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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Налогообложение туристической деятельности в  

Республике Беларуси» 

 

Дипломная работа посвящена вопросам налогообложения в 

туристической деятельности.  

Объектом дипломной работы выступила налоговая система Республики 

Беларусь. Целью дипломной работы было провести комплексный анализ 

налоговой системы, которая действует в Республике Беларусь, с точки зрения 

еѐ функционирования и влияния на деятельность предприятий, в том числе 

туристических предприятий.  

Во введении дипломной работы отражены актуальность, цель и задачи 

исследования, определены объект, предмет и методы исследования. 

В дипломной работе изучались теоретические и методологические 

аспекты налоговой политики в Республике Беларусь. В частности была 

изучена система налогообложения в туристической деятельности. В работе 

были рассмотрены и изучены особенности налогообложения в туристической 

деятельности в Республике Беларусь, и был изучен мировой опыт, 

определены основные виды налогов, которые применяются в туристической 

деятельности. Кроме этого была проанализирована налоговая нагрузка на 

деятельность туристического предприятия, а также были внесены 

предложения по оптимизации налоговой нагрузки на предприятие. 

В дипломе также проводилась аналитическая работа на примере 

туристических предприятий. В качестве основы анализа давалась 

организационно-экономическая характеристика общества, проводился анализ 

структуры и численности персонала организации, определялась налоговая 

система, устанавливались основные направления деятельности организации. 

Также были изучены основные показатели, характеризующие налоговую 

деятельность предприятий предприятия.  

Основные итоги и положения в отношении изученного теоретического 

материала, проведенного анализа, а также разработанные рекомендации, 

объединены в заключении дипломной работы. 
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АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную працу «Падаткаабкладанне турыстычнай дзейнасці ў 

Рэспубліцы Беларусі » 

 

Дыпломная праца прысвечана пытанням падаткаабкладання ў 

турыстычнай дзейнасці. 

Аб'ектам дыпломнай працы выступіла падатковая сістэма Рэспублікі 

Беларусь. Мэтай дыпломнай працы было правесці комплексны аналіз 

падатковай сістэмы, якая дзейнічае ў Рэспубліцы Беларусь, з пункту 

гледжання яе функцыянавання і ўплыву на дзейнасць прадпрыемстваў, у тым 

ліку турыстычных прадпрыемстваў. 

Ва ўводзінах да дыпломнай працы пазначаныя актуальнасць, мэта і 

задачы даследавання, вызначаны аб'ект, прадмет і метады даследавання. 

У дыпломнай працы вывучаліся тэарэтычныя і метадалагічныя аспекты  

падатковай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь. У прыватнасці была вывучана 

сістэма падаткаабкладання ў турыстычнай дзейнасці. У працы былі 

разгледжаны і вывучаны асаблівасці падаткаабкладання ў турыстычнай 

дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, і быў вывучаны сусветны вопыт, 

вызначаны асноўныя віды падаткаў, якія прымяняюцца ў турыстычнай 

дзейнасці. Акрамя гэтага была прааналізавана падатковая нагрузка на 

дзейнасць прадпрыемстваў прадпрыемства, а таксама былі ўнесены 

прапановы па аптымізацыі падатковай нагрузкі на прадпрыемства. 

У дыпломе таксама праводзілася аналітычная праца на прыкладзе 

турыстычных прадпрыемстваў. У якасці асновы аналізу давалася 

арганізацыйна-эканамічная характарыстыка грамадства, праводзіўся аналіз 

структуры і колькасці персаналу арганізацыі, вызначалася падатковая 

сістэма, усталѐўваліся асноўныя напрамкі дзейнасці арганізацыі. Таксама 

былі вывучаны асноўныя паказчыкі, якія характарызуюць падатковую 

дзейнасць прадпрыемстваў прадпрыемства. 

Асноўныя вынікі і палажэнні адносна вывучанага тэарэтычнага 

матэрыялу, праведзенага аналізу, а таксама распрацаваныя рэкамендацыі, 

аб'яднаны ў выснове дыпломнай працы. 
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ABSTRACT 

thesis on «Taxation of tourism activities in the 

 the Republic of Belarus » 

 

The subject of the thesis is the tax system of the Republic of Belarus. The 

purpose of the thesis is to conduct a comprehensive analysis of the tax system used 

in the Republic of Belarus, the terms of its functioning and its impact on 

entrepreneurial activity, including its impact on tourist agencies. 

The introduction to the thesis reflects the relevance, the purpose and goals of 

the study, the object, the subject and research methods. 

The thesis is about theoretical and methodological aspects of taxation policy 

in the Republic of Belarus. In particular, this is about the system of taxation in 

tourism. The study is about peculiarities of the taxation of tourism companies in 

the Republic of Belarus, the study also includes main peculiarities of tourism 

taxation in other countries, and it contains information about main types of taxes 

that are used in tourism industry. In addition, there is also analysis of tourism 

companies' taxation, and suggestions on how to optimise it. 

In the thesis the theoretical and methodological aspects of the tax policy in 

the Republic of Belarus were studied. In particular, the system of taxation in 

tourism was studied. The paper examined and studied the peculiarities of taxation 

in the tourist activity in the Republic of Belarus, and studied the world experience, 

identified the main types of taxes that are used in tourism activities. In addition, the 

tax burden on the activities of the tourist enterprise was analyzed, and proposals 

were also made to optimize the tax burden on the enterprise. 

The diploma work also contains analysis of real companies' taxation models. 

Organisational and economic parameters of the company are used as basis for the 

analysis , the structure and the number of employees and the main company 

services and activities are also taken into account when analysing the taxation 

system. Main terms and definitions of taxation are also given in the thesis. 

Main results and points regarding theoretical material, analysis, and 

recommendations are given in the conclusion to the thesis. 

 

 

 


