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1 Маддә. Әлеге Федераль канунны җайга салуның максаты һәм предметы
Әлеге Федераль канун нигезендә Рәсәй Федерация Конституциясе һәм "Рәсәй
Федерациясендә мәҗбүрипенсия иминияте турында "2001 елның 15 декабрендәге
167-ФЗ номерлы федераль канун нигезендә, иминләштерелгән затлар өчен тупланма
пенсия, хокук алу нигезләре һәм аны гамәлгә ашыру тәртибе билгеләнә.
2 Маддә. Тупланма пенсия турында Рәсәй Федерациясе кануннары
1. Тупланма пенсия турында Рәсәй Федерациясе кануннары әлеге Федераль
канун, "мәҗбүри социаль иминият нигезләре турында "1999 елның 16 июлендәге
165-ФЗ номерлы федераль канун," Рәсәй Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте
турында "2001 елның 15 декабрендәге 167-ФЗ номерлы Федераль канун, "Рәсәй
Федерациясе Пенсия фондына Мәҗбүри пенсия иминияте турында" 2009 елның 24
июлендәге 212-ФЗ номерлы Федераль канун, "Рәсәй Федерациясе Пенсия фондына
Мәҗбүри пенсия иминияте турында "2001 елның, Социаль иминият фонды Турында
" 1998 елның 7 маендагы 75-ФЗ номерлы Федераль канун," дәүләтнеке булмаган
пенсия фондлары турында "гы 2011 елның 30 ноябрендәге 360-ФЗ номерлы
Федераль канун, "пенсия тупланмалары акчалары исәбеннән түләүләрне финанслау
тәртибе турында" вФЗ мәҗбүри пенсия иминияте турында " 2011 елның 30
ноябрендәге 360-ФЗ номерлы Федераль канун",

"Мәҗбүри

пенсия

иминияте

системасында

индивидуаль

(персонификацияләнгән) исәпкә алу турында "1996 елның 1 апрелендәге 27-ФЗ
номерлы Федераль канун," Рәсәй Федерациясендә тупланма пенсияне финанслау
өчен акча инвестицияләү турында "2002 елның 24 июлендәге 111-ФЗ номерлы
Федераль канун, башка федераль кануннар һәм Рәсәй Федерациясенең алар
нигезендә кабул ителә торган норматив хокукый актлары мәҗбүри пенсия иминияте
турында "2002 елның 24 июлендәге 111-ФЗ номерлы федераль канун.
2. Әлеге Федераль канунда каралган очракларда Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте
федераль канун нигезендә иминләштерелгән затларның хокукларын гамәлгә ашыру
тәртибен билгели.

"Рәсәй Федерациясендә мәҗбүрипенсия иминияте турында"

2001 елның 15 декабрендәге 167-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә тупланма
пенсиягә чыгарга тиеш. Әлеге Федераль канунны бертөрле куллану максатларында
кирәк булганда, тиешле аңлатмалар Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
билгеләнә торган тәртиптә чыгарылырга мөмкин.
3. Рәсәй Федерациясенең халыкара килешүендә әлеге Федераль канунда
каралган кагыйдәләргә караганда башка кагыйдәләр билгеләнгән очракларда Рәсәй
Федерациясенең халыкара килешүе кагыйдәләре кулланыла.
3 Маддә. Әлеге Федераль канунда кулланыла торган төп төшенчәләр
1. Әлеге Федераль канун максатлары өчен түбәндәге төп төшенчәләр
кулланыла:
1) "картлык аркасында эшкә сәләтсезлек килеп чыгуга бәйле рәвештә,
иминләштерелгән затның шәхси лицевой счетының махсус өлешендә исәпкә
алынган пенсия тупланмалары суммасыннан чыгып, исәпләнгән картлык аркасында
иминиятләнгән затның хезмәт хакын һәм башка түләүләрне компенсацияләү
максатларында айлык акчалата түләү турында" Федераль канунның тупланма
пенсиясе (Рәсәй Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча
бүлекчәсе).
2) "тупланма пенсия билгеләү һәм аңа төзәтмәләр кертү турында;
3) "иминләштерелгән затның шәхси счетының махсус өлешендә яисә
иминиятләнгән затның пенсия счетында исәпкә алынган пенсия тупланмалары,

шулай ук тупланма пенсияне финанслауга кергән иминият кертемнәре хисабына
формалашкан акчаларның тупланма пенсиясендә исәпкә алынган җыелма өлешенә
мәҗбүри пенсия иминияте турында" Федераль канун-пенсия тупланмалары
акчалары, шулай ук аларны инвестицияләүдән алынган нәтиҗәләргә өстәмә иминият
кертемнәре иминиятләнгән зат файдасына түләнгән пенсия, пенсия тупланмаларын
формалаштыруны

финанслашуга

взнослар,

шулай

ук

тупланма

пенсия

формалаштыруга юнәлдерелгән ана (гаилә) капиталы акчаларын һәм чараларын
инвестицияләүдән, шулай ук аларны инвестицияләүдән алынган нәтиҗәләр;
4)

"мәҗбүри

пенсия

иминияте

турында"

Федераль

канун-Рәсәй

Федерациясендә социаль, икътисадый, демографик, экологик һәм башка иҗтимагый
процесслар турында рәсми статистик мәгълүмат формалаштыру функциясен гамәлгә
ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы мәгълүматлары нигезендә
исәпләнгән һәм аның күләмен билгеләү өчен кулланыла торган күрсәткечкә
исәпләнгән җыелма пенсия-ФЗ түләүнең көтелгән чоры пенсия тупланмалары.
("в ФЗ мәҗбүри пенсия иминияте турында" 2018 елның 29 июлендәге 272-ФЗ
номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Башка төшенчәләр һәм терминнар әлеге Федераль канунда "мәҗбүри пенсия
иминияте турында "1996 елның 1 апрелендәге 27-ФЗ номерлы Федераль канунда
индивидуаль (персонификацияләнгән) исәпкә алу турында" вФЗ мәҗбүри пенсия
иминияте турында " 1996 елның 1 апрелендәге 27-ФЗ номерлы Федераль канунда
тиешле

мөнәсәбәтләрне

җайга

салу

өчен

кулланыла

торган

мәгънәләрдә

кулланылапенсия иминияте турында" 1998 елның 7 маендагы 75-ФЗ номерлы
Федераль канун нигезендә дәүләтнеке булмаган пенсия иминияте турында
мәҗбүри социаль иминиятләү нигезләре турында "1999 елның 16 июлендәге
165-ФЗ номерлы Федераль канун, "Рәсәй Федерациясендә мәҗбүри пенсия
иминияте турында" вФЗ мәҗбүри пенсия иминияте турында "2001 елның 15
декабрендәге 167-ФЗ номерлы Федераль канун, "Рәсәй Федерациясендә мәҗбүри
пенсия иминияте турында" 2002 елның 24 июлендәге 111-ФЗ номерлы федераль
канун, "Рәсәй Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте турында "Рәсәй
Федерациясендә тупланма пенсия иминиятен финанслау өчен акча инвестицияләү

хакында" 2002 елның 24 июлендәге 111-ФЗ номерлы Федераль канун","ВФЗ
мәҗбүри пенсия иминияте турында "2006 елның 29 декабрендәге 256-ФЗ номерлы
Федераль канун нигезендә өстәмә дәүләт чаралары турында турында "2008 елның 30
апрелендәге 56-ФЗ номерлы Федераль канун тупланма пенсиягә өстәмә иминият
взнослары һәм пенсия тупланмаларын формалаштыруга дәүләт ярдәме турында"
2011 елның 30 ноябрендәге 360-ФЗ номерлы Федераль канун һәм "пенсия
тупланмалары акчалары исәбеннән түләүләрне финанслау тәртибе турында"
Федераль канун пенсияләр".
4 Маддә. Тупланма пенсия алу хокукына ия затлар
1 "Рәсәй Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте турында "2001 елның 15
декабрендәге 167-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә иминиятләнгән затның
индивидуаль лицевой счетының махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия
тупланмалары акчалары булганда яисә иминләштерелгән затның пенсия счетында
исәпкә алынган пенсия тупланмалары акчалары булганда, әлеге Федераль канунда
каралган шартларны үтәгәндә иминләштерелгән Рәсәй Федерациясе гражданнары
тупланма пенсиягә хокуклы.
2. Рәсәй Федерациясендә даими яшәүче чит ил гражданнары һәм гражданлыгы
булмаган

затлар

әлеге

Федераль

канунда

каралган

шартларны

үтәгәндә

хокуклы тупланма пенсия, Федераль канунда яки Рәсәй Федерациясенең халыкара
килешүендә билгеләнгән очраклардан тыш, Рәсәй Федерациясе гражданнары белән
бертигез.
Маддә 5 Тупланма пенсияне түләүне финанс белән тәэмин итү

1.

