
Па чуць зва рот ны бок
— Ад бы ла ся сур' ёз ная транс фар ма цыя 

Пад атко ва га ко дэк су, і мы жа да ем па чуць 
мер ка ван ні прак ты каў, якія ка рыс та юц ца 
но вы мі нор ма мі і па ла жэн ня мі, — пад крэс-
ліў пад час ві зі ту ў Ма гі лёў стар шы ня Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл МЯС НІ КО-
ВІЧ, які ўзна чаль вае прэ зі ды ум на ву ко ва-
кан суль та тыў на га са ве та. — Нас ці ка віць, 
як жы вуць эка на міч ныя служ бы, ці бы ла 
спро шча на сіс тэ ма па дат ка аб кла дан ня. 
Ад на з га лоў ных за дач но ва га Пад атко ва га 
ко дэк са — зра біць больш нор маў пра мо-
га ўздзе ян ня і менш ад сы лач ных нор маў, 
каб бы ло пра сцей пра ца ваць і эка на міч-
ным служ бам прад пры ем стваў, і тым, хто 
пра вя рае паў на ту вы пла ты па дат каў. Мы 
ў Са ве це Рэс пуб лі кі не ста вім пад су мнеў 
тыя ра шэн ні, якія пры ня тыя ў рам ках ко-
дэк су, але ўдас ка на лен не — пра цэс па ста-
ян ны. Без улі ку дум кі тых, для ка го гэ та ўсё 
ро біц ца, скла да на ка заць пра па пад ан не 
ў дзя сят ку. Без умоў на, вы ву чэн не спраў 
на мес цах, раз мо ва з людзь мі, ву чо ны мі, 
прак ты ка мі — ка рыс ная спра ва. Бы лі асця-
ро гі на конт пры няц ця ко дэк са ў 2018 го-
дзе, гу ча лі пра па но вы не спя шац ца і кры ху 
яго да пра ца ваць. На за вяр шаль ным эта пе 
бы лі ство ра ны тры ра бо чыя гру пы, ад ну 
з якіх уз на чаль ваў я. Бы лі пэў ныя спрэч-
кі, але ў рэш це рэшт мы пры ня лі ра шэн не 

вы хо дзіць на раз гляд пар ла мен там той 
рэ дак цыі, якая бы ла пад рых та ва на па пя-
рэд ні мі ра бо чы мі гру па мі, з не ка то ры мі 
змя нен ня мі і да паў нен ня мі. Та кім чы нам 
но вы ко дэкс быў раз гле джа ны, пры ня ты 
і пад тры ма ны Прэ зі дэн там. Прай шоў пэў-
ны пе ры яд, і мы пра во дзім ма ні то рынг, 
гля дзім, як пра цу юць клю ча выя за ко ны, 
ці трэ ба ўно сіць пра па но вы па змя нен нях 
і да паў нен нях.

У ра бо це на ву ко ва-кан суль та тыў на га 
са ве та пры няў удзел мі ністр па па дат ках 
і збо рах Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА. Ён за пэў-
ніў, што сён ня ў кра і не ро біц ца ўсё для 
та го, каб пад атко выя ор га ны пра ца ва лі на 
но вым вы со ка тэх на ла гіч ным уз роў ні і ра-
бі лі пра цэс збі ран ня па дат каў мак сі маль на 
прос тым і ма біль ным.

— Нам ці ка ва па чуць ад прад стаў ні коў 
біз не су, што, на іх по гляд, трэ ба пад шлі фа-
ваць, удас ка на ліць, — ад зна чыў ён. — Мы 
ба чым пэў ныя мо ман ты, але яны зу сім не 
ка тэ га рыч ныя, не ўплы ва юць на кан цэп ту-
аль ныя асно вы Ко дэк са. Гэ та больш тэх ніч-
ная ра бо та. Апош нія га ды Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах пра па ве дуе ад кры тасць 
і праз рыс тасць. Мы га то вы да дыя ло гу, 
каб ска рэк та ваць ней кія вуз кія мо ман ты. 
Не да хо пы і ня ўвяз кі вы клі ка юць не па ра-
зу мен не, а ха це ла ся б, каб усё пра віль-

на трак та ва ла ся і ра зу ме ла ся. Раз мо ва за 
круг лым ста лом з прад стаў ні ка мі біз не су, 
кі раў ні ка мі прад пры ем стваў вель мі для 
нас важ ная. Нам ці ка ва і кан струк тыў ная 
кры ты ка. Та кія ме ра пры ем ствы да зва ля-
юць да ка пац ца да іс ці ны і зра біць леп-
шы мі тыя нор мы, якія сён ня, маг чы ма, не 
ідэаль ныя.

