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ПАСЛАБЛЕННІ ДЛЯ БІЗНЕСУ
І ПАДАТКОВЫЯ КАНСУЛЬТАНТЫ
Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам міністра па падатках і зборах
Учора кіраўнік дзяржавы правёў рабочую сустрэчу з міністрам па падатках і
зборах Сяргеем Налівайкам. Яе тэма —
два праекты ўказаў Прэзідэнта: «Аб
рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб»
і «Аб падатковым кансультаванні».
Праект першага дакумента пашырае пералік відаў эканамічнай дзейнасці, якімі грамадзяне маюць права займацца без рэгістрацыі
ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка.
Умова — уплата адзінага падатку. У пералік
уваходзяць такія віды дзейнасці, як продаж
самастойна прыгатаваных кулінарных вырабаў, прадастаўленне месцаў для кароткатэрміновага пражывання фізічных асоб, выкананне па заказах спажыўцоў работ па рамонце
мэблі, гадзіннікаў, абутку, пашыве адзення,
распілоўцы дроў, пагрузцы грузаў і іншае.
Пры гэтым пералік будзе пашырацца.
Другі дакумент — «Аб падатковым кансультаванні» — выклікаў пытанні ў кіраўніка
краіны:
— Хацелася б, каб вы асаблівую ўвагу
звярнулі на экспертызу карупцыйнасці гэтага закона. Што мяне насцярожвае: у нас
ёсць падатковая інспекцыя, якая так ці інакш
нешта падказвае, кансультуе, калі некаму
незразумела... Каб мы не легалізавалі платную дзейнасць вашых падначаленых: яны

 У ТЭМУ:
Сяргей НАЛІВАЙКА, міністр па падатках і зборах, расказаў пасля сустрэчы
з кіраўніком дзяржавы, што абодва праекты дакументаў падтрыманы. Што да праекта ўказа, прысвечанага падатковаму
кансультаванню, то міністр заявіў:
— Прадугледжана, што на першапачатковым этапе метадалагічнае суправаджэнне падатковых кансультантаў будзе сапраўды здзяйсняць Міністэрства па
падатках і зборах. У перспектыве гэта
функцыя пяройдзе да палаты падатковых кансультантаў. Стаць падатковым
кансультантам зможа не абавязкова эканаміст. Гэта можа быць і юрыст, і дзеючы
бухгалтар, адвакат, таму мы не кажам пра
тое, што будзе ўведзена новая спецыяльнасць у ВНУ.

Не радавая
падзея
У Па ла цы Не за лежнасці адбыўся прыём,
прысвечаны 20-годдзю
ка ман ды Прэ зі дэн та
Рэспублікі Беларусь. Сабраліся людзі, якія зрабілі значны ўнёсак у яе
развіццё.

будуць браць грошы, а пасля забудуць, што
яны — людзі дзяржаўныя. Трэба на дзяржаву працаваць, а яны пойдуць за грошы
кансультаваць, а яшчэ і прасоўваць некага.
І мы гэтым самым легалізуем жульніцкую
дзейнасць.
Надзея ЮШКЕВІЧ.

Гульцы прыйшлі са сваімі
блізкімі людзьмі, для іх была арганізавана экскурсія па
Палацы. Трэба сказаць, што,
відаць, найбольш цікавай яе
часткай стала імправізаваная выстаўка да юбілею каманды. На ёй прадстаўлены
самыя розныя здымкі, якія
належаць і да 1990-х, і да
2000-х, і да ця пе раш ня га
часу. Удзельнікі прыёму пабывалі ў розных залах славу тага на ўсю краіну і нават
на ўвесь свет будынка — ад
залы ўрачыстых цырымоній
да зялёнай, чырвонай, каміннай залы. Пасля экскурсіі ўсіх ча ка ла цы ры мо нія
фатаграфавання з лідарам
каманды — Аляксандрам Лукашэнкам.
Надзея ЮШКЕВІЧ.

