
 Абавязкі працадаўцы па прадстаўленні 

справаздачнасці ў органы Фонду сацыяльнай 

абароны насельніцтва. 

 
 I. Прадстаўляць у органы Фонду ведамасную справаздачнасць па 

абавязковых страхавых узносах у бюджэт фонду па форме 4-фонд 

"Справаздача аб сродках бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду 

сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь" штоквартальна да 

20 чысла наступнага за справаздачным перыядам месяца (Загад Міністэрства 

працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 30.11.2017 N 152 "Аб 

устанаўленні Пераліку і форм ведамаснай справаздачнасці на 2018 год і 

ўказанняў па іх запаўненню").  

 

 II. Прадстаўляць у органы Фонду звесткі, неабходныя для вядзення 

персаніфікаванага ўліку (Закон Рэспублікі Беларусь «Аб індывідуальным 

(персаніфікаваным) уліку ў сістэме дзяржаўнага сацыяльнага страхавання» ад 

06.06.1999 №230-3; Правілы індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку 

застрахаваных асоб у сістэме дзяржаўнага сацыяльнага страхавання, 

зацверджаныя Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 08.07.1997 

№837(далей -Правілы)), дакументы:  

 • форма ПУ-1 «Анкета застрахаванай асобы»* адзін раз на працягу 5 

рабочых дзѐн з дня прыняцця на працу фізічнага асобы, які не мае пасведчання 

сацыяльнага страхавання, 

 • форма ПУ-2 «Звесткі аб прыѐме і звальненні»* штоквартальна на 

працягу месяца, наступнага за справаздачным кварталам,  

 • форма ПУ-3 «Індывідуальныя звесткі»* адзін раз у год на працягу 

квартала, наступнага за справаздачным годам 

 (Інструкцыя аб парадку запаўнення формаў дакументаў персаніфікаванага ўліку, 

зацверджаная 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-3 «Індывідуальныя звесткі» прадстаўляецца ў 

адпаведнасці з тэрмінам, устаноўленым для формы ПУ-3 (Пастанова праўлення 

Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай 

абароны Рэспублікі Беларусь ад 29.06.2009 №10 «Аб зацвярджэнні форм 

дакументаў і інструкцыі па фармату дакументаў персаніфікаванага ўліку»).  

 

*-ці маюцца іншыя тэрміны прадстаўлення дакументаў персаніфікаванага ўліку, 

якія пазначаны ў пунктах 14,15 і 16 Правілаў. 

 

 III. Налічваць і пералічваць у поўным аб'ѐме і ва ўстаноўленыя 

заканадаўствам тэрміны абавязковыя страхавыя ўзносы і іншыя плацяжы 

ў бюджэт фонду (Палажэнне аб выплаце абавязковых страхавых узносаў, 

узносаў на прафесійнае пенсійнае страхаванне і іншых плацяжоў у бюджэт 

дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва 

Рэспублікі Беларусь, зацверджанае Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

16.01.2009 № 40). 



 

 Працадаўцам, у якіх маюцца працоўныя месцы з асаблівымі ўмовамі 

працы, занятасць на якіх мяркуе прафесійнае пенсійнае страхаванне, у 

органы Фонду неабходна прадстаўляць: 

 форму ПУ-6 «Індывідуальныя звесткі на прафесійнае пенсійнае 

страхаванне» штоквартальна да 25 чысла наступнага за 

справаздачным перыядам месяца (Інструкцыя аб парадку запаўнення 

формаў дакументаў персаніфікаванага ўліку, зацверджаная 

Пастановай праўлення Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва 

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 

19.06.2014 №7),  

 звесткі аб выніках ацэнкі ўмоў працы на працоўных месцах з 

асаблівымі ўмовамі працы: загад аб зацвярджэнні Пераліку для мэтаў 

прафесійнага пенсійнага страхавання і сам электронны пералік для 

мэтаў ППС у працягу 5 рабочых дзен пасля яго зацвярджэння 

(Палажэнне аб крытэрыях ацэнкі ўмоў працы для асобных катэгорый 

працаўнікоў і (альбо) асаблівасцяў (відаў) выконваемых работ для 

мэтаў прафесійнага пенсійнага страхавання і парадку іх прымянення, 

зацверджанае пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

09.10.2008 N 1490 "Аб некаторых пытаннях прафесійнага пенсійнага 

страхавання", пункт 26 Палажэння №40 - гл. вышэй). 

 налічваць і пералічваць у поўным аб'ѐме і ва ўстаноўленыя 

заканадаўствам тэрміны ўзносы на прафесійнае пенсійнае страхаванне 

і іншыя плацяжы ў бюджэт фонду (Палажэнне №40 - гл. вышэй). 

 

Увага!!!  

 

 Згодна з арт. 23.16 Каап РБ непадаванне ў вызначаныя тэрміны дакументаў, 

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

прадстаўлення прадугледжана заканадаўчымі актамі, альбо прадстаўленне такіх 

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

несапраўдныя звесткі, цягне папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

дваццаці базавых велічынь. 

 

 Згодна з арт. 11.54 КоАП РБ нявыплата або няпоўная выплата ва 

ўстаноўлены тэрмін абавязковых страхавых узносаў або узносаў на прафесійнае 

пенсійнае страхаванне ў бюджэт дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай 

абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь на суму больш за дзесяць базавых 

велічынь цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад дзвюх да дваццаці базавых 

велічынь, а на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу - у 

памеры 20% ад нявыплачанай сумы названых узносаў. 

 

  Праграмныя комплексы і інструкцыі па падрыхтоўцы дакументаў 

персаніфікаванага ўліку і ведамаснай справаздачнасці, а гэтак жа па падлучэнні 

да парталу Фонду размешчаны на сайце партала www.portal.ssf.gov.by. 

 
 


