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НАДЗЁННАЕ

«ПРЭЗІДЭНТ ПАВІНЕН БЫЦЬ
СА СВАІМ НАРОДАМ,
ЯК БЫ НІ БЫЛО ЦЯЖКА»
Аляксандр Лукашэнка даў інтэрв'ю
для ўкраінскай тэлепраграмы «Шустэр Lіve»
Зробленыя падчас адказаў на пытанні прадстаўнікоў прэсы заявы Прэзідэнта Беларусі
выклікалі вялікую цікавасць ва Украіне.
Савік Шустэр, аўтар і вядучы адной з найбольш
папулярных, дэмакратычных і свабодалюбівых
украінскіх тэлеперадач «Шустэр Lіve», папрасіў
Аляксандра Лукашэнку адказаць на надзённыя,
няхай часам і непрыемныя, пытанні, паведамляе
БЕЛТА. У час інтэрв'ю ў тым ліку закраналася тэма
адказнасці кіраўніка дзяржавы за лёс краіны і яе народа. «Што тычыцца Януковіча: ну, які ён для мяне
прэзідэнт? Вось апошняе яго выступленне: «Таварышы, спадары, я жывы, здаровы, я галоўнакамандуючы Узброенымі Сіламі». Адразу пытанне: «А дзе
твая армія?» — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
«Прэзідэнт павінен быць са сваім народам, як бы ні
было цяжка. Нават калі ў цябе заўтра будуць страляць
і цябе заб'юць — твой лёс такі. Ты, значыць, павінен
прынесці сябе ў ахвяру... Але ні тваім сябрам, ні тваім
сваякам, ні тваім сынам за цябе сорамна потым не
будзе. Вось мой падыход», — адзначыў Прэзідэнт.

АНАТОЛЬ РУБІНАЎ УЗНАГАРОДЖАНЫ
ОРДЭНАМ АЙЧЫНЫ ІІІ СТУПЕНІ
За плённую і добрасумленную працу, актыўную дзяржаўную і грамадскую дзейнасць, значны
асабісты ўклад у развіццё заканадаўства, парламентарызму і міжпарламенцкага супрацоўніцтва
старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Беларусі Анатоль Рубінаў узнагароджаны ордэнам
Айчыны ІІІ ступені. Адпаведны ўказ Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў 26 сакавіка, паведамілі
БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара. Кіраўнік
дзяржавы таксама падпісаў распараджэнне, у адпаведнасці з якім Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь аб'яўлена работнікам розных сфер.

27 сакавіка 2014 г.

БЕЛКАРТ выходзіць
за межы краіны

Аб практыцы прымянення норм Падатковага кодэкса Беларусі, якія тычацца падаткаабкладання даходаў насельніцтва, і аб асноўных навінах
2014 года ў парадку вызначэння падатковай базы і прадастаўлення падатковых вылікаў расказала падчас анлайн-канферэнцыі на сайце БЕЛТА
намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных
асоб Міністэрства па падатках і зборах Святлана ШАЎЧЭНКА.

дакумент рэгламентуе парадак вызначэння падатковай базы, а таксама вылічэнне
і выплату падаходнага падатку з фізічных
асоб па такіх здзелках.

створана некалькі варыянтаў продажаў,
пры якіх ПДВ альбо не бярэцца зусім, альбо можа быць кампенсаваны пры ўмове
вывазу тавару з краіны, — патлумачыла
Святлана Шаўчэнка.
Такім чынам, пры атрыманні грамадзянінам ПДВ, выплачанага ім пры набыцці
за мяжой тавару для асабістага карыстання з афармленнем чэкаў Tax Free, аб'ект
падаткаабкладання падаходным падаткам з фізічных асоб адсутнічае.

