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Крок пер шы. 
ВЫ ЗНА ЧА ЕМ ФОР МУ 
ЎЛІ КУ ГРА ШО ВЫХ 
СРОД КАЎ

У якой фор ме вы бу дзе це скла-

даць ся мей ны бюд жэт — план да-

хо даў і вы дат каў на ме сяц, а ў ідэа-

ле і на год (з уня сен нем ка рэк ці-

ро вак што ме сяц) — ня важ на, але 

ўліч вай це, што з гэ тым да ку мен там 

вам да вя дзец ца пра ца ваць да во лі 

час та. Мож на спам па ваць спе цыя-

ль ную пра гра му, мож на ства рыць 

таб лі цу ў Ехсеl або прос та ўзяць 

сшы так і руч ку.

— Важ на так са ма вы зна чыц ца, 

на коль кі дак лад на вы бу дзе це за-

піс ваць свае вы дат кі. Не ка то рыя 

вя дуць улік апе ра цый з дак лад нас-

цю да ка пе ек. Ад абра най сту пе ні 

акруг лен ня ў кан чат ко вым вы ні ку 

бу дзе за ле жаць і дак лад насць па-

раў на ння рэ аль най су мы гро шай, 

якую вы бу дзе це мець, с су май, 

атры ма най раз лі ко вым шля хам. 

Ка лі вы аплач ва е це свае вы дат кі 

бан каў скай аплат най карт кай, то 

ўлік іс тот на спра шча ец ца — у аса-

біс тым ка бі не це ін тэр нэт-бан ка 

мож на ўба чыць, ку ды пай шлі гро-

шы (наз ва кра мы, ап тэ кі і г. д.), — 

ад зна чае га лоў ны спе цы я ліст 

ад дзе ла фі нан са вай аду ка ва-

нас ці Упраў лен ня ін фар ма цыі і 

гра мад скіх су вя зяў На цы я наль-

на га бан ка Аляк сандр ІЛЬ ІЧ.

Крок дру гі. 
ПАДЛІЧВАЕМ ДА ХО ДЫ

Скла дан не бюд жэ ту па чы на-

ец ца з ацэн кі і пад лі ку да хо даў 

сям'і. Фік су ем усе фі нан са выя 

па ступ лен ні — за ро бак да рос лых 

чле наў сям'і, пад пра цоў кі, срод кі 

ад зда чы ў арэн ду ква тэ ры, са-

цы яль ныя вы пла ты, пра цэн ты па 

ўкла дах у бан ках і г. д. — у ка го 

што ёсць. Гэ та да зво ліць аца ніць 

тое, якой су май вы мо жа це рас-

па ра джац ца.

— Да хо ды бы ва юць па ста ян ныя 

і ча со выя, — тлу ма чыць спе цы я-

ліст. — Да ча со вых ад но сяц ца, на-

прык лад, ра за вая прэ мія або срод-

кі ад рэа лі за цыі га род ні ны з ва шых 

«со так». Іх пры скла дан ні ся мей-

на га бюд жэ ту ўліч ваць не вар та. 

Мы пра цу ем толь кі з па ста ян ным 

пры быт кам, нам трэ ба дак лад на 

ве даць, якой су май мы мо жам рас-

па ра джац ца.

Крок трэ ці. 
ПАЗНАЧАЕМ РАС ХО ДЫ

Вы дат кі сям'і мож на па дзя ліць 

на аба вяз ко выя і не аба вяз ко выя. 

Пры скла дан ні ся мей на га бюд жэ ту 

ў пер шую чар гу ўпіс ва ем у яго ар-

ты ку лы аба вяз ко вых рас хо даў.

 Пра дук ты хар ча ван ня (у тым 

лі ку «сса бой кі» на ра бо ту або вы-

дат кі на хар ча ван не ў ста ло вай/

ка фэ пад час абе дзен на га пе ра-

пын ку)

 Ка му наль ныя пла ця жы

 Вы дат кі на пра езд (на апла ту 

пра ез ду ў гра мад скім транс пар це / 

на бен зін, ка лі вы пе ра мя шча е це ся 

на аў та ма бі лі)

 Апла та ма біль най су вя зі і ін-

тэр нэ ту

 Фар ма цэў тыч ныя прэ па ра ты 

пры на яў нас ці хра ніч ных за хвор-

ван няў

 Апла та ву чо бы дзя цей

 Вы пла ты па крэ ды тах

 Вы дат кі на на быц цё адзен ня.