Блі жэй да клі ен та
Цэнтр аб слу гоў ван ня пла цель шчы-

каў ін спек цый Мі ніс тэр ства па па дат ках і 
збо рах па Ле нін скім і Ма гі лёў скім ра ё нах 
пра пі саў ся па ад ным ад ра се — ву лі ца Кас-
ма на ўтаў, 19А. Гэ та адзін з са мых вя лі кіх 
цэнт раў у Бе ла ру сі. На прык лад, у ін спек цыі 
па Ле нін скім ра ё не ад ных толь кі ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў аб слу гоў ва-
ец ца бо лей чым шэсць ты сяч, а фі зіч ных 
асоб — амаль 40 з па ло вай ты сяч ча ла век. 
І ўмо вы, якія ство ра ны для ра бо ты з та кой 
коль кас цю лю дзей, ураж ва юць. На пер-
шым па вер се зна хо дзіц ца на ват ку то чак 
для дзя цей з ка рыс ны мі кніж ка мі-каз ка мі 
пра пад атко выя ўза е ма ад но сі ны. У ка лі до-
рах і ця пер ня шмат клі ен таў, а кі раў ніц тва 
ін спек цый услых ма рыць пра час, ка лі ўсе 
пра цэ ду ры мож на бу дзе вы кон ваць дыс-
тан цый на. Пры жа дан ні мож на па чы наць 
ужо з сён няш ня га дня. Тэх ні ка, як той ка-
заў, да зва ляе. На сай це ін спек цый мож на 
знай сці раз на стай ныя элект рон ныя сэр ві-
сы як для фі зіч ных асоб, так і для ар га ні-

за цый, прад пры ем стваў і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. А лепш ства рыць аса-
біс ты ка бі нет, праз які мож на вы ра шыць 
усе «пад атко выя пы тан ні» — на прык лад, 
па даць дэк ла ра цыю і за пла ціць па да ткі з 
до му. Да рэ чы, праз аса біс ты ка бі нет мож-
на па ве да міць па дат ка ві кам, што вы са ма-
за ня ты, і з да па мо гай М-бан кін гу апла ціць 
па да так. І пры хо дзіць для ўся го гэ та га ў 
цэнтр аб слу гоў ван ня ў та кім вы пад ку не 
трэ ба.

Што да ты чыц ца цэнт ра, то аб слу гоў-
ван не тут па бу да ва на так, каб клі ент як 
ма га менш ча су пра во дзіў у ча кан ні. Ад мі-
ніст ра тар Анас та сія Пра та са ва рас каз вае, 
чым мо жа да па маг чы клі ен ту. У яе аба-
вяз кі ўва хо дзіць са ры ен та ваць пла цель-
шчы ка, па ка заць узо ры, рас тлу ма чыць, 
як ка рыс тац ца тэр мі на лам.

— У ме сяц мы прад стаў ля ем пры бліз на 
2,5 ты ся чы па слуг. У пі ка вы час, ка лі ідзе 
па да ча дэк ла ра цый, ча кан не ў чар зе скла-
дае тры хві лі ны і шэсць-сем хві лін клі ент 
аб слу гоў ва ец ца. Сён ня мы рас пра цоў ва-
ем вя лі кую коль касць рэг ла мен таў, стан-
дар ты зу ем па слу гі. Па кож най з іх іс нуе 
рэг ла мент, дзе вы раз на пра пі са ны час, які 
па ві нен па тра ціць ра бот нік пад атко ва га 
ор га на на аб слу гоў ван не пла цель шчы ка, 
і пра цэ ду ры, якія трэ ба здзейс ніць. Пла-
цель шчык пры жа дан ні мо жа аца ніць ра-
бо ту і вы ста віць сваю ад зна ку. Усе гэ тыя 
ана лі тыч ныя ма тэ ры я лы мы аку му лю ем, 

для та го каб вы ра шыць, як по тым пэў ныя 
пра цэ ду ры ўдас ка наль ваць, — за пэў ні вае 
кі раў ніц тва пад атко вай ін спек цыі.

