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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо обліку безнадійної 
заборгованості 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що платник податку - 
кредитор може визнати безнадійною 
заборгованість, щодо якої виконавчою 
службою повернуто виконавчий документ 
через відсутність у боржника майна та 
коштів, на які може бути звернуто 
стягнення, якщо боржником є фізична 
особа.  

Разом з тим, у разі повернення 
виконавчою службою виконавчого 
документа через відсутність у боржника - 
суб'єкта господарювання майна та 
коштів, на які може бути звернуто 
стягнення, платник податку - кредитор на 
підставі норм ст. 9 Закону України від 14 
травня 1992 року N 2343-XII "Про 
відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом", 
зі змінами та доповненнями, може 
звернутись до господарського суду із 
заявою про порушення справи про 
банкрутство боржника. 

Щодо поліпшень орендованих ОЗ 

ДФС у Листі від 04.08.2015 
№16335/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
ПКУ не передбачено особливостей 
податкового обліку витрат орендаря на 
поліпшення орендованих ОЗ. 

За правилами бухгалтерського 
обліку витрати лізингоодержувача на 
поліпшення об'єкта оперативного лізингу 
(оренди) (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція 
тощо), що приводять до збільшення 
майбутніх економічних вигід, які первісно 
очікувалися від його використання, 
відображаються лізингоодержувачем як 
капітальні інвестиції у створення 
(будівництво) інших необоротних 
матеріальних активів. 

Таким чином, вартість поліпшення 
орендованих ОЗ для цілей розрахунку 
податкової амортизації зараховується як 
новий об'єкт 9-ї групи "інші основні 
засоби" з мінімально допустимим 
строком корисного використання 12 
років, визначеної у пп.138.3.3 ПКУ. 

Оподаткування фінансування 
постійного представництва  

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки постійні 
представництва з метою оподаткування 
прирівнюються до платників податку і 
суми їх прибутків оподатковуються у 
загальному порядку, то суми коштів, 
отримані від нерезидента для 
утримання такого представництва або 
призначені для перерахування ним на 
користь резидента за надані послуги 
(виконані роботи) для нерезидента, 
враховуються при обчисленні об'єкта 
оподаткування у загальному порядку. 

Щодо амортизації безоплатно 
отриманих ОЗ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у податковому 
обліку не передбачено обмежень щодо 
нарахування амортизації на ОЗ, 
безоплатно отримані платником 
податку, тому такі ОЗ, отримані після 
01.01.2015, які використовуються у 
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господарській діяльності платника 
податку, підлягають амортизації згідно 
з п.138.3 ПКУ. 

Однак, згідно з п.11 підрозд. 4 
розд. XX "Перехідні положення" ПКУ при 
розрахунку амортизації ОЗ та НА 
відповідно до п.138.3 ПКУ балансова 
вартість ОЗ та НА станом на 1 січня 2015 
року має дорівнювати балансовій 
вартості таких активів, що визначена 
станом на 31 грудня 2014 року відповідно 
до ст.144 - 146 та 148 розд. III ПКУ у 
редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. 

При цьому відповідно до 
п.144.1 ПКУ у редакції, що діяла до 
01.01.2015, амортизації підлягали, 
зокрема витрати на придбання 
(самостійне виготовлення) ОЗ. Тобто, на 
вартість безоплатно отриманих ОЗ 
амортизація не нараховувалась. 

Отже, до переліку об'єктів ОЗ, які 
підлягають амортизації у податковому 
обліку, не відносяться ОЗ, безоплатно 
отримані платником податку до 
01.01.2015, крім окремих випадків, 
визначених п.144.1 ПКУ у редакції, чинній 
до 01.01.2015. 

Штрафи для цілей податкового обліку 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що доходи у вигляді 
одержаних штрафів, пені, неустойки за 
порушення правил здійснення 
господарської діяльності, невиконання 
або неналежне виконання господарського 
зобов'язання та понесені витрати у 
вигляді визнаних платником податку 
штрафів, пені, неустойки приймають 
участь при визначенні ФР до 
оподаткування відповідно до правил 
бухгалтерського обліку без подальшого 
його коригування на такі доходи та 
витрати. 

Щодо перенесення результатів 
діяльності до правонаступника 

ДФС у Листі від 20.07.2015 
№15174/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що переплата з податку на прибуток, 
що обліковується у компанії, що 

ліквідується на момент приєднання до 
товариства, засобами програмного 
забезпечення переносяться до 
інтегрованих карток юридичних осіб - 
правонаступників. 

В той же час, у листі зазначено, 
що норми розділу III «Податок на 
прибуток підприємств» ПКУ в редакції, 
чинній з 01.01.2015, не передбачають 
перехідних положень, що надають 
право платникам при їх реорганізації 
шляхом приєднання здійснювати 
врахування при визначенні об'єкта 
оподаткування податком на прибуток 
підприємством, яке приєднало іншого 
збиткового платника податку, його 
податкових збитків та не включених 
до податкових витрат сум процентів 
за борговими зобов'язаннями за 
п.140.2 ПКУ. 

Щодо права подати збиткову 
декларацію 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що першим звітним 
(податковим) періодом, з якого платники 
податку на прибуток мають право 
застосувати норми абзацу дев'ятого 
п.57.1 ПКУ, є звітний (податковий) період 
- три квартали 2015 року. 

Тобто, платник податку на 
прибуток, який сплачує авансовий внесок 
та за підсумками трьох кварталів 2015 
року не отримав прибуток або отримав 
збиток, має право подати податкову 
декларацію та фінансову звітність за три 
квартали 2015 року та не сплачувати 
авансові внески з грудня 2015 року та 
січня - травня 2016 року. 

Неприбуткова установа та надання 
майна в оренду 

ДФС у Листі    від 22.09.2015 
№20075/6/99-95-42-03-15 повідомила про 
те, що обов’язковою умовою для 
неприбуткових організацій є 
використання своїх доходів (прибутків) 
виключно для фінансування видатків 
на своє утримання, реалізації мети 
(цілей, завдань) та напрямів 
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діяльності, визначених установчими 
документами (пп.133.4.2 ПКУ).          

