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БРЭСТЧЫНА

АД ПРАДПРЫМАЛЬНIКА З РЫНКУ
ДА РЭЗIДЭНТА СЭЗ «БРЭСТ»
Знiжкi ў арэнднай плаце сталi найбольш папулярнай мерай падтрымкi суб'ектаў гаспадарання сiстэмы
аблспажыўсаюза (i не толькi iх)

Я

К расказаў «МС» старшыня
камiтэта эканомiкi
Брэсцкага аблвыканкама
Мiхаiл САМАЛАЗАЎ,
работа па рэалiзацыi ўказа
№ 143 пачалася з разгляду
адпаведных пытанняў на сесii
аблсавета. Яшчэ 18 мая
дэпутаты прынялi рашэнне
«Аб памяншэннi ставак адзiнага
падатку з iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў i iншых
фiзiчных асоб». Гэтым
рашэннем у другiм i трэцiм
кварталах удвая знiжаецца
памер ставак адзiнага
падатку з iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў i фiзiчных
асоб, якiя з'яўляюцца iх
плацельшчыкамi.
Рас па ра джэн нем стар шы нi
аблвыканкама створана рабочая група па разглядзе пытанняў
падтрымкi эканомiкi i каардынацыi работы па рэалiзацыi ўказа. Аналагiчныя рабочыя групы
створаны ў 19 гарадскiх i раённых
выканаўчых камiтэтах. Саветы на
месцах надзялiлi свае выканкамы
паўнамоцтвамi па аказаннi асобных вiдаў падтрымкi гарадскiм i
раённым выканкамам. Гэта зроблена для аператыўнага вырашэння пытанняў.
— I ўсё гэта своечасова, —
падкрэслiвае старшыня камiтэта
эканомiкi. — Бо для атрымання
дапамогi неабходна найперш
аформiць дакументы. Каб чалавеку лягчэй было арыентавацца,

нарматыўную базу па гэтай тэме,
даведачны матэрыял, узоры дакументаў размясцiлi на сайтах раённых i гарадскiх выканкамаў.
Паводле iнфармацыi камiтэта эканомiкi, людзi скарысталiся
магчымасцю атрымаць iльготы i
знiжкi. Па стане на 1 лiпеня 206
юрыдычным асобам i iндывiдуаль ным прад пры маль нi кам
вобласцi было дадзена льгот на
суму 743,6 тысячы рублёў. Лiчба
павялiчваецца кожны тыдзень у
сярэднiм на 4-5 працэнтаў. Яна
ўключае адтэрмiноўку i растэрмiноўку выплаты падаткаў, падатко вы крэ дыт, па мян шэн не
сумы падатку на нерухомасць
i зямлю, сумы арэнднай платы
за маёмасць i зямельныя ўчасткi. З улiкам памяншэння ставак
адзiнага падатку сума падтрым-

кi склала 2612 рублёў, з якiх
82,5 працэнта прыходзiцца на
недзяржаўны сектар эканомiкi.
Дзеянне ўказа адчулi на сабе i
рэзiдэнты СЭЗ «Брэст». Адмiнiстрацыя сва бод най эка на мiч най
зоны сваiм рашэннем у два разы
паменшыла суму арэнднай платы
ў другiм i трэцiм кварталах года
за зямельныя ўчасткi, якiя рэзiдэнты СЭЗ атрымалi ў арэнду.
Як вядома, ад наступстваў
пандэмii моцна пацярпелi гандлёвыя цэнтры i рынкi недзяржаўных формаў уласнасцi. Iх уласнiкам адразу пасля прыняцця дакумента былi накiраваны лiсты з
прапановамi знiжэння памераў
арэнднай платы. 45 уласнiкаў
рынкаў i гандлёвых цэнтраў у
вобласцi прынялi рашэнне аб знiжэннi арэнднай платы, адзначаюць

у камiтэце эканомiкi. З улiкам
даходаў i вiду дзейнасцi памеры знiжэння вагаюцца ад 10 да
50 працэнтаў. На iншых рынках i
гандлёвых цэнтрах арэндная плата не павялiчвалася i захавалася
на ранейшым узроўнi. Адтэрмiноўка па арэнднай плаце даецца
арандатарам на падставе заявы.
Асобныя гаспадары названых
прадпрыемстваў не налiчваюць
пеню ў выпадку пратэрмiноўкi па
арэндных плацяжах.
На рынках аблспажыўсаюза
рашэннi па знiжэннi арэнднай
платы прымаюцца зыходзячы са
спецыфiкi дзейнасцi арандатара,
у асобных выпадках ён цалкам
вызваляецца ад аплаты. Райспажыўсаюзы на сваiх рынках выкарыстоўваюць розныя формы
падтрымкi прадпрымальнiкаў —
усё залежыць ад сiтуацыi. Як паведамiў старшыня Лунiнецкага
райспажыўтаварыства Максiм
СУМАР, ад прапанаванай адтэрмiноўкi арэнднай платы лунiнецкiя
прадпрымальнiкi адмовiлiся. Людзi пралiчваюць, як iм выгадна, —
усё роўна ж плацiць. Але яны з
удзячнасцю прынялi магчымасць
павелiчэння тэрмiну плацяжоў з 10
да 25 чысла кожнага месяца i адмову ад налiчэння пенi ў выпадку
некалькiх дзён затрымкi аплаты.
Стар шы ня Iва цэ вiц ка га
райспажыўтаварыства Алена КУРАТНIК паведамiла, што
рашэннем райвыканкама для
ўсiх 13 пунк таў гра мад ска га