Ёсць за ўва гі
Аг ра хол дынг «Сер ва люкс» — най буй-

ней шы ў кра і не вы твор ца мя са птуш кі. Ка лі 
ка заць мо вай ліч баў — гэ та 10 ты сяч ра бо-
чых мес цаў, 500 міль ё наў до ла раў вы руч кі 
што год, 170 міль ё наў до ла раў экс пар ту, 
17,2 міль ё на руб лёў па дат каў толь кі за пер-
шае паў год дзе.

— Кі ра ваць та кой скла да най струк ту рай 
мож на, ка лі ёсць праз рыс тасць, — за ўва-
жае кі раў ніц тва хол дын га. — Каб за бяс-
пе чыць яе і мець маг чы масць раз маў ляць 
на ад ной мо ве з ін вес та ра мі, та кі мі як Еў-
ра пей скі банк рэ кан струк цыі і раз віц ця, 
яшчэ ў 2012 го дзе мы пры ня лі ра шэн не, 
што бу дзем фар мі ра ваць спра ва здач-
насць не толь кі па на цы я наль ных стан дар-
тах, але і па між на род ных. Сён ня ство ра на 
спе цы яль нае пад раз дзя лен не, і мы што-
кварталь  на ро бім та кую спра ва здач насць. 
Мы імк нём ся на блі зіць улік па на цы я наль-
ных стан дар тах да ўлі ку па між на род ных. 
Вя лі кая ўва га ад да ец ца пад атко ва му ўлі ку. 
Мы сель гас вы твор цы, і боль шасць на шых 
юры дыч ных асоб зна хо дзіц ца на адзі ным 
па да тку, але ёсць і та кія юры дыч ныя асо-
бы, якія не з'яў ля юц ца сель гас вы твор ца мі 
і пла цяць па да так на пры бы так. Са ста ноў-
чых мо ман таў но ва га Пад атко ва га ко дэк са 
мож на ад зна чыць маг чы масць боль ша га 
пад атко ва га ін вес ты цый на га вы лі ку і маг-
чы масць вы ка рыс тоў ваць па ні жа ную па-
датко вую стаў ку, ка лі пры бы так на пра ця гу 
3-5 га доў не раз мяр коў ваў ся, і, ад па вед на, 
па мен шыць па да ход ны па да так фі зіч най 
асо бы. Гэ та, як мы лі чым, вя лі кі рух на пе-
рад. Яшчэ адзін плюс у тым, што апош нім 
ча сам пад атко выя ор га ны ро бяць ак цэнт 
на ка ме раль насць пра ве рак — гэ та ад ні мае 
менш ча су і ў пад атко вых ор га наў, і ў нас.

Для нас за ста лі ся праб лем ны мі пы тан ні 
транс парт на га цэ на ўтва рэн ня, вы зна чэн ня 
ры нач на га дыя па зо ну цэн, ры нач на га дыя-
па зо ну рэн та бель нас ці. Мы сён ня жа да ем 
аб грун та ваць аса біс ты ры нач ны дыя па зон 

цэн або рэн та бель нас ці, але нам не ха пае 
ін фар ма цыі. Ка лі звяр нуц ца да во пы ту Ра-
сіі, то там ёсць маг чы масць ка рыс тац ца 
сіс тэ май СПАРК, ін шы мі рэ сур са мі. Вель-
мі ха це ла ся б, каб суб' ёк ты гас па да ран ня 
маг лі вы ка рыс тоў ваць ад ну і тую ж кры ні цу 
ін фар ма цыі з пад атко вы мі ор га на мі. Мы 
трап ля ем у аб ме жа ва ны дыя па зон цэн, 
і гэ та для нас зо на ры зы кі.

