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КАМПЕТЭНТНА

ПАДТРЫМКА АКАЗВАЕЦЦА
НА НЕКАЛЬКIХ УЗРОЎНЯХ
П

РА тое, якiя меры
рэалiзуюцца сёння
па стабiлiзацыi эканамiчнай
сiтуацыi ў краiне i якiя гэта
прыносiць вынiкi, «МС»
распытала старшыню Пастаяннай
камiсii Савета Рэспублiкi па
эканомiцы, бюджэце i фiнансах
Таццяну РУНЕЦ.
— Мы даручылi кожнаму сенатару вывучыць сiтуацыю ў рэгiёне, i я была прыемна ўражана,
калi на пасяджэннi нашай профiльнай камiсii, якое прайшло ў
фармаце вiдэаканферэнцыi, яны
паведамiлi, якую вялiкую ўвагу
ўдзялiлi гэтай тэме ў кожным рэгiёне, — падкрэслiла сенатар.
Трэба сказаць, што льготамi
i прэферэнцыямi ў першую чаргу можна скарыстацца згодна з
Указам Прэзiдэнта № 143 «Аб
падтрымцы эканомiкi», i гаворка
iдзе пра дзевяць галiн дзейнасцi, якiя пацярпелi ад наступстваў
пандэмii.
— Кожны рэгiён скарыстаўся гэтым указам, — адзначыла
суразмоўнiца. — Канешне, на
ўзроўнi вобласцi сума i колькасць
атрымалiся большыя, на ўзроўнi
раённага цэнтра — меншыя.
Як паведамiла Таццяна Рунец,
у аблвыканкамы i Мiнскi гарвыканкам было пададзена 2929 зваротаў (напэўна, на гэты час колькасць ужо вырасла. — «МС») аб
дачы адпаведных iльгот i прэферэнцый згодна з артыкулам 2 гэтага ўказа. Па вынiках iх разгляду
былi прыняты станоўчыя рашэннi
па 180 зваротах, агульная сума

дадзеных iльгот i прэферэнцый
склала 9 мiльёнаў рублёў.
Акрамя таго, згодна з артыкулам 6 дакумента было накiравана
2850 зваротаў на прадстаўленне
адтэрмiновак па аплаце арэнднай платы за карыстанне нерухомай маёмасцю.
Мясцовымi Саветамi дэпутатаў — у прыватнасцi, абласнога
ўзроўню — прымалiся рашэннi па
змяншэннi ў два разы ставак адзiнага падатку для iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў i iншых фiзiчных асоб у II i III кварталах бягучага года. Выключэнне ў гэтым
спiсе — толькi Гомельскi абласны
i Мiнскi гарадскi Саветы дэпутатаў. Мiж iншым, меры, якiя былi
прынятыя ў сталiцы ў сувязi з наступствамi пандэмii, разгледзелi
на мiнулай сесii. Больш падрабязна пра гэта ў матэрыяле «Падыход — iндывiдуальны».

Як справядлiва ўпэўнена Таццяна Рунец, разглядаць меры,
якiя дзяржава прымае па падтрымцы эканомiкi, трэба ў комплексе прынятых нарматыўных актаў, i гэта не толькi згаданы 143-i
ўказ. Гаворка iдзе пра шэсць (!)
дакументаў такога кшталту.
Так, напрыклад, Указ Прэзiдэнта № 141 «Аб выплаце часткi
прыбытку» дае гаспадарчым таварыствам растэрмiноўку па пералiчэннi дывiдэндаў у бюджэт па
вынiках работы за 2019 год.
— Дывiдэнды трэба пералiчыць да снежня, а не так, як было раней, — адразу па вынiках
квартала, — тлумачыць суразмоўнiца. — Гэта дае магчымасць
за ха ваць гра шо выя срод кi ў
распараджэннi арганiзацый, забяспечыць iх фiнансавую ўстойлiвасць.
З яе пункту гледжання гэта таксама з'яўляецца мерай па
падтрымцы эканомiкi. Дарэчы,
скарыстацца магчымасцямi ўказа № 141 могуць усе гаспадарчыя
таварыствы.
Далей можна весцi гаворку
пра рэалiзацыю Указа Прэзiдэнта № 159 «Аб пераразлiку кошту
актываў i абавязацельстваў».

— Указ датычыцца курсавых
рознiц i амартызацыi. Канешне,
многiя прадпрыемствы кажуць,
што ўказ, па сутнасцi, адклаў час
аплаты курсавых рознiц. Але,
тым не менш, у цяперашнi час
ён таксама дапамог, — упэўнена
Таццяна Рунец.

