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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Па Із ра і лю вы пус ці лі 150 ра кет

Ба е ві кі ХА МАС вы пус ці лі па тэ-

ры то рыі Із ра і ля з сек та ра Га за ка ля 

150 ра кет. Пра гэ та ў Twіtter па ве да мі-

ла прэс-служ ба Ар міі аба ро ны Із ра і ля. 

Удак лад ня ец ца, што 25 сна ра даў бы лі 

пе ра хоп ле ныя сіс тэ май су праць ра кет-

най аба ро ны «Жа лез ны ку пал». Сі рэ ны па вет ра най тры во гі 

спра цоў ва лі ў 19 на се ле ных пунк тах Із ра і ля. Боль шая част ка 

ра кет упа ла ў не за се ле най мяс цо вас ці. Із ра іль ская авія цыя 

ў ад каз на нес ла ўда ры па больш чым 140 ва ен ных аб' ек таў 

ХА МАС у Га зе. Ся род іх шта бы, ту нэ лі, трэ ні ро вач ныя ла ге-

ры, ар се на лы, па лі го ны, а так са ма фаб ры ка па вы твор час ці 

жа ле за бе тон ных кан струк цый і не каль кі па зі цый ба е ві коў. 

На пру жан не на мя жы сек та ра Га за за хоў ва ец ца з са ка ві ка 

2018 го да.

Эк ва дор увёў рэ жым над звы чай на га ста но ві шча 
з-за пры то ку ве не су эль скіх міг ран таў

Ула ды Эк ва до ра ўвя лі рэ жым над звы чай на га ста но ві шча ў 

трох пра він цы ях кра і ны ў су вя зі з пры то кам міг ран таў з Ве не-

су э лы. Ад па вед ная за ява раз ме шча на на сай це эк ва дор ска га 

МЗС. Па звест ках ве дам ства, над звы чай нае ста но ві шча ўво-

дзіц ца ў ста ліч най пра він цыі Пі чын ча, а так са ма пра він цы ях 

Кар чы і Эль-Ора, якія мя жу юць з Ка лум бі яй і Пе ру ад па вед на. 

Рэ жым бу дзе дзей ні чаць на пра ця гу жніў ня, але мо жа быць 

пра доў жа ны, ка лі ўзнік не не аб ход насць. Што дня ў Эк ва дор

пры бы вае да 4,2 ты ся чы ве не су эль цаў, па ве дам ляе МЗС. 

У на зва ныя ра ё ны бу дуць на кі ра ва ныя да дат ко выя сі лы міг ра-

цый на га кант ро лю, ме ды кі, псі хо ла гі і са цы яль ныя ра бот ні кі. 

Між на род ныя ар га ні за цыі га то выя даць ва ду, хар чо выя пай кі, 

прад ме ты гі гі е ны і па лат кі. 

Знай шлі ся на шчад кі Мо ны Лі зы
Сёст ры Стро цы на зы ва юць ся бе пра-

мы мі на шчад ка мі ад ной з са мых вя до-

мых жан чын у гіс то рыі, пе рад ае Euronews. 

«Ба бу ля заў сё ды га ва ры ла пра на ша з ёй 

[Мо най Лі зай] сва яц тва. Але мы ні ко лі не на да ва лі гэ та му вя лі ка-

га зна чэн ня. Да та го ча су, па куль наш ся бар, гіс то рык Да ме ні ка 

Са ві ні не вы ра шыў вы ву чыць на шы ар хі вы», — рас каз вае ад на 

з сёст раў. Сям'я Стро цы — ста ра даў ні род з Фла рэн цыі, у эпо ху 

Рэ не сан су па раў на цца з яго ма гут нас цю маг лі толь кі Ме ды чы. 

