
 (Окружний адміністративний суд в який подається позовна заява)
(адреса кружного адміністративного суду в який подається позовна заява)

Позивач:

ПІБ позивача
місце проживання (реєстрації) позивача

Тел. Позивача
Ел. Адреса Позивача

Відповідач:
Управління Пенcійного фонду України

в (найменування територіального управління ПФУ)
(адреса)

Код ЄДРПОУ _________

Адміністративний позов

про повернення безпідставно сплачених коштів у розмірі (цифрами) грн. (прописом 
гривень)

(Дата заключення договору купівлі-продажу квартири) між мною та (ім’я чи 
найменування продавця) було укладено договір купівлі-продажу квартири, посвідчено 
нотаріусом (ПІБ нотаріуса) та зареєстровано в реєстрі за № (реєстраційний номер 
нотаріальної дії), згідно якого я придбав(ла) квартиру, що знаходиться за адресою: 
(адреса квартири).

Оскільки відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат» однією з підстав 
для відмови у вчиненні нотаріальної дії є невнесення встановлених законодавством 
платежів пов’язаних з її вчиненням особою, яка звернулася з проханням про вчинення 
нотаріальної дії, я був(ла) змушений(а) сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 1% від вартості 
об’єкта купівлі-продажу, що становить (розмір сплаченого збору цифрами) грн. (розмір 
сплаченого збору словами), підтвердженням чого є квитанція № ___ від _______ року, 
хоча житло мною придбавалось вперше.

Пункт 9 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування» встановлює, що платниками збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та 
фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, 
установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, 
установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно 
із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у 
черзі на одержання житла або придбавають житло вперше.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно
додержуватися Конституції України та законів України. Згідно ст. 19 Конституції України 
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 

На підставі наведених доводів, я звернувся(лася) до Управління Пенсійного фонду
України в найменування територіального управління ПФУ з вимогою повернути 
безпідставно сплачені кошти, але позитивної відповіді отримано не було. Також, для 
підтвердження факту першого придбавання, до Державної реєстраційної служби України 
було надіслано запит про надання інформації, щодо зареєстрованих за мною
на праві власності об’єктів нерухомого майна.

Враховуючи вищезазначене, та керуючись ст. 19, 68 Конституції України, ст. 49
Закону України «Про нотаріат», п. 9 статті 1 Закону України «Про збір на обовязкове
державне пенсійне страхування»:



ПРОШУ:

1. Зобов’язати Відповідача повернути безпідставно сплачені кошти у розмірі (розмір 
сплаченого збору цифрами) грн. ( розмір сплаченого збору словами гривень)

Документи, що додаються:
1. Докази сплати судового збору;
2. Копія квитанції про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
3. Копія договору купівлі-продажу;
4. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності;
5. Копія листа на Управління Пенсійного фонду України;
6. Копія листа до ДРС;
7. Копія позовної заяви з додатками.

«__»_____________ 2019 р. __________________________ (Підпис)


