
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. Парушэнні пры прадстаўленні дакументаў персаніфікаванага ўліку. 

1.1.  Па прадстаўленні формы ПУ - 1 "Анкета застрахаванай асобы". 

Падчас правядзення дакументальных праверак плацельшчыкаў 

устаноўлены наступныя парушэнні: 

не была прадстаўлена форма ПУ - 1 на застрахаваную асобу ў выпадку 

змянення прозвішча пры ўступленні ў шлюб (парушаны пункт 6 інструкцыі 

аб парадку запаўнення формаў дакументаў персаніфікаванага ўліку, 

зацверджанай пастановай праўлення Фонду сацыяльнай абароны Рэспублікі 

Беларусь Рэспублікі Беларусь ад 19.06.2014 № 7 (далей - Інструкцыя аб 

парадку запаўнення формаў ДПУ)); 

1.2 па прадстаўленні формы ПУ - 2 " звесткі аб прыёме і звальненні». 

Падчас правядзення дакументальных праверак плацельшчыкаў 

устаноўлены наступныя парушэнні: 

неадпаведнасць звестак, указаных у форме ПУ - 2 "звесткі аб прыёме і 

звальненні", звестках, названым у загадах аб прыёме на працу і звальненні з 

працы (парушаны пункт 10 Інструкцыя аб парадку запаўнення формаў ДПУ); 

непрадстаўленне і (або) прадстаўленне з парушэннем устаноўленага тэрміну 

формы ПУ-2 (парушаны пункт 15 правілаў індывідуальнага 

(персаніфікаванага) уліку застрахаваных асоб у сістэме дзяржаўнага 

сацыяльнага страхавання, зацверджаныя пастановай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 08.07.1997 № 837 (далей - правілы). 

1.3. Па прадстаўленні формы ПУ - 3 "індывідуальныя звесткі". 

Падчас правядзення дакументальных праверак плацельшчыкаў 

устаноўлены наступныя парушэнні: 

адлюстраванне ў форме ПУ - 3 "індывідуальныя звесткі" выплат, на 

якія не налічваюцца абавязковыя страхавыя ўзносы; не адбіваліся сумы 

выплат, на якія налічваюцца абавязковыя страхавыя ўзносы; сумы 

адпускных, дапамог па часовай непрацаздольнасці адлюстраваны ў месяцы іх 

налічэння, а не ў месяцах, за якія яны налічаны (парушаны пункт 16 

інструкцыі аб парадку запаўнення формаў ДПУ; 

Запаўненне адной формы ПУ-3 "індывідуальныя звесткі" па 

застрахаваным асобам, якія выконвалі работы па некалькіх грамадзянска-

прававых дагаворах у адным справаздачным перыядзе (год); перыяды працы 

па грамадзянска-прававых дагаворах не адпавядаюць фактычным (парушаны 

пункт 18 інструкцыі аб парадку запаўнення формаў ДПУ); 

непрадстаўленне або недакладнае прадстаўленне формы ПУ-3 

"індывідуальныя звесткі" з указаннем віду дзейнасці "дзеці" на асоб, якія 

знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў; не 



запаўняўся від дзейнасці «прэмія» на жанчын, якія знаходзяцца ў адпачынку 

па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і якія атрымліваюць якія-небудзь 

выплаты; пры адлюстраванні віду дзейнасці «ЎЗНОСЫВРЕМ» не выключалі 

перыяд знаходжання ў адпачынку без захавання заработнай платы 

(парушаны пункт 19 інструкцыі аб парадку запаўнення формаў ДПУ); 

непрадстаўленне і (або) прадстаўленне з парушэннем устаноўленага 

тэрміну формы ПУ-3 "індывідуальныя звесткі" (парушаны пункт 16 

правілаў). 

1.4. Па прадастаўленні формы ПУ-6 "індывідуальныя звесткі на прафесійнае 

пенсійнае страхаванне". 

Падчас правядзення дакументальных праверак плацельшчыкаў 

устаноўлены наступныя парушэнні: 

адлюстраванне ў форме ПУ-6 "індывідуальныя звесткі на прафесійнае 

пенсійнае страхаванне" выплат, на якія не налічваюцца ўзносы на 

прафесійнае пенсійнае страхаванне; сумы адпускных адлюстраваны ў месяцы 

іх налічэння, а не ў месяцах, за якія яны налічаны (парушаны пункт 28 

інструкцыі аб парадку запаўнення формаў ДПУ); 

некарэктнае адлюстраванне ў раздзеле 2 формы ПУ-6 "індывідуальныя 

звесткі на прафесійнае пенсійнае страхаванне" перыядаў занятасці ў 

асаблівых умовах працы (парушаны пункт 30 інструкцыі аб парадку 

запаўнення формаў ДПУ). 

За непрадстаўленне службовай ці іншай упаўнаважанай асобай або 

індывідуальным прадпрымальнікам ва ўстаноўленыя тэрміны дакументаў, 

справаздач, звестак ці іншых матэрыялаў у выпадках, калі абавязак іх 

прадстаўлення прадугледжаны заканадаўчымі актамі, альбо прадстаўленне 

такіх дакументаў, справаздач, звестак ці іншых матэрыялаў, якія змяшчаюць 

загадзя недакладныя звесткі, прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у 

адпаведнасці з артыкулам 23.16 КаАП у выглядзе папярэджання або штрафу 

ў памеры да дваццаці базавых велічынь. 

 


