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Розробляємо положення
про відрядження
До редакції час від часу находять запитання від передплатників щодо направлення
працівників у відрядження, оплати часу відрядження, надання компенсації за роботу
у вихідні дні під час відрядження тощо. І які б
ми відповіді на них не надавали, більшість
з них зводяться до того, що те чи інше питання має бути врегульовано у внутрішньому
положенні про відрядження. А його, як ми
зауважили, у багатьох немає. Чи потрібне
таке положення? Так, потрібне, і ми його
для вас розробили. Цей спецвипуск містить
положення про відрядження з порожніми
полями для його затвердження та зазначення реквізитів підприємства (с. 27).
Розробивши самостійно ще кілька додатків
до нього (про це далі), у вас, безумовно,
зменшиться кількість запитань щодо відряджень.

Аргументи «за» положення
про відрядження
— Працівник поїхав на семінар з питань
справляння ЄСВ у 2018 р. Це відрядження?
— А що про це вказано у вашому внутрішньому положенні про відрядження?
— А у нас немає його…
— Отже, це не відрядження.
— Чому?
«Службовим відрядженням вважається
поїздка працівника за розпорядженням
керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримується (фінансується)
за рахунок бюджетних коштів, на певний
строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза

місцем його постійної роботи (за наявності
документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю
підприємства)».
Працівника на семінар направляв «керівник органу державної влади»? Ні.
Може працівника направляв у відрядження керівник підприємства, установи
та організації, що повністю або частково
утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів»? Ні.
То чому поїздка працівника на семінар —
відрядження? Міністерство фінансів України
в листі від 20.05.2013 р. № 31-07230-1627/15177 також зазначило, що направлення
працівника на навчання, зокрема на семінар,
не є службовим відрядженням. Як кажуть,
шах і мат.
Вимоги Інструкції № 59, як відомо, поширюються лише на органи державної влади, підприємства, установи та організації,
що повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних кош
тів (далі — бюджетні підприємства). У ній
визначені загальні правила направлення
у відрядження та особливості направлення у
відрядження по Україні та за кордон працівників бюджетних підприємств, а не решти
підприємств, які з бюджету не фінансуються
(далі — небюджетні підприємства).
Інструкція № 59 не може відповісти на
запитання, чи є поїздка працівника небюджетного підприємства на семінар відрядженням, який строк відрядження по Україні
та за кордон, якими транспортними засобами користуватися працівнику, в якій сумі
відшкодовувати добові, якщо харчування
включено до рахунків тощо. Ці питання
мають бути врегульовані у внутрішньому
положенні про відрядження на підприємстві
(далі — положення).
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Для небюджетних підприємств більшість
питань направлення працівників у відрядження на законодавчому рівні не врегульовані.
Зокрема, немає навіть визначення терміна
«відрядження». Гарантії збереження місяця
роботи та заробітку на час відрядження у
КЗпП є, а визначення поняття «відрядження» — немає.
Податківці в індивідуальних податкових
консультаціях зазначають, що «інші підприємства та організації можуть використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний
(довідковий) документ». Як це виглядає на
практиці, можна переконатися на прикладі
відшкодування працівникам витрат на проїзд у відрядженні в таксі (див. с.52). Якщо на
підприємстві є положення про відрядження,
то в ньому можна вказати, що працівнику
відшкодовуються витрати на проїзд у пов
ній сумі чи частково, і це не суперечить ні
Закону № 996, ні ПКУ.
Нормативний документ або є, або його
немає. І для небюджетних підприємств таким нормативним документом з питань
відряджень має бути внутрішнє положення
про відрядження.
Для того, щоб вам було легше зрозуміти,
що ж у нашому положенні про відрядження
потребує уточнень і деталізації, ми прокоментували деякі його норми. Крім того,
«підігнати» те чи інше питання до потреб
підприємства, відобразити витрати на відрядження в обліку вам допоможе низка наших консультацій.

Зміст положення
Визначення термінів
Перший пункт положення має містити
визначення поняття «відрядження» і коло
осіб, які мають право направляти працівника
у відрядження.
Безумовно, службовим відрядженням
(далі — відрядження) слід вважати поїздку
працівника за наказом (розпорядженням)
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керівника підприємства або уповноважених
ним осіб (далі — уповноважена особа; наказ) на певний строк до іншого населеного
пункту для виконання службового доручення
поза місцем його постійної роботи. А вже з
огляду на це деталізувати окремі випадки
поїздок працівників у службових справах
до інших населених пунктів.
Особливу увагу слід звернути на працівників, постійна робота яких проходить у дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер.
Гарантії для працівників, постійна робота
яких проходить у дорозі або має роз’їзний
(пересувний) характер, встановлено в Постанові № 490. Їх перелік та гарантії має
бути визначено в колективному договорі,
але в положенні слід зробити окреме застереження.
Якщо підприємство має відокремлені підрозділи, питання відряджень їх працівників можуть визначатися окремими положеннями про відрядженнями чи положеннями
про ці підрозділи. Та в будь-якому випадку
їх службові поїздки не слід оминати увагою.
Гарантії та компенсації для працівників,
які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання
інших професій з відривом від виробництва,
визначено постановою КМУ від 28.06.1997 р.
№ 695. Це оплата проїзду до місця навчання
й назад, добові за час перебування в дорозі
й за час навчання, стипендія, відшкодування
витрат, пов’язаних з найманням житлового
приміщення. Склад витрат схожий, але направлення на зазначені курси не є відряд
женням.
Положення про навчання студентів та
аспірантів, стажування наукових і науковопедагогічних працівників у провідних вищих
навчальних закладах та наукових установах
за кордоном затверджено постановою КМУ
від 13.04.2011 р. № 411. А умови матеріального забезпечення осіб, направлених за
кордон на навчання та стажування, визначає
Положення, затверджене постановою КМУ

Спецвипуск №4/2017

від 04.03.1996 р. № 287. Якщо небюджетне
підприємство не підпадає під дію цих нормативних актів, то працівнику відшкодовуються витрати та/або надається матеріальне
забезпечення в порядку та/або на умовах,
передбачених окремим розпорядчим актом,
договором тощо.
Підприємство може направити у відрядження свого засновника(-ів), навіть якщо
він (вони) не обіймають жодних посад на
підприємстві. Підтвердження тому знаходимо в пп. 170.9.1 ПКУ, в якому зазначено,
що сума витрат на відрядження не є доходом фізособи, у т. ч. члена керівного органу
підприємства. Перелік осіб, які є членами
керівного органу підприємства, в кожному
випадку різний, а питання направлення їх
у відрядження можуть додатково регулюватися власниками (засновниками) підприємства.
Чому у відрядження не можна направити
осіб, які виконують роботи за договорами
ЦПХ, і як їм відшкодувати витрати, йдеться
у статті на с. 11.
Особою, яка має право направляти працівника у відрядження, необов’язково має
бути керівник. Це може бути його заступник,
керівник департаменту, філії, відділення
тощо. Згадане питання може бути врегульовано і в їх посадових інструкціях, у положенні про відокремлені підрозділи тощо, тобто
документами, які визначають організаційну
структуру підприємства та правила його
діловодства.
Направлення у відрядження
У наказі про відрядження окрему увагу
слід приділити формулюванню мети відрядження. У розпорядчій частині наказу її слід
сформулювати так, щоб вона вказувала на
зв’язок відрядження з господарською діяльністю підприємства, але не розголошувала
деталі службового завдання, які можуть бути
предметом комерційної таємниці. Тому одним із пунктів наказу може бути вказівка на
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виконання службового завдання, яке може
бути оформлене у вигляді окремого додатка
до наказу.
Посвідчення про відрядження не є обов’яз
ковим для направлення працівників у відрядження, але за бажанням може використовуватися.
Обов’язкове складання кошторису витрат
на відрядження передбачено лише щодо
відряджень за кордон, оскільки наявність
такого розрахунку є однією з умов отримання
іноземної валюти в касі банку. Підприємству
варто закріпити в положенні норму про те,
що для відряджень по Україні також складається кошторис витрат, якого працівник має
дотримуватися. Порядок і строки складання,
форму кошторису, порядок ознайомлення
з ним працівника підприємство розробляє
самостійно.
Порядок направлення працівника у відрядження на службовому автомобілі особливих
труднощів у підприємств не викликає, оскільки питання обліку витрат на утримання автомобілів регулюється іншими локальними
актами. Якщо працівник направляється
у відрядження з водієм, то на останнього
поширюють ті ж правила щодо відряджень,
що й на відрядженого з ним працівника
з урахуванням специфіки роботи водія.
Направлення працівника у відрядження на власному автомобілі — предмет окремих домовленостей між ним і роботодавцем. На цю тему детальніше — у статті
на с. 15.
В Україні справляється туристичний збір,
але його не сплачують відряджені працівники. Щоб засвідчити факт перебування у відрядженні, адміністрації готелю тощо слід
надати наказ про відрядження. У ньому
вказують конкретні цілі відрядження, можуть фігурувати назви підприємств чи
службових осіб, куди відряджається працівник тощо. Тому підприємство самостійно
вирішує, чи видавати фотокопію чи витяг
з наказу про відрядження.
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Питання скорочення строку відрядження,
його продовження чи скасування — повністю
у віданні підприємства (с. 22). Усі ці випадки фіксуються в нових наказах. З огляду на
це слід врегулювати й питання звітування
працівників у цих випадках, хоча варіантів
небагато — питання звітування чітко врегульовані нормами ПКУ та Положення № 637.
Строк відрядження
Норма Інструкції №  59 щодо максимального строку відрядження (30 днів по Україні,
60 — за кордон, за винятком будівельно-монтажних робіт тощо) не стосується працівників небюджетних підприємств. Не визначений він і в КЗпП. Тому для працівниківнебюджетників питання щодо граничних
строків службових відряджень можуть бути
лише предметом колективного (та/або трудового) договору. Погодьтеся, що працівник
буде здивований, якщо через тиждень після
прийняття на роботу його направлятимуть
у відрядження на 120 днів.
 ибуття у відрядження та повернення
В
з нього
У цьому питанні, крім вже звичних «у разі
відправлення транспортного засобу до 24-ї
години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба…», щось нове
важко придумати.
А от у питаннях виходу/невиходу на роботу в день вибуття/повернення у/з відрядження підприємства мають повну свободу дій.
Вирішуючи це питання не слід забувати, що
відрядження — це робочий час працівника,
хоча він може й не виконувати звичних трудових функцій, і за дні вибуття/повернення
у/з відрядження йому виплачують добові
й за ним зберігається заробіток.
Затримки у відрядженні
У п. 5 положення, вміщеного в цьому
спецвипуску, наведено найтиповіші випадки затримок працівників у відрядженні та
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можливі способи їх врегулювання, зокрема
в разі тимчасової непрацездатності (с. 25).
Але особливої уваги заслуговують питання не затримок, а неповернення працівників після закінчення відрядження до місця
роботи, наприклад, через прогул, або якщо
вони хочуть приєднати до відрядження відпустку, щоб, припустимо, зекономити на
зворотному квитку. Усі питання таких затримок вирішуються підприємством самостійно. Воно вправі відшкодувати витрати
на повернення й у такому випадку, але це
призведе до додаткового оподаткування доходу працівника. Адже очевидно, що якщо
працівник після відрядження йде у відпустку,
то дата на зворотному квитку не збігатиметься з датою закінчення відрядження,
і дуже важко аргументувати, чому зворотний
квиток з відрядження датований місяцем
пізніше і є саме витратами на відрядження,
що не оподатковуються за пп. 170.9 ПКУ,
а не відшкодуванням особистих втрат і витрат працівника за пп. 164.2.17 ПКУ як додаткове благо.
Оплата праці у відрядженні
Питання оплати праці у відрядженні,
в т. ч. у вихідні дні, у положенні (п. 6) знач
ною мірою не деталізовано. Але ці питання
ширше розглянуто в статтях на с. 38-54. Тому
остаточно їх можна врегулювати тільки
в окремому додатку до положення або в
колективному договорі. Важливо лише, щоб
усі «спірні» питання були зафіксовані і в усіх
випадках застосовувався єдиний підхід до
їх вирішення. Як приклад можна навести
питання врахування в обчисленні денної
зарплати в місяці відрядження винагороди
за попередній рік: враховувати всю суму
чи 1/12?
На жаль, у законодавстві немає нормативних актів, які б визначали порядок підтвердження роботи відрядженого працівника
за місцем відрядження згідно з режимом
роботи підприємства, на яке його відрядже-
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но. Зокрема, чи не залучався він до роботи
у вихідні (святкові, неробочі) дні, до надурочної роботи, роботи у вечірні чи нічні години
тощо. Тому підприємству варто закріпити
свої правила підтвердження роботи у «нестандартних» умовах, якщо після повернення з відрядження працівник вимагає, наприклад, оплати надурочних годин роботи.
Чітких рекомендацій для таких випадків
не містять і роз’яснення Мінсоцполітики.
Наприклад, якщо працівник направляється
у відрядження для виконання монтажних
робіт тощо, то підприємство в договорі
з контрагентом може передбачити, що
контрагент веде табель обліку робочого
часу відрядженого працівника та передає
його за підписами уповноважених осіб
працівником на підприємство. У такому
разі можна зафіксувати надурочну роботу працівника, його залучення до роботи
у вихідні дні тощо.
На роботу за сумісництвом згода роботодавця не потрібна, якщо інше не встановлено законодавством, умовами трудового чи
колективного договору (ст. 21 КЗпП). Як
наслідок, роботодавець може й не знати,
чи працюють його працівники за сумісництвом. Тому окремо слід врегулювати
питання надання відпусток тощо працівнику, який направляється у відрядження
за сумісництвом.
Вирішуючи питання оплати часу відрядження варто пам’ятати, що норми ст. 121
КЗпП є мінімальними державними гарантіями з питань оплати часу відрядження
відповідно до умов трудового/колективного
договору і така оплата не може бути нижче
середньої зарплати. Тому підприємство не
може в односторонньому порядку встановлювати норму про те, що за відрядженим
зберігається лише середній заробіток.
Обов’язково слід нараховувати заробітну
плату за час відрядження, порівнювати її
із середньою і якщо вона нижче середньої,
проводити доплату.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

Забезпечення авансом
на відрядження
Чи зобов’язане підприємство забезпечувати працівника коштами на відрядження у
вигляді авансу, зважаючи на те, що у ст. 121
КЗпП зазначено, що «працівники мають право на відшкодування витрат та одержання
інших компенсацій у зв’язку зі службовими
відрядженнями», а вимоги Інструкції № 59
поширюються лише на бюджетні установи
й організації? Є дві протилежні відповіді на
це запитання.
Перша. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати працівника коштами на відрядження у вигляді авансу, лише якщо такий
обов’язок передбачено колективним (та/або
трудовим) договором, іншими розпорядчими
актами підприємства, які містять норми щодо
умов праці. В усіх інших випадках видача
авансу у зв’язку з направленням працівника
у відрядження є правом роботодавця, а не
його обов’язком.
Друга. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати працівника коштами на відрядження у вигляді авансу незалежно від
того, чи такий обов’язок передбачено колективним (та/або трудовим) договором,
іншими розпорядчими актами підприємства,
які містять норми щодо умов праці. Працівник не зобов’язаний фінансувати витрати
підприємства за власний рахунок, нехай
і з подальшим їх відшкодуванням, тому що
існує загроза оподаткування відшкодованих коштів як додаткового блага за пп. «г»
пп. 164.2.17 ПКУ.
Відшкодування витрат
на відрядження, крім добових
Нормами п. 170.9 ПКУ, що визначає порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку
на відрядження, не встановлено обмежень
щодо типу транспортних засобів, класу вагонів, кают тощо в разі вибуття працівника
у відрядження чи повернення, бронювання
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проживання, отримання побутових послуг
тощо.
Інструкцією № 59 встановлено обмеження на витрати, наприклад, на таксі, проїзд
у м’якому вагоні тощо.
ПКУ не встановлює обмежень на відшкодування тих чи інших витрат (крім
добових бюджетникам). Він лише визначає
види послуг, вартість яких не є об’єктом
оподаткування ПДФО. Тому за великим
рахунком підприємство вправі відшкодовувати працівникам всі витрати незалежно від їх виду та вартості. Інша справа, що
деякі з них доведеться оподаткувати.
Та підприємство вправі запровадити обмеження на відшкодування витрат у відрядженні. Наприклад, заборонити користуватися послугами таксі або відшкодовувати
лише 25 % їх вартості; не відшкодовувати
вартість страхового поліса, якщо в державі,
до якої відряджається працівник, медична
допомога надається іноземним громадянам
безоплатно тощо.
Якщо на підприємстві положенням про
відрядження встановлено певні обмеження
щодо витрат на проживання, а працівник
фактично витратив більше, ця різниця не
буде додатковим благом. Однак якщо працівник не повернув до каси підприємства
цю суму надміру витрачених коштів, виданих йому під звіт на оплату проживання у
відрядженні у встановлені законодавством
строки, то відповідно до пп. 164.2.11 ПКУ ця
сума має бути включена до його загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу, а база оподаткування ПДФО визначена
з урахуванням «натурального» коефіцієнта.
З такого доходу слід утримати також ВЗ. Але
незважаючи на те, що з таких надміру використаних послуг справляється ПДФО і ВЗ,
витрати на відрядження (добові (у повному
обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання
житлового приміщення) відповідно до п. 3.15
Інструкції № 5 не входять до фонду оплати
праці, а тому не є базою оподаткування ЄСВ.
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Всі обмеження, що їх підприємство запроваджує щодо відряджень, слід закріпити
в окремому додатку й не забути проінформувати про них працівників.
Добові витрати
Як зазначалося, п. 170.9 ПКУ встановлено
лише розмір добових, що не оподатковується,
а не граничний розмір добових, який може
бути виплачено працівнику. Тому, наприклад,
розмір добових по Україні може перевищувати 320,00 грн, але суму перевищення слід
оподатковувати (див. с. 49).
Розмір добових можна диференціювати
залежно він місця призначення (обласний чи
районний центр), особи відрядженого працівника (керівник, заступник, менеджер), часу
відрядження (новорічні свята) тощо.
Для бюджетників розмір добових диференційовано залежно від разовості харчування, включеного до рахунків на проживання.
Крім того, якщо працівник-бюджетник відряджений для участі в переговорах, конференціях, симпозіумах тощо, за умовами
запрошення безоплатно забезпечується харчуванням організаторами таких заходів або
якщо вартість харчування включається до
рахунків на наймання житлового приміщення, проїзних документів без визначення
конкретної суми, добові витрати відшкодовуються в менших сумах.
Небюджетні підприємства не зобов’язані
диференціювати добові витрати аналогічним
чином, але мають на це право. У будь-якому
разі вартість харчування, включеного до рахунків на проживання, не слід розглядати як
додаткове благо, тому що ст. 121 КЗпП гарантує
працівникам, які направляються у відрядження, компенсацію витрат на наймання житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством, а вартість харчування — складова ціни (вартості) проживання,
що не оподатковується ПДФО.
Інколи підприємства направляють працівників у відрядження під час їх тимчасової
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непрацездатності. Це неприпустимо, але
трапляється. У будь-якому разі подвійної
оплати за цей час — зарплати та допомоги
по тимчасовій непрацездатності — не може
бути.
Мінсоцполітики в листі від 15.11.2013 р.
№ 656/18/99-13 зазначило, що застраховані
особи, які в період отримання допомоги по
тимчасовій непрацездатності порушують
режим, встановлений для них лікарем, або
не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, втрачають право на цю допомогу з дня допущення
порушення на строк, що встановлюється
рішенням органу, який призначає допомогу
по тимчасовій непрацездатності. Працівник,
який під час тимчасової непрацездатності
був направлений у відрядження та виконував службове доручення поза місцем своєї
постійної роботи, не має права на допомогу
по тимчасовій непрацездатності за період
відрядження, оскільки відповідно до ст. 121
КЗпП за цей час йому нараховується зарплата.
Добові виплачуються за кожний день
перебування у відрядженні й визначаються
відповідно до наказу про відрядження. Тому
питання, «як позначати дні відрядження у
табелі для відшкодування добових», некоректне. У табелі обліку використання робочого
часу дні відрядження позначаються «ВД».
Якщо відповідно до режиму роботи на дні
відрядження припадають вихідні дні, то ці
дні або позначаються як вихідні (наприклад,
«ВХ», якщо така позначка використовується),
або поміток не ставлять. Позначкаи «ВД»,
«ВХ»/«прочерк» впливають на нарахування
зарплати, а не на виплату добових.
Якщо колективним договором чи положенням про відрядження встановлено, що
в разі вибуття у відрядження або повернення з відрядження у вихідний день такі дні
вважають робочими, в табелі обліку використання робочого часу ці дні позначаються
як робочі й оплачуються в установленому
законодавством порядку.
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Працівнику, який вибув у відрядження
після закінчення робочого дня, а з відрядження повернувся вранці та вийшов на
роботу, виплачується і заробітна плата,
і добові за два дні.
Якщо працівник працює, наприклад, неповний робочий час — день чи тиждень — то
добові виплачуються в повному розмірі за
всі дні перебування у відрядженні.
Якщо підприємство встановлює різні
розміри добових для відряджень по Україні
та за кордон, то йому слід бути готовим до
того, що на нього чекають труднощі щодо їх
обчислення, якщо мають місце пересадки,
затримки у відрядженні, направлення у відрядження в різні міста тощо. Ці питання доволі чітко врегульовано в Інструкції № 59,
і в разі потреби можна їх взяти за основу та
розробити свої.
Так, п. 16.2 Інструкції № 59 встановлено,
що добові виплачуються:
а) за кожний день перебування у відрядженні, включаючи день вибуття та прибуття, — за нормами, що встановлені для
держави, до якої відряджено працівника;
б) якщо відряджений, перебуваючи в дорозі до іноземних держав або повертаючись
з відповідної держави, має пересадку на інший транспортний засіб або зупинку в готелі
(мотелі, іншому житловому приміщенні) на
території України, то витрати на відрядження
за період проїзду територією України відшкодовуються в порядку, передбаченому
для службових відряджень у межах України.
При цьому добові витрати з дня останньої
пересадки на інший транспортний засіб (вибуття з готелю, мотелю, іншого житлового
приміщення) на території України під час
прямування у відрядження за кордон і до
дня першої пересадки на інший транспортний засіб (зупинки в готелі, мотелі, іншому
житловому приміщенні) на території України
(включно) під час повернення в Україну відшкодовуються за нормами, встановленими
для відряджень за кордон. У разі якщо день
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вибуття у відрядження або день прибуття
відрядженого працівника до місця постійної
роботи збігається з днем вказаної пересадки
(зупинки), добові витрати за відповідні день
вибуття або день прибуття відшкодовуються
за нормами, встановленими для відряджень
за кордон.
У разі відсутності такої пересадки (зупинки) добові витрати відшкодовуються
за кожний день відрядження, включаючи
день вибуття та прибуття, — за нормами,
встановленими для відряджень за кордон;
в) у разі здійснення відряджень до кількох
держав протягом доби — у розмірі середнього арифметичного від сум, установлених
для цих держав;
г) у разі направлення у відрядження до
двох або більше держав — у сумах, що встановлені для відповідних держав, з дня перетину кордону відповідної держави.
У разі відрядження до двох або більше
держав, перетин кордонів яких здійснюється
без відміток у закордонному паспорті, починаючи з другої держави, — добові вит
рати відшкодовуються в сумі, затвердженій
для відповідної держави з дня прибуття до
даної держави згідно з датою, визначеною
в транспортних квитках або рахунках за
проживання в готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні.
У разі відсутності транспортних квитків
та рахунків за проживання в готелі (мотелі),
іншому житловому приміщенні добові вит
рати відшкодовуються за нормами держави
відрядження згідно з наказом керівника
підприємства.
День повернення в Україну (перетину
кордону) відшкодовується за нормами останньої держави відрядження.
Підтвердні документи та звітування
Питання звітування про витрачання кош
тів, отриманих на відрядження, врегульовані
нормами ПКУ та Положення № 637, тому в
цьому питанні підприємство своїх правил
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запроваджувати не може, як і претендувати на
витрати без належних первинних документів.
Та все ж щонайменше виникає три запи
тання.
Перше. Чи можна відшкодувати працівнику витрати на відрядження без підтвердних
документів, якщо вони, наприклад, втрачені?
Так, можна. Але за умови, що таке рішення прийме керівник чи інша уповноважена
особа. У такому випадку не підтверджені
документально витрати стануть об’єктом
оподаткування ПДФО та ВЗ.
Друге. Чи потрібно відрядженому працівнику вимагати у приватних підприємців, які
надають йому послуги, витяг або виписку
з Єдиного державного реєстру юридичних
та фізичних осіб — підприємців, у яких зазначаються види їх діяльності?
Ні, можна не вимагати. У відносини з підприємцями у відрядженні вступає працівник,
а підприємство відшкодовує йому понесені
витрати. Сторонами розрахунків (виплати
коштів, (не)нарахування доходу) є працівник
і роботодавець. Тому підприємство не відображає такі виплати у ф. № 1ДФ як доходи,
виплачені підприємцям.
Третє. Чи можна відшкодувати працівнику проживання у двомісному номері?
У пп. 170.9.1 ПКУ зазначено, що не є доходом відрядженої особи сума, відшкодована
їй у встановленому законодавством порядку
на відрядження в межах фактичних витрат,
зокрема сума витрат на оплату вартості проживання в готелях (мотелях). Без уточнення
типу номера готелю тощо. А от п. 5 Інструкції
№ 59 дає змогу відшкодувати працівникубюджетнику витрати на проживання лише
з розрахунку вартості одного місця в готелі
(мотелі), іншому житловому приміщенні за
кожну добу такого проживання. Тому податківці наполягають, що оплата вартості проживання у двомісному номері є додатковим
благом працівника, хоча підстав для цього
немає. Тож врегулювання цього питання —
у компетенції підприємства.

