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Умови провqдення перерахчнкч пенсiй

починаючи з квiтня 2018-го органи Пенсiйного фонду щороку автоматично
перераховують пенсiТ працюючим пенсiонерам без ixHir звернень. Порядком
проведення перерахунку пенсiй особам, якi продовжують працювати, вGтановлено
частиною 4 cTaTTi 42 Законом УкраТни "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне
страхування" (далi - 3акон 105s) i постановою правлiння Пенсiйно.Ь бо"ду УкраТниNs 10_1 вaд 18.05.20,t8 "Про 3атвердження hорядкУ перерахункУ пенсiй без
додаткового звернення особи...''

3азначеними нормативно-правовими актами передбачено, що 1 квiтня, без
додаткового звернення особи, органи Пенсiйного фонду Укратни проводять
перерахунок пенсiй тим пенсiонерам, якi на 1 березня Року,-в якому здiйснюеться
перерахунок, набули право на його проведення. lнакцlе кажучи, якlцо особа пiсля
при3начення або попереднього перерахунку пенсiт продоЁжувала працювати йнабула не менше як 24 мiсяцi страхового стажу, або менще 
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24 мiсяцi ariaro"o.o

cTa)t(y, але пiсля призначення чи попереднього перерахунку пройщло не й""r" 
"*два роки, то з 'l квiтня 2021 року Тй буде здiйснено автоматичний перерахунок пенсii.

нагадуемо, Що страховий стаж пiсля 1 сiчня 2оо4 року обчислюеться за даними
реестру застрахованих осiб flержавного реестру загальнообов'язкового державного
соцiального страхування на пiдставi поданих страхувальниками звiтiв та пiсля
надходження даних про сплату сдиного внеску.
3 1 сiчня 2021 рокУ набули чинностi змiни до 3акону УкраТни "Про збiр та облiк
единого внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування', i
податкового кодексу Укратни, яким передбачено подання единот звiтностi з единого
внеску на зегальнообов'язкове державне соцiального страхування i податку на
доходи фiзичнх осiб щокварталу (замiсть rцомiсяця). Строки подання такот звiтностi
(податкового розрахунку) встановлено Податковим кодексом УкраТни 40
календарних днiв, lцо настають за ocTaHHiM календарним днем звiтного кварталу.

З огляду на зазначене, данi про страховий стаж за певний квартал будуть
вiдображенi в peecTpi не ранiше як у серединi наступного кварталу. Отже, на
1 квiтня 202't року даних про страховий стаж та заробiтну плату за сiчень i лютий
2021 року в PeecTpi не буде. Автоматичний перерахунок працюючим пенсiонерам
бУде проведено пiсля надходження вiдомостей про сплату единого внеску за цей
перiод.
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