yushkevich@zviazda.by

yushkevich@zviazda.by

ГАНДЛЯВАЦЬ У ВЁСЦЫ СТАНЕ ПРАСЦЕЙ
Прэзідэнт сустрэўся з міністрам антыманапольнага рэгулявання і гандлю
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка сустракаўся
з бізнесменам Паўлам Тапузідзісам, асноўнай тэмай іх
размовы было павышэнне якасці жыцця людзей, што
жывуць у сельскай мясцовасці. Учора кіраўнік дзяржавы зноў звярнуўся да гэтай задачы, калі прымаў з
дакладам міністра антыманапольнага рэгулявання і
гандлю Уладзіміра КАЛТОВІЧА.
Абмяркоўвалі праект указа
Прэзідэнта «Аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання
і бытавога абслугоўвання»,
які ўнесены на разгляд кіраўніка дзяржавы. Падрыхтоўкай
дакумента займалася ведамства Уладзіміра Калтовіча.
Праект указа накіраваны на
развіццё гандлю, грамадскага
харчавання, бытавых паслуг у
першую чаргу ў сельскай мясцовасці і малых гарадах.
На працягу апошніх гадоў назіраецца скарачэнне колькасці
магазінаў у сельскіх населеных
пунктах. Толькі з 2012 па 2015
гады яна зменшылася на 10% —
з 9893 да 8977 адзінак. У выніку
там, дзе некалькі гадоў таму былі працуючыя крамы або іншыя
аб'екты бытавога абслугоўвання, засталіся пустуючыя будынкі.

Для выпраўлення сітуацыі праектам дакумента абласныя Саветы дэпутатаў на пяць гадоў —
з 1 студзеня 2018-га па 1 студзеня 2022 года — надзяляюцца
правам на прадастаўленне шэрагу падатковых і іншых ільгот
суб'ектам гаспадарання, што
здзяйсняюць названыя віды
дзейнасці на тэрыторыі сельскай
мясцовасці і ў малых гарадах.
— Адпаведны праект указа прыйдзецца яшчэ раз прааналізаваць і далажыць для
прыняцця рашэння: прымальны ён, непрымальны, і гэтак
далей, — адзначыў кіраўнік
дзяржавы. — Гандаль, грамадскае харчаванне, бытавыя паслугі вельмі важныя
перш за ўсё ў малых гарадах і
на сяле. Нікому не трэба гэта
тлумачыць. Меры, якія мы бу-

дзем прымаць, павінны быць
звернуты перш за ўсё на гэты
сектар аказання паслуг.
Даручэнне Прэзідэнта —
зняць бар'еры, што замаруджваюць развіццё бізнесу
ў малых гарадах і ў сельскай
мясцовасці.
Аляк сандр Лу ка шэн ка
нагадаў пра сваё ранейшае
патрабаванне — паздымаць
перашкоды, якія тармозяць
развіццё сферы і перашкаджаюць працаваць:
— Тыпу, колькі халадзільнікаў мець, дзе мыць посуд,

куды ісці, што і як несці... Трэба рабіць гэта проста, але — з
санітарнага пункту гледжання, арганізацыйных нейкіх
мер усё павінна быць цалкам
зразумела для людзей і бяспечна, вось уся канцэпцыя.
Таму, калі ласка, дакладвайце
па гэтым праекце ўказа: што
змянілася пасля абмеркавання, як вы яго дапрацоўвалі ці
вы лічыце непатрэбным яго
дапрацоўваць.
Надзея ЮШКЕВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

 У ТЭМУ:
Уладзімір КАЛТОВІЧ, міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю, расказаў журналістам, што кіраўнік дзяржавы ўхваліў тыя падыходы, якія прапануе праект указа:
— Пры гэтым было адзначана, што ўся адказнасць за
арганізацыю работы па выкананні ўказа ляжыць на нашым
міністэрстве. Сапраўды, мы бачым сваю задачу ў папулярызацыі ідэй гэтага ўказа ў рабоце з гандлёвымі сеткамі, з
індывідуальнымі прадпрымальнікамі. У найбліжэйшы час мы
арганізуем такую работу ў абласцях. Сутнасць гэтага ўказа
ў тым, што прапануецца асаблівы прэферэнцыяльны рэжым
на тэрыторыях у мэтах забеспячэння гарантаванага годнага
абслугоўвання насельніцтва па цане, якасці і асартыменце.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
Пры тэракце ў лонданскім метро
была выкарыстана самаробная бомба
Выбух на станцыі лонданскага метро «Парсанс грын»
быў ажыццёўлены з дапамогай
самаробнага выбуховага прыстасавання, паведаміў кіраўнік
контртэрарыстычнага падраздзялення Скотланд-Ярда Марк
Роўлі. Ён заклікаў лонданцаў,
якія сталі сведкамі інцыдэнту, дапамагчы расследаванню
і паведаміць усё, што ім вядома. Выбух на станцыі метро
адбыўся ў час пік на станцыі «Парсанс грын» на захадзе
Лондана. Парсанс грын — спальны раён, дзе жыве шмат
замежнікаў, студэнтаў і небагатых брытанцаў.

Генеральны сакратар ААН
асудзіў новы ракетны пуск у КНДР
Антоніу Гутэрыш заклікае Пхеньян спыніць такія выпрабаванні, заявіў афіцыйны прадстаўнік кіраўніка арганізацыі
Стэфан Дзюжарык. «Генеральны сакратар асуджае запуск
Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікай (КНДР)
яшчэ адной балістычнай ракеты. Гэта відавочнае парушэнне
рэзалюцый Савета Бяспекі адбылося ўсяго праз некалькі
дзён пасля таго, як КНДР ажжыццявіла шостае ядзернае
выпрабаванне», — адзначаецца ў заяве. Па словах Дзюжарыка, генеральны сакратар ААН мае намер абмеркаваць
сітуацыю на Карэйскім паўвостраве з усімі зацікаўленымі бакамі «на палях» пасяджэння высокага ўзроўню Генасамблеі
ААН, якое мае адбыцца на наступным тыдні.

У афшорах схавана 60% расійскага ВУП
У афшора сканцэнтравана 8% фінансаў усяго насельніцтва Зямлі. Гэта 10% сусветнага ВУП, або 5,6 трлн долараў
(па курсе 2007 года, узятага ў якасці кропкі адліку). Пры
гэтым расіяне трымаюць у афшорах актывы на суму, якая
складае 60% ВУП. Гэта амаль 60 трлн рублёў, або больш
за 1 трлн долараў (у пераліку па бягучым курсе), піша
газета «Коммерсант» са спасылкай на звесткі амерыканскай некамерцыйнай арганізацыі «Нацыянальнае бюро
эканамічных даследаванняў» (NBER). Як выявілі аў тары
апублікаванага NBER даследавання «Хто валодае багаццем у падатковых гаванях?», радзей за ўсё хаваюць свае
грошы жыхары скандынаўскіх дзяржаў — там доля афшора
не перавышае 2% ВУП.

У ЗША ўручылі Шнобелеўскую прэмію
У ЗША адбылася 27-я цырымонія ўручэння Шнобелеўскай прэміі — міжнароднай узнагароды за даследаванні
сумніўнай навуковай каштоўнасці. Мерапрыемства зноў
прай шло ў Гар вард скім уні вер сі тэ це. Прэ міі па фі зі цы
ўганараваўся Марк-Антуан
Фардзін, які даказаў, што
кош кі — гэ та вад касць.
«У вад кім ста не рэ чыва зай мае пэў ны аб' ём і
пры мае фор му ёміс тас ці,
у якой зна хо дзіц ца», —
тлумачыць ву чо ны ў сваім
да сле да ванні «Аб рэалогіі
ко шак».