Отже, сума коштів, отримана 
громадською неприбутковою організацією 
від надання в оренду приміщень, не є 
об’єктом оподаткування податком на 
прибуток за умови, що такі кошти 
спрямовуються на ведення її статутної 
діяльності. 

Податок на додану вартість 

Коригування ПК за відсутності РК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у випадку 
повернення покупцем-платником ПДВ 
товарів/послуг постачальнику або при 
поверненні постачальником покупцю 
суми попередньої оплати за 
товари/послуги, придбання 
товарів/послуг фактично не відбувається, 
а тому такий покупець-платник ПДВ 
має здійснити коригування сум 
податкового кредиту, сформованого 
при придбанні товарів/послуг, за 
результатами податкового періоду, в 
якому відбулося таке повернення. 
Коригування податкового кредиту 
здійснюється незалежно від факту 
отримання РК. 

Виписка ПН СТО 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що послуги з ремонту 
автомобіля, який потрапив у ДТП, є 
об'єктом оподаткування ПДВ, а тому, 
незалежно від джерел надходження на 
рахунок СТО компенсації витрат на 
проведення такого ремонту, а саме: або 
частково у вигляді страхових виплат від 
страхової компанії, або у вигляді 
покриття франшизи від страхувальника, 
СТО на дату виникнення податкових 
зобов'язань повинна скласти ПН на повну 
вартість послуг з ремонту такого 
автомобіля, зареєструвати її в ЄРПН та 
видати її власнику автомобіля, якщо 
він є зареєстрованим платником ПДВ. 

Щодо відображення у декларації 
неоподатковуваних послуг від 
нерезидента 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що операції з 
отримання резидентом послуг від 
нерезидента, місце постачання яких 
визначено за межами митної території 
України, відображенню в податковій 
декларації з ПДВ не підлягають. 

ПЗ з ПДВ, якщо зберігач не повертає 
ТМЦ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо зберігач 
товару надав власнику товару письмову 
відмову про повернення такого товару 
чи закінчився термін його зберігання, 
що визначений у договорі, і зберігач не 
повертає товар без будь-яких пояснень, 
то вважається, що відбулась операція 
з постачання такого товару і на дату 
такої письмової відмови чи закінчення 
терміну зберігання товару у власника 
такого товару виникають податкові 
зобов'язання з ПДВ. 

Списання «імпортної» заборгованості 
та ПК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що враховуючи, що 
при списанні кредиторської 
заборгованості, яка виникла при імпорті 
товарів, розрахунки з постачальником-
нерезидентом за які не проведено, не 
змінюється сума компенсації вартості 
товарів та не відбувається повернення 
сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів, 
то підстав для коригування 
податкового кредиту, сформованого 
на підставі отриманої митної 
декларації, не виникає. 

Код УКТЗЕД та продаж товарів у 
наборі 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у випадку 
складання ПН при постачанні 
імпортованих та/або вітчизняних товарів 
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в наборі (комплекті) в графі 3 
"Номенклатура товарів/послуг продавця" 
такої ПН необхідно зазначити 
номенклатуру товарів, які входять до 
набору (комплекту), та у графі 4 "Код 
товару згідно з УКТ ЗЕД" вказати код 
УКТ ЗЕД за тими товарними позиціями, 
які ввезені на митну територію 
України. 

ПК за транспортними квитками, 
придбаними у посередника 

ДФС у Листі    від 01.09.2015 
№18663/6/99-99-19-03-02-15 зауважила, 
що послуга із залізничного або 
повітряного перевезення надається 
пасажиру самим перевізником, 
проїзний документ є за своєю суттю 
договором на перевезення, що 
укладається між пасажиром і відповідним 
перевізником, а тому не може бути 
об’єктом договору між іншими 
учасниками процесу оформлення 
замовлення на продаж проїзних 
документів.        

 При цьому транспортний квиток, 
що містить загальну суму платежу, суму 
податку та податковий номер продавця, 
крім тих, форма яких встановлена 
міжнародними стандартами, одночасно є 
документом, який дає право на 
отримання податкового кредиту без 
отримання ПН тільки платнику податку, 
який безпосередньо отримує послуги 
перевезення, а тому транспортний 
квиток не може бути підставою ні для 
визначення ПЗ, ні для формування ПК 
в особи, яка лише прийняла 
замовлення на його оформлення.         

Таким чином, СГ, який не є 
перевізником (не надає послуги 
перевезення) та здійснює лише прийом 
замовлень на продаж залізничних та 
авіаційних квитків, прийом коштів за 
квитки та повернення коштів за 
невикористані квитки, визначає свої ПЗ з 
ПДВ лише з вартості наданих ним послуг 
щодо виконання замовлення на продаж 
проїзних документів.         

У ПН, що складається СГ, який 
здійснює прийом замовлень на 
продаж залізничних чи авіаційних 
квитків, відображається вартість 
послуг, наданих у зв’язку з 
виконанням такого замовлення, та 
сума ПДВ, визначена з вартості таких 
послуг. 

 У платника податку, який 
безпосередньо скористався 
послугами з перевезення на дату 
затвердження звіту про використання 
коштів, виданих на відрядження або 
підзвіт, виникає право на включення 
сум ПДВ, сплачених у вартості 
транспортного квитка, до складу ПК 
відповідного періоду. 

Щодо оподаткування ПДВ надання 
сервітуту нерухомого майна, 
відмінного від земельної ділянки 

 ДФС у Листі   від 01.09.2015 
№18681/6/99-99-1903-02-15 повідомила, 
що при укладенні договору сервітуту 
нерухомого майна (відмінного від 
земельної ділянки) власник нерухомого 
майна передає іншій особі певні права 
щодо користування таким майном. 

Надання права користування 
нерухомим майном (відмінним від 
земельної ділянки) згідно з договором 
сервітуту є операцією з постачання 
послуг і оподатковується ПДВ у 
загальновстановленому порядку за 
ставкою 20 відсотків.  

