З ЛПП — датэрмінова
Вялікую дыскусію ў Авальнай зале Палаты прадстаўнікоў выклікалі
змены ў законы, якія тычацца накіравання грамадзян у лячэбна-працоўныя прафілакторыі і ўмоў знаходжання ў іх. Падрыхтаваны Міністэрствам унутраных спраў законапраект мае пяць асноўных навацый.
Прапануецца накіроўваць у ЛПП замежнікаў і асоб без грамадзянства,
калі яны пастаянна пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Спрашчаецца
накіраванне ў ЛПП грамадзян, якія абавязаныя вяртаць дзяржаве сродкі
на ўтрыманне іх дзяцей. Міністэрству ўнутраных спраў даецца права выдаваць правілы ўнутранага распарадку ў ЛПП. З'яўляецца магчымасць
скарачэння тэрмінаў знаходжання ў прафілакторыі, калі чалавек прабыў
там не менш за паўгода і на працягу 6 апошніх месяцаў не меў спагнанняў. Нарэшце, рашэнне аб спыненні знаходжання ў ЛПП у сувязі з дасягненнем пенсійнага ўзросту, выяўленнем цяжарнасці, інваліднасці 1 або 2
групы альбо пры выяўленні хваробы, якая перашкаджае знаходжанню ў
ЛПП, можа прымаць не суд, як цяпер, а начальнік прафілакторыя.
Адным з самых вострых пытанняў, з якім дэпутаты неаднаразова
звярталіся да намесніка міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь Мікалая Мельчанкі, які прадстаўляў законапраект, датычалася
працаўладкавання насельнікаў ЛПП. Парламентарыі настойліва рэкамендавалі міністэрству распрацаваць адпаведную праграму, каб
людзі ў ЛПП маглі набыць нейкія навыкі і сапраўды зарабляць грошы,
што дазволіць ім выправіцца і прынясе карысць дзяржаве.

Бераг турэцкі стане бліжэй
Сярод ратыфікаваных шасці міжнародных дакументаў, самым
цікавым для абывацеля, стала, напэўна, міжурадавае беларускатурэцкае пагадненне аб адмене віз.
«Звязда» ўжо пісала, што беларускім грамадзянам пагадненне
дасць магчымасць знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі на працягу 30
дзён, не афармляючы візы. Пры гэтым маюцца на ўвазе 30 дзён з
даты ўезду. На працягу аднаго года можна будзе ўязджаць у Турцыю шматразова без візы, але агульны тэрмін такога знаходжання
не павінен перавышаць 90 дзён.
Бязвізавы рэжым не будзе распаўсюджвацца на паездкі з мэтай
работы (за выключэннем перавозак пасажыраў і грузаў), вучобы,
навуковай дзейнасці, уз'яднання сям'і і пражывання. Грамадзяне
Турцыі і Беларусі змогуць ажыццяўляць паездкі без віз, калі яны
выязджаюць для правядзення дзелавых перагавораў.
Пры гэтым сама па сабе ратыфікацыя гэтага пагаднення яшчэ не
азначае, што пасля яго ўступлення ў сілу адразу ж пачне дзейнічаць
бязвізавы рэжым. Неабходна ратыфікаваць і беларуска-турэцкае пагадненне аб рэадмісіі. Палата прадстаўнікоў плануе прыняць законапраект і аб гэтым. Але пакуль што не называюцца канкрэтныя даты.
Намеснік міністра замежных спраў Алена КУПЧЫНА, якая прадстаўляла законапраекты аб ратыфікацыі гэтых пагадненняў, паведаміла, што беларускі бок прапрацоўвае пытанне аб заключэнні пагадненняў па бязвізавых паездках з Гандурасам, Малайзіяй, Панамай,
Эквадорам, Перу і Нікарагуа. Больш за тое, ужо вядзецца работа па
заключэнні пагадненняў з Рэспублікай Карэя, Бразіліяй і Аргенцінай.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

— Ці будзе ажыццяўляцца вяртанне залішне выплачаных сум падаходнага падатку, вызначаных зыходзячы з падатковых
дэкларацый, праз падатковых агентаў? Калі так, то ў якія тэрміны падатковы агент
будзе рабіць такое вяртанне?
— Заканадаўствам вызначана, што залік
або вяртанне залішне выплачанай сумы падатку, збору (пошліны), пені праводзіцца падатковым органам па месцы пастаноўкі на ўлік
плацельшчыка (іншай абавязанай асобы).
Таксама вызначана, што залік або вяртанне залішне ўтрыманых падатковымі агентамі
сум падаходнага падатку з фізічных асоб у
выпадках і парадку, устаноўленых падатковым заканадаўствам, разам з падатковымі органамі маюць права вырабляць і падатковыя
агенты . А вось вяртанне залішне выплачанага
падаходнага падатку, вызначанага зыходзячы
з падатковай дэкларацыі (разліку), робіцца
падатковым органам.
— Залішне ўтрыманыя падатковым агентам сумы падаходнага падатку залічваюцца
ў выплату наступных плацяжоў або вяртаюцца плацельшчыку. Заканадаўства гэты
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 Нерухомасць

Дзяржаўны камітэт па маёмасці Беларусі аб'яўляе конкурс па адборы інвестара
для ўдзелу ў прыватызацыі
дзяржаўных акцый (99,5%
статутнага фонду) адкрытага акцыянернага таварыства
«Белгіпс», паведамілі рэдакцыі ў прэс-службе камітэта.
Пасля набыцця гэтага пакета
каштоўных папер інвестар павінен выканаць пэўныя ўмовы конкурсу. Такім чынам, на працягу 5
гадоў з дня заключэння дагавора
куплі-продажу акцый таварыства
новы ўласнік павінен павялічыць

статутны фонд прадпрыемства
за кошт уласных інвестыцый на
суму, эквівалентную не менш за
43 млн еўра, у тым ліку да 1 ліпеня 2016 года ў суме, эквівалентнай не менш за 24,7 млн еўра.
Такія інвестыцыі будуць накіраваны на мадэрнізацыю на працягу двух гадоў дзеючай лініі па
вытворчасці гіпсакардонных лістоў на айчынным прадпрыемстве
з павелічэннем яе магутнасці да
10 млн кв. метраў у год. Умовы
конкурсу прадугледжваюць будаўніцтва завода па вытворчасці
будаўнічых матэрыялаў на асно-

I ўсё iшло добра, прынамсi, у першым аддзяленнi. А ў антракце работнiкi цырка аб'явiлi экстрэмальны
атракцыён. Кожны ахвотны мог за
30 тысяч рублёў узляцець пад купал
цырка на арэлях. Вядома, многiя дзецi
захацелi. Дзяўчынак пасадзiлi разам
з 7-гадовым хлопчыкам, дзяцей прышпiлiлi рамянямi бяспекi. Арэлi прывёў у дзеянне механiзм, i яны пачалi
гойдацца i набiраць вышыню. I на адлегласцi недзе 3-4 метраў ад падлогi
нечакана парваўся трос. Дзецi ўпалi
разам з арэлямi на арэну. У вынiку
хлопчык атрымаў лёгкую траўму, яму
аказалi медыцынскую дапамогу i адпусцiлi дамоў, а дзяўчынак даставiлi
ў бальнiцу. У адной з сясцёр, акрамя
страсення мозга i ўдару грудной клеткi, выяўлены пералом двух пазванкоў.
Жыццю гэта не пагражае, але ў бальнiцы пацыентка правядзе не менш за
месяц. Акрамя таго, нiхто не ведае, як
у будучынi гэтая траўма адаб'ецца на
здароўi. Мацi дзяўчынак звярнулася
ў мiлiцыю з заявай аб прыцягненнi
вiнаватых да адказнасцi.

— Арганізацыя атрымала доўгатэрміновую пазыку ў замежнай валюце ад фізічнай асобы-нерэзідэнта. Па ўмовах дагавора працэнты за карыстанне пазыкай
выплачваюцца адначасова з вяртаннем пазыкі. Арганізацыя штомесяц адлюстроўвае
налічэнне працэнтаў у бухгалтарскім уліку
і вылічвае падаходны падатак з налічанага
нерэзідэнту даходу, зыходзячы з афіцыйнага курсу замежнай валюты на апошнюю
дату месяца. Ці неабходна арганізацыі пры
пералічэнні працэнтаў пералічыць суму
атрыманага даходу, зыходзячы з афіцыйнага курсу замежнай валюты на дату яго
выплаты і, адпаведна, пералічыць суму вылічанага падаходнага падатку?
— У такой сітуацыі прыбыткам фізічнай
асо бы-не рэ зі дэн та з'яўля юц ца пра цэн ты,
атрыманыя ім у замежнай валюце па дагаворы пазыкі. У адпаведнасці з нормамі артыкула
175 Падатковага кодэкса падаходны падатак
падлягае ўтрыманню і пераліку падатковым
агентам пры фактычнай выплаце названага
даходу. На падставе пункта 6 артыкула 156
ПК даходы плацельшчыка, атрыманыя ім у
замежнай валюце, пералічваюцца ў беларускія рублі па афіцыйным курсе, вызначаным
Нацыянальным банкам Беларусі на дату фактычнага атрымання даходу.
Адпаведна, і сума працэнтаў па дагаворы
пазыкі, якая падлягае падаткаабкладанню падаходным падаткам даходу фізічнай асобынерэзідэнта, атрыманая ў замежнай валюце,
падлягае пераліку.
Сяргей КУРКАЧ.

ве гіпсу ў раёне пасёлка Гатава
Мінскага раёна (лініі па вытворчасці спецпліт магутнасцю да
500 тысяч кв. метраў у год, сухіх
будаўнічых сумесяў магутнасцю
да 100 тысяч тон у год, гіпсакардонных лістоў магутнасцю да 30
млн кв. метраў у год. Да пачатку
2019 года інвестар павінен захаваць на прадпрыемстве існуючую цяпер колькасць працоўных
месцаў.
Прыём заяў ад патэнцыяльных інвестараў ажыццяўляецца
сёлета да 1 лістапада. Продаж
дзяржаўных акцый акцыянерных

ПРОДАЕТСЯ
СКЛАД
1 060 м2
г. Гродно,

абмежаваннi па ўзросце, бо разганялiся на вялiкiя хуткасцi. I вось на адным з
сеансаў цялежка-каталка на павароце
саскочыла з рэек, перавярнулася, з
яе выпала зусiм маладая жанчына i
загiнула на месцы. Няшчасная толькiтолькi нарадзiла дзiця, i родныя, можа,
першы раз адпусцiлi яе пагуляць па горадзе. Вось яна i знайшла на сваё гора
забаву. Тады гэтая трагедыя мела вялiкi грамадскi рэзананс у горадзе. Наведнiкi iнтэрнэт-форумаў патрабавалi
ад гарадскiх уладаў наогул не пускаць
у горад забаўляльнiкаў-гастралёраў.
Але прайшоў час, i розныя цыркi-атракцыёны зноў працуюць на гарадскiх пляцоўках, перад гэтым збiраючы i манцiруючы абсталяванне. Таму i
самiм аматарам экстрыму, i асаблiва
бацькам, трэба сем раз узважыць, цi
варта купляць бiлеты на заезджы атракцыён, альбо, як у названым выпадку, дазваляць дзецям гушкацца...
Як паведамiлi ў Баранавiцкiм мiжраённым аддзеле Следчага камiтэта
РБ, па факце няшчаснага выпадку
вядзецца праверка, i перш за ўсё высвятляецца законнасць правядзення
атракцыёна ў перапынку. Па вынiках
праверкi будзе прынята рашэнне, не
выключаецца i распачынанне крымiнальнай справы.
Але кожны такi выпадак яшчэ раз
нагадвае, як многа заключае ў сабе
банальная, на першы погляд, фраза:
«Беражыце сябе!». Мiнута задавальнення не вартая таго, каб выпрабоўваць лёс.
Святлана ЯСКЕВIЧ



Конкурс «Місіс Еўропа» нарадзіўся ў Балгарыі, праводзіцца ў розных краінах ужо
больш за 10 гадоў. Мае на мэце, акрамя ўласна абрання каралевы прыгажосці, прыцягненне ўвагі СМІ і грамадскасці да сур'ёзных
праблем сучаснасці. Так, сёлета, як і летась,
удзельніцы форуму зладзяць канферэнцыю
сацыяльных дакладаў, каб шырэй абмеркаваць праблему хатняга гвалту.
Паводле правілаў, паўдзельнічаць у конкурсе могуць жанчыны ва ўзросце ад 19 да
40 га доў, якія ма юць устой лі вую жыц цёвую пазіцыю, дасягнулі поспеху ў прафесіі,
зна ходзяц ца ў шлюбе або маюць дзяцей.
Акра мя звыклых для конкурсаў пры гажосці дэфі ле, «Місіс Еўро па» прадугледж вае
насычаную дабрачынную праграму. Знарок
для яе бела руская ўдзельніца, напрыклад,
рых туе па да рун кі дзе цям з са цы яль ных
прытул каў, а таксама суве ніры для іншых
кан кур сан так. Уся го ж удзел у кон кур се
сё ле та бя руць больш як 20 пры га жунь з
роз ных еў рапейскіх краін, у тым ліку Расіі,
Укра і ны, Іта ліі, Грэ цыі, Бель гіі, Чар на горыі, Грузіі.
У фінальным шоу, якое адбудзецца 21 лістапада ў канцэртнай зале «Сады Перамогі»
ў Адэсе, журы вызначыць лепшую з лепшых
па выніках чатырох выхадаў — у аднолькавых сукенках, у нацыянальных строях, у
купальніках і вячэрніх уборах. Зрэшты, як
падкрэсліваюць мясцовыя СМІ, суддзі будуць

Мерапрыемства прайшло ў Мінску. Больш за сто сталічных
наймальнікаў прапанавалі каля 7 тысяч вакансій у сферах
прамысловасці, будаўніцтва, аховы здароўя, бытавога і гасцінічнага абслугоўвання, жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
На кірмашы была магчымасць працаўладкавацца студэнтам,
пенсіянерам і, дарэчы, не толькі мінчанам, але і іншагароднім
грамадзянам. Па стане на 1 кастрычніка, у гарадской службе
занятасці стаяць на ўліку каля 1,5 тыс. беспрацоўных, заяўленая арганізацыямі патрэба ў работніках склала 24 тыс.
Марына БЕГУНКОВА.

У адборачным туры чвэрцьфінальнага паядынку Заходняга
рэгіёна ўзялі ўдзел 55 камандаў з ВНУ Беларусі, Літвы, Латвіі,
Эстоніі і Калінінградскай вобласці. Каманды беларускіх ВНУ
размясціліся на наступных пазіцыях: у студэнтаў БДУ — 1, 2, 6,
8, 9 і 13 месцы, у каманды Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы — 4 месца, у праграмістаў БДУІР — 12,15,16
і 19-месца. 14 месца — у студэнтаў Гомельскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, 17-е — у прадстаўнікоў Брэсцкага
дзяржаўнага ўніверсітэта, а 20 радок рэйтынгу заняла каманда
з Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
У адпаведнасці з правіламі чэмпіянату свету па праграмаванні, у паўфінал выйшлі чатыры каманды БДУ. Дзве свае
каманды змогуць выставіць у паўфінале Латвійскі ўніверсітэт,
Каўнаскі тэхналагічны ўніверсітэт, Балтыйскі федэральны
ўніверсітэт імя Канта і БДУІР. І адной камандай праграмістаў
будуць прадстаўлены Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Ф. Скарыны, Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, Полацкі
дзяржаўны ўніверсітэт і Вільнюскі ўніверсітэт.
Надзея НІКАЛАЕВА.

НАВІНЫ
ПАДЗЕІ

НОВЫ СТАДЫЁН У АШМЯНАХ

таварыстваў краіны ажыццяўляецца па рашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Сяргей КУРКАЧ

Сучаснае пакрыццё для футбольнага поля бясплатна прадаставіла Беларуская федэрацыя футбола.
Ашмянцы, у сваю чаргу, паклапаціліся аб падрыхтоўцы пад гэтае пакрыццё пляцоўкі, добраўпарадкаванні
тэрыторыі.



ацэньваць не толькі і не столькі знешнасць,
колькі сукупнасць усіх якасцяў прэтэндэнтак на карону — іх таленты, дасціпнасць і
розум, актыўную жыццёвую пазіцыю і спагадлівасць.
Між іншым, летась конкурс «Місіс Еўропа» праходзіў у Беларусі. Тады яго галоўны
прыз — карону коштам у 3000 еўра — атрымала Алена Мазалёва з Украіны. Дзякуючы
гэтаму сёлета форум і атрымаў украінскую
«прапіску».
Што да прадстаўніцы Беларусі, то Наталля
Трафімава не першы раз бярэ ўдзел у падобных мерапрыемствах. У яе актыве тытул «Місіс Сяброўства» на леташнім конкурсе «Місіс
Сусвет» і ўдзел у конкурсе «Лэдзі Бос 2012».
Таксама яна выступала суарганізатарам конкурсу «Місіс Еўропа-2012». «Кожная жанчына
едзе на конкурс не сама па сабе, а ў пэўным
сэнсе як пасол добрай волі, і яе місія — годна прадставіць сваю краіну», — пераканана
беларуская канкурсантка.
Вікторыя ЗАХАРАВА.

КІРМАШ ВАКАНСІЙ: ПРАЦА НА ЛЮБЫ ГУСТ

Чатыры каманды факультэта прыкладной матэматыкі
і інфарматыкі БДУ выйшлі ў паўфінал чэмпіянату свету
па праграмаванні. Пры гэтым адна з камандаў, за якую
выступалі чацвёртакурснікі Яўген Грыцкевіч, Аляксей
Колесаў і трэцякурснік Аляксандр Некрашэвіч, стала
абсалютным пераможцам чвэрцьфінальнага этапу.

ул. Станция Лососно, 28.
Тел. 8029 195-56-81.

Цягам тыдня, з 17 па 22 лістапада, два
дзясяткі прыгожых, разумных, а галоўнае — замужніх жанчын з розных краін
Еўропы будуць спаборнічаць за тытул
«Місіс Еўропа 2013». Беларусь на гэтым
міжнародным форуме прадставіць Наталля Трафімава — практыкуючы адвакат і маці 12-гадовага сына.

Фота БЕЛТА.

Па выніках творчых спаборніцтваў экспертны савет выбраў 10 пераможцаў. На ўрачыстасці прысутнічалі 7 лаўрэатаў. Спецыяльных дыпломаў былі ўдастоены Аляксандр
Масквін, Георгій Фамін (Расія), Мікалай Андрэеў, Маргарыта
Латышкевіч, Вольга Чаркас, Дар'я Вашкевіч, Алёна Беланожка (Беларусь). Таксама ў Мінску прадставілі альманах «Мост
дружбы» — першы зборнік апавяданняў лаўрэатаў конкурсу
Саюзнай дзяржавы для маладых пісьменнікаў.
Звяртаючыся да ўдзельнікаў з прывітальным словам,
дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота адзначыў,
што раз у два гады зацвярджаюцца прэміі Саюзнай дзяржавы
ў галіне літаратуры і мастацтва. «Моладзь непакоілася, калі
ж загавораць пра нас! Задума была ў тым, каб стварыць літаратурны альманах з творамі лепшых майстроў кароткага
апавядання. На працягу двух гадоў выдаваўся такі альманах
і лепшыя майстры кароткага апавядання станавіліся яго
ўдзельнікамі», — сказаў Рыгор Рапота.
У сваю чаргу намеснік міністра інфармацыі Беларусі Уладзімір Матусевіч адзначыў, што правядзенне конкурсу служыць імпульсам для творчага развіцця. «Маладым літаратарам заўтра вызначаць аблічча культурнай і інфармацыйнай
прасторы Беларусі, Расіі, Саюзнай дзяржавы. Добра, што
ёсць такая магчымасць сустрэч, а таксама публікацыі ў такім
аўтарытэтным выданні, як літаратурны альманах».

У ПРАГРАМІСТАЎ БДУ
НАЙБОЛЬШ ШАНЦАЎ НА ПОСПЕХ

У Адэсе выберуць
самую прыгожую жонку ў Еўропе

ЦЫРК НА ДРОЦЕ
Жанчыну больш за ўсё абурыў той
факт, што пасля iнцыдэнту нiхто не
папрасiў прабачэння. Пацярпелых
вывелi за кулiсы i прадоўжылi цыркавое прадстаўленне, нiбы нiчога не
здарылася. А бацькам пацярпелых
дзяцей сказалi, што гэта ж... цырк,
а ў цырку ўсё бывае, нiхто не ведае,
калi якi дрот парвецца.
Сапраўды, можа быць усё, калi на
першы план ставiцца жаданне зарабiць як найбольш грошай. Перасоўнае
абсталяванне, як вядома, кожны раз
манцiруецца наноў, i тут трэба ўлiчваць славуты «чалавечы» фактар.
Недзе нейкi рабочы не дакруцiў гайку
цi болт на мiлiметр — вось i рэальная
магчымасць няшчаснага выпадку. Таму кiраўнiцтва цырка цi iншага перасоўнага забаўляльнага аб'екта павiнна
браць на сябе адказнасць за бяспеку,
адчуваць таксама маральную адказнасць. А калi не ўпэўнены, то лепей i не
трэба рызыкаваць, прапануючы новую
паслугу. Не дай Бог, трос парваўся б,
калi дзецi былi на вышынi не тры альбо
чатыры метры, а дзесяць... Не хочацца
нават працягваць. Бяда i так прыйшла
ў сям'ю. Дзяўчаткi марылi пра канiкулы, збiралiся паехаць на экскурсiю, а
цяпер будуць толькi лячыцца. Ды i за
здароўе адной з дачок бацькi сур'ёзна
асцерагаюцца.
...Гадоў з сем таму ў Брэсце гастролi аднаго з расiйскiх цыркаў скончылiся наогул трагедыяй. Пляцоўку
яны арандавалi побач з Домам друку.
Справа была летам, днямi грымела
музыка, людзi стаялi ў чарзе. Атракцыёнаў было шмат, некаторыя з iх мелi

Грашовыя пазыкі
ад фізічных асоб

«БЕЛГІПСУ» ПАТРЭБНЫ
ПЕРСПЕКТЫЎНЫ ІНВЕСТАР

 Нефармат

У Ба ра на вi чах
дзе цi пай шлi ў
цырк выхадным
днём, а дадому
пасля спектакля не вярнулiся, бо
апынулiся ў траўматалагiчным
аддзяленнi бальнiцы. Цырк-шапiто прыехаў у горад на гастролi,
i многiя гараджане набылi бiлеты для сваiх дзяцей. Вось i 12гадовых дзяўчынак-двайнятак
мама прывяла на нядзельную
праграму.

— У асобных арганізацыях прадугледжаны надбаўкі работнікам за раз'язны характар
работ у памеры сутачных пры аднадзённых
камандзіроўках па тэрыторыі нашай краіны.
Згодна з падп. 1.3 арт. 163 ПК ад падаходнага падатку вызваляюцца ўсе віды прадугледжаных заканадаўчымі актамі, пастановамі
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь кампенсацый. Пры вызначэнні заканадаўствам
нормаў выплаты кампенсацый вызваляюцца
ад падаходнага падатку даходы плацельшчыка ў межах такіх нормаў. У якім памеры
вызваляюцца ад абкладання падаходным
падаткам названыя надбаўкі?
— Артыкулам 99 Працоўнага кодэкса ўстаноўлены кампенсацыі ў выглядзе надбаўкі за
рухомы і раз'язны характар працы, вытворчасць работ вахтавым метадам, за пастаянную працу ў дарозе, працу па-за пастаянным
месцам жыхарства (палявое забеспячэнне)
для работнікаў, занятых у пэўных сферах
дзейнасці. Умовы, парадак і памеры выплаты надбавак вызначаны пастановай Савета
Міністраў ад 26 мая 2000 года № 763.
Так, згодна з пунктам 7 Палажэння аб умовах, парадку і памерах выплаты надбавак за
рухомы і раз'язны характар працы, выкананне
працы вахтавым метадам, за пастаянную працу ў дарозе, працу па-за месцам жыхарства
(палявое забеспячэнне), зацверджанага пастановай № 763, такая надбаўка да заработнай платы работнікаў вызначаецца ў памеры
40% ад нормы сутачных, устаноўленых нарматыўнымі прававымі актамі аб кампенсацыі
выдаткаў пры службовых камандзіроўках, з
улікам фактычнага часу знаходжання на тэрыторыі Беларусі, замежных дзяржаў, калі работнік не мае магчымасці штодзённа вяртацца
да месца жыхарства; 50% ад нормы сутачных

Урачыстая цырымонія ўзнагароджання
пераможцаў першага Міжнароднага літаратурнага конкурсу
маладых літаратараў
Саюзнай дзяржавы
«Мост дружбы»-2012
адбылася ў Нацыяналь най біб лі я тэ цы
Беларусі, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Вяртанне залішне
выплачанага падатку

Надбаўкі і кампенсацыі

— пры аднадзённых службовых камандзіроўках, калі работнік мае магчымасць штодзённа
вяртацца да месца жыхарства.
Акрамя таго, пунктам 2 пастановы № 763
арганізацыям дадзена права вызначаць пры
неабходнасці работнікам штодзённыя надбаўкі да заработнай платы за кошт прыбытку, які
застаецца ў распараджэнні арганізацый: да
памеру нормы сутачных — пры выкананні працы вахтавым метадам, за пастаянную працу
ў дарозе, працу па-за месцам жыхарства; да
памеру нормы сутачных — пры аднадзённых
камандзіроўках, калі праца носіць раз'язны
характар або працякае ў дарозе і калі работнік
можа штодзённа вяртацца да свайго месца
жыхарства.
У адпаведнасці з падпунктам 1.3 пункта 1
артыкула 163 ПК ад падаходнага падатку вызваляюцца ўсе віды кампенсацый, прадугледжаных заканадаўчымі актамі, пастановамі
ўрада (за выключэннем кампенсацыі за нявыкарыстаны працоўны водпуск, кампенсацыі
за знос транспартных сродкаў, абсталявання,
інструментаў і прыстасаванняў, якія належаць
работніку). Пры вызначэнні заканадаўствам
нормаў выплаты кампенсацый вызваляюцца
ад падаходнага падатку даходы плацельшчыка ў межах такіх нормаў.
Улічваючы, што заканадаўствам не вызначаны нормы выплаты такіх кампенсацый (40 %
і 50 % ад нормы сутачных — гэта заканадаўча ўстаноўлены памер абавязковай выплаты
кампенсацыі, а не яе норма), то кампенсацыя
ў выглядзе надбаўкі да памеру нормы сутачных (згодна з пунктам 2 пастановы № 763)
вызваляецца ад падаходнага падатку.

ФАКТЫ

Папраўкі ў закон «Аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве)», які Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі
прыняла ўчора ў першым чытанні, накіраваны на тое, каб працэс
банкруцтва павялічыў шанцы на вяртанне грошай.
У прыватнасці, дакумент прадугледжвае, што маёмасць даўжніка, якая стала прадметам таргоў, можа быць прададзена не толькі
аднаму ўдзельніку аўкцыёна, які падаў заяву на такі ўдзел, але і
адзінаму, хто з'явіўся. Акрамя таго, плануецца ўвесці новы парадак
змянення пачатковай цаны маёмасці даўжніка, выстаўленай на паўторныя таргі. Яна можа быць зніжана па хадайніцтве гаспадарчага
суда. Зніжэнне можа быць не больш чым на 10 працэнтаў без згоды
сходу (камітэта) крэдытораў, не больш чым на 50 працэнтаў — са
згоды такога сходу як пры другіх, так і трэціх паўторных таргах.
Больш чым на 50 працэнтаў — таксама са згоды сходу ў выпадку,
калі таргі праводзяцца чацвёрты раз і больш.
Яшчэ адна навела — выключэнне крэдыторскай запазычанасці
са складу маёмаснага комплексу прадпрыемстваў-даўжнікоў пры
правядзенні таргоў.
— Праект закона ўвязаны з удзелам Беларусі ў Адзінай эканамічнай прасторы, ён гарманіруе з аналагічнымі законамі ў Казахстане і Расіі, але яго прыняцце не значыць, што змен больш не будзе,
бо, напрыклад, у Расіі сёлета шэсць разоў уносіліся змены ў закон
аб банкруцтве, — пракаментаваў дакумент журналістам Мікалай
КАЛТУНОЎ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы. — Законапраект накіраваны
на тое, каб маёмасць даўжніка была прададзена як мага больш хутка
па максімальна высокім кошце. Бо асноўныя сродкі рэгулярна індэксуюцца і з цягам часу прадаць іх аказваецца немагчыма, а значыць,
і вярнуць грошы даўжніка. Каб выключыць сітуацыю абсурду, калі
ўстарэлае каштуе больш за новае, мы і прынялі гэты дакумент.

Законапраектам прадугледжваецца вызваленне ад абкладання падаходным падаткам даходаў, атрыманых уласнікам і (або) выгаданабытчыкам пасля заканчэння дзеяння дагавора
давернага кіравання грашовымі сродкамі, у адпаведнасці з якім грашовыя сродкі перадаюцца
ў давернае кіраванне на тэрмін не менш за тры
гады для інвеставання ў дзяржаўныя каштоўныя паперы, аблігацыі і вэксалі Нацыянальнага
банка, якія выпускаюцца (выдаюцца) у мэтах
рэгулявання грашовай масы і фарміравання
золатавалютных рэзерваў краіны, у аблігацыі
мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў,
каштоўныя паперы беларускіх арганізацый.
Таксама прадугледжваецца вызваленне ад
падаткаабкладання даходаў плацельшчыкаў,
атрыманых ад рэалізацыі доляў удзелу ў статутным фондзе беларускіх арганізацый, якія
належаць фізічнай асобе не менш за тры гады, а таксама акцый беларускіх арганізацый,
набытых у ходзе іх першага размяшчэння і
прададзеных не раней за тры гады з даты
набыцця любой трэцяй асобе, якая не з'яўляецца эмітэнтам гэтых акцый. Пры гэтым ільгота будзе прымяняцца ў дачыненні да доляў у
статутным фондзе, набытых плацельшчыкам
пасля 1 студзеня 2014 года.
Вызваленне ад падаткаабкладання названых даходаў накіравана на доўгатэрміновую
перспектыву развіцця рынку каштоўных папер
і павінна стварыць дадатковую зацікаўленасць
у набыцці каштоўных папер, доляў у статутным
фондзе беларускіх прадпрыемстваў. Пры гэтым набыццё каштоўных папер ці доляў будзе
ажыццяўляцца не з мэтай наступнага перапродажу (здзяйснення спекулятыўных аперацый),
а ў мэтах доўгатэрміновага інвеставання, што,
у сваю чаргу, будзе спрыяць мабілізацыі свабодных грашовых сродкаў грамадзян рэспублікі ў рэальны сектар эканомікі.

алгарытм далей не ўдакладняе. Але хто вызначае, што трэба рабіць: залік або вяртанне? У якія тэрміны вырабляецца вяртанне
падатку? Ці можна вырабіць залік і вяртанне,
калі вылічанай за бягучы месяц сумы падатку недастаткова для правядзення заліку?
Спадарыня Шаўчэнка ўдакладняе, што залішне ўтрыманыя падатковым агентам сумы
падаходнага падатку з фізічных асоб падатковым агентам залічваюцца ў выплату маючых
адбыцца плацяжоў падаходнага падатку з фізічных асоб альбо вяртаюцца плацельшчыку.
Пры гэтым пытанне аб тым, ці будзе
праведзены залік або вяртанне залішне
ўтрыманай падатковым агентам сумы падаходнага падатку з фізічных асоб у кожным канкрэтным выпадку вырашаецца па
ўзгадненні бакоў, гэта значыць, паміж плацельшчыкам і наймальнікам.
Вяртанне плацельшчыку залішне ўтрыманых сум падаходнага падатку з фізічных
асоб ажыццяўляецца за кошт агульнай сумы
падаходнага падатку з фізічных асоб, якая
падлягае ўтрыманню з даходаў плацельшчыкаў і выплаце ў бюджэт, або за кошт уласных
сродкаў падатковага агента з наступным вяртаннем гэтых расходаў за кошт агульнай сумы
падаходнага падатку з фізічных асоб, якая
падлягае ўтрыманню з даходаў плацельшчыкаў і выплаце ў бюджэт. Зварот плацельшчыка аб заліку або вяртанні залішне ўтрыманага
падаходнага падатку разглядаецца падатковым агентам у тэрміны, вызначаныя заканадаўствам для разгляду зваротаў грамадзян.

НАВІНЫ

Банкруцтва без абсурду

Пашырэнне ільгот
па падаходным падатку

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Міністр падкрэсліў, што прадпрыемствы на тэрыторыях малых
і сярэдніх гарадоў сапраўды ствараюцца, бо выдача сертыфікатаў
уласнай вытворчасці ўзрасла там з ліпеня мінулага года ўдвая.
Увезены ў краіну грузавы аўтатранспарт часцей за ўсё выкарыстоўваецца для ажыццяўлення міжнародных перавозак. «Так, гэта ёсць,
— пацвердзіў Мікалай Снапкоў і дадаў: — Што станоўча адбіваецца
на экспарце паслуг, да таго ж падаткі, незалежна ад таго, дзе працуе
гэты транспарт, выплачваюцца на тэрыторыі, дзе зарэгістравана
прадпрыемства». Міністр заўважыў, што экспарт такіх паслуг павялічыўся на 13%. На фоне адмоўнага сальда па экспарце тавараў, рост
экспарту паслуг стварае неабходны баланс і з'яўляецца важным для
эканомікі краіны. Зрэшты, не так важна, дзе мы зарабляем грошы,
зарабляем — і цудоўна, сказаў міністр эканомікі.
Адказваючы на пытанне журналістаў, наколькі верагодна паўтарэнне ў Беларусі крызісу ўзору 2011 года, міністр эканомікі прызнаў,
што, улічваючы паказчыкі плацежнага балансу і экспарту, некаторыя
эксперты агучваюць такую верагоднасць. «Але яна выключана абсалютна», — падкрэсліў Мікалай Снапкоў.

УЗНАГАРОДЖАНЫ ЛЕПШЫЯ МАЙСТРЫ
КАРОТКАГА АПАВЯДАННЯ

ПАДАХОДНЫ ПАДАТАК «АТРЫМАЕ»
АДЗІНЫЯ ПАДЫХОДЫ

З нагоды ўрачыстага адкрыцця новага стадыёна адбыліся першыя матчы паміж камандамі Ашмян і Іўя, а таксама
ветэранаў футбола Гродзеншчыны і БФФ. Акрамя таго, старшыня Ашмянскага райвыканкама Міраслаў Сарасек уручыў
аддзелу адукацыі, спорту і турызму сертыфікат на 40 мячоў.
Дарэчы, год таму пры падтрымцы Беларускай федэрацыі
футбола і мясцовых улад у горадзе створана прыватная
дзіцячая футбольная школа «Нёман» (Ашмяны) пад кіраўніцтвам Аляксандра Кушнера.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

ПЕРАКУЛІЎСЯ ВЕЖАВЫ КРАН
Гэтае здарэнне адбылося ў Салігорскім раёне на прампляцоўцы. Пацярпелі людзі...
Як паведамілі ў Мінскім абласным упраўленні МНС, на
тэрыторыі ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Ніва»
пры дапамозе аўтамабільнага крана праводзіўся дэмантаж
вежавага. Апошні і перакуліўся. Пры яго падзенні пацярпелі
тры чалавекі, адзін з якіх у цяжкім стане быў дастаўлены ў рэанімацыйнае аддзяленне Салігорскай цэнтральнай раённай
бальніцы. Яшчэ дваіх пацярпелых у здавальняючым стане
паклалі ў траўматалагічнае аддзяленне. Кран таксама пашкодзіў дах і сцяну будынка вытворчага цэха, што належыць
прадпрыемству «Ніва», два гаражы на тэрыторыі ДТСААФ і
аўтамабіль «ВАЗ», які знаходзіўся ў адным з іх.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ДЗІЧЫНА ПАДВЯЛА ПАД КРЫМІНАЛ
ФАКТЫ

ПАДТРЫМАЦЬ
І НЕ СТРАЦІЦЬ
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НАДЗЁННАЕ

Падчас рэйду каля 4 гадзін раніцы супрацоўнікі Глыбоцкай міжрайінспекцыі разам з супрацоўнікамі Дэпартамента
аховы спынілі аўтамабіль «Форд-Фіеста», якім кіраваў жыхар
Докшыцкага раёна. Пры даглядзе малалітражкі былі знойдзены незарэгістраваная паляўнічая стрэльба і пяць мяхоў
з мясам. Як паведаміў начальнік міжрайінспекцыі Аляксей
Протас, падчас разбіральніцтва ўдалося высветліць, што «ахвярай» браканьера стаў лось. Незаконнае паляванне вялося
на тэрыторыі Браслаўскага раёна. Парушальніку пагражае
крымінальная адказнасць.
Ул. інф.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» глыбока смуткуе
з выпадку заўчаснай смерці вядомага беларускага журналіста Мікалая КАРАЛЯ і выказвае шчырыя спачуванні родным і
блізкім нябожчыка.