Спадарыня Шаўчэнка адзначыла, што
ў артыкул 166 Падатковага кодэкса ўнесены шэраг дапаўненняў. Цяпер плацельшчыку і членам яго сям'і, якія стаяць на
ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, прадастаўляецца маёмасны
падатковы вылік на будаўніцтва кватэры
шляхам набыцця жыллёвых аблігацый у
межах памеру грашовых сродкаў, што падлягаюць унясенню ў аплату кошту жылога
памяшкання шляхам набыцця жыллёвых
аблігацый. Гэты кошт указаны ў дагаворы,
дзе прадугледжваецца будаўніцтва жылога
памяшкання для ўладальніка жыллёвых аблігацый. Іншымі словамі, пры выкананні ўсіх
іншых умоў плацельшчык мае права на такі
вылік з моманту фактычнага ажыццяўлення ім расходаў на набыццё жыллёвых аблігацый. Раней такі вылік даваўся з моманту
падпісання бакамі акта прыёмкі-перадачы
жылога памяшкання.
Для прадастаўлення такога маёмаснага падатковага выліку плацельшчык і члены яго сям'і дадаткова павінны прадаставіць падатковаму агенту або падатковаму
органу копіі дагавора, які прадугледжвае
будаўніцтва жылога памяшкання для ўладальніка жыллёвых аблігацый, а таксама
дакументы, якія пацвярджаюць фактычныя выдаткі на набыццё жыллёвых аблігацый.
Сёлета такі ж парадак па вызначэнні маёмаснага падатковага выліку для
«чаргавікоў» дзейнічае і ў дачыненні да
расходаў на пагашэнне крэдытаў беларускіх банкаў, пазык, якія атрыманы ад
беларускіх арганізацый і (або) беларускіх індывідуальных прадпрымальнікаў
(уключаючы працэнты па іх, за выключэннем працэнтаў, што выплачваюцца
за нясвоечасовае вяртанне крэдытаў і
пазык або нясвоечасовую выплату працэнтаў па іх).
Іншымі словамі, сёлета для мэт падаткаабкладання падаходным падаткам
з фізічных асоб расходы на набыццё
жыллёвых аблігацый прыраўноўваюцца
да выдаткаў на будаўніцтва кватэры.
Падрыхтаваў
Сяргей КУРКАЧ

ВЯРТАННЕ ПАДАТКАЎ
ПА СІСТЭМЕ TAX FREE
На гэтую тэму на канферэнцыі было
зададзена адразу некалькі пытанняў.
Напрыклад, грамадзянін набыў за мяжой тавар для асабістага карыстання з
афармленнем чэкаў Tax Free, на падставе
якіх яму вяртаецца сума ПДВ, выплачаная
ім пры набыцці тавару. Ці ўзнікае ў яго
абавязак падаваць падатковую дэкларацыю (разлік) па падаходным падатку з
фізічных асоб з адлюстраваннем сумы
вернутага ПДВ, калі пакрыццё сумы ПДВ
па чэках Tax Free ажыццяўляецца беларускім банкам? А калі чэкі Tax Free былі
адпраўлены па пошце на адрас замежнай
кампаніі — аператара вяртання ПДВ і гэтая сума вернута замежнай кампаніяй на
карт-рахунак грамадзяніна?
— У большасці краін свету ў цану набытага ў краме тавару першапачаткова
ўключаны падатак на дабаўленую вартасць, памер якога ў кожнай краіне свой.
У той жа час законамі шэрагу краін прадугледжана, што такі падатак абавязаны
плаціць толькі рэзідэнты гэтых краін. Каб
у замежных турыстаў была магчымасць
скарыстацца законнымі льготамі, было

АБ ДАХОДАХ
У НАТУРАЛЬНАЙ ФОРМЕ
І ПА КАШТОЎНЫХ ПАПЕРАХ
Спецыяліст паведаміла, што сёлета
падатковая база падатку з фізічных асоб
у дачыненні да даходаў, атрыманых у натуральнай форме, пры адсутнасці рэгуляваных рознічных цэн прымаецца ў памеры кошту, што вызначаны арганізацыямі
і індывідуальнымі прадпрымальнікамі на
дату налічэння плацельшчыку даходу.

