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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 20.04.2017 р. N 8401/6/99-99-13-02-03-15

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (у
редакції, яка діяла до 01.04.2017 р., далі - Кодекс), розглянула лист щодо практичного
застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.

  

Кодексом визначаються функції контролюючих органів. Зокрема, п. 191.1 ст. 191 Кодексу
визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених Кодексом, а також
надають індивідуальні податкові консультації.

  

Згідно з п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації
виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп.
165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку
на відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу.

  

Відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу 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 у
встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних
витрат, зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних
квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на
орендованому транспорті).
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Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об’єктом
оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують
вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних
квитанцій), у тому числі 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 тому числі
чартерних рейсів.

  

При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного
доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого
відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

  

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади,
підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок
бюджетних коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. N 59 (далі -
Інструкція N 59). При цьому інші підприємства та організації можуть використовувати
Інструкцію N 59 як допоміжний (довідковий) документ.

  

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 1 Положення про Міністерство соціальної
політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
2015 року N 423 (далі - Положення), Міністерство соціальної політики України
(Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування
та реалізує державну політику, зокрема, у сфері трудових відносин.

  

Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та
реалізації державної політики у сфері трудових відносин, здійснення державного
нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п. 3 Положення
N 423).

  

Отже, з питання правомірності відшкодування юридичною особою фізичній особі
(працівнику) витрат на проїзд, зокрема за користування таксі під час відрядження,
доцільно звернутися до Міністерства соціальної політики України.
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Перший заступник Голови

  

С. В. Білан
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