Эка на міс ты ка жуць, што аба-

вяз ко выя вы дат кі ў ідэа ле па він ны 

скла даць 45—50 % ад да хо ду сям'і. 

Ка лі ж гэ тая су ма на блі жа ец ца да 

су мы да хо ду, вар та пай сці на яе 

ска ра чэн не.

— На ват аба вяз ко выя пла ця жы 

мож на ка рэкта ваць, — ад зна чае 

Аляк сандр Іль іч. — На прык лад, 

эка но мія на ка му наль ных пла ця-

жах — гэ та пры выч ка вы клю чаць 

свят ло там, дзе яно не па трэб на, 

эка но мія ва ды, у ква тэ рах з рэ-

гу ля ва ным ацяп лен нем — «вы-

клю чэн не» ба та рэй, ка лі на ву лі-

цы плю са вая тэм пе ра ту ра і г. д. 

Рас хо ды на на быц цё адзен ня — 

гэ та на быц цё ме на ві та не аб ход-

ных рэ чаў, а не шо пінг як спо саб 

пад няць са бе на строй. Пры ра-

зум ным па ды хо дзе і вы дат кі на 

хар ча ван не пад да юц ца сур' ёз най 

ка рэктоў цы.

Не аба вяз ко выя вы дат кі — гэ-

та «ра дас ці жыц ця»: тра ды цый ныя 

ся мей ныя па хо ды ў кі но і тэ атр, 

са ло ны пры га жос ці і трэ на жор ная 

за ла, па ся дзел кі ў ка фэ з сяб ра-

мі або па хо ды ў нач ны клуб, но вы 

смарт фон, па да рож жы (па езд ка 

да мо ра, у са на то рый або кем пінг), 

воль ны час з дзець мі (аква парк, 

заа парк, ка тан ні на ко нях і г. д.). 

Як ні сум на, ка лі ста іць мэ та ска ра-

ціць вы дат кі, ме на ві та гэ тыя ар ты-

ку лы фі нан сіс ты ра яць ска са ваць 

па мак сі му ме.

Крок чац вёр ты. 
ФАР МІ РУ ЕМ 
«ФОНД БЯС ПЕ КІ»

Ад стра ты ра бо ты або рап тоў-

най сур' ез най хва ро бы не за стра-

ха ва ны ні хто.

— Ме на ві та та му з эка на міч-

на га пунк ту гле джан ня заў сё ды 

пра сцей вы жыць сям'і, чым ад-

на му ча ла ве ку, — пад крэс лі вае 

спе цы я ліст. — У сям'і ве ра год-

насць, што ўсе да рос лыя ад на-

ча со ва апы нуц ца бес пра цоў ны мі, 

не вя лі кая.

І яшчэ ў на шы дні важ на мець 

ся мей ны «фонд бяс пе кі» — свай-

го ро ду «ста бі лі за цый ны фонд». 

Ту ды што ме сяц трэ ба ад праў ляць 

ней кую су му. Гэ та мо жа быць фік-

са ва ная су ма або 10 % ад да хо ду 

сям'і. Эка на міс ты сцвяр джа юць, 

што зга да ную су му ў сі лах ад кла-

даць лю бы ча ла век.

— Ка лі ка заць пра «фонд бяс-

пе кі», у якой ва лю це вы ра і лі б 

за хоў ваць срод кі?

— Лепш пры трым лі вац ца прын-

цы пу ды вер сі фі ка цыі (як ка жа 

на род ная муд расць, не тры маць 

усе яй кі ў ад ным ко шы ку). Ра-

цы я наль на па ло ву збе ра жэн няў 

за хоў ваць у бе ла рус кіх руб лях, 

а дру гую па ло ву па дзя ліць па-

між до ла рам і еў ра. Каб не бы ло 

спа ку сы «за лез ці ў скар бон ку» — 

у вы гля дзе бан каў ска га ўкла ду. 