Щодо податку на прибуток 
підприємств, то відповідно до підпункту 
134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування є 
прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) ФР до 
оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень 
розділу ІІІ Кодексу.         
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Коригування ФР до 
оподаткування на вартість послуг за 
користування об’єктом сервітуту 
(причалами порту) розділом ІІІ Кодексу 
не передбачено. 

Щодо оподаткування ПДВ послуг з 
постачання програмної продукції 

ДФС у Листі від 07.09.2015 
№19054/6/99-99-19-03-02-15 повідомила, 
що якщо згідно з умовами ліцензійного 
договору передбачено надання 
замовнику (ліцензіату) права від 
виконавця (ліцензіара) на 
використання програмного 
забезпечення (у тому числі 
компонентів до нього) без можливості 
продажу такого програмного 
забезпечення або здійснення відчуження 
в інший спосіб та/або умови 
використання не обмежені 
функціональним призначенням 
програмного забезпечення (у тому 
числі компонентів до нього) і його 
відтворення не обмежене кількістю копій, 
необхідних для такого використання 
(використання «кінцевим споживачем»), 
то отримання виконавцем (ліцензіаром) 
платежу від замовника (ліцензіата) як 
винагороди за надання вказаного права 
для цілей оподаткування ПДВ 
визначається як роялті та відповідно 
така операція не є об’єктом 
оподаткування ПДВ. 

Якщо згідно з умовами 
ліцензійного договору передбачено 
надання замовнику (ліцензіату) права від 
виконавця (ліцензіара) на використання 
програмного забезпечення (у тому числі 
компонентів до нього) з можливістю 
продажу такого об’єкта або здійснення 
відчуження в інший спосіб та/або умови 
використання обмежені 
функціональним призначенням такого 
програмного забезпечення (у тому 
числі компонентів до нього) і його 
відтворення обмежене кількістю копій, 
необхідних для такого використання 
(використання «кінцевим споживачем»), 
то отримання виконавцем (ліцензіаром) 
платежу від замовника (ліцензіата) як 

винагороди за надання вказаного права 
не буде вважатися роялті та 
відповідно на таку операцію 
поширюватиметься режим звільнення 
від оподаткування ПДВ відповідно до 
пункту 261 підрозділу 2 розділу XX 
ПКУ.        

Також підлягають звільненню 
від оподаткування ПДВ операції з 
постачання послуг/виконання робіт, 
внаслідок надання/виконання яких 
відбуваються будь-які зміни в 
програмній продукції (у т.ч. 
оновлення, удосконалення, 
модернізація).    

Водночас не підлягають 
звільненню від оподаткування ПДВ та 
оподатковуються у загальному порядку 
операції з постачання послуг/виконання 
робіт (незалежно від того, чи такі 
послуги/роботи надаються/виконуються 
виробником програмної продукції чи 
іншою особою), якщо внаслідок 
надання/виконання таких послуг/робіт не 
відбувається жодних змін в 
програмній продукції (наприклад, 
навчання персоналу роботі з програмою, 
встановлення програми, налаштування 
оргтехніки тощо). 

Експорт товару за ціною нижче 
собівартості 

ДФС у Листі від 07.09.2015 
№19090/6/99-99-19-03-02-15 вкотре 
підтвердила свою позицію, що у разі 
здійснення операції з експорту товару за 
ціною нижче ціни придбання такого 
товару, різниця між вартістю 
експортованих товарів та ціною 
придбання таких товарів не формує 
вартості експортованого товару, а 
отже не є експортною операцією, не 
оподатковується за нульовою 
ставкою, а оподатковується за 
ставкою 20 відсотків.         

На суму різниці між вартістю 
експортованого товару та вартістю 
придбання такого товару платник податку 
зобов’язаний скласти ПН з типом 
причини «15»та зареєструвати її в ЄРПН. 
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Місце постачання послуг зі 
«скачування» інформації 

ГУ ДФС у Львівській області 
повідомила, що операція з надання 
нерезидентом резиденту доступу до 
скачування інформаційних матеріалів в 
мережі Інтернет підпадає під підпункт «д» 
пункту 186.3 ПКУ, тобто місцем 
постачання таких послуг є місце, в 
якому отримувач послуг 
зареєстрований як суб’єкт 
господарювання, або місце постійного 
чи переважного його проживання. 

Нетиповий експорт 

ДФС у Листі    від 19.06.2015 
№12922/6/99-99-19-03-02-15 повідомила, 
що на сьогодні для суб'єктів 
господарювання - платників ПДВ 
відсутні обмеження щодо вибору 
видів діяльності при здійсненні 
операцій з вивезення товарів (у тому 
числі продукції, невластивої для 
основного виду діяльності платника 
податку) за межі митної території України 
у митному режимі експорту. 

Водночас операції платників 
податку з вивезення товарів (у тому числі 
продукції, невластивої для основного 
виду діяльності платника податку) за 
межі митної території України у митному 
режимі експорту досліджуються 
органами ДФС у ході проведення 
документальних перевірок суб'єктів 
господарювання (у тому числі 
виробників лікеро-горілчаної продукції). 

Повернення товару після 1095 днів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у разі, якщо після 
сплину 1095 днів відбувається 
повернення покупцю коштів з 
одночасним отриманням товару, 
платник – постачальник не має права 
відкоригувати податкові зобов’язання. 

Така операція визнається для 
платника - покупця операцією з 
постачання, за якою мають бути 
визначені податкові зобов’язання. В свою 

чергу платник - постачальник при 
виконанні умов, передбачених ст.198 
ПКУ, а саме після складання ПН 
постачальником – покупцем в момент 
повернення товарів та реєстрації цієї ПН 
в ЄРПН, має можливість сформувати 
податковий кредит. 

Щодо виписки РК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що продавець - 
платник ПДВ при поверненні йому 
товарів/послуг/отриманні коштів від 
покупця - платника ПДВ може скласти РК 
до ПН, що була складена з фактичної 
ціни постачання і надана такому 
покупцеві, та другий РК до ПН на суму, 
розраховану виходячи з перевищення 
ціни придбання/собівартості / балансової 
(залишкової) вартості над фактичною 
ціною. Такий РК покупцю не надається та 
зберігається у продавця. 