НАПРАВЛЕННЯ У ВІДРЯДЖЕННЯ
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Направлення у «відрядження»
за договором ЦПХ
Забігаючи наперед зазначимо, що направити особу у відрядження за договором
цивільно-правового характеру (ЦПХ) не
можна, але існує можливість відшкодувати
понесені витрати. Як це зробити, розглянемо далі.
Сам факт виникнення запитання «Як
направити у відрядження працівника, який
працює за договором цивільно-правового
характеру?» є свідченням того, що роботодавець розуміє, що «щось тут не так»,
адже запитання на кшталт «Як направити
у відрядження працівника, який працює за
трудовим договором?» — рідкість і ставлять його, зазвичай, ті, хто з відрядженням
стикається на практиці вперше і хотіли б
отримати готову відповідь, аніж вивчити
його на майбутнє. Тому можна було б задовольнитися й простою відповіддю: особу, яка виконує роботи (надає послуги) за
договором цивільно-правового характеру,
направити у відрядження не можна. Але всі
ми знаємо, що життєві обставини можуть
складатися по-різному…

Відмінності між договорами
Відмінності між договором ЦПХ та трудовим договором відомі всім, тому нагадаємо
лише найголовніше.
Сторонами трудового договору є працівник і роботодавець. У ході виконання
трудового договору між роботодавцем і працівником виникають трудові відносини,
має місце процес праці, сторони керуються
нормами трудового законодавства.
Сторонами договору ЦПХ (договору підряду, договору про надання послуг тощо)

є замовник і виконавець. Договір ЦПХ передбачає передачу замовникові кінцевого
результату роботи (послуги). У ході виконання договору ЦПХ сторони керуються
нормами ЦКУ.
Таким чином, некоректно зазначати, що
«працівник працює за договором цивільноправового характеру». Працівник може працювати тільки за трудовим договором. Якщо
договір не трудовий, то слід вказувати, що
фізична особа виконує роботи (надає послуги тощо) за договором ЦПХ.

Що таке «відрядження»
Хоча КЗпП оперує терміном «службове
відрядження» (ст. 121), його визначення цей
нормативний акт не містить. Визначення
терміна «службове відрядження» можна
знайти тільки в Інструкції № 59, норми якої
з 11.04.2011 р. поширюються лише на так
звані бюджетні підприємства — підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів.
До 11.04.2011 р. норми цієї Інструкції поширювалася на всі підприємства, установи
та організації, тому визначення терміна
«службове відрядження» було єдиним для
всіх. Після цієї дати небюджетні підприємства мають самостійно розробляти локальне
положення про відрядження та визначитися
з тлумаченням згаданого терміна (див. с. 4).
З огляду на це, службовим відрядженням
є поїздка працівника за розпорядженням
керівника підприємства на певний строк до
іншого населеного пункту для виконання
службового доручення поза місцем його
постійної роботи. Як наслідок, виконавця
за договором ЦПХ у відрядження направити
не можна, оскільки він не є працівником
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підприємства і йому не можна доручити
виконання «службового доручення поза
місцем його постійної роботи». На виконавця за договором ЦПХ не поширюються
норми КЗпП, тому він не має права на відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням
(ст. 121 КЗпП).
У той же час виконавець за договором
ЦПХ може виконати будь-яке доручення
керівника підприємства чи іншої уповноваженої особи за місцем проживання чи
в іншому населеному пункті. Але таке виконання доручення можливе у правовідносинах представництва, коли одна сторона
(представник) зобов’язана або має право
вчинити правочин чи інші юридичні дії від
імені другої сторони, яку вона представляє
(наприклад, за договором доручення).
Наприклад, підприємство може уповноважити отримати у продавця на складі товар
свого працівника, видавши на це довіреність,
а може й уповноважити на це особу, яка не
є працівником підприємства, також видавши на це довіреність.

Оплата за договорами
За трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу
заробітну плату — винагороду, обчислену
зазвичай у грошовій формі. За умовами
трудового договору, роботодавець, як правило, не компенсує працівникові додаткові
витрати, які той несе в ході трудового процесу, оскільки всі такі можливі додаткові витрати є витратами роботодавця, які закладаються в собівартість одиниці продукції
й плануються наперед. Якість та інтенсивність праці тощо винагороджується преміями, доплатами та/або іншими видами заохочення на умовах, визначених трудовим
законодавством.
Працівник не зобов’язаний за власний
рахунок фінансувати витрати роботодавця,
їх має фінансувати роботодавець. Якщо ж
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стається так, що працівник все ж таки витратив власні кошти в ході виконання трудових
обов’язків, роботодавець має їх відшкодувати.
Але таке відшкодування виходить за межі
трудових правовідносин. І яскравий прик
лад цього — витрачання власних коштів під
час відрядження чи придбання (оплата) за
власний рахунок товарів, робіт, послуг на
користь підприємства.
Для договорів ЦПХ характерне таке поняття, як ціна (ціна договору) — це сума, яку
одна сторона (покупець, замовник тощо)
зобов’язана сплатити другій стороні (продавцю, виконавцю тощо) за договором за
його виконання.
Так, наприклад, ст. 837 ЦКУ визначено, що
за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати
певну роботу за завданням другої сторони
(замовника), а замовник зобов’язується
прийняти та оплатити виконану роботу. Як
правило, підрядник зобов’язаний виконати
роботу, визначену договором підряду, із свого
матеріалу та своїми засобами, якщо інше не
встановлено договором (ст. 839 ЦКУ). Але
робота може виконуватися частково або
в повному обсязі з матеріалу замовника,
тоді підрядник відповідає за неправильне
використання цього матеріалу та звітує про
його використання (ст. 840 ЦКУ).
У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи
в договорі підряду включає відшкодування
витрат підрядника та плату за виконану ним
роботу (ст. 843 ЦКУ).
Зазвичай ціну, яку сплачують за виконання робіт (надання послуг) за договорами
ЦПХ, називають винагородою (саме такий
термін вжито в ст. 7 Закону про ЄСВ).
Нормами ЦКУ передбачено, що в ході
виконання деяких договорів замовник має
забезпечити виконавця засобами, необхідними для виконання договору, та відшкодувати додаткові витрати, пов’язані з його
виконанням. Це характерно для посеред-
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ницьких договорів та представництва (наприклад, договір доручення).
Так звана свобода договору дає можливість сторонам врегулювати в договорі, який
передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані
цими актами, а також відійти від положень
актів цивільного законодавства та врегулювати свої відносини на власний розсуд (ст. 6 ЦКУ). Розглянемо ситуацію, яку
можна вважати класичною для договорів
ЦПХ.

Ситуація
З фізичною особою, яка не є підприємцем
(далі — виконавець), укладено договір на
виконання робіт в іншому місті (наприклад,
з монтажу огороджувальних конструкцій).
Чи можна направити виконавця цих робіт
у відрядження, компенсувавши йому витрати на проїзд і проживання, виплатити добові тощо? Чи виникають у такому випадку об’єкти оподаткування ЄСВ, ПДФО та
ВЗ?
Вище ми дійшли висновку, що направити
у відрядження виконавця не можна, адже
це не трудові відносини. Але компенсувати
йому витрати на проїзд і проживання, виплатити добові тощо можна. Як це зробити,
розглянемо далі.
Ціна включає додаткові витрати
Найпростіший варіант компенсувати
виконавцю витрати на проїзд і проживання, виплатити «добові» тощо — включити
ці витрати в ціну договору (винагороду),
обумовивши її однією сумою без деталізації
складу витрат, що компенсуються.
Наприклад, якщо за звичайних умов вартість робіт з монтажу огороджувальних
конструкцій — 5000 грн, а додаткові вит
рати на проїзд і проживання — 2000 грн, то
в договорі можна вказати, що винагорода
виконавця становить 7000 грн.
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Сума винагороди (7000 грн) буде об’єктом оподаткування:
• ЄСВ за ставкою 22 % (ст. 7 Закону про
ЄСВ);
• ПДФО за ставкою 18 % (пп. 164.2.2
ПКУ);
1
• ВЗ за ставкою 1,5 % (п. 16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).
 одаткові витрати компенсуються
Д
за договором окремо
Компенсувати виконавцю витрати на
проїзд і проживання, «добові» тощо можна за
договором, так би мовити, окремим рядком.
У договорі це можна обумовити так:
«Вартість робіт з монтажу огороджу
вальних конструкцій становить 5000 грн.
Крім того, замовник зобов’язується відшко
дувати виконавцю додатково витрати на
проїзд, проживання, харчування тощо в сумі
2000 грн». Додавати підтвердні документи
про фактичну суму таких витрат за згаданих
умов необов’язково, адже сторони погодили
суму відшкодування.
Або ж умови договору можуть бути такими: «Вартість робіт з монтажу огороджу
вальних конструкцій становить 5000 грн.
Крім того, замовник зобов’язується відшко
дувати виконавцю додатково витрати на
проїзд, проживання, харчування тощо в сумі,
що визначається за даними підтвердних до
кументів на підставі окремого звіту». У такому випадку виконавець повинен скласти
окремий звіт про суму додаткових витрат,
підтвердивши їх розрахунковими документами, і сума може бути не 2000 грн, а, скажімо,
1950 грн або 2010 грн.
Крім того, в договорі можна передбачити
такі положення: «Вартість робіт з монтажу
огороджувальних конструкцій становить
5000 грн. Крім того, замовник може від
шкодувати (а може й не відшкодувати)
виконавцю додатково витрати на проїзд,
проживання, харчування тощо в сумі, що
визначається за даними підтвердних до
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кументів на підставі окремого звіту». У такому випадку виконавець і замовник мають
додатково погодити суму відшкодування та
спосіб підтвердження таких витрат.
Якщо сумнівів щодо оподаткування суми
винагороди (5000 грн) ЄСВ, ПДФО та ВЗ не
виникає, то з оподаткуванням суми компенсації ситуація може видатися складнішою.
Відповідно до пп. 164.2.2 ПКУ до оподатковуваного доходу включаються «суми
винагород та інших виплат, нарахованих
(виплачених) платнику податку відповідно
до умов цивільно-правового договору». Компенсацію додаткових витрат понад вартість
робіт можна розцінювати як інші виплати,
нараховані відповідно до умов ЦПХ, а тому
їх слід оподатковувати ПДФО та ВЗ.
Якщо ж сумніви залишаються, то відповідно до пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ до оподатковуваного доходу у вигляді додаткового блага
включаються суми грошового або майнового
відшкодування будь-яких витрат або втрат
платника податку, крім тих, що обов’язково
відшкодовуються згідно із законом за рахунок
бюджету або звільняються від оподаткування.
Може бути й так, що замовник оплатить
додаткові витрати виконавця: проїзд, проживання тощо, а той скористається результатами послуг. У такому разі вважаємо, що
вартість спожитих послуг є додатковим благом виконавця і має оподатковуватися ПДФО
та ВЗ.
ЄСВ нараховується, зокрема, на «суму
винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами» (ст. 7 Закону про ЄСВ).
Чи є сума компенсації додаткових витрат
«винагородою» за договором ЦПХ?
Наприклад, ціна роботи в договорі підряду, як зазначалося вище, включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану
ним роботу (ст. 843 ЦКУ).
Якщо читати цю норму дослівно, то сума
компенсації додаткових витрат не є платою
(винагородою) за виконану роботу, а тому
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і не є базою оподаткування ЄСВ. Але за право не нараховувати ЄСВ під час перевірки
доведеться поборотися. Тому якщо підприємство не має наміру вступати в «конфлікт»
з контролюючими органами, то простіше
суму компенсації оподаткувати ЄСВ.

Забезпечення виконавця
коштами
Вище ми розглянули найпоширенішу ситуацію — виконавець виконує роботу (надає послугу), передає результати замовнику,
який оплачує їх вартість і компенсує додаткові витрати. Але можливі й інші види договорів.
Наприклад, за договором доручення одна
сторона (повірений) зобов’язується вчинити
від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Повірений має
право на плату за виконання свого обов’язку
за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом.
При цьому довіритель зобов’язаний, якщо
інше не встановлено договором:
• забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;
• відшкодувати повіреному витрати,
пов’язані з виконанням доручення.
Повірений після виконання доручення
або в разі припинення договору доручення
до його виконання має негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не
закінчився, і надати звіт про виконання
доручення та виправдні документи, якщо
це вимагається за умовами договору та характером доручення (ст. 1000–1007 ЦКУ).
Порядок оподаткування сум відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням договору
доручення, а також плати за виконання свого
обов’язку за договором, аналогічний тому,
що розглянутий вище на прикладі договору
підряду.
Цікавішим є порядок оподаткування кош
тів (майна), якими довіритель зобов’язаний
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забезпечити повіреного для виконання доручення.
Довіритель може передати повіреному
кошти для оплати якихось послуг за договором (наприклад, повірки приладів), повірений має оплатити ці послуги, надати звіт
про виконання доручення й повернути, за
наявності, залишок коштів. Чи є об’єктом
оподаткування ПДФО і ВЗ сума коштів, що
передається повіреному? Вважаємо, що ні.
Підпунктом 165.1.11 ПКУ встановлено,
шо не включаються до оподатковуваного
доходу платника ПДФО кошти, отримані
ним під звіт і розраховані згідно із п. 170.9
ПКУ. Тобто на підставі пп. «б» пп. 170.9.1
ПКУ не підлягає оподаткуванню ПДФО
(і, відповідно, ВЗ) сума коштів, видана під
звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що
їх видала, — у сумі, що не перевищує суму
фактичних витрат платника на виконання
таких дій. ПКУ не робить у цьому випадку
різниці між платником податку — працівником і платником податку — довіреною
особою. Але щоб у контролюючих органів
було менше запитань, радимо в такому випадку додатково до звіту за договором подати
«звичайний» Звіт про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт.

Працівник їде у відрядження
на власному авто
Іноді працівнику підприємства з огляду
на різні причини доводиться їхати у відрядження на власному автомобілі. Через це
одразу виникає низка запитань, пов’язаних
з використанням автомобіля, що не належить підприємству. Відповіді на них — далі.
Як правило, відповідальних керівників
підприємств та головних бухгалтерів під
час здійснення будь-яких господарських
операцій насамперед хвилює питання їх
правомірності. Тому передусім з’ясуємо, чи
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дозволяє законодавство відправляти працівника у відрядження на власному автомобілі.

