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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Як заповнити додаток ПН до 
декларації з податку на прибуток 
підприємств, якщо немає коду 
нерезидента 

ДФС у ресурсі «ЗІР» зауважила, 
що поле «Код нерезидента в країні 
резиденції» додатка ПН до Декларації 
заповнюється за його наявності. У 
випадку відсутності інформації про код 
поле прокреслюється. 

Щодо нарахування податкової 
амортизації при капітальному ремонті 
ОЗ 

Фахівці ДФС у листі від 12.03.2016 
№5389/6/99-99-19-02-02-15  роз’яснили, 
що оскільки основні засоби, які 
знаходяться на капітальному ремонті чи 
на консервації, підпадають під 
визначення «невиробничі основні 
засоби», амортизація таких основних 
засобів у податковому обліку не 
нараховується. 

Щодо врахування у декларації з 
податку на прибуток суми сплачених 
податків за кордоном 

Фахівці ДФС у листі від 01.04.2016 
№7148/6/99-99-19-02-01 роз’яснили 
порядок врахування сплачених податків 
за кордоном. 

З метою використання платниками 
права, передбаченого пп.141.4.9 ПКУ, 
рекомендуємо платникам збільшити 
показник рядка 16 Додатку ЗП до 
Декларації на суми податку на прибуток, 
отриманого з іноземних джерел, що 
сплачені суб'єктами господарювання за 
кордоном, які зараховуються при сплаті 
ними податку в Україні. 

При поданні Декларації 
платниками податку на прибуток 
підприємств, які будуть розраховувати 
зменшення нарахованої суми податку в 
Додатку ЗП з урахуванням сум податку 
на прибуток, сплачених за кордоном, 
рекомендуємо подати додаток до 
декларації, передбачений п.46.4 ПКУ, з 
відповідним поясненням і зазначенням 
відповідних сум, вказавши про цей факт у 
спеціально відведеному місці в 
податковій декларації. 

При цьому розмір суми податку, 
сплаченого за кордоном, на яку можна 
зменшити суму податку, що підлягає 
сплаті в Україні, розраховується з 
урахуванням формули (максимум 
позитивного значення ((рядок 06 + рядок 
08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 
декларації) - (рядок 16.1 + рядок 16.2 + 
рядок 16.3.1 додатка ЗП)). 

При цьому діючою редакцією ПКУ 
не передбачено зарахування 
перевищення суми податку, сплаченої за 
кордоном, у зменшення податкових 
зобов'язань з податку на прибуток в 
наступних звітних періодах. 

Щодо врахування останнього 
авансового внеску з податку на 
нерухомість за 2015 рік у зменшення 
податку на прибуток 

ДФСУ в листі від 12.03.2016 
№5379/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила, 
що авансовий внесок із податку на 
майно, що сплачується за IV квартал 
2015 року до 30 січня 2016 року, 
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ураховується у зменшення податку на 
прибуток, нарахованого за 2015 рік. 

Тож, по аналогії суму податку на 
прибуток за І квартал 2016 року можна 
зменшити на суму нарахованого 
податку на нерухомість за  
І квартал 2016 року. 

Щодо коригування податку на 
прибуток у разі коригування податку 
на нерухомість 

Головне управління ДФС в 
Одеській області в листі від 07.04.2016 
№733/10/15-32-12-01-14 роз’яснило: 
підприємство, яке здійснило перерахунок 
зобов’язань з податку на нерухомість 
(нежитлову) за 2015 рік, має право 
уточнити зобов’язання з податку на 
прибуток, визначене у Декларації за 2015 
рік. 

При цьому залишок суми такого 
податку, не врахований у зменшення 
податку на прибуток поточного періоду, 
не переноситься на зменшення податку 
на прибуток наступних податкових 
(звітних) періодів. 

Щодо порядку визначення 
фінрезультату до оподаткування при 
продажі корпоративних прав 

Фахівці ДФС у листі від 04.04.2016 
№7327/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснили, 
що  фінансовий результат до 
оподаткування коригується на різниці за 
операціями з продажу або іншого 
відчуження цінних паперів, але не 
коригується на різниці за операціями з 
продажу та іншого відчуження 
корпоративних прав, виражених в інший, 
ніж цінні папери, формі. 

Щодо коригування фінрезультату на 
проценти по кредиту при отриманні 
від'ємного значення об'єкта 
оподаткування за даними фінзвітності 

Фахівці ДФС у листі від 06.04.2016 
№7540/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснили, 
що у разі якщо сумарне значення 
показників фінансового результату до 

оподаткування, фінансових витрат і суми 
амортизаційних відрахувань має від'ємне 
значення (в тому числі за рахунок 
від'ємного значення фінансового 
результату), то фінансовий результат 
коригується на всю суму нарахованих 
процентів за борговими зобов'язаннями, 
що виникли за операціями з пов'язаними 
особами - нерезидентами. 

Коли платіж за користування 
програмою не є роялті 

У листі ДФС від 24.03.2016 
№7274/10/26-15-12-05-11 зазначено: 
якщо винагорода сплачується за 
користування копією програмного 
забезпечення кінцевим користувачем 
за функціональним призначенням, 
така винагорода не є роялті для цілей 
оподаткування. 

Якщо ж програмне забезпечення 
використовується з іншою метою (для 
розробки на її базі інших програм, 
продажу іншому споживачу), тоді це 
роялті. 

Щодо коригування фінрезультату до 
оподаткування в частині боргових 
зобов’язань за операціями з 
пов’язаними особами — 
нерезидентами 

ДФСУ в листі від 23.03.2016 
№6334/6/99-99-19-02-02-15 наголошує: 
для розрахунку обмежень, установлених 
п.140.2 ПКУ, невраховані відсотки станом 
на 01.01.2015 р. відповідно до п.141.1 
ПКУ зменшуються на 5% і додаються до 
суми відсотків, нарахованих на користь 
пов’язаних осіб — нерезидентів у 2015 
році. 

