
ЗАГОЛОВОК НОВОСТИ: Аб прымяненні Кадыфікатара прызначэння 

плацяжу у Рэспубліцы Беларусь 

 

Паважаныя кліенты! 

 

Даводзім да вашага звесткі інфармацыю па пытаннях прымянення 

Кадыфікатара прызначэння плацяжу ў Рэспубліцы Беларусь (далей – КНП). 

 

1. Плацяжы юрыдычных і фізічных асоб можна падзяліць на дзве наступныя 

вялікія групы:  

плацяжы ў бюджэт; 

іншыя плацяжы, у тым ліку за тавары ,паслугі (фінансавыя і нефінансавыя), 

выплата заработнай платы і іншых выплат, аперацыі з капіталам і т. д. згодна з 

КНП плацяжы ў беларускіх рублях, ініцыяваныя на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, кадуюцца наступным чынам: 

 

ЕЕЕЕ Х АВВСС 

дзе: 

ЕЕЕЕ-код катэгорыі прызначэння перакладу згодна даведніку 

E004; 

Х-прыкмета плацяжу; 

АВВСС-код прызначэння плацяжу. 

 

1.1. Пры ажыццяўленні плацяжоў у бюджэт юрыдычнымі і фізічнымі асобамі 

можа быць абраны любы з наступных кодаў катэгорыі прызначэння перакладу 

(ЕЕЕЕ): 

TAXS-выплата падаткаў і іншых плацяжоў у бюджэт (у тым ліку плацяжы з 

бюджэту); 

 

VATX-выплата падатку на дабаўленую вартасць; 

 

WHLD-выплата падатку на крыніцы даходу (у тым ліку пры ажыццяўленні 

разлікаў па крыніцах фінансавання). 

 

Коды TREA і GOVT выкарыстоўваюцца толькі Міністэрствам фінансаў (яго 

тэрытарыяльнымі органамі). 

У выпадку, калі пры запаўненні плацежнай інструкцыі паказваецца код 

катэгорыі прызначэння перакладу, які характарызуе плацёж у бюджэт, то павінен 

таксама абавязкова запаўняцца блок " інфармацыя аб падатках і зборах", які 

ўключае ў тым ліку код плацяжу ў бюджэт. 

Такім чынам, сістэма кадавання плацяжоў у бюджэт пры ажыццяўленні 

плацяжоў юрыдычнымі і фізічнымі асобамі будзе выглядаць наступным чынам: 



TAXS (альбо VATX, WHLD) 190101 (за выключэннем плацяжоў у дзяржаўны 

пазабюджэтны фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь) і 

TAXS 190102 (плацяжы ў дзяржаўны пазабюджэтны фонд сацыяльнай абароны 

насельніцтва Рэспублікі Беларусь (абавязковыя страхавыя ўзносы, узносы на 

прафесійнае пенсійнае страхаванне, іншыя плацяжы ў бюджэт фонду). 

 

1.2. Іншыя плацяжы, у тым ліку за тавары ,паслугі (фінансавыя і нефінансавыя), 

выплата заработнай платы і іншых выплат, аперацыі з капіталам і т. д. 

Прастаўленне кодаў катэгорыі прызначэння перакладу (ЕЕЕЕ) па іншых 

плацяжах залежыць ад спосабу ажыццяўлення плацяжу-CASH, EPAY,MP2B, 

MP2P, OTHR: 

дзе: 

CASH – плацеж наяўнымі грашовымі сродкамі. 

Пералічэнне грашовых сродкаў, прынятых наяўнымі грашовымі сродкамі 

(плацяжы без адкрыцця рахунку і Папаўненне бягучага (разліковага) банкаўскага 

рахунку, рахункі па ўліку ўкладу (дэпазіту) і іншых рахункаў праз касу банка); 

EPAY-плацяжы ў электроннай камерцыі (плануецца выкарыстоўваць пры 

правядзенні плацяжоў пастаўшчыкамі аплатных паслуг, якія з'явяцца пасля 

ўступлення ў сілу нормаў Закона Рэспублікі Беларусь ад 19 красавіка 2022 г. № 

164-з-за плацежных сістэм і плацежных паслугах“, дзейнасць якіх будзе звязана 

з плацяжамі за тавары і паслугі ў сеткі Інтэрнэт); 

MP2B-пераклад з выкарыстаннем мабільнага прыкладання ў адрас 

арганізацыя. Плацяжы з бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў фізічных асоб 

на рахункі юрыдычных асоб з выкарыстаннем сістэм дыстанцыйнага банкаўскага 

абслугоўвання (СДБО) і плацежных праграмных прыкладанняў, за выключэннем 

плацяжоў, якія ажыццяўляюцца для выканання грашовых абавязацельстваў з 

дапамогай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы выканання грашовых 

абавязацельстваў (далей – АІС ВГА); 

MP2P-пераклад з выкарыстаннем мабільнага прыкладання ў адрас фізічнай 

асобы. Плацяжы з бягучых (разліковых) банкаўскіх рахункаў фізічных асоб на 

рахункі фізічных асоб з выкарыстаннем СДБО і плацежных праграмных 

прыкладанняў, за выключэннем плацяжоў, ажыццяўляюцца для выканання 

грашовых абавязацельстваў з дапамогай АІС ВГА;  

OTHR-іншы плацёж.  