Тупланма пенсия түләүне финанс белән тәэмин итү тәртибе "Рәсәй

Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте турында" 2001 елның 15
декабрендәге 167-ФЗ номерлы Федераль канун һәм "пенсия тупланмалары
акчалары исәбеннән түләүләрне финанслау тәртибе турында "2011 елның 30
ноябрендәге 360-ФЗ номерлы федераль канун белән билгеләнә.
2. Тупланма пенсия түләүне билгеләгәндә һәм гамәлгә ашырганда пенсия
тупланмалары акчаларының сакланышы гарантияләре "иминләштерелгән затларның

хокукларын

гарантияләү

турында" Федераль

канун

белән

билгеләнә пенсия

тупланмалары акчаларын формалаштырганда һәм инвестицияләгәндә, пенсия
тупланмалары акчалары исәбеннән түләүләрне билгеләү һәм гамәлгә ашыру
вакытында

Рәсәй

Федерациясенең

мәҗбүри

пенсия

иминияте

системасы

турында"2014 елның 13 ноябрендәге 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Кануны паспорты.
Маддә 6. Пенсия билгеләү шартлары
1. Тупланма пенсия картлык буенча иминият пенсиясенә, шул исәптән
вакытыннан алда, "иминият пенсияләре турында" Федераль канун нигезендә,
картлык буенча иминият пенсиясен алу хокукына ия иминләштерелгән затларга
билгеләнә, шул исәптән вакытыннан алда да иминиятләнгән затның шәхси шәхси
счетының махсус өлешендә яки иминиятләнгән затның пенсия счетында исәпкә
алынган пенсия тупланмалары акчалары, әгәр күләме булса, тупланма пенсия
картлык буенча иминият пенсиясе күләменә карата 5 проценттан артык тәшкил итә,
шул исәптән картлык буенча иминият пенсиясенә беркетелгән түләүне һәм күләмен
исәпкә алып тупланма пенсия билгеләнгән көнгә исәпләнгән. Әгәр тупланма пенсия
күләме картлык буенча иминият пенсия күләменә карата 5 һәм аннан да ким
процент тәшкил итсә, шул исәптән картлык буенча иминият пенсиясенә беркетелгән
түләүне һәм тупланма пенсия билгеләнгән көнгә исәпләнгән тупланма пенсия
күләмен исәпкә алып, 2011 елның 30 ноябрендәге Федераль канунның 4
Маддәсында күрсәтелгән иминләштерелгән затлар, тупланма пенсия билгеләнгән
көнгә исәпләнгән җыелма пенсия күләмен исәпкә алып
"Пенсия тупланмалары акчалары исәбеннән түләүләрне финанслау тәртибе
турында "вФЗ мәҗбүри пенсия иминияте турында" 360-ФЗ номерлы Федераль канун
нигезендә күрсәтелгән акчаларны бер тапкыр бирелә торган түләү рәвешендә алырга
хокуклы.
2. Тупланма пенсия, башка пенсия һәм Рәсәй Федерациясе кануннарында
каралган гомерлек эчтәлек алуга бәйсез рәвештә, әлеге Федераль канун нигезендә
билгеләнә һәм түләнә. Тупланма пенсия билгеләү шартларын, тупланма пенсияне

билгеләү нормаларын һәм тупланма пенсияне түләү тәртибен үзгәртү әлеге
Федераль канунга үзгәрешләр кертү юлы белән гамәлгә ашырыла.
Маддә 7. Тупланма пенсия күләме
1. Тупланма пенсия күләме иминләштерелгән затның шәхси шәхси счетының
махсус өлешендә яисә иминләштерелгән затның пенсия счетында исәпкә алынган
пенсия тупланмалары суммасыннан чыгып билгеләнә,аның тупланма пенсиясе
билгеләнгән көнгә билгеләнгән. Тупланма пенсия өчен өстәмә иминият взнослары,
эш

бирүче

файдасына

түләнгән

взнослары,

пенсия

тупланмаларын

формалаштыруны финанслашуга взнослар, шулай ук аларны инвестицияләүдән һәм
ана

(гаилә)

капиталы

акчаларыннан

(акчаларыннан)

пенсия

тупланмасын

формалаштыруга юнәлдерелгән акчалар (акчаларының бер өлеше) нәтиҗәсе, шулай
ук аларны инвестицияләүдән нәтиҗә пенсия тупланмалары акчалары составына
кертелә һәм тупланма пенсия күләмен яки "пенсия тупланмалары акчалары
исәбеннән түләүләрне финанслау тәртибе турында "2011 елның 30 ноябрендәге 360ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә вакытлы пенсия түләүләре күләмен
билгеләгәндә иминләштерелгән зат сайлау буенча исәпкә алына.
2. Тупланма пенсия күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә::
НП = ПН / Т анда "мәҗбүри пенсия иминияте турында "ФП-ның тупланма
пенсия күләменә;" мәҗбүри пенсия иминияте турында " ПН-ФЗ номерлы Федераль
канун

нигезендә,

индивидуаль

лицевой

счетның

махсус

өлешендә

Иминиятләштерелгән затның пенсия тупланмалары суммасы буенча тупланма
пенсия билгеләнә торган көнгә торышы. "Пенсия тупланмалары акчалары исәбеннән
түләүләрне финанслау тәртибе турында" 2011 елның 30 ноябрендәге 360-ФЗ
номерлы Федераль канунда каралган срочной пенсия түләүләре билгеләнгән
очракта, пенсия тупланмалары акчалары әлеге түләү күләме исәпләнгән пенсия
тупланмалары акчалары составында исәпкә алынмый
"тупланма пенсия күләмен исәпләү өчен кулланыла торган һәм әлеге Федераль
канунның 17 Маддәсындагы 1 өлеше нигезендә билгеләнә торган җыелма пенсиянең
көтелгән чоры айлар санына мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы Федераль
канун.

