
Яка відповідальність передбачена за неповернення протягом трьох 

банківських днів авансу, виданого працівнику перед від’їздом у 

відрядження, яке було відмінено? 
ЗІР, категорія 109.21 

Згідно з п. 19 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 

року № 148 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 148), готівка видається під звіт: 

1) на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини на 

строк не більше 10 робочих днів; 

2) на закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів – на строк не 

більше 30 робочих днів від дня видачі готівки під звіт; 

3) на всі інші виробничі (господарські) потреби – на строк не більше двох робочих 

днів, уключаючи день отримання готівки під звіт. 

Підзвітна особа має право продовжити строк використання виданих під звіт коштів, якщо 

готівка одночасно видана як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні 

виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської 

продукції в населення та заготівлі вторинної сировини, у тому числі брухту чорних металів і 

брухту кольорових металів). Строк використання такої готівки продовжується до завершення 

строку відрядження. 

Відповідно до п. 1 розд. ІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за 

кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 із змінами та 

доповненнями (далі – Інструкція № 59), направлення працівника підприємства у відрядження 

здійснюється керівником цього підприємства або його заступником (направлення у 

відрядження державного службовця здійснюється керівником державної служби) і 

оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування 

підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження.  

Згідно з п. 11 розд. ІІ Інструкції № 59 відрядженому працівникові перед від’їздом у 

відрядження видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм 

житлового приміщення і добові витрати.  

Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом трьох 

банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси підприємства 

зазначені кошти.  

Водночас, у разі неповернення таким працівником протягом трьох банківських днів 

авансу на відрядження, згідно з п.п. 164.2.11 п. 164.2 ст.164 Податкового кодексу України від 

02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), до складу загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника включається сума надміру 

витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих 

у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 

ПКУ.  



Нормами п. 170.9 ст. 170 ПКУ визначено порядок оподаткування сум надміру витрачених 

коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у 

встановлений строк. 

Отже, кошти (аванс) відрядженому працівникові повинні видаватися перед від’їздом у 

відрядження. Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен 

протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до 

каси підприємства зазначені кошти.  

При цьому, у разі неповернення таким працівником протягом трьох банківських днів 

авансу на відрядження, сума таких коштів, отриманих платником податку на відрядження або 

під звіт, включається до оподатковуваного доходу такого працівника. 


