Якія смакавыя
прыярытэты беларусаў?
Што мы часцей за
ўсё спажываем, а чаго
недаядаем? Як гэта ўсё
адбіваецца на нашым
здароўі? І ці шмат ГМА
у прадуктах якія мы
набываем?
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Толькі летась падчас
археалагічных раскопак,
якія актыўна вядуцца ў
Белавежскай пушчы, было
знойдзена 7000 артэфактаў.
А сёлетняя экспедыцыя
выявіла
ў запаведніку жытло
6
жалезнага веку!

Кухары-прафесіяналы, аматары
гатаваць і проста смачна паесці,
сабраліся на ІІ Міжнародны
кулінарны фестываль,
каб паспаборнічаць, падзяліцца
сакрэтамі майстэрства
і паўдзельнічаць
у дэгустацыях.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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Кошт 1800 рублёў
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ЦЫТАТА ДНЯ

ДЗЕ ПАЧУЦЬ УСЕ
СЛАВЯНСКIЯ МОВЫ
АДРАЗУ?
Ад сённяшняга дня i на цэлы тыдзень сталiца Беларусi
стане навуковым цэнтрам славянскага свету

 Надвор'е

Удзень — яшчэ да плюс 30
У аўторак будзе сонечна, пераважна без ападкаў, толькі месцамі
па паўднёвым захадзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы,
магчымы навальніцы, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава. Удзень ад плюс
26 градусаў па паўночным усходзе да 32 цяпла па паўднёвым захадзе
краіны. А вось у сераду да нас завітае атмасферны фронт, які прынясе
навальнічныя дажджы ў паўночна-заходнія і цэнтральныя раёны краіны.
У ноч на сераду плюс 11-18 градусаў, удзень — ад 24 да 30 цяпла, а
па паўночным захадзе — плюс 20-23 градусы. Непрацяглыя дажджы
і навальніцы прагназуюцца месцамі, пераважна на ўсходзе краіны, і ў
чацвер. Раніцай і ўначы ў асобных раёнах туман. У ноч на чацвер тэмпература знізіцца да 8-15, а ўдзень — плюс 18-25 градусаў; па паўднёвым
ўсходзе ўначы — 16-18 цяпла, а ўдзень — ужо плюс 26-30 градусаў.
Паводле доўгатэрміновых прагнозаў айчынных сіноптыкаў,
у апошнія дні тыдня на тэрыторыю Беларусі паступяць вільготныя
паветраныя масы з боку Балтыйскага мора. Таму месцамі пройдуць
кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Мінімальная тэмпература
паветра ўначы 8-14, удзень — 18-25 цяпла. Крыху цяплей будзе ў
пятніцу ўначы па паўднёвым усходзе, дзе ўначы прагназуецца плюс
15-17, а ўдзень — 26-29 градусаў. Практычна не будзе ападкаў і ў
нядзелю, толькі месцамі па паўднёвым усходзе магчымы невялікія
дажджы і навальніцы. Уначы стане ўжо халаднавата — толькі 6-13
цяпла, а ўдзень чакаецца плюс 20-26 градусаў.
Сяргей КУРКАЧ.

Cтаршыня беларускага
грамадскага аб'яднання
«Экалагічная ініцыятыва»
Юрый САЛАЎЁЎ:

«Улічваючы той факт, што
беларускі атамны праект стартаваў, прычым стартаваў удала,
у адрозненне ад літоўскага, тут
усё ж такі першачарговае не
пытанне экалогіі і бяспекі, а пытанне палітыкі. Трэба прызнаць,
што ў адрозненне ад Вісагінскай
станцыі ў Літве, лёс якой не ясны, у Беларусі атамны праект
будзе рэалізаваны. Адпаведна канкурэнцыя на рынку электраэнергіі, куды ўвойдзе новы магутны
гулец, узмоцніцца, а гэта падабаецца далёка не ўсім».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 20.08.2013 г.