3. Тупланма пенсия билгеләнгәндә, күрсәтелгән пенсиягә хокук алгач,
тупланма пенсиянең көтелгән чоры әлеге пенсияне билгеләү хокукын алган көннән
соң чыккан һәртулы ел өчен 12 айга (12 ай) кими. Шул ук вакытта тупланма пенсия
күләмен исәпләү өчен кулланыла торган җыелма пенсиянең көтелгән чоры 2015
елдан 168 айдан да ким булмаска тиеш.
4. Әлеге Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1 өлеше нигезендә тупланма
пенсия күләмен корректировкалаганда тупланма пенсия билгеләнгән көннән узган
һәр тулы ел (12 ай) өчен 12 айга кыскара. Шул ук вакытта күрсәтелгән чорда, шул
исәптән әлеге Маддәның 3 өлешендә каралган очракта, аның кимүен исәпкә алып,
2015 елдан 168 айдан да ким булмаска тиеш.
5. Иминләштерелгән затның шәхси лицевой счетының махсус өлешендә яисә
иминләштерелгән затның пенсия счетында чагылдырылган һәм тупланма пенсия
билгеләнгәндә исәпкә алынган пенсия тупланмалары әлеге Федераль канунның 8
Маддәсындагы 1 өлешендә каралган нигез буенча күрсәтелгән пенсия күләменә
төзәтмәләркерткәндә исәпкә алынмый.
6. Иминләштерелгән затның үлеме аңа тупланма пенсия билгеләнгәнче яки
әлеге Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1 өлеше нигезендә, өстәмә пенсия
тупланмаларын исәпкә алып, аның күләменә төзәтмәләр кертелгәнче, индивидуаль
лицевой счетның махсус өлешендә исәпкә алынган пенсия тупланмалары акчалары
яисә

иминләштерелгән

тупланмалары

затның

акчалары,

ана

пенсия
(гаилә)

счетында

исәпкә

капиталының

алынган пенсия

тупланма

пенсиясен

формалаштыруга юнәлдерелгән акчаларыннан (акчаларыннан) тыш, шулай ук
аларны

инвестицияләүдән,

иминләштерелгән

затның

варисларына

Рәсәй

Федерациясе кануннарында билгеләнгән тәртиптә түләнә. Шул ук вакытта
иминләштерелгән

зат

пенсия

тупланмаларын

формалаштыра

торган

иминләштерүчегә пенсия тупланмалары акчаларын бүлү турында гариза бирү
юлыбелән теләсә кайсы вакытта әлеге Маддәның 7 өлешендә күрсәтелгән затлар
арасыннан яисә мондый түләү булырга мөмкин булган башка затлар арасыннан
конкрет затларны билгеләргә, шулай ук алар арасында күрсәтелгән акчаларны нинди
өлешләрдә

бүләргә

кирәклекне

билгеләргә хокуклы.Мондый гариза

Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган электрон документ рәвешендә
тапшырылырга мөмкин һәм ул "гомуми файдаланудагы выкоммуникацион
челтәрләрне, шул исәптән мәҗбүри пенсия иминияте турында" мәгълүмати-ФЗ
кулланып

иминләштерүчегә

тапшырыла "Интернет

"втелеком

коммуникация

челтәрен, шул исәптән" дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең (функцияләрнең)
Бердәм порталы "федераль дәүләт мәгълүмат системасын да кертеп, мәҗбүри
пенсия иминияте турында"мәгълүмати-ФЗ эшли. Күрсәтелгән гариза булмаганда
иминләштерелгән затның индивидуаль лицевой счетының махсус өлешендә яисә
иминләштерелгән затның пенсия счетында исәпкә алынган пенсия тупланмалары
акчалары, әлеге Маддәның 7 өлешендә күрсәтелгән иминләштерелгән затның
туганнарына түләнергә тиешле, алар арасында тигез өлешләрдә бүленә. Үлгән
иминләштерелгән затның хокукый дәвамчысына пенсия тупланмалары акчаларын
түләү иминләштерелгән затның үлеменнән соң алты ай дәвамында пенсия
тупланмалары тупланган иминиятчегә күрсәтелгән түләү сорап мөрәҗәгать итү
шарты белән гамәлгә ашырыла. Үлгән иминләштерелгән затның хокукый
дәвамчысына түләү өчен мөрәҗәгать итү срогы күрсәтелгән срокны керттергән
кешенең варисы гаризасы буенча суд тәртибендә торгызылырга мөмкин. Хокукый
дәвамчыларның үлгән иминләштерелгән затларның пенсия тупланмалары акчалары
түләүләре өчен мөрәҗәгать итү тәртибе, күрсәтелгән түләүләрне гамәлгә ашыру
тәртибе, сроклары һәм вакытлылыгы һәм үлгән иминләштерелгән затларның
варисларына түләү суммаларын исәпләү тәртибе Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан билгеләнә.
7. Әлеге Маддәның 6 өлешендә каралган очракта, иминләштерелгән затның
акчаларын бүлү турында иминләштерелгән зат гаризасында күрсәтелгән затлар
арасыннан хокукларын дәвам итүчеләргә иминиятләнгән затның шәхси шәхси
счетының махсус өлешендә яки иминиятләнгән затның пенсия счетында яки
мәҗбүри пенсия иминияте турында килешүдә билгеләнгән пенсия тупланмалары
әлеге акчаларны түләү гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән гариза булмаган очракта яки
хокукый дәвамчыларны билгеләү турында килешүдә түләү мәҗбүри пенсия
иминиятенә балалары, шул исәптән уллыкка алынган туганнары арасыннан үлгән

иминләштерелгән затның варисларына гамәлгә ашырыла, тормыш иптәше (ире), атааналар (усыновители), абыйлы-сеңелләре, бабайлары, әбиләр һәм оныклары бәйсез
рәвештә яше һәмторышы эшкә сәләтлелек, бу киләсе последовательности:
1) беренче чиратта - "балаларга, шул исәптән уллыкка алынган, иренә (иренә)
һәм ата-аналарга мәҗбүри пенсия иминияте турында" Федераль канун (уллыкка
алучыларга);
2)

"абыйларга,

апаларына,

бабайларга,

әбиләргә

һәм

оныкларга

мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы Федераль канунның икенче чиратында.
8. Бер чиратта Страховкаланган затның туганнарына пенсия тупланмалары
акчаларын түләү тигез өлешләрдә башкарыла. Икенче чиратның туганнары акча
алырга хокуклы үлгән кешенең шәхси Шәхси шәхси счетының махсус өлешендә яки
Иминиятләштерелгән

затның

пенсия

счетында

исәпкә

алынган

пенсия

тупланмалары беренче чиратта туганнары булмаганда гына. Әлеге Маддәның 7
өлешендә күрсәтелгән иминләштерелгән затта күрсәтелгән туганнарының булмаган
очракта, әлеге акчалар мәҗбүри пенсия иминияте буенча иминләштерүче резервы
составында исәпкә алына. Шул ук вакытта Страховкаланган затның шәхси шәхси
счетының яисә тупланма пенсиясенең пенсия счетының махсус өлеше ябыла.
8 Маддә. Тупланма пенсия күләменә төзәтмәләр кертү
1. Тупланма пенсия күләме һәр елның 1 августыннан тупланма пенсияне,
өстәмә иминият взнослары суммасыннан чыгып корректировкага кертелергә
тиеш тупланма

пенсия,

эш

бирүче

взнослары,

пенсия

тупланмаларын

формалаштыруны финанслашуга взнослар, шулай ук аларны инвестицияләүдән һәм
ана акчаларыннан(акчаның бер өлешеннән) нәтиҗә тупланма пенсия күләмен
билгеләгәндә яки әлеге Маддәның 2 өлешендә каралган башка төзәтмәләр буенча
тупланма

пенсия

күләмен

исәпләү

өчен

пенсия

тупланмалары

суммасын

билгеләгәндә исәпкә алынмаган иминләштерелгән затның индивидуаль лицевой
счетының

махсус

өлешендә

яисә

пенсия

счетында

исәпкә

алынган

инвестицияләүдән алынган нәтиҗә.
2. Тупланма пенсия күләменә төзәтмәләр түбәндәге формула буенча гамәлгә
ашырыла:

НПК + ПНк / Т,анда "мәҗбүри пенсия иминияте турында" ФПК-ПНК / Т;
"мәҗбүри пенсия иминияте турында "ФПК-ФЗ" мәҗбүри пенсия иминияте турында
"елның 31 июленә тиешле төзәтмәләр гамәлгә ашырыла торган җыелма пенсиянең
билгеләнгән күләменә туры килә торган елның 31 июленә;" мәҗбүри пенсия
иминияте турында "ПНк-ФЗ;" индивидуаль лицевой счетның махсус өлешендә
исәпкә алынган Иминиятләштерелгән затның пенсия тупланмалары акчалары
суммасына яисә иминләштерелгән затның пенсия тупланмасының тупланма, анда
тиешле төзәтмәләр кертелә. "Пенсия тупланмалары акчалары исәбеннән түләүләрне
финанслау тәртибе турында "2011 елның 30 ноябрендәге 360-ФЗ номерлы Федераль
канунда каралган срочной пенсия түләүләренә, пенсия тупланмалары чараларына
билгеләнгән төзәтмәләр кертелгән очракта бу түләү күләменә төзәтмәләр кертелә,
пенсия тупланмалары составында исәпкә алынмый, алар нигезендә әлеге
иминләштерелгән кешенең тупланма пенсия күләменә төзәтмәләр кертелә буенча
тупланма пенсия күләмен исәпләү өчен кулланыла торган тупланма пенсиянең
көтелгән чоры айлар санына туры килүче төзәтмәләр кертелә.
3. Тупланма пенсия күләме "пенсия тупланмалары акчалары исәбеннән
түләүләрне финанслау тәртибе турында "2011 елның 30 ноябрендәге 360-ФЗ
номерлы Федераль канун нигезендә түләү резервы акчаларын инвестицияләү
нәтиҗәләре буенча төзәтмәләр кертергә тиеш.
9 Маддә. Тупланма пенсия билгеләү, түләү һәм илтеп тапшыру тәртибе
1. Тупланма пенсияне билгеләү һәм тупланма пенсияне түләү, аны китерүне
оештыруны да кертеп, иминиятләүче тарафыннан гамәлгә ашырыла, аның тупланма
пенсия билгеләү өчен мөрәҗәгать иткән көнгә иминләштерелгән зат "Рәсәй
Федерациясендә мәҗбүри пенсия иминияте турында "2001 елның 15 декабрендәге
167-ФЗ номерлы Федераль канун һәм" дәүләтнеке булмаган пенсия фондлары
турында "1998 елның 7 маендагы 75-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә пенсия
тупланмаларын формалаштыра.
2. Тупланма пенсия билгеләү өчен мөрәҗәгать "мәҗбүри пенсия иминияте
турында" гы Федераль канунны чикләмичә генә күрсәтелгән пенсиягә хокук сатып
алганнан соң теләсә кайсы вакытта гамәлгә ашырыла ала.

3. Тупланма пенсияне билгеләү һәм тупланма пенсияне, шул исәптән аны
Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды булган иминиятләүчедән пенсия тупланмаларын
булдыручы иминләштерелгән затка китерүне оештыруны да кертеп, территориаль
орган гамәлгә ашыра тупланма пенсия билгеләүне сорап мөрәҗәгать иткән затның
яшәү урыны буенча иминиятләүче.
Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды булган иминләштерүчедән пенсия
тупланмаларын

формалаштыручы

иминләштерелгән

зат

тупланма

пенсияне

турыдан-туры иминиятченең территориаль органына яисә яшәү урыны буенча
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләркүрсәтүнең күпфункцияле үзәгенә билгеләү, түләү
һәм тапшыру турында гаризалар белән мөрәҗәгать итә ала, әгәр иминиятләүче һәм
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләркүрсәтүнең күпфункцияле үзәге арасында үзара
хезмәттәшлек турында килешү төзелгән һәм әлеге гаризаларны бирү килешүдә
билгеләнгән күпфункцияле үзәктә күрсәтелә торган дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр исемлеге белән каралган булса.
4. Тупланма пенсия билгеләү, тупланма пенсияне дәүләтнеке булмаган пенсия
фонды

булган

иминләштерүчедән

пенсия

тупланмаларын

формалаштыручы

иминләштерелгән затка түләү һәм китерү дәүләтнеке булмаган пенсия фонды
тарафыннан гамәлгә ашырыла. Дәүләтнеке булмаган пенсия фонды булган
иминләштерүчедән пенсия тупланмаларын формалаштыручы иминләштерелгән зат
моңа пенсия билгеләү, түләү һәм тупланма пенсияне китереп җиткерүөчен
мөрәҗәгать итә ала аның урнашкан урыны буенча иминиятләштерүчегә.
5. Эш бирүче иминиятләштерелгән затларга хезмәт мөнәсәбәтләрендә торучы,
аларның язма ризалыгы белән пенсия билгеләү, түләү һәм китерү өчен мөрәҗәгать
итәргә хокуклы.
6. Рәсәй Федерациясе Пенсия фонды булган иминиятче, яшәү урынын
иминләштерелгән зат алыштырган очракта, тупланма пенсия түләүне, аны китерүне
оештыруны да кертеп, яңа яшәү урыны яки иминләштерелгән затның тору урыны
буенча түләү эше нигезендә гамәлгә ашыра, теркәлү турында Рәсәй Федерациясе
кануннарында билгеләнгән тәртиптә яки урын буенча бирелгән документлар белән
расланган расланган иминләштерелгән затның шәхси гаризасы белән расланган

фактта яшәү. Дәүләтнеке булмаган пенсия фонды булган иминиятче, яшәү урынын
иминләштерелгән зат алыштырган очракта, тупланма пенсияне, аның яңа яшәү
урыны буенча яисә "дәүләтнеке булмаган пенсия фондлары турында "1998 елның 7
маендагы 75-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә фактик яшәү урыны буенча
күчерүне оештыруны да кертеп, түләүне гамәлгә ашыра.
7. Тупланма пенсияне билгеләү, түләү һәм китерү өчен мөрәҗәгать электрон
документ рәвешендә тапшырылырга мөмкин, аны рәсмиләштерү тәртибе Рәсәй
Федерациясе

Хөкүмәте

беләниминиятләштерүчегә

тарафыннан билгеләнә
тапшырыла "гомуми

һәм

аны

файдаланудагы

куллану
втелеком-

коммуникацион челтәрләрне, шул исәптән" в мәҗбүри пенсия иминияте турында "
мәгълүмати-ФЗ мәҗбүри пенсия иминияте турында интернет " телекоммуникация
челтәре. Шул ук вакытта күрсәтелгән тәртиптә бирелгән тупланма пенсия түләү
турында гариза иминиятләнгән зат тарафыннан барлык кеше тәкъдим ителгән
очракта иминләштерүче тарафыннан кабул ителә әлеге Маддәның 9 өлеше
нигезләмәләрен исәпкә алып тәкъдим ителергә тиешле кирәкле документлар тиешле
гариза бирелгән көннән алып биш эш көненнән дә соңга калмыйча бирелә. Пенсия
фондына мөрәҗәгать итү
Рәсәй Федерациясенең "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләркүрсәтүне оештыру
турында" 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә
"дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр (функцияләр) Бердәм порталы "федераль дәүләт
мәгълүмат системасы аша гамәлгә ашырылырга мөмкин.
8. Тупланма пенсия билгеләү өчен кирәкле документлар исемлеге, тупланма
пенсия, шул исәптән эш бирүче өчен мөрәҗәгать итү кагыйдәләре, тупланма пенсия
билгеләү һәм аны корректировкалау күләме, шул исәптән Рәсәй Федерациясе
территориясендә даими яшәү урыны булмаган затларга, тупланма пенсия билгеләү
өчен кирәкле документларны тикшерүне үткәрү, пенсия документларын алып бару
кагыйдәләре, шулай ук аны саклау сроклары, шул исәптән электрон формада, Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә билгеләнә.
9. Тупланма пенсия билгеләү һәм түләү өчен кирәкле документлар
иминләштерелгән заттан кирәкле документлар (мәгълүматлар) булмаган очракта

гына соратып алына ала дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары яисә дәүләт
органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагында булган оешмалар,
очраклардан тыш,әгәр мондый документлар " дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
күрсәтүне оештыру турында "2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль
канун белән билгеләнгән документлар исемлегенә кертелгән булса.
10. Башка кирәкле документлар (Белешмәләр) Дәүләт органнарында, җирле
үзидарә органнарында яки дәүләт органнарына яисә җирле үзидарә органнарына
караган оешмаларда иминләштерүчедән соратып алына һәм мондый органнар һәм
оешмалар

тарафыннан

Иминләштерелгән

зат

кәгазьдә
күрсәтелгән

яки

электрон

документларны

формада

тапшырыла.

