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двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы 
и имущество от 19 июля 2000 г. (далее — Соглашение 2000 г.), ратифицированного Ре-
спубликой Беларусь Законом от 16 мая 2001 г. № 21-З. 

Согласно ст. 163 Налогового кодекса Республики Беларусь 2009 г. (п. 1.50.) от упла-
ты подоходного налога освобождаются доходы физических лиц в виде заработной пла-
ты и другого подобного вознаграждения за работу по найму, а также по договорам на 
оказание услуг (выполнение работ), полученные ими от источников за пределами Ре-
спублики Беларусь в денежной форме. В то же время освобождение предоставляется (с 
1 января 2011 г.) в размере доходов от источников за рубежом, полученных по догово-
рам … и перечисленных на счета, открытые в банках, находящихся на территории Ре-
спублики Беларусь, при условии представления в налоговый орган по месту постоян-
ного проживания … документа о доходах от источников за рубежом, подтвержденного 
налоговым органом этого иностранного государства. Для получения такого рода доку-
мента физическому лицу необходимо либо лично явиться в налоговый орган Республи-
ки Армения либо направить туда запрос, ответ на который может быть получен. В про-
тивном случае доходы, полученные из Республики Армения, подвергаемые налогоо-
бложению согласно ее законодательству, облагаются налогом и в Республике Беларусь, 
что противоречит цели Соглашения 2000 г. 

 Очевидно, что при подготовке очередных изменений в налоговое законодательство 
не были в полной мере учтены нормы международных договоров Республики Беларусь. 
В результате имеющая место в приведенном примере несогласованность международ-
ной и национальной правовых систем создает препятствия надлежащему исполнению 
принятых на себя международных обязательств.

ПЕРАЙМАННЕ МІЖНАРОДНЫХ НОРМ І СТАНДАРТАЎ
У ПРАЦЭСЕ ЕЎРАЗІЙСКАЙ ІНТЭГРАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,

РЭСПУБЛІКІ КАЗАХСТАН І РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ

Карлюк М. У., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Апошнія некалькі год актыўна разгортваецца працэс еўразійскай інтэграцыі, у пер-
шую чаргу, з удзелам Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан і Расійскай Федэрацыі. 
Ужо сфармираваны Мытны саюз і знаходзіцца ў працэсе фармиравання Адзіная 
эканамічная прастора.

Еўразійская інтэграцыя прынесла з сабой інтэграцыю іншага характару, а менавіта 
інтэграцыю норм міжнароднага права і міжнародных стандартаў у прававую базу 
Мытнага саюза, Адзінай эканамічнай прасторы і ў нацыянальныя прававыя сістэмы 
дзяржаў-удзельніц. Сярод іншага, гэта звязана з выкарыстаннем міжнароднага досведу 
інтэграцыйных працэсаў, у першую чаргу Еўрапейскага саюза. Таксама гэтаму спрыяе 
з'яўленне новых сфер міждзяржаўнага і наднацыянальнага рэгулявання.

З утварэннем Еўразійскай эканамічнай камісіі, якая замяніла сабой Камісію Мыт-
нага саюзу, быў вызначаны спіс сфераў у якіх яна можа ажыццяўляць сваю дзейнасць 
у межах паўнамоцтваў, якія прадугледжваюцца непасрэдна Дамовай аб Еўразійскай 
эканамічнай камісіі, міжнароднымі дамовамі, якія фармуюць дамоўна-прававую базу 
Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы, а таксама рашэннямі Вышэйша-
га Еўразійскага эканамічнага савета. Прычым спіс з’яўляецца адкрытым, што азна-
чае мажлівасць выканання паўнамоцтваў і ў іншых сферах. Варта, аднак, адзначыць, 
што ніводная са сфераў не была перададзеная цалкам у выключную кампетэнцыю 
міждзяржаўных і наднацыянальных органаў Адзінай эканамічнай прасторы.

У шэрагу пагадненняў, якія былі заключаныя ў рамках еўразійскай інтэграцыі, 
робіцца спасылка на выкарыстанне міжнародных прынцыпаў і стандартаў, найлепшай 
міжнароднай практыкі. У першую чаргу гэта тычыцца мытнага права, якое атрыма-
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ла найбольшае рэгуляванне ў рамках еўразійскай інтэграцыі ў сувязі з тым, што ужо 
сфармаваны Мытны саюз. Аднак, у шэрагу іншых сфер таксама выкарыстоўваецца 
міжнародны досвед.