Што да ты чыц ца ўкла даў, то трэ-

ба ска заць: у ай чын най ва лю це 

на сён няш ні дзень знач на боль-

шая да ход насць па іх, — ад зна чае 

Аляк сандр Ільіч. — Гля дзі це: стаў кі 

па до ла ра вых дэ па зі тах — у ме жах 

2 % га да вых, і ка лі вы зды ма е це 

гро шы ра ней, чым праз два га ды, 

вам прый дзец ца за пла ціць па да-

ход ны па да так — 13 %. Так мож на 

апы нуц ца і ў мі ну се. Па дэ па зі тах 

у еў ра пра цэнт ныя стаў кі яшчэ 

ні жэй шыя. А ў бе ла рус кіх руб лях 

стаў кі на год скла да юць да 13 %, 

знач на пе ра кры ва ючы ўзро вень ін-

фля цыі. І без апла ты па да ход на га 

па да тку мож на за крыць ра ху нак 

ужо праз год.

Крок пя ты. 
ПЛА НУ ЕМ 
БУЙ НЫЯ ПА КУП КІ

На быц цё аў то, ра монт ква тэ-

ры, па езд ка да мо ра на ступ ным 

ле там, за ме на ха ла дзіль ні ка або 

тэ ле ві за ра — гэ та па тра буе сур'-

ёз ных фі нан са вых укла дан няў. 

Срод кі на буй ныя па куп кі лепш 

збі раць асоб на. Звы чай на хо-

чац ца ўся го ад ра зу і шмат, але 

гро шай на ўсё не ха пае. Што 

рабіць?

— Трэ ба рас ста віць пры яры-

тэ ты. Ад сар туй це спіс па сту пе ні 

важ нас ці тых ці ін шых рас хо даў. 

Па ду май це, на коль кі вам па трэб на 

кож ная з буй ных па ку пак, якую вы 

ха це лі б здзейс ніць. Вы знач це тэр-

мі ны. Не ка то рыя буй ныя вы дат кі 

са мі па са бе пры вя за ныя да ней кіх 

дат. Але ўста на віць тэр мі ны вар-

та на ват для тых па ку пак, з які мі 

вас ні хто не пад га няе. Ад кла дай це 

гро шы рэ гу ляр на. Раз лі чы це, якую 

част ку сва іх да хо даў вам не аб ход-

на ад кла даць кож ны ме сяц, каб 

да вы зна ча на га ва мі тэр мі ну ў вас 

бы ла па трэб ная су ма.

Ка лі бюд жэт — 
дэ фі цыт ны

З ме ся ца ў ме сяц вам да во дзіц-

ца па зы чаць «дзя сят ку да па луч-

кі», а схе ма «пе ра па зы чыць, каб 

пе ра ад даць» для вас — нор ма 

жыц ця? Ваш ся мей ны бюд жэт — 

дэ фі цыт ны: вы дат кі пе ра вы ша юць 

да хо ды.

— Як па каз вае прак ты ка, па-

раў ноў ва ю чы не каль кі сем' яў з 

ад ноль ка вай коль кас цю лю дзей 

і ад ноль ка вым пры быт кам, мы 

ба чым, што ў ад ной сям'і да хо ды 

ўраў на важ ва юць вы дат кі, у дру-

гой на зі ра ец ца дэ фі цыт бюд жэ ту, 

а ў трэ цяй бюд жэт бу дзе на ват 

пра фі цыт ны, — тлу ма чыць су раз-

моў нік.

Ві да воч на, што па ста ян ны дэ-

фі цыт ся мей на га бюд жэ ту дрэн на 

ад бі ва ец ца на ўсіх сфе рах жыц ця 

сям'і. І каб вый сці з гэ та га кры зі су, 

вар та неш та ра біць. Што? Ад каз: 

мак сі маль на ска ра чаць вы дат кі, 

па куль бюд жэт не ста не зба лан-

са ва ны. Маг чы ма, бюд жэт сям'і 

дэ фі цыт ны з пры чы ны вя лі кіх 

пла ця жоў па крэ ды тах, якія сям'я 

не зу сім аб ду ма на ўзя ла не каль-

кі га доў та му. У гэ тым вы пад ку, 

ве ра год на, вар та раз гле дзець пы-

тан не рэ струк ту ры за цыі (змя нен ня 

ўмоў іс ну ю ча га крэ ды ту) або рэ фі-

нан са ван ня ва ша га крэ ды ту (но вы 

крэ дыт на па га шэн не ра ней ша га). 