Але вя до масць Стро цы пры нес ла ме на ві та му за да Він чы. Пра-

фе сар гіс то рыі мас тац тваў з уні вер сі тэ та Фла рэн цыі Рэб Хэт філд, 

які пры свя ціў вы ву чэн ню твор час ці да Він чы 15 га доў, па га дзіў ся 

з за явай сяс цёр Стро цы і ад зна чыў, што яны мо гуць з упэў не-

нас цю лі чыць ся бе на шчад ка мі Мо ны Лі зы.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Не па та нуць 
у дро бя зях
У цэнт ры ўва гі дэ пу та таў 

бу дзе фар мі ра ван не бюд жэт най 
і пад атко вай па лі ты кі

Аб гэ тым учо ра за явіў стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Ула дзі-

мір АНД РЭЙ ЧАН КА на па ся джэн ні Са ве та, 

на якім аб мяр коў ва лі на паў нен не во сень-

скай се сіі.

Спі кер ад зна чыў, што на сён няш ні мо мант у 

Па ла це прад стаў ні коў зна хо дзіц ца 37 за ко на пра-

ек таў, а да па чат ку се сіі іх коль касць знач на вы-

рас це. 20 за ко на пра ек таў бу дуць раз гля дац ца ў дру гім 

чы тан ні, зна чыць яны па він ны быць аба вяз ко ва 

пры ня ты во сен ню.

«Час, які за ста ец ца, не аб ход на мак сі маль на вы-

ка рыс тоў ваць для та го, каб да на ступ на га па ся-

джэн ня Са ве та па ла ты, якое прой дзе ў ве рас ні і 

дзе бу дзе раз гле джа ны пра ект па рад ку дня асен няй 

се сіі, мы па ды шлі з па ке там уз год не ных за ко на пра-

ек таў. Не аб грун та ва ных за ця жак і фар маль на га 

стаў лен ня да за ко на пра ект най ра бо ты быць не па-

він на», — пад крэс ліў Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Як ад зна ча ла ся вы шэй, у пры яры тэ це — блок пы-

тан няў, звя за ных з фар мі ра ван нем бюд жэт най і 

пад атко вай па лі ты кі. На дум ку спі ке ра, тут асноў ны 

ак цэнт не аб ход на зра біць на рэа лі за цыі ра шэн няў 

Прэ зі дэн та па сты му ля ван ні дзе ла вой іні цы я ты вы 

гра ма дзян, пад трым цы ся рэд ня га і ма ло га біз не су, 

фар мі ра ван ні зба лан са ва на га, зра зу ме ла га лю дзям 

і суб' ек там гас па да ран ня пад атко ва га за ка на даў-

ства. «Пры гэ тым са мым уваж лі вым чы нам вар та 

па ды сці да вы ка нан ня дзяр жа вай сва іх са цы яль ных 

аба вя за цель стваў. Не аб ход на шчыль на пра ца ваць 

з ура дам у рам ках між ве да мас ных груп, ужо за раз 

уно сіць і ад стой ваць свае пра па но вы, каб пас ля 

афі цый на га ўня сен ня па ке та за ко на пра ек таў у част-

цы бюд жэ ту, па дат каў ў Па ла ту прад стаў ні коў мы 

не па та ну лі ў дро бя зях, а маг лі скан цэнт ра вац ца 

на раз гля дзе кан цэп ту аль ных пы тан няў», — да даў 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Як рас ка заў жур на ліс там на мес нік стар-

шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, ёсць цэ лы 

блок до сыць скла да ных за ко на пра ек таў. «На-

прык лад, Жыл лё вы ко дэкс, у які бу дзем чар го-

вы раз уно сіць змя нен ні, Пра цоў ны ко дэкс — 

гэ та тыя нар ма тыў ныя да ку мен ты, якія, па сут нас-

ці, да ты чац ца ўся го на сель ніц тва кра і ны, — ска заў 

ён. — Гэ тым ра зам у нас бу дзе раз гля дац ца пяць 

за ко на пра ек таў, якія ўне се ны па іні цы я ты ве на шых 

дэ пу та таў. Нам ха це ла ся б, каб дэ пу та ты пра ца ва лі 

больш ак тыў на. Яны лепш ад чу ва юць свае акру гі, 

на строі і па трэ бы лю дзей. Два з іх [з за ко на пра-

 ек таў. — «Зв.»] да ты чац ца эка на міч на га бло ка — 

гэ та ін вес ты цыі і пры ва ты за цыя, тры — пры-

 ро да ахоў на га ха рак та ру».