тапшырырга

хокуклы үз

инициативасы.
11. Иминиятче тупланма пенсия билгеләү һәм түләү өчен кирәкле
документлар бирүнең нигезлелеген, шулай ук аларда булган белешмәләрнең
дөреслеген тикшерергә хокуклы.
12. Иминләштерелгән затның үлем (туу) таныклаучы документында үлем (туу)
төгәл датасын билгеләмичә бер ел гына күрсәтелгән очракта, мондый датага
"тиешле Ай саны күрсәтелмәгән очракта, бу вакыт эчендә" мәҗбүри пенсия
иминияте Турында " 15-ФЗ туры килә торган, ә күрсәтелгән вакыт эчендә период
башлану датасы кабул ителгән очракта, тиешле елның 1 июлендә кабул ителә. 13.
Тупланма пенсияне түләү "мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы Федераль
кануннан башка билгеләнгән күләмдә башкарыла чикләмә.
14. Тупланма пенсияне түләү, аны китерүне оештыруны да кертеп, тупланма
пенсияне китерү "иминият пенсияләре турында"Федераль канун нигезендә Иминият
пенсияләре өчен билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда гамәлгә ашырыла.
15. Пенсиянең исәпләнгән суммаларын булдыручы иминләштерелгән затка
китереп җиткерү
"иминият пенсияләре турында" Федераль канун нигезендә иминият пенсиясен
алучы иминиятченең пенсия тупланмалары иминият пенсиясе белән бер үк вакытта
һәм күрсәтелгән пенсияне китерүче оешма аша да гамәлгә ашырыла.

16. Тупланма пенсияне китерү буенча хезмәтләр өчен түләү федераль почта
элемтәсе оешмалары һәм тиешле пенсияләр алучы оешмалар тарафыннан
башкарыла эшләү һәм эшләү функцияләрен башкаручы федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан билгеләнгән таләпләрне һәм шартларны үтәгәндә,
иминиятләүче белән килешүләр пенсия өлкәсендә мәҗбүри пенсия иминияте
турында "Федераль канунны һәмдәүләт сәясәтен тормышка ашыру мәҗбүри пенсия
иминияте буенча иминләштерүче резерв чаралары хисабына тәэмин итү.
17. Тупланма пенсия билгеләү яки тупланма пенсия билгеләүдән баш тарту,
күрсәтелгән пенсияне түләү турында, әлеге пенсиядән тотып калу турында һәм
артык түләнгән суммалар түләтү турында карарларга иминиятченең югары
органына һәм (яки) судка шикаять бирелергә мөмкин.
Маддә 10. Тупланма пенсия билгеләү сроклары
1. Тупланма пенсия күрсәтелгән пенсия өчен мөрәҗәгать иткән көннән үк
билгеләнә, ләкин тупланма пенсиягә хокук алган көннән дә иртәрәк түгел. Әгәр
тупланма пенсия билгеләү өчен мөрәҗәгать иминләштерелгән зат эштән киткәннән
соң килеп чыкса, күрсәтелгән пенсия, әгәрҗыелган пенсия өчен мөрәҗәгать эштән
азат ителгән көннән соң 30 көннән дә соңга калмыйча эштән азат ителгән көннән
соң билгеләнгән көннән соң билгеләнә.
2. Тупланма пенсия өчен мөрәҗәгать итү көне булып иминиятләүче
тарафыннан

тупланма

пенсия

билгеләү

турында

гариза

кабул

итү

көне

санала күрсәтелгән Федераль канунның 9 Маддәсындагы 9 өлеше нигезләмәләрен
исәпкә алып иминләштерелгән зат тарафыннан. Әгәр гариза почта аша җибәрелә яки
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган электрон документ
рәвешендә тапшырыла, йә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең
күпфункцияле үзәге аша тапшырыла һәм шул ук вакытта аңа иминләштерелгән зат
тәкъдим ителергә тиешле барлык кирәкле документлар теркәлә, җыелган пенсия
өчен мөрәҗәгать итү көне булып оешманың почта штемпелында күрсәтелгән дата
санала гариза җибәрү урыны буенча федераль почта элемтәсе элемтәсе яисә "гомуми
файдаланудагы

втекоммуникацион

челтәрләрне,

шул

исәптән

"Интернет

"мәгълүмат-ФЗ ның мәҗбүри пенсия иминияте турында" мәгълүмати-ФЗ кулланып

гариза бирү датасы, шул исәптән "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм
порталы (функцияләр)" федераль дәүләт мәгълүмат системасын да кертеп, яисә
гариза кабул итү датасы.
3. Тупланма пенсия билгеләү турында гаризага әлеге Федераль канунның 9
Маддәсындагы 9 өлеше нигезләмәләрен исәпкә алып, иминләштерелгән зат
тарафыннан тәкъдим ителергә тиешле барлык кирәкле документлар теркәлә алмаган
очракта, иминиятче тупланма пенсия сорап мөрәҗәгать иткән иминләштерелгән
затка нинди документлар тапшырырга тиешлеге турында аңлатма бирә. Әгәр
мондый документлар тиешле аңлатма алган көннән өч айдан да соңга калмыйча
тәкъдим ителсә, тупланма пенсия сорап мөрәҗәгать итү көне булып мондый
гаризаны кабул итү көне санала яки гариза җибәрү урыны буенча федераль почта
элемтәсе оешмасының почта штемпелында күрсәтелгән дата яисә "интернет
"телекоммуникация челтәрендә мәҗбүри пенсия иминияте турында "мәгълүмати-ФЗ
кулланып гариза бирү датасы, шул исәптән "Интернет" телекоммуникация
челтәрендә мәҗбүри пенсия иминияте турында" мәгълүмати-ФЗ", "дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр (функцияләр) Бердәм порталы" федераль дәүләт мәгълүмат
системасын

кертеп,

яисә

дәүләт

һәм

муниципаль

хезмәтләр

күрсәтүнең

күпфункцияле үзәге тарафыннан гариза кабул итү датасы.
4. Иминиятче тупланма пенсия билгеләү турында гариза кабул иткәндә,
тупланма пенсия билгеләү өчен мөрәҗәгать иткән иминләштерелгән затка нинди
документлар турында аңлатма бирә башка дәүләт органнары, җирле үзидарә
органнары яисә дәүләт органнары яисә җирле үзидарә органнары карамагында
булган оешмалар карамагында, ул тәкъдим итәргә хокуклы.
5. Тупланма пенсияне билгеләү турындагы гариза иминиятләүче тарафыннан
мондый гаризаны кабул иткән көннән соң 10 эш көненнән дә соңга калмыйча
каралмый иминләштерелгән зат тәкъдим итүне 9 өлеш нигезләмәләрен исәпкә алып
әлеге Федераль канунның 9 Маддәсындагы 10 өлешенең нигезләмәләрен исәпкә
алып, иминләштерелгән зат үз инициативасы буенча йә әлеге Маддәның 3 һәм 4
өлешләре нигезендә өстәмә документлар тапшыру көненнән йә Документлар
(белешмәләр)

