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Ка лі вам не да сла лі пла цёж ку і вы 

не ве да е це вы стаў ле най су мы па да-

тку, то мож на па сва ім улі ко вым ну-

ма ры (УНП) па гля дзець у аса біс тым 

ка бі не це АРІП, ці вы стаў ле на су ма да 

апла ты. Тут жа мож на афор міць атры-

ман не апа вя шчэн няў аб вы стаў лен ні 

ра хун каў на элект рон ную пош ту ці ў 

ме сен джар Vіber і Telegram. Ка лі вы не 

па мя та е це ну мар УНП, які скла да ец ца 

з 7 зна каў, то яго мож на ўдак лад ніць 

у сель скім (па сял ко вым) са ве це. Гэ ты 

ну мар маг чы ма так са ма да ве дац ца на 

сай це Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо-

рах, для гэ та га да стат ко ва ўвес ці сваё 

проз ві шча, імя і імя па баць ку. Ну а ка-

лі ж су ма да апла ты не вы стаў ле на, 

то мож на (трэ ба!) звяр нуц ца ў сваю 

пад атко вую ін спек цыю, каб спе цы я ліс-

ты раз лі чы лі па да так.

Для вы пла ты па дат каў у АРІП трэ ба 

ве даць свой улі ко вы ну мар пла цель-

шчы ка (усё той жа УНП) і най мен не 

пад атко вай ін спек цыі, на ка рысць 

якой не аб ход на зра біць пла цёж. Для 

вы пла ты трэ ба па чар зе на браць: сіс-

тэ му «Раз лік», по тым уво дзім «па да-

ткі», ад па вед ны рэ гі ён (го рад ці ра ён), 

ІМПЗ пэў на га ра ё на (або сель ска га са-

ве та), від па да тку (зя мель ны па да так 

або па да так на не ру хо масць) і ўво дзім 

УНП. Гэ та сціс ла аб прак ты цы. А за раз 

ін фар ма цыя дзе ля раз ва жан ня.

Па ло ва «за мож ных» 
па да ткі не пла ціць

У на шай кра і не на ўлі ку ў пад атко-

вых ор га нах зна хо дзіц ца амаль 3 млн 

фі зіч ных асоб, якія ва ло да юць аль бо ка-

рыс та юц ца аб' ек та мі не ру хо мас ці. «З іх 

кры ху менш за па ло ву гра ма дзян ма-

юць пра ва на льго ты, ад па вед на, па да-

ткі ім не на ліч ва юць і па ве дам лен не на 

вы пла ту не на кі роў ва юць. Боль шасць 

іль гот ні каў — пен сі я не ры», — ад зна чыў 

на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня.

Асоб ная ка тэ го рыя — гэ та ін ва лі ды 

І або ІІ гру пы, шмат дзет ныя сем'і, не паў-

на лет нія дзе ці, гра ма дзя не, пры зна ныя 

не дзея здоль ны мі. Але ў да чы нен ні да 

асоб ных аб' ек таў ёсць асаб лі васць. Так, 

жы лыя да мы, якія на ле жаць гэ тым гра-

ма дзя нам, вы зва ля юц ца ад па да тку на 

не ру хо масць, а зя мель ныя ўчаст кі — на 

зя мель ны па да так, толь кі ў тым вы пад-

ку, ка лі ў гэ тых да мах не пра пі са ны пра-

ца здоль ныя гра ма дзя не. Та му, ка лі з 

пен сі я не рам пра пі са ны яго пра ца здоль-

ныя дзе ці, гра ма дзя нін бу дзе аба вя за ны 

вы плач ваць па да ткі. Сё ле та су ма на лі-

ча ных пла ця жоў па па дат ках на рал лю 

і не ру хо масць скла ла 133 міль ё ны руб-

лёў. Але за вы клю чэн нем іль гот ні каў да 

вы пла ты прад' яў ле на толь кі 58 міль ё наў 

руб лёў.

Асноў ная ма са па ве дам лен няў аб 

не аб ход нас ці вы пла ты зга да ных па дат-

каў на кі роў ва ец ца па по шце. Але ёсць і 

ін шыя спо са бы: на кі ра ван не элект рон-

на га па ве дам лен ня ў аса біс ты ка бі нет 

фі зіч най асо бы, які ад кры ты са зго ды 

па дат ка пла цель шчы ка на пар та ле 

МПЗ, а так са ма ўру чэн не аса біс та. Ка лі 

па ве дам лен не ад праў ле на па по шце 

аль бо ў аса біс ты ка бі нет, яно лі чыц ца 

ўру ча ным у 10-дзён ны тэр мін з мо ман-

ту яго ад праў лен ня. Па по шце сё ле та 

бы ло на кі ра ва на 1,5 млн па ве дам лен-

няў, яшчэ 175 ты сяч — у элект рон ным 

вы гля дзе праз аса біс ты ка бі нет.

«Коль касць элект рон ных па ве дам-

лен няў што год рас це. Мы пра во дзім 

ак тыў ную ра бо ту з гра ма дзя на мі па 

рас тлу ма чэн ні маг чы мас ці іх атры ман-

ня. Каб пад клю чыц ца да аса біс та га ка-

бі не та і атрым лі ваць та кія па ве дам лен-

ні, трэ ба прый сці ў пад атко вы ор ган з 

паш пар там і на пі саць за яву», — да даў 

Мі ха іл Ра соль ка.

За рэ гіст ра ваў шы ся ў аса біс тым ка-

бі не це, мож на атры маць роз ныя па слу гі 

ад пад атко вых ор га наў. Зна хо дзя чы ся 

ў лю бым пунк це зям но га ша ра, па гля-

дзець су му па да тку, які пад ля гае да вы-

пла ты, свае пла ця жы. Гэ та су свет ная 

тэн дэн цыя — мак сі маль на да ступ ныя 

дыс тан цый ныя ад но сі ны з пад атко вы-

мі ор га на мі.

Уся рэд не ны па да так 
на не ру хо масць 
40 руб лёў

Так, та кі па да так у год трэ ба за пла-

ціць ся рэд ня му ўла даль ні ку хат кі, да чы, 

участ ка або «ра да во га гняз да». Да рэ-

чы, у Мін ску са мы вы со кі ка даст ра вы 

кошт зя мель ных участ каў, а так са ма 

са мая вы со кая ацэ на чная ца на бу дын-

каў і збу да ван няў. Гэ та ўплы вае на па-

мер ма ё мас ных па дат каў. «Па да так на 

не ру хо масць у ся рэд нім па кра і не склаў 

40 руб лёў на ад на го пла цель шчы ка, пры 

гэ тым у Мін ску — 65 руб лёў. Па мер зя-

мель на га па да тку ў ся рэд нім па Бе ла-

ру сі — 18 руб лёў, у ста лі цы — 116 руб-

лёў», — рас ка заў прад стаў нік мі ніс тэр-

ства. Як ба чы це, роз ні ца знач ная.

Пры гэ тым у асоб ных сі ту а цы ях су-

мы па дат каў мо гуць быць знач на вы-

шэй за ся рэд нія.

— Бы ваў у нас і 600 руб лёў па да так 

на не ру хо масць. А зя мель ны па да так 

у Мін ску мо жа быць і 200 руб лёў. Чым 

да ра жэй шы дом, тым боль шы ў та ко га 

ча ла ве ка і па да так. Гэ та за ле жыць ад 

пло шчы і мес ца зна хо джан ня зя мель-

на га ўчаст ка, а ў га лоў ным ме га по лі-

се кра і ны до сыць шмат пры ват на га 

сек та ра, які зна хо дзіц ца прак тыч на 

ў цэнт ры го ра да, — пра ка мен та ваў 

Мі ха іл Ра соль ка.

Ква тэ ра плюс... 
ква тэ ра

Ка лі ў ча ла ве ка ёсць ад на ква тэ ра 

(ці, ска жам, адзін па кой у ква тэ ры), то 

яму не трэ ба пла ціць па да так на не ру-

хо масць. Ад нак ка лі іх дзве або больш, 

то ад па да тку бу дзе вы зва ляц ца толь-

кі ад на з іх. За ас тат нія прый дзец ца 

за пла ціць. Сё ле та лю дзей, у якіх ва 

ўлас нас ці ёсць больш чым ад но жы-

лое па мяш кан не ў шмат ква тэр ным 

до ме, ака за ла ся больш за 220 ты сяч 

ча ла век.

Най боль шая іх коль касць у Мін ску, 

гэ та больш за 67 ты сяч гра ма дзян. 

У ас тат ніх аб лас цях у ся рэд нім ад 20 

да 28 ты сяч, не каль кі больш у Го мель-

скай воб лас ці — 35 ты сяч ча ла век. 

Мі ха іл Ра соль ка ад зна чыў, што та кіх 

пла цель шчы каў з кож ным го дам ста-

но віц ца ўсё больш.

— Яшчэ не каль кі га доў та му іх бы ло 

кры ху больш за 100 ты сяч. Гэ та зна-

чыць, за пяць га доў коль касць па вя лі-

чы ла ся амаль удвая — за ўва жыў Мі ха іл 

Ра соль ка. — Ся род іх шмат тых, у ка-

го ва ўлас нас ці ёсць ква тэ ра і па кой. 

На прык лад, трох па ка ё вая ква тэ ра па 

спад чы не дзе ліц ца па між тры ма дзець-

мі. Атрым лі ва ец ца, у ка гось ці з іх мо жа 

быць свая ква тэ ра, а пас ля атры ман ня 

спад чы ны — яшчэ па кой.

Мі ха іл Ра соль ка на га даў, што ча-

ла век сам мо жа вы браць, па якім са 

сва іх па мяш кан няў ён бу дзе пла ціць 

па да так. Але ка лі ён не па ве да міць 

аб гэ тым у пад атко выя ор га ны, то яму 

льго ту аў та ма тыч на да дуць па пер-

шым па мяш кан ні, якое аказалася ў яго 

ва ўлас нас ці.

Стаўкі да 10 разоў 
не павялічацца

З гэ та га го да ўсту пі ла ў сі лу но вая 

рэ дак цыя Пад атко ва га ко дэк са. У цэ-

лым стаў кі і льго ты па ма ё мас ных па-

дат ках за ста лі ся на ра ней шым уз роў ні, 

але ёсць і не ка то рыя зме ны.

На прык лад, ужо сё ле та ад ме не на 

пра ва аб лас ных (Мінск ага га рад ско-

га) Са ве таў дэ пу та таў па вя ліч ваць 

да 10 ра зоў стаў кі па да тку на не ру хо-

масць па ка пі таль ных бу дын ках, якія не 

вы ка рыс тоў ва юц ца або вы ка рыс тоў-

ва юц ца не эфек тыў на. «Мэ тай дзе ся-

ці ра зо ва га па ве лі чэн ня бы ло пры му-

сіць улас ні ка не ру хо мас ці эфек тыў на 

вы ка рыс тоў ваць бу ды нак, каб ён не 

пра стой ваў. Але як па ка за ла прак ты-

ка, па дат ка аб кла дан не па па вы ша ных 

стаў ках не з'яў ля ец ца эфек тыў ным ін-

стру мен там, і бы ло пры ня та ра шэн не 

ад мо віц ца ад гэ тай нор мы», — рас тлу-

ма чыў спе цы я ліст.

