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Каб па даць дэк ла ра цыю ў 

элект рон ным вы гля дзе, трэ ба 

звяр нуц ца ў лю бы пад атко вы ор-

ган з па свед чан нем асо бы і атры-

маць там ла гін і па роль для ўва хо-

ду ў аса біс ты ка бі нет. Пры чым лю-

бую да па мо гу клі ен там пад атко вая 

аказ вае бяс плат на.

Па пад лі ках спе цы я ліс таў, сё ле та 

дэк ла ра цыі па да дуць кры ху больш 

за 35 ты сяч ча ла век. А гэ та зна-

чыць — больш за 20 ты сяч спра ва-

здач бу дзе па да дзе на за 20 дзён.

Най боль шы па да так — 
3,2 міль ё на руб лёў

Так са ма ў мі ніс тэр стве па дзя-

лі лі ся звест ка мі аб тым, коль кі 

дэк ла ра цый па да лі ў 2019 го-

дзе. Іх ака за ла ся 34 589, што на 

1965 больш, чым го дам ра ней. 

Больш за 12 ты сяч дэк ла ра цый 

бы ло па да дзе на ў Мін ску, яшчэ 

пры клад на па 4,5 ты ся чы прый-

шло ся на Мін скую і Го мель скую 

воб лас ці, а ў ас тат ніх рэ гі ё нах 

бы ло пры бліз на па 3 ты ся чы. Да-

пла ціць па да ход ны па да так да вя-

ло ся каля 22,3 ты ся чы ча ла век, 

якія па да лі дэк ла ра цыю. Агуль ная 

су ма скла ла 64 міль ё ны руб лёў. 

А не ка то рыя атры ма лі вяр тан не 

па да тку — та кіх у 2019 го дзе бы ло 

1188 ча ла век, ім вяр ну лі 1,7 міль-

ё на руб лёў.

Тых, хто не па даў дэк ла ра цыю 

свое ча со ва, у 2019 го дзе бы ло 

3660 ча ла век. Па вы ні ках пра ве рак 

ім да вя ло ся за пла ціць 3,6 міль ё на 

руб лёў па дат каў і яшчэ 425 ты сяч 

руб лёў штра фаў.

Рэ кард сме нам па за дэк ла ра ва-

ным да хо дзе і, ад па вед на, за пла-

ча ным па да тку ў 2019 го дзе стаў 

жы хар Мінск ага ра ё на. Ён за дэк-

ла ра ваў 25 міль ё наў руб лёў, а яго 

па да так склаў 3,2 міль ё на руб лёў. 

Як рас ка заў Мі ха іл Ра соль ка, бе-

ла рус атры маў гэ ты да ход у вы ні ку 

апе ра цый з каш тоў ны мі па пе ра мі. 

Які да ход ака жац ца са мы вя лі кі ў 

2019 го дзе, па куль не вя до ма.

Хто па ві нен 
«ва ру шыц ца» ця пер

Пад атко вую дэк ла ра цыю аба-

вя за ны прад ста віць фі зіч ныя асо-

бы (рэ зі дэн ты на шай кра і ны), якія 

атры ма лі ў 2019 го дзе да хо ды ад 

про да жу ма ё мас ці (на прык лад, 

двух і больш лег ка вых аў та ма бі-

ляў, гру за во га аў та ма бі ля або аў-

то бу са), а так са ма ад про да жу на 

пра ця гу пя ці га доў дру гой (і больш) 

ква тэ ры, до ма, да чы, га ра жа, зя-

мель на га ўчаст ка.

Пры атры ман ні на пра ця-

гу 2014—2019 га доў да хо даў 

ад про да жу ад на го най мен ня 

аб'ек та не ру хо мас ці, на прык лад, 

у 2015 го дзе — ад ной (!) ква тэ ры, 

а ў 2019 го дзе — ад на го (!) жы ло га 

до ма, гра ма дзя нін не аба вя за ны 

прад стаў ляць пад атко вую дэк ла-

ра цыю, бо та кія да хо ды вы зва ля-

юц ца ад па да ход на га па да тку.

Так са ма дэк ла ру юц ца па вы-

ні ках го да да хо ды ад про да жу 

больш чым ад на го (на пра ця гу 

пя ці апош ніх га доў) не за вер ша-

на га бу даў ніц твам ка пі таль на га 

бу дын ка, раз ме шча на га на зя-

мель ным участ ку, вы дзе ле ным 

для бу даў ніц тва і аб слу гоў ван ня 

жы ло га до ма, са доў ніц тва, дач на-

га бу даў ніц тва, у вы гля дзе служ-

бо ва га на дзе ла.

