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________________________________________________________________________________

від _____________ 20__ р. № _______ На № __________ від ___________ 20__ р.

Рахункова палата

На лист Рахункової палати від 09.11.2021 № 16-2784 Пенсійний фонд
України (далі – Пенсійний фонд) повідомляє, що Звіт про результати аудиту
ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині
контролю за повнотою нарахування та сплати до державного бюджету збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування і рішення Рахункової палати від
12.10.2021 № 24-4 розглянуто та проведено відповідну роботу щодо реалізації
наданих рекомендацій.

Зокрема, Пенсійним фондом надано пропозиції Міністерству соціальної
політики України (далі – Мінсоцполітики) щодо правового унормування системи
адміністрування збору з окремих видів господарських операцій, зокрема
передачі функцій з адміністрування збору з окремих видів господарських
операцій Державній податковій службі України.

Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення
змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з
окремих видів господарських операцій” щодо звітування про нарахування та
сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг
стільникового зв’язку.

Розроблено та погоджено з Мінсоцполітики проєкт постанови правління
Пенсійного фонду України “Про затвердження Порядку подання звітів через
вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України”.

Органами Пенсійного фонду здійснюється моніторинг сплати збору у
процесі набуття права власності на легкові автомобілі під час здійснення їх
реєстрації в сервісних центрах МВС.

Пенсійним фондом розроблено заходи щодо виконання рекомендацій
Рахункової палати за результатами аудиту ефективності виконання повноважень
органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та
сплати до державного бюджету збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування, що додаються.

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.
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ЗЛТВЕРЛЖУЮ

Голова правлiння

Пенсiйного фо"ду УкраiЪ

нiй КАПIНУС

Заходи
щодо виконання рекомендацiй PaxyнKoBoi палати

за реryльтатrмп аудпту ефекгхвпостi впкопдння повноважепь орпанамп впконавчоi нrадш в частпнi копцtоJIю зп

повнOтою ЕарацIвапня та спJrатп до деряrавпого бюшкету бору на обов'язкове дерлсавпе пенсif,пе сгрх).ванЕя

J\lb

з/п

Рекоменда цii Рахун ковоТ
палати (рi-еннл Рахун KoBoi

палати вiд 12 жовтня
202I року ЛtЬ 24-4)

Вжитi заходи Запланованi заходи
Вiдповiдальнi

виконавцi
TepMiH

виконання

1 2 3 4 -э 6
I Рекомендувати Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни
доручитиз

1. MiHicTepcTBy соцiагrьноi
полiтики УкраТни (даrri
Mi нсоцполiтики), MiHicTepcTBy

фiнансiв УкраIни та
MiHicTepcTBy цифровоТ
трансформацii УкраТни
спiльно iз заiнтересованими
органами державноi влади

розробити проекти
законодавчих aKTiB щодо

Пiдготовлено та
надiслано
Мiнсоцполiтики
пропозицiТ щодо
правового унормування
системи
адмiнiстрування збору
з окремих видiв
господарських
операцiй, зокрема

Погодження проскту
акта у разi його
надходження

Ковпашко I. В.,
Король Т. I.,
Калrита IO. М.,
Рябцева Т. Б.

Протягом
30 днiв пiсля
надходження
проскту акта



внесення змiн до Бюджетного
кодексу УкраТни, Закону
Украiни "Про збiр на
обов'язкове державне
пенсiйне страхування" вiд
26.06.Т997 J\b 400 та iнших
нормативно-правових aKTiB у
частинi
унормування

правового
системи

адмiнiстрування збору з
окремих видiв господарських
операцiй, визначення порядку
облiку та контролю за
сплатою цих платежiв до
державного бюджету,
запровадженнrI
вiдповiдагlьностi платникiв
Збору у разi повноТ або
частковоi несплати

передачi фу"*цiй з
адмiнiстрування збору
з окремих видiв
господарських
операцiй Лержавнiй
податковlи службi
УкраiЪи (дагri ШС)
або змiни призначеннrI
сплати (лист вiд
30.11 .202I за
Jчь 2800-040 103 -5158855)

1.1 Спiльно з Пенсiйним фондом
УкраТни (даr,i - Фонд) та ЩПС
розробити проекти
законодавчих aKTiB щодо
забезпечення облiку, подання
к€lзенними пiдприсмствами
пробiрного контролю до ЛПС
звiтностi про нарахування
(утримання) та сIIлату збору
на обов'язкове державне
пенсiйне страхування пiд час

Розробка та
надсилання
Мiнсоцполiтики
проскту законодавчого
акта щодо
запровадження облiку,
подання казенними
пiдприемствами
пробiрного контролю
до ЛПС звiтностi про
нарахування та сплату

Король Т. I.,
Ковпашко I. В.,
Кагrита IO. М.,
Рябцева Т. Б.

