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Шановна Ірино Володимирівно!

Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації від 09.04.2020
№ 0069, зареєстрований в Пенсійному фонді України 09.04.2020 за № 407/11, в
межах компетенції, повідомляємо.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058) страховий стаж – 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, набутий після 01.01.2004, зараховується органами
Пенсійного фонду України за даними, що містяться в системі персоніфікованого
обліку. Інформація про застрахованих осіб в системі персоніфікованого обліку
(з 2011 року - реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування) формується,
зокрема, на підставі даних, поданих страхувальником у складі звітних
відомостей та інформації про сплату внесків.

Разом з тим, Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
Розділ XV Прикінцевих положень Закону № 1058 доповнено пунктом 145.

Згідно пункту 145 Розділу XV Прикінцевих положень Закону № 1058,
зокрема, фізичним особам - підприємцям, у тому числі тим, які обрали
спрощену систему оподаткування, які не сплачували страхові внески за періоди
з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року на підставі пункту 910 розділу
VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
зазначені періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові
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суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного
законодавством для кожного з таких періодів.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
(із змінами, внесеними Законом України від 04.07.2013 № 406-VII),
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 – Державної податкової служби України.

Враховуючи зазначене, для отримання роз’яснень щодо сплати єдиного
соціального внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року
радимо звернутися до Державної податкової служби України.
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