Плацяжы з рахункаў дзяржаўных органаў, юрыдычных асоб, 

індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама фізічных асоб у выпадку, калі іх 

грашовыя абавязацельствы выконваюцца з дапамогай АІС ВГА. 

Выкарыстанне названых вышэй кодаў катэгорыі прызначэння перакладу 

вызначана з улікам назвы кодаў, прыведзеных у даведніку Е004 (размешчаны на 

галоўнай старонцы сайта банка ў раздзеле ISO20022) , і неабходнасці іх адаптацыі 

для выкарыстання ўнутры Рэспублікі Беларусь з улікам выгляду і спосабу 



ажыццяўлення аплаты (наяўная, безнаяўная форма, плацеж з бягучага 

(разліковага) банкаўскага рахунку фізічнай асобы, юрыдычнай асобы і т.д.). 

Такім чынам, выкарыстанне іншых кодаў з даведніка Е004 не 

рэкамендуецца. 

Дадаткова варта адзначыць, што для дзяржаўных органаў і арганізацый, 

што фінансуюцца з бюджэту, прадугледжана выкарыстанне кодаў прызначэння 

плацяжу 90103, 90104 і 90105. Парадак выкарыстанне такіх кодаў вызначаны 

Міністэрствам фінансаў і даведзены да плацельшчык. 

 

2. КНП распрацаваны на аснове сістэмы нацыянальных рахункаў, ТН ЗЭД 

(таварная наменклатура знешнеэканамічнай дзейнасці), а таксама з улікам 

нацыянальнай практыкі ў частцы правядзення безнаяўных разлікаў у краіне ў 

адпаведнасці з прапановамі банкаў, дзяржаўных органаў і арганізацый. 

 

2.1. Разделтавары“ класіфікаваны ў адпаведнасці з часткамі і групамі ТН ВЭД. 

Пры запаўненні плацежных інструкцыях кодаў з КНП раздзела -тавары " 

неабходна кіравацца структурай і логікай ТН ВЭД. 

Напрыклад: 

купля юрыдычнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

насення рапсу, сланечніка-OTHR 110701; 

купля юрыдычнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

свердзелаў-OTHR 111801; 

плацёж юрыдычнай асобы са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

прадуктаў для падрыхтоўкі соусаў, гарчычнага парашка-OTHR 110601; 

купля фізічнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку ў 

юрыдычнай асобы легкавога аўтамабіля-MP2B 112101. 

 

2.2. Раздзел travel паслугі " класіфікавана ў адпаведнасці з дакументамкіраўніцтва 

па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі". 

Напрыклад: 

плацёж фізічнай асобы са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

юрыдычнай асобе ў аплату за паслугі па будаўніцтву дома-MP2B 121301; 

плацёж фізічнай асобы юрыдычнай асобе ў касе банка ў аплату за паслугі па 

будаўніцтве дома-CASH 121301; 

плацёж юрыдычнай асобы са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

за распрацоўку бізнес-плана-OTHR 122101. 

 

2.3. Раздзел адпаведнасці з нацыянальнай практыкай і неабходнасцю 

ідэнтыфікацыі залічэнняў заработнай платы і выплат сацыяльнага характару ў 

сувязі з рэалізацыяй норм Указа аб базавай рахунку і пастановы Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 22 лютага 

2022 г. № 93/3 " аб вызначэнні пераліку выплат сацыяльнага характару". 



 

2.3.1. З улікам нормаў Указа з 1 сакавіка 2022 г. грамадзяне, якія  атрымліваюць 

заработную плату на рахункі ў банках у рамках " зарплатных праектаў", пры 

жаданні маюць магчымасць змяніць банк шляхам адкрыцця базавага рахунку ў 

іншым банку, які прапануе дадзеную паслугу. Абавязак адкрыцця базавага 

рахунку для фізічных асоб, занятых у эканоміцы, заканадаўствам не ўстаноўлена. 