Правові та організаційні
питання
Відповідно до п. 6 розділу ІІ Інструкції
№ 59 відрядженому працівнику, за наявності
підтвердних документів, компенсуються
витрати на проїзд усіма видами транспорту
(крім таксі). Щоправда, згадується автомобільний транспорт загального призначення, але жодних обмежень та заборони
на використання службового автомобіля
підприємства чи особистого автомобіля працівника не встановлено. Не врегульовано це
питання й нормами КЗпП щодо відряджень
чи іншими нормативними актами. А тому
норму про можливість поїздки працівника у
відрядження на власному автомобілі можна
закріпити в локальному положенні про відрядження.
Відсутність заборони та роз’яснення
податківців з приводу виплати компенсації
за використання в службових цілях особистого автомобіля працівника вказують
на те, що для поїздки у відрядження можна
використовувати й власний автомобіль
працівника. Необхідно тільки передбачити
відповідні положення у внутрішньому нормативному акті, наприклад, у Положенні
про відрядження.
Причини для використання власного
автомобіля працівника під час службового
відрядження можуть бути різними, зокрема:
• на балансі підприємства немає автотранспорту;
• на балансі підприємства є автотранспорт, але він несправний;
• на балансі підприємства є автотранспорт, але він не підходить для поїздки
у конкретне відрядження (наприклад, на
балансі є легковий автомобіль, а для відрядження потрібний вантажний фургон,
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або, навпаки, на підприємстві є автобус
для доставки працівників на роботу, але
його використання для відрядження одного
працівника є економічно недоцільним, та
й не за призначенням).
Ініціатива щодо відрядження працівника на його власному автомобілі може надходити як від керівника підприємства, так
і від працівника. Зазвичай, коли виникає
потреба відправити працівника у відряд
ження, керівник повідомляє йому про це,
і вони обговорюють питання проїзду до
місця відрядження. Саме в такий момент
і може виникнути ідея поїздки на автомобілі
працівника.
Наприклад, з’ясовується, що на потрібну
дату виїзду немає квитків на транспорт загального користування (потяг, автобус) або
працівнику під час відрядження необхідно
з’їздити в декілька місць, а розклад руху
транспорту загального користування в ці
місця не збігається з його графіком роботи,
або працівнику потрібно відвезти в місце
призначення зразки обладнання значної
маси тощо. Стає зрозуміло, що в такому випадку працівнику краще/необхідно їхати
у відрядження на автомобілі. І якщо одна із
зазначених вище причин існує, а працівник
має власний автомобіль, то або він сам, або
керівник підприємства пропонує здійснити
поїздку на ньому.
Зрозуміло, що лише усної домовленості
про використання під час відрядження власного автомобіля працівника недостатньо:
необхідно видати про це наказ по підприємству. Також слід визначитися, як краще
оформити такі відносини, щоб відшкодувати
працівнику його власні витрати.

Варіанти використання власного
автомобіля працівника
Законних варіантів використання особистого транспорту працівника в діяльності
підприємства може бути три:
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• укладення договору оренди автомобіля;
• укладення договору позички автомо
біля;
• укладення договору компенсації за
використання автомобіля працівника в службових цілях.
Договір оренди автомобіля
Оформлюється оренда автомобіля шляхом укладення між підприємством та працівником — власником автомобіля відповідного договору. Правовідносини за таким договором виходять за межі трудових і регулюються параграфом 5 глави 58 ЦКУ.
З точки зору оподаткування оренда є найбільш безпроблемним варіантом використання підприємством особистого автомобіля працівника. Разом з тим укладення договору оренди автомобіля додає чимало клопоту і підприємству, і працівнику.
Зокрема, підприємству необхідно:
• посвідчити договір нотаріально, оскільки він укладається з фізичною особою (частина друга ст. 799 ЦКУ);
• оформити певну кількість документів,
пов’язаних з операціями за договором оренди, зокрема актів приймання-передачі під
час передання майна орендарю та повернення орендодавцю. Для заповнення таких актів необхідно ще й перевірити комплектацію автомобіля та навести інформацію про
неї;
• виконати розрахунок орендної плати
й оформити його в письмовому вигляді.
Працівник, у свою чергу, не зможе використовувати свій автомобіль у особистих
справах навіть у неробочий час, тому що
за договором оренди право використання
(розпорядження) автомобіля переходить
до підприємства.
Отже, якщо потреба у використанні власного автомобіля працівника є разовою (наприклад, для однієї поїздки у відрядження),
то зрозуміло, що зазначеним вище ніхто не
займатиметься.
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Договір позички автомобіля
Можливість договору позички транспортного засобу передбачена частиною четвертою ст. 828 ЦКУ. Тут же вказано й про те,
що коли хоча б одна зі сторін договору є фізичною особою, такий договір укладається
в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Також до договору позички застосовуються всі положення ЦКУ, встановлені для
оренди (найму) майна (частина третя ст. 827
ЦКУ), а це означає, що під час прийманняпередачі автомобіля необхідно оформляти
велику кількість документів.
Найбільш спірним питанням за таким
договором є плата за користування автомобілем. Про її нарахування та виплату в главі 60 ЦКУ, яка регулює питання укладення договору позички, нічого не вказано. Міститься
тільки норма (частина друга ст. 827 ЦКУ),
що безоплатне користування повинно бути
або прописано в договорі, або випливати із
суті відносин між сторонами. Друга умова
не виконується, а щодо першої, то навряд чи
працівник погодиться безоплатно використовувати свій автомобіль для службових цілей.
Зважаючи на зазначене, цей варіант використання автомобіля працівника для поїздки в службове відрядження підприємства
майже не застосовують.
Виплата компенсації
У КЗпП не згадується про компенсацію
працівнику за використання в господарській
діяльності підприємства його власного автомобіля. У ст. 125 КЗпП йдеться лише про
виплату компенсації за зношування інструментів, що належать працівникам. Автомобіль — це не інструмент, тому застосовувати
вказану норму КЗпП для компенсації за його
використання не можна.
Якщо звернутись до ЦКУ, то домовленість
між підприємством та працівником про використання автомобіля та компенсація за
це не підпадають під визначення жодного
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з видів договорів, передбачених цим документом. З іншого боку, частина перша ст. 6
ЦКУ дає змогу сторонам укладати договори,
які не передбачені актами цивільного законодавства, але які відповідають загальним
засадам цивільного законодавства. Тому
якщо сторони домовляться, то можуть укласти й договір компенсації. Яким він має бути?
Оскільки законодавство не регулює порядку
укладення такого договору, це дає підприємству право встановити його самостійно
у внутрішньому локальному акті.
Існує два підходи до документального
оформлення відносин у такому випадку —
«договірний» та «за заявою». Тобто можна
оформити договір про використання працівником автомобіля в службових цілях і виплату компенсації за використання автомобіля
працівника, в якому встановити розмір компенсації та періодичність її виплати. Також
можна не оформляти письмовий договір, а на
підставі заяви працівника на використання
власного автомобіля в службових цілях видати наказ керівника про можливість такого
використання та виплату компенсації.
Зважаючи на практику, найчастіше застосовують саме другий варіант. Він звільняє
підприємство від необхідності оформлення
низки документів та нотаріального посвідчення договору, а працівник може використовувати автомобіль у вільний від роботи час
на свій розсуд, оскільки в такому разі право
розпорядження транспортним засобом не
переходить до підприємства.
Якщо ж працівник поїхав у відрядження
на власному автомобілі й при цьому не було
жодних домовленостей про таку поїздку, підприємство не матиме законних підстав для
виплати компенсації. Тому якщо працівник
погодиться на такий варіант використання його автомобіля, то в подальшому для
стягнення коштів з підприємства йому доведеться звернутися до суду, надавши докази
використання автомобіля в службових цілях
та показання свідків.
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Документи про фактичне
використання автомобіля
Незалежно від того, за яким варіантом
підприємство та працівник домовляться використовувати особистий автомобіль останнього для поїздки у відрядження, орендна
плата або компенсація має виплачуватися
на підставі первинних документів, що підтверджують фактичне використання автомобіля та понесені працівником витрати.
З орендною платою все простіше. Її сума
визначається договором: вона виплачується
працівнику саме за оренду його автомобіля
й не включає компенсації за використане
пальне. Орендна плата, як правило, виплачується на підставі оформленого за підсумками
місяця (або іншого періоду, встановленого
договором) акта приймання-передачі наданих послуг з оренди автомобіля. І хоча
законодавство не вимагає складання такого
акта, деякі представники контролюючих
органів під час перевірки наголошують на
його необхідності для підтвердження витрат.
Придбання та списання пального на орендований автомобіль відбувається так само,
як і на будь-який власний автомобіль підприємства. Витрати на придбання пального та
техобслуговування й ремонт орендованого
автомобіля несе підприємство. У свою чергу
працівник, направлений у відрядження на
власному автомобілі, який передано підприємству за договором оренди, має потурбуватися про підтвердження фактичних витрат
вже як підзвітна особа.
Так, до авансового звіту, крім інших документів, що стосуються наймання житла
та інших витрат у відрядженні, працівник
має додати чеки з АЗС, де йому заправляли
автомобіль, чеки зі СТО, якщо довелось ремонтувати автомобіль, квитанції про оплату
стоянки (паркування) або мийки під час
відрядження.
Списання фактично використаних пально-мастильних матеріалів завжди відбува-
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лось на підставі подорожнього листа. І хоча на
сьогодні його наявність у водія необов’язкова,
але для коректного відображення господарських операцій в обліку, контролю роботи
водія та витрат пального без такого документа важко обійтися. Законодавчо встановленої
форми подорожнього листа немає, але це не
заважає розробити на підприємстві власну
форму, взявши за основу «стару» або розробивши свою, що має всі необхідні реквізити.
Подорожні листи виписуються на автомобілі, що перебувають на балансі підприємства, в т. ч. орендовані. Тому працівнику,
який їде у відрядження на власному автомобілі, переданому підприємству за договором
оренди, також виписується подорожній лист,
в якому зазначається маршрут руху, фіксуються показники спідометра до відправки
у відрядження та після повернення з нього.
З компенсацією ситуація дещо складніша. І пов’язано це з тим, що на законодавчому рівні не визначено, що саме входить
у це поняття (тобто які витрати мають компенсуватися працівнику) та як обчислювати
розмір компенсації.
Якщо виходити з усіх можливих витрат
на автомобіль, сума компенсації може складатися з двох частин: перша — компенсація
безпосередньо за використання особистого
автомобіля, друга — компенсація витрат,
пов’язаних з його експлуатацією під час відрядження (витрати на пальне, ремонт, стоянку, паркування, мийку тощо). Конкретно
про те, що буде компенсуватися працівнику,
вказується в наказі керівника підприємства.
За логікою, оскільки працівник використовує в службових інтересах свій автомобіль,
який не обліковується на балансі підприємства, сума компенсації має складатися із
двох зазначених частин. Але може бути так,
що на підприємстві є запаси пального, і з них
планується заправити автомобіль працівника
для поїздки у відрядження. Постає запитання:
яким чином підприємству заправити автомобіль, що не перебуває на його балансі?
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На нашу думку, в такому випадку працівник у заяві на використання власного автомобіля під час відрядження може одночасно
попросити й заправити його. На підставі
такої заяви керівник видасть наказ, в якому
буде зазначено, що працівнику виплачується
компенсація саме за використання автомобіля в інтересах підприємства, а також
компенсуються витрати, пов’язані з його
експлуатацією під час відрядження (ремонт,
стоянка, паркування тощо), крім витрат на
заправляння.
Як визначити розмір компенсації? За
«давнім» правилом, сума компенсації безпосередньо за використання особистого
автомобіля працівника в інтересах підприємства визначається в розмірі амортизаційних
відрахувань. Нових, більш «свіжих» версій
з цього приводу немає.
Для визначення розміру компенсації
особистих витрат працівника на заправляння автомобіля, ремонт (в разі виникнення його необхідності), стоянку, паркування тощо необхідні підтвердні документи.
Вартість придбаного пального та зазначених послуг працівник може підтвердити
чеками з АЗС, СТО, місця паркування та
стоянки. Але ж бухгалтерія підприємства
має переконатися, що під час відрядження
автомобіль справді здійснив певний пробіг,
у зв’язку з чим була використана кількість
пального за чеками. Чим можна це підтвердити? Зважаючи на те, що подорожній
лист виписується тільки на автомобілі, які
обліковуються на балансі підприємства,
виходить, що в такому разі його не можна
використовувати.
На нашу думку, для визначення пробігу
керівник підприємства може доручити комусь із відповідальних осіб зафіксувати
показання спідометра автомобіля працівника перед його від’їздом у відрядження та
після повернення з нього. Маршрут прямування можуть опосередковано підтвердити ті ж самі чеки з АЗС, СТО, паркування
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та стоянки. Кількість використаного бензину можна розрахувати, виходячи із пробігу та затверджених норм використання
пального, а списати на підставі акта, складеного постійно діючою на підприємстві
комісією.

Оподаткування оплати
за використання автомобіля
працівника
Питання оподаткування виплат, пов’язаних з використанням підприємством особистого автомобіля працівника в службових цілях, Головне управління Міндоходів
у м. Києві роз’яснило в листі від 22.08.2014 р.
№ 7720/10/26-1517-01-07.
Орендна плата
Орендна плата, яка виплачується працівнику за договором оренди його власного
автомобіля, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу на підставі пп. 164.2.2 ПКУ як сума
винагороди, виплаченої працівнику відповідно до умов цивільно-правового договору.
Вона оподатковується ПДФО в загальному
порядку за ставкою 18 %, а в розрахунку за
ф. № 1ДФ відображається з ознакою доходу
«102». Також сума орендної плати оподатковується ВЗ за ставкою 1,5 %.
ЄСВ на орендну плату не нараховується.
Це пояснюється тим, що відносини за договором оренди (найму) не мають ознак правовідносин, які регулюють виконання робіт
або надання послуг. (Такий висновок свого
часу зробив і ПФУ в листі від 10.08.2011 р.
№ 16534/03-20).
Суму орендної плати, нарахованої за договором оренди, підприємство має право включити до складу витрат (адміністративних,
на збут чи загальновиробничих — залежно
від напряму використання орендованого
автомобіля) під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.
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Компенсація за договором/наказом
Сума компенсації, що виплачується працівнику на підставі договору або наказу
керівника за використання його власного
автомобіля для поїздки у відрядження, вважається його додатковим благом. На цьому
наголошує й Міндоходів у згаданому вище
листі, і податківці в листах-роз’ясненнях та
відповідях у ЗІР.
При цьому податківці розглядають компенсацію в розрізі двох її частин — безпосередньо за використання автомобіля
(підкатегорія 103.04 ЗІР) та за витрачені
пально-мастильні матеріали (підкатегорія
103.02 ЗІР). Однак і одну, і другу частину
компенсації відносять до додаткового блага
працівника, суму якого слід оподатковувати
ПДФО на підставі пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ.
Міндоходів же пише про компенсацію,
«яка виплачується юридичною особою най
маному працівнику за використання ним під
час здійснення службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у
юридичної особи», тобто не поділяє її на частини.
Цікавим є роз’яснення ГУ ДФС у Житомирській області, надане в листі від
13.01.2016 р. № 25/14/06-30-17-01-42,
з приводу оподаткування вартості пального,
використаного під час перебування працівника у відрядженні на власному автомобілі.
У ньому податківці зазначають, що якщо
працівнику виплачують компенсацію вартості пального, то її сума включається
до доходу працівника та оподатковується
ПДФО, а якщо пальне придбане за підзвітні кошти, оприбутковане на баланс
підприємства та списане відповідно до підтвердних документів, то воно не є об’єктом
оподаткування ПДФО, ВЗ та ЄСВ.
Також відомі постанови арбітражних
судів, в яких вони доходять висновку, що
в разі компенсації вартості використаного
пального (якщо воно витрачене в межах
господарської діяльності) додаткового блага
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не виникає, оскільки використання пального для господарських потреб не є фінансуванням особистих потреб працівника.
При цьому, безумовно, має бути належне
документальне підтвердження здійснення
всіх операцій.
На думку автора, суди мають рацію, адже,
наприклад, у ситуації, коли необхідно терміново їхати у відрядження саме на автомобілі,
а службового немає або він несправний,
працівник на прохання керівника їде на
власному, то яке ж додаткове благо він від
цього отримує? Але, як бачимо, податківці
вважають по-іншому.
Сума доходу у вигляді додаткового блага
оподатковується за ставкою 18 % та відображається у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126».
Згідно з останнім абзацом пп. 164.2.17
ПКУ, якщо додаткові блага надають у негрошовій формі, база оподаткування визначається із застосуванням «натурального»
коефіцієнта (у 2017 р. — 1,219512). Немає
жодних роз’яснень з приводу того, коли
його потрібно застосовувати: тільки в разі
виплати компенсації після повернення працівника із відрядження чи й у випадку забезпечення його грошовим авансом перед
направленням у поїздку, але в будь-якій
ситуації застосування «натурального» коефіцієнта призводить до того, що працівнику
компенсується практично «чиста» сума (за
винятком суми ВЗ у розмірі 1,5 %) витрат
на бензин, паркування, стоянку тощо.
Військовий збір утримується із суми
компенсації на загальних підставах, а ЄСВ
не нараховується (п. 7 розділу ІІ Переліку
№ 1170).
Суму компенсації, виплачену працівнику за використання ним для поїздки у відрядження власного автомобіля, який не
обліковується на балансі підприємства, не
враховують у складі витрат під час обчислення об’єкта оподаткування податком на
прибуток.
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У бухгалтерському обліку операції з використання власного автомобіля працівника

для поїздки у відрядження відображають
такими проведеннями:

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
За договором оренди автомобіля
Отримано автомобіль в оренду
01
—
Оплачено послуги нотаріуса та включено до складу
377
311
витрат
92 (93,94)
377
Нараховано орендну плату за звітний період
92 (93,94)
685
685
641/ПДФО
Утримано ПДФО із суми орендної плати
Утримано ВЗ із суми орендної плати
685
642/ВЗ
Сплачено до бюджету ПДФО
641/ПДФО
311
Сплачено до бюджету ВЗ
642/ВЗ
311
Виплачено працівнику орендну плату
685
301(311)
Видано з каси аванс для придбання пального під час
372
301
відрядження
Оприбутковане придбане під час відрядження пальне
203
372
641/ПДВ
372
Включено до складу витрат пальне
92 (93,94)
203
Повернено автомобіль після закінчення строку оренди
—
01
За договором компенсації/наказом керівника:
— у разі видачі авансу на придбання пального
Видано з каси аванс для придбання пального
372
301
Оприбутковане придбане пальне
203
372
Включено до складу витрат пальне
92 (93,94)
203
Нараховано компенсацію за використання авто
92 (93,94)
663
Утримано із суми компенсації ПДФО
663
641/ПДФО
Утримано із суми компенсації ВЗ
663
642/ВЗ
Сплачено до бюджету ПДФО
641/ПДФО
311
Сплачено до бюджету ВЗ
642/ВЗ
311
Виплачено працівнику суму компенсації
663
(301)311
за використання автомобіля
— без видачі авансу на придбання пального
Оприбутковане придбане пальне
203
372
Включено до складу витрат пальне
92 (93,94)
203
Нараховано компенсацію за використання авто
92 (93,94)
663
Нараховано суму компенсації за пальне
372
663
(з урахуванням «натурального» коефіцієнта)
Утримано ПДФО із всієї суми компенсації
663
641/ПДФО
Утримано ВЗ із всієї суми компенсації
663
642/ВЗ
Сплачено до бюджету ПДФО
641/ПДФО
311
Сплачено до бюджету ВЗ
642/ВЗ
311
Виплачено працівнику суму компенсації
663
(301) 311
за використання автомобіля та придбане пальне
Зміст операції

Сума, грн
210 000,00
500,00
500,00
1500,00
270,00
22,50
270,00
22,50
1207,50
1200,00
1000,00
200,00
1000,00
210 000,00

1200,00
1200,00
1200,00
700,00
126,00
10,50
126,00
10,50
563,50
1200,00
1200,00
700,00
1463,41
389,41
28,50
389,41
28,50
1745,50
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Скорочення та продовження
строку відрядження
Трапляється, що працівник, який направлений у відрядження, вирішує поставлені
йому завдання та повертається до місця роботи раніше встановленого строку. А буває
й навпаки — не встигає. А інколи відрядження слід перервати або скасувати через виробничі чи форс-мажорні обставини тощо. Які
документи слід оформляти в таких випадках
і які це має наслідки?
Законодавство не забороняє змінювати
терміни відрядження, однак слід пам’ятати,
що в разі продовження строку відрядження
його загальний строк у межах України не
має перевищувати 30 календарних днів, а за
кордон — 60 календарних днів (п. 1 розділу ІІ,
п. 1 розділу ІІІ Інструкції № 59) для бюджетних підприємств. Для небюджетних — граничний строк відрядження нормативними актами не встановлено і є предметом
домовленостей сторін колективного (трудового) договору.
Слід також пам’ятати, що розпорядчий
документ, зокрема, наказ про відрядження,
може бути відмінено, змінено, доповнено
новим розпорядчим документом — наказом.
Тобто первинний наказ про відрядження
не потрібно по-новому передруковувати,
виправляти в ньому дати тощо. Слід видати
новий наказ, яким внести зміни у первинний,
доповнити його чи скасувати.
Наприклад, щоб внести зміни в наказ про
відрядження щодо строку:
• уповноважена особа складає службову
записку про необхідність змінити строк відрядження із зазначенням причин;
• керівник підприємства на підставі
такої службової записки видає наказ про
внесення змін до наказу про відрядження,
на кшталт: «...у наказі від 01.08.2017 р.
№ 26-ВД дату «08.08.2017 р.» замінити на
«10.08.2017 р.», продовжити строк відрядження на 2 дні».