У да чы нен ні да аб' ек таў ка мер-

цый най не ру хо мас ці коль кас най 

пад атко вай іль го ты не іс нуе. Ка лі 

ўлас нік пра даў на ват не больш за 

ад но ганд лё вае, офіс нае або ад-

мі ніст ра цый нае па мяш кан не, ён 

аба вя за ны за поў ніць дэк ла ра цыю і 

апла ціць па да ход ны па да так.

Ёсць вы клю чэн не з пра віл. 

Мож на пра да ваць за ка рот кі 

тэр мін лю бую коль касць да моў, 

дач або зя мель ных участ каў і 

ін шай не ру хо мас ці, ка лі ўсё гэ-

та бы ло атры ма на ў спад чы ну. 

Пла ціць па да ткі ў гэ тым вы пад-

ку не трэ ба не за леж на ад пе ры-

я дыч нас ці ад чу жэн ня не ру хо-

мас ці на пра ця гу пя ці га до ва га 

пе ры я ду.

Спе цы я ліс ты пад атко вай га-

лі ны асоб на ад зна ча юць, што 

аба вяз ко ва дэк ла ру юц ца лю быя 

фі нан са выя ўлі ван ні, што бы лі 

атры ма ны гра ма дзя на мі за мя жой 

і (або) з-за мя жы на шай кра і ны. 

Але па пя рэд не трэ ба вы зна чыць, 

што ча ла век са праў ды быў пры-

зна ны ў 2019 го дзе пад атко вым 

рэ зі дэн там Бе ла ру сі (фак тыч на 

зна хо дзіў ся на пра ця гу мі ну ла га 

го да больш за 183 дні на тэ ры то-

рыі кра і ны).

Гэ та мо гуць быць гро шы ад ра-

бо ты па най ме (кант рак це), ад про-

да жу ак цый або ін шых каш тоў ных 

па пер, ад про да жу до ляў у ста-

тут ных фон дах за меж ных ар га ні-

за цый, у вы гля дзе пра цэн таў па 

ра хун ках (укла дах) у за меж ных 

бан ках, атры ма ныя ў дар ад за-

меж ных гра ма дзян і ін шае.

І яшчэ: у мі ну лыя га ды ўсе тыя, 

хто зда ваў улас ную ква тэ ру на 

пра цяг лы тэр мін, пла ці лі фік са ва-

ны па да так. Але, акра мя гэ та га, 

яны па він ны бы лі пад лі чыць пры-

бы так ад зда чы ў арэн ду жы лых 

і не жы лых па мяш кан няў за ўсе 

12 ме ся цаў. Ка лі ён да ся гаў агуль-

най су мы 6 ты сяч руб лёў і больш, 

трэ ба бы ло на ве даць пад атко вую 

ін спек цыю і вы пла ціць да дат ко вы 

па да так.

На прык лад, у 2018 го дзе 

1557 бе ла ру саў да пла ці лі па да ход-

ны па да так за зда чу не ру хо мас ці ў 

арэн ду. Яны да дат ко ва пе ра лі чы лі 

ў каз ну 1,8 міль ё на руб лёў. Але з 

2019 го да аба вя зак па да ваць дэк-

ла ра цыю і пла ціць па да так у та кой 

сі ту а цыі ад мя ні лі.

Па ве да міць пад атко вай трэ-

ба так са ма пра па да рун кі, ка лі 

іх кошт пе ра вы шае 6569 руб лёў 

ад усіх кры ніц на пра ця гу го да. 

Вы клю чэн не скла да юць да хо ды, 

атры ма ныя ча ла ве кам ад бліз кіх 

сва я коў і асоб, якія зна хо дзяц ца 

з ім у ад но сі нах сва яц тва, та кія 

да хо ды не пры зна юц ца аб' ек там 

па дат ка аб кла дан ня не за леж на ад 

па ме ру. Да асоб, якія зна хо дзяц ца 

ў ад но сі нах бліз ка га сва яц тва, ад-

но сяц ца баць кі (усы на ві це лі, уда-

ча ры це лі), дзе ці (у тым лі ку ўсы-

ноў ле ныя, уда ча ро ныя), род ныя 

бра ты і сёст ры, дзед, баб ка, уну кі, 

пра дзед, пра баб ка, праў ну кі, муж 

і жон ка. Да асоб, якія зна хо дзяц ца 

ў ад но сі нах сва яц тва, ад но сяц ца 

бліз кія сва я кі ад на го з су жэн цаў, 

у тым лі ку па мер ла га.