01.08.2022
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здiйснення клеймування
ювелiрних та побутових
виробiв державним пробiрним
кгrеймом у розрiзi платникiв,
контролю за сплатою цього
збору на Bcix етапах
справляння

збору на обов'язкове
державне пенсiйне
страхування пiд час
здiйснення
клеймування
ювелiрних та
побутових виробiв
державним пробiрним
клеймом

т.2 СпiльнозМВСiФондом
розробити проекти
законодавчих aKTiB Iцодо:

визначення
об'скта оподаткування з
операцiй пiд час набуття права
власност1 на легковl
автомобiлi, ввезенi через
митнпй кордон Украiни, з
прив'язкою до справедливоТ
(ри"ковоi) BapTocTl
транспортних засобiв, зокрема
не нижче митноi BapTocTi

Розробка та
направлення
пропозицiй
Мiнсоцполiтики щодо
внесення змiн до
законодавчих aKTiB у
частинi змiни
визначення BapTocTi
легкових автомобiлiв,
ввезених через митний
кордон УкраiЪи для
сплати збору на
обов'язкове державне
пенсiйне страхування,
а саме з BapTocTi не
нижче зазначеноТ у
вантажно-митнiй
декларацiI

Король Т. I.,
Ковпашко I. В.,
Калrита [О. М.,
Рябцева Т. Б.

01.07.2022

- запровадження
монiторинry сплати збору пiд
час набуття права власностi на

Територiагrьними
органами Фонду
здiйснюеться

Iнiцiювати перед МВС
оприлюднення
iнформацiТ про

Ковпашко I. В.,
Поротнiкова Н. I.

Протягом року
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легковi автомобiлi пiд час
здiйснення ik реестрацiТ в
сервiсних центрах МВС

монiторинг сплати
збору у процесi набуття
права власностi на
легковi автомобiлi пiд
час здiйснення Тх

ресстрацii в сервiсних
центрах МВС. За
даними звiтностi
територiалrьних органiв
Фонду за сiчень
жовтень 202I року,
проведено
1095 перевiрок,
виявлено 937 порушень
та донараховано
4,З млн грн

кiлькiсть
заресстрованих
легкових автомобiлiв,
у тому числi тих, що
пiдлягають першiй
державнiй ресстрацiТ

- вжиття невiдкIIадних
заходiв дJIя отриманнrI
територiагrьними органами
Пенсiйного фонду постiйного
доступу до
державного

Сдиного
реестру

визначеному постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 25.03.20 1б J\b 260 ".Щеякi
питання надання iнформацiТ
про заресстрованi транспортнi

Координацiя роботи
територiалrьних
органiв Пенсiйного
фо"ду УкраТни щодо
отримання постiйного
доступу до СДРТЗ у
порядку, визначеному
Постановою J\b 260

Ковпашко I. В.,
Малецький О. М.,
Поротнiкова Н. I.,
Боршовська В. П.,
начаJIьники
головних

управлiнь
Пенсiйного фонду
УкраТни в
областях та
м. Киевi

Протягом року
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засоби, ix власникiв та
наJIежних користувачiв" (даrri

Постанова Jф 260),
запровадженнrI автоматичного
обмiну iнформацiсю про
сплачений збiр на обов'язкове
державне

rl/

пенсlине
страхування пiд час набуття
права власностi на легковi
автомобiлi у процесl
здiйснення iх ресстрацiI в
сервiсних центрах МВС

1.3 Спiльно з MiHicTepcTBoM
юстицiТ УкраТни, Фондом та
ШС розробити проекти
законодавчих aKTiB щодо
поданнrI нотарiусами до
органiв Фонду звiтностi у
розрiзi операцiй iз
зазначенням BapTocTi
нерухомого майна, суми
сплаченого збору, показникiв
щодо звiльнення вiд сплати
збору з передбачених
законодавством пiдст8в, а
також визначення
вiдповiдалrьностi HoтapiyciB за
неподання
подання)

(несвосчасне
звiтностi про

Опрацювання
надання
Мiнсоцполiтики
пропозицiТ

та

щодо
внесення змiн до
законодавства в
частинi удосконалення
форми звiтностi про

укладенi договори
купiвлi-продажу
неруr(омого майна та
запровадження
вiдповiдагlьностi
HoTapiyciB за
неподання
(несвоечасне подання)
зазначенот звiтностi

Король Т. I.,
Ковпашко I. В.,
Калlита [О. М.,
Рябцева Т. Б.