Па вынiках iх
разгляду былi
прыняты станоўчыя
рашэннi па 180 зваротах,
агульная сума дадзеных
iльгот i прэферэнцый
склала 9 мiльёнаў рублёў.
Указ Прэ зi дэн та № 172
«Аб пра ця гу тэр мi ну дзе ян ня
дакументаў» таксама апасродка ва на мож на ад нес цi да мер
падтрымкi.
Нарэшце, Указ № 178 «Аб часовых мерах па дзяржаўнай падтрымцы наймальнiкаў i асобных
катэгорый грамадзян» датычыцца субсiдый за кошт сродкаў фонду сацыяльнай абароны насельнiцтва для ажыццяўлення даплат
работнiкам, якiя не працуюць у

 Даведка «МС»
Кожны негатыўны факт, звязаны з нясвоечасовай выплатай заробку, знаходзiцца на кантролi Дэпартамента дзяржаўнай iнспекцыi працы. За пяць месяцаў прыцягнута да адмiнiстрацыйнай адказнасцi ў выглядзе штрафаў 838 арганiзацый i 800 службовых асоб.

перыяд з 1 да 31 лiпеня цi працуюць па iнiцыятыве наймальнiка
ў рэжыме няпоўнай занятасцi, да
велiчынi мiнiмальнага заробку.
Цi ж гэта не падтрымка?!
Трэба сказаць, што кансультацыi па пытаннях прымянення
гэтага ўказа атрымалi больш за
420 наймальнiкаў, 44 арганiзацыi ўжо падалi заявы на атрыманне гэтай падтрымкi ад дзяржавы.
Па 14 з iх выканкамы прынялi
рашэннi: дзевяцi ў найблiжэйшы
час пералiчаць запрошаныя сумы, каб арганiзацыi аператыўна
забяспечылi выплату даплат сваiм работнiкам. Пяцi арганiзацыям
адмоўлена ў субсiдыях па аб'ектыўных прычынах.
Акрамя таго, згодна з артыкулам 2 гэтага дакумента больш за
пяць тысяч грамадзян ужо атрымалi дадатковую матэрыяльную
падтрымку праз дзяржаўную адрасную сацыяльную дапамогу.
I завяршае спiс нарматыўных дакументаў, накiраваных на
абарону эканомiкi ад наступстваў
пандэмii, Указ Прэзiдэнта № 179
«Аб аплаце працы».
— Гэта даплаты работнiкам
бюджэтных арганiзацый, у якiх
быў страчаны прыбытак ад пазабюджэтнай дзейнасцi. Гэта таксама падтрымка, — тлумачыць
стар шы ня про фiль най ка мi сii
Савета Рэспублiкi.
На думку суразмоўнiцы, падвесцi прамежкавы вынiк цяпер
можна па рэалiзацыi ўказа № 143,
астатнiя носяць больш доўгатэрмiновы характар.
Вольга АНУФРЫЕВА.

МIНСК

ПАДЫХОД — IНДЫВIДУАЛЬНЫ
Т

ЭМА эканомiкi на сесii Мiнскага
гарадскога Савета дэпутатаў гучала,
так бы мовiць, на поўны голас i ў розных
вымярэннях. Былi разгледжаны
змены ў бюджэт i iнвестыцыйную
праграму сталiцы на 2020 год. Дэпутаты
таксама прааналiзавалi ход рэалiзацыi
рашэння Мiнгарсавета дэпутатаў
аб падаткаабкладаннi, абмеркавалi iншыя
пытаннi. Iшла размова i пра выкананне
вядомага Указа № 143 «Аб падтрымцы
эканомiкi». Гэты дакумент прадугледжвае
меры дапамогi суб'ектам гаспадарання
асобных галiн эканомiкi, якiя найбольш
пацярпелi ад пандэмii.
Старшыня камiтэта эканомiкi Мiнгарвыканкама Уладзiмiр НАВУМОВIЧ
агучыў асобныя лiчбы i прыклады з такой
практыкi гарадскiх улад. Да iх звярнулiся
па падтрымку 1917 суб'ектаў гаспадарання,
з якiх ужо больш за 1300 атрымала льготы
па падатках i арэнднай плаце прыблiзна на
20 мiльёнаў рублёў. Уладзiмiр Навумовiч
адзначыў, што гарадскiя ўлады вырашылi ўдвая знiзiць сумы падатку на нерухомасць i зямельнага падатку, вызначылi
вiды дзейнасцi, якiя атрымаюць адпаведныя прэферэнцыi. Прадпрыемствы могуць
падаваць удакладненыя дэкларацыi ў раённыя падатковыя iнспекцыi.
Па звестках старшынi, такой падтрымкай ска рыс талi ся 115 суб' ек таў на су му
4,6 мiльёна рублёў. Сярод iх 40 арганiзацый рэспублiканскай формы ўласнасцi,
30 — камунальнай i 45 — без ведамаснай

падпарадкаванасцi. Па 68 заявах дадзена адтэрмiноўка з наступнай растэрмiноўкай па падатках i па 42 — падатковы
крэдыт на суму звыш 3,8 мiльёна рублёў.
Ця пер на раз гля дзе зна хо дзіц ца яшчэ
каля 100 зваротаў.