Щодо відступлення права вимоги 

ДФС у Листі від 16.09.2015 
№2463/10/25-01-15-02-09 зазначила, що 
боргові зобов’язання, за які новий 
кредитор розрахувався грошовими 
коштами, не оподатковуються ПДВ, а 
також підстави для формування будь-
яких зобов'язань з ПДВ за такими 
операціями у платника податків не 
виникають на підставі положень підпункту 
196.1.5 ПКУ. 

Положення ПКУ не передбачають 
коригування фінансового результату до 
оподаткування за операціями з 
відступлення права вимоги для цілей 
обліку податку на прибуток. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Мобілізовані у 1ДФ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що в графі 
"Працювало за трудовими договорами" 
податкового розрахунку за ф. 1ДФ 
проставляється кількість працівників, які 
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працюють за трудовими договорами 
(контрактами), окрім тих, які 
перебували у штаті та були призвані 
на військову службу за призовом під 
час мобілізації на особливий період. 

Проживання працівника у двомісному 
номері 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у разі якщо 
відряджений працівник сплатив за 
проживання в двомісному номері 
готелю за двох, відшкодування йому 
витрат з віднесенням цих витрат до 
складу витрат підприємства здійснюється 
з розрахунку вартості проживання тільки 
однієї особи. Якщо підприємство 
відшкодовує працівнику повну вартість 
двомісного номера, то вартість другого 
місця в даному номері буде вважатися 
додатковим благом відповідно до 
пп.164.2.17 ПКУ, та включатися до складу 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку. 

Відрядження до ВЕЗ «Крим» 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що не включається до 
оподатковуваного доходу платника 
податку сума добових витрат, понесених 
найманим працівником на відрядження 
до ВЕЗ "Крим" не більш як 0,2 розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом 
на 01 січня податкового (звітного) року, в 
розрахунку за кожен календарний день 
такого відрядження, за умови наявності 
документів, визначених пп.170.9.1 п. ПКУ. 

Оподаткування призів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо приз 
отримується в результаті розіграшу 
платником податку безкоштовно, то його 
вартість визначається за звичайною 
ціною та включається до складу 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу і 
оподатковується податковим агентом за 
ставкою 30 відсотків. 

Якщо за результатами розіграшу 
виграшем є право придбання речі за 1 
грн., то це вважається 
персоніфікованою (індивідуальною) 
знижкою з ціни товару та сума такої 
знижки підлягає оподаткуванню як 
додаткове благо за ставками, 
визначеними п.167.1 ПКУ (15 % та/або 
20 %). 

Єдиний соціальний внесок 

Щодо заповнення звіту з ЄСВ 

ПФУ у Листі від 21.08.2015 
№39425/05-10 зазначив, що у випадках 
коли необхідно відобразити 
донарахування ЄСВ до мінімального 
розміру з мінімальної ЗП, встановленої 
законом за місяць, за попередні звітні 
періоди починаючи з травня 2015 
року, використовується тип 
нарахування з кодом 2 для 
відображення таких сум в таблиці 6 звіту 
з ЄСВ. При цьому заповнюються 
лише реквізити 19 та 21 таблиці 6 звіту з 
ЄСВ.  

За звітні періоди по квітень 2015 
року включно таке донарахування 
відображається лише у рядках 6.1.1, 
6.1.2, 6.1.3 та 6.1.8 таблиці 1 звіту з ЄСВ. 

Щодо застосування коефіцієнту 

ДФС у Листі від 20.07.2015 
№1882/2/99-99-17-03-01-10 повідомила 
про те, що різниця між мінімальною та 
фактично нарахованою заробітною 
платою є базою для нарахування ЄСВ, 
проте, не є базою для утримання ЄСВ 
(утримання здійснюється з фактично 
нарахованої ЗП). 

Донарахування бази ЄСВ до 
мінімальної ЗП не відноситься до 
заробітної плати (доходу), яку за 
трудовим договором роботодавець 
виплачує працівникові за виконану ним 
роботу та відповідно не захищає прав 
застрахованих осіб (не враховується для 
розрахунку пенсій та соціальних виплат), 
і є додатковим джерелом надходження 
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коштів до бюджету Пенсійного фонду 
України та фондів соціального 
страхування.         

Таким чином, при умові, якщо 
хоча б по одній застрахованій особі 
здійснюється донарахування сум ЄСВ 
до розміру мінімальної ЗП 
(виключенням є донарахування до 
мінімальної бази нарахування при 
розрахунку лікарняних, відпускних та 
допомоги у зв'язку з вагітністю та 
пологами), понижуючий коефіцієнт 
страхувальником не застосовується 
взагалі. 

Щодо плати за використання 
працівником власного мобільного 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що сума коштів, 
відшкодована працедавцем фізичній 
особі за використання власного 
мобільного телефону для виробничих 
потреб, у межах вартості мобільних 
розмов, не є додатковим благом та 
базою нарахування ЄВ за наявності 
відповідних документів, що 
підтверджують використання 
мобільного зв'язку виключно у 
виробничих цілях, зокрема це угода про 
надання послуг мобільного зв'язку, 
список працівників, які використовують 
власні мобільні телефони у зв'язку з 
виробничою необхідністю, розрахункові 
документи, що надаються оператором 
мобільного зв'язку абоненту, у яких 
відображаються час переговорів, номер 
адресата, а також вартість розмов тощо. 

ЄСВ на лікарняні після звільнення 
працівника 

ДФС у Листі від 24.02.2015 
№3931/6/99-99-17-03-01-15 вказала, що 
працівнику, якого вже звільнено, 
необхідно надати листок 
непрацездатності, інакше підприємство 
не матиме підстав для нарахування та 
виплати лікарняних. У такому випадку 
оплату перших п'яти днів тимчасової 
непрацездатності працівнику нарахують і 

виплатять не в день звільнення, а 
пізніше. 

Допомога з Фонду буде виплачена 
тільки після надходження на окремий 
рахунок суми коштів, зазначених у заяві-
розрахунку. Підприємство після 
надходження коштів виплачує їх 
звільненому працівнику. 