Ганна і Анастасія
КАРАСЦЯЛЁВЫ..
КАРАСЦЯЛЁВЫ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Больш за 600 навукоўцаў з 35 краiн свету прымуць удзел у працы
ХV Мiжнароднага з'езда славiстаў. Гаворка пойдзе пра культуру,
гiсторыю, мову народаў славянскага свету. Але славянскi свет не
iснуе адасоблена, яго культура ў сучасных варунках не развiваецца
толькi на традыцыйнай, этнiчна акрэсленай тэрыторыi. Акрамя таго,
яна ўплывае на культуру сусветную, i, наадварот, адчувае ўплывы
звонку. Таму прадстаўнiцтва на з'ездзе, якi афiцыйна адкрыецца
заўтра, будзе вельмi шырокiм: гасцямi з'езда стануць даследчыкi не
толькi са славянскiх краiн, але i з Аўстрыi, Аўстралii, Бельгii, Германii,
Iзраiля, Iталii, Iспанii, Канады, Лiтвы, Францыi, Швейцарыi, Японii...
Таму калi хто завiтае на паседжаннi па секцыях у Лiнгвiстычным
унiверсiтэце (уваход вольны), то не трэба дзiвiцца, што мовы будуць
гучаць самыя розныя. Усе славянскiя мовы — гэта афiцыйныя мовы
з'езда. А таксама англiйская, нямецкая, французская... I разумець
адзiн аднаго навукоўцы павiнны без перакладу.
Удзельнiкi з'езда пачалi прыязджаць ужо ў нядзелю. I да серады —
дня ўрачыстага адкрыцця — у шмат каго з iх ёсць час на тое, каб агледзецца, пазнаёмiцца з беларускай сталiцай, якая любiць i ўмее прымаць
гасцей. Пачынаючы ад атэляў — замежных навукоўцаў сустракаюць
у гасцiнiцах «Мiнск», «Юбiлейная», «Планета», «Спадарожнiк», «Акадэмiчная». Акрамя таго, будзе наладжаны прыём ад iмя беларускага
ўрада, дзе перавага будзе аддадзена беларускай страве. I падчас працы
з'езда будзе час на экскурсii. Па жаданнi, кожны можа абраць маршрут,
якi найбольш зацiкавiў: Дудуткi, Полацк, Мiр, Нясвiж, Мiнск.
Мiжнародны з'езд славiстаў праходзiць ужо ў пятнаццаты раз
з 1929 года, але наша краiна яго прымае ўпершыню. Адказнасць
вялiкая: не проста забяспечыць умовы плённай працы, але i прадэманстраваць гасцям славутую беларускую гасцiннасць, каб у iх
было ўяўленне пра асаблiвасцi беларускага характару i адметнасць
нацыянальных традыцый. Гэта ж не жарт: да нас прыязджаюць 33
старшынi нацыянальных камiтэтаў славiстаў!.. Галоўнымi арганiзатарамi з'язда з'яўляюцца Мiжнародны камiтэт славiстаў, Беларускi
камiтэт славiстаў, Нацыянальная Акадэмiя Навук Беларусi. З беларускага боку далучылiся да арганiзацыi мiнiстэрствы адукацыi,
культуры, iнфармацыi, Мiнскi гарадскi выканаўчы камiтэт.
Праграма з'езда насычаная: гэта i тэматычныя блокi, праца па
розных секцыях, «круглыя сталы» i дыскусii. Напрыклад, адной з
цiкавых тэм падаецца такая: «Моўныя сiтуацыi ў славянскiм свеце», дзе гаворка пойдзе ў тым лiку i пра тэндэнцыi развiцця сiстэм
славянскiх моў у пачатку ХХI стагоддзя, праблемы глабалiзацыi,
праблемы моўнай iдэнтыфiкацыi i самаiдэнтыфiкацыi.
Будзе час i на важныя сустрэчы, напрыклад, з кiраўнiцтвам Нацыянальнай акадэмii навук. I знаёмства з дасягненнямi беларускiх
навукоўцаў — дзейнiчае нават пастаянная экспазiцыя пра гэта:
«Дасягненнi айчыннай навукi — вытворчасцi». Навукоўцаў-славiстаў могуць зацiкавiць археалагiчныя артэфакты (сабраныя айчыннымi даследчыкамi) i выстава рэдкiх кнiг. Што да кнiг, то кнiжны
збор нашай краiны можа папоўнiцца адметнай калекцыяй менавiта
дзякуючы з'езду: ёсць традыцыя падчас яго працы рабiць выставу
лiтаратуры, якая выдавалася за апошнiя пяць гадоў у розных краiнах. Але пасля завяршэння з'езда кнiгi застаюцца ў той краiне, якая
яго прымала. I гэта ўжо важны вынiк для нас, пры тым, што з'езд
афiцыйна адкрываецца ў сераду.
Ларыса ЦIМОШЫК.

