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Шановний Анатолію Івановичу!
Розглянувши Ваш запит від 10.10.2020 (вх. № 1052/11 від 12.10.2020),
Пенсійний фонд України повідомляє.
Відповідно до статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058) військовослужбовці, які
брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення,
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях в районах їх здійснення, особи, яким надано статус учасника бойових дій
відповідно до пунктів 20 і 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних,
яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», мають право
на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення, зокрема, чоловіками
55 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років.
Відповідно до статті 24 Закону № 1058 періоди трудової діяльності та інші
періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання
чинності цим Законом (до 01.01.2004), зараховуються до страхового стажу в
порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків,
передбачених цим Законом.
З 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться у
Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Згідно статті 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Порядку
підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (далі – Порядок), основним
документом, що підтверджує стаж роботи (до 01.01.2004), є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій
книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи
про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні
в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру, довідки, виписки із наказів,
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особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення,
характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання
та інші документи, які містять відомості про періоди роботи (пункт 3 Порядку).
Згідно статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, який набрав чинності з
01.01.2011 (далі - Закон № 2464) на добровільну сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) мають
право особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з
роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4, та не належать до
платників єдиного внеску, визначених пунктами 4, 5 та 51 частини першої статті 4
цього Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або
постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Зазначені особи укладають договір про добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – договір про
добровільну участь) з відповідним податковим органом.
Договором про добровільну може бути передбачена одноразова сплата
особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за
період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року).
Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, може бути
здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами
першою, третьою та четвертою статті 10 Закону № 2464. Сума сплаченого єдиного
внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний
страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску,
обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску,
встановленої на дату укладання договору.
Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 12 Закону № 2464,
Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, адміністрування єдиного внеску
шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати, здійснення
контролю за сплатою єдиного внеску, а також надання роз’яснення з питань
застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, здійснює
Державна податкова служба України.
З повагою
Заступник директора департаменту –
начальник управління контролю
та розгляду звернень громадян
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