
Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт інфармуе, што Указам 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2017 г. № 338 "Аб 

падатковым кансультаванні" (далей – Указ) у Рэспубліцы Беларусь 

уведзены інстытут падатковага кансультавання як асобны від 

прадпрымальніцкай дзейнасці. 

Актуальныя звесткі ў дачыненні да падатковых кансультантаў 

утрымліваюцца ў Адзіным рэестры падатковых кансультантаў, які 

размешчаны на афіцыйным сайце Міністэрства па падатках і зборах 

Рэспублікі Беларусь www.nalog.gov.by у раздзеле "Падатковыя 

кансультанты"/"Адзіны рэестр падатковых кансультантаў". У любы час 

можна скарыстацца дадзеным сэрвісам для выбару падатковага 

кансультанта і пошуку яго кантактнай інфармацыі (тэлефон і электронная 

пошта). 

Даведачна: па стане на 04.05.2019 ў Адзіным рэестры падатковых 

кансультантаў змяшчаецца інфармацыя ў дачыненні да 392 

спецыялістаў, якія атрымалі кваліфікацыйны атэстат падатковага 

кансультанта. 

У адпаведнасці з палажэннямі ўказа ажыццяўляць дзейнасць па 

падатковаму кансультаванню мае права толькі суб'екты гаспадарання, г. 

зн. падатковыя кансультанты, зарэгістраваныя ў якасці індывідуальных 

прадпрымальнікаў, альбо камерцыйныя арганізацыі, у штаце якіх 

складаюцца работнікі, якія з'яўляюцца падатковымі кансультантамі. 

Важным атрыбутам інстытута падатковых кансультантаў з'яўляецца 

наяўнасць адказнасці за памылкі, дапушчаныя ў ходзе выканання сваіх 

функцый. Атэставаныя падатковыя кансультанты страхуюць сваю 

прафесійную адказнасць і адказваюць за падатковыя прэтэнзіі, звернутыя 

да іх кліентам, што з'яўляецца істотным перавагай. 

У Рэспубліцы Беларусь Падатковае кансультаванне можа 

ажыццяўляцца, як у выглядзе комплекснага абслугоўвання 

кансультаваных асоб, так і ў выглядзе аказання якіх-небудзь асобных 

паслуг, як на разавай, так і на доўгатэрміновай аснове. Да прыкладу, 

падатковыя кансультанты мае права аказваць паслугі па: 

кансультаванню па пытаннях падаткаабкладання, у тым ліку ў 

частцы прымянення падатковага заканадаўства ў канкрэтных сітуацыях з 

улікам абставінаў, наяўных у кансультаванага асобы; 

падрыхтоўцы рэкамендацый (заключэнняў) па пытаннях 

падаткаабкладання, уключаючы вызначэнне аптымальных рашэнняў 

(распрацоўка ўліковай палітыкі, інфармаванне аб навацыях у 

заканадаўстве і т. п.); 

вядзенню бухгалтарскага і (або) падатковага ўліку; 

складанню справаздачнасці, падатковых дэкларацый (разлікаў) і 

іншых дакументаў, у тым ліку скаргаў; 
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прадстаўленні інтарэсаў кансультаваных асоб у падатковых 

праваадносінах у падатковых і іншых дзяржаўных органах, арганізацыях 

(кірунак падатковых дэкларацый (разлікаў), іншых дакументаў, заяў і 

скаргаў у падатковыя органы і т.п.). 

         Такім чынам, падатковыя кансультанты ў сілах аптымізаваць 

часовыя выдаткі на кансультацыі і вывучэнне нюансаў у сферы 

падаткаабкладання, а таксама забяспечыць абарону іх інтарэсаў 