СПАС — УСЯМУ ЧАС
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 Соцыум

АБАРАНІЦЬ ПРАЦОЎНЫЯ ПРАВЫ
ЧАЛАВЕКА З ІНВАЛІДНАСЦЮ
Ні для каго не сакрэт, што людзі з інваліднасцю не заўсёды
здольныя канкурыраваць на
сучасным працоўным рынку.
Ім патрэбны індывідуальны
падыход: акрамя адукацыі і
кваліфікацыі, наяўнасці пэўных прафесійных навыкаў і
асабістых пажаданняў, абавязкова павінны ўлічвацца
іх псіхафізічныя асаблівасці
і медыцынскія паказанні да
працы.
Хто і як можа дапамагчы
людзям, якія маюць якія-небудзь абмежаванні па здароўі, калі іх права на працу
парушана?

«Індывідуальная праграма»
наймальніка
можа не задаволіць
Калі пагартаць Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 26
ліпеня 1999 года № 296-3, то з
арт. 283 можна даведацца па тое,
што асобы з інваліднасцю маюць
права працаваць у наймальнікаў
са звычайнымі ўмовамі працы,
а таксама ў спецыялізаваных арганізацыях, цэхах і на ўчастках

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
У ІНДЫІ ЦЯГНІК УРЭЗАЎСЯ Ў НАТОЎП ПАЛОМНІКАЎ
У выніку наезду цягніка на людзей, якія пераходзілі чыгуначнае палатно каля станцыі горада Дхамар у індыйскім штаце Біхар, загінулі 37 чалавек, у тым ліку 30 жанчын і трое дзяцей.
Раз'юшаны натоўп ледзь не лінчаваў машыніста. Інцыдэнт адбыўся раніцай у панядзелак. Людзі выходзілі з цягніка і накіроўваліся ў індуісцкі храм. У іх на хуткасці 80 км/г урэзаўся цягнік.
Большасць загінулых — пілігрымы. Мясцовы тэлеканал NDTV паведамляе аб як мінімум чатырох
дзясятках параненых.

У ЕГІПЦЕ ПАСЛЯ КРЫВАВЫХ ВЫХАДНЫХ — АМАЛЬ 1000 ЗАБІТЫХ
У Егіпце падлічваюць колькасць ахвяр масавых беспарадкаў, якія адбыліся ў краіне ў мінулыя выхадныя. Па апошняй інфармацыі, колькасць
забітых за гэты час перавысіла 100 чалавек. Агульная колькасць загінулых за чатыры дні складае, па некаторых звестках, 924 чалавекі.
У мінулую пятніцу ў Егіпце быў абвешчаны «дзень гневу». Падчас
акцый пратэсту, арганізаваных ісламістамі, загінулі 173 чалавекі. 95 з іх
сталі ахвярамі сутыкненняў падчас маніфестацый у Каіры. У суботу колькасць ахвяр супрацьстаяння павялічылася яшчэ на 79 чалавек, перадало егіпецкае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва
Mena. У нядзелю прыхільнікі ісламістаў напалі на грузавік, у якім перавозілі больш за 600 затрыманых падчас вулічных сутыкненняў у Каіры. Каб не дапусціць уцёкаў, паліцэйскія выкарысталі
слёзатачывы газ. У выніку не менш як 36 затрыманых загінулі ад удушша.

«АЛЬ-КАІДА» РЫХТУЕ СЕРЫЮ ТЭРАКТАЎ
НА ЕЎРАПЕЙСКІХ ЧЫГУНКАХ
Міжнародная тэрарыстычная арганізацыя «Аль-Каіда» плануе серыю тэрактаў на хуткасных чыгуначных магістралях у Еўропе, перадаюць інфармагенцтвы са спасылкай на нямецкую газету «Bіld».
Інфармацыя пра запланаваныя акцыі паступіла ад амерыканскага Агенцтва нацыянальнай бяспекі
(АНБ), якое некалькі тыдняў таму перахапіла тэлефонную размову
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высокапастаўленых камандзіраў «Аль-Каіды». Згодна з атрыманай
інфармацыяй, яны маюць намер арганізаваць падрывы чыгуначнага палатна, тунэляў, ліній электраперадач у шэрагу краін Еўропы.
Паводле інфармацыі выдання, у сувязі з узніклай пагрозай улады
Германіі яшчэ два тыдні таму распарадзіліся ўзмацніць кантроль
над трасамі руху хуткасных цягнікоў і вакзаламі.