Тэр мін вы пла ты 
і штра фы

У са ка ві ку для зруч нас ці гра-

ма дзян пад атко выя ор га ны пра-

вод зяць пры ём дэк ла ра цый у 

ра бо чыя дні з 8.00 да 19.00. Тра-

ды цый на пад атко выя пра цу юць і ў 

вы хад ны — дзве апош нія су бо ты 

да дэ длай ну па да чы (як пра ві ла з 

9.00 да 13.00). Сё ле та гэ та бу дзе 

21 і 28 са ка ві ка. Дак лад ны гра фік 

мож на да ве дац ца ў сва ёй ін спек-

цыі.

Па да ход ны па да так, вы лі ча-

ны пад атко вым ор га нам на пад-

ста ве прад стаў ле най фі зіч най 

асо бай пад атко вай дэк ла ра цыі 

за 2019 год, пад ля гае вы пла це 

ў бюд жэт у тэр мін не паз ней за 

1 чэр ве ня.

Па ру шэн не тэр мі ну прад стаў-

лен ня ў пад атко вы ор ган дэк ла ра-

цыі за 2019 год цяг не на кла дан не 

штра фу ў па ме ры ад дзвюх ба за-

вых ве лі чынь з па ве лі чэн нем яго 

на 0,5 ба за вай ве лі чы ні за кож ны 

поў ны ме сяц пра тэр мі ноў кі, але не 

больш за 10 ба за вых ве лі чынь. Для 

да вед кі: з 1 сту дзе ня 2020 го да ба-

за вая ве лі чы ня скла дае 27 руб лёў. 

Та кім чы нам, па мер штра фу мо жа 

склас ці ад 54 да 270 руб лёў.

Па ру шэн не клі ен там тэр мі-

ну апла ты па да ход на га па да тку 

(1 чэр ве ня 2020 го да), вы лі ча-

на га на пад ста ве прад стаў ле-

най падатко вай дэк ла ра цыі за 

2019 год, ка лі ня вы пла ча ная або 

не цал кам вы пла ча ная су ма па да-

тку пе ра вы шае ад ну ба за вую ве-

лі чы ню, цяг не на кла дан не штра фу 

ў па ме ры 15 % ад ня вы пла ча най 

су мы па да тку, але не менш за 

0,5 ба за вай ве лі чы ні.

Ства ра ец ца ба за 
з па шы ра най 
ін фар ма цы яй 
аб да хо дах 
на сель ніц тва

Як ад зна чыў Мі ха іл Ра соль ка, 

«ба за да хо даў у пад атко вых ор га-

нах ство ра на, га вор ка ідзе аб яе 

на паў нен ні». Ця пер у яе аў та ма-

тыч на трап ля юць звест кі аб да хо-

дах ад про да жу не ру хо мас ці (іх па-

дае Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё мас-

ці), про да жу транс парт ных срод каў 

(ДАІ) і гра шо вых пе ра во дах з-за 

мя жы (бан кі, пош та, сіс тэ мы гра-

шо вых пе ра во даў).

«Сён ня ў нас раз гля да ец ца 

пы тан не на конт за груз кі ін фар-

ма цыі аб да хо дах, якія гра ма дзя-

не атрым лі ва юць па мес цы ра бо-

ты — удак лад ніў спе цы я ліст. — 

Гэ та на кі ра ва на на ства рэн не 

для гра ма дзян маг чы мас ці менш 

звяр тац ца па да вед кі ў ней кія ор-

га ны або для ін шых дзяр жаў ных 

ор га наў не аба вяз ваць гра ма дзян 

звяр тац ца па да вед кі. Ад па вед на, 

ка лі спат рэ біц ца ін фар ма цыя аб 

да хо дах гра ма дзя ні на, гра ма дзя-

нін мо жа ў аса біс тым ка бі не це 

атры маць ад па вед ную ін фар ма-

цыю, раз дру ка ваць і ска рыс тац ца 

ёю».

Ра ней у мі ніс тэр стве ад зна ча лі, 

што хо чуць уклю чаць у ба зу да ныя 

пра ўсе ві ды на лі ча ных да хо даў, 

звест кі не толь кі аб зар пла це, але 

і аб ды ві дэн дах, пра цэн тах па бан-

каў скіх дэ па зі тах і ін шым.