Але вель мі ўваж лі ва чы тай це да-

га вор і дак лад на раз лі чы це, коль кі 

бу дзе це пла ціць па но вых умо вах 

да га во ра, каб не па мя няць шы ла 

на мы ла.

І на пры кан цы: 
па ра ды 
па ра зум най эка но міі

Ганд лё выя сет кі на пе ра бой аб'-

яў ля юць ак цыі на бы та вую тэх ні-

ку, дэ вай сы, аў та ма бі лі, адзен не і 

бы та выя дро бя зі. Ці мож на лі чыць 

эка но мі яй па куп кі «па ак цыі»?

На быц цё па ак цыі па він на быць 

ра зум ным: трэ ба куп ляць ме на ві та 

тое, што па трэб на. І гэ та да ты чыц-

ца не толь кі буй ных па ку пак, пад-

крэс лі ва юць эка на міс ты. На быц цё 

бу дзе ра зум ным, ка лі вам са праў-

ды па трэб на гэ тая рэч, а сён ня 

яна пра да ец ца па ак цыі. Фі нан са-

ва мэ та згод на бу дзе ку піць яе па 

ак цыі сён ня, а не за поў ны кошт 

заўт ра.

Ад нак лю дзі час та бя руць па ак-

цыі ўсё, што ба чаць — дзве коф-

тач кі за пар, дзе сяць ма ек, пяць 

упа ко вак грэч кі, дзе сяць ёгур таў. 

І лі чаць гэ та эка но мі яй. У вы ні ку 

рэ чы га да мі ля жаць у ша фе, тэр-

мін пры дат нас ці пра дук таў за канч-

ва ец ца, а гро шы вы кід ва юц ца на 

ве цер.

Пе рад тым, як здзейс ніць лю-

бую па куп ку (асаб лі ва знач ную па 

ца не), за дай це са бе тры пы тан ні:

 Ці са праў ды мне па трэб на гэ-

тая рэч? Альбо вы клю чыць маг-

чы масць па куп кі пад уз дзе ян нем 

ім пуль су.

 Ча му я ха чу яе ку піць? Час та 

мы жадаем не рэч ку піць, а атры-

маць ад чу ван не шчас ця, з якім у 

на шай свя до мас ці звя за на гэ тая 

рэч. Але шчас це, на жаль, не пра-

да ец ца ў су пер мар ке тах.

 Ці ма гу я без яе абы сці ся?

Ра зум на эка но міць мож на прак-

тыч на на лю бых ар ты ку лах вы дат-

каў. На прык лад, на пе ра мя шчэн ні 

па го ра дзе. Гра мад скі транс парт 

або аса біс ты аў та ма біль — на чым 

ез дзіць тан ней?

Ка лі вы пра цу е це да лё ка ад до-

му і да бі рац ца да ра бо ты вам трэ-

ба з не каль кі мі пе ра сад ка мі, ехаць 

на ма шы не бу дзе больш вы гад на. 

Асаб лі ва ка лі вы яшчэ і «пад кід ва-

е це» на ра бо ту або ву чо бу не ка га 

з да маш ніх. Ка лі ж вы пра цу е це 

па блі зу ад до му, вар та вы браць 

гра мад скі транс парт.

— І, на рэш це, апош няя па-

ра да — не зу сім з фі нан са-

вай сфе ры, але так са ма вель мі 

важ ная, — га во рыць Аляк сандр 

Ільіч. — На ву чы це ся зна хо дзіць 

па зі тыў у лю бой сі ту а цыі. Эка но-

мія на са лод кіх пры сма ках да гар-

ба ты — гэ та мі нус ліш нія кі ла гра-

мы ды пра фі лак ты ка праб лем са 

зда роў ем. Ад мо ва ад па ста ян на га 

пе ра мя шчэн ня на ма шы не — удар 

па гі па ды на міі. А ўмен не скла даць 

ся мей ны бюд жэт — не аб ход ная 

ас но ва для па бу до вы даб ра бы ту 

сям'і.

Аляк санд ра АНЦЭЛЕВІЧ.

ТОН КАЕ МАС ТАЦ ТВА 
ДАБ РА БЫ ТУ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць

Дэк ла ра ваць 
або 

па спа дзя вац ца 
на «а рап там»?

Вы яз джа ю чы за мя жу, ці за-

дум ва лі ся мы, коль кі на яў-

ных гра шо вых срод каў мож-

на пе ра во зіць, не за паў няю-

чы мыт ную дэк ла ра цыю? 

