
Олена Габрук - незалежний експерт-консультант з оподаткування, обліку, кадрових питань.  

Досвід робіт у сфері консультаційної та лекторської роботи - 25 років, із них 19 - в офіційному виданні 
ДФСУ. Автор численних публікацій на податкову, облікову, кадрову тематику в профільних 
бухгалтерських ресурсах. 
 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

Відрядження чи роз’їзний характер роботи – розмежовуємо поняття, розбіжності в оподаткуванні. 

Положення про відрядження – важливий регламент підприємства: 

 кому і скільки добових?  

 що включають в себе добові, а які витрати поверх?  

 особливості визначення добових в день перетину кордону. 

Технічне завдання по відрядженню – чи завжди воно потрібно і в чому його переваги? 

Зв’язок з господарською діяльністю підприємства має значення: 

 які документи зібрати?  

 відрядження є, а договорів або підтверджуючих документів не має – на підставі яких документів 

проводимо відшкодування? Чого не слід роботи бухгалтеру в такій ситуації?! 

 кого можемо відряджати? 

Дотримання мінімальних державних гарантій по відрядженню: законодавча норма та деякі проблеми на 

практиці. 

Проїзні та інші підтверджуючі документи – законодавчі вимоги, підходи перевіряючих, практичні поради: 

 авіаквитки, авто та жд квитки, електронний білет +/- посадковий талон; 

 використання орендованого транспорту;  

 у відрядження на авто працівника; 

Добові – нові розрахункові величини для оподаткування – 2019. 

Особливості оплати відрядження: 

 коли день прибуття чи вибуття співпадає з вихідним;  

 хвороба у відрядженні;  

 «оглядово–екскурсійна» затримка у відрядженні – що з відшкодуванням? 

Нюанси відрядження зовнішнього сумісника одразу за декількома місцями роботи - як розподілити витрати 

між основним місцем роботи та за сумісництвом? 

Розрахунки у відрядженні готівкою по Україні та за кордон – нові валютні обмеження з 07.02.2019р. 



Аванс на відрядження – чи є відповідальність за його не видачу? Розрахунок, доплата, особливості видачі та 

доплати/утримання по закордонним відрядженням. 

Первинні документи по відрядженню – без дрібниць: проживання, харчування, дорога, побутові послуги, 

«культурна» програма, оренда автотранспорту у відрядженні, «проїзні» нюанси, тощо.  

Оплата послуг на користь ФОП – що з 1-ДФ? 

Відрядження відмінено, перенесено, продовжено. 

Штрафи, пов’язані із відрядженнями. 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 
 


