
Тыповыя парушэнні, якія выяўляюцца ў плацельшчыкаў абавязковых 

страхавых узносаў пры правядзенні праверак і кантрольных 

мерапрыемстваў работнікамі Гродзенскага абласнога ўпраўлення Фонду 

сацыяльнай абароны Міністэрства працы і сацыяльнай абароны 

насельніцтва Рэспублікі Беларусь у 2020 годзе. 

1.Няправільнае вызначэнне аб'екта для налічэння абавязковых страхавых 

узносаў. 
1.1 Залішне налічаныя абавязковыя страхавыя ўзносы: 

на сумы дапамог, што выплачваюцца са сродкаў дзяржаўнага 

сацыяльнага страхавання (парушаны пункт 1 Пераліку выплат, на якія не 

налічваюцца ўзносы па дзяржаўнаму сацыяльнаму страхаванню, у тым ліку 

па прафесійнаму пенсійнаму страхаванню, у бюджэт дзяржаўнага 

пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі 

Беларусь і па абавязковаму страхаванню ад няшчасных выпадкаў на 

вытворчасці і прафесійных захворванняў у Беларускае рэспубліканскае 

ўнітарнае страхавое прадпрыемства «Белдзяржстрах», зацверджанага 

пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25.01.1999 № 115 

(далей-пералік); 

на сумы выхадной дапамогі (парушаны пункт 2 пераліку); 

на сумы выхадной дапамогі ў сувязі з заклікам на тэрміновую ваенную 

службу (парушаны пункт 2 пераліку); 

на суму матэрыяльнай дапамогі ў сувязі з уступленнем у шлюб, 

нараджэннем дзіцяці; матэрыяльнай дапамогі, якая аказваецца работнікам у 

адпаведнасці з заканадаўчымі актамі (аднаразовая выплата на аздараўленне 

пры прадастаўленні працоўнага водпуску арт.); 

на сумы выплат на карысць работніка, які з'яўляецца інвалідам II 

групы, залішне налічаны ўнёскі ў памеры 28% на пенсійнае страхаванне 

(парушаны артыкул 4 Закона Рэспублікі Беларусь 29.02.1996 № 138-XIII "аб 

абавязковых страхавых узносах у бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага 

фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь" (далей – Закон 

№ 138 - XIII)). 

Сумы абавязковых страхавых узносаў і іншых плацяжоў, якія залішне 

паступілі ў бюджэт Фонду, падлягаюць заліку ў кошт пагашэння 

запазычанасці, а пры адсутнасці запазычанасці – у кошт маючай адбыцца 

выплаты абавязковых страхавых узносаў і іншых плацяжоў у Фонд, у 

адпаведнасці з пунктам 24 Палажэння аб выплаце абавязковых страхавых 

узносаў, узносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне і іншых плацяжоў у 

бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны 

насельніцтва Рэспублікі Беларусь, зацверджанага Указам Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь 16.01.2009 № 40 (далей  – Палажэнне аб выплаце 

узносаў). 

 

 



1.2 не налічаны абавязковыя страхавыя ўзносы: 

на суму грашовай дапамогі маладому спецыялісту, якая аказваецца ў 

адпаведнасці з падпунктам 3.4 пункта 3 артыкула 48 Кодэкса Рэспублікі 

Беларусь аб адукацыі ад 13.01.2011 № 243-З;  

на матэрыяльную дапамогу да юбілею;  

на суму кампенсацыі за нявыкарыстаны працоўны адпачынак; 

на матэрыяльную дапамогу па заяве ў сувязі з цяжкім матэрыяльным 

становішчам; 

на сумы даплат за працу ў асаблівых умовах працы, выплачаных згодна 

з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 441 ад 25.09.2013 " аб некаторых 

пытаннях прафесійнага пенсійнага страхавання і пенсійнага забеспячэння»; 

на сумы сярэднядзённага заробку, які выплачваецца за дні знаходжання 

работніка на курсах павышэння кваліфікацыі  

(парушаная артыкул 2 Закона № 138-XIII); 

На падставе пунктаў 15, 16 Палажэння аб выплаце узносаў на суму 

нядоімкі за кожны дзень пратэрміноўкі (уключаючы дзень выплаты) 

налічваецца пеня ў памеры 1/360 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага 

банка, дзеючай на дзень выплаты абавязковых страхавых узносаў, узносаў на 

прафесійнае пенсійнае страхаванне і іншых плацяжоў у бюджэт фонду. 

За нявыплату або няпоўную выплату ў вызначаны тэрмін абавязковых 

страхавых узносаў або узносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне 

прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у адпаведнасці з артыкулам 

11.54 Кодэкса Рэспублікі Беларусь «Аб адміністрацыйных правапарушэннях» 

(далей – Каап) на службовую асобу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу ў 

памеры дваццаці працэнтаў ад нявыплачанай сумы названых узносаў. 

Плацельшчыкі абавязаны прадставіць форму ПУ-3 «індывідуальныя 

звесткі» (тып формы «зыходная»), адбіўшы правільныя сумы выплат і 

абавязковых страхавых узносаў. 
 