кергән

көннән

соң

үз

инициативасы

буенча

тапшырырга

хокуклы),дәүләт
органнарына

органнарында,

яисә

җирле

җирле

үзидарә

үзидарә

органнарында

органнарына

яисә

буйсынган

дәүләт

оешмаларда

сораштырылган иминләштерүче булып санала.
6. Тупланма пенсия билгеләү өчен кирәкле документларны дәүләт тарафыннан
тапшырмау очрагында органнар, җирле үзидарә органнары йә дәүләт органнарына
яисә җирле үзидарә органнарына буйсынучы оешмалар тарафыннан документлар
(белешмәләр) билгеләнгән срокта иминләштерүче әлеге органнар һәм оешмаларда
соратып

алынган

документларны

(белешмәләрне)

тапшыру,

тикшерү

тәмамланганчы, тупланма пенсия билгеләү турындагы гаризаны карау вакытын
туктатырга хокуклы, ләкин өч айдан да артмаска тиеш.
7. Гариза канәгатьләндерүдән баш тарткан очракта иминиятче тиешле карар
чыгарылганнан соң биш эш көненнән дә соңга калмыйча бу хакта шикаять бирүдән
баш тарту сәбәбен һәм аның тәртибен күрсәтеп, иминләштерелгән зат тарафыннан
тапшырылган барлык документларны кире кайтара.
8. Тупланма пенсия гомерлеккә билгеләнә.
11 Маддә. Тупланма пенсия түләүне туктатып тору һәмяңарту
1. Тупланма пенсия түләүне туктатып тору очракта башкарыла:
1) "мәҗбүри пенсия иминияте турында"гы 1 нче Федераль канун белән
күрсәтелгән срок тәмамланган айдан соң килүче айдан башлап алты айга
билгеләнгән тупланма пенсияне алмаган;
2) Чит ил гражданына яки гражданлыгы булмаган затка бирелгән
документның гамәлдә булу срогы чыккач, аның Рәсәй Федерациясендә даими яшәү
хокукын раслап, "мәҗбүри пенсия иминияте турында " гы 1-ФЗ белән күрсәтелгән
документның гамәлдә булу вакыты тәмамланган айдан соң килүче айдан соң килүче
айдан соң мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы Федераль канун-Рәсәй
Федерациясендә даими яшәү хокукын раслый;
3) тупланма пенсия алучы иминләштерелгән затның Рәсәй Федерациясе
территориясеннән читтә даими яшәүгә чыгуы һәм "мәҗбүри пенсия иминияте
турында "Федераль канун нигезендә Рәсәй Федерациясе территориясеннән читкә
чыгу турында иминләштерелгән затның" Рәсәй Федерациясе территориясеннән

читкә чыгу турында "гы 1 айдан алып алты айга" мәҗбүри пенсия иминияте
турында "гы Федераль канун нигезендә, Рәсәй Федерациясе территориясеннән читтә
мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы айдан соң килүче айдан соң килүче айның
1 кәгазь.
2. Әлеге Маддәның 1 өлешендә күрсәтелгән хәлләрне бетергәндә, тупланма
пенсия түләүне яңарту тупланма пенсиянең тупланма пенсия күләмен әлеге
Федераль канунның 8 Маддәсындагы 3 өлеше нигезендә тупланма пенсия күләменә
төзәтмәләр кертүне исәпкә алып, түләүне туктатып тору көненә нинди күләмдә
башкарыла.
3. Тупланма пенсияне яңадан түләү "мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы 1ФЗ белән башкарыла, киләсе айның бер числосында тупланма пенсия түләүне
яңадан торгызу турында гариза һәм иминләштерелгән зат тарафыннан тәкъдим
ителергә тиешле документлар иминиятләүче тарафыннан 9 өлеш нигезләмәләрен
исәпкә

алып

алынган

айлык

акчалата

компенсацияләр һәм акчалата

компенсацияләр алынган әлеге Федераль канунның 9 Маддәсы. Шул ук вакытта
иминләштерелгән затка күрсәтелгән пенсиянең тупланма пенсиясе түләү булган
вакыт эчендә алынган суммалар түләнә туктатылган.
4. Иминләштерелгән зат тарафыннан тупланма пенсия түләүне яңарту турында
гариза бирү, иминиятләүче тарафыннан күрсәтелгән гаризаны карау, тупланма
пенсия түләүне яңарту өчен кирәкле документларның дөреслеген тикшерү,
тупланма пенсия түләүне яңарту турында Карар кабул итү йә Иминиятләштерелгән
затның

"иминият

пенсияләре турында"Федераль

канун

нигезендә

иминият

пенсияләрен түләүне яңарту турында гаризасын канәгатьләндерүдән баш тарту
турында Карар кабул итү" иминият пенсияләре турында " Федераль канун нигезендә
иминият пенсияләрен түләүне яңарту өчен билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда
башкарыла.
12 Маддә. Тупланма пенсия түләүне туктату һәм торгызу
1 тупланма пенсияне түләүне туктату очракта башкарыла:
1) тупланма пенсия алучы иминләштерелгән затның үлеме йә аны Рәсәй
Федерациясе кануннарында билгеләнгән тәртиптә "1-ФЗ номерлы "мәҗбүри пенсия

иминияте турында" гы Федераль канунда вафат булган яисә аны хәбәрсез
югалган дип таныган очракта, иминләштерелгән затның үлем очрагы килеп туган
айдан соң килүче айның аерым числосында мәҗбүри пенсия иминияте турында " гы
1-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

нигезендә

вафат

булган

яисә

хәбәрсез

югалган дип тану турында суд карары үз көченә керде. Судның тиешле карарында
иминләштерелгән затны белдерүнең яисә аны билгесез дип тануның датасы
күрсәтелсә, тупланма пенсияне түләүне туктату срогы күрсәтелгән датадан чыгып
билгеләнә;
2)

"Мәҗбүри

пенсия

иминияте

турында

"Федераль

канунның

11

Маддәсындагы 1 өлешенең 1 һәм 3 пунктлары нигезендә тупланма пенсия түләүне
туктату көненнән соң алты ай узгач, күрсәтелгән срок тәмамланган айдан соң
килүче айдан соң түбәндәге айдан соң түбәндәге айның 1 сендә мәҗбүри пенсия
иминияте турында" Федераль канунның 11 Маддәсындагы 1 өлешенең 1 һәм 3
пунктлары нигезендә туктатылган;
3) иминләштерелгән зат тарафыннан билгеләнгән җыелма пенсиягә хокукны
(күрсәтелгән пенсиягә хокукны раслау турында" 1-ФЗ номерлы Федераль канун
нигезендә

мәҗбүри

пенсия

иминияте

турында"

гы

Федераль

канундагы

мәгълүматларның дөреслеген кире каккан хәлләрне яки документларны ачыклау)
югалткан, анда күрсәтелгән шартлар яисә документлар ачыкланган айдан соң килүче
айлар арасыннан мәҗбүри пенсия иминияте турында" Федераль канун;
4) "чит ил гражданына яки гражданлыгы булмаган затка мәҗбүри пенсия
иминияте турында" 1-ФЗ номерлы Федераль канун нигезендә мәҗбүри пенсия
иминияте турында "гы Федераль канун нигезендә мәҗбүри пенсия иминияте
турында алты айлык срок узган айдан соң килүче айлар санында гариза
бирмәү,әлеге Федераль канунның 11 Маддәсындагы 1 өлешенең 2 пунктында
каралган;
5) иминиятләүче тарафыннан иминиятләнгән затның тиешле гаризасы алынган
айдан соң килүче ай саныннан "мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы 1-ФЗ
номерлы Федераль канун нигезендә билгеләнгән тупланма пенсия алудан баш
тартудан баш тарту.

