
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ОГЛЯД 

ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА СУДОВОЇ 

ПРАКТИКИ 

ЗМІНИ  

У ЗАКОНАХ 

СУДОВА 

ПРАКТИКА 

АНАЛІТИКА 

АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ 

Жовтень 2015 р. 



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

 

 
  

  

  2 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Жовтень 2015 

 

У ВИПУСКУ: 

У випуску: ................................................ 2 

Роз’яснення контролюючих органів  2 

Податок на прибуток підприємств ... 2 

Податок на додану вартість ............. 5 

Податок на доходи фізичних осіб ..... 10 

Єдиний соціальний внесок ................. 12 

Акциз……………………………………  14 

Єдиний податкок………………………15 

Інше ........................................................ 16 

Судова практика ................................. 21 

Для душі… ............................................. 21 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо можливого зарахування 
залишку авансового внеску з податку 
на прибуток при виплаті дивідендів, 
сплаченого у 2014 році, в рахунок 
зобов’язань по сплаті щомісячних 
авансових внесків підприємства, 
нарахованих у 2015-2016 роках 

В листі Міжрегіонального ГУ ДФС 
– Центрального офісу з обслуговування 
великих платників від 16.09.2015 
№21843/10/28-10-06-11 повідомляється, 
що сума неврахованого у зменшення 
нарахованої суми податкового 
зобов’язання з податку на прибуток 
залишку авансових внесків при виплаті 
дивідендів, що відображається у рядку 
13.5.2 додатка ЗП до Податкової 
декларації з податку на прибуток за 2014 
рік, буде врахована у зменшення 
нарахованої суми податку на прибуток у 
декларації з податку на прибуток за 2015 
рік при визначенні щомісячних авансових 
внесків, що підлягатимуть сплаті в 
наступний дванадцятимісячний період. 

 

Щодо курсових різниць за 
дивідендами при визначенні об`єкта 
оподаткування податком на прибуток 
підприємств за 2014 рік  

Міжрегіональне ГУ ДФС - 
Центральний офіс з обслуговування 
великих платників в листі від 21.09.2015 
№22044/10/28-10-06-11 зазначив, що 
сума заборгованості з дивідендів та 
курсових різниць за нею не впливає на 
визначення об`єкта оподаткування 
податком на прибуток підприємств за 
2014 рік. 

 

Витрати по процентам 

ДФСУ в ресурсі ЗІР зазначила, що 
платники податку, у яких сума боргових 
зобов'язань (в тому числі процентів за 
борговими зобов'язаннями), що виникли 
за операціями з пов'язаними особами - 
нерезидентами, перевищує суму 
власного капіталу більш ніж в 3,5 рази 
(для фінансових установ та компаній, що 
займаються виключно лізинговою 
діяльністю, більш ніж в 10 разів), на 
підставі п.140.2 ст.140 ПКУ мають 
збільшити фінансовий результат до 
оподаткування на суму, яка 
обчислюється наступним чином: 

С збільш = СП - (ФРО + ФВ + АВ) 
/ 2, де 

С збільш - сума, на яку 
збільшується фінансовий результат до 
оподаткування; 

СП - сума процентів за кредитами, 
позиками та іншими борговими 
зобов'язаннями, нарахованих у 
бухгалтерському обліку платника 
податку; 

ФРО - фінансовий результат до 
оподаткування за даними фінансової 
звітності звітного податкового періоду, в 
якому здійснюється нарахування таких 
процентів; 

ФВ - фінансові витрати за даними 
фінансової звітності звітного податкового 
періоду, в якому здійснюється 
нарахування таких процентів; 
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АВ - сума амортизаційних 
відрахувань за даними фінансової 
звітності звітного податкового періоду, в 
якому здійснюється нарахування таких 
процентів. 

Відповідно до п. 140.3 ст. 140 ПКУ 
проценти, які перевищують суму 
обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 
ПКУ, які збільшили фінансовий результат 
до оподаткування, зменшують 
фінансовий результат до оподаткування 
майбутніх звітних податкових періодів у 
сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків, 
до повного її погашення з урахуванням 
обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 
ПКУ. 

Наприклад: 

У попередньому році платник 
податку на підставі п. 140.2 ст. 140 ПКУ 
збільшив фінансовий результат до 
оподаткування на 3000 грн. 

За результатами поточного року 
платник податку має право зменшити 
фінансовий результат на суму 2850 (3000 
- 5 % * 3000). 

При цьому сума, на яку платник 
податку має право зменшити фінансовий 
результат до оподаткування, не може 
перевищувати обмеження, визначеного 
п. 140.2 ст. 140 ПКУ. 

 

Групи нематеріальних активів 

ДФСУ в ресурсі ЗІР зазначила, що 
згідно з нормами ст.138 ПКУ витрати 
платника податку на придбання права 
користування комп'ютерними 
програмами відносяться до групи 5 
нематеріальних активів, а витрати на 
придбання сертифікатів відкритих ключів 
електронного цифрового підпису - до 
групи 6 нематеріальних активів. 

 

Щодо зменшення та збільшення 
статутного капіталу за рахунок зміни 
номінальної вартості акцій 

Податківці у листі 
Міжрегіонального ГУ ДФС — 
центрального офісу з обслуговування 
великих платників від 02.10.2015 

№22604/10/28-10-06-11 наголосили, що 
рішення про зменшення номінальної 
вартості внесків учасників акціонерного 
товариства, по суті, є добровільним 
вилученням частини раніше 
сформованого статутного капіталу й має 
передбачати оплату компенсації 
власникам акцій. 

Не виплачена власникам акцій 
сума компенсації в розмірі 
повного/часткового розміру їх вкладів у 
статутний капітал збільшує фінансовий 
результат податкового (звітного) періоду 
акціонерного товариства. 

Таке твердження випливає із 
норми пп.2.2.2.1 Методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку 
щодо операцій із формування статутного 
капіталу в акціонерних товариствах, 
затверджених рішенням ДКЦПФР від 
10.06.2003 №256, відповідно до якої 
передбачено обов'язок із виплати 
власникам акцій компенсації за 
зменшення номінальної вартості акцій й 
вказана відповідна кореспонденція 
рахунків. 

 

Щодо подання збиткової декларації з 
податку на прибуток  

У листі ДФС від 05.10.2015 
№21075/6/99-95-42-03-15 спеціалісти 
ДФС роз’яснили, що першим звітним 
(податковим) періодом, з якого платники 
податку на прибуток мають право 
застосувати норми абз.9 п.57.1 ПКУ 
(тобто подавати збиткову декларацію), є 
звітний (податковий) період - три 
квартали 2015 року. 

Таким чином, 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 з податку на прибуток та 
фінансову звітність за три квартали 2015 
року та не сплачувати авансові внески з 
грудня 2015 року та січня - травня 2016 
року. 

Крім цього, податківці 
наголошують, що Закони та інші 
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нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом'якшують або скасовують 
відповідальність особи. А тому 
квартальну збиткову податкову 
декларацію з податку на прибуток можна 
подати за три квартали 2015 року без 
можливості звітування за вже минулі 
квартали за допомогою уточнюючих 
декларацій. 

 

Щодо оподаткування сум поліпшень 
об’єктів, отриманих в оперативну 
оренду чи лізинг  

ДФСУ в листі від 01.09.2015 
№3407/10/08-01-15-02-11 розглянула 
питання щодо податкового обліку сум 
поліпшень об’єктів, отриманих в 
оперативну оренду/лізинг. 

Платник податку при визначенні 
фінрезультату до оподаткування у 
витратах має враховувати 
недоамортизовану частину ремонту 
орендованого основного засобу по 
закінченні договору оперативної оренди. 
При цьому при визначенні об’єкта 
оподаткування платник податку — 
орендар на підставі положень абз.4 
п.138.1 й абз.3 п.138.2 ПКУ має 
збільшити фінрезультат на суму 
недоамортизованої частини витрат на 
ремонт/поліпшення орендованих 
основних засобів, визначеної згідно із 
П(С)БО, і зменшити фінрезультат на суму 
недоамортизованої частини витрат на 
ремонт/поліпшення орендованих 
основних засобів, визначеної з 
урахуванням положень ст.138 ПКУ. 

Крім того, відповідно до листа, 
якщо витрати на поліпшення об’єкта 
оренди проведено за згодою 
орендодавця та не компенсовано 
орендарю, то при поверненні об’єкта 
оренди вартість поліпшення вважається 
безоплатно наданими та підлягає 
обкладенню ПДВ за основною ставкою, 
виходячи із ціни придбання 
товарів/послуг, використаних для такого 
поліпшення. 

 

Щодо врахування податку на 
нерухомість при визначенні податку 
на прибуток 

У листі ДФСУ від 04.09.2015 
№18947/6/99-99-19-02-02-15 зауважено, 
що в р. III ПКУ не передбачено 
коригування фінансового результату, 
визначеного за даними бухобліку, на 
суму податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки. 