Яшчэ адзін буй ны па дат ка пла цель шчык 
у аб лас ным цэнт ры — ААТ «Ма гі лёў ліфт-
маш». Ме на ві та на яго ба зе прай шло па-
шы ра нае па ся джэн не на ву ко ва-кан суль-
та тыў на га са ве та. Пад час свай го дак ла-
да на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
па ка мер цый ных пы тан нях Сяр гей 
ЧАРТКОЎ ад зна чыў як адзін з плю соў но-
ва га ко дэк са тое, што за кошт ад ме ны па-
вы шаль ных ка э фі цы ен таў да ста вак па дат-
ку на не ру хо масць, зя мель на га па да тку па 
аб' ек тах звыш нар ма тыў на га не за вер ша на-
га бу даў ніц тва прад пры ем ства сэ ка но мі ла 
77 ты сяч руб лёў. Але на роў ні са ста ноў чы мі 
нор ма мі і па ла жэн ня мі, якія пра пі са ны ў 
но вым ко дэк се, за ста юц ца і пы тан ні. Ад на 
з праб лем, якую агу чыў Сяр гей Ва лер' е віч, 
да ты чыц ца за трат на вы твор часць асноў-
най і іна ва цый най пра дук цыі.

— Згод на з дзе ю чым пад атко вым за ка-
на даў ствам, для вы ка ры стан ня льго ты па 
па да тку на пры бы так і рэа лі за цыю іна ва-
цый ных та ва раў трэ ба вес ці па асоб ны ўлік 
за трат на вы твор часць і рэа лі за цыю та кіх 
та ва раў, — ад зна чыў ён. — Ад нак на на-
шым прад пры ем стве гэ та не маг чы ма, та-
му што іна ва цый ная і асноў ная пра дук цыя 
вы раб ля ец ца на ад ных і тых жа вы твор чых 
пло шчах, ад ным і тым жа аб ста ля ван ні, ад-
ны мі і ты мі ж ра бот ні ка мі. Гэ та не да зва ляе 
вы зна чыць не па срэд ныя за тра ты, звя за ныя 
з вы твор час цю іна ва цый най пра дук цы яй. 
Па коль кі ў нас ня ма маг чы мас ці для па асоб-
на га вя дзен ня за трат, мы пра па ну ем пра-
ду гле дзець маг чы масць вы зна чэн ня за трат 
на вы твор часць і рэа лі за цыю іна ва цый най 
пра дук цыі ме та дам вы зна чэн ня ўдзель най 
ва гі вы руч кі ад рэа лі за цыі іна ва цый най пра-
дук цыі ў агуль ным аб' ёме вы руч кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.
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Ба га тыя прадпрыемствы — Ба га тыя прадпрыемствы — 
квіт не ю чая кра і наквіт не ю чая кра і на

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

• Кам пе тэнт на
Эла СЯ ЛІЦ КАЯ, на мес нік мі ніст ра па па дат ках і збо рах Рэс пуб лі кі Бе ла русь:
— Гэ ты пра цэс па ста ян на па тра буе ўдас ка на лен ня, і мы ад соч ва ем, на што не па срэд-

на трэ ба звяр нуць ува гу. Су мес на з пар ла мен та ры я мі, біз нес-су пол кай, кі раў ні ка мі 
прад пры ем стваў, за ці каў ле ны мі дзяр жаў ны мі ве дам ства мі гля дзім, як на прак ты цы 
пра цуе Пад атко вы ко дэкс. Бо, як ка жа кі раў нік дзяр жа вы, ад на спра ва пры няць за-
ка на даў чы акт, дру гая — ад ноль ка ва вы ка рыс тоў ваць яго на прак ты цы. Гэ та асноў ны 
па сыл. Мы пры еха лі ў Ма гі лёў, каб па чуць вод гу кі прад пры ем стваў, ра за брац ца, якія 
праб ле мы іс ну юць у да чы нен ні да та го, каб пры няць апе ра тыў ныя ме ры па рас тлу-
ма чэн ні пад атко ва га за ка на даў ства. У па чат ку го да, ка лі быў адап та цый ны пе ры яд, 
мы пра еха лі ўсе воб лас ці і го рад Мінск, на ве да лі ўсе мі ніс тэр ствы, ве дам ствы, кан-
цэр ны, ву чэб ныя цэнт ры Мін фі на, Мі нэ ка но мі кі, Мінп ра ма, пра вя лі тлу ма чаль ную 
ра бо ту, каб бух гал тар ская су пол ка ве да ла, як яго пры мя няць. Сён ня за да ча дру го га 
эта пу — зра зу мець, што ўжо ёсць на прак ты цы і што апе ра тыў на мож на вы пра віць. 
Мы жа да ем ве даць, як пра цуе ко дэкс, якія ёсць цяж кас ці.
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