Тая ін фар ма цыя, якая ця пер 

ёсць у ба зе, так са ма мо жа быць 

ка рыс ная для бе ла ру саў. На яе 

пад ста ве за паў ня ец ца па пя рэд няя 

пад атко вая дэк ла ра цыя ў элект-

рон ным вы гля дзе. Ад па вед на, 

лю бы ча ла век мо жа зай сці ў аса-

біс ты ка бі нет на сай це падатко-

вай, сфар мі ра ваць дэк ла ра цыю 

на асно ве на яў ных звес так, пра-

ве рыць яе, пры не аб ход нас ці да-

поў ніць і па даць ан лайн.

Сяр гей КУР КАЧ.

КРАЙ НІ ТЭР МІН — 31 СА КА ВІ КА

Зва рот па да па мо гу ад ра бот ні каў 

фер мы пад Ак цябр скім, 

прось ба вы ра шыць праб ле му 

з транс пар там на Вет каў шчы не 

і пы тан ні вы дзя лен ня зям лі 

фер ме рам з Бу да-Ка ша лёў ска га, 

Ель ска га і Жыт ка віц ка га ра ё наў... 

На пра ця гу трох га дзін стар шы ня 

Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ пры маў 

тэ ле фон ныя зва ро ты гра ма дзян 

рэ гі ё на: па тэ ле фа на ва ла больш 

за со рак ча ла век.

Пра мая лі нія гу бер на та ра вый шла тра-

ды цый на га ра чая: па сту паў зва нок, ча ла-

век за яў ляў пра праб ле му, Ге надзь Са ла вей 

слу хаў і, за ста ю чы ся на лі ніі, па ра лель на па 

тэ ле фо не да ру чаў кі раў ні кам, у чы ёй кам-

пе тэн цыі тэ ма, ра за брац ца.

Так, на пра мую лі нію па тэ ле фа на ва лі жы-

ха ры вёс кі Шка ва Ак цябр ска га ра ё на. Ад на 

з ра бот ніц ту тэй шай гас па дар кі пе рад ала 

ка лек тыў ную прось бу: ра туй це на шу фер-

му! Кар моў па сту пае не да стат ко ва, ня ма 

ве ту ра ча, у вы ні ку на доі ўпа лі — фер му 

вось-вось за кры юць. Ка лек тыў абя ца юць 

не кі даць, а ва зіць у ін шую гас па дар ку, але 

ра бот ні кі са Шка вы — у асноў ным ся мей ныя 

па ры — хва лю юц ца, што страцяць ра бо ту. 

«Не пе ра жы вай це, фер ма за ста нец ца», — 

ад каз вае гу бер на тар і тут жа па дру гой лі ніі 

дае да ру чэн не кі раў ніц тву ра ё на ра за брац-

ца з па стаў ка мі кар моў і вет да па мо гай для 

гас па дар кі.

Па да па мо гу да кі раў ні ка рэ гі ё на ад імя 

вяс коў цаў з На ва сё лак, Ягад на га, Шарс ці-

на, Ра ду гі, што ў Вет каў скім ра ё не, звяр-

ну ла ся мяс цо вая жы хар ка ад ной з вё сак. 

«Рэй са вы аў то бус хо дзіць толь кі ўран ку 

і поз на ўве ча ры. Марш рут чы кі ра ні цай у 

па ня дзе лак і аў то рак на огул ла дзяць са-

бе вы хад ны. Лю дзям не да брац ца, а што 

ра біць, ка лі боль шасць вяс ко вых пра цуе ў 

го ра дзе», — абу ра ец ца Тац ця на Іва наў на і 

ад імя вяс коў цаў про сіць вы ра шыць праб-

ле му з транс парт ным за бес пя чэн нем.

Пры няц ця ра шэн ня па не каль кіх ка лек-

тыў ных зва ро тах ча ка юць так са ма жы ха ры 

Го ме ля. Стар шы ня га раж на га ка а пе ра ты-

ва па ву лі цы Ві цеб скай па тэ ле фа на ва ла з 

прось бай да па маг чы на ла дзіць элект ра за-

бес пя чэн не: чац вёр ты год на аб' ек це ня ма 

свят ла. Ге надзь Са ла вей ад ра зу звя заў ся 

з кі раў ніц твам РУП «Го мель э нер га»: па-

стаў ле на за да ча ў ка рот кі тэр мін ра за-

брац ца ў пры чы нах «свет ла во га ка лап су» 

і да па маг чы лю дзям.

Га мяль ча нін Анд рэй Га ры е віч агу чыў 

прось бу жы ха роў шмат па вяр хо вак па ву-

лі цах 2-й Авія цый най, Ко жа ра, Са вец кай. 