Якщо відсотки, нараховані на 
користь пов’язаних осіб — нерезидентів у 
2015 році, збільшені на суму 
неврахованих відсотків станом на 
01.01.2015 р. згідно з п.141.1 ПКУ та 
зменшених на 5%, не перевищують 
обмеження, визначені п.140.2 ПКУ, то 
сума таких несписаних відсотків станом 
на 01.01.2015р., зменшена на 5%, 
ураховується в зменшення фінрезультату 
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до оподаткування в декларації з податку 
на прибуток підприємств за 2015 рік. 

Придбання ефірного часу на каналах 
нерезидента не є нематактивом 

Спеціалісти ДФСУ у листі від  
08.04.2016 №7863/6/99-99-19-02-02-15 
навели наступні роз’яснення. 

Трансляція компанією – 
нерезидентом власної ефірної продукції 
товариства розглядається як придбання 
резидентом у компанії-нерезидента 
послуги з транслювання виробленої ним 
ефірної продукції (у тому числі 
розміщення реклами третіх осіб) та не є 
операцією з придбання нематеріального 
активу. 

А тому якщо розміщення ефірних 
матеріалів (у тому числі рекламних) 
здійснює компанія-нерезидент, яка веде 
транслювання на території України, 
виплати за розповсюдження реклами, 
здійснені товариством компанії-
нерезиденту, оподатковуються під час 
таких виплат товариством за власний 
рахунок за ставкою 20 відсотків. 

Як в обліку відображати витрати, що 
не підтверджені первинними 
документами 

Мінфін у листі від 22.04.2016  
№31-11410-06-5/11705 роз’яснив, що 
витрати, щодо яких на момент складання 
фінансової звітності не отримано 
первинних документів від контрагентів, 
визнаються в періоді отримання 
доходу, для отримання якого вони 
здійснені, або їх фактичного понесення, 
якщо витрати неможливо прямо 
пов’язати з доходом. 

При цьому достатнім до моменту 
отримання первинних документів від 
контрагента є застосування первинних 
документів, створених підприємством 
самостійно у довільній формі з 
дотриманням вимог Закону щодо 
обов’язкових реквізитів первинного 
документа. 

Таким чином, на думку Мінфіну, 
витрати слід визнавати у бухобліку 
навіть без первинних документів. 

При отриманні первинних 
документів після складання та 
затвердження фінзвітності фактична 
сума витрат, зазначена у таких 
документах, може відрізнятися від 
розрахункової суми, попередньо визнаної 
у періоді їх виникнення. 

Зазначені розбіжності не є 
підставою для коригування попередньо 
визнаної суми витрат, крім випадку, якщо 
така різниця є помилкою та суттєво 
впливає на фінансову звітність 
попередніх звітних періодів. Така різниця 
відображається в поточному періоді. 

Щодо коригування по п.140.2 ПКУ, 
якщо проценти нараховані резидентам 
та непов’язаним нерезидентам 

Процентні витрати на користь 
непов'язаних осіб та пов'язаних осіб - 
резидентів не підлягають коригуванню 
відповідно до п. 140.2 ПКУ. 

Про це зауважує ДФС у листі від 
29.03.2016 №6858/6/99-99-19-02-02-15. 

Щодо визначення відсотків для п.140.2 
ПКУ  

В листі Чернігівської ДФС від 
17.02.2016 №572/10/25-01-15-02-09 
роз’яснено, що  податківці під терміном 
«нараховані у бухгалтерському обліку 
проценти за борговими зобов’язаннями» 
для цілей п.140.2 ПУ розуміють всі 
витрати по рахунку 95 «Фінансові 
витрати». 

Раніше у листі від 29.07.2015 
№7304/Ф/99-99-19-02-02-14 ДФС 
повідомляла, що суми капіталізованих 
витрат (Кт95) не враховуються для 
розрахунку різниць за операціями з 
нарахування процентів за борговими 
зобов'язаннями відповідно до п.140.2 
ПКУ. 

Втім така позиція не є сталою. В 
листі ДФС від 10.02.2016 №2669/6/99-99-
19-02-02-15 зазначається, що при 
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розрахунку суми перевищення згідно з 
п.140.2 ПКУ враховується вся сума 
нарахованих в бухобліку відсотків, 
незалежно від факту їхньої капіталізації. 

Як сплачувати податок на прибуток 
екс-єдинникам, які перейшли зі 
спрощеної на загальну систему 
посеред року 

Платники єдиного податку, які з 01 
січня поточного року або пізніше 
переходять на загальну систему 
оподаткування, сплачують податок на 
прибуток на підставі податкової 
декларації за річний податковий 
(звітний) період (як новостворені), 
який для них починається з дати 
переходу на загальну систему та 
закінчується 31 грудня такого року, 
враховуючи положення абз. «а» п.137.5 
ПКУ. 

Про це зазначили податківці у 
ресурсі «ЗІР». 

Щодо віднесення до витрат резерву 
відпусток за попередні роки 

Якщо підприємство не створювало 
резерву відпусток у попередні роки, а 
вирішило його створити в поточному, то, 
інвентаризуючи його, не можна врахувати 
всі дні невикористаних відпусток за 
попередні роки, оскільки ці дні не були 
враховані в сальдо резерву на початок 
року. До витрат періоду можна 
віднести лише ті витрати, які 
відносяться до зароблених відпусток 
звітного календарного року. 

Про це повідомила ГУ ДФС у 
Львівській області на своєму сайті. 

За заниження податкових зобов’язань 
з прибутку за результатами 2015 року 
нараховується лише пеня 

ДФС у ресурсі «ЗІР» звертає 
увагу, що у разі, якщо за даними 
перевірки результатів діяльності 
платника податку на прибуток у 2015 році 
контролюючим органом встановлено 
заниження податкового зобов’язання з 

податку на прибуток, яке виникло 
внаслідок порушення порядку 
обчислення, правильності заповнення 
декларацій з податку на прибуток,  
штрафні санкції, передбачені ст.123 ПКУ, 
до платника податку на прибуток 
підприємств не застосовуються. 

На суму донарахованого 
контролюючим органом грошового 
зобов’язання нараховується пеня, 
передбачена ст.129 ПКУ. 

