
Чи може уповноважена особа подати за ФО заяву про 

добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування? 
 

ЗІР, категорія 301.05 

Відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 10 Закону України від 08 липня 

2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платники, які 

мають право на добровільну сплату єдиного внеску єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) подають до органу доходів і зборів 

за місцем проживання відповідну заяву в порядку та за формою, встановленими 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

Згідно з п. 19.1 ст. 19 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                               

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків веде справи, 

пов’язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь 

платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого 

представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права 

на особисту участь у таких відносинах. 

Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати 

представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, 

на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною 

особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, 

має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства (п. 19.2 ст. 19 ПКУ). 

Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ (п. 19.3 

ст. 19 ПКУ). 

Статтею 244 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV із змінами 

та доповненнями (далі – ЦКУ) визначено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, 

може здійснюватися за довіреністю (документ, що видається однією особою іншій особі 

для представництва перед третіми особами). 

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має 

вчинятися правочин (ст. 245 ЦКУ). 

Згідно з ст. 34 Закону України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII «Про нотаріат» 

однією з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є посвідчення правочинів, в тому числі 

довіреностей. 

Таким чином, уповноважена особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо 

представлення інтересів платника податків в контролюючих органах та здійснення 

відповідних правочинів, може подати за фізичну особу заяву про добровільну участь у 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. 


