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Каб бы ло прос та 
і зра зу ме ла

На мес нік мі ніст ра на га-
да ла, што но вая рэ дак цыя 
Пад атко ва га ко дэк су бы ла 
зроб ле на па да ру чэн ні кі-
раў ні ка дзяр жа вы.

— Пе рад ра бо чай гру пай 
ста я лі тры за да чы: па-пер-
шае — за бяс пе чыць пра ста-
ту і зра зу ме ласць нор маў 
і лёг касць іх ус пры ман ня, 
па-дру гое — рэа лі за ваць у 
ад па вед нас ці з Дэ крэ там 
№ 7 пра па но вы, на кі ра ва-
ныя на зні жэн не пад атко-
вай на груз кі на суб' ек ты 
гас па да ран ня ў су вя зі з 
пры цяг нен нем ін вес ты цый, 
рэ ін вес та ван нем пры быт ку, 
ства рэн нем но вых пра цоў-
ных мес цаў, па-трэ цяе — 
спрас ціць пад атко вае ад-
мі ніст ра ван не. Пры ра бо це 
над рэ дак цы яй кан крэт ных 
глаў, у пер шую чар гу тых, 
якія вы зна ча юць па ра дак 
апла ты па дат каў фі зіч ны мі 
асо ба мі, ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі, ма-
лым біз не сам, — ста ра лі-
ся зра біць іх мак сі маль на 
прос ты мі для ўспры ман ня. 
Для за бес пя чэн ня нор маў 
пра мо га дзе ян ня ў ко дэкс 
уклю ча ны нор мы больш 
чым двух дзя сят каў ука заў 
кі раў ні ка дзяр жа вы. Вя до-
ма, па збег нуць усіх спа сы-
лак у ко дэк се не атры ма ла-
ся. Бо ён апе люе па няц ця-
мі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў су меж ных га лі нах пра ва, і 
дуб ля ваць іх не мае сэн су.

У сва ім дак ла дзе Эла Ся-
ліц кая зра бі ла ана ліз та го, 
як дзей ні ча юць но выя нор-
мы. З пер ша га сту дзе ня па 
па да тку на пры бы так у 1,5 
ра за па вя лі чыў ся па мер ін-
вес ты цый на га вы лі ку. Так, 
па вы ні ках пер ша га паў год-
дзя ін вест вы лі кам ска рыс-
та лі ся 1290 пла цель шчы каў 
на агуль ную су му 605 міль-
ё наў руб лёў. Для па раў на-
ння, за ўвесь мі ну лы год 
су ма ін вест вы лі ку скла ла 
439 міль ё наў руб лёў. У ко-
дэк се так са ма ўста ноў ле ны 
льгот ныя стаў кі па па да тку 
на пры бы так і па да ход ным 
па да тку ў да чы нен ні да ды-
ві дэн даў. У пры ват нас ці, 
ка лі ўлас ні кі пры ма юць ра-
шэн не аб не раз мер ка ван ні 
ды ві дэн даў і на кі роў ва юць 
атры ма ны пры бы так на 
раз віц цё прад пры ем ства, 
то стаў кі па дат каў зні жа юц-
ца з 12 % да 6 %, ка лі пры-
бы так не раз мяр коў ваў ся 
на пра ця гу трох га доў, і да 
0 %, ка лі пры бы так не раз-

мяр коў ваў ся пяць га доў. 
З 1 сту дзе ня для пла цель-
шчы каў, якія пра цу юць па 
спро шча най сіс тэ ме па дат-
ка аб кла дан ня, па вя лі ча ны 
кры тэ рыі па вы руч цы. Для 
ар га ні за цый та кі кры тэ рый 
па вя лі ча ны да 1 міль ё на 
950 ты сяч бе ла рус кіх руб-
лёў, а для ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў да 
420 ты сяч бе ла рус кіх руб-
лёў. Змя нен не спры я ла рос-
ту суб' ек таў ма ло га біз не су: 
за паў го да іх ста ла бо лей 
на 20,5 ты сячы. Для па раў-
на ння, за ўвесь 2018 год 
пры рост склаў толь кі ка-
ля 10,5 ты ся чы. На 1 лі пе ня 
коль касць пла цель шчы каў 
па спро шча най сіс тэ ме па-
дат ка аб кла дан ня да сяг ну ла 
53,6 % ад агуль най коль-
кас ці суб' ек таў гас па да-
ран ня, якія ста яць на ўлі ку 
ў пад атко вых ор га нах.