Податок на додану вартість 

Щодо дати виникнення ПК у разі 
зарахування коштів в інший день, ніж 
їх списання 

У випадку попередньої оплати 
товарів/послуг, якщо дата списання 
коштів з рахунку покупця та дата 
зарахування коштів на рахунок 
продавця не співпадають, ПН 
складається продавцем на дату 
виникнення податкових зобов'язань, 
тобто на дату зарахування коштів на 
його банківський рахунок. 

Про це зауважили податківці у 
листі ДПСУ від 16.03.2016 №5736/6/99-
99-19-03-02-15. 

Щодо  оподаткування ПДВ операції по 
поверненню товарів  після 
гарантійного ремонту 

Податківці у листі від 15.03.2016 
№5580/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснили, 
що  при отриманні платником ПДВ товару 
для здійснення гарантійного ремонту та, 
відповідно, подальшого повернення 
(передачі) його власнику (споживачу) 
після проведення такого гарантійного 
ремонту не відбувається операції з 
постачання товарів. Тому об’єкта 
оподаткування ПДВ не виникає. 

Водночас операції з надання 
послуг із проведення гарантійного 
ремонту товарів є об’єктом 
оподаткування ПДВ. База оподаткування 
таких операцій визначається виходячи із 

http://lv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/67251.html


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

 

 
  

  

  6 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Квітень 2016 

 

вартості таких послуг, які оплачуються 
виробником товарів, щодо яких 
проводився гарантійний ремонт. 

Щодо заповнення Додатку 5 
Декларації з ПДВ при касовому методі 

Платники, які формують ПК за 
касовим методом, у графі 4 таблиці 2 
додатка 5 проставляють позначку «+» 
лише у випадку, якщо суми ПДВ 
включаються до складу ПК за касовим 
методом відповідно до п.187.10 ПКУ. 

У разі якщо суми ПДВ включені до 
складу ПК за касовим методом 
відповідно до п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ 
ПКУ, позначка «+» у графі 4 таблиці 2 
додатка 5 не ставиться. 

Відповідно, в рядку «усього за 
касовим методом відповідно до п.187.10 
ПКУ, з них:» таблиці 2 додатка 5 
зазначаються обсяги постачання та суми 
ПДВ, які включаються до складу ПК за 
касовим методом лише згідно з п.187.10 
ПКУ. 

Якщо сума ПДВ включається до 
ПК частково за касовим методом 
відповідно до п. 187.10 ПКУ, частково за 
касовим методом відповідно до п. 44 
підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і частково за 
правилом «першої події», то в таблиці 2 
додатка 5 суми ПДВ зазначаються в 
окремих рядках. 

Про це зауважено у листі ДФСУ 
від 17.03.2016 №5887/6/99-99-19-03-02-
15. 

Щодо оподаткування ПДВ коштів, 
помилково перерахованих після 
розірвання договору поставки 

Відповідно до листа ДФС від 
15.03.2016 №5575/6/99-99-19-03-02-15 
при отриманні на поточний рахунок 
коштів, які помилково перераховані 
контрагентом після розірвання договору 
постачання, податкові зобов’язання 
платником не нараховуються та, 
відповідно, податкова накладна не 
складається. 

Щодо оподаткування ПДВ послуг з 
оренди виділених серверів у мережі 
Інтернет 

ДФС у листі від 15.03.2016  
№5570/6/99-99-19-03-02-15 повідомляє, 
що операції з придбання в нерезидента 
послуг, місцем постачання яких 
визначено митну територію України, 
зокрема, послуг з оренди виділених 
серверів у мережі Інтернет, у такої 
особи як отримувача вказаних послуг 
виникає обов'язок щодо нарахування та 
сплати ПДВ до бюджету та подання 
податкової звітності з ПДВ. 

Щодо включення до ПН податки та 
збори, які не входять до бази 
обкладення ПДВ, але включаються до 
ціни 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
повідомили: суми податків, зборів, що 
включаються до ціни поставлених 
товарів/послуг, але не включаються до 
бази обкладення ПДВ таких 
товарів/послуг, у податковій накладній не 
зазначаються. 

Щодо нарахування ПДВ при списанні 
ТМЦ,  непридатних для використання  

ДФСУ у листі від 16.03.2016 р. 
№5737/6/99-99-19-03-02-15 зазначила: у 
разі списання ТМЦ у зв’язку з визнанням 
їх непридатними для використання такі 
ТМЦ не можуть бути використані у межах 
господарської діяльності підприємства. 

При списанні непридатних для 
використання ТМЦ, задіяних на етапах 
виробництва продукції (товарів, послуг) 
та під час придбання яких суми ПДВ були 
включені до складу податкового кредиту, 
податкові зобов’язання з ПДВ 
підприємством не нараховуються за 
умови, що вартість таких ТМЦ 
включається до вартості готової продукції 
(товарів, послуг), операції з постачання 
якої підлягають оподаткуванню. 

У разі недотримання цієї умови, 
при списанні платник зобов’язаний 
визначити податкові зобов’язання з ПДВ 
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за ставкою 20%, оскільки ТМЦ не 
використовуються в оподатковуваних 
операціях. 

При подальшому продажу ТМЦ як 
вторинної сировини за ціною, що 
відповідає їх балансової вартості, 
податкові зобов'язання з ПДВ 
визначаються виходячи з договірної ціни 
продажу. 

Щодо особливостей складання ПН з 
01.04.2016 року 

ДФСУ у листі від 01.04.2016  
№11272/7/99-99-19-03-02-17 нагадала, 
що усі податкові накладні, реєстрація 
яких здійснюється в ЄРПН після 1 квітня 
2016 року, мають бути складені за новою 
формою. Це стосується і тих 
податкових накладних, у яких дата 
складання припадає на період до 1 
квітня 2016 року. 

Нагадаємо, що у Порядку №1307 
зазначено, що реєстрація після 
01.04.2016 р. ПН, складених за старою 
формою, є порушенням вимог цього 
Порядку. У такому разі суму ПДВ за 
такою накладною не можна відносити 
до податкового кредиту. 

Щоб мати право на податковий 
кредит потрібно, щоб постачальник склав 
розрахунок коригування за новою 
формою до такої накладної для 
обнулювання. Цей розрахунок 
коригування має бути зареєстрований у 
ЄРПН покупцем. А потім постачальник 
повинен скласти та зареєструвати у 
ЄРПН податкову накладну за новою 
формою. 