У якім вы пад ку не аб ход на 

дэк ла ра ваць га тоў ку?

Як рас тлу ма чы ла нам су пра-

цоў ні ца Мін скай рэ гі я наль най 

мыт ні Юлія СІ МА НЯН, мыт нае 

дэк ла ра ван не не з'яў ля ец ца аба-

вяз ко вым і ро біц ца толь кі па жа-

дан ні фі зіч най асо бы ў вы пад ку 

ка лі на яў ныя гра шо выя срод кі і 

(або) да рож ныя чэ кі не пе ра вы-

ша юць у эк ві ва лен це су му, роў-

ную 10 ты ся чам до ла раў.

Пры пе ра мя шчэн ні на яў ных 

гра шо вых срод каў на су му звыш 

10 ты сяч до ла раў у эк ві ва лен це 

фі зіч най асо бай за паў ня ец ца два 

асоб ні кі асноў на га і да дат ко ва га 

фар му ля раў па са жыр скай мыт-

най дэк ла ра цыі, па кур се ва лют, 

які дзей ні чае на дзень па да чы 

дэкла ра цыі мыт на му ор га ну.

Спа да ры ня Сі ма нян звяр тае 

ўва гу на адзін іс тот ны мо мант: 

ка лі су ма пе ра вы шае 100 ты-

сяч до ла раў па кур се ва лют, які 

дзей ні чае на дзень па да чы дэк-

ла ра цыі ў мыт ны ор ган, то па-

са жыр ская мыт ная дэк ла ра цыя 

су пра ва джа ец ца прад стаў лен нем 

да ку мен таў для па цвяр джэн ня 

па хо джан ня на яў ных гра шо вых 

срод каў і (або) гра шо вых ін стру-

мен таў.

Гэ та мо жа быць:

 па свед чан не аб пра ве на 

спад чы ну;

 да вед ка, вы да дзе ная бан-

кам або ня бан каў скай крэ-

дытна-фінан са вай ар га ні за цы-

яй, аб зняц ці на яў ных гра шо вых 

срод каў з ра хун ку;

 ка са вы чэк (ін шы да ку мент), 

вы да дзе ны ар га ні за та рам ла та-

рэі, кон кур су, спар тыў на га аль бо 

куль тур на га ме ра пры ем ства;

  ін шыя да ку мен ты, у тым 

лі ку за свед ча ныя на та ры яль-

на, вы да дзе ныя ўла даль ні кам 

(улас ні кам) гра шо вых срод каў, 

якія змя шча юць рэ кві зі ты ор га-

на (ар га ні за цыі) і па цвяр джа юць 

па хо джан не на яў ных гра шо вых 

срод каў.

Су пра цоў ні ца так са ма пад-

крэс лі ла, што ўста ноў ле на кры мі-

наль ная ад каз насць за не за кон-

нае пе ра мя шчэн не праз мыт ную 

мя жу ЕА ЭС на яў ных гра шо вых 

срод каў або гра шо вых ін стру мен-

таў у буй ным па ме ры.

Пад не за кон ным пе ра мя шчэн-

нем ма ец ца на ўва зе пе ра мя-

шчэн не асо бы па-за ўста ноў ле-

ны мі мес ца мі або ў не ўста ноў ле-

ны час ра бо ты мыт ных ор га наў у 

гэ тых мес цах, або з утой ван нем 

ад мыт на га кант ро лю, аль бо з 

за ве да ма не дак лад ным дэк лара-

ван нем, або з вы ка ры стан нем 

да ку мен таў, якія змя шча юць 

за ве да ма не дак лад ныя звест кі. 

У та кім вы пад ку па доб ныя дзе ян-

ні пад па да юць пад част ку 2 ар ты-

ку ла 228 Кры мі наль на га ко дэк са 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Не за кон нае 

пе ра мя шчэн не на яў ных гра шо-

вых срод каў у буй ным па ме ры 

ка ра ец ца штра фам, аб ме жа ван-

нем аль бо па збаў лен нем во лі на 

тэр мін ад 2 да 5 га доў.

Мне зда ец ца, што та кія «пры-

го ды» ў ад па чы нак ні ко му не па-

трэб ныя.

Сяр гей КУР КАЧ.