З огляду на зазначене, виплата 
лікарняних після дати звільнення 
працівника не порушує вимог статті 
116 КЗпП, але виплатити нараховані 
лікарняні підприємство зобов'язане в 
найближчий після нарахування день для 
виплати ЗП, а допомогу з Фонду - після 
надходження грошей на рахунок. 

Після звільнення працівника 
підприємство не несе обов'язку 
страхувальника, а відповідно і платника 
страхових внесків. 

Отже, особам, яким після 
звільнення нараховано допомогу по 
тимчасовій непрацездатності, ЄСВ на 
зазначені суми не нараховується. 

 ЄСВ на суму середнього заробітку 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що сума середнього 
заробітку за час затримки розрахунку 
при звільненні найманого працівника (у 
т. ч. за рішенням суду), виплачена 
роботодавцем, не є базою нарахування 
та утримання ЄСВ відповідно до 
положень постанови КМУ від 22 грудня 
2010 року №1170 «Про затвердження 
переліку видів виплат, що здійснюються 
за рахунок коштів роботодавців, на які не 
нараховується єдиний внесок на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». 

Щодо перерахунку коефіцієнту 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що з метою усунення 
самостійно виявлених помилок в 
розрахунку розміру понижуючого 
коефіцієнта, допущених у періодах, що 
передують звітному, роботодавець може 
здійснити перерахунок ЄВ за попередній 
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звітний період, результати якого 
відобразити в рядках 6.1.9 - 6.1.13 та/або 
7.1.9 - 7.1.13 таблиці звіту з ЄСВ. 

Щодо заповнення звіту 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що при заповненні 
реквізиту «Штатна чисельність 
працівників» таблиці 1 звіту з ЄСВ 
враховуються як працівники, які 
перебувають у відпустці по вагітності 
та пологах (по догляду за дитиною), 
так і інші особи, працевлаштовані на їх 
місця. 
 

ІНШЕ 

Новий порядок заповнення платіжних 
документів на сплату податків 

З 01.09.2015 діє новий Порядок 
заповнення документів на переказ у разі 
сплати (стягнення) податків, зборів, 
митних платежів, єдиного внеску, 
здійснення бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість, повернення 
помилково або надміру зарахованих 
коштів», затверджений наказом МФУ 
24.07.2015 №666. 

Послаблення від НБУ 

З 04.09.2015 вступила в силу 
Постанова НБУ від 03.09.2015 №581. 

Так, продовжено дію вимог про 
обов’язковий продаж валюти у розмірі 
75% та строку розрахунків у сфері ЗЕД 
протягом 90 к.д. 

Операції можуть бути зняті з 
валютного контролю зарахуванням 
зустрічних вимог, якщо зобов’язання 
виникли в іноземній валюті, яка не 
належить до  1-ї групи 
Класифікатора/російських рублів, 
якщо загальна сума зобов’язань, що 
припиняються зарахуванням у межах 
одного договору щодо експорту товарів 
не перевищує в еквіваленті 500 000 
доларів США. 

Уповноважений банк не має 
права купувати іноземну валюту за 

дорученням клієнта за операцією з 
імпорту продукції, митне оформлення 
якої було проведено до 01 січня 2014 
року включно, якщо за 
зовнішньоекономічним договором 
відбулася заміна боржника та/або 
кредитора у зобов’язанні. Резиденти 
виконують такі зобов’язання за рахунок 
власних (не куплених, не залучених у 
формі кредиту, позики) коштів в іноземній 
валюті. 

Якщо СГ має на рахунках валюту, 
котра в еквіваленті перевищує 25 000 
дол США, такий СГ не має права 
купувати валюту та розраховується за 
валютними зобов’язаннями власними 
коштами. 

Скасовано вимогу щодо 
обов’язкового подання в пакеті 
документів для купівлі/переказу іноземної 
валюти довідки з Державної фіскальної 
служби, яка засвідчує відсутність 
заборгованості зі сплати податків для 
компаній. 

Постанова набирала чинності з 04 
вересня 2015 року і діятиме до 04 грудня 
2015 року включно. 

Зміни у справлянні портових зборів 

З 04.09.2015 діє Наказ 
Мінінфраструктури від 24.07.2015 №281, 
яким внесено зміни до Порядку обліку та 
використання коштів від портових зборів 
та Порядку справляння та розмірів ставок 
портових зборів, затверджених наказом 
Міністерства інфраструктури України від 
27 травня 2013 року № 316. 

Так, нарахування портових зборів 
здійснюється з умовного об’єму судна, 
який обчислюється в кубічних метрах і 
дорівнює добутку трьох величин 
(довжина судна, ширина судна і висота 
борту судна), зазначених в обмірному 
свідоцтві (головні розмірення) або 
документі, що його замінює. При цьому 
умовний об’єм судна підлягає округленню 
у такому порядку: до 0,5 кубічного метра 
округлюється до цілого числа в меншу 
сторону, а 0,5 кубічного метра і більше 
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округлюється до цілого числа в більшу 
сторону. 

Також внесено зміни щодо 
справляння:  

• корабельного;  

• канального;  

• маякового;  

• причального;  

• адміністративного зборів. 

З якого часу діє Повідомлення про 
прийняття працівника 

Мінсоцполітики у Листі від 
19.08.2015 №1069/13/84-15 вказало, що 
Постанова КМУ "Про порядок 
повідомлення Державній фіскальній 
службі та її територіальним органам про 
прийняття працівника на роботу" 
набрала чинності 27.06.2015  після 
опублікування її в "Урядовому кур'єрі" 
№115. 

Щодо звільнення працівників 

Мінсоцполітики у Листі від 
06.08.2015 №11812/0/14-15/06 зазначило, 
що при звільненні працівників за пунктом 
1 частини першої статті 40 КЗпП має бути 
дотриманий певний порядок вивільнення. 

Роботодавець повинен видати 
наказ про внесення змін в організацію 
виробництва і праці, в якому 
розкривається зміст цих змін. 

Потім скласти і затвердити новий 
штатний розпис. 

Відповідно до статті 492 КЗпП про 
наступне вивільнення працівників 
персонально попереджають не пізніше 
ніж за два місяці. 

