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НАДЗЁННАЕ

17 лютага 2015 г.

ЗА ЎМАЦАВАННЕ СУВЯЗЯЎ

ПАДАТКІ ЯК СТЫМУЛ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ

Прэзідэнт Беларусі ўзнагародзіў медалём Францыска Скарыны загадчыка сектара выдавецтваў аддзела выдавецтваў,
арганізацыі рэкламы і інфармацыі Міністэрства культуры і турызму Азербайджана Чынгіза Аліева, начальніка дзяржаўнай
некамерцыйнай арганізацыі «Цэнтр кнігі і выдавецкай справы»
Міністэрства культуры Арменіі Эдуарда Мілітаняна, члена Саюза мастакоў Малдовы, намесніка старшыні рэспубліканскай
грамадскай арганізацыі «Беларускае таварыства ў Рэспубліцы
Малдова» Вячаслава Ігнаценку. Адпаведны ўказ Аляксандр
Лукашэнка падпісаў 16 лютага, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Гэтай узнагароды яны ўдастоены за значны
ўклад у развіццё культурна-гуманітарных сувязяў, прапаганду
беларускай культуры і літаратуры, умацаванне міжнароднага
супрацоўніцтва ў сферы інфармацыі і друку.

Пастаянныя змяненні падатковых ставак недапушчальныя

«Шчыра кажучы, можа, варта адзін
раз максімальна адкарэкціраваць, каб
потым некалькі гадоў усім спакойна
працаваць?» — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
У час нарады кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на шэраг аспектаў, у прыватнасці, на стан падатковай сістэмы Беларусі. «Апошнім часам зроблена нямала
па ўдасканаленні гэтай сістэмы. Скарочана і колькасць падаткаў, спрошчана
адміністраванне, уведзена электроннае
ўзаемадзеянне з плацельшчыкамі падаткаў, — адзначыў Прэзідэнт. — Быццам бы стала лепш, што пацвярджаецца
міжнародным рэйтынгам».
«З іншага боку, часта нешта змяняць
у падатках — можна ўпасці ў крайнасць
і нанесці ўрон стабільнасці краіны», —
падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнту дакладваюць, што ўжо і
прадпрымальнікі просяць, каб спынілі
ўсялякія рэформы ў падатковай сферы,
патрэбна стабільнасць.
Яшчэ адзін аспект, на якім спыніўся
на нарадзе беларускі лідар,— падатковае адміністраванне. «Падаткаабкла-

данне павінна быць максімальна простым, зразумелым кожнаму і лагічным.
Гэта пытанне, калі хочаце, не толькі
эканамічнае, але і псіхалагічнае. Часам
падатковае заканадаўства маленькую
фірму прымушае трымаць бухгалтараў
больш, чым колькасць самой фірмы. Гэта ненармальна», — дадаў Аляксандр
Лукашэнка.
Прэзідэнт таксама адзначыў, што цяпер у Беларусі няма магчымасці прапаноўваць падатковыя льготы ў ранейшым
аб'ёме. «Калі раней на пэўным этапе ў
нас была магчымасць прадастаўляць такія падатковыя льготы, цяпер іншы час.
Ад індывідуальных ільгот наогул, напэўна, трэба адыходзіць», — лічыць кіраўнік
дзяржавы.
«Мы павінны зыходзіць з прынцыпу,
калі ўсе суб'екты гаспадарання працуюць у аднолькавых умовах. Выключэнне
могуць складаць толькі прыярытэтныя
віды дзейнасці, якая ўяўляюць цікавасць
для дзяржавы з пункту гледжання стварэння ўмоў для эфектыўнага развіцця і,
вядома ж, атрымання аддачы», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Цяпер у краіне дзейнічае амаль 250
падатковых ільгот. Бюджэт толькі ў 2013
годзе недабраў з-за гэтага каля мільярда долараў ЗША. Прэзідэнт адзначыў,
што падатковыя льготы патрэбны, каб