Лю дзі про сяць афі цый на на даць ста тус 

скве ра зя лё най зо не ў ра ё не гас ці ні цы 

«Ту рыст». Яны звяр та юць ува гу, што па 

генп ла не та кі ста тус мае толь кі 0,6 гек-

та ра зям лі ў скве ры, але не аб ход на за-

ха ваць усю тэ ры то рыю пар ку. Муж чы на 

па ве да міў, што жы ха ры да моў ак тыў на 

доб ра ўпа рад коў ва юць тэ ры то рыю: вы са-

дзі лі дзя сят кі дрэў, са мі за бяс печ ва юць 

па ліў ку па са дак. Для іх важ на аба ра ніць 

зя лё ны ку ток ад маг чы май за бу до вы па 

ўшчыль нен ні.

— Ра шэн не ў гэ тай сі ту а цыі ад на знач-

нае: мы па він ны за ха ваць зя лё ную зо ну, — 

су па кой вае Ге надзь Са ла вей. Пы тан не за-

ха ван ня скве ра за ста нец ца на кант ро лі.

Пад час пра мой лі ніі га мяль ча не так-

са ма пад ня лі праб ле му во да за бес пя чэн-

ня ў да мах у цэнт ры го ра да па ву лі цы 

Ар ты ле рый скай. Вы свет лі ла ся, што з-за 

тэх ніч на га за стою ра ні цай з кра наў ідзе 

ру дая ва да.

— Уся ва да, якая па стаў ля ец ца ў ква тэ-

ры, па він на быць на леж най якас ці, — ка-

мен туе Ге надзь Са ла вей і дае да ру чэн не 

ад каз ным ар га ні за цы ям вы ра шыць праб-

ле му з ір жа вай ва дой.

Між тым не каль кі га мяль чан па тэ ле фа-

на ва лі і з ка лек тыў ны мі па дзя ка мі на ад рас 

улад. Так, ак ты віс ты Са вец ка га ра ё на Го-

ме ля за пра сі лі гу бер на та ра аца ніць доб ра-

ўпа рад ка ван не два ро вых тэ ры то рый, якое 

ро біц ца сі ла мі гра ма дзян і ка му наль ні каў. 

Жы ха ры мік ра ра ё на Ху тар па дзя ка ва лі за 

ўва гу да раз віц ця інф ра струк ту ры ў ма сі ве 

но ва бу доў ляў. Пас ля су стрэ чы гу бер на та ра 

з іні цы я тыў най гру пай «ху та ран цаў» па ча-

ла ся рас пра цоў ка пра ект на-каш та рыс най 

да ку мен та цыі для бу ду чай шко лы. Ка рыс-

та ю чы ся вы пад кам, жы ха ры мік ра ра ё на 

за кра ну лі пы тан не вы ка ры стан ня бу дын ка 

бы ло га дзі ця ча га до ма на «Крыш та лі». Пла-

ну ец ца раз мяс ціць там па лі клі ні ку, па ве да-

мі лі ў абл вы кан ка ме.

Пас ля пра мой лі ніі жур на ліс ты па ці ка ві-

лі ся ў Ге на дзя Са лаўя пра яго мер ка ван не 

на конт эфек тыў нас ці ра бо ты з тэ ле фон ны мі 

зва ро та мі гра ма дзян.

— Ка лі праб ле ма вы ра шаль ная, рэ ак цыя 

па він на быць ім гнен ная, — ад зна чыў стар-

шы ня абл вы кан ка ма. — Ча сам вы ра шэн не 

та го ці ін ша га вост ра га пы тан ня па тра буе 

да дат ко ва га вы ву чэн ня і больш грун тоў на га 

раз гля ду. Лю дзі шу ка юць да па мо гі не толь кі 

ў сва ім рэ гі ё не, звяр та юц ца ў Ад мі ніст ра-

цыю Прэ зі дэн та, у ін шыя ор га ны.

На дум ку кі раў ні ка рэ гі ё на, у ра ё нах 

праб ле мы лю дзей мож на вы ра шыць больш 

апе ра тыў на. Ме на ві та мяс цо выя ўла ды па-

він ны за бяс печ ваць кам форт лю дзей на тэ-

ры то рыі іх пра жы ван ня.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Доб ра ўпа рад ка ван не. Транс парт. Ка му наль ныя па слу гі
За да ча мяс цо вай ула ды — за бяс печ ваць кам форт лю дзей на тэ ры то рыі іх пра жы ван ня
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