Каб у замежных турыстаў была
магчымасць скарыстацца
законнымі льготамі, было
створана некалькі варыянтаў
продажаў, пры якіх ПДВ альбо не
бярэцца зусім, альбо можа быць
кампенсаваны пры ўмове вывазу
тавару з краіны.
Удасканалены парадак падаткаабкладання даходаў фізічных асоб, атрыманых
па аперацыях з каштоўнымі паперамі і
фінансавымі інструментамі тэрміновых
здзелак, у сувязі з чым артыкул 160 Падатковага кодэкса выкладзены ў новай рэдакцыі. Яна вызначае фінансавы інструмент тэрміновых здзелак, вытворных
фінансавых інструментаў, устанаўлівае,
што прызнаецца даходамі па аперацыях з
каштоўнымі паперамі, базісным актывам
фінансавых інструментаў тэрміновых здзелак і выдаткамі па такіх аперацыях. Гэты

МАЁМАСЦЬ БЫЛОГА КІРАЎНІКА
«БЕЛЛЕГПРАМА» АРЫШТОЎВАЮЦЬ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ПАД ІЛЬГОТЫ ТРАПІЛІ
І ЖЫЛЛЁВЫЯ АБЛІГАЦЫІ

Кіраўнікі дзяржаўных устаноў могуць
аказваць маючым патрэбу навучэнцам і
студэнтам, якія атрымліваюць прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную і вышэйшую адукацыю ў дзённай форме, матэрыяльную дапамогу для аплаты праезду
на аўтамабільным транспарце агульнага
карыстання рэгулярных гарадскіх зносін,
гарадскім электрычным транспарце і ў
метрапалітэне. Такая матэрыяльная дапамога вызваляецца ад падаходнага падатку з фізічных асоб.
Асобна Святлана Шаўчэнка паведаміла, што калі па дамове медыцынскага
страхавання са страхавой арганізацыяй Беларусі прафсаюзная арганізацыя
аплачвае за членаў прафсаюза страхавыя паслугі, то такі даход вызваляецца
ад падаходнага падатку з фізічных асоб у
межах 2 млн 285 тыс. рублёў у год.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
А вось стварэнне прадпрыемства па перапрацоўцы батарэек
у краіне пакуль не апраўдана. Каб яго пабудаваць, неабходна
сабраць 100 тон батарэек за год. Пакуль што ў краіне сабрана
27 тон за тры гады. Таму разглядаецца пытанне аб іх перапрацоўцы ў Расіі.
Па словах міністра, яшчэ недастаткова ахоплена сфера прыёму другаснай сыравіны ў насельніцтва. Таксама пакуль ёсць
праблемы па перапрацоўцы складанай бытавой тэхнікі.
«Мы разглядалі гэта пытанне з гандлёвымі сеткамі, і яны
зацікаўлены ў тым, каб людзі здавалі ім стары тэлевізар ці халадзільнік і атрымлівалі зніжку на новы», — сказаў міністр.
Увогуле ж у Беларусі ўтвараецца прыкладна 3,7 млн тон адходаў за год, і пакуль што з іх перапрацоўваецца крыху больш за
12%. Гэтую лічбу можна павялічыць удвая — больш другаснай
сыравіны ў камунальных адходах няма. Для гэтага насельніцтва
павінна бачыць выгаду ад здачы сыравіны. Апроч таго, вядзецца
работа па асобным зборы другасных рэсурсаў. Зрэшты, апошняя
пакуль наладжана недасканала, бо многія жыльцы карыстаюцца
смеццеправодамі ў дамах, што робіць немагчымым асобны збор
смецця. Па словах міністра, на заварванне смеццеправода людзі ідуць неахвотна. Таму цяпер распрацоўваецца пытанне пра
ўсталяванне так званага двухставачнага тарыфу: калі ў двары
стаяць кантэйнеры для асобнага збору другрэсурсаў і заварваецца смеццеправод, тарыф будзе ніжэйшы, чым пры наяўнасці
смеццевай шахты.
У краіне рэалізуецца «Дзяржаўная праграма збору і перапрацоўкі другаснай сыравіны ў Рэспубліцы Беларусь на 2009
— 2015 гады», якую з 2013 года каардынуе Мінжылкамгас. З
пачатку дзеяння праграмы аб'ёмы збору паперы павялічыліся
на 161%, шкла — на 222%, палімерных адходаў — на 194%.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.

Многія ўладальнікі карткі «БелКарт», калі выязджалі за мяжу,
абавязкова сутыкаліся з тым, што для безнаяўных разлікаў «за кардонам» трэба было заводзіць асобную картку, якая працавала б у
міжнароднай плацежнай сістэме. Таму рубам паўстала пытанне аб
тым, каб стварыць кабэйджынгавую банкаўскую картку. Адметнасць
яе ў тым, што яна можа працаваць адначасова ў дзвюх плацежных
сістэмах — як нацыянальнай, так і міжнароднай.
— Мы першымі ў краіне прапаноўваем цікавы прадукт — кабэйджынгавую картку «БЕЛКАРТ-Maestro», — гаворыць намеснік старшыні праўлення Беларусбанка Таццяна МІХАЙЛОЎСКАЯ. — Знешне яна адрозніваецца тым, што на ёй знаходзяцца лагатыпы гэтых дзвюх сістэм. Але куды
большыя адрозненні функцыянальныя. Дагэтуль жа сістэма «БЕЛКАРТ»
працавала толькі ўнутры краіны. Гэта хутка стане гісторыяй: новая картка
дазволіць айчыннай сістэме выйсці на міжнародны рынак. З яе дапамогай
за мяжой можна будзе разлічвацца, спакойна здымаць грошы ў банкаматах — зусім як і ў Беларусі. Праўда, яна задарма давацца не будзе. Але
і дарагой яе назваць нельга. Так, сёння кошт карткі «БЕЛКАРТ-Maestro»
тэрмінам дзеяння ў тры гады складае 50-60 тысяч рублёў.
— Нават у сусветнай практыцы гэтыя сумесныя праекты сустракаюцца нячаста, — гаворыць дырэктар таварыства «Плацежная сістэма БЕЛКАРТ»
Аляксандр СОТНІКАЎ. — Што ўжо казаць пра нашу краіну, дзе праект з'яўляецца ўнікальным... Але дзякуючы яму нарэшце будзе разбураны даўні стэрэатып аб тым, што карткі нашай сістэмы з'яўляюцца выключна зарплатнымі.
Асаблівасць кабэйджынгавай карткі яшчэ і ў тым, што яна будзе адпавядаць усім ступеням абароны па сусветных стандартах. Акрамя магнітнай
паласы, у яе будзе ўбудаваны чып. Зашыфраваную інфармацыю, якая ў
ім знаходзіцца, скапіраваць злодзею амаль што немагчыма.
Аднак мала выпусціць карткі з чыпам — трэба яшчэ і падрыхтаваць
адпаведную інфраструктуру. Таму ад усіх банкаў-экваераў будуць патрабаваць, каб праграмнае абсталяванне, банкаматы, інфакіёскі і плацежныя
тэрміналы з наступнага года працавалі з карткамі з мікрапрацэсарам.
Беларусбанк стаў першапраходцам у аб'яднанні айчыннай і міжнароднай
плацежнай сістэм. Але што рабіць кліентам іншых банкаў, якія маюць картку
«БелКарт»? Ці змогуць яны адчуць на сабе зручнасць новага сэрвісу?
— Наша пагадненне з сістэмай MasterCard адкрытае, — гаворыць
Аляксандр Сотнікаў. — Тры буйныя беларускія банкі ўжо ініцыявалі распрацоўку аналагічнага праекта. Але па вядомых прычынах мы пакуль іх
назваць не можам...
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