Так са ма ві цэ-спі кер да даў, што бу дзе раз гле-

джа ны аб са лют на но вы за ко на пра ект аб ар га-

ніч най пра дук цыі. На яго дум ку, для Бе ла ру сі ён 

вель мі важ ны, бо гэ та дасць маг чы масць атры-

маць якас ныя пра дук ты без пры мя нен ня хі міі. За-

раз ад пра цоў ва юц ца ўсе ню ан сы, каб гэ ты за ко на-

пра ект быў пры ня ты ўжо ў хо дзе бу ду чай се сіі.

Ба ляс лаў Пірш тук звяр нуў ува гу, што ёсць і 

до сыць ня прос тыя за ко на пра ек ты па да рож ным 

і аў та ма біль ным ру ху, па элект рон ных под пі сах 

і рэ гіст ры на сель ніц тва. Акра мя та го, у Па ла це 

прад стаў ні коў пла ну юц ца пар ла менц кія слу хан ні 

па шэ ра гу тэм, ся род якіх — ту рыс тыч ная і ін вес-

ты цый ная пры ваб насць Бе ла ру сі.

Вя до ма, га вор ка зай шла і аб пра ек це Пад атко-

ва га ко дэк са. «Па куль ён да нас не па сту піў, але 

ўрад за кан чвае гэ тую ра бо ту. Я мяр кую, што не-

дзе ў ве рас ні ён да нас па сту піць, по тым цэ лы 

бюд жэт ны па кет яшчэ бу дзе па 2019 го дзе — гэ та

вель мі сур' ёз ныя да ку мен ты, — ска заў ві цэ-спі кер. — 

Пад атко вае за ка на даў ства, я ду маю, толь кі ля ні вы 

не аб мяр коў вае. Усім ха це ла ся б  па слаб лен няў, але 

ра зам з тым нам усім ха це ла ся б, вя до ма, знай сці 

ме ха ніз мы на паў нен ня бюд жэ ту. Доб ра пры маць 

ней кі льгот ны па кет, ка лі доб рая на паў няль насць 

бюд жэ ту».

Што да ўмоў для ма ло га і ся рэд ня га біз не су, то, 

на дум ку на мес ні ка стар шы ні Па ла ты прад стаў-

ні коў, трэ ба ўсё мак сі маль на спрас ціць. «На мой 

по гляд, у нас за ка на даў ства пе ра гру жа на, вель мі 

шмат роз най спра ва здач нас ці, вель мі шмат роз ных 

рэ ві зій, кант роль ных функ цый. Усе, асаб лі ва на шы 

біз нес-су поль нас ці, сы хо дзяц ца на тым, што трэ ба 

гэ ты блок раз гру зіць, — да даў Ба ляс лаў Пірш тук. 

— Я згод ны: нам трэ ба па пра ца ваць над тым, каб 

за ка на даў ства бы ло зра зу ме лае, праз рыс тае і каб 

ры зык бы ло менш у тых, хто вя дзе біз нес».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



Спі кер за пэў ніў, што рас-

пра цоў шчы кі за ко на пра ек та 

аб мер ка ва лі ўсе пы тан ні, якія 

ў апош нія га ды ўзды ма ла біз-

нес-су поль насць, і па боль-

шас ці з іх пры ня тае ўзгод не-

нае ра шэн не.