З гэ та га го да ўла даль-
ні кі но вых (па бу да ва ных 
па чы на ю чы з 1 сту дзе ня) 
аб' ек таў не ру хо мас ці і зя-
мель ных участ каў, на якіх 
яны зна хо дзяц ца, вы зва ля-
юц ца ад па да тку на пра ця гу 
пер ша га го да з дня пры ём-
кі ў экс плу а та цыю, а по тым 
яшчэ на пра ця гу ча ты рох 
на ступ ных га доў ка рыс та-
юц ца па ні жа ны мі стаў ка мі. 
Пры гэ тым у дачыненні да 
та кіх аб' ек таў і зя мель ных 
участ каў мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў не ма юць пра ва 

па вя ліч ваць стаў кі маё мас-
ных па дат каў. Гэ тай прэ фе-
рэн цы яй, ад зна чы ла дак-
лад чык, ска рыс таў ся ўжо 
431 пла цель шчык. Су ма 
па дат каў, якія за ста лі ся ў 
іх рас па ра джэн ні, скла ла 
24,2 міль ё на руб лёў.

Дыс тан цый ны 
кант роль

У ад па вед нас ці з Ука зам 
Прэ зі дэн та № 414 «Аб удас-
ка на лен ні без на яў ных раз-
лі каў», які быў пры ня ты ле-
тась, з 1 сту дзе ня 2020 го да 
пра ду гле джа на ўка ра нен не 
аў та ма ты за ва най ін фар ма-
цый най сіс тэ мы вы ка нан ня 
гра шо вых аба вя за цель-
стваў.

— Пра ца ваць з гэ тым 
пра грам ным пра дук там 

бу дзе між бан каў скі раз лі-
ко вы цэнтр На цы я наль на га 
бан ка, — ка жа Эла Ся ліц-
кая. — У гэ тай ін фар ма цый-
най ба зе бу дзе не толь кі 
аку му ля вац ца ін фар ма цыя 
па гра шо вых срод ках усіх 
ра хун каў суб'ек таў гас па-
да ран ня — сю ды кант ра-
лю ю чыя ор га ны бу дуць 
на кі роў ваць усе свае пла-
цеж ныя па тра ба ван ні для 
спаг нан ня за па зы ча нас ці ў 
вы раз най чар го вас ці. Ука-
ра нен не гэ та га ме ха ніз ма, 
на наш по гляд, да зво ліць 
цал кам вы ра шыць усе 
праб лем ныя пы тан ні, якія 
бы лі звя за ны з пры му со-
вым спаг нан нем. Ра ней 
бы лі вы пад кі, ка лі пла цель-
шчы кі сіг на лі за ва лі пра па-
двой ван не, а то і па трой-
ван не спаг нан ня за па зы ча-
нас ці з ра хун каў.

Раз віц цё ліч ба вых тэх на-
ло гій да зво лі ла пад атко вым 
ор га нам пе рай сці на но выя 
фор мы кант ро лю. Сён ня ў іх 
ін фар ма цый ным ася род дзі 
за хоў ва юц ца і вы ка рыс тоў-
ва юц ца звест кі ў ад но сі нах 
430 ты сяч дзе ю чых прад-
пры ем стваў і ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў, 
бо лей чым трох міль ё наў 
фі зіч ных асоб. Ле тась пад-
атко выя ор га ны апра ца ва лі 
ка ля чатырох міль ё наў пад-
атко вых дэк ла ра цый. У сіс-
тэ ме элект рон ных ра хун каў-
фак тур за ку му ля ва на ка ля 