Щодо особливостей сплати ПДВ, якщо 
до граничного терміну звітування 
подано Уточнюючий розрахунок 

Фахівці ДФСУ в ресурсі «ЗІР» 
зазначили, що незалежно від того, що 
при поданні платником ПДВ уточнюючого 
розрахунку після граничного терміну 
подання податкової звітності, але до 
граничного терміну сплати податкових 
зобов’язань, відбувається зменшення 
податкових зобов’язань з ПДВ, 

задекларованих в декларації за звітний 
(податковий) період, розрахунки з 
бюджетом з електронного рахунка 
будуть здійснені у сумі податку, 
зазначеній у декларації за звітний 
(податковий) період. 

А тому платник податку у разі 
недостатності коштів на електронному 
рахунку для сплати суми ПДВ, 
задекларованій ним у декларації з ПДВ, 
повинен у строки, встановлені для 
самостійної сплати податку до бюджету, 
перерахувати на електронний рахунок 
необхідні кошти з власного поточного 
рахунка. 

Надміру зараховані кошти до 
бюджету повертаються платнику податку 
на поточний рахунок у порядку, 
визначеному ст.43 ПКУ. 

Щодо визначення умовного ІПН у разі 
складання зведеної ПН 

Податківці у листі від 15.03.2016 
№4465/5/99-99-19-03-02-16 нагадали, що 
при складанні зведеної ПН умовний ІПН 
«600000000000» зазначається при 
нарахуванні ПДВ за товарами/послугами, 
необоротними активами, придбаними у 
звітному періоді для використання в 
неоподатковуваних операціях, у тому 
числі що здійснюються платником 
податку в межах балансу платника 
податку. 

А умовний ІПН «400000000000» 
зазначається за товарами (послугами), 
які були придбані у попередніх звітних 
(податкових) періодах для 
використання в оподатковуваних 
операціях, та які у звітному 
(податковому) періоді починають 
використовуватися в 
неоподатковуваних операціях. 

У разі складання зведеної ПН в 
графі «Зведена податкова накладна» 
платник ПДВ робить помітку «X», а в 
графі «Отримувач (покупець)» зазначає 
власне найменування (П.І.Б.). 

Щодо коригування ПН (в т.ч. виписаної 
на  перевищення ціни придбання 
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товарів над їх фактичною ціною) при 
поверненні товарів 

Контролери у ресурсі «ЗІР» 
повідомляють: продавець — платник ПДВ 
при поверненні йому 
товарів/послуг/отриманні коштів від 
покупця — платника ПДВ має скласти 
два розрахунки коригування: 

перший — до податкової 
накладної, що була складена з фактичної 
ціни постачання й надана покупцеві; 

другий — до податкової накладної 
на суму, розраховану виходячи з 
перевищення ціни придбання товарів 
(послуг)/звичайної ціни самостійно 
виготовлених товарів (послуг)/балансової 
(залишкової) вартості необоротних 
активів над фактичною ціною. Такий 
розрахунок коригування покупцю не 
надається та зберігається в продавця. 

Щодо виправлення помилки в 
уточнюючому розрахунку з ПДВ 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
роз’яснили, що  якщо у майбутніх 
податкових періодах платник податків 
самостійно виявляє помилки, що 
містяться у раніше поданому ним 
уточнюючому розрахунку ПЗ з ПДВ, він 
зобов’язаний надіслати другий 
уточнюючий розрахунок до 
декларації, але з урахуванням 
показників, зазначених в першому. 

Поліпшення орендованого 
приміщення: нарахування ПДВ на 
витрати 

ДФС у Тернопільській області на 
своєму сайті нагадує, що 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 
наданою та підлягає оподаткуванню ПДВ 
за основною ставкою, виходячи з ціни 
придбання товарів/послуг, використаних 
для такого поліпшення. 

Як скласти РК, якщо виписано 2 ПН на 
одну поставку 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
роз’яснили наступне: якщо платник ПДВ 
склав дві податкові накладні на одну 
поставку і зареєстрував їх в ЄРПН, то 
для виправлення допущеної помилки 
необхідно скласти розрахунок 
коригування до помилкової (другий) 
податкової накладної. 

При цьому в полі «Дата 
складання» вказується «поточна» дата 
(дата, на яку була виявлена помилка 
щодо зайвої накладної), а в графі 2 
розрахунку вказується «Виправлення 
помилок». 

Щодо виникнення права на ПК  у разі 
імпорту безоплатно отриманих 
товарів 

ПДВ, сплачений при розмитненні 
ввезених на митну територію України 
товарів у разі їх безоплатного отримання, 
включається до складу податкового 
кредиту платника податку на підставі 
належним чином оформленої митної 
декларації. 

Про це зауважили податківці у 
своєму листі від 23.03.2016 №6363/6/99-
99-19-02-02-15. 

При цьому вони зазначили, що 
якщо такий товар буде 
використовуватися не в госпдіяльності 
платника податку/неоподатковуваних 
операціях, то відповідно до п.198.5 ПКУ 
потрібно нарахувати ПЗ з ПДВ. 

Щодо можливості складання РК до 
«минулих» податкових накладних 
повторно зареєстрованими 
платниками ПДВ 

Відповідно до  листа ДФСУ у 
м.Києві від 05.04.2016 №8078/10/26-15-
12-01-18 якщо особі анулювали 
реєстрацію платника ПДВ, тоді така 
особа втрачає право на складання і 
реєстрацію в ЄРПН податкових 
накладних / РК після дати анулювання. 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/243788.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/243788.html
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У разі повторної реєстрації 
платником ПДВ така особа не має права 
на складання та реєстрацію в ЄРПН РК 
до податкових накладних, складених в 
період до анулювання попередньої 
реєстрації платником ПДВ. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Як відображати негрошові доходи в 
формі 1ДФ: з натуркоефіцієнтом чи 
без 

Відповідно до  листа ДФСУ від 
04.04.2016 №7309/6/99-95-42-02-16 та 
роз’яснення в ресурсі «ЗІР» у разі 
надання платнику податку доходів у 
негрошовій формі, суми нарахованого 
доходу у графах 3а «Сума нарахованого 
доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» 
податкового розрахунку за ф. № 1ДФ 
відображаються з урахуванням 
коефіцієнта. 

