
На ак ту аль ныя пы тан ні па вы лі чэн ні па да ход на га па да тку ў 

2018 го дзе і пла ны на бу ду чы ню ад каз ва лі спе цы я ліс ты Мі ніс-

тэр ства па па дат ках і збо рах: Анд рэй КА ВА ЛЕЎ СКІ, на чаль нік 

упраў лен ня па дат ка аб кла дан ня да хо даў і ма ё мас ці фі зіч ных 

асоб, а так са ма Сяр гей ШКУТ, на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня 

раз віц ця пад атко вых ор га наў.

Так, з 2019 го да фі за со бы змо гуць звяр тац ца для па да чы пад атко вай 

дэк ла ра цыі па па да ход ным па да тку ў лю бую пад атко вую на тэ ры то рыі 

кра і ны. Якія ар га ні за цый ныя і тэх ніч ныя ра бо ты пра вод зяц ца пад атко-

вы мі ор га на мі, каб за бяс пе чыць гра ма дзя нам та кую маг-

чы масць?

З но ва га го да 
вы бі ра ем пад атко вую 

не па пра піс цы
Нас ча ка юць знач ныя зме ны 

ў Пад атко вым ко дэк се
ISSN 1990 - 763X

30 КАСТРЫЧНІКА 2018 г. АЎТОРАК № 209 (28825)

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Прэ зі дэнт Ар ме ніі 

Ар мен Сар кі сян учо ра 

пры быў у Бе ла русь.

• Чар го вая мі сія МВФ 

пры е дзе ў Бе ла русь у ліс-

та па дзе.

• На цы я наль ная кі-

на сту дыя «Бе ла русь-

фільм» пра цяг вае ра-

бо ту над кар ці най пра 

Ян ку Ку па лу.

• Лю дзям, ста рэй шым 

за 40 га доў, бе ла рус кія 

ме ды кі рэ ка мен ду юць рэ-

гу ляр на вы мя раць ціск.

• У Бе ла ру сі па жар-

ныя апа вя шчаль ні кі, 

якія спра ца ва лі, з па-

чат ку го да вы ра та ва лі 

жыц цё 55 ча ла ве кам.

• По лацк і На ва по лацк 

учо ра з са май ра ні цы за-

мя ло пер шым сне гам, 

мес ца мі на зі ра лі ся пе ра-

боі з элект рыч нас цю.

КОРАТКА

ТРАДЫЦЫІ 
АГІНСКАГА 
Ў МАЛАДЗЕЧНЕ

ЯК 
ПАДЛІЧЫЦЬ... 
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Аляк сандр ТУР ЧЫН, 

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«Ме ха нізм збі ран ня 
да рож на га збо ру 
ў кра і не бу дзе 
зме не ны. Прын цып: 
ез дзіш — пла ці. Вы ехаў 
на ма шы не, у ця бе 
па він на быць апла та 
гэ тай дзярж пош лі ны, 
ка лі лас ка, на ме сяц. 
Мі ні маль ны 
пе ры яд — ме сяц. 
Мяр ку ец ца, што су ма 
па да тку за ста нец ца 
ра ней шай, але пры 
апла це ад ра зу за год 
маг чы мы па ні жаль ны 
ка э фі цы ент — ка ля 
80 % ад су мы».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4

Фі нан сыФі нан сы

Та кі па сыл атры ма лі ўдзель ні кі ак ты ву 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі 
пад час су стрэ чы з Прэ зі дэн там.

ЦЯП ЛО МІ НУ ЛЫХ ДЗЁН
«Сён ня мы ад зна ча ем ста год дзе на ша га кам са мо ла. Гэ та зна мя-

наль ны дзень для ве тэ ра наў ар га ні за цыі, для ця пе раш няй мо ла дзі, 

пра даў жаль ні каў тра ды цый са ма га ма са ва га ма ла дзёж на га ру ху ў 

гіс то рыі су час най эпо хі, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Ба чыць вас, 

яго пе ра ем ні каў, — ні бы вяр нуц ца ў сваю ма ла досць».

Бе ла рус кі лі дар да даў, што свя та, як і ў мно гіх су ай чын ні каў, вы клі кае 

са мыя свет лыя і доб рыя ўспа мі ны, па коль кі «кам са мол — гэ та ма ла-

досць, гэ та ня стрым ная энер гія жыц ця, час вы са ка род на га імк нен ня 

змя ніць свет да леп ша га».

Кам са моль цы па кі ну лі нам пры кла ды са ма ах вяр най ад да на сці 

Айчыне, шчы рай ве ры ў ідэа лы сум лен нас ці і спра вяд лі вас ці, год ныя 

пе рай ман ня», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, ра ней і ця пер шмат хто кры ты куе бы лы кам са мол, 

Прэ зі дэнт так са ма кры ты ка ваў яго кі раў ніц тва за фар ма лізм. Бе ла рус кі 

лі дар ад зна чыў, што сён ня ў лі да раў БРСМ мо ладзь час та 

пы та ец ца: як рэ ага ваць на су свет ныя па дзеі і што ра біць? СТАР. 2

МЕНШ ГУЧ НЫХ СЛОЎ — 
БОЛЬШ КАН КРЭТ НЫХ СПРАЎ
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З та кой пад ко вай 
аба вяз ко ва 

па шан цуе, лі чыць 
ма лень кая ву ча ні ца 

Вы мнян скай 
дзі ця ча га сад ка — 
ся рэд няй шко лы 
Ві цеб ска га ра ё на 
Са ша ХАХ ЛО ВА. 

Бо гэ тая пад ко ва — 
ад мыс ло вы бо хан 

хле ба. Яна, як 
і ін шая ары гі наль ная 
вы печ ка, а так са ма 

рыш ту нак для 
яе, — экс па нат 
ін тэр ак тыў на га 
му зея хле ба, 

які ад крыў ся ў шко ле 
і стаў пер шым 

на Ві цеб шчы не.

Пачалася падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!

Ня хай вам шчас ціць!Ня хай вам шчас ціць!