У сферы інвестыцый, банкаўскага права і фінансавых паслуг дзейнічаюць два 
асноўныя пагадненні і да канца 2013 г. плануецца заключэнне новага і запланаваны 
поўны пераход на выкарыстанне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці.

Інтэлектуальная ўласнасць таксама знайшла рэгуляванне на ўзроўни Адзінай 
эканамічнай прасторы але ў вялікай ступені яна базуецца на агульнай міжнароднай права-
вой базе.

Такую практыку можна знайсці і ў пытаннях тэхнічных правіл і стандартаў, дзе 
праводзіцца ўзгодненая палітыка. У рамках Мытнага саюза былі ўведзены тэхнічныя 
рэгламенты, якія рыхтуюцца на аснове міжнародных стандартаў і маюць прамое дзе-
янне на мытнай тэрыторыі. Вызначаецца, што прымяненне на добраахвотнай асно-
ве шэрагу міжнародных, рэгіянальных стандартаў і (або) нацыянальных стандартаў 
з’яўляецца дастатковай умовай выканання патрабаванняў адпаведнага тэхнічнага рэ-
гламенту Мытнага саюза.

Права канкурэнцыі атрымала істотнае рэгуляванне і ў сваім развіцці знач-
на абапіраецца на міжнародны досвед, у тым ліку ў выглядзе ўстанаўлення адзіных 
правілаў канкурэнцыі, вызначэння Еўразійскай эканамічнай камісіі ў якасці 
ўпаўнаважанага органа ў сферы кантролю за выкананнем дадзеных правілаў з шэ-
рагам паўнамоцтваў уласцівых тым, якія выконвае Еўрапейская камісія ў рам-
ках Еўрапейскага саюзу. Так, этапы рэалізацыі Пагаднення аб адзіных прынцыпах і 
правілах канкурэнцыі ўключаюць, па-першае, стварэнне неабходнай нарматыўнай базы 
для функцыянавання ўпаўнаважанага органу ў сферы кантролю за выкананнем адзіных 
правілаў канкурэнцыі ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы і для ажыццяўлення аб-
скарджвання яго рашэнняў; па-другое, гарманізацыю заканадаўства кожнай з краін; па-
трэцяе, перадачу паўнамоцтваў па кантролі за выкананнем суб’ектамі рынку адзіных 
правілаў канкурэнцыі, парушэнне якіх аказвае або можа аказаць негатыўны ўплыў на 
канкурэнцыю на трансмежных рынках.

Пэўнай ступені пераймання міжнародных стандартаў рэгулявання дасягнула част-
ка дзяржаўнай дапамогі звязаная з надачай прамысловых субсідый дзе да 2017 г. пла-
нуецца надзяліць Еўразійскую эканамічную камісію істотнымі паўнамоцтвамі па 
рэгуляванні пытанняў прамысловых субсідыяў.

Гэта толькі некаторыя прыклады выкарыстання міжнародных нормаў і стандартаў 
у працэсе еўразійскай інтэграцыі. Аднак гэта з'яўляецца паказчыкам таго, якім чынам 
інтэграцыйныя працэсы надалі імпэт для задзейнічання лепшай міжнароднай практыкі 
для паляпшэння рэгулявання на міждзяржаўным, наднацыяныльным і нацыяныльным 
узроўнях у рамках еўразійскай інтэграцыі.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА

Кузнецова Е. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь придает особое значение развитию спорта. На летних Олим-
пийских играх 2012 г. в Лондоне в неформальном «медальном зачете» Беларусь заняла 
26 место. Кроме того, Беларусь готовится принять несколько крупных спортивных со-
стязаний. Совершенствование правового регулирования спортивных отношений вну-
три государства невозможно без учета его международных обязательств в силу того, 
что спорт всегда имеет международное измерение. 

Международные обязательства Республики Беларусь в области спорта содержатся 
в ряде правовых источников, значительно отличающихся по своей юридической силе и 