Водночас саме сума податкового 
зобов’язання з податку на прибуток, що 
підлягає сплаті до бюджету, 
зменшується на суму нарахованого та 
сплаченого податку на нерухоме майно 
відповідно до р. XII ПКУ щодо об'єктів 
нежитлової нерухомості (п.137.5 ПКУ). 

 

До складу яких витрат включається 
податок на нерухоме майно 

Витрати, пов'язані зі сплатою 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, включаються до 
складу адміністративних витрат. Адже 
відповідно до п.18 П(С)БО 16 «Витрати», 
до складу адміністративних витрат 
відносяться податки, збори та інші 
передбачені законодавством обов'язкові 
платежі (крім податків, зборів та 
обов'язкових платежів, що включаються 
до виробничої собівартості продукції, 
робіт, послуг). Про це нагадали фахівці 
Мінфіну у своєму листі від 18.08.2015 
№31-11410-08-16/26592. 

 

Щодо визначення об’єкта 
оподаткування з податку на прибуток, 
якщо сплачувалися штрафи, 
неустойка 

ДФС у листі від 05.10.2015 
№21051/6/99-99-19-02-02-15 надала 
розяснення, що понесені витрати у 
вигляді визнаних платником податку 
штрафів, пені, неустойки за порушення 
правил провадження госпдіяльності, 
невиконання чи неналежне виконання 
господарського зобов'язання беруть 
участь при визначенні фінансового 
результату до оподаткування згідно з 
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правилами бухобліку без подальшого 
його коригування на такі витрати. 

 

Чи можна за рахунок переплати з 
податку на прибуток по філії погасити 
зобов’язання з інших податків 

ДФС у листі від 05.10.2015 
№21029/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила, 
що переплата з податку на прибуток по 
філії може бути спрямована на 
погашення грошового зобов’язання такої 
філії з інших податків. Для цього потрібно 
подати відповідну заяву до органу ДФС 
за місцезнаходженням філії в порядку, 
передбаченому ст.43 ПКУ. 

 

Щодо особливостей амортизації 
орендованих ОЗ, поліпшення яких 
було проведено до 2015 року 

Відповідно до листа ДФС від 
21.10.2015 №22220/6/99-95-42-03-15 
балансова вартість об’єкта основних 
засобів, збільшена на суму поліпшень 
(ремонту) орендованих основних засобів, 
здійснених до 01.01.2015 та 
сформованих станом на 31.12.2014 за 
правилами податкового обліку, буде 
амортизуватись відповідно до положень 
п.138.3 ПКУ у редакції, чинній з 
01.01.2015. 

Податок на додану вартість 

Як складається зведена податкова 
накладна при наявності авансу на 
початок місяця 

У податківців запитали, які 
особливості складання зведеної 
податкової накладної у випадку 
здійснення постачання товарів/послуг, 
постачання яких має безперервний або 
ритмічний характер, якщо станом на 
початок місяця, в якому здійснено такі 
постачання, існувала попередня оплата 
(аванс) за такі товари/послуги, на суму 
якої була складена податкова накладна у 
загальному порядку останнього дня 
місяця, який передував звітному місяцю? 

Втім, традиційно, в листі від 
17.09.2015 №14401/10/26-15-15-01-18, 
замість відповіді на поставлене питання, 
вони відповіли на те, яке захотіли самі, 
вказавши що якщо протягом місяця 
постачальник отримав в рахунок оплати 
вартості товарів/послуг більше коштів, 
ніж було фактично поставлено протягом 
такого місяця товарів/послуг, то таке 
перевищення вважається попередньою 
оплатою, на яку складається окрема 
податкова накладна у загальному 
порядку. Така податкова накладна 
складається не пізніше останнього дня 
відповідного звітного періоду. 

 

Щодо делегування філіям права 
виписки податкових накладних 

Для того, щоб філія одержала 
право виписки податкових накладних, 
необхідно (лист ДФСУ від 04.09.2015 
№1149/10/28-05-19): 

1) видати наказ про делегування 
філії права виписки податкових 
накладних; 

2) присвоїти філії окремий 
цифровий код (номер, шифр); 

3) повідомити податковий орган 
про прийняте рішення шляхом подання 
разом з декларацією за звітний період, в 
якому було прийнято рішення про 
делегування, Повідомлення про 
делегування філіям (структурним 
підрозділам) права виписки податкових 
накладних та ведення частини реєстру 
отриманих та виданих податкових 
накладних (додаток 2 до Порядку 
заповнення та подання податкової 
звітності з ПДВ, затвердженого наказом 
Мінфіну від 23.09.2014 №966). 

При цьому в Положенні про філію 
або в іншому внутрішньому документі 
підприємства бажано обумовити 
особливості виписки податкових 
накладних філією. 

 

Уточнюючий розрахунок на бюджетне 
відшкодування 
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На питання стосовно 
декларування бюджетного відшкодування 
на рахунок платника у банку шляхом 
подання уточнюючих розрахунків з ПДВ 
за березень - червень 2015 року ДФСУ в 
листі від 17.09.2015 №14405/10/26-15-28-
01-14 зазначила наступне. 

Починаючи з липня 2015 року 
платники податку не декларують 
бюджетне відшкодування на рахунок 
платника у банку в розділі ІV декларації. 
Таким чином, з липня 2015 року 
декларування бюджетного відшкодування 
на рахунок платника у банку 
здійснюється тільки в розділі ІІІ 
декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ 
декларації), в тому числі і за рахунок 
залишку від’ємного значення, 
сформованого до 1 лютого 2015 року. 

 

Бюджетне відшкодування при 
будівництві ОЗ 

Листом від 28.09.2015 
№20540/6/99-95-42-01-16-01 ДФСУ 
нагадала, що особа, яка зареєстрована 
як платник податку на додану вартість 
менш ніж 12 календарних місяців, має 
право включити до бюджетного 
відшкодування суми цього податку, 
сплачені при придбанні товарів/послуг, 
що використовуються для спорудження 
(будівництва) основних фондів, в тому 
числі і у разі, якщо обсяги 
оподатковуваних операцій за останні 12 
календарних місяців є меншими, ніж 
заявлена сума бюджетного 
відшкодування. 

 

Щодо податкових зобов’язань з ПДВ 
при списанні дебіторської 
заборгованості, що виникла у 
платника податку за операціями з 
постачання товарів/послуг, податкові 
зобов’язання з ПДВ по яким 
визначаються за касовим методом  

Центральний офіс з 
обслуговування великих платників в листі 
від 16.09.2015 №21853/10/28-10-06-11 
зазначив, що дебіторська заборгованість, 
яка виникла у платників податку, 

визначених п.187.10 ПКУ, за операціями з 
постачання товарів/послуг, що визначені 
цим же пунктом, може бути списана після 
закінчення строку позовної давності за 
такою заборгованістю та після вжиття 
необхідних заходів щодо її стягнення. 
При списанні дебіторської заборгованості 
у вищезазначених платників податку не 
виникають податкові зобов’язання з ПДВ, 
оскільки: 

- не відбувається зарахування 
(отримання) коштів на банківський 
рахунок (у касу) платника податку в 
рахунок оплати вартості поставлених 
товарів/послуг; 

- не отримується платником 
податку будь-яка інша компенсація за 
поставлені товари/послуги. 

 

Щодо реєстрації в ЄРПН розрахунку 
коригування, якщо покупець утратив 
статус платника ПДВ 

ДФСУ у листі від 24.09.2015 
№20255/6/99-99-19-03-02-15 розглянула 
питання щодо реєстрації в ЄРПН 
розрахунку коригування до податкової 
накладної, складеної платнику ПДВ, якщо 
на дату реєстрації в ЄРПН такого 
розрахунку коригування покупець не є 
платником ПДВ. 

Оскільки у такому випадку 
покупець вже не є платником ПДВ, він 
втрачає право на коригування 
податкового кредиту, сформованого в 
період його реєстрації платником 
податку. Тому він не зможе 
зареєструвати розрахунок коригування. 

Відповідно виходить, що 
постачальник товарів/послуг не може 
зменшити свої податкові зобов’язання з 
ПДВ. А ось у разі збільшення суми 
компенсації вартості поставлених 
товарів/послуг після анулювання 
реєстрації покупця як платника ПДВ, то 
постачальник на дату такого збільшення 
складає нову податкову накладну на суму 
такого збільшення. При цьому в графі 
«Код отримувача» проставляє умовний 
ІПН покупця «100000000000», в графі 
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«Особа (платник податку) – продавець» 
зазначається «Неплатник». 

 

Подання документу про ліквідацію ОЗ 

В ресурсі ЗІР ДФСУ дала наступне 
роз’яснення. 

Згідно з п. 189.9 ст. 189 
Податкового кодексу України від 02 
грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ), у 
разі якщо основні виробничі або 
невиробничі засоби (далі - ОЗ) 
ліквідуються за самостійним рішенням 
платника податку на додану вартість 
(далі - ПДВ), така ліквідація для цілей 
оподаткування розглядається як 
постачання таких ОЗ за звичайними 
цінами, але не нижче балансової вартості 
на момент ліквідації. 