410 міль ё наў да ку мен таў 
пла цель шчы каў. У ін фар-
ма цый ныя сіс тэ мы пад атко-
вых ор га наў за гру жа юц ца 
звест кі, якія пры хо дзяць ад 
бо лей чым 50 дзяр жаў ных 
ор га наў, ар га ні за цый, у тым 
лі ку бан каў. Вы ка ры стан не 
но вых тэх на ло гій у апра-
цоў цы ін фар ма цыі да зво-
лі ла кан цэп ту аль на змя ніць 
па ды хо ды, у пер шую чар гу 
ў ка ме раль ным кант ро лі, і 
пе рай сці ў сфе ру па пе рад-
жаль ных ме ра пры ем стваў, 
тым са мым зні зіць ад мі ніст-
ра цый ны ціск на доб ра сум-
лен ных пла цель шчы каў і лік-
ві да ваць за ліш няе ўмя шан-
не ў дзей насць гас па дар чых 
суб' ек таў. На асно ве ана лі зу 
ін фар ма цый ных баз да ных, 
які мі ва ло да юць пад атко выя 

ор га ны, яны сён ня мо гуць 
дыс тан цый на вы яў ляць па-
ру шэн ні пла цель шчы каў. 
У пер шым паў год дзі бы ло 
на кі ра ва на 27,5 ты ся чы па-
ве дам лен няў аб па мыл ках 
або не паў на це звес так у 
пад атко вых дэк ла ра цы ях. 
Амаль у 95 % вы пад каў 
пла цель шчы кі ска рыс та лі ся 
пад каз кай, са ма стой на ад-
ка рэк ці ра ва лі свае пад атко-
выя аба вя за цель ствы і да-
пла ці лі ў бюд жэт 124 міль ё-
ны бе ла рус кіх руб лёў. Акра-
мя гэ та га, ме ха нізм да зво ліў 
за паў год дзе па мен шыць на 
56 міль ё наў руб лёў за яў ле-
ную да па крыц ця з бюд жэ ту 
су му ПДВ (па да тку на да баў-
ле ную вар тасць). Пры гэ тым 
да суб' ек таў штраф ныя санк-
цыі не пры мя ня лі ся.

— З гэ та га го да ка ме-
раль ны кант роль па дзе-
ле ны на па пя рэд ні і да лей-
шы, — па ве да мі ла на мес нік 
мі ніст ра. — На па пя рэд нім 
эта пе пра ду гле джа на вы-
ка ры стан не пра грам ных і 
тэх ніч ных срод каў пра вер-
кі пад атко вых дэк ла ра цый. 
Ця пер да пра цоў ва ец ца 
пра грам нае за бес пя чэн не, 
якое да зво ліць пры па ру-
шэн нях пла цель шчы ка мі 
па рад ку за паў нен ня дэк-
ла ра цый аў та ма тыч на вы-
во дзіць на эк ран камп'ю-
та ра пе ра лік па мы лак. 
За да ча на ступ на га эта пу 

ка ме раль на га кант ро-
лю — вы зна чэн не сту пе ні 
ве ра год нас ці за яў ле най 
пла цель шчы кам у дэк ла-
ра цыі су мы па дат каў. Ка лі 
пад атко вы ор ган вы свет ліў 
не дак лад насць ін фар ма цыі 
ў дэк ла ра цыі, спа чат ку ён 
па ве дам ляе аб не аб ход-
нас ці ўдак лад нен ня су мы, 
а ка лі пла цель шчык гэ та 
пра іг на руе, яму на кі ру юць 
па тра ба ван не аб пе ра да чы 
да ку мен таў па здзел цы, аб-
ста ві ны здзяйс нен ня якой 
вы клі ка юць у пад атко ва га 
ор га на су мнеў. Ка лі пла-
цель шчык пра іг на руе і гэ та 
па тра ба ван не, толь кі та ды 
бу дзе скла дзе ны акт ка ме-
раль най пра вер кі.