 Падаходны падатак

МАТЭРЫЯЛЬНАЯ ДАПАМОГА

РАЗУМНАЕ СПАЖЫВАННЕ

 Грошы

Следчы камітэт прымае меры па кампенсацыі старшынёй канцэрна «Беллегпрам» і дырэктарам ААТ «Слонімская
камвольна-прадзільная фабрыка», якія затрыманы за хабарніцтва, шкоды дзяржаве.
У прыватнасці, следчыя ўжо канфіскавалі больш за 1 млн
долараў, залатыя зліткі, два аўтамабілі агульным коштам больш
за 130 тысяч долараў, тры кватэры ў Мінску, мноства дарагой
бытавой і аргтэхнікі. Цяпер, паводле слоў афіцыйнага прадстаўніка Следчага камітэта Юліі ГАНЧАРОВАЙ, праводзіцца
работа па накладанні арышту на гэту маёмасць. Расследаванне
крымінальнай справы працягваецца. Затрыманы тры хабарадавальнікі — кіраўнікі камерцыйных структур, якія ўдзельнічалі
ў мадэрнізацыі прадпрыемстваў канцэрна. Усім фігурантам
крымінальнай справы прад'яўлены абвінавачванні. Службовым
асобам — у атрыманні хабараў, прадстаўнікам суб'ектаў гаспадарання — у дачы хабараў. Прадстаўнікі камерцыйных структур
таксама знаходзяцца пад вартай.
Надзея ПАЎЛАВА.

ОАО «УНИВЕРМАГ «СОЛИГОРСК»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(в млн руб.)

АКТИВ

ПАДАТКОВЫЯ ВЫЛІКІ
ПРЫ БУДАЎНІЦТВЕ ЖЫЛЛЯ



1. Долгосрочные активы
Основные средства:
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
Вложения во внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу 1
2. Краткосрочные активы
Запасы и затраты
Расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Денежные средства
ИТОГО по разделу 2
БАЛАНС (190+290)
ПАССИВ

3. Собственный капитал
Уставный фонд
Добавочный фонд
Нераспределенная прибыль
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу 5
БАЛАНС (490+690)

Код
строки

На конец
года

На начало
года

110
120
130
140
150
160
190

31139
32
5349
111
12
36643

30022
2
271
12
7
30314

210
230

19517
28

17896
31

250

1529

1490

270
290
300

938
22012
58655

2260
21677
51991

Код
строки

На начало
года

На конец
года

410
450
460
480
490
590

7760
24449
3717
35926
-

7760
18496
3818
2
30076
-

610
630
650
690
700

767
21962
22729
58655

77
21828
10
21915
51991

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
Наименование показателя

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров,
работ услуг
Расходы на реализацию, управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг (010-020-050)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной,
финансовой и иной деятельности
Прибыль ((убыток) до налогообложения (090+150)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Чистая прибыль
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

Код
строки

За январь–
декабрь
2013 года

За январь–
декабрь
2012 года

010

142 512

131 934

020 (112 164) (106 154)
050

(29763)

(23833)

060

585

1 947

090

368

1516

150

338

(186)

160
170
180
210

706
(205)
(7)
494

1 330
(421)
7
916

220

5 953

8 206

Информация о выплате дивидендов
Уважаемые акционеры ОАО «Универмаг «Солигорск»!
Решением общего собрания акционеров от 25 марта 2014 года приято решение
о выплате дивидендов акционерам ОАО «Универмаг «Солигорск»
Выплата дивидендов производится:
работникам Общества одновременно с выплатой заработной платы путем:
зачисления на карт-счета, по ведомости в центральной кассе по месту нахождения Общества;
иным акционерам по ведомости в центральной кассе по месту нахождения
Общества либо по их заявлению высылать почтовым переводом или перечислять на счет в банке. Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в
пределах Республики Беларусь производить за счет средств Общества.
Период выплаты дивидендов – с 01.04.2014 года до 01.05.2014 года.