— з улікам індывідуальных праграм рэабілітацыі інвалідаў (ІПРІ).
Акрамя гэтага, органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарадскіх, раённых выканкамаў павінны займацца рашэннем пытанняў беспрацоўя сярод
інвалідаў. Тым праца не толькі
паляпшае матэрыяльнае становішча, але і забяспечвае рэалізацыю прафесійнага патэнцыялу і
здольнасцяў, дазваляе атрымаць
больш высокі сацыяльны статус.
Але пры працаўладкаванні
людзей з інваліднасцю нярэдка ўзнікаюць спрэчныя сітуацыі.
Так, напрыклад, у Офіс па правах
людзей з інваліднасцю звярнуўся
Анатоль Міхайлавіч з Мінска, які
мае трэцюю групу інваліднасці.
Выпадак нетрывіяльны: яму адмовілі ў прыёме на працу, хоць
адзін са сталічных аддзелаў працаўладкавання падабраў вакансію, што адпавядала прафесійнай
адукацыі Анатоля Міхайлавіча і
іншым заяўленым умовам наймальніка. Меркавалася, што той
зможа працаваць аператарам
ЭВМ у адным з магазінаў буйной
гандлёвай сеткі Мінска. Дык чаму
ж была атрымана адмова?

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

СМАРТФОНЫ СПРЫЯЮЦЬ
РАЗВІЦЦЮ ХВАРОБ ВАЧЭЙ
Паводле звестак акуліс та
Дэвіда Эламбі,
з моманту выхаду смартфонаў
на рынак у 1997
годзе колькасць
па цы ен таў з
блі за ру кас цю
павялічылася на 35%. У бліжэйшыя 10
гадоў колькасць дзяцей з блізарукасцю можа вырасці на 50%, піша Busіness
Standard. Даследаванне паказала: людзі трымаюць тэлефоны на адлегласці ўсяго 18-30 сантыметраў ад вачэй.
А вось газеты і кнігі — на адлегласці 40
сантыметраў. У сувязі з гэтым можна
казаць пра блізарукасць, выкліканую
выкарыстаннем мабільных прылад з
маніторамі. «Людзі павінны абмяжоўваць час выкарыстання смартфонаў.
Прычым улічваецца нават час, калі яны
карыстаюцца тэхнікай на вуліцы. Таксама вельмі важна сачыць за тым, каб
зусім маленькія дзеці не выкарыстоўвалі смартфоны. Дарэчы, знаходжанне
на сонцы павінна затармазіць развіццё блізарукасці», — канстатуе Эламбі.
Паводле яго слоў, сучаснае пакаленне
дзяцей знаходзіцца ў асаблівай групе
рызыкі развіцця блізарукасці, вядомай
таксама як міяпія. Смартфоны купляюць
нават самым маленькім дзецям — з сямігадовага ўзросту.

Аказваецца, у адпаведнасці з
рэкамендацыямі МРЭК, Анатолю Міхайлавічу паложаны скарочаны працоўны дзень альбо
дадатковы выхадны ў тыдзень.
І кіраўніцтва гандлёвай сеткі патлумачыла, што супермаркет, у
які жадае працаўладкавацца
Анатоль Міхайлавіч, разлічаны
на штодзённае абслугоўванне
насельніцтва, таму рэжым працы аператараў ЭВМ вызначаны
графікам «два дні работы па 11
гадзін — два дні выхадныя». Гэты рэжым працы не можа ўлічыць рэкамендацыі МРЭК, таму
ў працаўладкаванні было адмоўлена. Для таго каб улічыць рэкамендацыі, неабходна мяняць
графік працы і адпачынку супрацоўнікаў, якія ўжо працуюць на
прадпрыемстве, і ў цэлым карэктаваць рэжым працы крамы.
— Фармальна наймальнік
мае рацыю. Аднак стан Анатоля Міхайлавіча таксама ўявіць
нескладана: ён адчуў сябе ахвярай дыскрымінацыі, — адзначае
юрыст Офіса па правах людзей
з інваліднасцю Вольга ТРЫПУЦЕНЬ. — Практыка паказвае, што
наймальнікі часцей за ўсё не хо-

чуць працаўладкоўваць людзей з
інваліднасцю, калі ім прыходзіцца
змяняць усталяваны ў арганізацыі
графік працы або якія-небудзь іншыя ўмовы пад рэкамендацыі ІПРІ. Гэты факт вельмі важна ўлічваць органам па працы, занятасці
і сацыяльнай абароне і падбіраць
вакансіі для суіскальнікаў з улікам
індывідуальных асаблівасцяў, аналізуючы індывідуальную праграму
рэабілітацыі.
Юрысты рэкамендуюць аддзелам працаўладкавання і іншым
структурам, якія займаюцца занятасцю насельніцтва, для прадухілення спрэчных і праблемных сітуацый больш уважліва падыходзіць
да падбору вакансій і пераправяраць інфармацыю з улікам індывідуальных працоўных асаблівасцяў
суіскальнікаў. Важна таксама рабіць падбор спецыялістаў, абапіраючыся на рэальныя патрэбнасці
рынку працы і яго асаблівасцяў.