Зауважимо, що оскільки  для цілей 
розрахунку військового збору не 
застосовуються натуркоефіцієнт, то 
вважаємо, що у розділі «Військовий збір» 
сума нарахованого доходу вказується без 
такого коефіцієнту. 

Щодо оподаткування наданої фізособі 
суми знижки зі звичайної ціни 
(вартості) товарів 

ДФС у листі від 08.04.2016 
№3614/Ф/99-99-17-03-03-14 роз’яснила, 
що в разі отримання платником податку 
доходу у вигляді знижки звичайної ціни 
(вартості) товарів тільки в разі, якщо 
така знижка має індивідуальний 
(персональний) характер, сума такої 
знижки включається до загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу такого платника як додаткове 
благо. 

При цьому ПДФО у розмірі 18% 
утримується із суми такого доходу за його 
рахунок згідно п.168.1 ПКУ. 

Щодо оподаткування допомоги по 
вагітності та пологах 

Фахівці ДФСУ у листі від 
15.04.2016 №3941/П/99-99-17-03-03-14 
роз’яснили, що сума допомоги по 
вагітності та пологах, яку отримує 
платник податку з фонду 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, на підставі пп. 
165.1.1 і пп.1.7 п.16 прим.1 підрозділу 10 
розділу XX ПКУ не включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу і не 
обкладається податком на доходи 
фізичних осіб і військовим збором. 

Оплата поїздок працівника за рахунок 
підприємства: коли виникає дохід у 
фізособи 

В разі якщо підприємство за свій 
рахунок оплачує послуги з організації 
поїздок фізичних осіб, не пов'язаних з 
виконанням ними обов'язків 
трудового найму або за цивільно-
правовими договорами (угодами), 
укладеними з цими особами, то вартість 
послуг, що надаються, включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу таких осіб як 
додаткове благо і оподатковується 
ПДФО та ВС на загальних підставах. 

Про це зауважено у листі ДФСУ 
від 15.04.2016 №8587/6/99-99-17-03-03-
15. 

Щодо заповнення розділу 2 форми 
№1ДФ 

Якщо у розділі першому зазначено 
доходи, виплачені приватним 
підприємцям (157 ознака), то такі доходи 
не відображаються у розділі ІІ 1 ДФ. У 
такому випадку І розділ не буде 
дорівнювати ІІ розділу. 

Про це зазначають фахівці ДФС у 
Черкаській області на вебінарі. 

http://ck.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv2/246424.html
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Трансфертне ціноутворення 

Перехід права власності на товар 
після вилучення держави з переліку 
«низькоподаткових» держав: чи є 
операція контрольованою 

Контролюючі органи у своєму 
листі від 08.04.2016 №7861/6/99-99-19-
02-02-15 зазначили, що якщо сума 
передоплати за товар була здійснена під 
час перебування країни (території), де 
зареєстрований нерезидент, в переліку 
держав (територій), затвердженому 
розпорядженням КМУ (тобто перелік 
«низькоподаткових» країн), а перехід 
права власності на товар від нерезидента 
стався після вилучення держави, 
резидентом якої він є, з переліку, то така 
операція не враховується при визначенні 
вартісного критерію (5 млн. грн.) 
контрольованих операцій. 

Щодо особливостей заповнення Звіту 
про контрольовані операції 

ДФСУ в листі від 14.04.2016 
№13362/7/99-99-19-02-02-17 надала 
відповідь на 16 запитань платників 
податків щодо трансфертного 
ціноутворення. 

Зокрема: 

1. Госпоперації з особою, яка має 
податкову адресу на території ВЕЗ 
«Крим», будуть визнані контрольованими 
тільки у випадках, якщо така особа є 
пов’язаною із платником податків 
відповідно до норм пп.14.1.159 ПКУ, або 
якщо така особа є комісіонером у 
зовнішньоекономічних господарських 
операціях з продажу товарів, з 
одночасним дотриманням критеріїв, 
встановлених пп. 39.2.1.7 ПКУ. 

2. У разі, якщо нерезидент - 
комісіонер є пов’язаною особою з 
платником податків та/або 
зареєстрований в державі (на території), 
що включена до переліку, затвердженого 
КМУ, а сума комісійної винагороди 
перевищує 5 млн. грн (за вирахуванням 
непрямих податків) за відповідний 

податковий (звітний) рік, то для платника 
податків – комітента контрольованими 
операціями також будуть визнаватись 
господарські операції з отримання послуг 
за договором комісії. В такому випадку 
стороною контрольованої операції є 
нерезидент – комісіонер, а інформація 
про ці операція також має бути 
відображена у Звіті про контрольовані 
операції. 

Мінфін затвердив порядок перевірок 
контрольованих операцій 

Мінфін наказом від 10.03.2016 р. 
№344 затвердив Порядок проведення 
перевірок платників податків з питань 
повноти нарахування і сплати податків 
під час здійснення контрольованих 
операцій. 

Перевірка буде проводитись за 
наявності підстав, визначених пп. 39.5.2.1 
ПКУ та пп. 78.1.14 - 78.1.16 ПКУ. 

Така перевірка  є документальною 
позаплановою перевіркою та її тривалість 
не повинна перевищувати 18 місяців. 

Наказ набере чинності 10.05.2016 
року. 

Щодо особливостей заповнення Звіту 
про КО 

ДФС на своєму сайті відповів на 
деякі питання заповнення Звіту, зокрема: 

- графа 23 «Цифрове 
значення показника рентабельності» 
заповнюється у відсотковому значенні 
без значка «%»; 

- у графі 20 «Загальна 
вартість операції (без вирахування 
непрямих податків (грн)» зазначається 
загальна вартість контрольованої 
операції (за вирахуванням непрямих 
податків); 

- під час заповнення 
Інформації  про пов’язаність осіб при 
розкритті інформації за кодом 
пов’язаності «502» у графах «Розмір 
володіння», «Володіння: 
безпосереднє/опосередковане» 
зазначається інформація стосовно 

http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/246595.html
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платника податків, який здійснює 
контрольовані операції.   