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

Причини для зміни строку
відрядження
Причини скорочення чи продовження
строку відрядження можуть мати виробничий або особистий характер.
Виробничими причинами можна вважати, наприклад, дострокове виконання
працівником службового доручення через
скорочення/збільшення його обсягу за місцем відрядження, відсутність умов для виконання доручення з причин, які не залежать
від відрядженого працівника, скорочення/
збільшення часу на дорогу, відсутність подальшої потреби у виконанні доручення,
необхідність у присутності працівника на
робочому місці.
Ініціатором скорочення строку відрядження з причин виробничого характеру
може бути відряджений працівник, його
безпосередній керівник або керівник підприємства.
Причинами особистого характеру, які
призводять до скорочення/продовження
строку відрядження, можна вважати хворобу
працівника, смерть близьких, неналежне
ставлення до виконання службового доручення тощо.

Документальне оформлення зміни
строку відрядження
Працівника направляють у відрядження
для виконання службового доручення. Зміст
доручення та строк його виконання керівник
формулює в тексті наказу про відрядження.
Тому якщо йдеться про скорочення чи продовження строку відрядження, обов’язково
має бути видано наказ. Звертаємо увагу, що:
• рішення про продовження терміну відрядження керівник приймає після прибуття
відрядженого працівника до місця постійної
роботи;
• якщо строк відрядження змінюється
не за рішенням керівника, то додатково має
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бути оформлена службова записка відрядженої особи та/або її безпосереднього керівника.
Наприклад, якщо працівник швидше
виконав у відрядженні службове завдання
та повернувся раніше визначеного наказом
терміну, то він самостійно пише службову
записку, в якій вказує причини повернення раніше строку та просить керівника скоротити строк відрядження. Зміст службової записки може бути таким, як наведено
в додатку 1.
Якщо через певні причини виробничого
характеру потрібна присутність відрядже-

ного працівника на робочому місці, то
службову записку до керівника підприємства пише його безпосередній керівник,
обґрунтовуючи необхідність відкликання
працівника з відрядження. Зміст службової
записки може бути таким, як наведено в додатку 2.
Якщо скорочення строку відрядження
ініціює керівник підприємства (наприклад,
через зміну обставин, які були підставою
відрядження), він самостійно видає наказ
про відкликання працівника з відрядження
із зазначенням причин відкликання та доводить його до відома працівника (додаток 3).

Додаток 1
Директору ТОВ «Роботодавець»
Перебенді О. О.
менеджера з постачання
Перепілко А. Н.
Службова записка
Наказом від 17.11.2017 р. № 3-ВД мене було направлено у відрядження до ТОВ «Розмарин» (м. Сміла Черкаської обл.) строком на три дні: з 22.11.2017 р. по 24.11.2017 р.
із метою проведення попередніх переговорів щодо узгодження договорів про зберігання продукції цього товариства на складах нашого підприємства.
Службове завдання стосовно узгодження договору про зберігання продукції ТОВ «Розмарин» виконано 23.11.2017 р. (додається погоджений проект договору). У зв’язку з цим
прошу скоротити строк відрядження на один календарний день.
24.11.2017 

Перепілко
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Додаток 2
Директору ТОВ «Агро»
Тимчуку О. О.
начальника юридичного департаменту
Бондаря А. Н.
Службова записка
Наказом від 16.11.2017 р. № 4-ВД юриста Петренка О. А. було направлено
у відрядження до ТОВ «Розмай» (м. Городище Черкаської обл.) строком на чотири
дні: з 21.11.2017 р. по 24.11.2017 р. з метою проведення попередніх переговорів
щодо узгодження договорів про зберігання продукції цього товариства на складах
нашого підприємства.
22.11.2017 р. захворів комерційний директор нашого товариства, якого призначено модератором семінару, що відбудеться 24.11.2017 р. З метою недопущення
зриву цього заходу пропоную виконання обов’язків модератора семінару покласти
на юриста Петренка О. А., у зв’язку з чим прошу скоротити строк його відрядження
на один календарний день — до 23.11.2017 р.
22.11.2017 

Бондар

Додаток 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕЦЯ»
НАКАЗ
20.11.2017			

м. Київ				

№ 5-ВД

Про скорочення строку відрядження
Бойку А. Н.

У зв’язку із достроковим виконанням службового доручення у відрядженні за наказом від 15.11.2017 р. № 2-ВД
НАКАЗУЮ:
1. Скоротити строк відрядження менеджера зі збуту Бойко Андрія Петровича на
1 (один) день і вважати його завершеним 21.11.2017 р.
2. Головному бухгалтеру провести необхідні розрахунки за відрядженням з урахуванням скорочення його строку.

Спецвипуск №4/2017

Працівник захворів
під час відрядження
Працівник може захворіти, перебуваючи у відрядженні. У такому разі виконання
службового завдання, як правило, доводиться переривати. Розглянемо, які документи
потрібно оформити за таких обставин, як
провести розрахунок із працівником і як
відобразити витрати в обліку.

Засвідчення факту
непрацездатності
Працівник може захворіти як під час
відрядження по Україні, так і за кордоном.
У першому випадку для засвідчення цього
факту він може звернутися до лікувальнопрофілактичного закладу за місцем перебування й оформити листок непрацездатності. Така можливість передбачена п. 1.10
Інструкції № 455. Листок непрацездатності
в цьому випадку видається за місцем тимчасового перебування працівника з дозволу
головного лікаря лікувально-профілактичної установи на кількість днів непраце
здатності.
Якщо працівник захворів, перебуваючи
у відрядженні за кордоном, то документ, що
засвідчує його тимчасову непрацездатність
у період перебування за межами України,
підлягає обміну на листок непрацездатності
згідно з рішенням лікарсько-консультаційної
комісії (ЛКК) лікувально-профілактичної
установи за місцем проживання або роботи.
Звертаємо увагу, що такий обмін провадиться у випадках гострих захворювань
і травм, загострення хронічних захворювань,
а також оперативних втручань у разі невідкладних станів (п. 1.12 Інструкції № 455).
Обмін виконується на підставі документів, що
підтверджують тимчасову непрацездатність
під час перебування за межами України, перекладених державною мовою та завірених
нотаріально.
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Дні тимчасової непрацездатності у строк
відрядження не включаються та оплачуються
окремо.

Продовження чи скасування
відрядження
Після одужання працівник може повернутися до виконання службового завдання,
якщо в цьому є потреба. У такому випадку
відрядження продовжується на необхідний період. Про продовження відрядження
оформляється наказ. Підставою для видання
такого наказу є листок непрацездатності та
службова записка.
Якщо працівник за станом здоров’я не
може продовжити виконання службового завдання, відрядження переривається
і працівник повертається на місце свого
постійного проживання.

Оплата праці та компенсація
витрат
Оплата праці
За дні відрядження (до хвороби та після хвороби) працівник повинен отримати
зарплату за умовами трудового договору, але
не нижче середнього заробітку відповідно
до ст. 121 КЗпП. За період тимчасової непрацездатності йому, починаючи з шостого
дня хвороби, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, а перші п’ять днів
тимчасової непрацездатності оплачуються
за рахунок коштів підприємства.
Витрати на відрядження
Стаття 121 КЗпП гарантує працівникові
в разі направлення його в службове відрядження відшкодування витрат, пов’язаних
із службовим відрядженням. Проте чіткі
правила компенсації витрат, понесених
у відрядженні, в т. ч. у разі хвороби працівника, є лише для бюджетників і містяться
вони в Інструкції № 59.
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Якщо працівник-бюджетник захворів,
перебуваючи у відрядженні в межах України (п. 9 розділу II Інструкції № 59), йому
відшкодовуються:
• витрати на наймання житлового приміщення (крім випадків, коли він перебував
на стаціонарному лікуванні);
• добові за період хвороби, але не більше
двох місяців.
Якщо працівник-бюджетник захворів за
межами України, то рішення про компенсацію йому витрат на наймання житла та
добових за період хвороби приймає керівник. Відповідно до п. 4 розділу III Інструкції
№ 59 з дозволу керівника може братися до
уваги вимушена затримка у відрядженні,
в т. ч. у разі захворювання, за наявності
підтвердних документів в оригіналі. Після
повернення з відрядження працівник разом
із документами, що підтверджують факт його
захворювання, подає доповідну записку про
причини затримки у відрядженні.

Витрати, понесені у відрядженні працівником-небюджетником, компенсуються
за рішенням керівника підприємства. Рішення про компенсацію добових і витрат
на наймання житла за час хвороби такого
працівника у відрядженні керівник приймає
на підставі внутрішніх документів підприємства — колективного договору, положення
про відрядження, наказів. А ось витрати на
проїзд мають бути відшкодовані працівнику
в обох напрямках беззаперечно, оскільки
відрядження одразу передбачає необхідність
проїзду до місця відрядження й назад, і затримка у відрядженні не скасовує необхідності повернення працівника до місця його
роботи та проживання.
Для порівняння наведемо в таблиці перелік виплат та компенсацій працівникам
бюджетних і небюджетних підприємств з метою прийняття відповідних управлінських
рішень небюджетним підприємством в ході
роботи над положенням про відрядження.

Виплати та компенсації працівнику
за період хвороби у відрядженні
Найменування виплати
Заробітна плата
Оплата перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності
та допомога по тимчасовій
непрацездатності
Добові

Працівники-бюджетники
Працівники-небюджетники
Не виплачується
Не виплачується
Виплачується за наявності листка непрацездатності

Витрати на наймання житла

Відшкодовуються (крім
випадків, коли працівник
перебуває на стаціонарному
лікуванні)
Відшкодовуються

Витрати на проїзд до місця
відрядження й назад

Виплачуються

За рішенням керівника
(за нормами внутрішніх
документів)
За рішенням керівника
(за нормами внутрішніх
документів)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ _____________________________
(назва суб’єкта господарювання)

від «___» ____________ 20___ р. № ____
Положення
про службові відрядження в межах України та за кордон
__________________________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання; далі — підприємство; Положення)

1. Службове відрядження
1.1. Службовим відрядженням (далі — відрядження) вважається поїздка працівника за наказом (розпорядженням) керівника підприємства або уповноважених ним осіб (далі — уповноважена особа; наказ) на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового
доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують
зв’язок відрядження з основною діяльністю підприємства).
У відрядження може бути направлено осіб, які є членами керівних органів підприємства.
1.2. Рішення про службове відрядження керівника підприємства й осіб, які є членами керівних органів підприємства, приймається з урахуванням визначених власниками (засновниками)
підприємства особливостей, а заїх відсутності — згідно з нормами цього Положення.
Не можуть бути направлені у відрядження особи, які виконують роботи (надають послуги)
за договорами цивільно-правового характеру.
1.3. Поїздки працівників до інших населених пунктів для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва не є відрядженням.
Такі працівники мають право на гарантії та компенсації відповідно до чинного законодавства.
1.4. Працівникам, які направляються на навчання та стажування за кордон, відшкодовуються витрати в порядку, передбаченому чинним законодавством про умови матеріального
забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання. Якщо нормативні акти не регулюють
ці питання, то працівнику відшкодовуються витрати та/або надається матеріальне забезпечення в порядку та/або на умовах, передбачених окремим розпорядчим актом, договором тощо.
1.5. Службові поїздки працівників на семінари, конференції, тренінги тощо з питань
оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, кадрового обліку тощо відрядженням
_________________________.
не вважаються/вважаються

1.6. Місцем постійної роботи працівників філій, дільниць та інших підрозділів підприємства,
що розташовані в іншій місцевості (далі — структурний підрозділ), вважається той підрозділ,
робота в якому обумовлена трудовим договором (контрактом).
Службові поїздки керівників структурних підрозділів, їх заступників до головного підприємства для участі в нарадах, зборах, на запрошення посадових осіб підприємства та членів
керівних органів підприємства з вирішення поточних службових питань, якщо вони мають
змогу повернутися до місця роботи в той же день, відрядженням _______________________.
						

не вважаються/вважаються

Службові поїздки керівника підприємства, його заступників та членів керівних органів підприємства у структурні підрозділи, якщо вони мають змогу повернутися до місця роботи в той
же день, відрядженням ________________________.
не вважаються/вважаються

27

28

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

Службові поїздки решти працівників структурних підрозділів до головного підприємства
за направленням керівників таких підрозділів або інших уповноважених осіб для виконання службових доручень незалежно від їх можливості повернутися назад до місця роботи в той
же день відрядженням ______________________________.
не вважаються/вважаються

1.7. Службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний
(пересувний) характер, відрядженням не вважаються. Перелік посад та професій таких працівників наведено в додатку _ до цього Положення.
Службові поїздки працівників тривалістю менше доби до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем їх постійної роботи вважаються відрядженням
з урахуванням норм п. 1.5–1.7 цього Положення.
Службові поїздки працівників, що пов’язані із зустріччю/супроводженням делегацій та посадових осіб з інших вітчизняних підприємств, установ, організацій, органів влади тощо та/або
іноземних делегацій з представників підприємств, установ, організацій, органів влади тощо,
які прибувають на підприємство з метою переговорів, у. ч. на запрошення керівництва та/або
членів керівних органів підприємства, до інших населених пунктів поза місцем постійної роботи
відрядженням __________________________.
не вважаються/вважаються

2. Порядок направлення у відрядження
2.1. Відрядження оформлюється наказом (розпорядженням) уповноваженої особи із зазначенням: пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджений працівник,
строку й мети відрядження. У наказі про відрядження можуть зазначатися обмеження, визначені цим Положенням, або інші, якщо вони не врегульовані цим Положенням на момент
направлення працівника у відрядження чи врегулювання яких віднесено до компетенції
уповноваженої особи.
Працівник, який направляється у відрядження, ознайомлюється з кошторисом витрат, а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження в порядку, визначеному в додатку_ до цього Положення.
2.2. Працівник може бути направлений у відрядження як по Україні, так і за кордон на
службовому автомобілі. Працівнику відшкодовуються витрати на пально-мастильні матеріали відповідно до маршруту, затвердженого в наказі про відрядження. Відшкодовуються також інші витрати, пов’язані з технічним обслуговуванням, стоянкою та паркуванням службового автомобіля, збори за проїзд ґрунтовими, шосейними дорогами та водними переправами.
2.3. Працівник може бути направлений у відрядження як по Україні, так і за кордон на
особистому автомобілі. Порядок відшкодування витрат за використання ним власного транспортного засобу визначається за домовленістю між сторонами та закріплюється в наказі
про відрядження.
2.4. Відрядження може бути скасоване, продовжене чи перенесене за рішенням уповноваженої особи, про що видається наказ.
2.5. Відряджений працівник має бути ознайомлений з наказом про відрядження.
2.6. Відрядженому працівнику видається витяг з наказу для пред’явлення за місцем проживання/проїзду для цілей уникнення оподаткування місцевими податками в туристичних
чи курортних зонах.
2.6. Посвідчення про відрядження для направлення працівників у відрядження ________
_____________________________.
використовується/не використовується
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3. Строки відрядження
3.1. Строк відрядження визначається уповноваженою особою, але не може перевищувати
граничних строків відрядження, визначених у додатку_ до цього Положення.
4. Вибуття у відрядження
та повернення з нього
4.1. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або
іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття
з відрядження — день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого
працівника.
У разі відправлення транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години та пізніше — наступна доба. Якщо станція,
пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений
працівник, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції,
пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до
місця постійної роботи.
4.2. Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в день прибуття
з відрядження регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
5. Затримки у відрядженні
5.1. Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно
з наказом про відрядження.
Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи
відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно
з наказом про відрядження.
5.2. Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу уповноваженої особи береться до уваги
затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні в разі, якщо строк перебування
працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження. За ці
дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житлового приміщення та інші витрати, крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи.
З дозволу уповноваженої особи може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні
з не залежних від працівника причин (у разі захворювання, відсутності транспортних квитків,
відміни авіарейсів, ремонту транспортного засобу або з інших причин, не залежних від працівника) за наявності підтвердних документів в оригіналі.
Рішення про продовження терміну відрядження уповноважена особа приймає після прибуття
відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його службової/доповідної записки, яке оформлюється відповідним наказом.
5.3. За час затримки в місці перебування у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання
житлового приміщення та інші витрати.
5.4. Якщо після завершення відрядження працівник має намір не повертатися до місця постійної
роботи з особистих причин (наприклад, вибуваючи після його завершення у відпустку тощо) витрати на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи _____________________________.
не відшкодовуються/відшкодовуються.
							
