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Ува га! 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.

Да хо ды, атры ма ныя ад вы плат на га ад чу-

жэн ня атры ма ных у спад чы ну аб' ек таў та кой 

не ру хо мас ці, вы зва ля юц ца ад па да ход на га 

па да тку не за леж на ад пе ры я дыч нас ці іх ад-

чу жэн ня на пра ця гу пя ці га до ва га пе ры я ду.

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 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 ві лаў. Пра да ваць 

у ка рот кі тэр мін мож на лю бую коль касць 

да моў, дач або зя мель ных участ каў і ін шую 

не ру хо масць, 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.

Да хо ды з-за мя жы
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 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь (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 та), 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.

Фак тыч на вы пла ча ныя ў ад па вед нас ці з 

за ка на даў ствам за меж най дзяр жа вы су мы 

па да тку з да хо даў, атры ма ных там (за вы-

клю чэн нем да хо даў, атры ма ных з аф шор-

ных зон), за ліч ва юц ца пры вы зна чэн ні су мы 

па да ход на га па да тку, які трэ ба за пла ціць у 

Бе ла ру сі. Тут іс нуе адзін ню анс. Та кі за лік 

ажыц цяў ля ец ца ра бот ні ку пры ўмо ве, што 

ён прад ста віць да ку мент аб атры ма ным да-

хо дзе і ўтры ма ным па да тку, па цвер джа ны 

пад атко вым ці ін шым кам пе тэнт ным ор га-

нам за меж най кра і ны.

Та кое па цвяр джэн не да ец ца фі зіч най 

асо бай аль бо ў мо мант па да чы пад атко вай 

дэк ла ра цыі, аль бо на пра ця гу ад на го го да 

з дня па да чы за явы аб пра вя дзен ні за лі ку 

па да тку, які быў апла ча ны ў бюд жэт за меж-

най дзяр жа вы.

Ану ля ван не 
ма ё мас най іль го ты

Гэ та ад бы ва ец ца пры да тэр мі но вым спы-

нен ні бу даў ніц тва і да тэр мі но вым па га шэн ні 

жыл лё вых аб лі га цый.

Па вы ні ках го да дэк ла ру ец ца і да ход, 

атры ма ны гра ма дзя ні нам праз ме ха нізм 

вяр тан ня ра ней уне се ных срод каў пры спы-

нен ні бу даў ніц тва жыл ля, а так са ма ў вы-

пад ку па тан нен ня та ко га бу даў ніц тва аль бо 

вы быц ця фі зіч най асо бы з чле наў ар га ні за-

цыі за бу доў шчы каў.

Экс пер ты мі ніс тэр ства ад зна ча юць, што 

вер ну тыя пры гэ тым гра шо выя срод кі, у тым 

лі ку па явыя ўзно сы, аб кла да юц ца па да ход-

ным па дат кам у вы пад ку, ка лі на та кія ўзно-

сы ра ней бы ла да дзе на льго та ў вы гля дзе 

ма ё мас на га пад атко ва га вы лі ку.

Трэ ба дэк ла ра ваць так са ма і да хо ды, якія 

бы лі атры ма ны ў вы гля дзе гра шо вых срод-

каў пры да тэр мі но вым па га шэн ні жыл лё вых 

аб лі га цый, а так са ма ў вы гля дзе вяр тан ня 

гра шо вых срод каў, уне се ных у апла ту кош-

ту жы ло га па мяш кан ня шля хам на быц ця 

жыл лё вых аб лі га цый, у вы пад ку не вы ка-

нан ня за бу доў шчы кам аба вя за цель стваў 

па да мо ве. Дэк ла ра цыя па да ец ца ў тым вы-

пад ку, ка лі па ўне се ных су мах для на быц ця 

жыл лё вых аб лі га цый ра ней быў пра ве дзе ны 

ма ё мас ны пад атко вы вы лік.

Та кі ж ме ха нізм пра ду гле джа ны, ка лі ад-

мя ня ец ца вы лік на да хо ды ў вы гля дзе лі зін-

га вых пла ця жоў, якія вы пла ча ны па да га во-

ры фі нан са вай арэн ды, што пра ду гледж вае 

вы куп прад ме та лі зін гу — ад на ква тэр на га 

жы ло га до ма або ква тэ ры, у вы пад ках, ка лі 

та кі да га вор не за вяр шыў ся вы ку пам ма ё-

мас ці або ў да га вор бы лі ўне се ны зме ны, 

якія вы клю ча юць умо ву вы ку пу прад ме та 

лі зін гу.

