
Новае ў прафесійным 
пенсійным страхаванні 

(для бухгалтараў) 
 
З 2018 года адмяняецца справаздача аб 

плацяжах на прафесійнае пенсійнае страхаванне ў 
бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду 
сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі 
Беларусь. 

У студзені 2018 г. плацельшчыкі здалі 
справаздачу формы 4-плацяжы ў апошні раз. Ўлік 
звестак аб налічаных і выплачаных узносах на пра-
фессиональное пенсійнае страхаванне з 2018 года 
будзе фарміравацца органамі Фонду толькі на 
падставе форм ПУ-6 «Індывідуальныя звесткі на 
прафесійнае пенсійнае страхаванне». 

Гэтыя формы неабходна будзе прадстаўляць 
штоквартальна не пазней 25-га чысла месяца, 
наступнага за справаздачным кварталам . 

 
З 1 сакавіка 2018 года ўступаюць у сілу 

змены: 
1) У Пастанову праўлення ФСАН 

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны 
Рэспублікі Беларусь ад 29.06.2009 № 10 «Аб 
зацвярджэнні форм дакументаў і Інструкцыі па 
фармату дакументаў персаніфікаванага ўліку»: 

• Ўстаноўлена, што ў рэквізітах «Код 
прафесіі (пасадзе)» і «Подкод прафесіі (пасадзе)» 
значэння ў адпаведнасці з пра-щегосударственным 
класіфікатарам Рэспублікі Беларусь «Прафесіі 
рабочых і пасады служачых» (ОКРБ 006-2009) 
паказваюцца ў перыядзе з 01.01.2009 па 
31.12.2017. 

• Дадатак 18 «ФАЙЛ, які ЗМЯШЧАЕ ДЭФ 
ПУ-6, «ТЫП ФОРМЫ» - «О» да Інструкцыі па 
фармату дакументаў персаніфікаванага ўліку 
выкладзена ў новай рэдакцыі; 

• Выкладзена ў новай рэдакцыі прыкладная 
форма тлумачальнай запіскі да сопроводительному 
лісту да якія ўваходзяць дакументаў 
персаніфікаванага ўліку, якія змяшчаюць форму 
ПУ-6 «Індывідуальныя звесткі на прафесійнае 
пенсійнае страхаванне» (у новай рэдакцыі: 
тлумачальная запіска да пачкам дакументов 
персаніфікаванага ўліку, якія ўтрымліваюць 



формы ПУ-6 «Індывідуальныя звесткі на 
прафесійнае пенсійнае страхаванне»); 

 
2) У Інструкцыю аб парадку перадачы-

прыѐму формаў дакументаў персаніфікаванага 
ўліку, зацверджаную пастановай праўлення Фонду 
сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства 
працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь 
ад 19.06.2014 № 7: 

• Тлумачальная запіска да пачак дакументаў 
персаніфікаванага ўліку, якія ўтрымліваюць 
формы ПУ-6, прадстауляеца плацельшчыкам 
страхавых узносаў у адпаведнасці з тэрмінамі, 
усталяванымі для прадстаўлення форм ПУ-6. 

• Пры прыѐме пачкаў ДПУ ад плацельшчыка 
страхавых узносаў правяраецца адпаведнасць: 

сум выплачаных узносаў на прафесійнае 
пенсіѐннае страхаванне (далей - страхавыя ўзносы 
на ППС) па формах ПУ-6 сумах пералікавых 
плацяжоў. У тым выпадку, калі сумы выплачаных 
узносаў на ППС менш пералічаных сум плацяжоў, 
то запауняяцца пояснительная запіска да пачак 
дакументаў персаніфікаванага ўліку, якія 
ўтрымліваюць формы ПУ-6, па форме, якая 
зацвярджаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам. 
Калі сумы выплачаных узносаў на ППС па фор-
мам ПУ-6 больш за сум пералічаных плацяжоў, 
пачкі ДПУ не прымаюцца. 

• Пры захаванні патрабаванняў, выкладзеных 
у частцы першай гэтага пункта, спецыяліст органа 
Фонду падписывае па два асобніка апісання і 
апісання пачкі, якая змяшчае формы ПУ-6. 

• . Пачкі ДПУ, тлумачальная запіска да 
пачкам дакумен-тав персаніфікаванага ўліку, якія 
ўтрымліваюць формы ПУ-6, якія не адпавядаюць 
патрабаванням часткі першай гэтага пункта, 
вяртаюцца плацельшчыку страхавых узносаў для 
выпраўлення і прадстаўляюцца не пазней 
устаноўленага тэрміну для здачы формы ПУ-6. 
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