЕ
индивидуаль шәхси счетның махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмалары
акчаларын бүлү турындагы гаризаны теркәү турында
N _________ кемнән ___________________
________________________________________________________________________
иминләштерелгән затның ф.и.о.
Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры_________________________________
_____________________
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәре вазыйфасы)

______________________
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәренең ф.и.о.)

_________________________
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәренең имзасы)

П.У.
------------<*> Гариза бирүчегә максималь билгеле мәгълүмат күрсәтелә.
<**> Хокукый дәвамчыларга түләнергә тиешле пенсия тупланмаларының
бөтен суммасы бүленә. Өлешләр вакланган саннар яки процентларда аларның
суммасы берәмлек яки 100 процент тәшкил итәрлек итеп күрсәтелә. Мисал: 1/3 +
2/3, яки 1/5 + 3/5 + 1/5, яки 20 процент, 40 процент + 10 процент + 30 процент. Әгәр
гаризада хокукый дәвамчыларның өлешләре билгеләнмәсә,ул вакытта алар тигез
булып саналачаклар.
N 2 Кушымта

Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды
вафат иминләштерелгән затларның
шәхси счетларның махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия
тупланмалары
акчалары хокукларын түләү
кагыйдәләренә карата
(форма)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы исеме)
ГАРИЗА
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында хокукый
дәвамчыдан
______________________
(числосы,ае,елы)
Индивидуаль шәхси исәпнең махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмалары акчаларын түләвегезне сорыйм _______________________________
_______________________________________________________________________
(вафат иминләштерелгән затның ф.и.о., булса –
_________________________________ N ____________________________________
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең
иминият номеры)
аның вафат булуы сәбәпле.
Үзем турында түбәндәге мәгълүмат җиткерәм:
Мин хокукый дәвамчы булып торам (тиешле квадратларда билге куярга):
гариза буенча;
закон буенча:
беренче чиратта;

икенче чиратта;

ана (гаилә) капиталы чараларына(чараларның өлеше) карата Рәсәй
Федерациясе Пенсия фонды тарафыннан вафат иминләштерелгән затларның
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 30 июлендәге карары белән расланган
шәхси счетларның махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмалары
акчаларын хокукый дәвамчыга түләү кагыйдәләренең 4 пунктында күрсәтелгән зат
булып торам. N 711, - иминләштерелгән зат баланың әтисе, улы, иминләштерелгән
затның кызы (кирәклесен сызарга).

Закон буенча
хокукый дәвамчы
тарафыннан
тутырыла.

Вафат минләштерелгән зат белән минем туганлык
дәрәҗәсе
(тиешле квадратта билге ясарга);

улы/кызы

ире/

анасы/

(шул
исәптән

хатыны

атасы
(шул
исәптән

уллыкка
алынган)

уллыкка
алган)

абыйсы/

бабасы/

апасы

әбисе

оныгы

Фамилия ________________________________________________________________
Исем _____________________ Атасының исеме(булганда)______________________
Туган елы,числосы,ае һәм урыны ___________________________________________
Яшәү урыны адресы ______________________________________________________
(почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
________________________________________________________________________
торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)
Фактта яшәү урыны ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Паспорт: сериясе, номеры _______________ бирү датасы _______________________

паспорт биргән орган _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Шәхесне раслаучы башка документның исеме һәм реквизитлары
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры(булганда)_______________________
________________________________________________________________________
Билгеләнгән түләүне башкаруыгызны сорыйм (тиешле квадратта билге ясарга):
почта бүлекчәсе элемтәсе аша _________________________________________

банк счетына акча күчерү юлы белән____________________________________
________________________________________________________________________
(банкның тулы исеме)
Филиалында_______________________, корр/сч ______________________________
БИК______________________________ КПП _________________________________
агымдагы исәп N__________________________________________________________
Закон буенча
хокукый
дәвамчы
тарафыннан
теләк буенча
тутырыла