Норма цього пункту не 
поширюється на випадки, коли ОЗ 
ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або 
зруйнуванням внаслідок дії обставин 
непереборної сили, в інших випадках, 
коли така ліквідація здійснюється без 
згоди платника податку, у тому числі в 
разі викрадення ОЗ, що підтверджується 
відповідно до законодавства або коли 
платник ПДВ подає контролюючому 
органу відповідний документ про 
знищення, розібрання або перетворення 
ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не 
можуть використовуватися за первісним 
призначенням. 

Документами, що 
підтверджують знищення, розібрання 
або перетворення ОЗ, є висновки 
відповідної експертної комісії щодо 
неможливості використання в 
майбутньому цих засобів за первісним 
призначенням та акти на їх списання 
відповідної форми. 

Враховуючи зазначене, якщо з 
незалежних від платника ПДВ обставин 
ОЗ (їх частина) зруйновані, викрадені чи 
підлягають ліквідації, або платник ПДВ 
змушений відмовитися від їх 
використання внаслідок загрози чи 
неминучості їх заміни, руйнування або 
ліквідації, то такий платник ПДВ, на 
підставі наказу керівника підприємства у 

звітному періоді, в якому виникають такі 
обставини, здійснює їх ліквідацію та 
подає до податкової декларації з ПДВ 
за такий звітний період відповідний 
документ про знищення, розібрання або 
перетворення ОЗ у інший спосіб, 
внаслідок чого вони не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням. 

 

Дата отримання розрахунку 
коригування 

ДФСУ в листі від 24.09.2015 
№20289/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що датою отримання розрахунку 
коригування покупцем вважається дата 
реєстрації такого розрахунку в ЄРПН. 

У разі якщо в додатку 1 до 
декларації не заповнено графу 7 «дата 
отримання отримувачем (покупцем)» 
таблиць 1, 2 та 3 або заповнено її із 
помилковими даними, то така податкова 
звітність з ПДВ вважається заповненою з 
порушенням. 

Для виправлення вказаної 
помилки, зокрема в уточнюючому 
додатку 1 до декларації: 

- повторюється помилковий запис 
неправильно вказаної дати отримання 
розрахунку коригування, при цьому 
вартісні показники зазначаються зі 
знаком «–» (тобто сторнуються);  

- вказується правильний запис за 
операцією з відповідним контрагентом 
(включаючи вартісні показники); 

- вказується нульова сума у 
підсумковому рядку «Усього». 

 

Щодо порядку включення сум ПДВ до 
складу податкового кредиту на 
підставі електронних митних 
декларацій 

ДФСУ в листі від 24.09.2015 
№20287/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що Положенням про митні декларації не 
передбачено вимоги щодо завіряння 
електронних митних декларацій, 
перетворених на візуальну форму, 
«мокрими» печатками митного органу, 
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яким здійснено митне оформлення. Така 
електронна митна декларація, 
оформлена за допомогою 
автоматизованої системи митного 
оформлення, є підставою для 
формування податкового кредиту. 

 

Щодо реєстрації розрахунків 
коригування до податкових 
накладних, складених до 1 лютого 
2015 

В листі ДФСУ від 24.09.2015 
№20281/6/99-99-19-03-02-15 
повідомляється, що розрахунок 
коригування, що передбачає зменшення 
суми компенсації вартості товарів/послуг 
їх постачальнику, складений починаючи з 
01.07.2015, до податкової накладної, 
складеної до 01.07.2015 (у тому числі і до 
01.02.2015), на покупця – платника 
податку, підлягає реєстрації в ЄРПН 
отримувачем (покупцем) таких 
товарів/послуг. 

Лист викликає здивування, адже 
п.22 Порядку заповнення податкової 
накладної містить зовсім іншу норму. Ним 
передбачено, що розрахунки 
коригування, що складаються до усіх 
податкових накладних, які були складені 
до 01 лютого 2015 року, а також 
розрахунки коригування до податкових 
накладних, які не видаються отримувачу 
(покупцю) - платнику податку (за 
наявності законодавчих підстав для 
складання таких розрахунків 
коригування), підлягають реєстрації в 
Єдиному реєстрі податкових накладних 
постачальником (продавцем). 

 

Щодо формування податкового 
кредиту на підставі тимчасових 
митних декларацій 

ГУ ДФС у м.Києві в листі від 
25.09.2015 №14764/10/26-15-15-01-09 
зазначило, що у разі здійснення операцій 
із ввезення на митну територію України 
товарів формування податкового кредиту 
з податку на додану вартість проводиться 
на підставі митної декларації (в тому 
числі тимчасової), оформленої 

відповідно до вимог законодавства, яка 
підтверджує сплату податку (за умови 
дотримання інших вимог щодо 
формування податкового кредиту). 

Нагадаємо, що Верховний суд 
України вважає, що тимчасова МД не є 
підставою для податкового кредиту. 

 

Щодо коригування податкових 
зобов’язань у разі повернення товару 
покупцем (неплатником ПДВ) 

Відповідно до листа ГУ ДФС у м. 
Києві від 28.09.2015 №14797/10/26-15-15-
01-18 якщо продавцем - платником ПДВ 
на дату отримання авансової оплати від 
неплатника ПДВ були визначені 
податкові зобов'язання з ПДВ та надалі 
сталися обставини, внаслідок яких 
неможливо виконати умови договору 
постачання товарів/послуг чи відбулася 
зміна умов договору, в результаті якої 
постачання товарів/послуг скасовано, а 
аванс повернуто, то продавець - платник 
ПДВ має право скласти розрахунок 
коригування до податкової накладної та 
зменшити нараховану суму податкових 
зобов'язань з ПДВ. 

При цьому, відповідно до п. 22 
Порядку N 957 такий розрахунок 
коригування не видається отримувачу та 
підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі 
податкових накладних постачальником. 

 

Щодо податкових накладних, за якими 
станом на 29.07.2015 сплинув 
граничний строк їх реєстрації в ЄРПН 

ДФСУ в листі від 17.09.2015 
№21893/10/28-10-06-11 нагадала, що 
суми ПДВ, сплачені (нараховані) у разі 
придбання товарів/послуг, зазначені в 
податкових накладних, зареєстрованих в 
ЄРПН із порушенням строку реєстрації, 
відносяться до податкового кредиту за 
звітний податковий період, у якому 
зареєстровано податкову накладну в 
ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 
календарних днів із дати складення 
податкової накладної. До 29.07.2015 
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зазначений строк становив 180 
календарних днів. 

Окрім того, податкові 
накладні/розрахунки коригування, які 
станом на 29.07.2015  не зареєстровані 
в ЄРПН і за якими станом на вказану 
дату сплинув граничний строк їх 
реєстрації в ЄРПН (із дати їх складання 
сплинуло 180 календарних днів), не 
можуть бути зареєстровані в ЄРПН 
після 29.07.2015 і включені до складу 
податкового кредиту. 

 

Щодо коригування податкового 
кредиту з ПДВ при списанні 
кредиторської заборгованості 

Якщо платник податку при 
придбанні товарів/послуг на підставі 
отриманої податкової накладної 
сформував податковий кредит, але такі 
товари/послуги не були оплачені 
протягом терміну позовної давності, то в 
податковому періоді, в якому 
відбувається списання кредиторської 
заборгованості, платнику податку 
необхідно відкоригувати суму 
податкового кредиту. При цьому 
коригування податкового кредиту у 
вказаному випадку здійснюється на 
підставі бухгалтерської довідки. Про це 
зазначили фахівці ДФСУ у листі від 
05.10.2015 №21062/6/99-99-19-03-02-15. 

 

Щодо обкладання ПДВ операції з 
постачання примірників комп’ютерних 
програм 

Фахівці ДФСУ в листі 06.10.2015 
№21155/6/99-99-19-03-02-15 дійшли 
висновку, що на операції платника 
податку з постачання примірників 
комп'ютерної програми з одночасним 
наданням покупцю ліцензії на право 
використання такої програми 
поширюється режим звільнення від 
обкладення ПДВ згідно з п. 26 прим.1 
підрозділу 2 р. XX ПКУ. 

 

Щодо врахування при обчисленні 
реєстраційної суми РК, складених з 

01.07.2015 р., до ПН, складених до 
01.07.2015 р. 

ДФС у системі «ЗІР» роз’яснила, 
що розрахунки коригування, складені 
починаючи із 01.07.2015 р., до 
податкових накладних, складених до 
01.07.2015 р. (у тому числі до 01.02.2015 
р.), під час обчислення показників 
формули SНаклОтр і SНаклВид: 

 ураховуються, якщо 
податкові накладні підлягали наданню 
покупцям — платникам податку; 

 не враховуються, якщо 
податкові накладні були складені на 
покупців — неплатників ПДВ. 

 

Чи можна анулювати реєстрацію 
платника ПДВ, якщо платник податків 
відсутній за місцезнаходженням 

ДФС у листі від 21.09.2015  
№2419/2/99-99-11-02-02-10 зауважила, 
що контролюючий орган може прийняти 
рішення про анулювання реєстрації 
платника ПДВ, якщо в ЄДР наявний 
запис про відсутність юрособи за її 
місцезнаходженням або запис про 
відсутність підтвердження відомостей про 
юрособу. 