стымуляваць прыярытэтныя віды дзейнасці і дабіцца важкай аддачы. «Аднак
трэба прызнаць, што мы надавалі столькі льгот, што цяпер самі з цяжкасцю можам разабрацца», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы.
Падчас нарады таксама закраналася пытанне ажыццяўлення падатковага
кантролю. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што падатковая інспекцыя — гэта
не кансультант, які ўвесь час нешта растлумачвае і падказвае бухгалтару, але
гэтага не пазбегнуць. «Нікуды не дзенешся, у жыцці заўсёды так бывае, што,
правяраючы, кантралюючы, падатковаму інспектару даводзіцца кансультаваць прадпрымальнікаў, раіць бухгалтарам. Але гэта не галоўная функцыя
пад атко ва га ін спек та ра», — ад значыў Аляксандр Лукашэнка. «Работнік
падатковых органаў — гэта кантралёр!
У многіх краінах, і гэтага ніхто не ўтойвае, падатковая — галоўны фіскальны
орган дзяржавы, і для нас важная задача — павысіць статус і прэстыж падатковай службы», — падкрэсліў Прэзідэнт.
«Нельга забываць, што без падаткаў
няма дзяржавы. Аднак падаткі — гэта
не толькі фіскальны інструмент, але і
стымул для развіцця эканомікі. Таму перабору быць не павінна», — падагульніў
Аляксандр Лукашэнка.

БЕЗ РЭЗКІХ ПАВАРОТАЎ
Пасля саміту «нармандскай чацвёркі» ў Мінску наша
краіна і яе сталіца былі ў цэнтры навін ва ўсім свеце.
Самая пільная ўвага журналістаў была прыцягнута і да
беларускага лідара. У прыватнасці, вядучыя расійскія
тэлеканалы «фішкай» сваіх вячэрніх эфіраў у аналітычных праграмах мінулых выхадных пазначалі менавіта
інтэрв'ю з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Размова ішла пра вынікі падзеі планетарнага
маштабу ў Мінску і палітычнай пазіцыі Беларусі.
У прыватнасці, у эксклюзіўным бліц-інтэрв'ю вядучаму праграмы «Весткі ў суботу» на тэлеканале «Расія
1» Сяргею Брылёву кіраўнік
беларускай дзяржавы падкрэсліў: «Я не казаў бы, што
мы неяк наладзілі адносіны
з імі (заходнімі лідарамі. —
Заўвага БЕЛТА). Не пешчу
тут ніякіх надзей. Абсалютна
шчыра і сумленна хачу сказаць: я ўжо не ў тым узросце,
калі людзі шарахаюцца, робяць кру тыя, рэзкія павароты і гэтак далей. Па-першае,
прабачце за нясціпласць, я

маю нейкі палітычны вопыт,
не толькі багажом, ён таксама
за плячыма ёсць. Я ўжо гэтага наглядзеўся, бачыў розныя
перамовы, вёў іх».
«Мне ўсё гэта вядома і,
каб, ведаеце, галава закружылася... Ад чаго, уласна,
галава ў мяне закружылася?
Ад таго, што мяне папрасілі,
мне даручылі ўрэшце арганізаваць гэтае мерапрыемства? — заўважыў Прэзідэнт
Беларусі. — Бог з вамі, я не
перабольшваю тут ролю Беларусі і сваю ролю, як звычайна. Не перабольшваю».

Адзіная сістэма
навуковых экспертыз
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь падпісаў
Дэкрэт № 1, якім уносяцца дапаўненні і
змяненні ў Дэкрэт ад 5 сакавіка 2002 г. № 7
«Аб удасканаленні дзяржаўнага кіравання
ў сферы навукі», і Указ № 57, якім унесены
дапаўненні ва Указ ад 7 жніўня 2012 г. № 357
«Аб парадку фарміравання і выкарыстання
сродкаў інавацыйных фондаў», паведамілі ў
прэс-службе беларускага лідара.
Дакументы накіраваны на стварэнне адзінай
сістэмы дзяржаўнай навуковай і дзяржаўнай
навукова-тэхнічнай экспертыз.
Дэкрэтам прадугледжана ўскладанне на ДКНТ
функцый, якія тычацца забеспячэння функцыянавання сістэмы, арганізацыі і правядзення дзяржаўнай навуковай і дзяржаўнай навукова-тэхнічнай экспертыз,
вядзення дзяржаўнага рэестра правоў на вынікі навуковай і навукова-тэхнічнай дзейнасці, маніторынгу
іх камерцыялізацыі.
У сістэму экспертыз уключана ведамасная
навукова-тэхнічная экспертыза праектаў, што выконваюцца за кошт сродкаў рэспубліканскіх і мясцовых
інавацыйных фондаў. У сувязі з гэтым указ дапаўняе
Палажэнне аб парадку фарміравання і выкарыстання
сродкаў інавацыйных фондаў нормай аб правядзенні
ведамаснай навукова-тэхнічнай экспертызы і пры
неабходнасці — дзяржаўнай навукова-тэхнічнай экспертызы.
Дзяржаўная навуковая і дзяржаўная навуковатэхнічная экспертызы праводзяцца па адзіных правілах,
ведамасная навукова-тэхнічная экспертыза — з улікам
агульных прынцыпаў і крытэрыяў ацэнкі.
Стварэнне адзінай сістэмы дасць магчымасць
павысіць эфектыўнасць і якасць экспертыз, а таксама адказнасць дзяржаўных заказчыкаў і экспертаў за
прыняцце рашэнняў аб мэтазгоднасці фінансавання
праектаў за кошт бюджэтных сродкаў.