Одночасно з попередженням про 
звільнення у зв’язку із змінами в 
організації виробництва і праці власник 
або уповноважений ним орган пропонує 
працівникові іншу роботу на тому 
самому підприємстві, в установі, 
організації. У разі згоди працівника 
переведення на іншу роботу 
здійснюється за його заявою. При 
відсутності роботи за відповідною 

професією чи спеціальністю, а також у 
разі відмови працівника від переведення 
на іншу роботу на тому самому 
підприємстві, в установі, організації 
працівник, на власний розсуд, 
звертається за допомогою до державної 
служби зайнятості або 
працевлаштовується самостійно. 

Слід зазначити, що на підставі 
статті 43 КЗпП при звільнені працівників 
за пунктом 1 частини першої статті 40 
КЗпП необхідно також отримати згоду 
профспілкового органу на таке 
звільнення. 

Відповідно до статті 44 КЗпП при 
звільненні на підставі пункту 1 частини 
першої статті 40 КЗпП працівникові 
виплачується вихідна допомога у 
розмірі не менше середнього 
місячного заробітку. 

Окрім цього, пункт 5 частини 
першої статті 36 КЗпП передбачає 
можливість припинення трудового 
договору в порядку переведення 
працівника, за його згодою, на інше 
підприємство, в установу чи організацію 
чи у зв’язку з переходом на виборну 
посаду. Для звільнення необхідне 
клопотання роботодавця того 
підприємства, установи, організації, куди 
працівник переводиться. Працівник 
повинен подати заяву роботодавцеві 
підприємства (установи, організації), з 
якого він звільняється, оскільки закон 
вимагає згоди роботодавця на 
припинення трудового договору в 
порядку переведення на інше 
підприємство, в іншу установу, 
організацію (для переведення працівників 
до іншого структурного підрозділу зі 
статусом юридичної особи). 

Реєстр великих платників податків на 
2016 

ДФС наказом від 08.09.2015  
№681 затвердила Реєстр великих 
платників податків на 2016 рік. 

Зміни до Інструкції про відрядження 
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МФУ наказом від 04.08.2015 №694 
внесло зміни до Інструкції про службові 
відрядження в межах України та за 
кордон. 

Так, з Інструкції виключено 
положення щодо реєстрації 
підприємством особи, яка вибуває у 
відрядження, у спеціальному журналі. 

Також змінено норми щодо 
відшкодування витрат на службові 
відрядження, а саме: якщо дата на 
транспортному квитку не збігається з 
датою прибуття працівника з відрядження 
згідно з наказом про відрядження, з 
дозволу керівника підприємства 
береться до уваги затримка у 
відрядженні на вихідні або святкові й 
неробочі дні у випадку, якщо термін 
перебування працівника поза місцем його 
постійної роботи не буде перевищувати 
терміну відрядження, 
передбаченого постановою КМУ від 
02.02.2011 №98. За ці дні працівникові не 
відшкодовуються добові витрати, 
витрати на наймання житлового 
приміщення та інші витрати (крім 
витрат на проїзд з місця відрядження 
до місця постійної роботи). 

Щодо відповідальності за відсутність 
графіку відпусток 

Мінсоцполітики у Листі   від 
29.07.2015 №191/10/136-15 повідомило, 
що в статті 41 КУпАП України 
встановлено відповідальність також за 
«інші порушення вимог законодавства 
про працю», під які, на  думку 
Мінсоцполітики, підпадає відсутність 
графіка відпусток. 

Спецмито на автомобілі 

Міжвідомча комісія з міжнародної 
торгівлі рішенням від 10.09.2015 № СП-
335/2015/4442-06, що набирає чинності з 
30 вересня 2015 року, скасувала 
спеціальні заходи, застосовані рішенням 
Комісії від 28.04.2012 № СП-
275/2012/4423-08. 

Інформаційно: ставка спеціального 
мита становила 6,46% на автомобілі з 

моторами 1000-1500 см куб. 12,95% - з 
моторами 1500-2200 см куб. У 2015 мита 
згідно з графіком знизилися 2,14% і 4,3% 
відповідно. 

Щодо застосування РРО 

ДФС у Листі від 10.07.2015 
№14505/6/99-99-22-07-03-15 зауважила, 
що Законом України від 28 грудня 2014 
року №71-VIII «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» внесено зміни до п. 
1 ст. 9 Закону про РРО, згідно з 
якими скасовано пільгу щодо 
незастосування РРО та розрахункових 
книжок суб'єктами господарювання при 
наданні послуг. 

Отже, при проведенні 
розрахунків у готівковій формі за 
послуги з надання в оренду 
нерухомого майна, оплаті 
комунальних послуг, передбачених 
договором оренди, суб'єкти 
господарювання зобов'язані 
застосовувати РРО. 

Водночас РРО не застосовується 
у разі здійснення розрахунків виключно 
через банківські установи, а саме шляхом 
перерахування коштів орендарями на 
розрахунковий рахунок суб'єкта 
господарювання. 

При сплаті збору за подання 
заявки на реєстрацію товарного знака та 
сплаті державного мита за видачу 
свідоцтва на товарний знак РРО не 
застосовується. 

Про роялті 

ДФС у Листі від 08.06.2015 
№1472/2/99-99-19-02-02-10 звернула 
увагу на те, що будь-який платіж, 
отриманий як винагорода за торговельну 
марку, яка має міжнародну реєстрацію, 
вважається роялті. Будь-який платіж, 
отриманий як винагорода за торговельну 
марку, яка визнана в установленому 
законом порядку добре відомою, але не 
здійснена реєстрація відповідно до 
вітчизняного чи міжнародного 
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законодавства, не вважається роялті з 
ціллю застосування положень 
податкового законодавства. У випадку 
скасування вимоги щодо реєстрації 
торговельної марки з метою визначення 
плати за її використання (роялті) 
необхідно встановити чіткий порядок 
визнання торговельної марки добре 
відомою. 