Крім того, акт про відсутність 
юрособи за місцезнаходженням або 
довідка про неможливість вручення 
документа платнику податків без запису в 
ЄДР про відсутність юрособи за вказаним 
її місцезнаходженням не є підставою для 
відмови в реєстрації податкових 
накладних у ЄРПН. 

 

Чи є об’єктом обкладення ПДВ 
постачання рекламного відеоролика, 
онлайн- і офлайн-банерів за 
замовленням нерезидента  

При оподаткуванні ПДВ операцій з 
постачання послуг у 
зовнішньоекономічній діяльності 
важливим є місце їх постачання, 
визначене у ст.186 ПКУ. 

З урахуванням вимог пп. «б» 
п.186.3 ПКУ у разі здійснення платником 
податку операції з постачання рекламних 
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послуг нерезиденту місцем постачання 
таких послуг вважається місце, в якому 
нерезидент зареєстрований як суб’єкт 
господарювання, або у разі відсутності 
такого місця — місце постійного чи 
переважного його проживання. 

Тобто надання резидентом — 
платником ПДВ послуг зі створення 
рекламного відеоролика, онлайн- і 
офлайн-банерів за замовленням 
нерезидента не є об’єктом оподаткування 
ПДВ. 

 

Щодо відображення у звітності з ПДВ 
помилково складеної податкової 
накладної 

У ресурсі «ЗІР» податківці 
прийшли до висновку, що якщо 
платником податку помилково складена 
податкова накладна, то така податкова 
накладна не підлягає відображенню у 
податковій звітності з ПДВ. Розрахунок 
коригування, який може бути виписаний. 
до такої податкової накладної, підлягає 
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 
накладних (далі - ЄРПН), але до 
податкової звітності також не 
включається. 

 

Щодо збільшення реєстраційної суму 
на уточнення до червневої звітності з 
ПДВ 

ДФС у ресурсі «ЗІР» надала 
відповідь на запитання: чи збільшується 
сума, на яку платник має право 
зареєструвати в ЄРПН податкові 
накладні та/або розрахунки коригування, 
на суму від’ємного значення, що 
зараховується до складу податкового 
кредиту наступного звітного 
(податкового) періоду, зазначену в 
уточнюючому розрахунку за червень 
2015 року чи інший період, який передує 
червню 2015 року? 

Збільшення реєстраційної суми на 
суму від’ємного значення ПДВ 
здійснюється одноразово за 
результатами податкової звітності за 
червень 2015 року. Відповідно, 

реєстраційна сума не підлягає 
перерахунку внаслідок уточнення 
показників такої звітності. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Оподаткування пенсій 

В листі від 25.09.2015 №8944/Г/99-
99-17-03-03-14 ДФСУ нагадала, що не 
включається до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку, тобто не 
оподатковується, сума пенсії (включаючи 
суму її індексації, нараховану відповідно 
до закону), яка не перевищує у 2015 році 
3654 гривні (1218 гривень х 3).  При 
цьому якщо сума пенсій перевищує у 
2015 році зазначений розмір, то частина 
такого перевищення включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку та є об’єктом оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб і 
військовим збором на загальних 
підставах, з урахуванням норм п.п. 
164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. 

 

Систематичний продаж квартир 

В листі ДФСУ від 25.09.2015 
№8945/В/99-99-17-03-03-14 щодо 
оподаткування доходу фізичної особи-
резидента, отриманого протягом 
календарного року, від продажу більше 
ніж однієї квартири, які знаходяться в 
одному будинку, контролюючий орган 
зазначив наступне. 

Дохід, отриманий від продажу 
протягом звітного податкового року однієї 
квартири за умови перебування її у 
власності платника податку понад три 
роки не оподатковується. У разі якщо 
квартира перебуває у власності платника 
податку менше трьох років (крім продажу 
квартири, отриманої у спадщину), або у 
разі, продажу протягом податкового року 
більше ніж однієї квартири, дохід, 
отриманий від такого продажу підлягає 
оподаткуванню за ставкою в розмірі 5 
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відс. від її вартості, зазначеної в договорі 
купівлі-продажу. 

Окремо ДФСУ в листі звернула 
увагу на те, що систематичний продаж 
фізичними особами нерухомого майна, у 
тому числі власного, з метою одержання 
прибутку є підприємницькою діяльністю. 

 

Відповідальність за неподання, 
подання з порушенням ф.1ДФ 

В ресурсі «ЗІР» контролюючий 
орган зазначив, що у разі виявлення в 
ході документальної перевірки порушень, 
зазначених в п.119.2 ст.119 ПКУ, до 
платника податків застосовується штраф 
у розмірі 510 грн. При цьому 
відповідальність застосовується до 
загальної кількості порушень, зазначених 
абзацом першим п.119.2 ст.119 ПКУ, а не 
до кожного порушення окремо. 

 

Закупівля сільськогосподарської 
продукції 

В листі ДФСУ від 07.09.2015 
№8479/Х/99-99-17-02-01-14 зазначено, 
що при продажу сільськогосподарської 
продукції (крім продукції тваринництва) її 
власник має подавати податковому 
агенту копію Довідки за формою N 3ДФ 
(далі - Довідка). Порядок видачі Довідки 
про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок за формою N 3ДФ 
затверджено наказом Міністерства 
доходів і зборів України від 17.01.2014 N 
32 (далі - Порядок). 

Таким чином, якщо продавець 
сільгосппродукції надав підприємству, 
яке є податковим агентом, копію чинної 
та належно складеної Довідки, і дані 
цього документа свідчать про наявність у 
такої фізичної особи права на 
застосування пільги, встановленої пп. 
165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, то 
підприємство-покупець не утримує 
податок з доходів, що виплачується за 
сільськогосподарську продукцію. 

Якщо розміри земельних ділянок 
перевищують норми, встановлені 
Земельним кодексом України, то такі 

доходи включаються платником податку 
до загального річного оподатковуваного 
доходу, підлягають відображенню у 
декларації про майновий стан і доходи за 
наслідками звітного податкового року та 
оподатковуються за ставками 15 (20)%, 
визначеними п.167.1 ст.167 ПКУ. 

ПДФО, який сплачується 
юридичною особою, зараховується до 
відповідного місцевого бюджету за своїм 
місцезнаходженням (розташуванням) в 
обсягах податку, нарахованого на 
доходи, що виплачуються фізичним 
особам. 

 

Акциз у витратах та доходах ФОП 

В листі ДФСУ від 01.09.2015 
№8299/В/99-99-17-02-02-14 зазначається, 
що підприємець на загальній системі 
оподаткування не має право включити до 
витрат суму сплаченого акцизного 
податку, включеного до вартості товару, 
який придбавається з метою подальшої 
реалізації. Крім того, суми акцизного 
податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів не виключаються із 
сум отриманого таким підприємцем 
доходу. 

 

Оподаткування призів 

В листі Центрального офісу з 
обслуговування великих платників від 
08.09.2015 №21636/10/28-10-06-11 
зазначено, 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 
оподаткування як додаткове благо за 
ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 
ПКУ (15 % та/або 20 %). 
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Оподаткування середньої зарплати за 
час вимушеного прогулу 

ДФС у листі від 01.10.2015. 
№9186/Х/99-99-17-02-01-14 зауважила: 
при винесенні рішення про поновлення 
працівника на роботі суд водночас 
ухвалює рішення про виплату 
працівникові середньої зарплати за час 
вимушеного прогулу (ст.235 КЗпП). 
Задовольняючи вимогу про оплату праці, 
суд має навести у своєму рішенні 
розрахунки, із яких він визначав суми 
стягнення. Оскільки справляти і 
сплачувати ПДФО та військовий збір — 
це обов’язок роботодавця, у 
резолютивній частині судового рішення 
визначають суму без їх утримання. 

У разі якщо в рішенні суду розмір 
компенсації вказано із розбивкою за 
місяцями, обкладення ПДФО слід 
здійснювати окремо за кожний місяць 
нарахування (тобто розбивати базу 
оподаткування). Якщо ж у рішенні суду 
вказано загальну суму компенсації, то 
обкладення ПДФО та військовим збором 
здійснюється виходячи із загальної суми 
в місяці її нарахування (виплати). 

 

Відображення в обліку середнього 
заробітку мобілізованих працівників  

У листі від 24.09.2015 №31-11410-
08-10/29963 Мінфін роз’яснив яким чином 
відображати в бухгалтерському обліку 
нарахування, отримання та виплати 
компенсації з бюджету у межах 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період. 

