
Твае ашчаджэнні 
на будучыню

Як працуе PPK?
Унёскі на твой рахунак PPK будуць ісці з трох крыніц:

  Ад цябе – працаўніка
  Ад твайго працадаўцы
  Ад дзяржавы 
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Пасля сваіх 60 год ты можаш пачаць 
здымаць сабраныя ашчаджэнні, 
незалежна ад таго, працуеш ты ці не.

Як ты можаш зняць свае ашчаджэнні самым  
простым і выгадным спосабам, каб не плаціць 
падатак на прыбытак з капіталу?

!!

За адным разам здымеш 25% сваіх сродкаў, а рэшту  
ў 75% - у растэрміноўку як мінімум у 120 выплат (за 10 
год ці болей).

Нізкія кошты

Няма пабораў ад унёскаў і выплат, а таксама схаваных 
коштаў. Масімальны ліміт кошту кіравання фінансавай 
інстытуцыяй – гэта 0,6% ад вартасці актываў нетта на 
працягу года.

Можаш забраць усе свае сродкі ў любы момант – яны 
вяртаюцца да цябе за выключэннем:повертаються 
до Вас зменшені:

  30% ад выплат твайго працадаўцы

 (сродкі ідуць на твой індывідуальны рахунак у ZUS),

  Даплаты з боку дзяржавы,

  Належны падатак на прыбытак з капіталу.
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Гэта таго
варта 

Працадаўца 

Працаўнік

Дзяржава



Вось сітуацыі, у якіх ты можаш 
выкарыстаць сабраныя сродкі  
да сваіх 60 год:

Унёскі з твайго заробку:

Унёскі твайго працадаўцы:

Унёскі дзяржавы:

Сродкі, сабраныя ў PPK  - гэта 
твая прыватная ўласнасць. Яны 
перадаюцца ў спадчыну, іх можна 
забраць у любы момант. Таксама  
ў любы момант можна зноў пачаць 
збіраць сродкі ў PPK.

  асноўны ўнёсак – 2% заробку брутта або не меней за 
0,5% заробку брутта, калі твой штомесячны агульны 
заробак не перавышае 120% мінімальнага заробку;

  дабраахвотны дадатковы ўнёсак – да 2% заробку 
брутта.

  Асноўны ўнёсак – 1,5% ад твайго заробку брутта

  Дадатковы ўнёсак – да 2,5% ад твайго заробку брутта

У выпадку сур’ёзнай хваробы сваёй, жонкі, мужа  
ці дзіцяці (да 25% сродкаў без абавязку вяртання);

На пакрыццё ўласнага ўнёску, калі бярэш крэдыт на 
кватэру ці будову дома (у памеры да 100% сродкаў з 
абавязкам вяртання за 15 год) -  тычыцца асоб да 45 год;

Калі вырашаеш перадаць ашчаджэнні на іншы рахунак 
(напрыклад, пры змене працадаўцы).

  Пачатковы ўнёсак у памеры 250 зл. (аднаразова),

  Гадавая даплата ў памеры 240 зл.

ШТО ДАЛЕЙ З ТВАІМІ 
АШЧАДЖЭННЯМI?

Змест гэтага матэрыялу мае выключна інфармацыйны характар. Гэты змест не замяняе абавязковых заканадаўчых актаў 
і за кожным разам павінен разглядацца на падставе актуальных патрабаванняў заканадаўства. Гэты змест не з’яўляецца 
юрыдычнай фінансавай кансультацыяй ці афіцыйным тлумачэннем абавязковых патрабаванняў права.