Між об'єктами авторського права - 
комп'ютерною програмою та базою даних 
- існує відмінність. На відміну від 
комп'ютерної програми, база даних в 
більшості випадків - це складений 
твір, який може включати як 
охороноздатні елементи (наприклад, 
авторські статті, коментарі, пошукову 
програму, які охороняються окремо як 
твори), так і неохороноздатні елементи 
(наприклад, нормативно-правові акти, 
новини). При цьому визначальна 
ознака, на підставі якої надається 
правова охорона базі даних як 
окремому об'єкту авторського права, 
полягає у творчому підборі і 
організації даних в базі даних, їх 
систематизації за конкретними 
критеріями. 

Отже, будь-який платіж, 
отриманий як винагорода за 
використання або за надання права на 
використання бази даних (компіляцію 
даних), вважається роялті, якщо така 
база даних є окремим об'єктом 
авторського права. 

Щодо відпусток 

Мінсоцполітики у Листі від 
12.05.2015 №256/13/116-15 зазначило, 
що оскільки додаткова відпустка 
працівникам, які мають дітей (стаття 19 
Закону  «Про відпустки»), віднесена до 
виду соціальних відпусток, то поділу на 
частини вона не підлягає. 

Однак працівниця, яка має право 
на соціальну відпустку за двома 
підставами, може використати 
зазначену відпустку, наприклад, 
спочатку за однією підставою 
тривалістю 10 календарних днів, а 

через деякий час за іншою підставою 
тривалістю 7 календарних днів. 

У випадку настання тимчасової 
непрацездатності працівника у період 
використання ним додаткової відпустки 
частина відпустки, на яку припала 
тимчасова непрацездатність працівника, 
має бути перенесена на інший період або 
надана одразу після закінчення дії 
причини, тобто відпустка продовжена. 

Заборона ненадання відпусток 
повної тривалості протягом двох років 
підряд стосується лише щорічних 
відпусток. Тому якщо, працівник, який 
має право на соціальну додаткову 
відпустку, не виявив бажання 
скористатись такою відпусткою протягом 
кількох років, то порушення 
законодавства про відпустки з боку 
роботодавця не вбачається. 

Разом з тим слід зазначити, що 
законодавством не передбачено строк 
давності, після закінчення якого 
втрачається право на додаткову 
соціальну відпустку працівникам, які 
мають дітей. 

Соціальна відпустка не належить 
до виду щорічних, тому вона може 
надаватися в будь-який час протягом 
календарного року, незалежно від 
відпрацьованого часу і дати 
народження дитини - до чи після. 

ТЦО та пов’язані особи-резиденти 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що господарські 
операції вважаються контрольованими, 
якщо здійснюються, зокрема, між 
пов'язаними особами, одна з яких є 
нерезидентом. Господарські операції з 
пов'язаними особами - резидентами 
не підпадають під визначення 
контрольованих. 

З 01.09.2015 прожитковий мінімум для 
працездатних осіб та мінімальна ЗП 
становить 1 378 грн. 



Группа компаний “Кейнас”, Украина, г. Киев, ул. Московская, 24 
+38 (044) 254 30 14, +38 (044) 254 37 32 
www.keynas.com 

 

 
  

  

  14 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Вересень 2015 

 

Відповідні зміни були внесені до 
бюджету Законом України від 17.09 2015 
№704-VІІІ. 

Щодо відповідальності за 
невідображення акцизу з чеку РРО 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що на сьогодні 
законодавством не передбачено 
штрафні санкції за невідображення 
акцизного податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів в розрахункових 
документах, зокрема тих, які друкуються 
РРО. 

Надбавка за складність та індексація 

Мінсоцполітики  у Листі від 
05.06.2015 №8403/0/14-15/10 зазначило, 
що надбавка за складність та 
напруженість в роботі підлягає індексації. 
Місяць, коли таку надбавку 
встановлено або збільшено, є 
базовим. Місяць відновлення виплати 
надбавки в тому ж або меншому розмірі 
не стає базовим. 

Новий перелік країн до ст.39 ПКУ 

16.09.2015 КМУ розпорядженням 
від 16 вересня 2015 №977-р затвердив 
новий перелік держав (територій), які 
відповідають критеріям, установленим 
підпунктом 39.2.1.2 ПКУ. 

З набранням чинності новим 
переліком втратило чинність 
розпорядження КМУ від 14.05.2015 
№449. 

До нового переліку не потрапили: 
Гваделупа, Грузія, Ліванська Республіка, 
Велике Герцогство Люксембург, 
Республіка Мальта, Королівство Марокко, 
Об'єднані Арабські Емірати, Республіка 
Сінгапур, Швейцарська Конфедерація, 
Ямайка. 

Щодо розрахунку лікарняних 

ФСС у листі від 25.08.2015 №5.2-
32-1375 зауважив, що пунктом 3 Порядку 
№1266 чітко визначено періоди поважних 

причин, які виключаються із 
розрахункового періоду. 

Отже, святкові та неробочі дні 
не виключаються із розрахункового 
періоду, та, відповідно, з періоду, за який 
здійснюється виплата матеріального 
забезпечення. 

Щодо «поважних причин» 

ФСС у Листі від 20.08.2015 №5.2-
32-1358 зазначив, що відповідно до п. 3 
Порядку обчислення середньої заробітної 
плати (доходу, грошового забезпечення) 
для розрахунку виплат за 
загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням, затвердженого 
постановою КМУ від 26.09.2001 №1266, 
середньоденна ЗП обчислюється шляхом 
ділення нарахованої за розрахунковий 
період (12 календарних місяців) ЗП, на 
яку нарахований ЄСВ та/або страхові 
внески на відповідні види 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, на кількість 
календарних днів перебування у 
трудових відносинах у розрахунковому 
періоді без урахування календарних 
днів, не відпрацьованих з поважних 
причин, - тимчасова непрацездатність, 
відпустка у зв’язку з вагітністю та 
пологами, відпустка для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку та шестирічного віку за медичним 
висновком, відпустка без збереження 
ЗП. 