Нарахування компенсації 
відображається в бухобліку за кредитом 
рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам» і дебетом рахунку 94 «Інші 
витрати операційної діяльності». 
Надходження грошових коштів на 
рахунок підприємства від органів 
соціального захисту населення для 
виплати компенсації відображається за 
дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» і 

кредитом рахунку 48 «Цільове 
фінансування і цільові надходження». 
Одночасно на цю суму визнається дохід і 
відображається за дебетом рахунку 48 і 
кредитом рахунку 71 «Інший операційний 
дохід». Виплата компенсації 
мобілізованим працівникам 
відображається за дебетом рахунку 66 та 
кредитом рахунку 30 «Готівка» або 31. 

 

Щодо відображення у формі №1ДФ 
суми донарахованої індексації за 
попередні періоди 

Коли податковим агентом 
проводяться донарахування сум 
індексації заробітної плати за попередні 
податкові періоди (місяці) працюючим 
(звільненим) працівникам, такі суми 
донарахувань (нарахувань) при 
здійсненні перерахунку слід відносити до 
відповідних податкових періодів, за які 
провадяться нарахування з 
відповідним відображенням у 
податковому розрахунку форми N 1ДФ. 

Про це повідомляють податківці у 
листі ДФС від 19.08.2015 №7682/6/99-99-
17-03-03-15. 

Єдиний соціальний внесок 

ЄСВ на зарплату нерезидента, який 
працює у представництві іноземної 
компанії, розташованої на території 
України 

В листі від 16.09.2015 
№19780/6/99-99-17-03-03-15 ДФСУ 
вказала, що представництво іноземного 
підприємства, яке розташоване на 
території України, не є страхувальником 
стосовно іноземця (громадянина Грузії), у 
разі нарахування та виплати таким 
представництвом на території України 
доходу іноземцю у вигляді заробітної 
плати, обов'язку щодо нарахування 
(утримання) єдиного внеску не виникає. 

 

Щодо нарахування ЄСВ на суми 
внесків за договорами 
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довгострокового страхування життя 
або недержавного пенсійного 
страхування 

ДФСУ в листі від 04.09.2015 
№18884/6/99-99-17-03-03-15 відмітила, 
що сума страхових внесків, сплачених 
роботодавцем за договорами 
довгострокового страхування життя за 
найманих працівників, є складовою 
заробітної плати і базою нарахування 
єдиного внеску.  

Водночас, внески, сплачені 
роботодавцем на користь працівника за 
договором недержавного пенсійного 
забезпечення, не є базою нарахування 
єдиного внеску. 

 

ЄСВ по інвалідам 

В листі Центрального офісу з 
обслуговування великих платників від 
18.09.2015 №21991/10/28-10-06-11 
вказано, що нарахування ЄВ у розмірі 
8,41 відс. на заробітну плату працюючому 
інваліду здійснюється в період з дати 
встановлення групи інвалідності, але не 
раніше одержання роботодавцем 
завіреної копії довідки з акту огляду в 
медико-соціальній експертній комісії та 
закінчується датою скасування 
інвалідності на підставі рішення даної 
комісії. При цьому, до дати одержання 
завіреної копії зазначеної довідки та після 
дати скасування інвалідності, 
роботодавець нараховує єдиний внесок у 
розмірі від 36,76 до 49,7 відс. відповідно 
до класу професійного ризику 
виробництва. 

 

За вересень 2015 року ЄСВ 
нараховують із мінімальної зарплати в 
розмірі 1378 грн, якщо працівнику 
нараховано меншу суму зарплати 

Відповідно до листа ДФС від 
02.10.2015 №20928/6/99-99-17-03-03-15 
працівникам, які працюють за основним 
місцем роботи на неповну тарифну 
ставку та отримують заробітну плату за 
відпрацьований час, яка не перевищує 
розміру мінімальної заробітної плати, 

підприємство має нарахувати ЄСВ 
виходячи з законодавчо встановленого 
розміру мінімальної заробітної плати на 
місяць (з 1 січня 2015 року – 1218,00 
гривень, з 1 вересня – 1378,00 гривень).  

При цьому утримання ЄСВ із 
заробітної плати (доходу) найманого 
працівника здійснюється із фактично 
нарахованої заробітної плати (доходу). 

 

Щодо оподаткування ЄСВ вартості 
навчання найманих працівників на 
курсах водіїв та курсах з вивчення 
іноземних мов 

У ресурсі «ЗІР» фахівці ДФС 
роз’яснили, що кошти, сплачені 
роботодавцем за навчання найманих 
працівників на курсах водіїв та курсах з 
вивчення іноземних мов, не 
відносяться до фонду оплати праці та не 
є базою для нарахування, утримання 
ЄВ. Податківці пояснюють таку позицію 
тим, що до Переліку видів виплат, що 
здійснюються за рахунок коштів 
роботодавців, на які не нараховується 
ЄВ, затвердженого постановою КМУ від 
22.12.2010 №1170, віднесено, зокрема: 

 витрати на підготовку та 
перепідготовку кадрів (крім суми 
заробітної плати, що зберігається за 
основним місцем роботи працівників, за 
час їх навчання з відривом від 
виробництва в системі підвищення 
кваліфікації та перепідготовки кадрів), а 
саме витрати на оплату навчання 
працівників у вищих навчальних закладах 
та установах підвищення кваліфікації, 
професійної підготовки та перепідготовки 
кадрів (п. 9 розд. II Переліку); 

 витрати на платне 
навчання працівників і членів їх сімей, не 
пов'язане з виробничою необхідністю, 
згідно з договором між підприємством та 
навчальним закладом (п. 11 розд. II 
Переліку). 

 

Щодо обов’язку роботодавців 
перевіряти факт наявності основного 
місця роботи в сумісника 
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Фахівці Мінсоцполітики у листі від 
25.05.2015 №198/06/186-15 зауважили, 
що роботодавець не повинен 
з’ясовувати, де основне місце сумісника й 
вимагати від нього підтвердження факту 
його роботи за основним місцем роботи. 
Адже це не передбачено законодавством 
про працю. 

Водночас нагадують, що при 
укладанні трудового договору 
громадянин зобов’язаний подати трудову 
книжку відповідно до ч. 2 ст. 24 КЗпП. 

Зауважимо, що фахівці ДФС, 
роз’яснюючи умови нарахування ЄСВ на 
заробітну плату сумісника, у листі від 
14.02.2015 №4979/7/99-99-17-03-01-17 
наголошували на протилежному: 

 роботодавець має право 
отримати від працівника-сумісника 
підтвердження про місце його основної 
роботи; 

 за потреби власник або 
вповноважений ним орган видає 
працівникам на їх прохання завірені 
виписки з трудових книжок відомостей 
про роботу. 

З огляду на це, радимо все-таки 
озброїтися підтвердженням наявності в 
працівника-сумісника основного місця 
роботи, у разі якщо нарахована заробітна 
плата такому суміснику менша за 
мінімальну. 

 

Щодо купівлі інвалюти для сплати 
процентів за прострочення платежу за 
імпортований товар  

Купівля іноземної валюти на 
оплату штрафних санкцій, передбачених 
у зовнішньоекономічних контрактах за 
невиконання резидентами умов цих 
контрактів, є купівлею іноземної валюти 
на оплату майнових прав, і тому така 
операція індивідуальної ліцензії не 
вимагає. Підставою для перерахування 
коштів за межі України в цьому випадку є 
відповідний зовнішньоекономічний 
контракт. 

Таку позицію озвучили фахівці 
ДФС в листі від 15.10.2015 
№15656/10/26-15-15-03-11. 

Щодо розміру відповідальності за 
несвоєчасне виконання грошових 
зобов'язань, то для вирішення цього 
питання насамперед необхідно 
визначити, законодавство якої країни слід 
застосовувати для кожного конкретного 
зовнішньоекономічного договору. Якщо 
застосовується законодавство України, 
то ст. 3 Закону України «Про 
відповідальність за несвоєчасне 
виконання грошових зобов'язань» від 
22.10.1996 р. № 543/96 установлено 
максимальний розмір відповідної пені, а 
саме: розмір пені не може перевищувати 
подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла в період, за який 
сплачується пеня. 

 

Щодо обов’язкового застосування 
понижуючого коефіцієнту з ЄСВ 

ДФС в системі «ЗІР» роз’яснила, 
що застосування понижуючого 
коефіцієнта платником ЄСВ не обов’язок, 
а право.  

Акциз 

Щодо розрахунку роздрібного 
акцизного податку 

В листі Центрального офісу з 
обслуговування великих платників від 
18.09.2015  №21987/10/28-10-06-11 
зазначено наступне. 

Пунктом 188.1 ст.188 ПКУ 
визначено, що база оподаткування ПДВ 
операцій з постачання товарів/послуг 
визначається виходячи з їх договірної 
вартості з урахуванням 
загальнодержавних податків та зборів 
(крім збору на обов'язкове державне 
пенсійне страхування, що справляється з 
вартості послуг стільникового рухомого 
зв'язку, податку на додану вартість та 
акцизного податку на спирт етиловий, що 
використовується виробниками - 
суб'єктами господарювання для 
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виробництва лікарських засобів, у тому 
числі компонентів крові і вироблених з 
них препаратів (крім лікарських засобів у 
вигляді бальзамів та еліксирів). 