«Таму, калі вы думаеце,
што гэта прычына мне некуды
павярнуцца — выкіньце гэта з
галавы. Гэтага, па-першае, ніколі не будзе. Па-другое, шчыра кажу, мяне і не запрашаюць,
і там не чакаюць. А па-трэцяе,
мы ж з вамі рускія людзі. Пра
што размова, мы з вамі людзі,
якія нарадзіліся на адной зямлі,
у нас ёсць агульная гісторыя. У
нас агульныя погляды. І, напэўна, немалаважна, як бы вы там
не думалі пра нашы адносіны,
з Прэзідэнтам Расіі мы сябры,
не толькі браты родныя, але і
сябры. Вось з гэтага і зыходзьце», — падкрэсліў Аляксандр
Лукашэнка.
«Хачу, каб вы разумелі: мы
гэта не афішавалі, але свае
прапановы і сваю пазіцыю
да перамоў (аб урэгуляванні
ўкраінскага крызісу) выказалі, і ўсе ўдзельнікі яе ведалі.
Упэўнены, што наша пазіцыя
па Украіне ў бліжэйшай бу-

дучыні будзе запатрабавана.
Можа, і гэта неяк паўплывала
на тое, што вось у такім фармаце перамовы адбыліся ў
Мінску», — адзначыў у інтэрв'ю Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі ўпэўнены ў тым, што вайну ва
Украіне трэба спыніць.
Аляк сандр Лу ка шэн ка
даў такса ма экс клю зіў нае
інтэрв'ю Вадзіму Такмянёву,
вядучаму інфармацыйна-аналітычнай праграмы «Цэнтраль нае тэле бачан не» расійскага тэлеканала «НТБ»,
паведамляе БЕЛТА. Падчас
размовы Прэзідэнт падзяліўся сваімі ўражаннямі па выніках перамоў у «нармандскім
фармаце». Кіраўнік дзяржавы, у прыватнасці, расказаў
пра некаторыя пратакольнаарганізацыйныя асаблівасці
правядзення сустрэчы «нармандскай чацвёркі».

 Алё. Хто гаворыць?

РОЎМІНГ ПАТАННЕЕ
Прынцыпы справядлівага
роўмінгу будуць
распрацаваны
для аператараў
сувязі Еўразійскага
эканамічнага саюза,
паведаміў падчас
анлайн-канферэнцыі
на сайце БЕЛТА намеснік
дырэктара Дэпартамента
антыманапольнага
рэгулявання Еўразійскай эканамічнай камісіі
Аляксандр КУРЫЛЬЧЫК.
Праект, які распрацоўваўся з улікам міжнароднага вопыту, прадугледжвае вызначэнне эканамічна абгрунтаваных тарыфаў і празрыстасць іх фарміравання, прадастаўленне роўных магчымасцяў для
ўсіх абанентаў і забеспячэнне недыскрымінацыйнага доступу да сетак
аператараў сувязі, а таксама развіццё альтэрнатыўных паслуг мабільнай сувязі ў роўмінгу. «Такім чынам, шляхам добраахвотных дзеянняў
аператараў сувязі плануецца паэтапнае зніжэнне платы за роўмінг і
выраўноўванне яе на тэрыторыі ЕАЭС, — падкрэсліў Аляксандр Курыльчык. — Пры зніжэнні тарыфаў у роўмінгу аператары змогуць
зарабляць на росце аб'ёмаў трафіку, дзякуючы чаму будзе дасягнуты
баланс інтарэсаў абанентаў і аператараў».
У дачыненні да аператараў сувязі краін ЕАЭС, якія парушаюць
правілы канкурэнцыі, антыманапольныя органы будуць праводзіць
расследаванні і прымяняць штрафныя санкцыі. Па звестках ЕЭК, сёння
розніца базавых тарыфаў на міжнародныя званкі і выходныя званкі
ў роўмінгу з сетак сотавых аператараў у Беларусі, Расіі і Казахстане
складае ад 4,4 да 5,9 раза. У цэлым тарыфы на званкі ў краінах «тройкі» ў сярэднім у 3-5 разоў перавышаюць максімальны тарыф у дзяржавах ЕС, на SMS у роўмінгу — у 2-3 разы, на перадачу звестак — у
8-21 раз. У адпаведнасці з Дагаворам аб ЕАЭС, да 1 студзеня 2020 года павінен быць зацверджаны адзіны падыход да цэнаўтварэння на
паслугі па пропуску трафіку ў дзяржавах — членах саюза.

На міжнародны ўзровень
Наша краіна гатовая прымаць саміты самага высокага
ўзроўню. Аб гэтым заявіў памочнік Прэзідэнта Беларусі, старшыня Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання
«Белая Русь» Аляксандр Радзькоў перад пачаткам семінара з удзелам актыву пярвічных арганізацый.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Пра гэта Прэзідэнт
Аляксандр ЛУКАШЭНКА
заявіў на нарадзе аб актуальных
пытаннях падатковай палітыкі,
паведамляе БЕЛТА.

«Мы хочам і можам узаемадзейнічаць. Сёння сітуацыя
складваецца такім чынам, што ўвайсці ў вайну лёгка, выйсці
ж з яе — вельмі складана. Беларускі народ на генетычным
узроўні разумее, што такое вайна. І таму з самага пачатку мы
па меры сваіх сіл стараліся дапамагчы вырашыць сітуацыю,
якая склалася ў нашых суседзяў. Літаральна ўся наша краіна
была ўцягнута ў міратворчы працэс. І ў гэтым плане мы гатовы супрацоўнічаць з усімі дзяржавамі. Галоўнае, каб у свеце
ведалі: Беларусь — гэта суверэнная дзяржава, яна праводзіць
сваю палітыку. Гэта трэба зразумець і прыняць».
Аляксандр Радзькоў распавёў і пра семінар, правядзенне
якога стала традыцыяй. «Абменьваемся вопытам паміж рэгіёнамі, прадумваем акцыі, плануем сваю працу, каб зрабіць яе
больш выніковай», — заўважыў ён.
«Наперадзе ў нашай арганізацыі падпісанне некалькіх дагавораў аб супрацоўніцтве, у тым ліку са значнымі палітычнымі
сіламі краін СНД і далёкага замежжа», — сказаў старшыня
арганізацыі.
Анатоль СЛАНЕЎСКІ.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное предприятие

«УКС Фрунзенского района г. Минска»
Застройщик – Государственное предприятие «УКС Фрунзенского
района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
27.02.2014 № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск,
4-й Загородный пер., 64а.
Тел./факс: 204-67-99, 256-64-18, 399-53-91.
Режим работы – 8.45 – 18.00, обед 13.00 – 14.00; пятница 8.45 –
16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство объекта «Многоэтажный
жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по
ул. Я. Мавра, 32А» (1, 2 пусковые комплексы).
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам
создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 10
(десять) трехкомнатных квартир (196, 225, 240, 256, 260, 364, 368,
376, 380, 388).
Цена 1 кв. метра общей площади квартиры на дату опубликования
проектной декларации при строительстве квартир площадью от 92,3 кв.м
составляет 18 900 000 белорусских рублей.
Предполагаемый срок ввода – июль 2015 года.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно
ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 102,
тел.: 256-64-18, 399-53-91.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) для заключения
договора;
- оплата 40% стоимости объекта долевого строительства в течение 3 банковских дней с даты получения договора.
Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв.м. общей
площади квартир и их количество считаются действительными до
момента опубликования новой декларации.
УНП 190580553

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокае спачуванне намесніку начальніка ўпраўлення друкаваных сродкаў масавай інфармацыі і знешніх сувязяў міністэрства Гусаковай Галіне Вітальеўне ў сувязі з
напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.
РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае шчырыя
спачуванні намесніку начальніка ўпраўлення друкаваных сродкаў масавай інфармацыі і знешніх сувязяў
Міністэрства інфармацыі Гусаковай Галіне Вітальеўне
ў сувязі з напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю
БАЦЬКІ.