2. Иминләштерелгән затның тупланма пенсиясен түләүне торгызу, тупланма
пенсияне түләү әлеге Маддәның 1 өлешендәге 2 һәм 4 пунктлары нигезендә
туктатылган, әлеге пенсияне түләү туктатылганнан соң, аның күрсәтелгән пенсиягә
хокуклары булганда әлеге мөрәҗәгатькә кадәр пенсияне туктату турындагы карар
гамәлдән чыгарыла, ә тупланма пенсия суммасы узган вакыт өчен түләнә, әмма өч
елдан да артмаска тиеш,алдагы айлар, икенче ай эчендә мөрәҗәгать итү. Тупланма
пенсияне түләү туктатылганнан соң, 1 пункт нигезендә (иминләштерелгән затны
вафат дип игълан итү турында яки иминләштерелгән затның билгесез дип тану
турында суд карарының юкка чыгуына бәйле рәвештә), әлеге Маддәның 1
өлешендәге 2 һәм 4 өлеше нигезендә тупланма пенсия түләү хокукы юкка
чыгарылган булса, тупланма пенсия күләме әлеге Маддәның 3 өлеше нигезендә
торгызылырга тиеш йә иминләштерелгән зат теләге буенча тупланма пенсия яңадан
билгеләнергә мөмкин.
3. Тупланма пенсияне яңадан кайтару башкарыла:
1) "мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы 1-ФЗ номерлы Федераль канунда
вафат булган яисә иминләштерелгән затның мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы
билгесез-ФЗ номерлы суд карарын тиешле карар үз көченә кергән айдан соң килүче
айдан соң мәҗбүри пенсия иминияте турында карар үз көченә кергән айдан соң
килүче айның мәгълүм булмаган дип тану турында карар гамәлдән чыгарылган
очракта;
2) яңа шартлар яисә тупланма пенсия билгеләү хокукын бирә торган элеккеге
хәлләрне дөрес раслау очрагында, иминләштерелгән зат теләге буенча тупланма
пенсия түләүне туктату 10 елдан да артмаган - " иминиятләүче тарафыннан әлеге
пенсия түләүне торгызу турында гариза һәм әлеге Федераль канунның 9
Маддәсындагы 9 өлеше нигезләмәләрен исәпкә алып, иминләштерелгән зат тәкъдим
ителергә тиешле барлык кирәкле документлар алынган айдан соң килүче айның 1
нче числосында мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы Федераль канун. Гариза һәм
барлык

кирәкле

документлар

документлар рәвешендә

иминләштерелгән

тапшырылырга

һәм

зат

тарафыннан

"гомуми

электрон

файдаланудагы

втекоммуникацион челтәрләрне, шул исәптән "Интернет "ның мәҗбүри пенсия

иминияте турында" мәгълүмати-ФЗ кулланып, иминләштерүчегә, шул исәптән
"дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы" федераль дәүләт мәгълүмат
системасын да кертеп, тапшырылырга мөмкин";
3) иминләштерелгән зат тарафыннан "мәҗбүри пенсия иминияте турында
"Федераль канунның әлеге Маддәсындагы 1 өлешенең 5 пункты нигезендә аны
алудан баш тартканнан соң, тупланма пенсия түләүне яңадан торгызу турында
гариза биргәндә, иминләштерүче тарафыннан иминләштерелгән затның тиешле
гаризасы кабул ителгән айдан соң килүче айдан соң мәҗбүри пенсия иминияте
турында.
4. Тупланма пенсия түләүне торгызганда тупланма пенсиягә хокук яңадан
каралмый. Шул ук вакытта тупланма пенсия күләме, әлеге Федераль канунның 8
Маддәсындагы 3 өлеше нигезендә тупланма пенсия күләмен үзгәртүне исәпкә алып,
тупланма пенсияне түләү туктатылган көнгә кадәрисәпләнгән күләменнән чыгып
билгеләнә.
5. Иминләштерелгән зат теләге буенча тупланма пенсия яңадан билгеләнергә
мөмкин.
6. Иминләштерелгән зат тарафыннан тупланма пенсия түләүне торгызу
турында гариза бирү, иминиятләүче тарафыннан күрсәтелгән гаризаны карау,
тупланма пенсия түләүне торгызу өчен кирәкле документларның дөреслеген
тикшерү, тупланма пенсия түләүне торгызу турында Карар кабул итү йә
Иминиятләштерелгән затның тупланма пенсия түләүне торгызу турында гаризасын
канәгатьләндерүдән баш тарту турында Карар кабул итү" иминият пенсияләре
турында"Федераль канун нигезендә иминият пенсияләрен түләүне торгызу өчен
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда башкарыла.
Маддә 13.Тупланма пенсияне түләү һәм илтеп тапшыру вакыты
1. Тупланма пенсияне түләү һәм китерү агымдагы айда башкарыла.
2. Иминиятләүче тарафыннан түләнгән тупланма пенсиянең исәпләнгән
суммалары һәм иминиятләнүчеләргә үз вакытында кирәк булмаган акчалары узган
өчен түләнә вакыт, ләкин алдагы өч ел эчендә иминләштерелгән зат исәпләнгән
тупланма пенсия алу өчен мөрәҗәгать иткән айга кадәр чираттагы ай кала.

Иминиятләштерелгән зат үз вакытында иминиятче гаебе белән алмаган тупланма
пенсия аңа " мәҗбүри пенсия иминияте турында "гы Федераль канунны чикләмичә
генә бирелә.
3. Агымдагы айда иминләштерелгән затка исәпләнгән һәм күрсәтелгән айда
вафат булу сәбәпле алынмаган калган тупланма пенсиянең исәпләнгән суммалары
составка кертелми һәм "иминият пенсияләре турында" Федераль канунның 10
Маддәсындагы 2 өлешендә күрсәтелгән затларга карый торган һәм әлеге
иминләштерелгән зат белән бергә яшәгән, әгәр күрсәтелгән пенсиянең алынмаган
суммалары өчен мөрәҗәгать иминләштерелгән зат үлеменнән соң алты айдан да
соңга калмыйча булса, аның гаилә әгъзаларына түләнә. Әлеге тупланма пенсия
суммасы буенча гаиләнең берничә әгъзасын мөрәҗәгать иткәндә, тупланма
пенсиянең тупланма суммасы алар арасында тигез бүленә.
4. Әлеге Маддәның 3 өлеше нигезендә агымдагы айда иминләштерелгән затка
исәпләнгән һәм күрсәтелгән айда Аның үлеменә бәйле рәвештә алынмаган булып
калган һәм әлеге затлар тарафыннан күрсәтелгән суммаларны түләү турында
таләпләрне белдермәгән очракта тиешле сумма Рәсәй Федерациясе Граждан
кодексында билгеләнгән гомуми нигезләрдә мираслана.
Маддә

14.