Знач ны пра фі лак тыч ны 
эфект у ра бо це з пла цель-
шчы кам аказ вае сіс тэ ма 
ўлі ку элект рон ных ра хун-
каў-фак тур, якая да зва ляе 
су пра цоў ні кам пад атко вых 
ор га наў, не вы хо дзя чы на 

пра вер ку, вы зна чаць паў-
на ту апла ты ПДВ, не да-
пус каць не аб грун та ва на га 
вяр тан ня ПДВ з бюд жэ ту. 
Су мар ны эфект ад пра вя-
дзен ня ка ме раль на га кант-
ро лю з вы ка ры стан нем аў-
та ма ты за ва най сіс тэ мы ўлі-
ку элект рон ных ра хун каў-
фак тур склаў за мі ну лы год 
248 міль ё наў руб лёў. У пер-
шым паў год дзі 2019-га — 
105,6 міль ё на руб лёў.

Пад ма нуць 
не атры ма ец ца

З гэ та га го да змя ніў ся 
так са ма па ды ход да вя-
дзен ня да ку мен таль ных 
пра ве рак. У ад па вед нас ці 
з Ука зам кі раў ні ка дзяр жа-
вы № 376 ад 16 каст рыч ні ка 
2017 го да, план вы ба рач-
ных пра ве рак фар мі ру ец ца 
на асно ве рас пра ца ва ных 
кры тэ ры яў ацэн кі сту пе ні 
ры зы кі. У ін спек цыі на кі-
ра ва ны ін ды ка та ры не ты-
по вых па во дзін пла цель-
шчы каў, якія ўказ ва юць 
на вы со кую іма вер насць 
здзяйс нен ня пра ва па ру-
шэн няў. Пры гэ тым коль-
касць пра ве рак сё ле та ў 
па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам 2017 го да ска ра-
ці ла ся ў 10 ра зоў — з 2761 да 
292 на пер шае паў год дзе 
2019-га. Той вя лі кі аб'ём 
ін фар ма цыі, які ма юць 
падатко выя ор га ны, і яе 

ана ліз да зва ля юць вы хо-
дзіць на пра вер ку суб' ек-
таў, здоль ных на пад атко-
вае пра ва па ру шэн не.

Эла Ся ліц кая так са ма 
звяр ну ла ўва гу на ар ты кул 
33 Пад атко ва га ко дэк са, 
які прый шоў на зме ну Ука-
зу № 488 «Аб не ка то рых 
ме рах па пра ду хі лен ні не-
за кон най мі ні мі за цыі сум 
пад атко вых аба вя за цель-
стваў».

— Пра ва пры мя няль ная 
прак ты ка гэ та га ар ты ку ла 
толь кі па чы на ец ца, — ад-
зна чы ла яна. — Ра зу ме ем, 
што вы ка ры стан не гэ тых 
нор маў па тра буе ўзва-
жа на га па ды хо ду і ў пер-
шую чар гу тут мож на кі-
ра вац ца прын цы пам, які 
лёг у асно ву пад атко ва га 
за ка на даў ства, — прын-
цы пам доб ра сум лен нас-
ці па дат ка пла цель шчы ка. 
Аб верг нуць яго мож на, 
толь кі са браў шы ўсе бяс-

спрэч ныя до ка зы ўхі лен ня 
ад па дат каў.

Дзе ля фар мі ра ван ня 
адзі ных па ды хо даў пры-
мя нен ня гэ та га ар ты ку ла 
ўсе ак ты тэ ры та ры яль ных 
пад атко вых ор га наў сён ня 
ўзгад ня юц ца з Мі ніс тэр-
ствам па па дат ках і збо рах. 
За восем ме ся цаў бы ло 
ўзгод не на 11 ак таў.