Згідно із п.п.9.1.4 п.9.1 ст.9 ПКУ 
акцизний податок належить до 
загальнодержавних податків. 

Виходячи з вищезазначених норм 
Податкового кодексу України формула 
для розрахунку ціни роздрібної торгівлі 
буде наступна: 

Ціна +(Ціна 
*0,05+Ціна)*0,2+(Ціна*0,2+Ціна)*0,05 

Ціна - це ціна без урахування ПДВ 
та акцизного податку  

0,2 - це ставка ПДВ 20%; 

0,05 – це ставка 5% акцизного 
податку. 

 

Щодо зменшення бази оподаткування 
акцизним податком, якщо 
реалізований товар був повернений, в 
т.ч. й в іншому податковому періоді 

Податківці в базі «ЗІР» роз’яснили, 
що базою оподаткування акцизним 
податком є вартість (з ПДВ) підакцизних 
товарів, що реалізовані суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі. При 
цьому база оподаткування акцизним 
податком операцій з реалізації 
підакцизних товарів, які реалізовані 
суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі, зменшується на вартість (з 
ПДВ) повернутих громадянами та 
іншими кінцевими споживачами 
підакцизних товарів, якщо вартість 
таких товарів включалась до такої 
бази оподаткування акцизним 
податком. 

Дата проведення розрахункової 
операції з видачі готівкових коштів за 
повернутий покупцем товар або 
оформлення розрахункових документів 
щодо перерахування коштів у банк такого 
покупця відповідає податковому періоду, 
коли відбувається таке зменшення бази 
оподаткування акцизним податком. 

 

Щодо відповідальності за 
невідображення роздрібного 
акцизного податку в розрахункових 
документах 

Спеціалісти ДФС України в системі 
«ЗІР» (підкатегорія 109.10) нарешті 
погодилися, що нині законодавством не 
передбачено штрафні санкції за 
невідображення акцизного податку з 
роздрібного продажу підакцизних товарів 
у розрахункових документах, зокрема 
тих, які друкуються РРО. 

Однак, зауважують, що для 
правильного розрахунку ПДВ акцизний 
податок з роздрібного продажу 
підакцизних товарів повинен 
відображатись у фіскальному чеку як 
окрема податкова група. 

 

Єдиний податок 

Щодо справляння авансових внесків 
при виплаті дивідендів засновникам 

ДФС в листі від 12.08.2015 
№17056/6/99-99-15-03-01-15 відмітила, 
що винятків щодо несплати авансового 
внеску, передбаченого пп.57.11.2 ПКУ для 
юридичних осіб – платників єдиного 
податку, ПКУ не передбачено. 

 

Зазначення чисельності працівників у 
звітності 

ДФС у Запорізькій області вказала, 
що якщо кількість осіб, які перебувають з 
платниками єдиного податку другої або 
третьої груп у трудових відносинах, 
кожного місяця кварталу була різною та 
враховуючи, що для таких платників 
єдиного податку однією з основних умов 
перебування на спрощеній системі 
оподаткування є не перевищення 10-ти 
осіб або необмеженої кількості осіб 
відповідно, то у полі «Фактична 
чисельність працівників у звітному 
періоді» податкової декларації платника 
єдиного податку – фізичної особи – 
підприємця зазначається найбільша 
чисельність працівників за будь-який 
місяць податкового (звітного) періоду. 
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Щодо дати визнання доходу при 
здійснені розрахунків через платіжний 
термінал 

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 
25.09.2015 №2846/Г/26-15-17-04-14 
роз’яснило, що у разі використання 
платіжних терміналів при здійсненні 
розрахунків за товари (послуги) доходом 
фізособи-платника єдиного податку є вся 
сума, що надійшла на розрахунковий 
рахунок. При цьому днем отримання 
доходу є день надходження коштів на 
розрахунковий рахунок платника. Цією 
ж датою потрібно відобразити отриманий 
дохід і в Книзі обліку доходів і витрат. 

 

ІНШЕ 

Оподаткування процентів по 
депозитам 

В листі від 25.09.2015 №8943/Б/99-
99-17-03-03-14 ДФСУ вказала, що 
оскільки до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку включається дохід у вигляді 
процентів, нарахований на суму 
вкладного (депозитного) банківського 
рахунка, то такий дохід оподатковується 
військовим збором за ставкою 1,5 
відсотка. Одночасно слід зазначити, що 
пільг при оподаткуванні доходів у вигляді 
процентів, нарахованих на суму 
вкладного (депозитного) банківського 
рахунка незалежно від виду та категорії 
осіб, які їх отримують, Кодексом не 
передбачено. 

 

Щодо сплати земподатку у разі 
придбання нерухомості 

  Власники об’єктів нерухомості, 
державна реєстрація права власності на 
які вже відбулась, проте, процедура 
державної реєстрації права власності на 
земельні ділянки під такими об’єктами ще 
триває, все одно повинні сплачувати 
земельний податок за такі землі 
відповідно до п.287.6 ПКУ. Про це 
наголосили фахівці ДФС у своєму листі 
від 30.09.2015 №20745/6/99-99-15-03-02-
15. 

Розмір коефіцієнта рентабельності 
при обчисленні плати за користування 
надрами за розрахунковою вартістю 

В листі від 09.09.2015 
№13910/10/26-15-15-05-18 ГУ ДФС у 
м.Києві нагадало, що при обчисленні 
податкових зобов’язань з рентної плати у 
2015 році для об’єктів надр, в межах яких 
здійснюється видобування підземних вод, 
але геолого-економічна оцінка запасів 
корисних копалин та належне визначення 
коефіцієнта рентабельності гірничого 
підприємства ще не виконані, 
рекомендовано Державною комісією 
України по запасах корисних копалин 
застосовувати прогнозний усереднений 
коефіцієнт рентабельності 
гірничодобувних підприємств 0,22 (лист 
Державної комісії України по запасах 
корисних копалин від 02.02.2015 № 
46/07).  

Разом з тим, з відповідно до 
п.255.2 ст.255 ПКУ у разі використання 
обсягів води виключно для задоволення 
питних і санітарно-гігієнічних потреб, такі 
водокористувачі не є платниками рентної 
плати за спеціальне використання води. 

 

Щодо сплати рентної плати за 
спеціальне використання води 

Центральний офіс з 
обслуговування великих платників в листі 
від 16.09.2015 №21845/10/28-10-06-11 
зазначив наступне. 

Якщо водокористувач отримує 
воду від іншого водокористувача на 
підставі договору на поставку води із 
встановленими в ньому лімітом 
споживання (використання) води та 
використовує обсяги води також для 
інших, ніж задоволення виключно 
власних питних і санітарно-гігієнічних 
потреб, цілей, в межах установленого 
йому в договорі річного ліміту, рентна 
плата справляється таким 
водокористувачем-отримувачем води на 
загальних підставах за весь обсяг 
фактично використаної води. 

Якщо водокористувач отримує 
воду від іншого водокористувача на 
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підставі договору на поставку води із 
встановленим в ньому лімітом 
споживання (використання) води та 
використовує обсяги води також для 
інших, ніж задоволення виключно 
власних питних і санітарно-гігієнічних 
потреб, цілей, та при цьому перевищує 
установлений річний ліміт споживання 
(використання) води, рентна плата 
справляється таким водокористувачем як 
за понадлімітне використання, за обсяги 
фактично використаної понад 
установлений в договорі річний ліміт 
води, у п’ятикратному розмірі.  

У разі відсутності у 
водокористувача, який отримує воду від 
іншого водокористувача, договору на 
поставку води із встановленими в ньому 
лімітом споживання (використання) води, 
рентна плата обчислюється і сплачується 
безпосередньо водокористувачем-
постачальником, який включає обсяги 
фактично використаної 
водокористувачем-отримувачем води до 
складу власних фактично використаних 
обсягів води (в межах установленого в 
дозволі на спецводокористування 
власного ліміту), нараховує та сплачує 
рентну плату за такі обсяги на загальних 
підставах, незалежно від цілей 
використання води. 

Якщо водокористувач отримує 
воду від іншого водокористувача на 
підставі договору на поставку води без 
зазначення річного ліміту споживання 
(використання) води та використовує 
обсяги води також для інших, ніж 
задоволення виключно власних питних і 
санітарно-гігієнічних потреб, цілей, то 
такий суб’єкт господарювання сплачує 
Рентну плату за всі фактично використані 
обсяги води, у п’ятикратному розмірі. 

 

Чек РРО при кур’єрській доставці  

В листі ДФСУ від 01.10.2015 
№20887/6/99-99-22-07-03-15 стосовно 
доставки товарів кур’єрською службою 
вказано, що при продажу товарів 
продавець повинен забезпечити доставку 
покупцю раніше роздрукованого 

розрахункового документа (чеку) разом із 
придбаним товаром за допомогою 
кур’єрської служби (поштової служби), 
яка може бути як сторонньою 
організацією, так і структурною одиницею 
продавця. 

Також розрахунковий документ 
(чек) може бути виданий покупцю 
кур’єром (поштовою службою) при 
передачі покупцю придбаного товару та 
сплаті ним коштів за його придбання. При 
цьому такий розрахунковий документ 
(чек) повинен бути роздрукований з 
використанням РРО, зареєстрованого на 
такого кур’єра (поштову службу). 

 

Щодо посадкового документу на 
залізничний транспорт 

Центральний офіс з 
обслуговування великих платників в листі 
від 17.09.2015 №21961/10/28-10-06-11 
зазначив, що роздрукований електронний 
проїзний квиток на залізничний транспорт 
вважається розрахунковим документом, 
якщо оформлений на відповідному 
бланку проїзного документа чи 
сформований в електронному вигляді 
відповідно до вимог Порядку №331/137 
та чинного законодавства, що засвідчує 
укладення договору між залізницею і 
пасажиром на проїзд та видається після 
оплати вартості послуги. 

Для підтвердження витрат на 
придбання електронного квитка 
необхідно пакет документів: оригінал 
розрахункового або платіжного 
документа, що підтверджує здійснення 
розрахункової операції у готівковій чи 
безготівковій формі (платіжне доручення, 
розрахунковий чек, касовий чек, 
розрахункова квитанція, виписка з 
карткового рахунку, квитанція до 
прибуткового касового ордера); роздрук 
на папері частини електронного 
авіаквитка з вказаним маршрутом 
(маршрут/квитанція); оригінали відривної 
частини посадкових талонів пасажира; 
посадочний документ, перевізний 
документ роздруковані на паперовому 
носії (транспортні квитки).  
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Залежно від форми оплати за 
електронний квиток розрахунковим 
документом є, зокрема при оплаті за 
допомогою банківської платіжної картки 
корпоративної чи особистої платіжної 
картки працівника – квитанція платіжного 
терміналу про оплату вартості квитків із 
застосуванням платіжної картки або 
виписка з відповідного рахунка, 
засвідчена підписом та печаткою 
банківської установи. 

 

РРО не повернувся з гарантійного 
ремонту: дії платника податків 

Суб'єкту господарювання не 
обов'язково мати резервний РРО, так як 
можливе здійснення діяльності протягом 
7 робочих днів з використанням книги 
обліку розрахункових операцій та 
розрахункових квитанцій (ст. 5 Закону 
України «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» від 
06.07.1995 №265/95-ВР). 

В разі незабезпечення сервісним 
центром гарантійного ремонту РРО не 
пізніше 7 робочого дня з дня прийняття в 
ремонт РРО суб'єкту господарювання 
необхідно, припинити здійснення 
діяльності до моменту отримання 
відремонтованого РРО, або 
зареєструвати та ввести в експлуатацію 
резервний РРО. 

Про це зазначили податківці у 
листі ДФС від 17.09.2015 №544/Р/16-31-
22-04-27. 

 

Подача повідомлення про прийняття 
на роботу поштою 

В листі від 25.09.2015 
№20344/6/99-99-17-03-03-15 ДФСУ 
звернула увагу на те, що Постанова 
№413 не містить посилання на норми 
подання страхувальником повідомлення 
про прийняття працівника на роботу 
поштою. 

 

Щодо подачі повідомлення про 
цивільно-правовий договір 

Центральний офіс з 
обслуговування великих платників в листі 
від 03.09.2015 №21446/10/28-10-06-11 
вказав, що повідомлення про дату 
початку дії укладених договорів цивільно-
правового характеру з фізичними 
особами не потрібно подавати органів 
державної фіскальної служби. 

 

Щодо подання до ДФС повідомлення 
про прийняття працівника в разі зміни 
директора 

Повідомлення про прийняття 
працівника (керівника) на роботу власник 
підприємства або уповноважений ним 
орган (особа) подає до територіальних 
органів ДФС за місцем свого обліку як 
платника ЄСВ незалежно від надання 
інформації про зміну керівника в порядку, 
визначеному Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців» від 
15.05.2003 №755-IV, - наголошують 
фахівці ДФС у листі від 02.10.2015 
№20929/6/99-99-17-03-03-15. 

Тому навіть якщо такі відомості 
вже були направлені державним 
реєстратором у зв’язку із вчиненням 
реєстраційних дій щодо зміни керівника 
юридичної особи, роботодавці теж 
подають відповідні відомості про 
прийнятого на роботу керівника. 

Пояснюється це тим, що надання 
ДФС та її територіальним органам 
повідомлення про прийняття працівника 
на роботу та порядок внесення 
інформації щодо зміни керівника до 
облікових даних платників податків 
регулюють різні правові акти.  

 

Оформлення ТТН з використанням 
факсиміле 

В листі ДФСУ від 04.09.2015 
№18936/5/99-99-10-03-02-15 
зазначається, що використання 
факсимільного відтворення підпису при 
оформленні товарно-транспортної 
накладної за письмовою угодою сторін, в 
якій містяться зразки відповідного 
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аналога їх власноручних підписів, не 
порушує законодавства України. 

 

Залік в ЗЕД 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ відмітила, 
що на сьогоднішній день проведення 
заліку зустрічних однорідних вимог на 
суму валютної виручки (яка не 
надходитиме на рахунок клієнта) є 
можливим лише в іноземній валюті (крім 
іноземної валюти 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 500000 доларів США. 

В інших випадках проведення 
заліку зустрічних однорідних вимог на 
суму валютної виручки не є можливим, 
оскільки призведе до порушення вимог 
законодавства України. 

 

При ліквідації отримати переплату по 
податках можна виключно до зняття з 
обліку у контролюючих органах 

Якщо у платника податків, що 
ліквідується, суми надміру сплачених 
грошових зобов’язань або 
невідшкодованих податків перевищують 
суми грошових зобов’язань або 
податкового боргу, то суми перевищення 
використовуються для погашення 
грошових зобов’язань або податкового 
боргу перед іншими бюджетами. А у разі 
відсутності таких зобов’язань (боргу) вони 
перераховуються у розпорядження 
такого платника податку. 

У разі якщо платник податку 
ліквідовується, повернення ДФС надміру 
сплачених коштів можливе лише за 
заявою платника в період, що передує 
зняттю з обліку в контролюючих органах. 
Про це роз’яснили податківці в листі ДФС 
від 03.09.2015 №21445/10/28-10-06-11.  

 

Щодо можливості стягнення коштів за 
виконавчим листом із середнього 
заробітку мобілізованого працівника 

Середній заробіток, що 
компенсується із бюджету працівникам, 
яких призвано під час мобілізації, на 
особливий період, та які підлягають 
звільненню з військової служби у зв'язку з 
оголошенням демобілізації, але 
продовжують військову службу у зв'язку з 
прийняттям на військову службу за 
контрактом, але не більше ніж на строк 
укладеного контракту, не належить до 
категорії коштів, на які не може бути 
звернено стягнення. 

Таким чином, відповідно до листа 
Мін’юсту у листі від 24.09.2015 №23648-
0-3315/20.6 із середнього заробітку 
мобілізованого працівника може бути 
стягнено кошти за виконавчим листом. 

 

Особливості розрахунку пені після 
внесення змін у ПКУ 

Податківці зауважили, що Законом 
України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
зменшення податкового тиску на 
платників податків» від 17.07.2015 р. № 
655-VII (далі – Закон № 655) 
передбачено, що нарахування пені 
розпочинається при самостійному 
нарахуванні суми грошового зобов'язання 
платником податків – після спливу 90 
днів, наступних за останнім днем 
граничного строку сплати грошового 
зобов'язання. 

Враховуючи відсутність прямої 
вказівки у ПКУ на зворотну дію у часі 
Закону № 655, застосування положень 
пп. 129.1 ПКУ у редакції, чинній з 
01.09.2015 р., застосовується до 
правовідносин, які виникли з 
01.09.2015 р., тобто до відносин, коли 
граничний строк сплати грошового 
зобов’язання припадає на дату, 
починаючи з 01.09.2015 р. 

 

Приклади обчислення лікарняних, 
декретних та інших страхових виплат 
від Мінсоцполітики 

Мінсоцполітики наказом від 
21.10.2015 №1022 затвердило Приклади 
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обчислення середньої заробітної плати 
(доходу) за видами 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. 

В наказі роз’яснено приклади 
розрахунку: 

 виплат за страхуванням на 
випадок безробіття; 

 виплат за страхуванням від 
нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності; 

 виплат для призначення 
допомоги по вагітності та пологах, 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, а також оплати перших 
п’яти днів тимчасової непрацездатності 
за рахунок коштів роботодавця. 

 

Як звітувати з рентної плати за 
спецвикористання води при наявності 
структурних підрозділів 

ДФС у листі від 23.10.2015 
№2811/10/14-29-15-03-27 нагадала, що 
платник рентної плати подає податкову 
декларацію, яка містить додатки з 
рентної плати за спеціальне 
використання води - за місцем податкової 
реєстрації. 