Та кім чы нам, бы лы за бу доў шчык, які 

атры маў ле тась та кія гра шо выя срод кі, 

аба вя за ны за пла ціць па да ход ны па да так у 

да чы нен ні да сум, на якія яму ра ней бы ла 

вы дзе ле на льго та ў вы гля дзе ма ё мас на га 

пад атко ва га вы лі ку.

Па да рун кі 
«з бо ку» лі чым, 
а ад сва я коў — не

Пад ліч ваць за год трэ ба і тыя пры быт кі, 

якія бы лі атры ма ны ад про да жу ці ін ша га 

вы плат на га ад чу жэн ня до лі (паю, част кі до лі 

або паю) у ста тут ным фон дзе ар га ні за цыі 

ін шай фі зіч най асо бе. Гэ та ка мер цый ная 

дзей насць — тут дэк ла ра ван не без ва ры-

ян таў. Ін шая рэч — па да рун кі.

Ка лі ўваж лі ва па чы таць ін струк цыю аб 

дэк ла ра цы ях, то атрым лі ва ец ца, што дроб-

ныя па да рун кі на огул лі чыць не трэ ба. Дэк-

ла ра ваць не аб ход на да хо ды, атры ма ныя 

на пра ця гу 2019 го да ў вы ні ку да рэ ння, у 

вы гля дзе не ру хо май ма ё мас ці па да га во ры 

рэн ты бяс плат на ад фі зіч ных асоб, па да га-

во рах, не звя за ных з ажыц цяў лен нем прад-

пры маль ніц кай дзей нас ці, у па ме ры больш 

за 6 569 бе ла рус кіх руб лёў ад усіх кры ніц. 

Вы клю чэн не скла да юць па да рун кі сва я коў. 

Яны вы зва ля юц ца ад па да ход на га па да тку 

не за леж на ад па ме ру атры ма на га ў вы ні ку 

да рэ ння да хо ду.

Асо ба мі, якія зна хо дзяц ца ў ад но сі нах 

бліз ка га сва яц тва, лі чац ца баць кі (усы-

на ві це лі), дзе ці (у тым лі ку ўсы ноў ле ныя, 

уда ча ро ныя), род ныя бра ты і сёст ры, дзед, 

ба бу ля, уну кі, пра дзед, пра ба бу ля, праў-

ну кі, муж і жон ка. У ад но сі нах сва яц тва 

бу дуць бліз кія сва я кі му жа ці жон кі, у тым 

лі ку па мер лыя.

Не аба вя за ны, 
але мо гуць

Мы пад ра бяз на апі са лі, хто па ві нен лі-

чыць свае да хо ды і за паў няць дэк ла ра цыю. 

Але ў нас ёсць і тыя, хто мо жа па даць у ін-

спек цыю дэк ла ра цыю з мэ тай атры ман ня 

пад атко вых іль гот.

У пры ват нас ці, гэ та да ты чыц ца тых лю-

дзей, хто атрым лі ваў ле тась аў тар скія ўзна-

га ро ды або ўзна га ро ды за ства рэн не, вы ка-

нан не ці ін шае вы ка ры стан не тво раў на ву кі, 

лі та ра ту ры і мас тац тва, уз на га ро ды аў та рам 

вы на хо дак, ка рыс ных ма дэ ляў, пра мыс ло-

вых узо раў і ін шых вы ні каў ін тэ ле кту аль-

най дзей нас ці. Дэк ла ра цыю вар та за поў-

ніць так са ма спарт сме нам і іх трэ не рам, якія 

атрым лі ва лі да хо ды ад аса біс тай дзей нас ці 

за ўдзел у спар тыў ных спа бор ніц твах, пры 

ўмо ве, што та кая дзей насць ажыц цяў ля ла ся 

імі не ў рам ках ка манд на га ўдзе лу.

Не каль кі 
за вяр шаль ных 
лай фха каў

Пад атко вую дэк ла ра цыю ця пер мож на 

па да ваць у лю бой ін спек цыі не за леж на ад 

мес ца па ста ноў кі на ўлік або ў элект рон ным 

вы гля дзе праз аса біс ты ка бі нет пла цель-

шчы ка. Да дэк ла ра цыі аба вяз ко ва па він на 

быць пры кла дзе ная да вед ка ад пад атко ва га 

аген та аб на лі ча ным да хо дзе і ўтры ма ным 

па да тку па ўста ноў ле най фор ме. У пад атко-

вай дэк ла ра цыі не аб ход на ад люст ра ваць 

звест кі аб пра ве фі зіч най асо бы на атры-

ман не пэў ных пад атко вых іль гот (вы лі каў), а 

так са ма пры клас ці да ку мен ты, якія па цвяр-

джа юць на гэ та яе пра ва.

Пас ля та го як пад атко вы ор ган зро біць 

пе ра раз лік па да ход на га па да тку і раз лі чыць 

су му па да тку да вяр тан ня, трэ ба на пі саць 

за яву на вяр тан не па да тку па фор ме згод на 

з да дат кам.

Вяр тан не па да тку ажыц цяў ля ец ца дву ма 

спо са ба мі: на ра ху нак, ад кры ты ў бан ку, у 

тым лі ку карт-ра ху нак; на яў ны мі гра шо вы мі 

срод ка мі з ка сы бан ка, у якім аб слу гоў ва-

ец ца пад атко вы ор ган. Ка лі фі зіч ная асо ба 

жа дае вяр нуць па да так на свой бан каў скі 

ра ху нак, то ў за яве на вяр тан не па да тку 

не аб ход на ўка заць рэ кві зі ты бан каў ска га 

ра хун ку: ну мар і тып ра хун ку, най мен не бан-

ка, код бан ка, код ва лю ты.

На пра ця гу 15 ра бо чых дзён з мо ман ту 

па да чы за явы на вяр тан не па да тку атры-

маць гро шы ў бан ку або на свой бан каў скі 

ра ху нак.

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 2020 го да.

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 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 

пад атко 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.

Сяр гей КУР КАЧ.

У ЛЮ БОЙ ІН СПЕК ЦЫІ У ЛЮ БОЙ ІН СПЕК ЦЫІ 
ЦІ Ў АСА БІС ТЫМ КА БІ НЕ ЦЕЦІ Ў АСА БІС ТЫМ КА БІ НЕ ЦЕ

ЯКІ МІ ПАД АТКО ВЫ МІ ВЫ ЛІ КА МІ 
МО ЖА СКА РЫС ТАЦ ЦА 

ЗВЫ ЧАЙ НЫ ГРА МА ДЗЯ НІН?
Стан дарт ныя пад атко выя вы лі кі:

у па ме ры 110 руб лёў у ме сяц;

у па ме ры 32 руб лёў (61 руб ля) у ме сяц на дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў, на ву чэн цаў 

і сту дэн таў дзён на га ад дзя лен ня або ін шых утры ман цаў;

у па ме ры 155 руб лёў у ме сяц для асоб най ка тэ го рыі фі зіч ных асоб.

Са цы яль ныя пад атко выя вы лі кі:

у су ме вы дат каў на на ву чан не (сваё, дзя цей, ін шых бліз кіх сва я коў);

на вы пла ту стра ха вых уз но саў па да га во рах доб ра ах вот на га стра ха ван ня.

Ма ё мас ныя пад атко выя вы лі кі:

у су ме вы дат каў на бу даў ніц тва або на быц цё ў на шай кра і не ад на ква тэр на га жы-

ло га до ма або ква тэ ры;

у су ме вы дат каў, па не се ных на на быц цё ма ё мас ці, да хо ды ад про да жу якой пад ля-

га юць па дат ка аб кла дан ню;

у па ме ры 20 % ад су мы, якая пад ля гае па дат ка аб кла дан ню да хо даў, атры ма ных ад 

ад чу жэн ня ма ё мас ці.

Пра фе сій ныя пад атко выя вы лі кі:

у су ме вы дат каў на ства рэн не аб' ек та аў тар ска га пра ва;

у па ме ры 20 %, 30 %, 40 % су мы аў тар скай уз на га ро ды;

у су ме вы дат каў, звя за ных з удзе лам спарт сме наў і іх трэ не раў у спар тыў ных спа-

бор ніц твах, пры ўмо ве, што та кая дзей насць ажыц цяў ля ец ца не ў рам ках ка манд на га 

ўдзе лу;

у па ме ры 20 % су мы, якая пад ля гае па дат ка аб кла дан ню, да хо даў, атры ма ных спарт-

сме на мі і іх трэ не ра мі ад ажыц цяў лен ня аса біс тай дзей нас ці за ўдзел у спар тыў ных 

спа бор ніц твах.

І яшчэ адзін плюс: 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. Ця пер гэ та га ня ма.
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