Вафат булган иминиятләштерелгән затның түбәндәге миңа
билгеле булган туганнары турында хәбәр итәм
(мөрәҗәгать итүчегә вафат иминиятләштерелгән затның
түбәндәге туганнары турында максималь билгеле мәгълүмат
күрсәтелә: балалары, ире/хатыны, ата-аналары, бертуган
апалары, бабалары, әбиләре, оныклары):
Фамилиясе.исеме,атасының
исеме(булганда)___________________

Яшәү урыны адресы
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,

торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)
Телефон _________________________________________

Фамилиясе.исеме,атасының
исеме(булганда)___________________

Яшәү урыны адресы
____________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)
Телефон _________________________________________

Фамилиясе.исеме,атасының
исеме(булганда)___________________

Яшәү урыны адресы
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)

Телефон _________________________________________

Фамилиясе.исеме,атасының
исеме(булганда)___________________
Яшәү урыны адресы
_____________________________________

____________________________________________
____________________________________________
почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)

Телефон _________________________________________

Фамилиясе.исеме,атасының
исеме(булганда)___________________

Яшәү урыны адресы
_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)

Телефон _________________________________________

Фамилиясе.исеме,атасының
исеме(булганда)___________________

Яшәү урыны адресы
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)

Телефон _________________________________________

Гаризага түбәндәге документларны терким:

Документ исеме

Барлыгы
турында
билге

Документны
кабул иткән
Рәсәй
Федерациясе
Пенсия
фондының
территориаль
органы
хезмәткәре
имзасы

1.

Хокукый дәвамчы паспорты (шәхесен
раслаучы башка документ)

2.

Шәхесне һәм законлы вәкилнең
вәкаләтләрен раслый торган документлар
(документның төрен һәм реквизитларын
күрсәтергә)

3.

Вафат иминләштерелгән зат белән
туганлык мөнәсәбәтләрен раслаучы
документлар:
туу турында таныклык;
никахлашу турында таныклык;
уллыкка(кызлыкка) алу турында
таныклык;
башка документ (документның төрен һәм
реквизитларын күрсәтергә)

4.

Вафат кешенең индивидуаль шәхси
счетының махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары акчаларын
түләү турында гариза бирү вәкаләтен
раслаучы һәм хокукый дәвамчы
исеменнән кирәкле документлары
(документның төрен һәм реквизитларын
күрсәтергә) нотариаль расланган ышаныч
кәгазе

5.

Пенсия тупланмалары акчаларын түләү
турында гариза белән мөрәҗәгать итү өчен
вакытын кайтару турында суд карары (
документның реквизитларын күрсәтергә)

6.

Иминләштерелгән затның үлеме турында
таныклык(булганда)

7.

Вафат иминләштерелгән затның мәҗбүри
пенсия иминиятенең иминият
таныклыгы(булганда)

8.

Вафат иминләштерелгән затның дәүләт
пенсия иминиятенең иминият
таныклыгы(булганда)

Вафат иминләштерелгән затның

9.

индивидуаль шәхси
иминият исәбе күрсәтелгән Рәсәй
Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы тарафыннан
бирелгән башка документ (булганда)
(документның төрен һәм реквизитларын
күрсәтергә)

10. "Балалы гаиләләргә дәүләт ярдәменең
өстәмә чаралары турында "Федераль
канунның 3 маддәсендәге 3-5
өлешләрендә билгеләнгән шартлар
үтәлешен раслый торган башка
документлар" (Рәсәй Федерациясе Пенсия
фонды тарафыннан үлгән
иминләштерелгән затларның шәхси
счетларның махсус өлешендә исәпкә
алынган, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең
2014 елның 30 июлендәге 711 номерлы
карары белән расланган пенсия
тупланмалары акчаларын үлгән
варисларына түләү кагыйдәләренең 4
пунктында күрсәтелгән затлар арасыннан
хокукый дәвамчылары өчен)
(документларның төрен һәм
реквизитларын күрсәтергә)

