
Дадатковыя  падатковыя льготы, устаноўленыя Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

22.09.2017 №345 "Аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання". 

 

      З 1 студзеня 2018 года ў адпаведнасці з палажэннямі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

22 верасня 2017 года № 345 індывідуальныя прадпрымальнікі і юрыдычныя асобы, якія 

працуюць у сферы рознічнага гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання 

насельніцтва атрымалі права прымяняць асаблівы рэжым падаткаабкладання пры ажыццяўленні 

дзейнасці на тэрыторыі сельскай мясцовасці і малых гарадскіх паселішчаў.  

      У Гродзенскай вобласці згодна з зацверджаным абласным Саветам дэпутатаў пераліках на 

падставе рашэння ад 20.11.2017 № 296 пад дзеянне Ўказа трапілі 4 303 населеных пункта. Амаль 

уся тэрыторыя Шчучынскага раёна трапіла пад дзеянне Ўказа. Выключэнне: аг. Васілішкі, г. п. 

Жалудок і г. п. Астрыно і сам райцэнтр.  

Асаблівы рэжым падаткаабкладання прадугледжвае:  

- для індывідуальных прадпрымальнікаў-плацельшчыкаў адзінага падатку выплату падатку ў 

памеры адной базавай велічыні. Пры гэтым выручка ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) пры 

ажыццяўленні дзейнасці на адпаведных тэрыторыях вызваляецца ад даплаты адзінага падатку, 

прадугледжанай у пункце 9 артыкула 299 НК. 

 - для індывідуальных прадпрымальнікаў, якія прымяняюць общеустановленную сістэму 

падаткаабкладання, выплата падаходнага падатку вырабляецца па стаўцы 6 працэнтаў (у 

адпаведнасці з Падатковым кодэксам стаўка ў дачыненні да даходаў ад ажыццяўлення 

прадпрымальніцкай дзейнасці складае 16 працэнтаў).  

     У дачыненні да юрыдычных асоб нормамі Указа прадугледжана: 1. выплата падатку на 

прыбытак па стаўцы 6 працэнтаў (замест общеустановленной стаўкі 18 працэнтаў); 2. вызваленне 

ад падатку на дабаўленую вартасць абаротаў па рэалізацыі, якія ўзнікаюць ад дзейнасці на 

тэрыторыі сельскай мясцовасці і малых гарадскіх паселішчаў; 3. вызваленне ад падатку на 

нерухомасць, зямельнага падатку і арэнднай платы за зямельныя ўчасткі, што знаходзяцца ў 

дзяржаўнай уласнасці.  

      Варта адзначыць, што устаноўленыя указам льготы не распаўсюджваюцца на раздробны 

гандаль аўтамабільным палівам, транспартнымі сродкамі, ювелірнымі і іншымі вырабамі з 

каштоўных металаў, а таксама на аказанне паслуг па тэхабслугоўванні і рамонце транспартных 

сродкаў.  

      У мэтах рэалізацыі норм Указа ўнесены змены ў парадак запаўнення дэкларацый па ПДВ, 

падатку на прыбытак, зямельным падатку (арэнднай плаце за зямельныя ўчасткі) з арганізацый, 

падатку на нерухомасць арганізацый, падаходным падатку і адзінага падатку: плацельшчыкі (за 

выключэннем індывідуальных прадпрымальнікаў - плацельшчыкаў адзінага падатку з 

індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых фізічных асоб) пры ўжыванні ільгот па падатках, 

прадастаўленых у адпаведнасці з Указам запаўняюць за перыяд з пачатку каляндарнага года і 

ўяўляюць раздзел II "Звесткі аб падставах прымянення льготы, усталяванай Указам прыкладання 

да форме падатковай дэкларацыі (разліку) "Звесткі аб памеры і складзе выкарыстаных ільгот" 

штоквартальна (за выключэннем прыкладанняў да формаў падатковай дэкларацыі (разліку) па 

падатку на нерухомасць арганізацый, падатковай дэкларацыі (разліку) па зямельнаму падатку 

(арэнднай плаце за зямельныя ўчасткі) з арганізацый, якія падаюцца адначасова з падатковымі 

дэкларацыямі (разлікамі) на бягучы падатковы перыяд) адначасова з падатковай дэкларацыяй 

(разлікам) па падатках, па якіх у каляндарным годзе ўжываліся гэтыя льготы.  

       Па дадатковых пытаннях прымянення нормаў Указа плацельшчыкам варта звяртацца ў 

інспекцыю МПЗ Рэспублікі Беларусь па Шчучынскім раёне (тэл. 29 5 85, 29 4 96).  

 

                                                                                                       Заг. сектарам кантрольнай работы  

                                                                                                       Вольга Матусевіч 