 Захад-2017

ЗНАЙСЦІ І ЗНІШЧЫЦЬ
УМОЎНАГА ПРАЦІЎНІКА
Сёння рэгіянальная групоўка войскаў
завяршае выкананне вучэбна-баявых
задач першага этапу вучэння
На фінальнай стадыі — падрыхтоўка войскаў (сіл)
да баявога прымянення па ізаляцыі раёнаў дзеянняў
незаконных узброеных фарміраванняў і дыверсійна-разведвальных груп умоўнага праціўніка. Акрамя
таго, плануецца завяршыць падрыхтоўку да адбівання магчымай агрэсіі, адпрацаваць пытанні арганізацыі ўзаемадзеяння і ўсебаковага забеспячэння.
Пры гэтым для прыкрыцця важных дзяржаўных і
ваенных аб'ектаў адбываецца нарошчванне групоўкі ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай
абароны.
Перш чым вайскоўцы прыступілі да выканання вучэбнабаявых задач вучэння, яго кіраўніцтва ацаніла абстаноўку.
У першы ж дзень вучэння на палігоне Лепельскі пачаўся
практычны розыгрыш баявых і спецыяльных дзеянняў па
пошуку, блакіраванні і знішчэнні дыверсійна-разведвальных
груп і незаконных узброеных фарміраванняў.
А тым часам на палігоне Даманава, што на Брэстчыне,
вайскоўцы неслі баявое дзяжурства па проціпаветранай
абароне, ахове і абароне пазіцый, якія перад гэтым былі абсталяваны па апошніх тэндэнцыях вайсковай інжынерыі. На
палігоне Ружанскі ўдзельнікі манеўраў з дапамогай авіяцыі
спынілі ўмоўнае парушэнне дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы, а пад Барысавам непасрэдна рыхтаваліся
да баявых дзеянняў.
Пытанні арганізацыі тэрытарыяльнай абароны — нясенне
службы, патруляванне падраздзяленнямі тэрытарыяльных
войскаў сумесна з прадстаўнікамі ўнутраных войскаў, ахова
і абарона важных аб'ектаў, а таксама ўмоўная барацьба з
дыверсійна-разведвальнымі групамі і незаконнымі ўзброенымі фарміраваннямі — адпрацоўваліся ў Глыбоцкім раёне.
Дзеля гэтых мэт, у адпаведнасці з планам ваенных збораў,
сёлета для ўдзелу ў вучэнні прызвана каля 470 ваеннаабавязаных.
Падчас другога дня манеўраў была праверана зладжанасць органа кіравання рэгіянальнай групоўкі войскаў.
Дарэчы, у склад Аб'яднанага камандавання ўваходзяць
афіцэры цэнтральных органаў ваеннага кіравання ўзброеных сіл Беларусі і Расіі, штаба Заходняй ваеннай акругі
Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі. Была ацэнена эфектыўнасць сістэмы кіравання групоўкі, практычныя навыкі
афіцэраў падчас кіравання баявымі дзеяннямі, якасць адпрацоўкі дакументаў, іх адпаведнасць створанай абстаноўцы з улікам змены спосабаў вядзення ваенных дзеянняў
у сучасных умовах.
Пакуль у штабах усіх узроўняў адпрацоўваліся пытанні
кіравання падначаленымі сіламі і сродкамі пры вядзенні імі
спецыяльных і засадных дзеянняў, падтрыманні рэжыму
ваеннага становішча, злучэнні і вайсковыя часці ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны знаходзіліся на баявым дзяжурстве. Экіпажы беларускіх і расійскіх
самалётаў спынілі дастаўку лёгкаматорнай авіяцыяй зброі
і боепрыпасаў у раёны дзеянняў незаконных узброеных
фарміраванняў. Прычым ажыццяўлялі пастаўленую задачу авіятары са становішча дзяжурства на аэрадроме, а
таксама з зоны дзяжурства ў паветры. А тым часам іх калегі на верталётах Мі-8 і Мі-24 ажыццявілі пошук і знішчэнне дыверсійна-разведвальных груп умоўнага праціўніка, а
таксама незаконных узброеных фарміраванняў на ўчастку
мясцовасці Дрэтунь.

Даслоўна
Начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Міністэрства абароны Беларусі Уладзімір МАКАРАЎ:
— Усе падраздзяленні расійскага складніка рэгіянальнай групоўкі войскаў, якія ўдзельнічаюць у сумесным
стратэгічным вучэнні «Захад-2017», прыбылі на тэрыторыю Беларусі ў адпаведнасці з усталяваным парадкам.
Яны знаходзяцца на палігонах, прыступілі да адпрацоўкі
вучэбных пытанняў. Прыбыццё ў нашу краіну іншых падраздзяленняў з Расійскай Федэрацыі з мэтай удзелу ў
вучэнні не прадугледжана. У той жа час іншых вучэнняў
на тэрыторыі Беларусі, акрамя як «Захад-2017», таксама не плануецца. Што датычыцца адпрацоўкі пытанняў
на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, то гэта адбываецца
без перагрупоўкі войскаў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.
На пошук і знішчэнне ўмоўнага праціўніка былі накіраваны і дзеянні дэсантна-штурмавых і разведвальных
падраздзяленняў 38-й асобнай гвардзейскай дэсантнаштурмавой брыгады. Апошнія паспяхова знайшлі і тайнікі
з запасамі матэрыяльных сродкаў ворага. У барацьбе з
дыверсійна-разведвальнымі групамі ўмоўнага праціўніка, а таксама незаконнымі ўзброенымі фарміраваннямі
задзейнічаны ў Глыбоцкім раёне і войскі тэрытарыяльнай
абароны. Падраздзяленні ж сіл спецыяльных аперацый
адпрацавалі пастаўленыя задачы па ўзмацненні аховы
ўчастка дзяржаўнай мяжы, правялі спецыяльныя дзеянні
ў раёнах адказнасці.
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