Адзін з асноў ных прын цы-

паў, які пра ду гле джа ны ў но-

вай рэ дак цыі ко дэк са, і быў 

за кла дзе ны ў Дэ крэт № 7, — 

прын цып доб ра сум лен нас ці 

пла цель шчы ка. «Ра зам з ас-

тат ні мі прын цы па мі — роў-

на сці, ста біль нас ці за ка на-

даў ства, спра вяд лі вас ці па-

дат ка аб кла дан ня — за кла лі 

прын цып доб ра сум лен нас ці 

пла цель шчы ка, і ён бу дзе 

азна чаць на ступ нае: па куль 

кант ра лё ры не да ка жуць, што 

здзейс не на пад атко вае пра ва-

па ру шэн не, і па куль гэ та не бу-

дзе да ку мен таль на за фік са ва-

на, да гэ та га ча су пла цель шчык 

бу дзе пры зна вац ца доб ра сум-

лен ным», — рас тлу ма чы ла на-

мес нік мі ніст ра па па дат ках і 

збо рах Эла Ся ліц кая.

На ступ нае но ва ўвя дзен не: 

прын цып экс тэ ры та ры яль на га 

аб слу гоў ван ня пла цель шчы-

каў — фі зіч ных асоб. За раз 

пла цель шчык у лю бой сі ту-

а цыі, звя за най з па дат ка мі, 

вы му ша ны звяр тац ца ў па-

д атко вы ор ган па мес цы сва ёй 

рэ гіст ра цыі. У якас ці экс пе ры-

мен та ў за ко на пра ект за кла-

дзе на пра ва фі зіч най асо бы 

звяр тац ца ў лю бы пад атко вы 

ор ган кра і ны. На прык лад, дэк-

ла ра цыю мож на бу дзе па даць 

па мес цы ка ман дзі роў кі. «Мы 

ця пер ак тыў на раз ві ва ем маг-

чы масць элект рон най па да чы 

дэк ла ра цыі, але ра зу ме ем, 

што не ўсе лю дзі яшчэ да гэ та-

га га то выя, — за ўва жы ла Эла 

Ся ліц кая. — Та му імк нём ся 

ства рыць больш кам форт ныя 

ўмо вы».

Змя нен ні за кра ну лі па ме ры 

на лі ча най пе ні за ня свое ча со-

ва вы пла ча ны па да так па вы-

ні ках пра вер кі. Ле таш ні Указ 

№ 376 аб ме жа ваў на лі чэн не 

пе ні тэр мі нам не больш за 

пяць га доў. Ця пер пра па ну ец-

ца на ліч ваць пе ню па вы ні ках 

пра вер кі не больш за су му да-

дат ко ва на лі ча на га па да тку. 

За раз пе ня, на лі ча ная па вы-

ні ках пра вер кі за па мыл ку 

шмат га до вай даў ні ны, мо жа 

шмат кроць пе ра вы сіць су му 

са мой па мыл кі і пры вес ці пла-

цель шчы ка да банк руц тва.