ІНШЕ 

Щодо наслідків при не перереєстрації 
РРО внаслідок перейменування вулиці  

ДФСУ в листі від 21.03.2016 
№6117/6/99-99-22-07-03-15 роз'яснила, 
якщо органи влади прийняли рішення про 
перейменування вулиці, в результаті чого 
змінюється адреса господарської 
одиниці, власник відповідного 
приміщення повинен привести свої 
установчі документи, документи на 
господарську одиницю і інші документи у 
відповідність до законодавства. Після 
внесення змін до документа на право 
власності або інший документ, що дає 
право на розміщення господарської 
одиниці, повинна бути проведена 
перереєстрація РРО. 

Крім цього, у листі зауважено, що 
в розрахунковому документі повинна 
друкуватися інформація про адресу 
господарського об'єкта, зазначеному в 
документі на право власності. 

Видача розрахункового 
документа, в якому вказана адреса 
господарського об'єкта, який не 
збігається з адресою господарського 
об'єкта, зазначеним в документі на 
право власності, є порушенням вимог 
п.1 ст.17 Закону про РРО (штраф 
1грн/100%вартості проданих товарів). 

Щодо включення транспортних витрат 
у митну вартість товару 

Державна фіскальна служба 
України своїм листом від 15.03.2016. 
№5591/6/99-99-19-03-02-15 нагадує, що 
витрати на транспортування товару 
після його ввезення на митну територію 
України не враховуються в його митній 
вартості за умови виділення їх з ціни, що 
була фактично сплачена за оцінювані 
товари. Такі витрати повинні бути 
документально підтверджені та 
піддаватися обчисленню. 

Якщо експедитор не розподілив 
витрати на транспортно-експедиційні 
послуги, понесені до і після перетину 
митного кордону України, зазначені 
витрати повинні в повному обсязі 
враховуватися в митній вартості товарів, 
а отже, й обкладатися ПДВ. 

Щодо зазначення «Акцизного податку» 
у касовому чеку 

ДФС у Тернопільській області на 
своєму офіційному сайті зауважує,що у 
реквізиті «Акцизний податок» його назва 
наводиться згідно з Податковим кодексом 
України. За потреби дозволяється 
використовувати скорочення. 

Щодо реєстрації платником паливного 
акцизного податку 

Фахівці ДФСУ у листі від 
29.03.2016 №6854/6/99-99-21-05-15 
зазначили, що обов’язок підприємства 
зареєструватись платником акцизного 
податку з реалізації пального залежить 
від виду договору, на підставі якого ним 
здійснюється передача (відпуск, 
відвантаження) пального. 

Якщо відпуск (відвантаження) 
пального здійснюється не на підставі 
договорів зберігання, а на підставі 
договорів купівлі-продажу, міни, 
поставки, дарування, комісії, 
доручення, поруки, інших господарських 
та цивільно-правових договорів або за 
рішенням суду, іншого компетентного 
державного органу чи органу місцевого 
самоврядування, договорів про 
виробництво із сировини замовника, 
особа, яка здійснює такі операції, 
підлягає обов’язковій реєстрації як 
платник акцизного податку. 

В той же час у листі  від 
25.03.2016  №6569/6/99-99-21-05-15 
податківці зауважили, що суб'єкт 
господарювання, який не здійснює 
операції з фізичним отриманням, 
відпуском і транспортуванням палива, не 
має власних АЗС, місць зберігання 
пального та інших об'єктів, не 
зобов'язаний реєструватися платником 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/243181.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/243181.html
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акцизного податку. Тобто, посередники 
при продажі пального не повинні 
реєструватися платником акцизного 
податку. 

Щодо відповідальності за неподання 
відомостей про власників істотної 
участі підприємства 

Як зазначає Мін’юст у листі від 
27.11.2015 №1032/1375-0-2-15/8: 
відповідальність за неподання 
відомостей про власників істотної участі 
законом не передбачена. 

Однак, нагадаємо, що за 
неподання держреєстратору інформації 
про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи 
передбачено для керівників юрособи або 
особи, уповноваженої діяти від імені 
юрособи (виконавчого органу) штраф у 
розмірі від  5100 грн до 8500 грн (від 300 
до 500 НМДГ) (ч.5 ст.166 прим.11 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення). 

Із 22 квітня знижено облікову ставку 
до 19% 

Правління Національного банку 
України постановою від 21.04.2016 №278 
знизило облікову ставку НБУ до 19% 
річних. 

Постанова набрала чинності 
22.04.2016 року. 

Щодо термінів звітування у разі 
отримання авансу на особисту картку  

Фахівці ДФС у ресурсі «ЗІР» знову 
висловили думку, що якщо під час 
службових відряджень відряджена особа 
- платник податку отримав готівку із 
застосуванням платіжних карток, у тому 
числі з використанням особистого 
спеціального платіжного засобу, він 
подає Звіт і повертає суму надміру 
витрачених коштів до закінчення 3-го 
банківського дня після завершення 
відрядження, а не 5-го дня. 

Зауважимо, що про 3 дні сказано у 
пп.170.9.3 ПКУ, перший абзац  якого 

говорить: «Дія цього пункту поширюється 
також на витрати, пов'язані з 
відрядженням чи виконанням деяких 
цивільно-правових дій, що були оплачені 
з використанням корпоративних 
платіжних карток, дорожніх, банківських 
або іменних чеків, інших платіжних 
документів, з урахуванням таких 
особливостей…». 

Щодо визначення безтоварної 
операції 

Державна фіскальна служба у 
листі від 08.04.2016 №7862/6/99-99-19-
02-02-15 нагадала, що для 
підтвердження даних податкового обліку 
можуть братися до уваги лише ті 
первинні документи, які складені в разі 
фактичного здійснення господарської 
операції. 

Якщо фактичного здійснення 
господарської операції не було, відповідні 
документи не можуть вважатися 
первинними документами для цілей 
ведення податкового обліку навіть за 
наявності всіх формальних реквізитів 
таких документів, що передбачені чинним 
законодавством. 