Работнікам з інваліднасцю
патрабуецца сацыяльная
абарона — працадаўцам
гэта не падабаецца
— Разбіраючы канфліктныя
выпадкі ў сферы працаўладка-
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вання людзей з інваліднасцю,
вар та такса ма пры маць пад
увагу спецыяльныя прававыя
і адміністрацыйна-працэсуальныя нормы, — кажа каардынатар праектаў Офіса па правах лю дзей з ін ва лід нас цю
Сяргей ДРАЗДОЎСКІ. — Так,
у дачыненні да працаўладкавання людзей з інваліднасцю
для наймальнікаў усталяваны
дадатковы абавязак запатрабаваць індывідуальную праграму
рэабілітацыі інваліда. Гэта пазітыўная норма, але без дастатковай забяспечанасці і збалансаванасці яна ставіць у няёмкае
становішча і наймальніка, і патэнцыйнага работніка з інваліднасцю. Таму што на практыцы
ІПРІ часам становіцца дадатковым фактарам, які фарміруе негатыўнае стаўленне наймальніка да прыёму на працу інваліда.
Нават атрыманне інвалідам працоўнай рэкамендацыі — досыць
доўгі, які займае два, а часам
і больш месяцаў, працэс. Якое
прэстыжнае працоўнае месца
будзе чакаць так доўга новага работніка?
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У Зэльве 23-24 жніўня пройдзе «Ганенскі кірмаш». Мерапрыемства мае слаўныя традыцыі яшчэ з ХVІІІ стагоддзя, калі
ў Зэльву збіраліся купцы з усёй
Еўропы. Сёлета двухдзённы кірмаш разгорнецца ў цэнтральнай
частцы райцэнтра і стане карысным для вытворцаў і прадаўцоў,
для прыхільнікаў народнай творчасці, спартсменаў і турыстаў.
Прафілактычная акцыя ДАІ
«Увага — дзеці!» пройдзе ў Беларусі з 26 жніўня па 6 верасня. У
гэтым годзе падчас акцыі асаблівую ўвагу ДАІ надасць бяспечнай
перавозцы дзяцей. Упор будзе
зроблены на прафілактычную
работу з кіроўцамі і бацькамі.
У Мінску павялічаць колькасць
аўтобусных маршрутаў па дастаўцы дзяцей у школы і дзіцячыя садкі. У новым навучальным годзе будзе арганізавана 14 маршрутаў,
летась іх было 12. Больш за ўсё
маршрутаў будзе арганізавана ў
мікрараёне Каменная Горка.
Фігурант справы аб паказе
порнароліка на БелМузТБ асуджаны судом Партызанскага
раёна Мінска да двух гадоў пазбаўлення волі з адбываннем
у папраўчай калоніі ва ўмовах
агульнага рэжыму.

 Школа падаткаплацельшчыка

ІЛЬГОТА НА НЕРУХОМАСЦЬ — І ДЛЯ ВЯСКОЎЦАЎ
Аб тым, якія змены адбыліся ў падатковым заканадаўстве для грамадзян
— плацельшчыкаў падатку на нерухомасць і зямельнага падатку, рэдакцыі
паведамілі ў прэс-службе Міністэрства
па падатках і зборах Беларусі.
У парадку вылічэння і выплаты фізічнымі
асобамі падатку на нерухомасць і зямельнага падатку сёлета адбыліся толькі нязначныя
змяненні. У прыватнасці, быў удакладнены парадак вызначэння падатковай базы зямельнага
падатку. З першых дзён года падатковая база
зямельнага падатку будзе вызначацца па стане
на 1 студзеня каляндарнага года ў беларускіх
рублях шляхам пераліку кадастравага кошту,
які вызначаны ў доларах, паводле афіцыйнага
курсу Нацыянальнага банка Беларусі, устаноўленага на 1 студзеня каляндарнага года, за які
робіцца падлік падатку. Сёлета быў пашыраны пералік аб'ектаў нерухомасці, у дачыненні
да якіх грамадзянам даецца льгота ў выглядзе
поўнага вызвалення ад выплаты падатку на
нерухомасць. Так, вызваляецца ад падатку на
нерухомасць адно жылое памяшканне (кватэра,
пакой) у блакіраваным жылым доме, якое належыць фізічнай асобе на праве ўласнасці. Раней
такая льгота прадастаўлялася толькі на жылыя
памяшканні ў шматкватэрных жылых дамах.
Акрамя таго, канкрэтызаваны тэрмін уручэння плацельшчыкам — фізічным асобам
паведамленняў на выплату падатку на нерухомасць і зямельнага падатку ў выпадку
набыцця, атрымання або ўзвядзення імі ка-