Рәсәй

Федерациясе

территориясеннән

читтә

яшәүче

иминләштерелгән затларга пенсиянең тупланма өлешен түләү
Рәсәй Федерациясе территориясеннән читкә даими яшәүгә баручы (киткән)
иминләштерелгән затларга пенсиянең тупланма өлешен түләү өчен билгеләнгән
тәртиптә башкарыла "иминият пенсияләре турында" Федераль канун нигезендә
иминият пенсияләренең иминият пенсияләре билгеләнә.
Маддә

15. Тупланма

пенсия

билгеләү

һәм

түләү

өчен

кирәкле

мәгълүматларның дөреслеге өчен җаваплылык
1. Физик һәм юридик затлар җыелма пенсия билгеләү һәм түләү өчен алар
тәкъдим иткән документларда булган белешмәләрнең дөреслеге өчен, ә эш
бирүчеләрҗаваплы,моннан тыш, "индивидуаль алып бару өчен тапшырыла торган
белешмәләрнең дөреслеге өчен мәҗбүри пенсия иминияте турында"
канун

Федераль

мәҗбүри пенсия иминияте системасында (персонификацияләнгән) исәпкә алу.
2. Әгәр дөрес булмаган мәгълүматларны тапшыру яки әлеге Маддәның 5
өлешендә каралган мәгълүматларны үз вакытында тапшырмау булса, түләү өчен
акча күчерүгә китерә тупланма пенсияләрне, гаепле затлар Рәсәй Федерациясе
Пенсия фондына яки дәүләтнеке булмаган пенсия фондына билгеләнгән тәртиптә
китерелгән зыянны каплый Рәсәй Федерациясе кануннары белән.
3. Әлеге Маддәның 1 өлешендә күрсәтелгән бурычларны үтәмәү яисә
тиешенчә үтәмәгән очракларда һәм шуңа бәйле рәвештә эш бирүче һәм (яки)
иминләштерелгән зат иминләштерүчегә билгеләнгән тәртиптә китерелгән зыянны
каплый Рәсәй Федерациясе кануннары белән.
4. Иминләштерелгән затка артык түләнгән пенсия суммасы тиешле түләүләр
иминләштерелгән затка нигезсез гамәлгә ашырылган чорда, пенсия белән тәэмин
итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру һәм норматив-хокукый
җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль
органы тарафыннан билгеләнә торган тәртиптә билгеләнә.
5 Страховкаланган зат иминиятчегә тупланма пенсияне түләү туктатуга китерә
торган хәлләр килеп чыгу турында әлеге Шартлар туганнан соң киләсе эш көненнән
дә соңга калмыйча хәбәр итәргә тиеш.
6. Иминиятче тарафыннан тупланма пенсияне билгеләгәндә һәм (яки)
түләгәндә җибәрелгән хаталар ачыкланган очракта, әлеге хатаны Рәсәй кануннары
нормаларыннан чыгып бетерү башкарыла Федерация Советы. Рәсәй Федерациясе
кануннарында каралган күләмдә тупланма пенсия билгеләү яки тупланма пенсия
түләүне туктату, аңахокук булмау сәбәпле, "мәҗбүри пенсия иминияте турында" гы
1-ФЗ белән гамәлгә ашырыла, анда ачыкланганча бер ай эчендә мәҗбүри пенсия
иминияте турында тиешле хата.
Маддә 15.1. Тупланма пенсияне билгеләү һәм түләү турында мәгълүмат
урнаштыруны тәэмин итү
( мәҗбүри пенсия иминияте турында 2018 елның 7 мартындагы 56-ФЗ
номерлы Федераль канун белән кертелде)

Әлеге Федераль канун нигезендә тупланма пенсия билгеләү һәм түләү
турында

мәгълүмат

социаль

Бердәм

дәүләт

мәгълүмат

системасында

урнаштырыла тәэмин. Күрсәтелгән мәгълүматны социаль тәэмин итүнең бердәм
дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру һәм алу 17 июль федераль канун
нигезендә гамәлгә ашырыла
"Дәүләт

социаль

ярдәме

турында"бфз

мәҗбүри пенсия

иминияте

турында"1999 елның 17 мартындагы 178-ФЗ номерлы Федераль канун белән
расланган.
Маддә 16. Тупланма пенсиядән тотып тору
Тупланма пенсиядән саклану "иминият пенсияләре турында"Федераль канун
нигезендә иминият пенсияләреннән саклану өчен каралган нигезләр һәм тәртиптә
башкарыла.

17 Маддә. Тупланма пенсиянең көтелгән чоры гамәлгә кертелүе
1. Тупланма пенсия күләмен исәпләү өчен кулланыла торган тупланма
пенсиянең көтелгән чоры 2016 елның 1 гыйнварына кадәр 19 ел (228 ай)
дәвамлылыгы белән билгеләнә. 2016 елның 1 гыйнварыннан тупланма пенсиянең
көтелгән

чоры

ел

саен федераль

канун

белән

билгеләнә тупланма

пенсия

алучыларның гомер озынлыгы турында рәсми статистик мәгълүматлар нигезендә,
Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте раслаган җыелма пенсиянең көтелгән вакытын бәяләү
методикасы нигезендә.
2. Күрсәтелгән иминләштерелгән затларга 30 Маддәның 1 өлешендә һәм 1
өлешендә күрсәтелгән
"иминият пенсияләре турында" Федераль канунның 32 Маддәсындагы 32
өлеше нигезендә тупланма пенсия 2013 елның 1 гыйнварыннан (тиешле елның 1
гыйнварыннан) ел саен арта торган тупланма пенсия түләү чорының әлеге
Маддәсындагы 1 өлеше нигезендә билгеләнгән вакыттан чыгып билгеләнә. Шул ук
вакытта мондый арту елларының гомуми саны иминият пенсиясен вакытыннан алда

билгеләгәндә "иминият пенсияләре турында" Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1
өлеше белән билгеләнгән иминият пенсиясенә чыгу яшькә кадәр җитмәгән еллар
саныннан артып китә алмый (ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен).
(мәҗбүри пенсия иминияте турында "2016 елның 23 маендагы 143-ФЗ
номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. "Иминият пенсияләре турында" Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1.1
өлешендә күрсәтелгән иминләштерелгән затларга тупланма пенсия "иминият
пенсияләре турында" Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1 өлеше һәм 30 һәм 32
Маддәлары нигезендә көтелгән пенсия түләү чорының 1 һәм 2 өлешләре нигезендә
билгеләнгән очраклардан чыгып билгеләнә, ул картлык буенча иминият пенсиясенә
хокук бирә торган тулы айлар санына киметелә, шул исәптән вакытыннан алда
билгеләнә, әлеге Маддәның 1 өлеше һәм "иминият пенсияләре турында" Федераль
канунның 30 һәм, күрсәтелгән Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1.1 өлеше
нигезендә билгеләнгән. Шул ук вакытта тупланма пенсия "иминият пенсияләре
турында" Федераль канунның 8 Маддәсындагы 1.1 өлеше нигезендә билгеләнгән
яшькә соңрак билгеләнгән очракта, тупланма пенсиянең көтелгән чоры әлеге
Федераль канунның 7 Маддәсындагы 3 өлешен кулланып билгеләнә. Тупланма
пенсия күләмен исәпләү өчен кулланыла торган тупланма пенсиянең көтелгән чоры
168 айдан да ким булмаска тиеш.
(3 өлеш " в ФЗ мәҗбүри пенсия иминияте турында" 2016 елның 23 маендагы
143-ФЗ номерлы Федераль канун белән кертелде)
Маддә 18. Әлеге Федераль канунның үз көченә керүе
1. Әлеге Федераль канун 2015 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.
2. 2015 елның 1 гыйнварына кадәр үз көченә кергән көнгә кадәр гамәлдә
булган Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә гражданнарга билгеләнгән картлык
буенча

хезмәт пенсияләренең

тупланма

өлешләре әлеге

Федераль

канунның

тупланма өлеше булып санала.
3.

Дәүләтнеке булмаган

пенсия

фондлары

2015 елның

1

апреленә

кадәр иминләштерелгән затларга пенсия тупланмалары акчалары исәбеннән түләү
атамаларының тиешле үзгәрүе турында хәбәр итәләр,дәүләтнеке булмаган пенсия

фондлары һәм иминләштерелгән затлар арасында әлеге Федераль канун үз көченә
кергәнче төзелгән мәҗбүри пенсия иминияте турында килешүләрдә каралган
үзгәрешләр турында "Интернет "мәгълүмати-ФЗ дәүләтнеке булмаган пенсия фонды
сайтында күрсәтелгән үзгәрешләр һәм (яки) аны массакүләм мәгълүмат чараларында
бастырып чыгару турында мәгълүмат урнаштыру юлы белән мәгълүмат урнаштыру.
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