Роздрібний акциз в базі 
оподаткування ПДВ 

До бази оподаткування ПДВ не 
включається сума акцизного податку, 
нарахована з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів. 

Включення до бази оподаткування 
ПДВ суми роздрібного податку є 
порушенням норм п.188.1 ПКУ. 

До такого висновку прийшли 
фахівці ДФСУ у листі від 06.04.2016 
№7651/6/99-99-19-03-03-15. 

Щодо оподаткування акцизом операції 
з передачі пального для власних 
виробничих потреб  

ДФС у листі від 24.03.2016 
№6497/6/99-99-19-03-03-15 роз’яснила: 
якщо суб’єкт господарювання передає 
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пальне підрядникам для виконання 
робіт/надання послуг зі збирання врожаю 
(тобто використовує пальне для власних 
виробничих потреб шляхом заправки 
техніки для роботи на полях), відповідна 
операція є об’єктом обкладення акцизним 
податком. Адже, по суті, пальне 
передається на підставі договорів про 
виробництво послуг із сировини 
замовника, а такі операції є реалізацією 
пального в розумінні абз. 2 пп. 14.1.212 
ПКУ. 

Щодо відповідальності за 
неправильно складену посадову 
інструкцію 

Фахівці Мінсоцполітики у листі від  
25.11.2015 №713/13/116-15 зауважили, 
що  посадова інструкція складається на 
посаду (професію), передбачену у 
штатному розписі, а не на конкретну 
особу, яка буде обіймати цю посаду. 
Тому у розділі «Кваліфікаційні вимоги» 
посадової (робочої) інструкції відповідної 
посади (професії) вимоги до освіти та 
освітньо-кваліфікаційних рівнів мають 
відповідати вимогам кваліфікаційної 
характеристики цієї посади (професії).        
Таким чином, при складанні посадової 
(робочої) інструкції роботодавець не 
може змінювати кваліфікаційні вимоги 
до посади (професії) щодо освіти 
(відповідного напряму підготовки), які 
передбачені кваліфікаційною 
характеристикою цієї посади 
(професії). 

Крім цього, у листі зауважено, що 
особи, винні в порушенні законодавства 
про працю, несуть відповідальність, а 
саме: штраф у розмірі від 510 грн до 1700 
грн. 

Щодо оприбуткування готівки при 
цілодобовій роботі 

Територіальні фахівці ДФС у 
Тернопільській, Чернігівській областях 
зауважили: якщо суб'єкт господарювання 
працює цілодобово, і робоча зміна 
розпочалась одного календарного дня, а 
закінчилась — наступного (ресторан 

розпочав роботу о 12 год. 00 хв. 
15.04.2016 р., а закінчив — о 00 год. 30 
хв. 16.04.2016 р.), оприбуткування готівки 
здійснюється шляхом унесення запису до 
КОРО на підставі фіскальних звітних 
чеків РРО, при цьому дата 
оприбуткування в КОРО повинна 
збігатися з датою роздрукування 
фіскальних звітних чеків РРО (Z-звіт 
повинен роздруковуватися після 
завершення робочої зміни о 00 год. 30 хв. 
16.01.2016 р., оприбуткування готівки 
повинно здійснюватись у КОРО 
16.01.2016 р.). 

Хоча зауважимо, що таке 
трактування оприбуткування все ж таки 
суперечить вимозі п.2.6 Положення: 
оприбутковувати готівку в день 
одержання готівкових коштів. А тому 
радимо отримати індивідуальну 
податкову консультацію, якщо суб’єкт 
господарювання забажає прислухатися 
до вищевказаних роз’яснень. 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Середній заробіток за час затримки у 
виплаті заробітної плати не 
сплачується, якщо затримка не з вини 
роботодавця 

Якщо  затримка виплати 
звільненому працівнику належних сум 
заробітної плати у строки, визначені 
ст.116 КЗпП України, відбулася не з вини 
роботодавця, а через настання обставин 
непереборної сили, що підтверджено 
сертифікатом ТПП, то немає  підстав для 
стягнення з роботодавця середнього 
заробітку за час затримки у виплаті 
заробітної плати. 

Постанова ВСУ від 23.03.2016 №6-
365цс16. 

Права власності на землю під 
будинком переходить одночасно із 
правом власності на будинок навіть 
якщо реєстрація ще не відбулася 

У випадку переходу права 
власності на об’єкт нерухомості у 
встановленому законом порядку, право 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/245998.html
http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/246671.html
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власності на земельну ділянку у набувача 
нерухомості виникає одночасно із 
виникненням права власності на 
зведені на земельній ділянці об’єкти. 
Це правило стосується й випадків, коли 
право на земельну ділянку не було 
зареєстроване одночасно з правом на 
нерухомість, однак земельна ділянка 
раніше набула ознак об’єкта права 
власності. 

Таким чином, за загальним 
правилом, закріпленим у частині першій 
статті 120 ЗК України, особа, яка набула 
права власності на будівлю чи споруду 
стає власником земельної ділянки на тих 
самих умовах, на яких вона належала 
попередньому власнику, якщо інше не 
передбачено у договорі відчуження 
нерухомості.                                                                                                                                                     
Постанова ВСУ від 13.04.2016 по справі 
№6-253цс16 

Немає запису у КОРО – немає факту 
оприбуткування готівки 

Суб’єкт господарювання 
намагався довести, що він не порушив 
порядку оприбуткування готівки, 
мотивуючи тим, що  відсутність такого 
запису у КОРО за наявності у ній 
відповідних розрахункових документів не 
свідчить про факт ненадходження 
грошових коштів до каси, їх 
неоприбуткування, а означає лише 
порушення порядку ведення КОРО, а 
саме пункту 7.5 Порядку. 

Втім, ВСУ у Постанові від 
04.11.2015 №825/554/15-а, №21-3680а15 
зауважив: у разі проведення готівкових 
розрахунків з оформленням їх касовими 
ордерами і веденням касової книги 
оприбуткуванням готівки є сукупність 
таких дій: 

- фіксація повної суми 
фактичних надходжень готівки у касових 
ордерах; 

- відображення на їх підставі 
готівки у касовій книзі. 

У випадку проведення готівкових 
розрахунків із застосуванням РРО 
оприбуткуванням готівки є: 

- відображення повної суми 
фактичних надходжень готівки у 
фіскальних звітних чеках РРО (даних РК); 

- здійснення обліку 
зазначених готівкових коштів у КОРО. 

Невиконання будь-якої з цих дій є 
порушенням порядку оприбуткування 
готівки, за яке встановлена 
відповідальність (абз.3 ст.1 Указу 
№436/95). 

Щодо присутності платника податку 
під час проведення документальної 
невиїзної перевірки  

Незважаючи на визначену п.79.3 
ПКУ необов’язковість присутності 
платника податків під час проведення 
документальних невиїзних перевірок, 
останній має право бути присутнім. 
Такий висновок узгоджується з 
приписами пп.17.1.6 ПКУ. 

До такого висновку ВСУ дійшов у 
справі від 16.02.2016 №21-2749а15. 

 

ДЛЯ ДУШІ… 

Продовжуючи приємну рубрику, 
представляємо Вашій увазі черговий 
гороскоп на тему: Готуємося до 
відпочинку. 

Овен 

Слід зупинити свій вибір на теплих 
східних країнах – Єгипті, Тунісі, Ізраїлі. 
Також для відпочинку підійде Індія. Якщо 
трапляться ділові поїздки до арабських 
країн, то від не слід відмовлятися. 

Тілець 

Краще вибирати країни, де можна 
погрітися на сонечку біля моря, зокрема, 
підійдуть курорти Західної Європи. 

Рекомендується поїздка в Альпи 
чи підкорення вершин Тибету. 

Дуже підійде подорож по 
Середземному морю з відвідуванням 
декількох країн. 

Близнюки 

Їм найкраще відпочивати в 
незвіданих екзотичних країнах, де можна 
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зайнятися вивченням нових традицій і 
культур. Також підійде відпочинок в 
Австралії, на Гавайських островах, в 
Індонезії та на Філіппінах. 

Любителям туризму підійдуть 
Понтійські гори в Туреччині або Золоті 
гори Алтаю. А любителі екзотики можуть 
відвідати батьківщину Чингісхана – 
Монголію, або познайомитися з 
унікальною природою Камчатки. 

Рак 

Обмеженість фінансів дозволить 
їм лише короткочасний відпочинок в 
межах рідної країни. 

Тим же, хто володіє достатніми 
фінансами, рекомендується відпочинок 
на Кубі або в північних країнах: Фінляндії, 
Ірландії і будь-якій точці Скандинавії. 

Лев 

Левам підійде сплав по бурхливій 
річці, польоти на дельтаплані або 
повітряній кулі, дайвінг і підводне 
полювання, альпінізм і сноубординг. 

А ті Леви, яким відпочити не 
вдасться із-за постійної зайнятості з 
роботою і бізнесом, можуть 
використовувати відрядження, яких у 
2016 році у них буде предостатньо. Похід 
на концерт, виставку або шопінг в чужому 
місті чи країні піднімуть настрій і 
допоможуть розслабитися. 

Діва 

Молодим і несімейних Дівам 
рекомендується вибрати теплі країни з 
багатолюдними веселими курортами, 
наприклад Гоа, Ріо-де-Жанейро або 
Гавану. 

Старшому поколінню, а також 
сімейним Дівам рекомендується відвідати 
своїх родичів, особливо якщо вони 
знаходяться в країнах ближнього 
зарубіжжя.  

Ваги 

Найбільш підходящі країни для 
відпочинку Ваг – острови Океанії та Нової 
Зеландії, а також Канарські острови. 

Тим, хто не може дозволити собі 
таку дорогу поїздку, підійде відпочинок на 
островах Каспійського моря, озера 
Селігер, Байкал, Таймир, Ільмень та 
інших.  

Скорпіон 

Для відпочинку підійдуть курорти 
Західної Європи: Франції, Іспанії, Італії, 
Швейцарії, Австрії та Андорри. 

Якщо Скорпіон не захоче 
витрачати багато грошей на відпочинок, 
можна знайти відмінні готелі на 
Адріатичному узбережжі: у Хорватії, 
Словенії, Чорногорії, Албанії та інших.  

Стрілець 

Рибалки-Стрільці отримають 
задоволення від поїздки на Далекий Схід, 
мисливцям сподобається сафарі в 
Африці, а любителі підводного плавання 
насолодяться відпочинком на 
Галапагоських островах, в Малайзії або в 
Карибському морі. 

Представниці прекрасної 
половини цього знака цілком підійде 
шопінг-тур до Туреччини або Єгипту, а 
також в Арабські Емірати або Китай. 

Козеріг 

Рекомендовані країни для 
повноцінного релаксу і насолоди 
природою і цікавими історичними 
об’єктами – Індонезія, В’єтнам, Непал і 
Китай. 

Очікуйте у цьому році багато 
відряджень по близькому та далекому 
зарубіжжю, а також всередині країни. 

Водолій  

На початку року Водолії можуть 
поїхати в теплі екзотичні країни — 
наприклад, в Малайзію, Таїланд, 
Сінгапур або на Філіппіни. Там прекрасні 
місця для вітрильного спорту, дайвінгу та 
риболовлі. 

Любителям гірськолижного спорту 
зірки рекомендують відвідати курорти 
Австрії, Італії, Фінляндії, Норвегії, 
Швейцарії та Канади 



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

 

 
  

  

  16 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Квітень 2016 

 

Риби 

Сприятливий відпочинок чекає 
Риб у розвинених країнах Західної 
Європи і Південної Америки. 

Це можуть бути такі країни: Греція, 
Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, 
Бразилія та Аргентина. Тим Рибам, для 
яких поїздки в такі далекі країни 
виявляться не по кишені, краще 
відпочивати на батьківщині, на березі 
Чорного моря. 

Можна зайнятися альпінізмом у 
горах Криму і Кавказу. 

 
Джерело: http://rik-2016.pp.ua/goroskop-

podorozhej-na-2016-rik-turistichnij-goroskop-2016-za-
znakami-zodiaku 
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