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Андрію Качалову
foi+request-92897-bae5231e@
dostup.pravda.com.ua

Шановний Андрію Васильовичу!

Розглянувши Ваш запит від 22.09.2021 (вх. № 1057/11 від 23.09.2021), Пенсійний
фонд України повідомляє.

Відповідно до статті 114 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058) право на пенсію за віком на пільгових
умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів
України, та за результатами атестації робочих місць, зокрема, після досягнення 50 років
і за наявності у чоловіків страхового стажу від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не
менше 10 років на зазначених роботах.

Відповідно до статті 24 Закону №1058 страховий стаж – це період (строк),
протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному
страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж після 01.01.2004 обчислюється територіальними органами
Пенсійного фонду за даними, що містяться в Державному реєстрі загальнообов’язкового
державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб).

Згідно пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 (із
змінами), для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі
довідки підприємств або організацій.

У разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб інформації щодо сплати страхових
внесків за періоди роботи з 01.01.2004 такі періоди до страхового та пільгового стажу
не враховуються.

Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464) Пенсійний
фонд України відповідно до покладених на нього завдань формує та веде реєстр
застрахованих осіб.

Відомості до реєстру застрахованих осіб, зміни, уточнення до них вносяться в
електронній формі в автоматичному режимі на підставі відомостей, що надходять з

Мастюгіна Галина Іванівна

КНЕДП - ІДД ДПС

77C3D019DC5797CBF67EC99EAA8438C0D346F9F1EE0C020ED0A8CF1C95569B7A01

28.09.2021

Пенсійний фонд України

28.09.2021
2800-030201-8/47987

mailto:info@pfu.gov.ua
mailto:info@pfu.gov.ua
mailto:info@pfu.gov.ua
mailto:info@pfu.gov.ua
mailto:info@pfu.gov.ua
mailto:info@pfu.gov.ua
mailto:info@pfu.gov.ua
nau://ukr/461-2016-п/
nau://ukr/461-2016-п/
nau://ukr/461-2016-п/
nau://ukr/461-2016-п/
nau://ukr/461-2016-п/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0476-18?find=1&text=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8+#w1_4


2

джерел згідно до статті 18 Закону № 2464, зокрема, відомостей про нараховану
заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих
осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, сформованих на підставі
даних, поданих страхувальником у складі звітних відомостей.

Згідно зі змінами, внесеними Законом України від 04.07.2013 № 406-VII до
Закону № 2464, забезпечення адміністрування єдиного внеску шляхом його збору,
ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного
внеску, а також встановлення форми, строків і порядку прийняття та обробки звітності,
узагальнення практики застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного
внеску входить до завдань та функцій центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (на сьогодні – Державна
податкова служба України).

У порядку міжвідомчого обміну інформацією Державна податкова служба України
надає Пенсійному фонду України, зокрема, звітні відомості страхувальників та
інформацію про стан сплати єдиного соціального внеску.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2021 року набули чинності Закони України від
19.09.2019 № 116-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання
єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування і податку на доходи фізичних осіб” та № 115-IX “Про внесення змін до
Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”, якими змінено порядок подання звітності про нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема,
передбачено подання звітності про нарахування єдиного внеску в розмірах, визначених
відповідно до Закону № 2464  у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб
(єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного
внеску у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України.

Наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587, затверджено нову форму
Податкового розрахунку, Порядок заповнення та подання податковими агентами
Податкового розрахунку (далі – Порядок).

Відповідно до розділу ІІ Порядку податковий розрахунок подається окремо за
кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом
40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Тобто податковий розрахунок за IІI квартал 2021 року буде подано у період з 01
жовтня по 10 листопада 2021 року.

Податковий розрахунок за липень 2021 року (ІІІ квартал 2021 року), поданий
страхувальником ПАТ “ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС” (ЄДРПОУ 05476747)
26.08.2021 з типом “Звітний” як “Довідковий” для призначення пенсії.

Інформація зі звітних відомостей з позначкою “Довідкова” використовується
виключно як довідкова інформація та не передбачає нарахування зобов’язань щодо
сплати єдиного соціального внеску в певному розмірі. Таким чином, немає можливості
визначити повноту нарахування та сплати єдиного соціального внеску в повному обсязі
за певний період.
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Враховуючи зазначене, розрахунок страхового стажу буде здійснено після
надходження відповідних звітних відомостей та за умови сплати єдиного соціального
внеску.

Додатково повідомляємо, що враховуючи численні запити, скарги, та зауваження
страхувальників, Пенсійним фондом України проведено аналіз поданих Розрахунків за І
квартал 2021 року. Результати проведеного аналізу засвідчили, що об’єднання звітності з
податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску з встановленням квартального
періоду звітування створює різного роду проблеми як для страхувальників так і для
застрахованих осіб.

Враховуючи зазначене, Пенсійним фондом України ініційовано зміни до
законодавства щодо встановлення щомісячної періодичності подання податкового
розрахунку, які наразі узгоджуються із зацікавленими органами.

З повагою

Заступник директора департаменту –
начальник управління контролю
та розгляду звернень громадян Галина МАСТЮГІНА

Галина Рєзнік 285 90 64
Тетяна Старовойт 286 60 96