— Мы імк нём ся вель мі 
дас ка на ла пра гля даць усе 
до ка зы, якія са браў тэ ры-
та ры яль ны пад атко вы ор-
ган і якія бы лі па кла дзе ны 
ў акт пра вер кі, — за пэў ні ла 
на мес нік мі ніст ра.

Час па тра буе змен
Ко дэкс пры ня ты свое-

ча со ва, пад крэс лі ла Эла 
Ся ліц кая. Яна вы ка за ла 
вя лі кую ўдзяч насць усім, 
хто пры маў удзел у яго рас-
пра цоў цы, — біз нес-су по-
лцы, про філь ным ка мі сі ям, 
дэ пу та там. З'я ві ла ся шмат 
дзей ных пад атко вых ін-
стру мен таў, у пер шую чар-
гу ў пад атко вым ад мі ніст-
ра ван ні. Але мя жы ўдас ка-
на лен ню ня ма. Удзель ні кі 
на ву ко ва-кан суль та тыў-
на га са ве та ка за лі пра не-
аб ход насць да лей шай 
ка рэк ці роў кі Пад атко ва га 
ко дэк са, пе ра гля ду па вы-
шаль ных і па ні жаль ных 
ка э фі цы ен таў на не ру хо-
масць і зям лю, пра не да хоп 

тлу ма чаль най ін фар ма цыі 
па 33-м ар ты ку ле, да стат-
ко ва вы со кія пад атко выя 
на груз кі. Іш ла га вор ка і пра 
тое, што трэ ба ўліч ваць сі-
ту а цыю ў су сед ніх кра і нах. 
Прад стаў ні коў дзе ла вых 
ко лаў так са ма хва люе, 
што пад атко вая на груз ка 
на фо не ўдзель ні каў еў ра-
зій ска га рын ку ў нас са мая 
вы со кая. А для кан ку рэн-
та здоль нас ці на су сед ніх 
рын ках па да ткі па він ны 
быць су па стаў ныя. Але ўсе 
без вы клю чэн ня ад зна чы-
лі без умоў ны плюс у тым, 
што іс нуе зва рот ная су вязь 
па між рас пра цоў шчы ка мі 
і ка рыс таль ні ка мі. Мож на 
спа дзя вац ца, што ўдас ка-
на лен не іс ну ю чай пад атко-
вай сіс тэ мы — гэ та толь кі 
спра ва ча су. Ма ні то рынг 
стаў яск ра вым свед чан нем 
та го, што не за ці каў ле ных у 
гэ тай спра ве ба коў ня ма.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НА ПРЫН ЦЫ ПАХ НА ПРЫН ЦЫ ПАХ 
ДОБ РА СУМ ЛЕН НАС ЦІДОБ РА СУМ ЛЕН НАС ЦІ
Рас пра цоў шчы кі — пра но вы Пад атко вы ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Л
Е ТАСЬ Пад атко вы ко дэкс Бе ла ру сі за знаў 
іс тот ныя змя нен ні. Пад час па ся джэн ня 
па шы ра на га навукова-кан сультатыўна-

га са ве та па пы тан нях са цы яльна-эка на міч на-
га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры Прэ зі ды у ме 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якое прай шло ў Ма гі лё ве, быў зроб ле ны 
ана ліз та го, як пра цу юць но выя нор мы і па ла жэн ні 
і што трэ ба яшчэ зра біць, каб удас ка на ліць да ку мент. 
З асноў ным дак ла дам па гэ тым пы тан ні вы сту пі ла 
на мес нік мі ніст ра па па дат ках і збо рах Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Эла СЯ ЛІЦ КАЯ.

Па вы ні ках пер ша га паў год дзя 
ін вест вы лі кам ска рыс та лі ся 

1290 пла цель шчы каў на агуль ную су му 
605 міль ё наў руб лёў. Для па раў на ння, 
за ўвесь мі ну лы год су ма ін вест вы лі ку скла ла 
439 міль ё наў руб лёў.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