5.5. Якщо працівник захворів у відрядженні, він повинен поінформувати про це підприємство. За період тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на загальних
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підставах виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження. Відшкодування витрат на відрядження
здійснюється в порядку, передбаченому в додатку _ до цього Положення.
6. Оплата праці за час відрядження
6.1. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом усього часу
відрядження, в т. ч. за час перебування в дорозі.
6.2. Працівнику, який направлений у відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, якщо
інше не передбачено наказом про відрядження, та відповідно до умов, визначених трудовим та
колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того
підприємства, до якого він відряджений, якщо інше не передбачено наказом про відрядження.
Якщо режим робочого часу працівника за основним місцем роботи не відповідає режиму
робочого часу за місцем відрядження, на працівника поширюється режим робочого часу підприємства, до якого він відряджений, якщо інше не передбачено наказом про відрядження.
6.3. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після
повернення з відрядження не надаються.
6.4. Питання обліку робочого часу за місцем відрядження щодо оплати роботи у вечірні чи
нічні години, надурочної роботи, залучення до роботи у вихідні, святкові чи неробочі дні регулюється в порядку, передбаченому в додатку _ до цього Положення.
6.5. Якщо працівник працює на підприємстві одночасно за основним місцем роботи та за
сумісництвом (внутрішнє сумісництво), то оплата праці за час відрядження здійснюється за
посадою, за якою працівник направляється у відрядження.
Якщо працівник працює на підприємстві за сумісництвом та має основне місце роботи на
іншому підприємстві (зовнішнє сумісництво), то оплата праці за виконану роботу за час відрядження здійснюється підприємством, що його відрядило.
У разі направлення працівника у відрядження одночасно з основної роботи й роботи за
сумісництвом (за внутрішнього чи внутрішнього сумісництва) оплата праці здійснюється підприємствами, що направляли працівника у відрядження, а видатки для відшкодування витрат
на відрядження розподіляються між цими підприємствами за згодою між ними.
6.6. Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні,
то компенсація за роботу в ці дні надається відповідно до Кодексу законів про працю України
в порядку, передбаченому в додатку_ до цього Положення.
6.7. Заробітна плата відрядженому працівнику, якщо термін її виплати припадає на час відрядження, за його заявою перераховується в безготівковій формі на його поточний чи зарплатний
рахунок в банку або переказується поштою за місцем відрядження за рахунок підприємства,
або видається за дорученням готівкою з каси вказаним особам.
7. Забезпечення витрат на відрядження
7.1. Підприємство забезпечує відрядженого працівника коштами для здійснення поточних витрат під час відрядження (авансом).
У разі відрядження за кордон підприємство забезпечує працівника коштами для здійснення
поточних витрат під час відрядження (авансом) в національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті.
Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися
в безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних
карток або на його особистий рахунок з урахуванням нормативних актів Національного
банку України.
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7.2. У разі продовження строку відрядження підприємство забезпечує працівника додатковими коштами для здійснення поточних витрат під час відрядження, якщо це можливо,
шляхом перерахування коштів у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання
із застосуванням платіжних карток або на його особистий поточний чи зарплатний рахунок
з урахуванням нормативних актів Національного банку України.
8. Відшкодування витрат на відрядження, крім добових
8.1. З урахуванням норм п. 12.1 цього Положення та за наявності підтвердних документів
(в оригіналі) підприємство відшкодовує відрядженому працівнику витрати:
— на наймання житлового приміщення за кожну добу такого проживання, в т. ч. за час вимушеної зупинки в дорозі, з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання
витрат на користування телефоном, холодильником, телевізором та інших витрат;
— на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях
проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни);
— на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання
у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів;
— на бронювання місця в готелі (мотелі);
— на проїзд (у т. ч. перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження й назад у розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним
транспортом загального користування, а також таксі, якщо користування ним дозволено наказом про відрядження з рахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків
і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті;
— на проїзд до станції, пристані, аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де постійно працює відряджений працівник, або до місця перебування у відрядженні транспортом загального користування, а також таксі, якщо користування ним дозволено
наказом про відрядження;
— на проїзд міським транспортом загального користування відповідно до маршруту, погодженого керівником, та на орендованому транспорті за місцем відрядження (згідно з підтвердними
документами), а також таксі, якщо користування ним дозволено наказом про відрядження.
8.2. Якщо працівник направляється у відрядження за кордон з урахуванням норм п. _ цього
Положення, йому також відшкодовуються витрати:
— на оформлення закордонних паспортів;
— на оформлення дозволів на в’їзд (віз);
— на оплату вартості страхового поліса життя або здоров’я відрядженого працівника або
його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу під час здійснення
відрядження) за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу, якщо
згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких
здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;
— на обов’язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці відрядження (у т. ч. будь-які збори та податки, що підлягають
сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат);
— на оплату комісійних витрат у разі обміну валюти.
Якщо працівник направляється у відрядження за кордон з урахуванням норм п.12.1 цього
Положення, йому відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу
з відміткою про сплату страхового платежу).
8.3. У разі якщо працівник застосував платіжну картку для проведення розрахунків у безготівковій формі, йому відшкодовується збір за переказ грошових коштів електронними засобами (згідно з правилами платіжної системи) за наявності документального підтвердження його
сплати (виписка з карткового рахунку або інший документ на паперовому носії, що підтверджує
суму сплаченого збору).
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8.4. Відрядженому працівнику не відшкодовуються витрати на алкогольні напої, тютюнові
вироби, суми «чайових», за винятком випадків, коли суми таких «чайових» включаються до
рахунку, в т. ч. згідно із законами держави перебування, а також плата за видовищні заходи.
9. Добові витрати
9.1. Добові витрати — це окремий вид витрат, які включають витрати на харчування та фінансування інших власних потреб відрядженого працівника, понесені у зв’язку з відрядженням,
що не потребують спеціального документального підтвердження.
9.2. Добові виплачуються за кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття)
перебування працівника у відрядженні, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час
перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками) в межах сум, визначених у додатку _ до цього Положення.
Визначення кількості днів відрядження для виплати добових проводиться з урахуванням дня
вибуття у відрядження та дня прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні.
У разі відрядження працівника строком на один день або в таку місцевість, звідки працівник
має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як
за повну добу.
9.3. Сума добових у відрядженні по Україні визначається згідно з наказом про відрядження
та відповідними первинними й підтвердними документами. За відсутності наказу та документів,
що підтверджують перебування у відрядженні, добові витрати не виплачуються.
9.4. Визначення кількості днів відрядження для виплати добових у відрядженні за кордон
проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження й дня прибуття до місця постійної роботи,
що зараховуються як два дні.
У разі відрядження працівника за кордон строком на один день добові витрати відшкодовуються як за повну добу.
Фактичний час перебування у відрядженні за кордоном визначається в разі відрядження
з України до іноземних держав — згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи
кількох документальних доказів перебування працівника у відрядженні (відповідних первинних документів та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування
працівника у відрядженні: відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання тощо). У разі відсутності зазначених підтвердних документів
добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються.
10. Підтвердні документи
10.1. Документами, що підтверджують зв’я-зок відрядження з діяльністю підприємства, є,
зокрема (але не виключно): запрошення сторони, що приймає й діяльність якої збігається з
діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладений договір чи контракт; інші
документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або
симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника, або з діяльністю, якою підприємство має намір займатися
у перспективі.
Для підтвердження зв’язку відрядження з діяльністю підприємства до уваги беруться також
доповідні та службові записки ініціаторів відрядження (керівників структурних підрозділів тощо)
та звіти відряджених працівників, публічні оголошення про проведення виставок, семінарів тощо.
10.2. Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»,
Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
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ність в Україні». У разі відрядження за кордон підтвердні документи, що засвідчують вартість
понесених за кордоном у зв’язку з таким відрядженням витрат, оформлюються згідно із законодавством відповідної держави.
10.3. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності підтвердних документів в
оригіналі, що засвідчують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків або транспортних
рахунків (багажних квитанцій), у т. ч. електронних квитків за наявності посадкового талона,
якщо його обов’язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту,
та розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в т. ч. на чартерні
рейси; рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в т. ч. бронювання місць у місцях проживання;
страхових полісів тощо.
10.4. У разі використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат
на його придбання є такий пакет документів:
— оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції в готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек,
касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового
касового ордера);
— роздрукована на папері частина електронного авіаквитка із вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);
— оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира або роздрукований на паперовому носії електронний посадковий талон, отриманий у разі онлайн-реєстрації на авіарейс.
У разі втрати, знищення або зіпсуття посадкового талона пасажира відрядженому працівникові
з дозволу уповноваженої особи можуть бути відшкодовані витрати на придбання електронного
авіаквитка за умови надання оригіналу довідки авіаперевізника, якою засвідчено стан замовлення та статус електронного квитка, придбаного для окремого пасажира, факт використання
електронного квитка повністю за визначеним маршрутом.
Витрати, понесені у зв’язку з поверненням відрядженим працівником квитка на поїзд, літак
або інший транспортний засіб, можуть бути відшкодовані з дозволу уповноваженої особи, лише
якщо на те були поважні причини (рішення про відміну відрядження, відкликання з відрядження
тощо), за наявності документа, що засвідчує вартість цих витрат.
У разі якщо авіаквиток (оформлений на паперовому бланку) є нероздільним і частково
використаним, до звіту додається лист (акт, довідка) про повернення авіаквитка, складений
компанією-продавцем, у якому зазначаються прізвище та ініціали відрядженого працівника,
вартість здійсненого перельоту, сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані
з поверненням частково використаного квитка, а також копія авіаквитка, завірена головним
бухгалтером підприємства або уповноваженою на це особою.
10.5. У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії
посадковий документ (у разі перевезення багажу — роздрукований на паперовому носії
перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування
комплектом постільних речей, резервування місць) — роздрукований на паперовому носії
документ на послуги).
У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається
роздрукований на паперовому носії документ на повернення.
Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити
на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.
У разі здійснення інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення підставою для відшкодування витрат на придбання електронного квитка є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.
У разі повернення проїзного документа на автобусні пасажирські перевезення до звіту додаються роздруковані на паперовому носії документи на повернення або лист (акт, довідка)
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про повернення проїзного документа, складений компанією-продавцем, у якому зазначаються
сума повернутих коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з його поверненням.
10.6. Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються.
11. Звітування
11.1. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання
коштів, наданих на відрядження (далі — звіт).
У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного
за днем прибуття до місця постійної роботи).
Якщо під час службових відряджень відряджений працівник застосував платіжні картки
для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до
20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними
звітними документами).
Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про
використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або
зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, у грошових одиницях, в яких було надано
аванс, до або одночасно з поданням звіту.
11.2. Разом зі звітом подаються документи (в оригіналі), що засвідчують вартість понесених
у зв’язку з відрядженням витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною
карткою, безготівковим перерахунком).
У разі відсутності первинних або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне
перебування працівника у відрядженні, до звіту додаються завірені відділом кадрів або головним бухгалтером ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює,
з прізвищем відрядженого працівника та відмітками прикордонних служб про перетин кордону (за їх наявності) або довідка Головного центру обробки спеціальної інформації Державної
прикордонної служби України щодо перетину відрядженим працівником державного кордону
України (у якій зазначено пункт пропуску, дату та час перетину кордону, серію, номер, тип та
назву паспортного документа).
11.3. Після завершення відрядження працівник зобов’язаний надати також звіт про виконання
службового доручення, на яке був уповноважений у відрядженні в усній або письмовій формі
відповідно до умов, визначених наказом.
12. Обмеження
12.1.Обмеження щодо витрат на відрядження наведені в додатку_ до цього Положення.
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Відрядження та роз’їзний
характер роботи
Якщо працівники працюють за межами
свого постійного місця роботи та прожи
вання, така робота може бути оформлена
двома способами: або як відрядження, або
як роз’їзний характер роботи. У першому
випадку працівнику відшкодовуються вит
рати на відрядження як зазвичай, у друго
му — виплачується надбавка.

Які роботи мають роз’їзний
(пересувний) характер
В Інструкції № 59 визначено, що служ
бовим відрядженням вважається поїздка
працівника за розпорядженням керівника
органу державної влади, підприємства,
установи та організації, що повністю або
частково утримується (фінансується) за
рахунок бюджетних коштів, на певний
строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза
місцем його постійної роботи (за наявності
документів, що підтверджують зв’язок служ
бового відрядження з основною діяльністю
підприємства).
У випадках, коли філії, дільниці та інші
підрозділи підприємства розташовані в ін
шій місцевості, місцем постійної роботи
вважається той підрозділ, робота в якому
обумовлена трудовим договором (конт
рактом). Службові поїздки працівників,
постійна робота яких проходить у дорозі
або має роз’їзний (пересувний) характер, не
вважаються відрядженнями, якщо інше не
передбачено законодавством, колективним
договором, трудовим договором (конт
рактом) між працівником і роботодавцем.
Загальновідомо, що на основі Інструкції
№ 59 небюджетні підприємства, установи та
організації мають право розробити власні
інструкції (положення) про відрядження,
в яких також мають дати визначення, які
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поїздки вони вважають відрядженням, а які
службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, не вважаються
відрядженнями.
Наприклад, підприємство розташоване
в м. Києві та має філію в м. Вишгороді. Якщо
воно приймає на роботу працівника у філію,
то його поїздки у службових справах з філії
до головного офісу можна вважати відря
дженням, а отже, йому слід видавати аванс
на відрядження для компенсації вартості
проїзду, виплачувати добові тощо. Якщо
ж працівнику доводитиметься дуже часто
курсувати між м. Києвом і м. Вишгородом,
то підприємство може визнати його робо
ту такою, що має роз’їзний (пересувний)
характер. У цьому випадку можна дещо
«зекономити».
У такому разі до уваги слід взяти норми
Постанови № 490, з п. 1 якої випливає, що
до робіт, що проходять у дорозі або мають
роз’їзний (пересувний) характер, належить
робота:
• осіб, направлених для виконання мон
тажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт;
• яка виконується вахтовим методом;
• інших працівників, робота яких по
стійно проходить у дорозі або має роз’їзний
(пересувний) характер.
Підприємству, на якому застосовують
ся роботи з роз’їзним характером, слід
у колективному договорі зафіксувати, чи
є такі поїздки працівників службовим відря
дженням, чи їх робота має роз’їзний (пере
сувний) характер. Разом із внесенням такої
інформації до колективного договору її по
трібно дублювати і під час укладення трудо
вого договору з працівником. Адже порядок
і розмір відшкодування витрат у службових
поїздках працівників залежать від положень
колективного договору. Якщо підприємство
не має колективного договору, цей пере
лік можна вказати в положенні про оплату
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праці, правилах внутрішнього трудового
розпорядку тощо.
Наприклад, у розпорядчому документі
щодо відряджень можна зробити застере
ження, що «робота водіїв вантажних авто
мобілів з доставки продукції з птахофабрики
у с. Пташине до обласного центру (м. Львова)
не вважається відрядженням».

Оплата робіт з роз’їзним
(пересувним) характером
Якщо службові поїздки (робота) пра
цівників матимуть роз’їзний (пересувний)
характер, вони оплачуватимуться відповід
но до Постанови № 490. Для працівників
з роз’їзним характером робіт замість до
бових підприємство встановлює надбавки
(польове забезпечення) до тарифних ставок
і посадових окладів. Такі виплати передбачені
ст. 12 Закону про оплату праці, а порядок їх
виплати регулюється Постановою № 490.
Встановлено, що граничні розміри надбавок
(польового забезпечення) працівникам за
день не можуть перевищувати граничних
норм витрат, установлених КМУ для від
ряджень у межах України.
Також працівникам, які працюють на умо
вах роз’їзного характеру праці, оплачуються:
• витрати на проїзд до місця виконання
посадових обов’язків і назад;
• витрати на проживання в місці ви
конання посадових обов’язків (витрати на
оренду житла тощо).

Розмір надбавки за роз’їзний
(пересувний) характер роботи
Як відомо, КМУ встановлює норми до
бових витрат тільки для відряджень пра
цівників органів державної влади, підпри
ємств, установ та організацій, що повністю
або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів. Для відря
джень по Україні граничний розмір добових
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становить 60 грн. Для небюджетних під
приємств розмір добових не встановлено,
тобто кожне підприємство визначає його
самостійно. Податковий кодекс України у
пп. 170.9.1 регулює не граничний розмір
добових, який можна виплачувати праців
никові, а граничний розмір добових, який
не оподатковується ПДФО.
Так, неоподатковуваний розмір добових за пп. 170.9.1 ПКУ для відряджень становить:
• по Україні — не більш як 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року, в розрахунку за кожний календар
ний день такого відрядження (320,00 грн
у 2017 р.);
• за кордон — не вище 80 євро за кож
ний календарний день такого відрядження
за офіційним курсом гривні до євро, уста
новленим НБУ, в розрахунку за кожний
такий день.
Жодні офіційні роз’яснення з приводу
того, яким же має бути максимальний роз
мір надбавки — 60 грн на день як для від
ряджень по Україні, як визначено КМУ, чи
в розмірах, що самостійно встановлюються
підприємством — відсутні.
З одного боку, в Постанові № 490 є прив’яз
ка розміру надбавки до добових, визначених
КМУ, але з другого — КМУ не встановлює
розміру добових.
Тому вважаємо, що небюджетні підпри
ємства мають право визначати розмір над
бавки самостійно.
Отже, наступним пунктом розпорядчого
акта про встановлення надбавки має бути
норма щодо розміру надбавки.
Наприклад:
«Водіям вантажних автомобілів, робота
яких з доставки продукції не вважається
відрядженням, встановлюється надбавка
за роз’їзний (пересувний) характер роботи
в розмірі 200,00 грн за кожний день, заді
яний у перевезеннях».
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Оподаткування надбавки
за роз’їзний характер робіт
Відповідно до п. 10 Переліку № 1170
ЄСВ не нараховується на суми надбавок
(польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що
направляються для виконання монтажних,
налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, і працівників, робота яких виконується
вахтовим методом, постійно проводиться
в дорозі або має роз’їзний (пересувний)
характер, у визначених законодавством
розмірах.
Згідно з п. 3.16 Інструкції № 5 надбавки
(польове забезпечення) до тарифних ставок

і посадових окладів працівників, направле
них для виконання монтажних, налагоджу
вальних, ремонтних і будівельних робіт,
та працівників, робота яких виконується
вахтовим методом, постійно проводиться
в дорозі або має роз’їзний (пересувний)
характер, у розмірах, визначених чинним за
конодавством, не належать до фонду оплати
праці, що також підтверджує, що ЄСВ з цих
сум не справляється.
Відповідно до норм п. 170.9 ПКУ від опо
даткування ПДФО звільняються лише добові
витрати у відрядженні, що не перевищують
встановленого розміру. Надбавка замінює
добові, але добовими не є, а тому оподатко
вується ПДФО і військовим збором.

Відмінності між відрядженням та роз’їзним характером робіт
Роз’їзний характер робіт

Відрядження

Оплата праці
За час роботи в дорозі, в інших населених
За дні відрядження працівнику нараховують
пунктах тощо працівнику нараховують
зарплату відповідно до умов трудового
зарплату відповідно до умов трудового
та колективного договору, але не нижче
та колективного договору
середнього заробітку
Компенсація витрат у відрядженні/поїздці
Добові не виплачуються. Встановлюється
За дні відрядження виплачуються добові
надбавка за роз’їзний характер робіт.
та відшкодовуються витрати, пов’язані з
Витрати на проїзд та наймання житла
відрядженням (проїзд, проживання тощо)
компенсуються в порядку, встановленому
відповідно до положення про відрядження
для відряджень
Оподаткування
Заробітна плата та надбавки за час роботи
Заробітна плата за час відрядження
в роз’їздах оподатковуються ЄСВ, ПДФО
(в т. ч. доплата до середньої)
та ВЗ у загальному порядку.
оподатковується ЄСВ, ПДФО та ВЗ
Надбавки до тарифних ставок і посадових
у загальному порядку.
окладів працівників, робота яких постійно
Добові (у повному обсязі), вартість проїзду,
проводиться в дорозі або має роз’їзний
витрати на наймання житлового приміщення
(пересувний) характер, у розмірах,
не входять до фонду оплати праці (п. 3.15
визначених чинним законодавством,
Інструкції № 5) і не оподатковуються ЄСВ.
не входять до фонду оплати праці (п. 3.16
Витрати на відрядження (добові, проїзд,
Інструкції № 5) і не оподатковуються ЄСВ.
проживання тощо) у межах норм, визначених
Витрати на проїзд та проживання, якщо вони п. 170.9 ПКУ, не оподатковуються ЄСВ,
підпадають під дію п. 170.9 ПКУ (як підзвітні ПДФО та ВЗ.
кошти), не є об’єктом оподаткування ЄСВ,
Понаднормові добові оподатковуються
ПДФО та ВЗ
ПДФО та ВЗ
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Нарахування зарплати
за час відрядження
Працівникам, направленим у службове
відрядження, виконана робота оплачується
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим за середній заробіток (ст. 121 КЗпП). Ця норма чинна
вже не перший рік, та все ж питання оплати
часу відряджень залишається актуальним.

Про оплату на умовах
трудового договору
Працівник під час відрядження перебуває
в трудових відносинах з підприємством,
вони не припиняються. Отже, трудовий договір, у т. ч. закріплені в ньому умови оплати
праці, весь цей час залишаються чинними.
До внесення змін у ст. 121 КЗпП складалася парадоксальна ситуація: з відрядженим
працівником під час відрядження трудовий
договір у частині оплати праці діяв, але
зарплата на умовах, визначених трудовим
договором, йому не нараховувалася. Натомість йому гарантувалося збереження
середньої зарплати.
Відрядження як одна з умов трудового
договору є таким же виконанням службових
обов’язків, як і інша повсякденна робота
працівника, тільки поза місцем основної
роботи (можливість направлення працівника у відрядження — одна з умов трудового договору. Вважається, що це істотна
умова). Тому норми ст. 121 КЗпП про те,
що «працівникам, направленим у службове
відрядження, виконана робота оплачується
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим за середній заробіток», зняли протиріччя.

За час відрядження працівнику слід нараховувати зарплату так, як її нараховують,
якщо б він не перебував у відрядженні, та
«відповідно до умов, визначених трудовим
договором». Дні відрядження є робочими
днями. Тобто відмітка «ВД» (відрядження)
в табелі обліку робочого часу — це те ж саме,
що й відмітка «8».

Про середній заробіток
У той же час у Порядку № 100 збереглася
норма, якою визначено, що цей Порядок
застосовується для обчислення середньої
зарплати в разі службових відряджень. Тому
окремі підприємства намагаються в положеннях про оплату праці чи колективних
договорах закріпити норму про те, що час
відрядження оплачується лише за середнім заробітком. Але це неправильно. Така
норма підпадає під дію ст. 265 КЗпП, яка
передбачає покарання у вигляді штрафу
в 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення як за
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, зокрема у випадку,
якщо заробітна плата «відповідно до умов,
визначених трудовим або колективним договором», виявиться вищою за середню.
З огляду на норми ст. 121 КЗпП, які не
вимагають від підприємств установлення
особливих умов оплати праці за час відрядження, це питання в колективних договорах
чи положеннях про оплату праці можна не висвітлювати. Але оскільки підприємства вільні
у виборі форм і систем оплати праці, в т. ч.
умов преміювання тощо, законодавець вирішив додатково захистити інтереси працівника, закріпивши у ст. 121 КЗпП норму
про те, що розмір оплати праці за час відряд-
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ження не може бути нижчим за середній
заробіток. Цю норму, схоже, запроваджено для тих випадків, коли підприємства
визначають особливі умови оплати праці
працівників під час відрядження. Наприклад,
якщо премія залежить від результатів роботи
працівника та підприємство визначає, що
за час відрядження премія не нараховується (що також можна ставити під сумнів).
Або ж працівникам доводиться працювати
у відрядженні надурочно, в нічні години,
у вихідні дні тощо, і вони втрачають в оплаті.
Як би там не було, але ст. 121 КЗпП є нормою прямої дії, і підприємству слід визначати середню зарплату працівника за час
відрядження відповідно до норм Порядку
№ 100 для її порівняння (а не оплати часу
відрядження!) із зарплатою за час відрядження.

Про порівняння зарплати
та середньої зарплати
Отже, за час відрядження, оскільки він
є робочим часом, працівнику буде нараховано заробітну плату. І її слід порівняти із
середньою заробітною платою за час відрядження.
Щоб визначити зарплату за час відрядження, слід нараховану за місяць заробітну
плату розділити на кількість робочих днів,
за які така зарплата нарахована, включаючи
дні відрядження, й отримаємо зарплату за
день роботи. Помноживши результат на дні
відрядження, отримаємо зарплату за час
відрядження. Цю суму й слід порівняти із
середньою зарплатою за час відрядження,
визначену згідно з Порядком № 100.
Якщо середня зарплата виявиться меншою, працівнику слід виплатити зарплату
згідно з умовами трудового договору (див.
приклад 1), а якщо більшою, то працівнику
слід… І тут маємо варіанти:
• виплатити середню зарплату;
• доплатити до рівня середньої зарплати.
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Якщо хтось вважає, що різниці немає,
варто звернути увагу на п. 4 Порядку № 100.
У ньому зазначено, що під час обчислення
середньої заробітної плати за останні два
місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток
працівника, зокрема, за час відрядження.
Тому якщо вважати, що працівнику слід
виплачувати середню зарплату, то в майбутньому вона не буде врахована під час обчислення середньої зарплати за два останніх
місяці в разі її збереження. Якщо ж вважати, що слід доплачувати до рівня середньої
зарплати, то не буде враховано лише цю
доплату (як одноразову виплату).
Позиція Мінсоцполітики
У листі від 06.03.2015 р. № 141/18/99-15
Мінсоцполітики, розглядаючи питання оплати часу відрядження, зазначає, що «у випадку направлення працівника у відрядження необхідно порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку відповідно
до умов трудового договору, і у випадку,
коли денний заробіток вищий його середнього заробітку, заплатити за час відрядження заробітну плату, а якщо вищий середній
заробіток, то виплачується середня заробітна плата». Але вже в наступному абзаці
цього листа зазначено, що «в разі нарахування сум за період відрядження в меншому розмірі необхідно провести донараху
вання розміру оплати за дні відрядження».
У листі від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14
Мінсоцполітики зазначало, що «якщо вищий середньоденний заробіток, то виплачується середня заробітна плата».
Позиція редакції
На думку редакції, якщо вищим є середній заробіток, слід проводити доплату до
рівня середнього заробітку. Хоча б тому, що
не можна спочатку нарахувати зарплату,
а потім скасувати нарахування й нарахувати
середній заробіток.
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Про премії та виплати
середньої зарплати
Нагадаємо, що підприємства самостійно
визначають умови виплати премій працівникам, у т. ч. за час перебування у відрядженні. Але незалежно від того, на яких
умовах виплачується премія працівнику
в місяці перебування у відрядженні, для
обчислення денного заробітку премія враховується повністю. Норми Порядку № 100
щодо пропорційного врахування премій
застосовуємо тільки для обчислення середньоденної зарплати, а не денної.
Щодо премій, які виплачуються за квартал, півріччя тощо, зазначимо таке. Порядку

обчислення денної зарплати немає. Тому
на думку спадає таке: якщо в місяці відрядження нараховано премію за квартал,
то до розрахунку можна взяти всю суму.
Та вважаємо, що це не зовсім правильно.
Оскільки порівнюється середньоденна та
денна зарплата, то умови мають бути співставними, а тому для обчислення денного
заробітку варто брати все ж 1/3 квартальної
премії тощо.
Відпускні та допомогу по тимчасовій непрацездатності для обчислення денного
заробітку не враховуємо, оскільки вони хоч
і є виплатами, передбаченими умовами
трудового договору, але не є платою за виконану роботу в місяці відрядження.

ПРИКЛАД 1

Оплата часу відрядження
Оклад працівника — 2000,00 грн. У квітні 21 роб. дн., у травні — 19, у червні — 20.
Якщо працівник щомісяця ходитиме на роботу, він отримуватиме по 2000,00 грн.
Припустимо, що працівник у червні був день у відрядженні. Оскільки «оплата праці
за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором», то за червень працівнику слід нарахувати 2000,00 грн. У червні
працівник відпрацював 20 роб. дн., у т. ч. один — у відрядженні. Отже, оплата за час
відрядження становить:
2000,00 ÷ 20 × 1 = 100,00 грн.
Визначаємо середню зарплату за два попередніх місяці (квітень – травень) за час відрядження для порівняння з оплатою за трудовим договором (припускаємо, що в травні
відпрацьовано 18 днів):
(2000,00 + 1905,00) ÷ (21 + 18) × 1 = 100,12 грн.
Порівнюємо: середня зарплата (100,12 грн) більше 100,00 грн оплати за трудовим
договором за час відрядження (100,00 грн). Отже, працівнику в червні слід доплатити
0,12 грн. Загальна сума оплати за червень:
2000,00 + 0,12 = 2000,12 грн.
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Оплата відрядження
за погодинної оплати
Розглянемо, яку зарплату (денну чи годинну) слід обчислювати за погодинної оплати
праці для оплати днів відрядження.

Механізм оплати за дні
відрядження
Працівник, направлений у відрядження,
виконує службове завдання, тому за цей час
законодавством йому гарантується збереження робочого місця та оплата за робочі
дні, які припадають на період відрядження.
Порядок оплати днів відрядження визначено частиною четвертою ст. 121 КЗпП:
«Відрядженим працівникам оплата праці за
виконану роботу здійснюється відповідно до
умов трудового або колективного договору
й розмір такої оплати не може бути нижчим
середнього заробітку».
Зважаючи на згадану норму, для правильної оплати часу відрядження слід визначати дві величини: розмір оплати праці
безпосередньо за день відрядження та розмір
середнього заробітку (середньої зарплати).
На це вказує й Міністерство соціальної політики України в кількох своїх листах (наприклад, від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12,
від 06.03.2016 р. № 141/18/99-15), в яких
роз’яснює, що в разі направлення працівника
у відрядження необхідно порівняти суму середньоденного заробітку та денного заробітку працівника відповідно до умов трудового
договору, і якщо денний заробіток вищий
за середній, виплатити за час відрядження
денний заробіток, а якщо вищий середній
заробіток — виплатити його. Отже, в разі
нарахування сум за період відрядження в меншому розмірі необхідно провести донарахування розміру оплати за дні відрядження.
З одного боку, зазначений механізм оплати за дні відрядження виглядає досить просто і складається всього з кількох кроків:
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розрахунку денного заробітку в місяці відрядження, обчислення середнього заробітку,
їх порівняння та відповідної оплати.
Однак, з іншого, існують різні системи та
форми оплати праці (відрядна, погодинна,
тарифна тощо). Візьмемо, наприклад, погодинну оплату праці, за якою заробітна плата
може обчислюватися виходячи з годинної,
денної ставки або місячного окладу. Якщо,
наприклад, працівника, якому оплачують
роботу погодинно, направили у відрядження, то як порівняти його фактичну зарплату та
середню? Яку в такому випадку обчислювати
зарплату: середньоденну чи середньогодинну? І як проводити доплату за дні відрядження: за день чи за години?
На жаль, у роз’ясненнях Мінсоцполітики
відсутні відповіді на ці запитання, оскільки
в них йдеться про визначення лише денного заробітку, а про годинний заробіток
не згадується, що, на нашу думку, є недоліком. Тому спробуємо з’ясувати все самостійно.

Визначення денної (годинної)
зарплати
Як зазначає Мінсоцполітики в листах
від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 та від
06.08.2014 р. № 1126/13/84-14, до денного
заробітку працівника, який має порівнюватися із середньоденним заробітком, вклю
чаються всі елементи заробітної плати,
які працівник отримує згідно з умовами колективного або трудового договору в місяці,
в якому його направляють у відрядження,
зокрема:
• оклад, доплати, надбавки, індексація;
• премії, які мають постійний характер, — щомісячні, квартальні тощо.
Не включаються до денного заробітку
працівника:
• допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
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• одноразові виплати, зокрема одноразові премії;
• оплата за періоди, коли за працівником
відповідно до законодавства зберігається
середня заробітна плата (наприклад, оплата
за попереднє в цьому місяці відрядження)1.
Оскільки денний заробіток обчислюється
в місяці, в якому працівника направляють
у відрядження, то й визначають його за загальним правилом, а саме: суму нарахованої
в цьому місяці заробітної плати (з урахуванням вказаного вище) ділять на кількість
фактично відпрацьованих робочих днів.
Аналогічно, на нашу думку, слід визначати й годинну заробітну плату, тобто суму
нарахованої в місяці відрядження зарплати
слід поділити на кількість фактично відпрацьованих годин. Для наочності покажемо це
за допомогою формул.
Отже, денна заробітна плата розраховується за формулою:
ЗПдн = ЗПміс. ÷ Кроб. дн.,
де ЗПдн — денна заробітна плата;
ЗПміс. — заробіток працівника в місяці
відрядження, до якого включаються виплати, що мають постійний характер (оклад,
надбавки, доплати, індексація, щомісячні
та квартальні премії);
Кроб. дн. — кількість фактично відпрацьованих робочих днів у місяці відрядження.
У свою чергу годинна заробітна плата
розраховується за формулою:
ЗПгод = ЗПміс. ÷ Кгод,
де ЗПгод — годинна заробітна плата;
ЗПміс. — заробіток працівника в місяці
відрядження, до якого включаються виплати, що мають постійний характер (оклад,
надбавки, доплати, індексація, щомісячні
та квартальні премії);
Кгод — кількість фактично відпрацьованих
робочих годин у місяці відрядження.
1 Це питання дискусійне. За ст. 121 КЗпП оплачувати
відрядження слід не нижче середньої зарплати, а не в розмірі середньої. (Прим. ред.)
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Визначення середньоденної
(середньогодинної) зарплати
Щоб розрахувати середній заробіток згідно з Порядком № 100, потрібно визначити:
• розрахунковий період;
• кількість робочих днів у розрахунковому періоді;
• суму виплат, яку працівник отримав у
розрахунковому періоді.
Згідно з абзацом третім п. 2 Порядку № 100
розрахунковим періодом для оплати днів
відрядження є останні два календарних
місяці роботи, що передують місяцю відрядження. Якщо працівник пропрацював
на підприємстві менше двох місяців, враховується фактично відпрацьований час,
а якщо протягом двох останніх місяців він
не працював — попередні два місяці роботи.
При цьому з розрахункового періоду вик
лючається час, протягом якого працівник
не працював через поважні причини й за
ним заробіток не зберігався або зберігався
частково (абзац шостий п. 2 Порядку № 100).
Згідно з абзацом першим п. 3 Порядку
№ 100 до розрахунку середньої зарплати
включаються такі виплати:
• основна заробітна плата, всі доплати
й надбавки, пов’язані з виконанням трудових
функцій, суми індексації;
• суми коригування заробітної плати
у зв’язку з підвищенням посадового окладу
або тарифної ставки;
• виробничі премії, що мають постійний
характер (місячні, квартальні), а також річні
премії у вигляді винагороди за вислугу років
та за підсумками річної роботи.
Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.
Тобто поточні премії, нараховані місяць
у місяць за відпрацьовані робочі дні, включаються повністю. Премії, які виплачуються
за квартал і триваліший проміжок часу,
включають до розрахунку в частині, що від-
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повідає кількості місяців у розрахунковому
періоді. Наприклад, якщо до розрахункового
періоду входить один місяць з кварталу, за
який виплачується квартальна премія, то
враховується 1/3 частина премії, а якщо два
місяці — 2/3 частини квартальної премії.
Одноразова винагорода за підсумками
роботи за рік і за вислугу років включається
до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 такої винагороди (абзац
другий п. 3 Порядку № 100).
Якщо працівник у розрахунковому періоді відпрацював не всі робочі дні, то премії
й винагороди враховуються пропорційно
відпрацьованому часу.
Не включаються до середньої зарпла
ти (абзаци перший та другий п. 4 Порядку
№ 100):
• одноразові виплати, зокрема виплати
за виконання трудових доручень одноразового характеру, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам у разі виходу на пенсію,
вихідна допомога, виплати до ювілейних
дат, дня народження, одноразові премії (за
винаходи та раціоналізаторські пропозиції,
за збирання й здавання брухту металів, за
довголітню та бездоганну трудову діяльність
тощо);
• виплати за час, протягом якого за працівниками зберігалася середня заробітна
плата (час щорічних основної та додаткової
відпусток, відрядження, підвищення кваліфікації, виконання державних обов’язків);
• допомога по тимчасовій непрацездатності.
Якщо працівник не пропрацював жодного робочого дня протягом останніх чотирьох
місяців (два останні перед місяцем відрядження та два попередні перед ними), розрахунки
проводяться виходячи з установлених йому
в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (абзац третій
п. 4 Порядку № 100).
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Отже, середньоденна заробітна плата
обчислюється за формулою:
ЗПсд = ЗП ÷ Кроб. дн.,
де ЗПсд — середньоденна зарплата;
ЗП — заробіток працівника в розрахунковому періоді (за два місяці перед відрядженням або попередні два місяці, або фактично
відпрацьований менше двох місяців період);
Кроб. дн. — кількість фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.
У свою чергу середньогодинна заробітна
плата розраховується за формулою:
ЗПсг = ЗП ÷ Кгод,
де ЗПсг — середньогодинна зарплата;
ЗП — заробіток працівника у розрахунковому періоді (за два місяці перед відрядженням або попередні два місяці, або фактично
відпрацьований менше двох місяців період);
Кгод — кількість фактично відпрацьованих
робочих годин у розрахунковому періоді.

Порівняння зарплати за день
відрядження із середньою
зарплатою
У всіх роз’ясненнях Мінсоцполітики йдеться тільки про порівняння денної зарплати
за день відрядження та середньоденної, яке
можна застосовувати, якщо працівнику оплачують роботу за денною ставкою або виходячи з місячного окладу.
Однак якщо працівнику оплачують роботу
погодинно, його середня зарплата за два
останніх місяці розраховується як середньогодинна. Тому незважаючи на те, що відрядження завжди оформляється в календарних
днях, зарплату за ці дні, на нашу думку, також
слід розраховувати погодинно, оскільки не
можна порівнювати денну зарплату за відрядження із середньою погодинною зарплатою.
Не можна порівнювати величини, які мають
різні одиниці виміру!
Отже, вважаємо, що за погодинної оплати
праці зарплату за дні відрядження та серед-
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ню зарплату слід обчислювати виходячи
саме з годинної ставки, щоб порівняти їх.
Розглянемо це на прикладі 2.
Як бачимо, в обох випадках за співставних
умов (за годину; за день) оплата в місяці
відрядження є вищою.
Зрештою, в ст. 121 КЗпП йдеться про середню заробітну плату без уточнення, про
яку саме — середньоденну чи середньогодинну. Нарахування виплат у всіх випадках
збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної
(годинної) заробітної плати (п. 5 Порядку
№ 100).

У п. 8 Порядку № 100 зазначено, що
нарахування виплат, що обчислюються із
середньої заробітної плати за останні два
місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством,
календарних днів, які мають бути оплачені
за середнім заробітком.
Тому вважаємо, що й оплата часу відрядження з огляду на порівняння середньогодинної заробітної плати за два останніх
місяці роботи та середньої годинної зарплати в місяці роботи є прийнятною.

ПРИКЛАД 2

Розрахунок оплати працівнику за дні відрядження за погодинної оплати праці
Сортувальник продукції на складі фармацевтичних виробів працює з погодинною
оплатою праці (годинна ставка становить 22,50 грн). У лютому 2017 р. він відпрацював
160 робочих годин, при цьому в період з 16 по 17 лютого перебував у відрядженні.
За відпрацьований час у лютому 2017 р. працівнику було нараховано:
— основну зарплату — 3600,00 грн (22,50 грн × 160 роб. год.), включаючи дні відрядження;
— місячну премію — 1500,00 грн.
Протягом останніх двох місяців роботи (грудень 2016 р. – січень 2017 р.) працівник
відпрацював 352 робочі години, за які йому було нараховано такі виплати (для спрощення
вкажемо загальні суми):
— основна зарплата — 7537,50 грн (22,50 × (159 + 176));
— доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — 480,00 грн;
— місячна премія (у грудні та січні) — 3000,00 грн.
1. Розраховуємо годинну ставку працівника за дні відрядження:
(3600,00 грн + 1500,00 грн) ÷ 160 роб. год. = 31,88 грн.
2. Обчислюємо середньогодинну зарплату працівника за два останніх місяці роботи
перед місяцем відрядження:
(7537,50 грн + 3000,00 грн) ÷ 335 роб. год. = 31,46 грн.
3. Порівняємо годинну ставку працівника для оплати днів відрядження в лютому 2017 р.
та середньогодинну зарплату працівника за два останніх місяці роботи:
31,88 грн > 31,46 грн.
Як бачимо, розмір годинної ставки перевищує середньогодинну, а отже, працівнику
дні відрядження оплачено відповідно до ст. 121 КЗпП, що в перерахунку за два дні відрядження становить 510,08 грн (31,88 × (8 × 2).
Виконаємо ці ж розрахунки з огляду на денну зарплату.
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1. Розраховуємо денну зарплату працівника за дні відрядження:
(3600,00 грн + 1500,00 грн) ÷ 20 роб. дн. = 255,00 грн.
2. Обчислюємо середньоденну зарплату працівника за два останніх місяці роботи
перед місяцем відрядження:
(7537,50 грн + 3000,00 грн) ÷ 42 = 250,89 грн.
3. Порівняємо денну зарплату працівника для оплати днів відрядження в лютому 2017 р.
та середньоденну зарплату працівника за два останніх місяці роботи:
255,00 грн > 250,89 грн.
Як бачимо, розмір денної зарплати перевищує середньоденну, що в перерахунку за
два дні відрядження становить 510,00 грн (255,00 × 2).
Результат відрізняється на 08 копійок.

Оплата відрядження
у вихідні дні
Коли йдеться про відрядження у вихідні,
святкові чи неробочі дні (далі — вихідні дні),
мається на увазі одна з таких ситуацій:
• працівник вибуває у відрядження чи
прибуває з відрядження в ці дні;
• працівник спеціально направляється
для роботи у відрядженні в ці дні;
• працівник вибуває у відрядження в робочий день серед тижня, перебуває за місцем відрядження у ці дні (вихідні), але не
працює, повертається на роботу в робочий
день наступного тижня (далі — перехідне
відрядження).
В усіх цих випадках працівник перебуває
поза місцем основної роботи та домом, тому
питання щодо отримання компенсації за ці
дні є актуальним.
Вибуття у відрядження у вихідний день
і робота у вихідний день на робочому місці — це різні речі, адже працівник не виконує в цей день своїх звичних трудових функцій згідно з посадовою інструкцією. Наприк
лад, бухгалтер, поки їде на семінар в інше
місто, бухгалтерського обліку не веде. І навіть

прибувши на місце призначення, він також
не виконує звичних трудових функцій. Але
час відрядження є робочим часом працівника, і це твердження не потребує доведення,
оскільки працівник вибуває у відрядження
чи прибуває з нього за наказом керівника
та виконує службові завдання у відрядженні
також за наказом.

КЗпП і відрядження
Питання надання компенсацій у разі службових відряджень регулює ст. 121 КЗпП.
Станом на 01.01.2011 р. нею було встановлено, що за працівниками, які направляються
у відрядження, зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада)
і середній заробіток.
У травні 2011 р. до ст. 121 КЗпП було
внесено зміни, якими було встановлено,
зокрема, що працівникам, направленим
у службове відрядження, оплата праці за
виконану роботу здійснюється відповідно
до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
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На перший погляд, зміна не суттєва, але
якщо працівника спеціально направлено для
роботи у вихідний, то йому слід було платити
подвійну середню зарплату чи подвійний
оклад за цей день?
А якщо працівник працював надурочно у відрядженні, потрібно було проводити доплату? Якщо так, то на яких умовах:
із розрахунку середньої зарплати чи окладу?
Зміни цю невизначеність скасували.

КЗпП і робота у вихідні
Питання оплати за роботу у вихідні дні
регулююється ст. 72 і 73 КЗпП, відсилаючи до
ст. 107 КЗпП, що залишаються незмінними,
і визначають, що:
• робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого
дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі («або.., або»: або оплата,
або відпочинок);
• робота у святковий і неробочий день
оплачується у подвійному розмірі. За бажанням працівника, який працював у святковий
і неробочий день, йому може бути наданий
інший день відпочинку (оплата — завжди,
відпочинок — за бажанням).

