
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 ўзносаў на прафесійнае 
пенсійнае страхаванне. 

1.1 Залішне налічаныя ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне: 

на суму выплат, налічаных на карысць работнікаў за працу, не 

звязаную з асаблівымі ўмовамі працы (за перыяд знаходжання на курсах 

павышэння кваліфікацыі), а таксама за працу ў асаблівых умовах працы 

ніжэй устаноўленай нормы (адпрацаваная палова ўстаноўленай стаўкі) 

(парушаны пункт 2 артыкула 7 Закона Рэспублікі Беларусь ад 05.01.2008 № 

322-З "Аб прафесійным пенсійным страхаванні" (далей - Закон № 322-З); 

Залішне пералічаныя ў бюджэт Фонду сумы узносаў на прафесійнае 

пенсійнае страхаванне залічваюцца ў кошт пагашэння якая лічыцца за 

плацельшчыкам запазычанасці, а пры яе адсутнасці вяртаюцца 

плацельшчыку на працягу 10 рабочых дзён пасля падачы ім заявы (Частка 2 

пункта 24 Палажэння аб выплаце узносаў). 

1.2 не налічаны ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне: 

на сумы прэмій да прафесійнага свята; 

на сумы выплат за дні працоўнага водпуску, наступнага за днём, 

звязаным з працай у шкодных умовах працы;  

на сумы кампенсацый расходаў на набыццё вучэбнай і метадычнай 

літаратуры педагагічным работнікам;  

на сумы выплат работнікам, якія працуюць у шкодных умовах працы 

на поўную стаўку, што атрымліваецца пры ўмове занятасці па асноўным 

месцы працы і ўнутраным сумяшчальніцтве (парушаны пункт 2 артыкула 7 

Закона № 322-З).  

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 Рэспублікі Беларусь, якая дзейнічае 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 КоАП 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 індывідуальныя звесткі на 

прафесійнае пенсійнае страхаванне па форме ПУ-6 «індывідуальныя звесткі 

на прафесійнае пенсійнае страхаванне» (тып формы «карэктуе» за папярэднія 

перыяды і тып формы «зыходная " за бягучы перыяд), адбіўшы правільныя 

звесткі аб перыядах працы ў асаблівых умовах працы, сумы выплат і узносаў 

на прафесійнае пенсійнае страхаванне. 
 


