
Назва (код) реквізиту Заповнення 

Зворотний бік 

№ з/п (1) Дані реквізити заповнюються працівником. Правильність 
заповнення граф і наявні первинні документи перевіряються особою, 
яка видала кошти працівнику. 

Загальні рекомендації: 

 вказувати номери готельних рахунків, назву готелю та міста; 

 вказувати призначення чеків (наприклад, чек на паливо); 

 при вказані суми добових зазначати кількість днів 
відрядження та суму добових за 1 день (кол. 3) з відповідним 
контролем дат (кол. 2); 

 якщо рахунок містить ПДВ, то в кол. 4 зазначаємо суму з ПДВ 
(тоді в кол. 5 обов’язково має бути вказаний рахунок 641 та 
через кому рахунок, на який відносяться витрати, наприклад, 
92); 

 вказувати маршрут проїзду, якщо додаються квитки на проїзд; 

 суми обов’язково з копійками (у форматі 100,00 і т.д.). 

Дата документа (2) 

Кому, за що і на підставі якого 
документа заплачено (3) 

Сума (грн, коп.) (4) 

Дебет рахунка (5) Заповнюється особою, яка видала кошти підзвітній особі. 

Дата, підпис підзвітної особи Заповнюються підзвітною особою. 

Лицьова частина 

Відділ, посада, ПІБ, податковий 
номер, залишок попереднього 
авансу, одержано, витрачено, 

залишок, перевитрата, кількість 
поданих документів 

Заповнюється особою, яка видала кошти підзвітній особі. 

Звіт затверджено в сумі, дебет, 
кредит, сума, звіт перевірено 

Заповнюється особою, яка видала кошти підзвітній особі. Сума, в 
якій затверджується Звіт, має збігатися з сумою на зворотній частині, 
яка була заповнена працівником, а також сумою по бухгалтерським 
проведенням нижче. Перевитрата в дану суму не входить та має бути 
повернута до оформлення лицьової частини Звіту. 

Нижня частина 

Заповнюються у разі порушення строків подання Звіту. Бланк Звіту 
містить тільки розрахунок ПДФО (не забуваємо про використання 
натурального коефіцієнта). Однак, рекомендуємо тут же дописати від 
руки розрахунок ВЗ. Дана інформація під розпис доводиться до 
підзвітної особи. 

Керівник (підпис) Ставить підпис керівник підприємства. 

Відривна частина 
Дану частину заповнює та підписує посадова особа підприємства, 

якій підзвітна особа подає Звіт. Для підзвітної особи ця частина є 
підтвердженням своєчасності подання Звіту. 

 

 

 

 

 

 