Інструкція № 59 і відрядження
у вихідні
Чинна з 11.04.2011 р. Інструкція № 59
так регулювала питання надання компенсацій за час відрядження, що припадало на
вихідні дні:
• на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу
того підприємства, до якого він відряджений.
Замість днів відпочинку, не використаних за
час відрядження, інші дні відпочинку після
повернення з відрядження не надаються
(п. 81). Тобто якщо відрядження перехідне,
то за вихідні дні, які працівник провів поза
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домом, інші дні відпочинку не надаються;
працівник вихідний і у відрядженні;
• якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці
дні виплачується відповідно до чинного законодавства (п. 9);
• якщо працівник вибуває у відрядження
у вихідний день, то після повернення з відрядження йому в установленому порядку
надається інший день відпочинку (п. 10);
• якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то йому може надаватися інший день відпочинку відповідно
до законодавства у сфері регулювання трудових відносин (п. 11). А може й не надаватися?;
• за відрядженим працівником зберігаються місце роботи (посада) та середній
заробіток за час відрядження, у т. ч. за час
перебування в дорозі. Середній заробіток за
час перебування працівника у відрядженні
зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної
роботи (п. 14 у старій нумерації). У липні
2012 р. норми п. 14 було приведено у відповідність до ст. 121 КЗпП.
У 2015 р. до п. 7 Інструкції № 59 було
внесено зміни, якими уточнювався такий
момент: якщо дата на транспортному квитку
не збігається з датою прибуття працівника
з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства
береться до уваги затримка у відрядженні
на вихідні або святкові й неробочі дні в разі,
якщо строк перебування працівника поза
місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого
Постановою № 98. За ці дні працівникові не
відшкодовуються добові витрати, витрати на
наймання житлового приміщення та інші
витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).
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Роз’яснення Мінсоцполітики
На запити зацікавлених осіб питання
щодо надання компенсацій за роботу у вихідні дні Міністерство соціальної політики
України додатково роз’яснювало в листах,
окремі з яких ставали відомими широкому
загалу.
Так, у листі від 20.01.2007 р. № 31-1803007-10/854 розглядалася така ситуація: «Водій вантажного автомобіля вибуває у відрядження в неділю (свій вихідний день),
про що зазначено в посвідченні про відрядження. Працівник спеціально направлений
для роботи у вихідний день, це обумовлено
в наказі керівника. Виїзд у вихідний день
пов’язаний з необхідністю початку роботи
в місці відрядження в понеділок. Чи можна
вважати, що водій спеціально направлений
для роботи у вихідний день? Якщо так, то як
провадиться оплата праці за цей день? Чи
потрібно оплачувати роботу у вихідний день,
якщо в цей день працівник повертається з відрядження?». На поставлені запитання Мінсоцполітики надало такі відповіді:
• у разі направлення працівника спеціально для роботи у вихідні або святкові
й неробочі дні відповідно до Загальних положень Інструкції № 59 компенсація за роботу
в ці дні виплачується відповідно до чинного
законодавства. Чи слід було платити подвійну середню зарплату чи подвійний оклад, як
зазначалося, не зовсім зрозуміло;
• відповідно до ст. 71 КЗпП залучення
працівників для роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця;
• якщо наказом про відрядження передбачено повернення працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може
надаватися інший день відпочинку. А може
й не надаватися (?).
У листі від 19.06.2008 р. № 154/13/116-08
йшлося про те, що дні вибуття або повернення із відрядження, які збігаються з ви-
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хідними, святковими або неробочими днями, не вважаються такими, у які працівник
спеціально відряджений для роботи, а отже,
й компенсація за роботу в ці дні не виплачується. Тобто змусити працівника наказом
виїхати у відрядження у вихідний можна,
але це не робота у вихідний?
У листі від 26.04.2013 р. № 478/13/84-13
роз’яснювалося, що на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим
робочого часу того підприємства, до якого
він відряджений. Замість днів відпочинку, не
використаних за час відрядження, інші дні
відпочинку після повернення з відрядження
не надаються. Це так зване перехідне відрядження. Крім того, в листі зазначалося, що
положення Інструкції № 59 поширюються
лише на органи державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю
або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів, то госпрозрахункові підприємства питання стосовно
відряджень, у т. ч. щодо порядку направлення
працівників у відрядження та компенсації
за роботу у вихідні дні, мають врегулювати
в колективному договорі. Тож це питання
й розглянемо.

Як оплачувати відрядження
у вихідний
День вибуття/прибуття компенсується
(може компенсуватися) наданням іншого
дня відпочинку, і це вважається достатньою
компенсацією. З іншого боку, вибуваючи
у відрядження в робочий день працівник
хоч і не виконує своїх трудових функцій,
але отримує за цей день «звичайну» оплату
згідно з нормами ст. 121 КЗпП.
Бюджетні організації
Отже, порядок компенсації за роботу у вихідні дні визначають ст. 72, 73 КЗпП, а питання направлення у відрядження працівників бюджетних установ та організацій — Ін-
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струкція № 59. Але вона ж визначає і питання
надання компенсацій за роботу у вихідні
бюджетникам.
Так, у п. 9 розділу І Інструкції № 59 зазначено, що компенсація за роботу в ці дні
виплачується відповідно до чинного законодавства. «…Компенсація … виплачується»...
Стаття 72 КЗпП дає працівнику право вибору,
а цей пункт Інструкції № 59 зобов’язує роботодавця виплатити компенсацію.
Пункт 10 розділу І Інструкції № 59 також
зобов’язує роботодавця в обов’язковому порядку надавати день відпочинку, якщо працівник вибуває у відрядження у вихідний,
а в п. 11 розділу І Інструкції № 59 все нав
паки — він дає роботодавцю право вибору
щодо (не)надання дня відпочинку, якщо
працівник прибуває у вихідний.
Очевидно, що тут ідеться про особливості
реалізації норм ст. 72 КЗпП, застосування
якої між п. 10 і п. 11 розділу І Інструкції № 59
«розділено» так:
• робота у відрядженні у вихідні оплачується в подвійному розмірі;
• вибуття у відрядження у вихідний (повернення) компенсується наданням (можливістю надання) іншого дня відпочинку.
Але якщо раніше було вказано, що й «…середній заробіток за час відрядження, в т. ч.
за час перебування в дорозі», то тепер «оплата праці за виконану роботу здійснюється
за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та
відповідно до умов, визначених трудовим
або колективним договором, і розмір такої
оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку».
Тобто маємо справу з особливими умовами реалізації норм ст. 72 КЗпП у бюджетній
сфері: працівник бюджетної організації поз
бавлений права вибору компенсації за роботу у вихідний день. Це не суперечить нормам ст. 8 Закону про оплату праці, якими
встановлено, що умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що
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фінансуються з бюджету, визначаються КМУ.
Тож і не можна вважати, що порушено норми ст. 72 КЗпП.
Госпрозрахункові організації
На госпрозрахункових підприємствах,
тобто на тих, що не є бюджетними, питання
направлення працівників у відрядження
регулюють локальним актом — Положенням про відрядження. Його розробляють на
основі норм Інструкції № 59: деталізують та
врегульовують усі спірні та сумнівні моменти відповідно до норм чинного законодавства
та потреб підприємства. Одним із питань,
що потребує додаткового врегулювання,
і є порядок компенсації часу перебування
в дорозі у відрядженні у вихідний.
З аналізу норм п. 8–13 розділу І Інструкції № 59 і ст. 72 КЗпП бачимо, що час вибуття у відрядження та час повернення з відрядження у вихідний є роботою працівника
у вихідний день (інакше навіщо тоді надавати відгули?). Тож, на відміну від бюджетників,
на госпрозрахунковому підприємстві працівник має право за погодженням з роботодавцем обрати спосіб компенсації за роботу
у вихідний — подвійну оплату чи інший день
відпочинку. Сторони колективного договору — працівники та роботодавець — мають
право закріпити в Положенні про відрядження норми про те, що порядок компенсації за
роботу у відрядженні у вихідні або святкові
й неробочі дні регулюється нормами ст. 72
КЗпП, наприклад, таким чином:
«Робота у вихідний день, святковий або
неробочий день у відрядженні компенсується
працівнику відповідно до ст. 72 КЗпП — або
наданням іншого дня відпочинку, або оплатою в подвійному розмірі за домовленістю
між працівником і роботодавцем перед вибуттям у відрядження. Робота у вихідний,
святковий або неробочий день у відрядженні
є такою, якщо в наказі про відрядження
прямо вказано, що працівник відряджається
спеціально для роботи в ці дні.

Спецвипуск №4/2017

Дні вибуття або повернення із відрядження, які збігаються з вихідними, святковими
або неробочими днями, вважаються роботою
у вихідний, святковий або неробочий день.
Якщо працівник вибуває у відрядження
у вихідний день або повертається з відрядження у вихідний день згідно з наказом про відрядження, то день вибуття або день прибуття
компенсується працівнику відповідно до ст. 72
КЗпП наданням іншого дня відпочинку (як
варіанти: а) оплатою у подвійному розмірі;
б) або наданням іншого дня відпочинку, або
оплатою в подвійному розмірі за домовленістю між працівником і роботодавцем перед
вибуттям у відрядження)».
Нагадаємо, що якщо працівник за роботу
у вихідний день бере інший день відпочинку,
то робота у вихідний день оплачується в одинарному розмірі. Це питання роз’яснювало
Міністерство праці та соціальної політики
України в листі від 29.12.2009 р. № 853/13/8409 (див. с. 60), зазначивши, що в разі залучення згідно із законодавством до роботи
працівників у вихідні дні, які є загальними
вихідними днями (субота, неділя) або визначені за графіком роботи (змінності), робота
в такі дні оплачується в подвійному розмірі
або компенсується іншим днем відпочинку
з оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі. Тому взявши вихідний день,
працівник у зарплаті не втрачає.
Виникає резонне запитання: чи можна
в локальному Положенні про відрядження
порядок компенсації за роботу у вихідні дні
врегулювати однозначно на кшталт Інструкції
№ 59? Вважаємо, що можна. Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою
сторін, наданням іншого дня відпочинку
або у грошовій формі у подвійному розмірі.
«…За згодою сторін…». Тому сторони під час
укладення колективного чи трудового договору можуть узгодити це питання однозначно: за роботу у вихідний — подвійна оплата,
за прибуття (вибуття) у вихідний — інший
день відпочинку. Тоді легше буде спланува-
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ти свій час і працівнику, і виробничі плани
роботодавцю. Але про спосіб компенсації
можна домовлятися і щоразу, відправляючи
працівника у відрядження.

Оподаткування
підвищених добових
Об’єкт обкладання податком на прибуток з 01.01.2015 р. визначається за правилами бухгалтерського обліку (пп. 134.1.1
ПКУ). Зокрема, витрати визначаються згідно
з П(С)БО 16 «Витрати», яке не містить обмежень на включення витрат на відрядження
до складу витрат. Тож на сьогоднішній день
немає обмежень щодо суми витрат на відрядження, як передбачалося раніше, і для
цілей податкового обліку. Усі витрати на
відрядження в бухобліку при формуванні
фінансового результату вплинуть на розмір
податку на прибуток.
Тож у ПКУ скасовано і прив’язку до оподаткування ПДФО сум, витрачених на відрядження, стосовно їх врахування у складі
податкових витрат. Порядок оподаткування витрат на відрядження ПДФО визначає
п. 170.9 ПКУ.
Отже, тепер всі витрати на відрядження
поділяються на такі, що не включаються
до оподатковуваного доходу з метою оподаткування ПДФО, і на такі, що належать
до оподатковуваного доходу.

Як установити підвищені добові
Мінімальний, а точніше фіксований, розмір добових встановлено лише для підприємств, установ та організацій, що повністю
або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок бюджетних коштів (далі — бюджетники), як і розмір витрат на проживання. Для решти підприємств (небюджетників)
ні мінімальний, ні фіксований розмір добових нормативними актами не встановлено.
Підпункт 170.9.1 ПКУ визначає лише макси-
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мальну суму добових, що не оподатковується
ПДФО. Тому коли йдеться про підвищені
добові, мається на увазі лише сума, яка буде
об’єктом оподаткування ПДФО.
Розмір добових установлюється локальним актом підприємства: наказом, положенням про відрядження, колективним договором тощо.
З огляду на той факт, що законодавством
не встановлено мінімальної/максимальної
суми добових, вважаємо врегульованим питання, чи можна встановити різні розміри
добових залежно від місця відрядження
або категорії працівника. Наприклад, якщо
у відрядження направляється керівник відділу, чи можна встановити йому добові
більші, ніж для звичайного працівника цього
відділу тощо.
Питання мінімального розміру добових
є дискусійним. Тому радимо встановлювати
їх у розмірі не меншому, ніж встановлено для
бюджетників Постановою № 98.
Справа в тому, що всі працівники мають
право на захист своїх інтересів, на певні гарантії, пільги та компенсації, які визначаються трудовим законодавством і колективним
договором. Статтею 12 Закону про оплату
праці передбачено, що в разі службових
відряджень гарантії та компенсації працівникам, установлені КЗпП та іншими актами
законодавства, є мінімальними державними
гарантіями. Тож оскільки на сьогодні єдиним документом, який затверджує розміри
добових, є Постанова № 98, можна зробити
висновок, що ці розміри є державними мінімальними гарантіями (незважаючи на те,
що дія Постанови № 98 поширюється лише
на бюджетні підприємства).
Таким чином, за умови дотримання положень колективного договору, положення про відрядження, трудових договорів
працівникам різних категорій можна встановлювати різні розміри добових. Головне,
щоб їх сума не була нижчою, ніж закріплена
в Постанові № 98.
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Оподаткування підвищених
добових
Норми щодо витрат на відрядження, які
не є доходами фізичної особи — платника
податку, а також щодо неоподатковуваного
розміру добових витрат викладено у пп. «а»
пп. 170.9.1 ПКУ. До оподатковуваного доходу
не включаються витрати на відрядження,
не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних
потреб фізичної особи (добові витрати),
понесені у зв’язку з таким відрядженням
у межах території України, але не більш як
0,1 розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожний календарний день такого відрядження
(у 2017 р. — 320,00 грн), а для відряджень
за кордон — не вище 80 євро за кожний
календарний день такого відрядження за
офіційним обмінним курсом гривні до євро,
установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день. Відповідно, якщо витрати більше вказаних, вони
є об’єктом оподаткування ПДФО та ВЗ в сумі
перевищення.
Податковим агентом в частині їх оподаткування виступатиме підприємство, яке видало кошти відрядженому працівнику. Сума
ПДФО, нарахована на суму перевищення
встановленого розміру добових, утримується
підприємством за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу працівника за місяць,
а в разі недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних
звітних місяців (пп. 170.9.1 ПКУ).
Пунктом 164.5 ПКУ встановлено, що під
час нарахування (надання) доходів у будьякій негрошовій формі базою оподаткування
є вартість такого доходу, розрахована за
звичайними цінами, правила визначення
яких встановлені згідно з ПКУ, помножена
на «натуральний» коефіцієнт. І далі вказано,
що в такому самому порядку визначаються
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об’єкт оподаткування і база оподаткування
для коштів, надміру витрачених платником
податку на відрядження або під звіт та не
повернутих у встановлені законодавством
строки. Під такі «надміру витрачені» кошти
підпадають і підвищені добові, які оподатковуються за п. 170.9 ПКУ. У цьому разі постає цікаве запитання: як застосовувати «натуральний» коефіцієнт до «перевищених»
сум добових.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на
користь платника податку, зобов’язаний
утримувати ПДФО із суми такого доходу
за його рахунок (пп. 167.1.1 ПКУ). ПДФО
сплачується (перераховується) до бюджету
під час виплати оподатковуваного доходу
єдиним платіжним документом (пп. 168.1.2
ПКУ). Якщо оподатковуваний дохід надається в негрошовій формі чи виплачується
готівкою з каси податкового агента, ПДФО
сплачується (перераховується) до бюджету
протягом банківського дня, що настає за
днем такого нарахування, виплати, надання
(пп. 168.1.4 ПКУ).
Отже, платник податку має отримати «на
руки» дохід за мінусом утриманого податку.
Тому в питанні оподаткування підвищених
добових можливі два варіанти. Детальніше
розглянемо їх на прикладах 3 та 4.
Порівнявши приклад 3 і приклад 4, можна помітити, що «вихідні дані» однакові — це
сума добових (500,00 грн), а результат різний. У прикладі 3 застосовуємо «натуральний» коефіцієнт не стільки через приписи
п. 164.5 ПКУ, а тому що оподатковуваний
дохід має виплачуватися за мінусом податку.
І якщо виплачуємо «на руки» 500,00 грн, то
слід вважати, що сума доходу до оподаткування більша на суму ПДФО: 500,00 грн. +
+ 39,51 грн = 539,51 грн.
Зважаючи на такі особливості оподаткування, вважаємо за доцільне обумовити
в документі про встановлення сум добових,
чи це сума «чистими», чи «до оподаткування».

Звичайно, це видається дещо дивним, якщо
брати до уваги, наприклад, той факт, що
у штатному розписі чи трудовому договорі
ми зазвичай не робимо застереження, що
оклад «чистий» чи «до оподаткування», але
уточнюємо це усно.
Сума збільшення розміру добових витрат
на відрядження понад встановлені норми
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника
та відображається в податковому розрахунку
за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «118».

ЄСВ
Базою для нарахування ЄСВ для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством,
є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та
додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч.
у натуральній формі, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання
послуг) за договорами цивільно-правового
характеру (п. 1 частини першої ст. 7 Закону
про ЄСВ).
Види виплат, що відносяться до основ
ної, додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат,
визначає Інструкція № 5.
Оплата праці за час перебування у відрядженні належить до фонду оплати праці,
але не включає відшкодування витрат у
зв’язку з відрядженням, зокрема добових
(пп. 2.1.6 Інструкції № 5). Витрати на відрядження — добові (у повному обсязі) — не
включаються до фонду оплати праці (п. 3.15
Інструкції № 5), а отже, не є об’єктом оподаткування ЄСВ.
Крім того, п. 6 розділу І Переліку № 1170
звільняє добові (у повному обсязі) від оподаткування ЄСВ.
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ПРИКЛАД 3

Оподаткування підвищених добових,
якщо застосовується «натуральний» коефіцієнт
Припустимо, сума добових становить 500,00 грн. Сума, що не оподатковується, —
320,00 грн. Сума, що оподатковується, — 500,00 грн – 320,00 грн = 180,00 грн.
Видаючи працівнику 500,00 грн «на руки», він у т. ч. отримує й «додатковий» дохід
у сумі 180,00 грн. Чи є він оподаткованим? Чи утриманий з нього податок під час виплати такого доходу? Ні. Тому оподатковуваний дохід має скласти:
180,00 × 1,21951 = 219,51 грн.
У разі виплати добових у розмірі 500,00 грн «на руки» слід сплатити ПДФО в сумі
39,51 грн (219,51 × 18 %). У цьому випадку витрати підприємства становитимуть:
500,00 грн + 39,51 грн = 539,51 грн.

ПРИКЛАД 4

Оподаткування підвищених добових без застосовування
«натурального» коефіцієнта
Припустимо, сума добових дорівнює 500,00 грн. Сума, що не оподатковується, —
320,00 грн. Сума, що оподатковується, — 500,00 грн – 320,00 грн = 180,00 грн.
Видаючи працівнику 500,00 грн «на руки», він у т. ч. отримує й «додатковий» дохід
у сумі 180,00 грн. Чи є він оподаткованим? Чи утриманий з нього податок під час виплати
такого доходу? Ні. Добові видаємо в грошовій формі? Так. Отже, ПДФО слід утримати із
суми доходу. Тому коли видаємо працівнику 500,00 грн «на руки», слід утримати ПДФО
в момент виплати: 180,00 × 18 % = 32,40 грн. І «на руки» працівник має отримати не
500,00 грн, а 467,60 грн (500,00 – 32,40).
У цьому випадку витрати підприємства становитимуть 500,00 грн.

Проїзд працівника у відрядженні
на таксі
Таксі — це засіб пересування чи розкіш?
Напевно, з огляду на цю, так би мовити,
дилему і постає запитання: «Чи відшкодовуються працівнику витрати на проїзд у таксі
у відрядженні?».