харчавання прыняты панiжальны
каэфiцыент арэнднай платы на
зямлю i нерухомасць.
— Гэта значыць, у другiм i
трэцiм кварталах нашы кавярнi,
сталоўкi, буфеты будуць плацiць толькi 10 працэнтаў ад памеру арэнды. Для нас гэта вельмi iстотная знiжка, — падкрэслiла
Алена Мiкалаеўна. — Прадпрыемствы грамадскага харчавання
атрымаюць магчымасць нагнаць
упу шча нае, ума ца ваць сваё
фiнансавае становiшча.
Кiраўнiк Бярозаўскага райспажыўтаварыства Анатоль
ВАЙТЭНКА адзначыў, што для
сваiх прадпрымальнiкаў, якiя часова закрылi гандлёвыя пункты
на рынку, райспажыўтаварыства
пакiнула месцы з аплатай 50 працэнтаў арэнды. «Страты нясём
вялiкiя», — падкрэслiў Анатоль
Рыгоравiч.
Згодны з калегам старшыня Столiнскага райспажыўтаварыства Сяргей КРЫЖЫК.
У Столiне забяспечылi панiжэнне арэнднай платы нават буйным партнёрам, якiя гандлююць
мэбляй i iншымi прамысловымi
таварамi. А вось для пунктаў грамадскага харчавання спажыўтаварыства, як i ў Iвацэвiчах, райвыканкам ужыў панiжальны каэфiцыент на арэнду зямлi i нерухомасцi. Гэта асаблiва актуальна
для кавярняў, сталовак у Столiне,
Рэчыцы, Давыд-Гарадку.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

МАГIЛЁЎШЧЫНА

ПАДТРЫМКА З МЯСЦОВАЙ «КIШЭНI»
Карэспандэнт «МС» высвятляла, хто ў Магiлёўскай вобласцi мае шанц атрымаць яе для сваёй гаспадарчай дзейнасцi.
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КАЗ № 143 даў магчымасць мясцовым
органам улады мяняць тэрмiны
выплаты падаткаў, збораў i пошлiн, якiя
iдуць у мясцовыя бюджэты. Напрыклад,
толькi ў Магiлёве адтэрмiноўку па
выплаце арэнднай платы да 30 верасня
бягучага года з наступнай растэрмiноўкай
атрымалi 104 арандатары.
Пры Магiлёўскiм гарвыканкаме створана спецыяльная камiсiя па рэалiзацыi
ўказа. У яе ўвайшлi прадстаўнiкi гарвыканкама, раённых адмiнiстрацый горада, падатковых органаў, фiнансiсты, эканамiсты.
— Камiсiя ў iндывiдуальным парадку
разглядае ўсе пытаннi, якiя паступаюць ад
суб'ектаў гаспадарання i iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў, — удакладняе першы
намеснiк старшынi Магiлёўскага гарвыканкама Аляксандр ПАЦЁМКIН. —
Перш за ўсё звяртаем увагу на фiнансавы
складнiк арганiзацыi, колькасць занятых
i, адпаведна, на тое, як канкрэтна каранавiрус паўплываў на работу таго цi iншага
суб'екта гаспадарання. Сярод тых, па якiх
прынятае рашэнне падтрымаць, — прадпрыемствы «Магiлёўаблаўтатранса», якiя
функцыянуюць у межах горада, — мы маем права разглядаць i льготы i прэферэнцыi толькi на тыя падаткi, якiя паступаюць
у мясцовы бюджэт. У нашым выпадку размова iдзе пра аўтапарк № 1, тралейбусны i
грузавы паркi. Выручка па гэтых суб'ектах
гаспадарання знiзiлася за перыяд пандэмii
на 30 %. Падтрымку вырашана аказаць
таксама i гасцiнiцам, нумарны фонд якiх
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складае больш за 120 нумароў, — гэта «Магiлёў» i «Турыст». Адтэрмiноўку па зямельным падатку i падатку на нерухомасць
атрымала i прадпрыемства «МагiлёўАтракцыёны». Калi быў перыяд самаiзаляцыi,
атракцыёны не працавалi наогул — адпаведна, за гэты перыяд істотна ўпала выручка.
Адбылiся паслабленнi i для iндывiдуальных прад пры маль нi каў. Ма гi лёў скi
аблсавет дэпутатаў прыняў рашэнне ў два
разы знiзiць суму адзiнага падатку для
прадстаўнiкоў малога бiзнесу. Толькi ў Магiлёве плацельшчыкамi адзiнага падатку
з'яўляюцца 3321 чалавек.
— За кошт гэтага страты гарадскога
бюджэту склалi адзiн мiльён сто трыццаць
тысяч рублёў, — адзначае Аляксандр
Пацёмкiн. — Але наша задача — не дапусцiць
падзення колькасцi насельнiцтва, занятага
ў эканомiцы горада Магiлёва.
Аналагiчныя рашэннi прымаюцца на
ўзроўнi кожнага з раёнаў Магiлёўскай
вобласцi. У Мсцiславе, напрыклад, збiраюцца аказаць вельмi неабходную падтрымку двум прадпрыемствам раёна. Як
паведамiлi ў райвыканкаме, усяго па дапамогу звярнулася шэсць суб'ектаў гаспадарання.
— Мы лiчым патрэбным знiзiць стаўкi па
зямлi i нерухомасцi для двух нашых прадпрыемстваў — аграфiрмы «АграТэхУсход»
i аўтапарка, — паведамiла начальнiк фiнансавага аддзела Мсцiслаўскага райвы кан ка ма Але на КУК СОЎ СКАЯ. —
Калi нам гэтыя дакументы зацвердзяць,

суб'екты гаспадарання атрымаюць дапамогу. Указ № 143 вельмi своечасовы i патрэбны. I справядлiва, што вызначацца з
тым, каму дапамагчы, можна на месцах.
Гэта, канешне, давядзецца ўзгадняць на
абласным узроўнi, што таксама справядлiва, бо бюджэтныя грошы абмежаваныя.
Мы са свайго боку разглядаем асобна
кожнае прадпрыемства, арганiзацыю,
iндывiдуальнага прадпрымальнiка. I калi ў
крамы людзi з прыходам пандэмii хадзiць
не перасталi, то, напрыклад, карыстацца
транспартам адназначна сталi меней.
Як паведамiлi ў «Магiлёўаблаўтатрансе»,
iх мсцiслаўскi фiлiял з сакавiка амаль
напалову знiзiў свае даходы. Страты склалi
54 тысячы рублёў. Iльвiную частку даходаў прыносiў прадпрыемству мiжнародны беларуска-расiйскi маршрут Магiлёў—Смаленск, якi быў запатрабаваны i
мсцiслаўскай моладдзю, што вучыцца ў
расiйскiх навучальных установах, i мясцовымi жыхарамi, у якiх шмат раднi на
расiйскай тэрыторыi. Пасля таго як Расiя
ў сувязi з пандэмiяй закрыла свае гранiцы, рэйс быў адменены. Замест яго цяпер курсiруе аўтобус Магiлёў—Мсцiслаў,
але напаўняльнасць яго зусiм не тая. Для
падтрымання зносiн памiж райцэнтрам i
населенымi пунктамi раёна, якiя знаходзяцца на маршруце адмененага пакуль
рэйса Магiлёў—Смаленск, былi ўведзены
дадаткова яшчэ два маршруты — да вёскi
Каськова i аграгарадка Разанцы. Але гэта
хутчэй сацыяльныя рэйсы, якiя не пакрываюць страт.

Што датычыцца ТАА «АграТэхУсход»,
якое ў Мсцiславе таксама лiчаць неабходным падтрымаць, то гэта яшчэ зусiм маладое расiйска-ўкраiнскае прадпрыемства,
якое зарэгiстравалася ў лiпенi мiнулага года. Спецыялiзуецца яно на вырошчваннi
збожжавых i зернебабовых культур. Iнвестар выкупiў пустуючы будынак школы
ў вёсцы Несцерава i зрабiў з яго адмiнiстрацый на-гас па дар чы аб' ект, улад ка ваў
мехдвор, стварыў 26 рабочых месцаў. На
цяперашнi момант на тэрыторыi 2,5 тысячы
гектараў ТАА «АграТэхУсход» вырошчвае
сланечнiк, рапс, кукурузу i ячмень. А яго
дырэктар Вiктар АНДРЫIШЫН вядзе
перамовы з кiраўнiцтвам раёна, каб павялiчыць пасяўныя плошчы да 10 тысяч
гектараў. У раёне задаволены дзеяннямi
iнвестара i лiчаць неабходным яго падтрымаць.
— Аграфiрма з'яўляецца плацельшчыкам адзiнага падатку, — растлумачылi ў
фiнаддзеле. — У заканадаўстве прапiсана, што выручка за мiнулы год для прадпрыемстваў сельскай гаспадаркi павiнна
быць не меншая за 50 % ад агульнай выручкi за папярэднi год. Але ў сувязi з тым,
што летась фiрма толькi зарэгiстравалася
i яшчэ не паспела атрымаць выручку, яна
аўтаматычна становiцца плацельшчыкам
падатку на зямлю, а гэта ў некалькi разоў
павялiчвае iх выдаткi. Атрымлiваецца, што
iнвестар яшчэ i зарабiць нiчога не паспеў,
а ўжо павiнен несцi страты. Указ № 143
дазваляе выправiць гэты момант.
Нэлi ЗIГУЛЯ.