Такім чынам, пры афармленні плацежнай інструкцыі на пералік працадаўцам 

заработнай платы і прыраўнаваных да яе выплат могуць прымяняцца код 

прызначэння плацяжу 30101-калі заработная плата пералічваецца на балансавая 

рахунак 3034 (прыкмета базавай рахункі), код прызначэння плацяжу 30102-пры 

ўказанні іншага балансавага рахунак. 

 

2.3.2. Фізічныя асобы, упершыню якія выказалі з 1 ліпеня 2022 г жаданне 

атрымліваць стыпендыі, выплаты сацыяльнага характару, уключаючы пенсію, 

праз банк (узамен раней ужывальнага спосабу выплаты належных грашовых 

сродкаў) абавязаны адкрыць для гэтай мэты базавы рахунак; фізічныя асобы, якім 

з 1 ліпеня 2022 г. прызначаецца Стыпендыя, выплата сацыяльнага характару, 

уключаючы пенсію, і якія выказалі жаданне атрымліваць іх праз банк, абавязаны 

адкрыць для гэтай мэты базавы рахунак. Фізічныя асобы, якія атрымліваюць 

стыпендыю, выплаты сацыяльнага характару, уключаючы пенсію, праз банкі і 

якія выказалі жаданне працягнуць іх атрыманне праз банкі альбо абавязаныя ў 

адпаведнасці з актамі заканадаўства атрымліваць стыпендыю, выплаты 

сацыяльнага характару праз банкі, да 1 ліпеня 2025 г. адкрываюць базавыя 

рахункі або ажыццяўляюць аперацыі пераафармлення бягучых (разліковых) 

банкаўскіх рахункаў фізічных асоб у базавыя рахункі. То бок, у фізічнага асобы, 

якая па стане на 1 ліпеня 2022 г. ужо атрымлівала стыпендыю, выплату 

сацыяльнага характару праз банк, ёсць права атрымліваць іх не на базавы кошт 

аж да 1 ліпеня 2025 г.  

Такім чынам да 1 ліпеня 2025 г. пры афармленні плацежнай інструкцыі на 

пералік выплат сацыяльнага характару, уключаючы пенсію, прымяняецца код 

прызначэння плацяжу-30402 (пры пералічэнні на балансавы рахунак 3034), код 

прызначэння плацяжу-30401 (пры пералічэнні на іншыя балансавыя рахункі). 

 

Даведачны. Пасля 1 ліпеня 2025 г. пры афармленні плацежнай інструкцыі на 

пералік выплат сацыяльнага характару, уключаючы пенсію, прымяняецца код 

прызначэння плацяжу-30402. Выключэнне складаюць пенсіі, якія выплачваюцца 

(экспартаваныя) у Рэспубліку Беларусь у адпаведнасці з міжнароднымі 

дагаворамі Рэспублікі Беларусь, пенсіі ваеннаслужачых, асоб начальніцкага і 

радавога складу органаў унутраных спраў, Следчага камітэта, Дзяржаўнага 

камітэта судовых экспертыз, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных 

сітуацыях і органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, 

іншыя выплаты сацыяльнага характару, якія не падлягаюць у АБАВЯЗКОВЫМ 



парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам залічэнні на базавыя рахункі – пры 

афармленні плацежных інструкцый на пералічэнне гэтых выплат ўжываецца код 

прызначэння плацяжу 30401. 

 

2.3.3. Пры афармленні плацежнай інструкцыі на пералічэнне стыпендый, 

надбавак да стыпендый, матэрыяльнай дапамогі навучэнцамі ўжываецца код 

прызначэння плацяжу 30301. 

Звяртаем увагу, што ў адпаведнасці з нормамі лакальных прававых актаў 

юрыдычных асоб, асоб пенсійнага ўзросту могуць выплачвацца іншыя выплаты 

(матэрыяльная дапамога і іншыя). З улікам норм пастановы Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 22 лютага 

2022 г. № 93/3 "Аб вызначэнні пераліку выплат сацыяльнага характару" дадзеныя 

выплаты не з'яўляюцца выплатамі сацыяльнага характару і пры афармленні 

плацежнай інструкцыі на іх пералік прымяняцца код прызначэння плацяжу 

30901. 

Напрыклад: 

пералік юрыдычнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

заработнай платы фізічным асобам на базавы рахунак – OTHR 130101; 

пералік фізічнай асобай у касе банка аліментаў-CASH 130103. 

2.4. Раздзел ˮФинансовые аперацыі“ класіфікаваны ў адпаведнасці з 

нацыянальнай практыкай для ідэнтыфікацыі плацяжоў удзельнікаў фінансавага 

рынку. 

