
Самазанятым асобам 

Проста аб дзяржаўным сацыяльным страхаванні 

 

Самазанятасці асобы з 1 студзеня 2019 года атрымалі права на 

добраахвотнай аснове ўдзельнічаць у забеспячэнні свайго пенсійнага 

будучыні. Для гэтага неабходна выплачваць абавязковыя страхавыя 

ўзносы ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і 

сацыяльнай абароны (далей – Фонд). 

Дадзеная магчымасць прадастаўлена Указам Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 27 снежня 2018 г. № 500 "аб дзяржаўным сацыяльным 

страхаванні". Раней у іх такой магчымасці не было, і названыя 

грамадзяне маглі разлічваць толькі на сацыяльную пенсію. 

Увядзенне гэтай нормы з'яўляецца вельмі актуальным з улікам 

падзей, якія адбываюцца ў пенсійным заканадаўстве ў частцы 

павышэння пенсійнага ўзросту і павелічэння патрабаванага стажу працы 

з выплатай узносаў.  

Што трэба зрабіць самазанятасці асобе, каб выплачваць 

абавязковыя страхавыя ўзносы?  

Перш за ўсё, трэба стаць на ўлік у раённым аддзеле фонду па 

месцы свайго жыхарства (адрасы і кантактныя дадзеныя раённых 

аддзелаў фонду можна знайсці на дадзеным сайце ў раздзеле 

«тэрытарыяльныя органы фонду»). 

Для гэтага неабходна:  

прыйсці ў раённы аддзел фонду па месцы свайго жыхарства; 

прад'явіць дакумент які сведчыць асобу і копію квітанцыі аб 

выплаце адзінага падатку (ці іншы дакумент, які пацвярджае 

ажыццяўленне дзейнасці, якая не адносіцца да прадпрымальніцкай); 

напісаць заяву аб пастаноўцы на ўлік (бланк заявы выдасць 

супрацоўнік Фонду). 

Напрыклад. 

Фізічная асоба, якая пражывае ў Першамайскім раёне г. Мінска, 

аказвае Цырульні паслугі і выплачвае адзінай падатак. У выпадку 

выканання жадання выплачваць узносы на пенсійнае страхаванне, 

дадзенае фізічная асоба павінна звярнуцца ў Першамайскі раённы 

аддзел Мінскага гарадскога ўпраўлення Фонду з пашпартам і 

дакументам, які пацвярджае выплату падатку. У аддзеле трэба будзе 

запоўніць заяву аб пастаноўцы на ўлік.  

Другім крокам стане непасрэдна выплата узносаў. Пры гэтым 

выплачваць іх можна штотыдзень, штомесяц або адзін раз у год – - па 

выбары грамадзяніна. 

Памер узносаў складае 29 працэнтаў ад сумы даходу, заяўленага 

самазанятасці самастойна. Галоўнае – заяўленая сума даходу не можа 



быць менш мінімальнай заработнай платы (з 1 студзеня 2019 г. – 330 

рублёў).  

Акрамя таго, самазанятасці асобы маюць права выплачваць 

абавязковыя страхавыя ўзносы толькі за перыяды ажыццяўлення 

дзейнасці.  

Канчатковы разлік за папярэдні год неабходна вырабіць   

не пазней за 1 сакавіка. 

Самазанятасці асобы павінны разумець, што заяўлены імі даход і 

будзе ўлічаны пры вылічэнні пенсіі, а перыяды выплаты узносаў 

уключаны ў стаж для яе прызначэння. 

Напрыклад. 

Фізічная асоба ў перыяд з студзеня па май і з верасня па снежань 

займалася рэпетытарствам і за дадзены перыяд вырабіла выплату 

страхавых узносаў зыходзячы з памераў мінімальнай заработнай платы. 

У такім выпадку і ў страхавы стаж яму будзе ўключана 9 месяцаў, а для 

разліку пенсіі прынятая мінімальная заработная плата. 

Якім чынам можна ажыццяўляць плацяжы? 

Плацяжы самазанятымі асобамі могуць ажыццяўляцца наяўнымі 

грашовымі сродкамі ў касы банкаў ,а таксама з выкарыстаннем 

плацежна-даведачных тэрміналаў, інфакіёскаў, інтэрнэт-банкінгу, 

мабільнага банкінгу, банкамата, прылад прыёму наяўных грошай (cash-

in) і іншых пунктаў банкаўскага абслугоўвання, падлучаных да сістэмы 

"Разлік" (АРІП) (падрабязная інструкцыя даступная па спасылцы: 

https://ssf.gov.by/ru/erip-ru/ ). 

Як адзначалася вышэй, самазанятасці асобы маюць права 

выплачваць абавязковыя страхавыя ўзносы толькі за перыяды 

ажыццяўлення сваёй дзейнасці. 

Перыяды ажыццяўлення і (або) неажыццяўлення дзейнасці і сумы 

выплачаных узносаў адлюстроўваюцца самазанятымі асобамі ў 

дакументах персаніфікаванага ўліку, а менавіта ў індывідуальных 

звесткі па форме ПУ-3 (Далей – ПУ-3).  

Запоўніць паказаную форму можна з дапамогай спецыяльнага 

праграмнага комплексу (Увод ДПУ) прызначанага для падрыхтоўкі 

дакументаў персаніфікаванага ўліку (праграмны комплекс можна 

спампаваць па спасылцы: https://ssf.gov.by/ru/po-fonda-ru/ ). 

Пры ўзнікненні складанасцяў з запаўненнем формы ПУ-3 

самазанятасці асобе заўсёды дапамогуць у органах фонду. 

Што тычыцца тэрмінаў прадастаўлення формы ПУ-3, то яна 

прадастаўляюцца ў органы фонду адзін раз у год, не пазней 31 сакавіка 

за папярэдні год. 

Дакументы могуць быць прадастаўлены ў электронным фармаце (з 

дадаткам раздрукаваных дакументаў на папяровым носьбіце, 



падпісаных самазанятасці асобай) у раённы аддзел фонду па месцы 

пастаноўкі на ўлік, а таксама ў выглядзе электроннага дакумента, 

заверанага электронна-лічбавым подпісам. Электронныя дакументы 

могуць прадстаўляцца з выкарыстаннем сеткі Інтэрнэт шляхам звароту 

на web-партал фонду (http://portal.ssf.gov.by). 

Даведачны.  

Пацверджанне стажу і заробку для прызначэння пенсіі з 

01.01.2003 ажыццяўляецца на падставе звестак, якія змяшчаюцца ў 

індывідуальным асабовым рахунку застрахаванай асобы.  

Інфармацыю, якая змяшчаецца ў індывідуальным асабовым 

рахунку, можна атрымаць у органе Фонду пры звароце з дакументам, 

які сведчыць асобу і страхавым сведчаннем дзяржаўнага сацыяльнага 

страхавання, запоўніўшы заяву. 

Такім чынам, для фарміравання пенсійнага будучага 

самазанятасці асобе неабходна: 

- стаць на ўлік у орган фонду па месцы жыхарства; 

– выплачваць абавязковыя страхавыя ўзносы-канчатковы разлік за 

папярэдні год неабходна вырабляць не пазней за 1 сакавіка; 

- прадстаўляць дакументы персаніфікаванага ўліку штогод не 

пазней за 31 сакавіка. 