пітальнага будынка або зямельнага ўчастка
пасля 1 жніўня бягучага года. Паведамленні
будуць уручацца ў трыццацідзённы тэрмін з
дня атрымання падатковым органам інфармацыі аб такім аб'екце нерухомасці.
ЯК ПАМЕНШЫЦЬ
ЭКАЛАГІЧНЫ ПАДАТАК?
Сёлета плацельшчыкі могуць паменшыць
вылічаную суму экалагічнага падатку за выкіды забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра, у тым ліку на суму засвоеных
капітальных укладанняў (за выключэннем
капітальных укладанняў, што фінансуюцца
з бюджэту) у будаўніцтва і (або) рэканструкцыю ўстановак па выкарыстанні аднаўляльных крыніц энергіі. Разам з тым, у асобных
спецыялістаў былі пытанні наконт таго, якія
крыніцы энергіі адносяцца да аднаўляльных.
У падатковым ведамстве нам патлумачылі, што да аднаўляльных крыніц энергіі
адносіцца энергія сонца, ветру, цяпла зямлі,
натуральнага руху водных патокаў, драўнянага паліва, іншых відаў біямасы, біягазу, а
таксама іншыя крыніцы энергіі. Падаткаплацельшчыкі, якія ажыццяўляюць капітальныя
ўкладанні ва ўстаноўкі, што выкарыстоўваюць такія крыніцы энергіі і такім чынам дапамагаюць эканоміць выкапнёвыя рэсурсы, маюць права кампенсаваць панесеныя выдаткі
за кошт нявыплаты экалагічнага падатку.
Штогод уносяцца змяненні і дапаўненні
ў пералік зямельных участкаў, якія прызнаюцца ці не прызнаюцца аб'ектамі падаткаабкладання зямельным падаткам; удаклад-

няецца склад існуючых ільгот. Што новага ў
гэтым кірунку распрацавана сёлета?
У 2013 годзе ў пералік зямельных участкаў, якія не прызнаюцца аб'ектамі падаткаабкладання зямельным падаткам, перайшлі
землі запаведнікаў, нацыянальных і дэндралагічных паркаў, батанічных садоў; зямельная паласа, якая праходзіць непасрэдна ўздоўж Дзяржаўнай мяжы. Разам з тым,
сёлета ўжо не маюць падатковую льготу тыя
зямельныя ўчасткі, што знаходзяцца ў стадыі
сельскагаспадарчага засваення або паляпшэння іх стану, а таксама зямельныя ўчасткі,
у дачыненні да правоў на якія заканадаўствам устаноўлены абмежаванні.
ЦІ АДБЫЛІСЯ ЗМЕНЫ Ў ТЭРМІНАХ
ВЫПЛАТЫ ЗЯМЕЛЬНАГА ПАДАТКУ
ДЛЯ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ?
Так, сёлета плацельшчыкі атрымалі права
аплаціць зямельны падатак адзін раз у год — не
пазней за 22 лютага бягучага года, альбо, як і
раней, плаціць падатак штоквартальна. Акрамя
таго, па сельскагаспадарчых землях Падатковым кодэксам былі вызначаны спецыяльныя
тэрміны выплаты, якія адрозніваюцца ад тэрмінаў выплаты падатку па зямельных участках
іншага прызначэння. З гэтага года арганізацыі
самастойна могуць выбіраць, як ім выплачваць
зямельны падатак па землях сельгаспрызначэння: у спецыяльныя тэрміны, устаноўленыя
для такіх зямель, альбо ў агульнаўстаноўленыя,
паквартальна або адзін раз у год.
Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ



