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Пры гэ тым не ўліч ва юц ца тып 
жы ло га до ма, тэр мін экс плу а та цыі 
яго кан струк цый ных эле мен таў, ін-
жы нер на га аб ста ля ван ня, ін шых 
іс тот ных фак та раў. Та кім чы нам, 
чым больш у нас ста но віц ца ста ро-
га жы ло га фон ду, тым менш шан цаў 
у асоб на ўзя та га до ма тра піць у спіс 
на кап ра монт.

Не на ка рысць спра ве і тое, што 
гэ тыя гро шы аку му л ююц ца на ра-
хун ках жыл лё ва-экс плу а та цый ных 
ар га ні за цый, дзе на ват коль касць 
ста ро га і но ва га жыл фон ду роз-
ная. На прык лад, на ба лан се ЖРЭУ 
Каст рыч ніц ка га ра ё на 681 дом, 
619 з якіх ма юць па трэ бу ў ра-
мон це кан струк цый ных эле мен-
таў і ін жы нер на га аб ста ля ван ня. 
А ў ма гі лёў ска га ГАА «Жы лЭкс пА» 
59 да моў і толь кі на 5 з іх скон-
чы лі ся нар ма тыў ныя тэр мі ны экс-

плу а та цыі да хаў. Сё ле та ў ЖРЭУ 
пла ну юць на са бра ныя срод кі ад-
ра ман та ваць 8 да моў — на больш 
прос та не ха пае гро шай. А вось 
«Жы лЭкс пА», на ад ва рот, мае маг-
чы масць воль на рас па ра джац ца 
гэ ты мі фі нан са мі, пры чым не заў-
сё ды па пры зна чэн ні. За мі ну лыя 
2 га ды яно вы дат ка ва ла больш за 
500 міль ё наў руб лёў на аб ста ля-
ван не два ра вых тэ ры то рый сіс тэ-
ма мі ві дэа на зі ран ня, што ні як не 
ад но сіц ца да ка пі таль на га ра мон ту 
жыл ля. А ле тась змяс ці ла 1,7 міль-
яр да руб лёў на бан каў скі дэ па зіт, 
што так са ма не да пу шчаль на.

БЕЗ ДА ХУ НАД ГА ЛА ВОЙ 
Жыль цы збі ра юць гро шы на 

кап ра монт, а яго якасць вы му шае 
жа даць леп ша га. На «га ра чую» 
тэ ле фон ную лі нію, якая пра во дзі-
ла ся Дзяж кант ро лем, па сту пі ла 
25 на ра кан няў ме на ві та на кап ра-
монт. Най больш не за да во ле ны мі 
за ста лі ся жы ха ры Ма гі лё ва, Баб-
руй ска, Ма гі лёў ска га і Клі ма віц-
ка га ра ё наў.

— Іх скар гі да ты чы лі ся за-
тап лен ня ква тэр ат мас фер ны мі 

асад ка мі не па срэд на пры пра вя-
дзен ні кап ра мон ту да хаў, — ад-
зна чае Люд мі ла Не па пу ша ва. — 
Як вы свет лі ла ся, ахоў ныя ме-
ра пры ем ствы пры пра вя дзен ні 
та кіх ра бот на огул не пра ду гле-
джа ны пра ект най да ку мен та цы-
яй. У вы ні ку жы ха рам на но сіц ца 
знач ная шко да, якая па тра буе 
да дат ко вых вы дат каў для кам-
пен са цыі. Ча му б Мін жыл кам га су 
су мес на з Мін бу дар хі тэк ту ры не 
ўклю чыць у пра ект на-каш та рыс-
ную да ку мен та цыю ра шэн не па 
ства рэн ні ахоў ных кан струк цый 
да ху?

Да па маг ло б сэ ка но міць дзяр-
жаў ныя срод кі і пры мя нен не ты-
па вых пра ект ных ра шэн няў для 
кан крэт ных ві даў ра бот у да мах, 
па бу да ва ных па ад ноль ка вай схе-
ме — па ра мон це да хаў, па ра пе таў, 

ган каў, ло джый, пан ду саў для ін ва лі-
даў-ка ля сач ні каў… Толь кі на гэ тым 
ЖРЭУ Каст рыч ніц ка га ра ё на маг ло 
сэ ка но міць за мі ну лыя 2 га ды ка ля 
130 міль ё наў руб лёў.

ХТО АД КАЗ НЫ 
ЗА ТЭР МІ НЫ І ЯКАСЦЬ?

Ка лісь ці Мі хаіл Жва нец кі па жар-
та ваў: маў ляў, ра монт нель га за кон-
чыць, яго мож на толь кі па чаць. У 
Ма гі лё ве быў вы па дак, ка лі па ча ты 
яшчэ ў 2010 го дзе ра монт жы ло га 
до ма пры нар ма тыў ных тэр мі нах 
ад 4 да 6 ме ся цаў пра цяг ваў ся аж 
3 га ды. Тэр мі ны за цяг ну лі ся не без 
удзе лу жы ха роў, якія ад маў ля лі ся ад 
пра ду гле джа ных пра ек там змя нен-
няў і ста ві лі свае ўмо вы. На прык лад, 
па тра ба ва лі за мест кап ра мон ту фа-
са да пра вес ці яго цеп ла вую ма дэр-
ні за цыю.

— Так быць не па він на, — упэў-
не на Люд мі ла Не па пу ша ва. — Гэ тыя 
пы тан ні трэ ба вы ра шаць на па чат-
ко вым эта пе, яшчэ пры да сле да ван-
ні спе цы я ліс та мі до ма, каб по тым 
не ўно сіць змя нен ні ў пра ект на-
каш та рыс ную да ку мен та цыю. Вы-

клі кае на ра кан ні ніз кі пра фе сій ны 
ўзро вень май строў і пра ра баў, якія 
не мо гуць на леж ным чы нам ар га-
ні за ваць пра цу. Гэ та ад бі ва ец ца на 
тэр мі нах вы ка нан ня ра мон ту і яго 
якас ці. Каб та ко га не ад бы ва ла ся, 
мы пра па ну ем на дзяр жаў ным уз-
роў ні пра пра ца ваць маг чы масць 
пад рых тоў кі на ву чаль ны мі ўста но-
ва мі кра і ны ад па вед ных спе цы я-
ліс таў.

На дум ку кант ра лё раў, іх за ўва гі 
да па мо гуць ска ра ціць тэр мі ны пра-
вя дзен ня кап ра мон ту і больш ра цы-
я наль на вы ка рыс тоў ваць срод кі на 
яго. Да дат ко вы мі ж кры ні ца мі фі нан-
са ван ня маг лі б стаць спе цы яль ныя 
доў га тэр мі но выя льгот ныя крэ ды ты 
для ар га ні за цый ЖКГ і ўвя дзен не 
на дзяр жаў ным уз роў ні аба вяз ко-
ва га стра ха ван ня па мяш кан няў у 
шмат ква тэр ных жы лых да мах. За ў-
ва гі су пра цоў ні каў КДК Ма гі лёў-
скай воб лас ці бы лі пра па на ва ны для 
ўня сен ня ў пра ект ука за аб ме рах 
па ўдас ка на лен ні пра цы ў сіс тэ ме 
ЖКГ. Як тут мяр ку юць, гэ та бу дзе 
мець свой плён.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ КАП РА МОН ТАМ 

Ці змо жа сіс тэ ма па дат ка аб кла дан ня 
Бе ла ру сі вы тры маць кан ку рэн цыю пры 
ства рэн ні ЕА ЭС? На коль кі эфек тыў на 
вя дзец ца ў кра і не ба раць ба з це ня вым 
аба ро там і за роб кам «у кан вер тах»? 
Аб перс пек ты вах раз віц ця сіс тэ мы па-
дат ка аб кла дан ня пад час ан лайн-кан-
фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА рас ка заў 
мі ністр па па дат ках і збо рах Ула дзі мір 
ПА ЛУ ЯН.

Без ле галь ных да хо даў
ва лю ту не ку піш 

Га вор ка тут ідзе аб тым, што пад атко выя 
служ бы жа да юць атрым лі ваць ад бан каў ін-
фар ма цыю аб на быц ці гра ма дзя на мі ва лю-
ты. Ра ней пад атко выя ор га ны атры ма лі та кое 
пра ва ад нос на звес так пра крэ ды ты і ўкла ды 
лю дзей, ка лі па доб ныя фі нан сы слу жы лі ім 
кры ніцай срод каў для здзе лак. А ці ёсць та кая 
прак ты ка за мя жой?

Ула дзі мір Па лу ян ад зна чыў, што іх служ бы 
па ста ян на со чаць за тым, як ад па вя да юць да хо-
ды гра ма дзян іх вы дат кам і ма ё мас ці. Кант роль-
ныя ме ра пры ем ствы пра вод зяц ца пад атко вы мі 
ор га на мі ў пер шую чар гу ў да чы нен ні да гра-
ма дзян, якія жы вуць «не па срод ках». Пы тан ні 
ўзні ка юць та ды, ка лі ча ла век амаль ні чо га не 
атрым лі вае з афі цый ных кры ніц, але пры гэ тым 
на бы вае да ра гую не ру хо масць, транс парт ныя 
срод кі ці ажыц цяў ляе ін шыя фі нан са выя апе-
ра цыі. Ле тась бы лі пра ана лі за ва ны звест кі аб 
да хо дах і вы дат ках у да чы нен ні да 20 ты сяч 
та кіх гра ма дзян. У вы ні ку пра ве дзе ных ме ра-
пры ем стваў за па тра ба ва на больш за 5 ты сяч 
дэк ла ра цый аб да хо дах і ма ё мас ці, па вы ні ках 
пра вер кі якіх у бюд жэт да дат ко ва па сту пі ла 
больш за 10 млрд руб лёў.

Апош нім ча сам у по ле зро ку пра ва ахоў-
ных і пад атко вых ор га наў тра пі лі асо бы, якія 
пры ад сут нас ці ле галь ных да хо даў на бы ва лі 
знач ныя су мы на яў най за меж най ва лю ты ў 
бе ла рус кіх бан ках. Так, па ін фар ма цыі пра ва-
ахоў ных ор га наў аб куп лі асо ба мі за меж най 
ва лю ты, пад атко вы мі ор га на мі вы яў ле на пе-
ра вы шэн не вы дат каў та кіх асоб над фак тыч на 
атры ма ны мі да хо да мі.

Больш за тое, ця пер пад атко вы мі і пра-
ва ахоў ны мі ор га на мі вя дзец ца «по шук» 
кры ніц да хо даў у пен сі я не ра, які на пра ця гу 
2012–2013 га доў на быў у бе ла рус кіх бан ках 
больш за 5 млн до ла раў. З улі кам та го, што 
«ба га цень кі пен сі я нер» не змог па цвер дзіць 
кры ні цы сва іх да хо даў, яму прад' яў ле ны да вы-
пла ты па да ход ны па да так у па ме ры 5,7 млрд 
руб лёў. А ма тэ ры я лы пра вер кі пе ра да дзе ны 
ў пра ва ахоў ныя ор га ны для раз гля ду пы тан ня 
аб на яў нас ці ў яго дзе ян нях са ста ву кры мі-
наль на га зла чын ства.

Ме на ві та та му пад атко выя ор га ны за ці каў-
ле ны ў атры ман ні ін фар ма цыі аб фі нан са вых 
апе ра цы ях гра ма дзян — у пры ват нас ці, аб на-
быц ці за меж най ва лю ты. Сён ня боль шасць бан-

каў ад маў ляе ў пра да стаў лен ні ін фар ма цыі аб 
на быц ці гра ма дзя на мі за меж най ва лю ты, што 
ма ты ву ец ца ад сут нас цю ў пад атко вых ор га наў 
паў на моц тваў на атры ман не звес так, якія скла-
да юць бан каў скую та ям ні цу фі зіч ных асоб. У 
су вя зі з чым мі ніс тэр ствам іні цы я ва на ўня сен не 
змя нен няў у Пад атко вы ко дэкс, якія ўста наў лі-
ва юць пра вы пад атко вых ор га наў на атры ман не 
не аб ход най ін фар ма цыі аб на быц ці гра ма дзя на-
мі за меж най ва лю ты ў бан ках Бе ла ру сі.

Атры ман не та кой ін фар ма цыі пад атко вы мі 
ор га на мі дасць маг чы масць па вы сіць эфек-
тыў насць кант ро лю за ад па вед нас цю рас хо даў 
і гра ма дзян, у тым лі ку ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў, якія не атрым лі ва юць да хо даў 
з афі цый ных кры ніц аль бо якія атрым лі ва юць 
іх у ня знач ных па ме рах. Вар та так са ма ад зна-
чыць, што атры ман не пад атко вы мі ор га на мі 
звес так аб бан каў скіх апе ра цы ях, ра хун ках 
(укла дах, дэ па зі тах) фі зіч ных асоб з'яў ля ец ца 
да во лі рас паў сю джа най прак ты кай у све це. 
На прык лад, та кія звест кі да ступ ныя пад атко-
вым служ бам Фран цыі, Гер ма ніі, а з 1 лі пе ня 
сё ле та — пад атко вай служ бе Ра сіі.

Вяр тан не да ды фе рэн цы ра ва на га 
па дат ка аб кла дан ня не пла ну ец ца 

У све це да стат ко ва ак тыў на аб мяр коў ва-
ец ца пы тан не ўвя дзен ня па да тку на ба гац це. 
На прык лад, па доб ную маг чы масць сур' ёз на 
раз гля да лі ў ЗША, та кая прак ты ка пры ня та ў 
Фран цыі. А што ў нас?

На га даю, што да 2009 го да ў кра і не дзей ні-
ча ла пра грэ сіў ная шка ла па да ход на га па да тку 

(ад 9% да 30% у за леж нас ці ад па ме ру атры-
ма на га да хо ду). По тым увя лі адзі ную стаў-
ку ў па ме ры 12%, што да зво лі ла ска ра ціць 
сфе ру што га до ва га дэк ла ра ван ня да хо даў. 
Мі ністр упэў не ны, што пры мя нен не адзі най 
стаў кі па да ход на га па да тку так са ма да зво лі-
ла вы вес ці част ку да хо даў з це ню і ў вы ні ку 
па вы сі ла ўзро вень па ступ лен няў па да ход на га 
па да тку.

Акра мя та го, у на шых парт нё раў па Мыт-
ным са ю зе Ра сіі і Ка зах ста на так са ма ад сут-
ні ча юць ды фе рэн цы ра ва ныя стаў кі па да ход-
на га па да тку, што, у вы пад ку ад на ба ко ва га 
ўвя дзен ня рэс пуб лі кай па да тку на ба гац це, 
мо жа па цяг нуць ад ток пра цоў най сі лы ад нас 
на тэ ры то рыю ін шых кра ін Мыт на га са ю за. 
Та кім чы нам, з улі кам мност ва фак та раў і ў 
мэ тах за ха ван ня тэн дэн цыі рос ту па ступ лен-
няў па да ход на га па да тку ў бюд жэт, не да пу-
шчэн ня сы хо ду ка пі та лу ў цень, мі ніс тэр ствам 
не пла ну ец ца ўвя дзен не ды фе рэн цы ра ва на га 
па дат ка аб кла дан ня да хо даў гра ма дзян (так 
зва на га па да тку на ба гац це).

Толь кі ста біль насць 
і прад ка заль насць 

Ві да воч на, што нас у пер шую чар гу ці ка-
віць маг чы мае зні жэн не пад атко вай на груз кі. 
Якія на ва цыі ў па дат ка аб кла дан ні пла ну юц ца 
ў 2015 го дзе?

Кі раў нік мі ніс тэр ства лі чыць, што пад атко-
вая на груз ка на эка но мі ку за апош нія га ды 
знач на зні зі ла ся. Гэ та звя за на з вы ка нан нем 
да ход най част кі бюд жэ ту і маг чы мас цю кам-
пен са цыі не да атры ма ных да хо даў бюд жэ ту. 
Так, з 2% да 1% зні жа на з 2011 го да стаў ка 
адзі на га па да тку для вы твор цаў сель ска гас-
па дар чай пра дук цыі.

У мі ніс тэр стве ўпэў не ны, што эфек тыў-
насць пад атко вай сіс тэ мы па чы нае дзей ні чаць 
не праз ме ха нізм змя нен ня ста вак асноў ных 
па дат каў, а ў вы ні ку па ляп шэн ня іх якас ных 
ха рак та рыс тык, у тым лі ку пад атко вае ад мі-
ніст ра ван не і сіс тэ ма ўза е ма ад но сін з пла цель-
шчы ка мі, за бес пя чэн не ста біль нас ці і прад ка-
заль нас ці пад атко ва га за ка на даў ства.

На ле та не пла ну ец ца зні жэн не ста вак ПДВ, 
ак цы заў, па да тку пры ССП і адзі на га па да тку 
для вы твор цаў сель ска гас па дар чай пра дук-
цыі, па да тку на пры бы так, па да тку на не ру-
хо масць, зя мель на га па да тку.

Кан суль тант за стра хуе ад па мы лак 
Сё ле та ў на шай кра і не стар та ваў су мес ны 

пра ект ПРА АН і МПЗ Бе ла ру сі, на кі ра ва ны на 
ства рэн не ін сты ту та пад атко вых кан суль тан-
таў. Та кая прак ты ка вель мі шы ро ка рас паў сю-
джа на ў све це, а са мі пад атко выя кан суль тан-
ты з'яў ля юц ца, мож на ска заць, па срэд ні ка мі 
па між прад пры маль ні ка мі, суб' ек та мі гас па-
да ран ня і пад атко вы мі служ ба мі.

Важ ным ат ры бу там ін сты ту та пад атко вых 
кан суль тан таў з'яў ля ец ца на яў насць аса біс тай 

ад каз нас ці за па мыл кі, да пу шча ныя пад час 
вы ка нан ня сва іх функ цый. Сер ты фі ка ва ныя 
пад атко выя кан суль тан ты стра ху юць сваю 
пра фе сій ную ад каз насць і ад каз ва юць за па-
д атко выя прэ тэн зіі да іх клі ен таў.

Пра ект раз лі ча ны на тры га ды і ўклю чае ў 
ся бе тры кам па не нты, свай го ро ду тры эта пы, 
на кож ным з якіх бу дуць рэа лі за ва ны ме ры, 
не аб ход ныя для ства рэн ня ін сты ту та пад атко-
вых кан суль тан таў. У пер шы год пла ну ец ца 
ства рэн не пра ва во га ася род дзя, спры яль на-
га для раз віц ця но ва га ін сты ту та. Праз год 
прой дзе на ву чан не спе цы я ліс таў, якія ста нуць 
пер шы мі ў кра і не пад атко вы мі кан суль тан та-
мі. На рэш це, фі наль ная част ка пра ек та бу дзе 
на кі ра ва на на пра соў ван не ідэі, ін фар ма ван не 
дзе ла вой гра мад скас ці і пра фе сій ных су поль-
нас цяў аб пе ра ва гах пра цы з пад атко вы мі кан-
суль тан та мі і, са мо са бой зра зу ме ла, апра ба-
цыю но вай ма дэ лі пад атко ва га аб слу гоў ван ня 
на не каль кіх прад пры ем ствах.

Элект рон нае дэк ла ра ван не 
і па да ткі праз ін тэр нэт 

Увес ну па ве дам ля ла ся, што мі ніс тэр ства 
ак тыў на пра цуе над па шы рэн нем функ цы я на-
лу сіс тэ мы элект рон на га дэк ла ра ван ня. Якія 
но выя маг чы мас ці з'я ві лі ся ў су вя зі з гэ тым 
у пла цель шчы каў і ча го мож на ча каць у блі-
жэй шы час?

Сё ле та ў пер шым паў год дзі для пла цель-
шчы каў, ка рыс таль ні каў сіс тэ мы элект рон на га 
пад атко ва га дэк ла ра ван ня, спе цы я ліс ты МПЗ 
пра ду гле дзе лі шмат на ві нак. Гэ та вы пла ты 
па дат каў, збо раў (пош лін) праз пар тал мі ніс-
тэр ства з вы ка ры стан нем ін тэр нэт-бан кін гу 
Бе ла рус бан ка і Бел газп рам бан ка; за паў нен не 
не па срэд на на спе цы я лі за ва ным пар та ле па-
д атко вых дэк ла ра цый (раз лі каў) па па да тку пры 
спро шча най сіс тэ ме па дат ка аб кла дан ня, адзі-
ным па да тку з ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў і ін шых фі зіч ных асоб, па да ход ным па да тку 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў; атры ман не 
на пар та ле ве дам ства па ве дам лен няў на вы пла-
ту ма ё мас ных па дат каў клі ен та мі, якія не ма юць 
срод каў элект рон на га ліч ба ва га под пі су.

У перс пек ты ве ўжо сё ле та пла ну ец ца за-
бяс пе чыць уза е ма дзе ян не бух гал тар скай пра-
гра мы «1 С» з пар та лам мі ніс тэр ства ў част-
цы пра да стаў лен ня элект рон ных пад атко вых 
дэк ла ра цый без вы ка ры стан ня пра грам на га 
за бес пя чэн ня «Аў та ма ты за ва нае пра цоў нае 
мес ца пла цель шчы ка»; пра да стаў лен не на 
пар тал элект рон ных да ку мен таў у рам ках 
ажыц цяў лен ня ўсіх ад мі ніст ра цый ных пра цэ-
дур пад атко вых ор га наў.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ.

За пла ці — і не хвалюйся За пла ці — і не хвалюйся   ��

ПА ДА ТКУ НА БА ГАЦ ЦЕ НЕ БУ ДЗЕ 
Праз тры га ды ў на шай кра і не пач не дзей ні чаць ін сты тут пад атко вых кан суль тан таў 
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Пен сі я не р на пра ця гу 2012–2013 га доў 
на быў у бе ла рус кіх бан ках
больш за 5 млн до ла раў.

Ад на ба ко ва е ўвя дзен не рэс пуб лі кай 
па да тку на ба гац це мо жа па цяг нуць 
ад ток пра цоў най сі лы ад нас на 
тэ ры то рыю ін шых кра ін Мыт на га 
са ю за. 

У Ма гі лё ве па ча ты яшчэ 
ў 2010 го дзе ра монт жы ло га 
до ма пры нар ма тыў ных 
тэр мі нах ад 4 да 6 ме ся цаў 
пра цяг ваў ся аж 3 га ды.

Жыль цы збі ра юць гро шы 
на кап ра монт, а яго якасць 
вы му шае жа даць леп ша га.