До відпусток без збереження ЗП, 
які є поважною причиною, належать лише 
відпустки, надані згідно із ст.25 та 26 
Закону України «Про відпустки» від 
15.11.1996 №504/96-ВР, п.6.6 
Прикінцевих положень Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 
рік" від 16.01.2014 №719-VII та п.9 
Прикінцевих положень Закону України 
«Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України» від 
28.12.2014 №76-VIII. 
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Облікову ставку НБУ зменшено до 22 
відсотків з 25.09.2015 

Це рішення закріплене у Постанові 
Правління НБУ від 24 вересня 2015 року 
№627 «Про регулювання грошово-
кредитного ринку». 

Валютний контроль 

НБУ у Листі від 16.09.2015 №22-
01013/66333 повідомив, що у разі 
здійснення обов’язкового продажу 
частини надходжень в ІВ уповноважений 
банк знімає експортну операцію 
резидента з контролю після зарахування 
на поточні рахунки цього резидента 
іноземної валюти та гривневого 
еквівалента, одержаного внаслідок 
обов’язкового продажу іноземної валюти. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Компенсація мобілізованим від ФОП-
роботодавця 

Київський апеляційний 
адміністративний суд в ухвалі від 
11.08.2015 №739/716/15-а дійшов 
висновку, що   норми ст.119 КЗПП, якими 
встановлено гарантії для працівників на 
час виконання державних або 
громадських обов’язків, не містять 
жодних застережень щодо 
непоширення цих гарантій на 
працівників, які працюють у ФОП за 
трудовими договорами. 

Отже, і на мобілізованих 
працівників ФОП поширюються гарантії 
щодо компенсації з бюджету середнього 
заробітку.         

Постанова КМУ від 04.03.2015 
№105 є підзаконним нормативно-
правовим актом, прийнятим на основі і на 
виконання приписів статті 119 КЗПП. 
Тому її зміст не може суперечити змісту 
КЗПП, що має вищу юридичну силу, 
зокрема й щодо дії за колом осіб, на яких 
він поширюється. Крім того, у самій 
постанові немає застережень про її 
непоширення на ФОП та осіб, які 

перебувають з ними в трудових 
відносинах. 

 

ДЛЯ ДУШІ… 

 

Щоденний стрес від постійної 
зміни законодавства та нелегкої роботи 
працівників, сфера діяльності яких 
пов’язана з фінансами, звітністю та 
податками в цілому, не повинен впливати 
на відчуття повноти та насиченості життя! 

З метою привнести нотку радості в 
робочий процес, намагаючись відволікти 
від  поточних проблем, дедлайнів та 
цейтнотів, піклуючись про гарний настрій 
та трудову наснагу наших читачів, ми 
вводимо нову рубрику «Для душі…», яка 
покликана додати Вам п’ять хвилин 
перепочинку та дрібку цікавої, хоча, 
можливо, і не такої практично корисної 
інформації. 

Сьогодні пропонуємо 
ознайомитись з жартівливим гороскопом 
для кожного знаку зодіаку з аналізом 
того, яким ділом нам радять займатися 
зірки, окрім роботи за посадовою 
інструкцією 

Овен 

Девіз: «Там, де всі гальмують, я тисну на 
газ!» 

Улюблене хобі: спершу робити, потім 
задавати питання. 

Настільна книга: «Книга власних мудрих 
думок і висловів в шістдесяти томах». 

Підходяща робота: сексопатолог. 

Телець 

Девіз: «Хоробрий йде першим, а 
розумний - другим!» 

Улюблене хобі: розмовляти за обідом. 

Настільна книга: «Для справжніх 
гурманів». 

Підходяща робота: інквізитор. 

Близнюки 

Девіз: «Хто володіє інформацією, той … 
володіє інформацією». 
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Улюблене хобі: робити необдумані 
вчинки. 

Настільна книга: «Як розговорити 
кам'яну брилу». 

Підходяща робота: продавати повітря. 

Рак 

Девіз: «Моєму терпінню немає межі». 

Улюблене хобі: поплакати в жилетку 
друга. 

Настільна книга: «Мистецтво бути 
мучеником». 

Підходяща робота: оператор телефону 
довіри. 

Лев 

Девіз: «Все буде добре, тобто, так, як 
захочу я». 

Улюблене хобі: командувати і вказувати 

Настільна книга: «Як стати зіркою за 10 
хвилин». 

Підходяща робота: всіх начальників 
начальник. 

Діва 

Девіз: «Щастя - це коли ти все 
контролюєш». 

Улюблене хобі: метушитися і 
турбуватися. 

Настільна книга: «Як правильно скласти 
сорочку. 1001 спосіб». 

Підходяща робота: працівник 
санепіднагляду. 

Ваги 

Девіз: «Довго запрягаю, то швидко їду». 

Улюблене хобі: дивитися у дзеркало. 

Настільна книга: «Як стати схожим на 
Мону Лізу». 

Підходяща робота: захисник 
навколишнього середовища. 

Скорпіон 

Девіз: «Для посмішки потрібна вагома 
причина». 

Улюблене хобі: доводити людей своєю 
поведінкою. 

Настільна книга: «1001 план по 
захопленню світу». 

Підходяща робота: медіум, екстрасенс, 
таролог. 

Стрілець 

Девіз: «Хоч я не обов'язковий, зате 
чарівний». 

Улюблене хобі: вішати  локшину на вуха. 

Настільна книга: «Як стати філософом 
на за п'ять хвилин». 

Підходяща робота: ловець піратів у 
Карибському морі. 

Козеріг 

Девіз: «Я витриманий, немов дорогий 
коньяк». 

Улюблене хобі: грати в головного. 

Настільна книга: «Як стати володарем 
Всесвіту». 

Підходяща робота: радник з фінансів 
Білла Гейтса. 

Водолій 

Девіз: «Майбутнє залежить від мене». 

Улюблене хобі: маячити перед очима. 

Настільна книга: «Як виростити їжачка в 
домашніх умовах і врятувати світ». 

Підходяща робота: інженер конструктор 
машини часу. 

Риби 

Девіз: «Моє співчуття вам дуже дорого 
обійдеться». 

Улюблене хобі: рахувати воронів. 

Настільна книга: «Як подружитися з 
марсіанами». 

Підходяща робота: професійний ревун. 

Джерело: http://dailyhoro.ru/article/1891/ 
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