Спы нен не вы твор чай дзей-

нас ці пла цель шчы ка вы клі кае 

і та кі спо саб за бес пя чэн ня 

пад атко вых аба вя за цель стваў 

пры бя гу чай за па зы ча нас-

ці, як пры пы нен не апе ра цый 

па ра хун ках. «Для ства рэн ня 

нар маль ных умоў дзей нас ці 

пла цель шчы ка мы пра ду гле-

дзе лі но вы ме ха нізм: ка лі пла-

цель шчык здзейс ніў па ру шэн-

не, але да гэ та га на пра ця гу 

паў го да доб ра ах вот на вы кон-

ваў свае пад атко выя аба вя за-

цель ствы ў поў ным аб' ёме, то 

та ко му пла цель шчы ку бу дзе 

да дзе на яшчэ 10 дзён для вы-

пла ты па да тку. Ка лі вы пла-

ціць, апе ра цыі па ра хун ках 

спы няц ца не бу дуць, — пры вя-

ла прык лад но ва га па ды хо ду 

на мес нік мі ніст ра па па дат ках 

і збо рах. — Ка лі пла цель шчык 

на пя рэ дад ні па ру шэн ня пла-

ціў па да ткі са спаз нен нем, але 

да пер ша га чыс ла ме ся ца, які 

ідзе за спра ва здач ным (тэр мін 

для вы пла ты па дат каў — не 

паз ней за 22 чыс ло), яму бу-

дзе да дзе на пяць да дат ко вых 

дзён для доб ра ах вот на га вы-

кан ня сва іх аба вяз каў. Вы кон-

вае — апе ра цыі па ра хун ках 

спы няц ца не бу дуць. Ка лі пла-

цель шчык ня доб ра сум лен ны, 

сіс тэ ма тыч на спаз ня ец ца з 

вы пла тай па дат каў, та ды бу-

дзе вы ка рыс тоў вац ца дзе ю чы 

ме ха нізм. Та кая гра да цыя да-

зво ліць ства рыць да дат ко выя 

ўмо вы для вы пла ты па дат каў 

і нар маль най ра бо ты пла цель-

шчы каў».

Па вы ні ках пра вер кі дзе -

ю чы ме ха нізм спаг нан ня не да-

 пла ча ных па дат каў на ступ-

ны: пас ля ўру чэн ня ак та пра-

вер кі да дат ко ва на ліч ва ец ца 

су ма па да тку, а на на ступ ны 

дзень апе ра цыі па ра хун ках 

спы ня юц ца. У но вай рэ дак цыі 

пра па ну ец ца ўвес ці яшчэ тры 

спо са бы вы пла ты не да пла ча-

ных па дат каў: ка лі пла цель-

шчык дае пад за лог ма ё масць 

(сваю або трэ цяй асо бы) або 

бан каў скую га ран тыю, або па-

ру чы цель ства, та ды на пра ця-

гу трох ме ся цаў апе ра цыі па 

ра хун ках не пры пы ня юц ца. 

Пас ля гэ та га тэр мі ну за па зы-

ча насць бу дзе спа га няц ца не 

толь кі з пла цель шчы ка, але і 

з па ру чы це ля або бан ка. Тры 

ме ся цы да зва ля юць пла цель-

шчы ку аб скар дзіць ра шэн не 

пад атко вай ін спек цыі.

У за ко на пра ек це за ма ца-

ва ныя но выя па ды хо ды па 

да ван ні ад тэр мі ноў кі і рас тэр-

мі ноў кі вы пла ты за па зы ча-

нас ці па пла ця жах у бюд жэт. 

У ад роз нен ні ад іс ну ю ча га па-

рад ку, для атры ман ня ад тэр мі-

ноў кі і рас тэр мі ноў кі пла цель-

шчык па ві нен бу дзе за клас ці 

ў за лог ма ё масць, даць бан-

каў скую га ран тыю або па ру-

чы цель ства.

У за ко на пра ек це больш 

дак лад на вы кла дзе ны ме ха-

нізм пра вя дзен ня ка ме раль-

ных пра ве рак. Ка лі пад атко-

вы ор ган вы явіць па ру шэн-

не, ён на кі руе па тра ба ван не 

пла цель шчы ку з ука зан нем 

лік ві да ваць за па зы ча насць 

доб ра ах вот на на пра ця гу 

10 дзён. Ка лі гэ та ад бы ва-

ец ца, або пла цель шчык пе-

ра ка наў ча тлу ма чыць, ча му 

свед чан ні ў яго дэк ла ра цыі не 

су па да юць з ты мі, якія мае ін-

спек цыя, па ка ран не не вы ка-

рыс тоў ва ец ца.

«Усе на шы дзе ян ні на кі ра-

ва ны на вы бу доў ван не парт-

нёр скіх ад но сін з пла цель шчы-

кам, каб па да ткі пла ці лі ся, у 

пер шую чар гу, доб ра ах вот на, 

па-дру гое, каб гэ тыя ад но сі ны 

бы лі больш цы ві лі за ва ныя», — 

пад крэс лі ла спі кер.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



Фі нан сыФі нан сы  

ПАРТ НЁР СТВА З ІН СПЕК ЦЫ ЯЙ
Да кан ца го да пла ну ец ца пры няць но вую рэ дак цыю 

Пад атко ва га ко дэк са

 У ТЭ МУ
Мін фін ацэнь вае стра ты бюд жэ ту ў 2019 го дзе ад пад атко-

ва га ма неў ру ў наф та вай сфе ры Ра сіі ў Br600 млн, па ве да міў 

так са ма Дзміт рый Кій ко.

Стра ты ча ка юц ца ад ска ра чэн ня вы ваз ных мыт ных пош-

лін на наф та пра дук ты, за кла дзе на 25-пра цэнт нае зні жэн не 

ста вак ак цы заў на па лі ва. Гэ тыя аб ста ві ны аб мя жоў ва юць 

маг чы мас ці па зні жэн ні пад атко вай на груз кі ў Бе ла ру сі.

У ся рэд не тэр мі но вай перс пек ты ве гэ тыя ры зы кі трэ ба мі-

ні мі за ваць, што маг чы ма вы ра шыць пры пра пра цоў цы комп-

лекс ных пы тан няў маг чы май пад атко вай рэ фор мы.

Дзміт рый Кій ко так са ма рас ка заў, што Бе ла русь па чы нае 

кан суль та цыі з ра сій скім бо кам на конт на ступ стваў пад атко-

ва га ма неў ру для эка но мі кі на шай кра і ны. Бе ла рус кі бок не 

вы клю чае, што ця пе раш няя сі ту а цыя пры вя дзе да не маг-

чы мас ці функ цы я на ван ня адзі на га рын ку наф та пра дук таў у 

ЕА ЭС. «Рэа лі зу ю чы пад атко вы ма неўр, па ра лель на Ра сій ская 

Фе дэ ра цыя ўво дзіць у ся бе но выя ме ха ніз мы суб сі да ван ня 

ўлас ных пе ра пра цоў шчы каў наф ты, так зва ны ад моў ны ак цыз, 

для яко га ў нас кры ніц ня ма», — за ўва жыў Дзміт рый Кій ко.

У вы ні ку мо жа склас ці ся не пра пар цый ны ры нак па лі ва: у Бе-

ла ру сі яно бу дзе знач на да ра жэй шае, чым у Ра сіі. «Ва ўмо вах 

ад кры тай мя жы гэ та пры вя дзе да не кан ку рэнт ных умоў, па сут-

нас ці, ра сій скія наф та пра дук ты бу дуць вы цяс няць бе ла рус кія з 

на ша га рын ку. Та му яшчэ адзін ва ры янт — пра вя дзен не кан-

суль та цый для по шу ку маг чы мых кам пен са цый ных ме ха ніз маў 

у рам ках між дзяр жаў ных ад но сін для ўста наў лен ня і за ха ван ня 

роў ных кан ку рэнт ных умоў» , — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра.

Да ку мент су мес на рых та ва лі Мі ніс тэр ства фі нан саў 

ра зам з Мі ніс тэр ствам па па дат ках і збо рах. 

Асноў ны ўпор у ім зроб ле ны на спра шчэн не 

пад атко ва га ад мі ніст ра ван ня, за бес пя чэн ня пра ста ты 

і зра зу ме лас ці нор маў, мі ні мі за цыю пра ва вой 

ня ўпэў не нас ці, ня ўзгод не нас ці прад пі сан няў, за явіў 

на прэс-кан фе рэн цыі ў На цы я наль ным прэс-цэнт ры 

на мес нік мі ніст ра фі нан саў Дзміт рый КІЙ КО.