Так са ма з 2019 го да ад ме не ны дзе-

ся ці ра зо вы ка э фі цы ент да ста вак зя-

мель на га па да тку ў да чы нен ні да зя-

мель ных участ каў, прад стаў ле ных у 

ча со вае ка ры стан не і свое ча со ва не 

вер ну тых, са ма воль на за ня тых, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца не па мэ та вым 

пры зна чэн ні. За та кія па ру шэн ні на ле-

жыць ад мі ніст ра цый ная ад каз насць, 

та му па вы ша нае па дат ка аб кла дан не 

па лі чы лі за ліш нім. Акра мя та го, уста-

ноў ле на, што сё ле та мяс цо выя Са ве-

ты дэ пу та таў ма юць пра ва па вя ліч ваць 

(па мян шаць) стаў кі па да тку на не ру хо-

масць і зя мель на га па да тку асоб ным 

ка тэ го ры ям пла цель шчы каў не больш 

чым у 2,5 ра за, а з 2020-га — не больш 

чым у два ра зы.

Па трэб ныя ню ан сы
Чы та чоў «Звяз ды» ці ка віў адзін 

пры ват ны, але рас паў сю джа ны вы па-

дак. У вёс ках, у са до вых та ва рыст вах 

у мно гіх з іх ёсць не ру хо мая ма ё масць. 

Яна пе рай шла ад па мер лых баць коў 

(ін шых сва я коў) па спад чы не. Час-

та та кія бу дын кі ўжо вель мі ста рыя і 

прак тыч на ні чо га не каш ту юць. Але 

па да ку мен тах, за іх трэ ба пла ціць з 

кож ным го дам усё боль шыя су мы (яны 

ін дэк су юц ца).

Мі ха іл Ра соль ка ад зна чыў, што ў вы-

пад ку ня зго ды гра ма дзя ні на з вы ні ка-

мі гэ тай ацэн кі, ён мо жа звяр нуц ца да 

не за леж ных ацэн шчы каў, якія ма юць 

лі цэн зію, па ры нач ную ацэн ку свай го 

бу дын ка. Ка лі ры нач ная ацэн ка бу дзе 

ні жэй шая, чым тая, якая дзей ні чае, та-

ды па да так бу дзе пе ра лі ча ны, а пе ра-

пла ча ныя гро шы вер ну тыя.

І яшчэ. Пры ня вы пла це зя мель на га 

па да тку і па да тку на не ру хо масць свое-

ча со ва за кож ны ка лян дар ны дзень пра-

тэр мі ноў кі на ліч ва юц ца пе ні. Акра мя 

та го, ня вы пла та або ня поў ная апла та 

пла цель шчы кам сум па дат каў цяг нуць 

на кла дан не штра фу. Су мы па дат каў, 

якія не бы лі вы пла ча ны ў бюд жэт доб-

ра ах вот на, спа га ня юц ца ў пры му со вым 

па рад ку праз суд з на лі чэн нем пе ні за 

кож ны ка лян дар ны дзень пра тэр мі ноў кі. 

За ня вы пла ту або ня поў ную апла ту 

на кла да ец ца штраф у па ме ры 15 пра-

цэн таў ад ня вы пла ча най су мы па да тку, 

але не менш за 0,5 ба за вай ве лі чы ні 

(12,25 руб ля).

Сяр гей КУР КАЧ.

Па да тку на ба гац це 
не бу дзе...

 У тэ му
Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах па пя рэдж вае пла цель шчы каў аб рас сы-

лан ні шкод нас ных па ве дам лен няў ні бы та ад імя мі ніс тэр ства.

«На элект рон ныя ад ра сы пла цель шчы каў па сту па юць па ве дам лен ні з элект-
рон на га ад ра са nalog.gov@tut.by (ні бы та ад імя Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо-
рах), якія ўтрым лі ва юць шкод нас нае пра грам нае за бес пя чэн не. МПЗ про сіць 
пра яў ляць піль насць пры вы ка ры стан ні элект рон най пош ты і ўваж лі ва гля дзець 
на ад праў ні ка, які вы ка рыс тоў вае ў сва ім элект рон ным ад ра се да мен нае імя 
пад атко вых ор га наў», — ад зна чы лі ў мі ніс тэр стве. МПЗ на гад вае, што рас сы-
лан не па ве дам лен няў і аб вес так ад бы ва ец ца толь кі праз цэнтр ін фар ма ван ня 
пла цель шчы каў з вы ка ры стан нем да мен на га іме ні @nalog.gov.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного 
аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Червенское райпо, Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона 

Наименование
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Магазин № 57 
(составные части: 

два склада)
435,3 кв. м 615/C-16180

Минская обл., Червен-
ский р-н, г. Червень, 

ул. К. Либкнехта, д. 28а

Сведения о земельном участке: пл. 0,1103 га, предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 23.05.2038) для обслуживания магазина 
№ 57. Ограничения (обременения): охранные зоны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0198 га

Начальная цена с НДС 20 % – 180 763,32 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

30 % от цены продажи имущества с учетом ранее внесенной суммы 
задатка оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся сумма опла-
чивается с рассрочкой платежа на срок до 5 (пяти) месяцев с учетом 
индексации

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.02.2019

Дата и время проведения аукциона: 05.11.2019 в 11. 00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 04.11.2019 до 17.00 
по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ФИЛИАЛА 
«ТП КОЛПЕНИЦА» 

ОАО «ТБЗ ЛЯХОВИЧСКИЙ»
Предмет аукциона – Лот № 2
1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88800 
(наименование: магазин; назначение: здание специализирован-
ное розничной торговли), площадью 149,3 кв. м, расположен-
ное по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский 
с/с, п. Кабушкина, ул. Заводская, 6, на земельном участке с када-
стровым номером 120480402101000022, площадью 0,0219 га.
Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание 
магазина.

Начальная 
цена, руб.:

1 базовая 
величина
(25,5 руб.)

Задаток, 
руб.:

1 базовая 
величина
(25,5 руб.)

Продавец: филиал «ТП Колпеница» ОАО «ТБЗ Ляховичский» Брестская 
обл., Барановичский р-н, п. Октябрьский, ул. Центральная, 8А, УНП 
200069282. Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки». Номер р/с для перечисления задатка: р/с 
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональ-
ная дирекция №100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 
201028245. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Усло-
вия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Условия продажи. Объекты продаются на следующих условиях:
для негосударственных юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей Республики Беларусь, иностранных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей: осуществление покупателем 
предпринимательской деятельности с использованием приобретен-
ных объектов и (или) построенных новых объектов в случае сноса 
приобретенного имущества либо отдельных объектов, входящих 
в состав приобретенного имущества, которые не могут быть ис-
пользованы им для осуществления указанной деятельности; за-
прет на отчуждение приобретенных объектов до выполнения по-
купателем условий договора купли-продажи предмета торгов;
для физических лиц – реконструкция недвижимого имущества, 
за исключением изолированных помещений, под жилое по-
мещение и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок выполнения условий – 1 (один) год

Аукцион состоится 5 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 4 ноября 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат 
Организатору аукциона

* Ранее извещение о продаже имущества опубликовано в газете 
«Звязда» от 29.08.2019

Уважаемые акционеры 
ОАО «Дрожжевой комбинат»!

31 октября 2019 года в 11.00 проводится внеочередное собрание акцио-
неров общества по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О доизбрании члена наблюдательного совета ОАО «Дрожжевой 

комбинат».
2. «О доизбрании члена ревизионной комиссии ОАО «Дрожжевой ком-

бинат». 
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществля-

ется в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания 
при предъявлении акционерами (их представителями) документов, под-
тверждающих их полномочия (акционеру общества – паспорт, представи-
телю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном 
законодательством порядке). 

Время начала регистрации: 10.20. Время окончания регистрации: 10.50. 
Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании 

которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
21.10.2019 года.

      УНН 100104781.
                                                                                            Администрация.
                                                                                Наблюдательный совет