У сувязi са скарачэннем
колькасцi наведвальнiкаў
i памяншэннем даходаў
субсiдыi атрымаюць мiнскiя
заапарк — 285 тысяч рублёў —
i «Кiнавiдэапракат» —
1,3 мiльёна рублёў.
Вядома, на сённяшнi дзень гэтыя лiчбы
ўжо iншыя i, зразумела, таксама не канчатковыя. Бо ў гарвыканкаме, паводле слоў
старшынi камiтэта, пастаянна аналiзуюць
сiтуацыю, звароты бiзнесменаў. Не выключана, што пад уплывам абставiн можа быць пашыраны пералiк эканамiчных
вiдаў дзейнасцi для выдзялення дапамогi, — час пакажа.
Трэба сказаць, што ў адпаведнай камiсii
гарсавета аператыўна абмеркавалi ўказ
№ 143, прыкiнулi прыкладны пакет мер,
якiя дапамогуць зменшыць страты бiзнесу
ва ўмовах пандэмii. Пытанне аб падтрымцы прадпрыемстваў i зборы падаткаў абмяркоўвалася разам з разглядам бюджэту горада. Сярод мер дапамогi — даванне
адтэрмiноўкi, растэрмiноўкi i падатковых

крэдытаў, якiя цалкам выплачваюцца ў
бюджэт сталiцы, знiжэнне сум падаткаў
на зямлю i нерухомасць, памяншэнне
арэнднай платы за зямельныя ўчасткi, што
знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасцi, якiя
падлягаюць выплаце ў II i III кварталах бягучага года.
Адразу пасля прыняцця Указа № 143
дэпутаты праз СМI i iнтэрнэт пачалi тлумачальную работу. Так, на сайце Мiнгарсавета дэпутат Эдуард КУЗНЯЦОЎ проста i
даходлiва расказаў пра тое, як мяркуецца
наладзiць дапамогу пацярпелым ад пандэмii прадпрымальнiкам. Падыход iндывiдуальны: не будзе пагалоўнага давання
прэферэнцый усiм. Кожны зварот вывучаецца ў спецыяльна створанай камiсii гарвыканкама, у якую, дарэчы, увайшлi два
дэпутаты гарадскога Савета, i толькi потым
прымаецца рашэнне аб мэтазгоднасцi аказання падтрымкi канкрэтнай юрыдычнай
асобе. Прадпрымальнiкi могуць скарыстацца правам на дапамогу i такiм чынам
палепшыць сваё фiнансавае становiшча —
скажам, на два кварталы перанесцi выплату падаткаў.
Цяпер сiтуацыя ў дзелавым асяроддзi
сталiцы няпростая. Хтосьцi праз пандэмiю трапiў у непрагназаванае складанае
становiшча. Нехта, наадварот, нечакана
атрымаў вялiкi прыбытак — ёсць i такiя
прыклады. Такiм бiзнесменам няма сэнсу прэтэндаваць на прэферэнцыi. А вось
калi прадпрыемства нясе рэальныя страты, яму дапамогуць, растлумачыў Эдуард
Кузняцоў.

У iндывiдуальных прадпрымальнiкаў
ёсць магчымасць перайсцi на iншыя рэжымы падаткаабкладання i пераразлiку адзiнага падатку ў сувязi з часовым
вымушаным прастоем у рабоце цi скарыстацца арэнднымi канiкуламi, мараторыем на павелiчэнне базавай арэнднай
велiчынi i арэнднай платы. Акрамя таго,
мяс цо вым рас па рад чым i вы ка наў чым
органам даецца права памяншаць маёмас ныя па да ткi. Юры дыч ным асо бам
i iндывiдуальным прадпрымальнiкам —
уласнiкам маёмасцi рэкамендавана даваць арандатарам адтэрмiноўку па аплаце арэнднай платы, а таксама змяншаць
яе памер з улiкам аб'ёму iх выручкi. Так,
у су вя зi са ска ра чэн нем коль кас цi навед валь нi каў i па мян шэн нем да хо даў
субсiдыi атрымаюць мiнскiя заапарк —
285 тысяч рублёў — i «Кiнавiдэапракат» —
1,3 мiльёна рублёў.
Сённяшняя эканамiчная i грамадскапалiтычная сiтуацыя ў сталiцы аб'ектыўна
заклiкае дэпутатаў актывiзаваць работу з
выбаршчыкамi. У гэтай сувязi хацелася б
адзначыць прынцыповае i злабадзённае
выступленне на сесii старшынi гарадскога Савета Андрэя БУГРОВА, якi шчыра
казаў пра павышэнне аўтарытэту дэпутата
ў акрузе. Ён нагадаў прысутным, што мясцовае самакiраванне з'яўляецца адным з
галоўных складнiкаў беларускай дзяржаўнасцi, а ў сваёй дзейнасцi Мiнгарсавет зыходзiць з iнтарэсаў грамадзян, якiя жывуць
на тэрыторыi горада.
Леанiд ЛАХМАНЕНКА.
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