Протягом
2022 року



ушtаденi договори купiвлi-
продажу нерухомого майна
або внесення до неТ

недостовiрних даних

ш Рекомендувати Пенсiйному
фонду Украiни:

2.| вжити заходiв щодо ycyHeHHrI
недолiкiв i порушень,
встановлених пiд час аудиту, у
частинi забезпечення облiку та
контролю за нарахуванням
(уrриманням) i сплатою до
державного бюджету збору з

окремих видiв господарських
операцiй

Розроблено проскт
постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни "Про
внесення змiн до
Порядку сплати збору
на
державне

обов'язкове
пенсiйне

страхування з окремих
видiв господарських
операцiй", якими2

зокрема, доповнено
форму Звiту про
нарахування та сплату
збору на обов'язкове
державне

. i,,

пенсlине
страхування з BapTocTi
послуг стiльникового
зв'язку показником
"сшIьдо розрахункiв на
початок та на кiнець
звiтного перiоду".
Проскт погоджено iз

1) проведення анаJIiзу

даних звiтiв, поданих
казенними
пiдприсмствами
пробiрного контролю
щодо сплати збору на
обов'язкове державне
пенсiйне страхування
пiд час клеймування
ювелiрних та
побутових виробiв. За

результатами
проведеного анаJIiзу
iнформування
MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни про
несплаченi суми
збору;

2) пiдготовка
територiалlьним
органам Пенсiйного

Король Т. I.,
Кагlита Ю. М.

Король Т. I.,
КагlитаЮ. М.

IЦоквартшIу до
30 числа мiсяця,
наступного за
звiтним
квартаIIом

IЦопiвроку до
10 числа другого
мiсяця,



yciMa заiнтересованими
органами

фо"ду Украiни
оглядових листiв про
стан HapaxyBaHHrI та
сплати збору на
обов'язкове державне
пенсiйне страхування
та поданнrI звiтностi
платниками для
вжиття заходiв щодо
усунення недолiкiв

наступного
за звiтним
пiврiччям

2.2 забезпечити погодженнrI в
Мiнсоцполiтики та
затвердження правлiнням
Пенсiйного фонду проекту
постанови правлiння
Пенсiйного фо"ду УкраТни
"Про затвердження порядку
поданнrI звiтiв через вебпортал
електронних послуг
Пенсiйного фонду УкраiЪи"

Розроблено
погоджено
Мiнсоцполiтики проскт

та
з

постанови
пенсiйного
УкраiЪи

правлiння

фонду
"Про

затвердження Порядку
подання звiтiв через
вебпортilл електронних
послуг пенсiйного
фо"ду УкраТни"

Погодження проекту
акта з yciMa
заiнтересованими
органами та поданнrI
прийнятоТ постанови
правлiння Пенсiйного
фо"ду УкраТни на
державну реестрацiю
до MiHicTepcTBa
юстицiТ УкраТни

Мыlецький О. М.,
Ковпашко I. В.,
Король Т. I.,
Боршовська В. П.,
Калrита [О. М.,
Рябцева Т. Б.

01.02.2022

2.з затвердити порядок
органiзацiТ i проведеннrI
контроль но- пере вiрочноi
роботи та реагliзацiТ матерiалriв
перевiрок у частинi
нарахування i сплати до
державного бюджету збору з

Розробка пропозицiй
щодо органiзацiТ i
проведення
контрольно-
перевiрочноi роботи та

реаJIiзацiТ матерiагliв
перевiрок у частинi

Ковпашко I. В.,
Поротнiкова Н. I.

Протягом
6 мiсяцiв пiсля
прийняття акта
щодо правового

унормування
системи
адмiнiстрування
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окремих видiв господарських
операцiй

HapaxyBaHHrI i сплати
до державного
бюджету збору з

окремих видiв
господарських
операцiй

збору з окремих
видiв
господарських
операцiй

Алла ШУЛяк