При цьому якщо до складу 
водокористувача входять структурні 
підрозділи, які не мають банківських 
рахунків, не ведуть окремого 
бухгалтерського обліку своєї діяльності, 
не складають окремого балансу, 
податкові декларації подаються і рентна 
плата вноситься водокористувачем, до 
складу якого входять такі структурні 
підрозділи, за місцезнаходженням водних 
об'єктів та за ставками рентної плати, 
встановленими для цих водних об'єктів. 

 

Чи можна здійснити розрахунок за 
одним чеком двома розрахунковими 
картами  

Спеціалісти ДФС у листі від 
17.09.2015 №544/Р/16-31-22-04-27 
роз’яснили, що покупець може 
розрахуватися за покупку двома 

платіжними картами за одним 
розрахунковим документом (чеком). 

У такому разі розрахунковий 
документ на РРО може друкуватись 
окремо на кожну суму розрахунку, чи 
один розрахунковий документ — на 
загальну суму продажу. 

 

Щодо можливості неповідомлення 
працівника про зміну істотних умов 
праці 

Мінсоцполітики у листі від 
02.10.2015 №413/06/186-15 нагадало, що 
роботодавець повинен не пізніше ніж за 2 
місяці повідомити працівникам про зміну 
істотних умов праці - систем та розмірів 
оплати праці, пільг, режиму роботи, 
встановлення або скасування неповного 
робочого часу, суміщення професій, 
зміну розрядів і найменування посад. Але 
у випадку досягнення згоди між 
сторонами трудового договору жодного 
обов'язку щодо повідомлення працівника 
законодавством про працю не 
встановлено.  

Якщо при розгляді трудового 
спору буде встановлено, що зміна 
істотних умов трудового договору 
проведена не у зв’язку зі зміною в 
організації виробництва і праці на 
підприємстві, то така зміна з урахуванням 
конкретних обставин може бути визнана 
судом неправомірною. В такому випадку 
роботодавець буде зобов’язаний 
поновити працівникові попередні умови 
праці. 

 

Щодо лібералізації валютного 
регулювання 

НБУ продовжує поступову 
лібералізацію валютного регулювання. Із 
цією метою було затверджено постанову 
Правління НБУ від 22.10.2015 №718, яка 
набрала чинності 23.10.2015. 

Для цього регулятор покращує 
умови для співробітництва України з 
іноземними державами-партнерами та 
міжнародними організаціями, уточнюючи 
вимогу щодо обов’язкового продажу 
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надходжень в іноземній валюті на 
міжбанківському ринку. Відтепер ця 
вимога не поширюється на проекти, що 
здійснюються на підставі угод про участь 
України в міжнародних програмах 
Європейського союзу. Також вона 
більше не стосується грантів, які 
юридичні особи — резиденти отримують 
від міжнародних фінансових організацій. 
А саме — резиденти, фінансування яких 
здійснюється за рахунок таких грантів і в 
органах управління якої бере участь Уряд 
України. 

До того ж  у цій постанові вказано, 
що іноземна валюта, яка надійшла як 
грошове забезпечення (гарантійний 
внесок) участі нерезидента в аукціоні 
(торгах) із приватизації державного 
майна на рахунки організатора, не 
підлягатиме обов'язковому продажу на 
міжбанківському валютному ринку. 

Установлено додаткові 
виключення із заборони на реєстрацію 
заміни кредитора чи боржника в 
договорах про залучення резидентами 
кредитів і позик в іноземній валюті від 
нерезидентів. Зокрема постановою 
дозволено проводити таку реєстрацію у 
випадках, коли заміна первісного 
кредитора пов’язана з його ліквідацією та 
приєднанням до нового кредитора-
правонаступника. Крім того, дозволено 
реєструвати відповідні зміни до 
кредитних договорів, за якими кредит 
наданий резиденту за участю іноземного 
експортно-кредитного агентства. 

Пом’якшено обмеження щодо 
видачі готівкових коштів у національній 
валюті через каси та банкомати. Наразі 
банки зобов'язані обмежити їх видачу 
на суму до 300 тис. грн/добу на одного 
клієнта. Зокрема ця вимога стосувалася 
й валютно-обмінних операцій із 
фізичними особами. Відтепер вона не 
поширюватиметься на такі операції, що 
спростить населенню можливість 
продавати валюту в будь-яких обсягах. 

 

Із 6 листопада застосовується нова 
форма авансового звіту 

Мінфін наказом від 28.09.2015 
№841 затвердив оновлену форму Звіту 
про використання коштів, виданих на 
відрядження або під звіт, та оновлений 
Порядок його складання. 

Наказ набирає чинності з 
06.11.2015, адже готується до 
опублікування в «Офіційному віснику 
України» № 86 за 06.11.2015 р. 

Зазначимо, що суттєвих змін ані 
форма авансового звіту, ані порядок його 
заповнення не зазнали. Просто в їх тексті 
було виправлено посилання на пп.170.9.1 
ПКУ, а при розрахунку суми ПДФО в разі 
не повернення сум надміру витрачених 
коштів використовуються ставки 15% та 
20%. Крім цього, форма звіту 
затверджена вже не Міндоходів, а 
Мінфіном, адже саме до нього перейшли 
такі повноваження. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Щодо контролюючих органів, яких 
стосується мораторій на проведення 
перевірок суб’єктів малого бізнесу  

Відповідно до Ухвали ВАСУ від 
06.10.2015 р. у справі № К/800/42400/15 
суди прийшли до висновку, що мораторій 
на перевірки для суб’єктів 
підприємництва з обсягом доходу до 20 
млн грн за попередній календарний рік 
продовжує діяти та стосується всіх без 
винятку контролюючих органів, а не лише 
Державної фіскальної служби. 

 

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 
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перепочинку та дрібку цікавої, хоча, 
можливо, і не такої практично корисної 
інформації. 

Сьогодні пропонуємо 
ознайомитись із гороскоп на кожен знак 
зодіаку по західній астрології на листопад 
місяць 2015 року. 

Овен 

Це буде дуже активний і 
насичений подіями місяць. Вам 
доведеться діяти нестандартно, 
проявляючи незвичайну кмітливість. 
Незабаром з'явиться реальний шанс 
заробити великі гроші, тільки потрібно не 
упустити його. 

Телець 

У вас є шанс досягти успіху, однак 
це потребуватиме зусиль, завзяття та 
терпіння. Зважте гарненько все «за» і 
«проти». Вам на допомогу прийдуть 
старші люди, які мають авторитет або 
займають високі посади. 

Близнюки 

Оцініть свої останні досягнення. 
Вирішіть, як саме зможете застосувати 
свої здібності в майбутньому. 
Продумайте ключові справи, які ніяк не 
робляться - можливо, саме зараз в них 
настане переломний момент. 

Рак 

Будуть благополучно складатися 
всі адміністративні та юридичні справи. 
Ви відчуєте позитивні результати своїх 
зусиль та завзяття. Ваша чарівність 
допоможе заспокоїти важливу людину - 
може, начальника? 

Лев 

В результаті однієї несподіваної 
події ваше особисте життя налагодиться. 
Ви успішно завершите якусь стару 
справу. Зараз найкращий час для того, 
щоб взяти кредит, якщо, звичайно, ви в 
ньому потребуєте. 

Діва 

Час розплутати те, що 
заплуталося, і вирішити всі проблеми, 

особливо у відносинах з близькими 
людьми. Здивуйте дорогого вашому 
серцю людину чимось приємним і 
незвичайним. Ось побачите, йому 
обов'язково сподобається! 

Терези 

Гарний час для початку якої-
небудь нової діяльності - наприклад, 
роботи, що вимагає фізичних зусиль або 
великого запасу енергії. Однак майте на 
увазі, що на цій стежці не обійдеться без 
проблем. 

Скорпіон 

Прекрасний час для владнання 
адміністративних і юридичних питань. У 
цьому місяці легко виграти судовий 
процес. Якщо ви з кимось конфліктуєте і 
хочете закінчити ворожнечу, зараз 
відмінний момент для цього. 

Стрілець 

Ви отримаєте підтримку з боку 
авторитетних людей, особливо якщо 
займаєте керівну посаду. Перед вами 
відкриються можливості злетіти ще вище, 
але тільки в тому випадку, якщо будете 
діяти досить активно. 

Козеріг 

У вас з'являться нові професійні 
можливості. Хтось може запропонувати 
вам абсолютно божевільну інвестицію. 
Не поспішайте, навіть якщо вам дуже 
захочеться ризикнути. Спочатку 
подумайте і порадьтеся з хорошим 
юристом. 

Водолій 

Ваші амбіційні, далекосяжні плани 
в листопаді цілком можуть втілитися в 
життя. Це гарний час для серйозних 
рішень, таких, як покупка нерухомості 
(будинки, квартири, дачі) або будівництво 
житла. 

Риби 

Не надто сприятливий час для 
бізнесу, легковажних контактів, серйозних 
завдань і зобов'язань. Зате будуть 
успішними будь-які проекти, для 
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реалізації яких знадобляться терпіння, 
наполегливість і порядність. 

Джерело: http://ezoscop.com/goroskopy/goroskop-
2015/goroskop-na-noyabr-2015.html  
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