Користування легковим таксі
ДФСУ у питанні щодо користування легковим таксі у відрядженні вже схиляється до
того, що якщо юридична особа (роботодавець) не фінансується за рахунок бюджетних
коштів, то сума відшкодованих фізичній
особі (працівнику) витрат, понесених нею
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під час відрядження за кордон та в межах
України за користування послугами таксі,
не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, за
умови виконання вимог, встановлених
п. 170.9 ПКУ. Але таку думку податківці
висловлюють, як правило, в індивідуальних
податкових консультаціях (див., наприклад,
індивідуальну податкову консультацію від
31.07.2017 р. № 1443/6/99-99-13-02-03-15/
ІПК), не забуваючи нагадати в кінці консультації, що «індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію».
Тому щоб остаточно убезпечити себе, варто
отримати індивідуальну податкову консультацію.
Насправді ж немає жодних підстав вважати, що відшкодовані витрати, понесені
працівником під час відрядження за кордон
та в межах України за користування послу
гами таксі, є його доходом (додатковим
благом).
У п. 170.9 ПКУ зазначено, що не є доходом платника податку — фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із
своїм роботодавцем або є членом керівних
органів підприємств, установ, організацій,
сума відшкодованих йому в установленому
законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у т. ч. перевезення багажу,
бронювання транспортних квитків) як до
місця відрядження і назад, так і за місцем
відрядження (у т. ч. на орендованому транспорті). І жодного згадування про таксі, а тим
паче заборону користування ним.
Для того щоб включити витрати на таксі
до оподатковуваного доходу працівника, податківці застосовували такий підхід: витрати
на таксі, понесені працівником під час відрядження як у межах території України, так
і за кордоном, не підлягають обов’язковому
відшкодуванню.
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На їхню думку, сума витрат на відрядження, що не обкладається ПДФО, обчислюється згідно з Інструкцією № 59. І хоча вона
є обов’язковою лише для установ та підприємств, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних
коштів, чого вони не заперечують, та зазначають, що небюджетні підприємства
можуть використовувати її як допоміжну
або довідкову. А оскільки лише положення
Інструкції № 59, вважають податківці, містять
таке поняття, як «автомобільний транспорт
загального користування», то в разі вирішення питань щодо оподаткування суми
відшкодованих витрат на таксі, понесених
найманим працівником під час відрядження,
слід користуватися цим документом.
Нагадаємо, що в п. 6 розділу ІІ Інструкції № 59 зазначено, що відрядженому в межах території України працівникові відшкодовуються витрати на проїзд міським
транспортом загального користування (окрім
таксі) відповідно до маршруту, погодженого
керівником, та на орендованому транспорті
за місцем відрядження (згідно з підтвердними
документами). Відповідно до п. 9 розділу ІІІ
Інструкції № 59 витрати за користування
таксі або оренду автотранспорту під час
відрядження за кордоном можуть бути відшкодовані працівнику лише з дозволу керівника підприємства (згідно з підтвердними
документами).
Для бюджетників це твердження справедливе. Але насправді ж бачимо, що в пп. 170.9.1
ПКУ йдеться про відшкодування витрат «на
проїзд… як до місця відрядження і назад,
так і за місцем відрядження (у т. ч. на орендованому транспорті)» без уточнення, яким
є цей транспорт: загального користування чи
індивідуального. Тому відрядженому працівникові небюджетного підприємства можуть
відшкодовуватися витрати на проїзд у таксі,
й вони не є об’єктом оподаткування ПДФО.
Це питання слід врегулювати в локальному
положенні про відрядження.

53

54

ОПЛАТА ЧАСУ ВІДРЯДЖЕННЯ

Користування маршрутним таксі
За Законом № 2344 послуги пасажирського автомобільного транспорту поділяються
на послуги з перевезення пасажирів автобусами, на таксі та легковими автомобілями
на замовлення.
Згідно з нормами ст. 35 Закону № 2344
послуги з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
можуть здійснюватися в режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі.
Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі — це перевезення на міському
чи приміському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху.
Тобто проїзд у маршрутному таксі є таким
же, як і у звичайному автобусі.
Повертаючись до п. 6 розділу ІІ Інструкції
№ 59, яким встановлено, що відрядженому
працівникові відшкодовуються витрати на
проїзд за місцем відрядження міським транспортом загального користування, доходимо
висновку, що витрати на проїзд автобусом,
який перевозить пасажирів у режимі маршрутного таксі, відшкодовуються відрядженим
працівникам без оподаткування ПДФО.

Підтвердні документи
Транспортні послуги здебільшого надають
приватні підприємці. Тому коли працівники
оплачують поїздку на таксі приватному підприємцю, часто виникають запитання: чи
потрібно і як їх відображати у ф. № 1ДФ?
Чи вимагати у них підтвердні документи,
що вони зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, щоб не утримувати
ПДФО та ВЗ?
Відповідь на ці запитання одна — ні:
• суми, сплачені відрядженим працівником перевізнику — приватному підприємцю
не слід відображати у ф № 1ДФ;
• від перевізників — приватних підприємців не слід вимагати підтвердних докумен-
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тів, що вони зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності.
Пояснюється це просто: у відносини з перевізником вступає відряджений працівник, а не підприємство, останнє лише відшкодовує працівнику понесені витрати. Це
вже визнають і податківці (див., наприклад,
індивідуальну податкову консультацію ГУ
ДФС у Харківській області від 12.07.2017 р.
№ 1142/ІПК/20-40-13-11-11).

Забезпечення відрядженого
працівника додатковими коштами
Хоча операції з підзвітними коштами
здійснюються давно й постійно, на практиці
трапляються ситуації, правильний вихід
з яких не прописано в законодавстві. Але
вирішувати їх все одно доводиться. Розглянемо кілька з них.

Ситуація 1. Продовження
відрядження
Працівник поїхав у відрядження на два
тижні. Згодом за наказом керівника відрядження було продовжено ще на два тижні.
На корпоративній картці замало коштів,
у зв’язку з чим постало питання про перерахування додаткового авансу. Можна так
вчиняти чи ні?
На нашу думку, бухгалтерія підприємства
може під час відрядження поповнити корпоративну картку, і це не буде порушенням
законодавчих норм. Пояснимо чому.
По-перше, в п. 2.11 Положення № 637
йдеться про заборону видачі з каси підприємства відповідній особі готівкових коштів
під звіт, якщо вона ще не відзвітувала за раніше отримані суми. Якщо працівник поїхав
у відрядження із корпоративною карткою, яку
потім поповнили, то, як зазначалося вище,
виданими йому під звіт ці кошти вважатимуться лише після того, як він отримає їх
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у банкоматі або розрахується за допомогою картки в безготівковій формі. Але в будькому випадку це не вважатиметься повторною видачею підзвітних коштів з каси підприємства.
По-друге, і готівкові, і безготівкові кошти
видаються працівнику для використання
їх у межах одного відрядження, і звітувати
за них він повинен після його завершення.
У згаданому випадку відрядження продовжили, і воно ще не завершилось. Отже, працівник не може за нього відзвітувати. Тому
кошти на корпоративній картці, які були
там до відрядження, й ті, що були перераховані згодом, слід вважати такими, що
видані (отримані) працівником у межах
одного відрядження для виконання одного
доручення.

Ситуація 2. Оплата за кількох
осіб
У відрядженні перебуває бригада працівників, які виконують ремонтні роботи.
У бригадира корпоративна картка, на яку
перераховують кошти для здійснення витрат
у відрядженні на всіх працівників (добові, на
проживання, на проїзд). Бригадир за місцем
відрядження видає ці кошти працівникам
за відомістю.
Як звітувати за такі підзвітні кошти бригадиру чи працівникам?
У листах Міністерства фінансів України
(від 11.03.2006 р. № 31-26030-12-13/5020
і від 08.01.2014 р. № 31-07250-06-29/19) та
НБУ від 07.04.2006 р. № 25-209/827-3767
надаються роз’яснення з приводу оплати
держателем корпоративної картки витрат,
пов’язаних з відрядженням, за себе та інших
осіб, які перебувають одночасно з ним у відрядженні.
Суть роз’яснень полягає в тому, що держатель корпоративної картки може оплатити
нею, зокрема, вартість проживання всіх
відряджених разом з ним працівників, але
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при цьому оригінали (рахунків) квитанцій
готелю повинні містити інформацію про
прізвища цих людей, строки проживання
в готелі (кількість діб), вартість номерів,
в яких проживали працівники, види витрат,
включені до рахунків. Звіт про використання
коштів у такому випадку подає держатель
корпоративної картки, включає до нього
суми витрат за всіма працівниками і додає
до Звіту вказані документи.
У листах не вказано, але, на нашу думку,
в такому ж порядку держатель корпоративної
картки може розраховуватись і за проїзд усіх
відряджених працівників.
Ситуація, що розглядається, дещо інша:
бригадир не оплачує карткою за проживання та проїзд інших працівників, а знімає
кошти з корпоративної картки й видає їх
за відомістю працівникам. Але ж видавати
кошти працівникам має право тільки касир
підприємства, який є матеріально відповідальною особою. До того ж щоб видати
працівникам кошти, їх спочатку необхідно
оприбуткувати, відобразити в касовій книзі.
Тому, на нашу думку, така видача коштів
не відповідає вимогам нормативних актів
з питань обігу готівки.
Вважаємо, що буде правильно, якщо бригадир оплачуватиме однією корпоративною карткою проживання й проїзд за себе
та за інших працівників й оформлятиме
документи так, як зазначено вище. З добовими складніше — бригадир їх може зняти з картки тільки на себе. Іншим працівникам добові слід виплатити або з каси перед
відрядженням, або на особисті платіжні
картки.
Проте можна спробувати діяти таким
чином. Запровадити 0,1 чи 0,2 (тощо) штатної одиниці посади касира й оформити на
бригадира суміщення за цією посадою. Після
цього бригадир як касир матиме право отримувати готівку в касі (оприбутковувати) та
виплачувати її за видатковими відомостями
членам бригади.
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Заповнення «авансового» звіту
У статті розглянуто законодавчі норми
щодо складання та подання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження
або під звіт, та особливості його заповнення
в разі відряджень по Україні та за кордон.

Форма та терміни подання
Після повернення з відрядження та в інших випадках отримання готівкових коштів
працівник має заповнити Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або
під звіт (далі — авансовий звіт), за формою,
затвердженою наказом Міністерства фінансів
України від 10.03.2016 р. № 350.
Звіт складається особою, яка отримала
підзвітні кошти, на підприємствах усіх організаційно-правових форм власності. Згідно
з пп. 170.9.2–170.9.3 ПКУ авансовий звіт
подається до бухгалтерії підприємства в такі
терміни:
• до закінчення п’ятого банківського
дня, що настає за днем, у якому працівник
повернувся з відрядження або завершив
виконання окремої цивільно-правової дії за
дорученням та за рахунок особи, що видала
кошти під звіт, — у разі виплати авансу готівкою або шляхом переведення на особисту
платіжну картку працівника;
• до закінчення третього банківського
дня після завершення відрядження — у разі
використання готівки, знятої з корпоративної банківської платіжної картки;
• до закінчення 10 банківського дня після завершення відрядження — у разі безготівкових розрахунків корпоративною банківською платіжною карткою.
Усі первинні документи, які підтверджують витрати, повинні бути додані до зві-

ту в оригіналі (за винятком закордонного
паспорта). Такими документами, зокрема,
є розрахункові. У разі відрядження за кордон підтвердні документи, що засвідчують
вартість понесених за кордоном витрат,
мають бути оформлені відповідно до вимог
закордонної держави.
Якщо витрати у відрядженні підтверджені документально або є витратами на
харчування/фінансування власних потреб
відрядженого (добові витрати), вони не
включаються до оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи,
якщо їх розмір не перевищує 0,1 розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного)
року (у 2017 р. — 320,00 грн), в розрахунку
за кожен календарний день відрядження
в межах території України, та 80 євро — для
відрядження за кордон.

Заповнення авансового звіту
в разі відрядження в межах
України
У разі відрядження працівника в межах
території України та до країн із встановленим для громадян України безвізовим режимом в’їзду авансовий звіт заповнюється
таким чином (розглянемо детально за всіма
реквізитами й графами та хто їх заповнює):
«№ та дата звіту» — дату проставляє
відряджений працівник, яка є датою складання. Номер звіту проставляє працівник
бухгалтерії (або відряджений — згідно
з отриманою від бухгалтерії інформацією).
За вказаною датою складання авансового
звіту приймається рішення щодо (не)своєчасності звітування підзвітної особи.
«Найменування податкового агента» —
вказується юридична назва підприємства
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згідно з його установчими документами.
Заповнюється відрядженою особою або
може бути внесена до шаблону авансового
звіту конкретного підприємства для уникнення помилок під час заповнення.
«Код за ЄДРПОУ» — вказується код
ЄДРПОУ підприємства — юридичної особи
та номер облікової картки платника податків
чи серія й номер паспорта — для суб’єкта
підприємницької діяльності.
«Відділ/посада, цех/професія» — відряджена особа зазначає згідно зі штатним
розписом назву підрозділу, в якому вона
працює, та свою посаду.
«П. І. Б.» — відряджена особа вказує своє
прізвище, ім’я та по батькові відповідно до
паспортних даних.
«Податковий номер (або серія та номер
паспорта)» — відряджена особа зазначає
реєстраційний номер своєї облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта за відсутності такого номера у зв’язку
з релігійними переконаннями та наявністю
про це відмітки в паспорті.
«Призначення авансу» — відряджена
особа в скороченій формі зазначає, на які
цілі надавався аванс (наприклад, на відрядження).
«Залишок/перевитрата попереднього
авансу» — дані вписує відряджена особа
(сума цифрами, у гривнях з копійками).
Заповнюється тільки в тому разі, якщо є заборгованість (неповернута відрядженим/
непогашена роботодавцем) за наданим
авансом на попереднє відрядження.
«Одержано (від кого, № та дата)» — відряджена особа зазначає, яким чином було
отримано аванс на відрядження (готівкою,
на картковий рахунок або на корпоративну
картку), та вказує суму цифрами.
«Усього отримано» — відряджена особа
вказує цифрами у гривнях із копійками загальну суму отриманого авансу.
«Витрачено» — відряджена особа зазначає фактично понесену суму витрат цифрами
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у гривнях з копійками. Ця сума має збігатися із загальною сумою, яка наводиться
на зворотному боці авансового звіту, та
із загальною сумою коштів відповідно до
підтвердних документів, які додаються до
авансового звіту.
«Залишок/перевитрати» — відряджена
особа вказує цифрами у гривнях із копійками різницю між виданим авансом та витраченими коштами. Отриманий результат
зазначається в рядках відповідно «Залишок»
або «Перевитрати».
«Додаток __ документів» — відряджена
особа цифрами зазначає кількість документів, що підтверджують понесені нею витрати та додаються до авансового звіту
(ця кількість зазвичай відповідає переліку
документів на зворотному боці Звіту, але
може й відрізнятися).
«Дата, підпис» — відряджена особа проставляє дату подання авансового звіту та
свій підпис. Ця дата має збігатися з датою,
зазначеною в реквізиті «№ та дата звіту».
«Звіт затверджено в сумі» — заповнюється керівником підрозділу, в якому працює відряджена особа. Сума в гривневому
еквіваленті зазначається прописом, копійки — цифрами.
«Керівник» — керівник підрозділу, в якому працює відряджена особа, проставляє
свій підпис.
Усі інші поля на першій сторінці авансового звіту («Звіт перевірено», «Бухгалтер»,
сума та дата перевірки, «Дебет/кредит, сума»,
«Залишок унесений/перевитрата видана»,
«За касовим ордером/платіжним дорученням № , дата», рахунки бухгалтерського
обліку) заповнює працівник бухгалтерії
підприємства.
Нижня частина першої сторінки запов
нюється тільки в разі неповернення суми
надміру витрачених коштів протягом звітного
місяця, на який припадає граничний строк
повернення. Заповнюється та підписується
працівником бухгалтерії із зазначенням
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ставки ПДФО, яка є чинною на дату складання авансового звіту. Відряджена особа,
у свою чергу, проставляє свій підпис щодо
ознайомлення з цим розрахунком та сумою,
яку буде утримано з її доходу.
На зворотному боці звіту відряджена
особа наводить перелік понесених витрат,
вказуючи дату документа, що підтверджує
понесені витрати, «кому, за що і на підставі
якого документа заплачено», суми добових
тощо. Кількість днів, за які працівнику виплачуються добові, визначається в разі відрядження у межах України згідно з наказом про
відрядження та відповідними первинними
документами. У кінці проставляється загальна сума цифрами у гривнях із копійками.
«Підпис підзвітної особи» та «Дата» —
відряджена особа проставляє свій підпис та
дату складання переліку витрат. Дата має
відповідати датам, зазначеним відрядженим
на першій сторінці Звіту.

Закордонне відрядження
Заповнення авансового звіту
Порядок заповнення авансового звіту
в разі відрядження за кордон аналогічний відрядженню по Україні, але має деякі нюанси.
«Залишок/перевитрата попереднього
авансу» — якщо відряджена особа отримала
аванс/понесла витрати в іноземній валюті,
то поруч із сумою у гривневому еквіваленті
слід проставити еквівалентну суму в іноземній валюті (для аналітичного обліку).
«Додаток __ документів» — під час підрахунку кількості доданих документів треба
враховувати й копію закордонного паспорта.
У разі відрядження до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється
за наявності дозволу на в’їзд (візи), сума
добових визначається згідно з наказом про
відрядження за наявності документальних
доказів перебування особи у відрядженні
(відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків
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на проживання та/або будь-яких інших
документів, що підтверджують фактичне
перебування особи у відрядженні).
Сума добових у межах країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує
наявності візи (дозволу на в’їзд), визначається згідно з наказом про відрядження та
відповідними первинними документами.
За відсутності зазначених документів сума
добових включається до оподатковуваного
доходу платника податку.
Облік витрат
Під час закордонних відряджень значну
увагу слід приділяти визначенню гривневого
еквівалента витрат на відрядження, понесених в іноземній валюті.
Нагадаємо, що у податковому обліку для
обкладання об’єкта оподаткування податком
на прибуток використовуються дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Під час видачі авансу на закордонне відрядження робиться запис: Д-т 372 — К-т 301
(для частини авансу, виданого у гривні)
та К-т 302 (для частини авансу, виданого
в інвалюті).
Враховуючи норми ст. 9 Закону № 996,
на рахунках бухгалтерського обліку витрати на закордонне відрядження, понесені
у валюті, мають відображатися як у валюті
розрахунків, так і у валюті звітності, тобто
в гривнях.
На дату звітування відрядженої особи:
• за відсутності в неї виписки з карткового рахунку із сумами понесених витрат —
суму витрат в інвалюті (як і при видачі авансу)
на підставі п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» перераховують у гривні за курсом
НБУ на початок дня здійснення операції (курс
треба використовувати, керуючись листом
НБУ від 26.03.2015 р. № 19–012/20553);
• за наявності виписки з карткового рахунку відрядженого — витрати визнають
у сумі гривневого еквівалента, зазначеного
в такій виписці.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ
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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 11.11.2016 р. № 1564/13/84-16
Щодо оплати днів «перехідного» відрядження

Департамент заробітної плати та умов
праці розглянув лист щодо оплати днів відрядження для працівників, які не є державними
службовцями, та повідомляє.
Відповідно до ст. 121 Кодексу законів про
працю України працівникам, які направлені
в службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до
умов, визначених трудовим або колективним
договором, і розмір такої оплати праці не може
бути нижчим середнього заробітку.
Отже, необхідно визначити, як саме має
бути оплачено період відрядження — чи за
денним, чи за середньоденним заробітком.
Середньоденний заробіток розраховується
згідно з положеннями Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок), відповідно до абзацу третього пункту 2 якого
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці
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роботи, що передують події, з якою пов’язана
відповідна виплата.
Тобто у випадку, коли працівника було
направлено у відрядження з 26 вересня по
7 жовтня п. р., середньоденна заробітна плата буде розраховуватись виходячи із заробітної плати липня – серпня п. р., оскільки зазначені місяці передують місяцю (вересню)
направлення у відрядження.
Денний заробіток необхідно буде визначати для вересня і жовтня окремо.
У випадку, якщо середньоденний заробіток, розрахований у вересні п. р., буде нижчим
денного заробітку вересня, то працівнику за
дні відрядження, які припадають на вересень,
необхідно заплатити заробітну плату згідно
з його трудовим договором.
Якщо середньоденний заробіток, розрахований у вересні п. р., буде вищим денного
заробітку жовтня, то працівнику за дні відрядження, які припадають на жовтень, необхідно
заплатити середньоденний заробіток.

О. Товстенко

59

60

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

Журнал ЗАРАБОТНА ПЛАТА

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Лист
від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09
Щодо оплати праці працівників у вихідні, святкові та неробочі дні
(витяг)
<...>
В Україні встановлено 10 святкових і неробочих днів, перелік яких визначено ст. 73
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП).
У зазначені дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничотехнічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані
необхідністю обслуговування населення. У ці
дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених
законодавством, зокрема ст. 71 КЗпП.
Робота в ці дні компенсується відповідно
до ст. 107 КЗпП.
Відповідно до положень ст. 107 КЗпП робота у святковий (неробочий) день оплачується
в подвійному розмірі:
— відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
— працівникам, праця яких оплачується за
годинними або денними ставками, — в розмірі
подвійної годинної або денної ставки;
— працівникам, які одержують місячний
оклад, — у розмірі одинарної годинної ставки
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зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась в межах місячної
норми робочого часу, в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо
робота провадилась понад місячну норму праці.
Оплата в зазначеному розмірі провадиться за
години, фактично відпрацьовані у святкові та
неробочі дні.
Крім подвійної оплати, за бажанням працівника, який працював у святковий (неробочий) день, йому може бути наданий інший
день відпочинку, який не оплачується та є вихідним днем.
Компенсація або заміна підвищеної оплати
за роботу у святкові та неробочі дні наданням
іншого дня відпочинку законодавством не
передбачена.
У разі залучення згідно із законодавством
до роботи працівників у вихідні дні, які є загальними вихідними днями (субота, неділя)
або визначені за графіком роботи (змінності),
то робота в такі дні оплачується в подвійному
розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою роботи у вихідний день
в одинарному розмірі. Термін надання іншого
дня відпочинку визначається за згодою сторін.

О. Товстенко