Гаризада күрсәтелгән хокукый дәвамчылар турында индивидуаль мәгълүматлар
үзгәргәндә, Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының территориаль органына бу
турыда аныкланган мәгълүматлар белән яңа гариза бирү юлы аша хәбәр итүгә
чаралар күрәчәкмен.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
хокукый дәвамчының (хокукый дәвамчының законлы вәкиленең)
(вәкиленең)имзасы

Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәре белән
тутырыла

Гариза пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында(
пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту
турында) гаризаларны теркәү журналында теркәлгән

“ __” _________ _______ел N __________

__________________________________________________
(гаризаны теркәгән Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы хезмәткәре вазифасы һәм имзасы)

----------------------------кисү урыны----------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
(Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы исеме)
РАСПИСКА-БЕЛДЕРҮ КӘГАЗЕ
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында хокукый
дәвамчының гаризасын теркәү турында
N ___________ кемнән ________________
________________________________________________________________________
(вафат иминләштерелгән затның ф.и.о.)
________________________________________________________________________,
(хокукый дәвамчының ф.и.о.туган көне һәм урыны)
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең иминият номеры
________________________________________________________________________.
_____________________ ______________________ _______________________
(гаризаны теркәгән
(гаризаны теркәгән
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Рәсәй Федерациясе
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
Пенсия фондының
Пенсия фондының
территориаль органы
территориаль органы
территориаль органы
хезмәткәре вазыйфасы)
хезмәткәренең ф.и.о.)
хезмәткәренең имзасы)
П.У.

N 3 Кушымта
Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды
вафат иминләштерелгән затларның
шәхси счетларның махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия тупланмалары
акчалары хокукларын түләү
кагыйдәләренә карата
(форма)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы исеме)
ГАРИЗА
хокукый дәвамчының үзенә тиешле вафат иминләштерелгән затларның
шәхси счетларның махсус өлешендә исәпкә алынган
пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында
______________________
(числосы,ае,елы)
Миңа тиешле шәхси исәпнең махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмаларының акчаларыннан баш тартуымны хәбәр итәм ___________________
________________________________________________________________________
вафат иминләштерелгән затның ф.и.о.,
______________________________ N_______________________________________
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең
иминият номеры – булганда
Үзем турында түбәндәге мәгълүмат җиткерәм:
Мин хокукый дәвамчы булып торам( тиешле квадратларда билге куярга):
гариза буенча;
закон буенча:
беренче чиратта;

икенче чиратта;

ана (гаилә) капиталы чараларына(чараларның өлеше) карата Рәсәй
Федерациясе Пенсия фонды тарафыннан вафат иминләштерелгән затларның
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең 2014 елның 30 июлендәге карары белән
расланган
шәхси счетларның махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмалары акчаларын хокукый дәвамчыга түләү кагыйдәләренең 4 пунктында
күрсәтелгән зат булып торам. N 711, - иминләштерелгән зат баланың әтисе, улы,
иминләштерелгән затның кызы (кирәклесен сызарга).

Закон буенча
хокукый дәвамчы
тарафыннан
тутырыла.

Вафат минләштерелгән зат белән минем туганлык
дәрәҗәсе
(тиешле квадратта билге ясарга);

улы/кызы

ире/

анасы/

(шул
исәптән

хатыны

атасы
(шул
исәптән

уллыкка
алынган)

уллыкка
алган)

абыйсы/

бабасы/

апасы

әбисе

оныгы

Фамилия ________________________________________________________________
Исем _____________________ Атасының исеме(булганда)____________________
Туган елы,числосы,ае һәм урыны _________________________________________
Яшәү урыны адресы ______________________________________________________
(почта индексы,республикасы,крае, өлкәсе,
________________________________________________________________________

торак пункты, урам, йорт номеры, корпус, фатир номеры)
Фактта яшәү урыны ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Паспорт: сериясе, номеры _______________ бирү датасы _______________________
паспорт биргән орган _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Шәхесне раслаучы башка документның исеме һәм реквизитлары
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Индивидуаль шәхси исәпнең иминият номеры(булганда)______________________
________________________________________________________________________
Гаризага түбәндәге документларны терким:

Документ исеме

Барлыгы
турында
билге

Документны
кабул иткән
Рәсәй
Федерациясе
Пенсия
фондының
территориаль
органы
хезмәткәре
имзасы

1.