Напрыклад: 

пераклад фізічнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

фізічнай асобе-МР2Р 140103; 

перавод грашовых сродкаў агентам банку-эмітэнту ў сувязі з  распаўсюджваннем 

электронных грошай банка-эмітэнта-OTHR 140207; 

пералік фізічнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

ўзнагароджання аператару сэрвісу онлайнзаимствования па дамове платнага 

аказання паслуг-МР2В 140501; 

пералік работнікам нявыкарыстаны сум, выдадзеных пад справаздача для 

здзяйснення бягучых аперацый па набыцці тавараў (работ) паслуг у касе банка-

CASH 140602; 

вяртанне банкам кліенту грашовых сродкаў, перададзеных у давернае кіраванне-

OTHR 140802; 

пераклад фізічнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

грашовых сродкаў для размяшчэння ў банкаўскі ўклад (дэпазіт – - МР2В 141201; 

пералік юрыдычнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

грашовых сродкаў банку ў аплату за разліковае і (або) касавае абслугоўванне-

OTHR 141601; 

аплата фізічнай асобай у касе банка страхавога ўзносу па выглядзе абавязковага 

страхавання-CASH 143805; 



пералік фізічнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

пазыкі фізічнай асобе-МР2Р 144507; 

пералік прынятых банкам ад суб'екта гаспадарання наяўных грашовых сродкаў, 

атрыманых суб'ектам гаспадарання з выкарыстаннем касавага абсталявання, для 

далейшага залічэння на бягучыя (разліковыя) банкаўскія рахункі суб'ектаў 

гаспадарання-CASH 140402. 

2.5. Разделоперации з капіталам " класіфікаваны ў адпаведнасці з сістэмай 

нацыянальных рахункаў 2008. 

Напрыклад: 

плацёж фізічнай асобы ў касе банка за будаўніцтва аб'екта долевага будаўніцтва-

CASH 150301; 

плацёж юрыдычнай асобай са свайго бягучага (разліковага) банкаўскага рахунку 

за таварны знак-OTHR 150303. 

2.6. У раздзеле сутнасць“ прыведзены коды, якія не адносяцца да прыведзеных 

вышэй катэгорыях і выкарыстоўваюцца для кадавання плацяжоў у бюджэт, 

выкарыстоўваюцца органамі прымусовага выканання. 

3. Прыкмета плацяжу (Х) прымае значэнне плем0 " у выпадках вяртання 

грашовых сродкаў.  

Пад вяртаннем грашовых сродкаў разумеецца вяртанне бенефіцыярам 

плацельшчыку раней залічаных (выплачаных) бенефіцыяру грашовых сродкаў 

(за выключэннем выпадкаў вяртання (пагашэння) фінансавых актываў або 

абавязацельстваў). Вяртанне грашовых сродкаў бенефіцыярам можа быць 

ініцыяваны плацельшчыкам у наступных выпадках: 

залішне выплачаных грашовых сродкаў; 

памылкова здзейсненага плацяжу; 

невыканання бенефіцыярам абавязацельстваў, звязаных з прызначэннем плацеж; 

пры вяртанні плацельшчыкам аплачанага тавару; 

пры вяртанні грашовых сродкаў за неаказаныя паслугі, за нявыкананыя працы; 

пры вяртанні грашовых сродкаў, залічаных на рахунак бенефіцыяра ў выніку 

тэхнічнай памылкі банка; 

пры вяртанні грашовых сродкаў банкам у сувязі з немагчымасцю залічэння на 

рахункі юрыдычных і фізічных асоб (няправільна пазначаны рэквізіты рахунку, 

рахунак кліента зачынены і г. д.). 

Пры выкананні грашовых абавязацельстваў з дапамогай АІС ВГА 

прыкмета плацяжу заўсёды прымае значэнне 01/01". 

Неабходна звярнуць увагу, што пры здзяйсненні плацяжу па вяртанню код 

прызначэння плацяжу прастаўляецца той, які быў паказаны ў аплатнай 

інструкцыі, на падставе якой грашовыя сродкі былі залічаны на рахунак 

бенефіцыяра або на рахунак у банку бесплатносуммы да высвятлення". 

Напрыклад: 

вяртанне юрыдычнай асобай грашовых сродкаў за непастаўленае мыла-OTHR 

11001; 



вяртанне памылкова пералічаных грашовых сродкаў за драўніну – OTHR 011401; 

вяртанне фізічным тварам фізічнай асобе памылкова пералічаных грашовых 

сродкаў-МР2Р 040103; 

пералік юрыдычнай асобай фізічнай асобе залішне выплачаных грашовых 

сродкаў па дамове долевага будаўніцтва – OTHR 050301; 

вяртанне юрыдычнай асобай атрыманай раней перадаплаты за неаказаныя 

юрыдычныя паслугі-OTHR 021901. 