Хокукый дәвамчы паспорты (шәхесен
раслаучы башка документ)

2.

Шәхесне һәм законлы вәкилнең
вәкаләтләрен раслый торган документлар
(документның төрен һәм реквизитларын
күрсәтергә)

3.

Вафат иминләштерелгән зат белән
туганлык мөнәсәбәтләрен раслаучы
документлар:
туу турында таныклык;
никахлашу турында таныклык;
уллыкка(кызлыкка) алу турында
таныклык;
башка документ (документның төрен һәм
реквизитларын күрсәтергә)

4.

Вафат кешенең индивидуаль шәхси
счетының махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары акчаларын
алудан баш тарту турында гариза бирү
вәкаләтен раслаучы һәм хокукый дәвамчы
исеменнән кирәкле документлары
(документның төрен һәм реквизитлары
күрсәтергә) нотариаль расланган ышаныч
кәгазе

5.

Опека һәм попечительлек органнарының
хокукый дәвамчыга вафат кешенең
индивидуаль шәхси исәбенең махсус
өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмалары акчаларын алудан баш
тартуына алдан рөхсәтен раслый торган
документ (документның төрен һәм
реквизитлары күрсәтергә)

6.

Иминләштерелгән затның үлеме турында
таныклык(булганда)

7.

Вафат иминләштерелгән затның мәҗбүри
пенсия иминиятенең иминият
таныклыгы(булганда)

8.

Вафат иминләштерелгән затның дәүләт
пенсия иминиятенең иминият
таныклыгы(булганда)

9.

Вафат иминләштерелгән затның
индивидуаль шәхси
иминият исәбе күрсәтелгән Рәсәй
Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы тарафыннан
бирелгән башка документ (булганда)
(документның төрен һәм реквизитларын
күрсәтергә)

10. "Балалы гаиләләргә дәүләт ярдәменең
өстәмә чаралары турында "Федераль
канунның 3 маддәсендәге 3-5
өлешләрендә билгеләнгән шартлар
үтәлешен раслый торган башка
документлар" (Рәсәй Федерациясе Пенсия
фонды тарафыннан үлгән
иминләштерелгән затларның шәхси
счетларның махсус өлешендә исәпкә
алынган, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең
2014 елның 30 июлендәге 711 номерлы
карары белән расланган пенсия
тупланмалары акчаларын үлгән
варисларына түләү кагыйдәләренең 4
пунктында күрсәтелгән затлар арасыннан
хокукый дәвамчылары өчен)
(документларның төрен һәм

реквизитларын күрсәтергә)

________________________________________________________________________
хокукый дәвамчының (хокукый дәвамчының законлы вәкиленең)
(вәкиленең)имзасы

Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәре белән
тутырыла

Гариза пенсия тупланмалары акчаларын түләү турында(
пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту
турында) гаризаларны теркәү журналында теркәлгән

“ __” _________ _______ел N __________

__________________________________________________
(гаризаны теркәгән Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы хезмәткәре вазифасы һәм имзасы)

-------------------------кисү урыны ------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
(Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының
территориаль органы исеме)
РАСПИСКА-БЕЛДЕРҮ КӘГАЗЕ
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең махсус өлешендә
исәпкә алынган пенсия тупланмалары акчаларын алудан баш тарту турында
хокукый дәвамчының гаризасын теркәү турында
N ___________ кемнән ________________
________________________________________________________________________
(вафат иминләштерелгән затның ф.и.о.)
________________________________________________________________________,
(хокукый дәвамчының ф.и.о.туган көне һәм урыны)
вафат иминләштерелгән затның индивидуаль шәхси исәбенең иминият номеры
________________________________________________________________________.

_____________________
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәре вазыйфасы)
П.У.

______________________
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәренең ф.и.о.)

_______________________
(гаризаны теркәгән
Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондының
территориаль органы
хезмәткәренең имзасы)

