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Оподаткування виплат за роз’їзний характер робіт 

  

Нормативне регулювання 

Поняття «роз’їзний характер роботи» на сьогодні на законодавчому рівні не визначене. З 

метою його тлумачення Мінсоцполітики у листі від 13.09.2006 р. № 905/13/84-06 

рекомендувало звертатись до Положення про виплату надбавок, пов'язаних з пересувним і 

роз'їзним характером робіт в будівництві, затвердженого постановою Держкомпраці та 

Секретаріату ВЦРПС від 01.06.89 р. № 169/10-87.  

Відповідно до цього Положення роз'їзний характер робіт передбачає виконання робіт на 

об'єктах, розташованих на значній відстані від місцезнаходження організації, у зв'язку з 

поїздками у неробочий час від місця знаходження організації (збірного пункту) до місця 

роботи на об'єкті й назад.  

Отже, формально робота з роз’їзним характером передбачає, що об’єкт, на якому 

виконуються роботи, територіально віддалений від місця розташування підприємства, що 

призводить до додаткових затрат власного неробочого часу працівників на дорогу до такого 

об’єкта і назад.  

Однак на практиці поняття «роз’їзний характер робіт» застосовується не лише у випадку 

додаткових затрат власного часу працівників, пов’язаних з віддаленістю об’єкта робіт, але й 

у тих випадках, коли робота працівників постійно проходить в дорозі. Наприклад, це може 

стосуватися водіїв компаній-перевізників, торгових представників тощо. Характер роботи 

цих працівників потребує компенсації підвищених витрат, пов'язаних з їх частим 

переміщенням або відірваністю від постійного місця проживання.  

Такий підхід в цілому не суперечить законодавству про працю. Так, згідно із ст. 13 КЗпП та 

ст. 15 Закону України «Про оплату праці» підприємства самостійно встановлюють форми і 

системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових 

окладів, а також умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та 

інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат в колективних договорах з 

обов'язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та 

галузевою угодами.  

 

 



 
Як зазначає Мінфін у листі від 29.04.2005 р. № 31-03173-03-29/8103:  

• якщо колективним договором визначений перелік посад і професій, робота на яких 

постійно проходить у дорозі і має роз’їзний (пересувний) характер, або така норма 

передбачена трудовим договором (контрактом) між працівником і власником (або 

уповноваженою ним особою), службові поїздки таких працівників не вважаються 

відрядженням, їм встановлюють надбавки до тарифних ставок і посадових окладів, а також 

компенсують витрати на проїзд і наймання житла згідно з постановою КМУ від 31.03.99 р. № 

490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів 

працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і 

будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно 

проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер» (далі – Постанова № 490);  

• якщо ж колективним договором такий перелік посад, професій не передбачений або це не 

обумовлено в трудовому договорі (контракті), поїдки працівників для виконання службового 

доручення поза місцем постійної роботи вважаються відрядженням. За кожен день 

перебування працівника у відрядженні йому виплачують добові. Сума добових визначається 

згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами. За відсутності 

наказу добові витрати не виплачуються.  

Пунктом 1 Постанови № 490 передбачено, що підприємства самостійно встановлюють 

надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких постійно 

проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмірах, передбачених 

колективними договорами. При цьому граничні розміри надбавок працівникам за день не 

можуть перевищувати граничних норм витрат, установлених КМУ для відряджень в 

межах України.  

Крім того, згідно з п. 3 Постанови № 490 в порядку, визначеному КМУ для відряджень у 

межах України і за кордон, зазначеним працівникам відшкодовуються також витрати на 

проїзд до місця відрядження і назад, а також на наймання житлового приміщення.  

Таким чином, переміщення працівників у зв’язку з роз’їзним характером робіт не 

вважається відрядженням, але такі працівники мають право на надбавку до окладу в 

розмірі, що не перевищує розмір добових, а також на компенсацію витрат на проїзд та 

проживання.  

 

 

 

 

 

 



 
Оподаткування виплат працівникам за роз’їзний характер робіт 

Податок на прибуток 

У консультації з Єдиної бази податкових знань зазначається, що платник податку на підставі 

п. 142.1 ПКУ має право врахувати у складі витрат надбавки працівникам, робота яких має 

роз'їзний (пересувний) характер, у разі якщо вони передбачені колективним, трудовим 

договором (контрактом).  

В цьому ж роз’ясненні звертається увага на те, що такі надбавки можуть бути віднесені до 

складу витрат в межах встановлених пп. 140.1.7 ПКУ граничних сум добових, за умови 

оформлення відповідних документів.  

На наш погляд, така позиція контролюючого органу відповідає законодавству, але хотілось 

би звернути увагу на те, що при застосуванні п. 142.1 ПКУ такі надбавки необхідно 

позиціонувати не як заробітну плату, а як інші виплати у грошовій формі, встановлені за 

домовленістю сторін. Це пов’язано з тим, що відповідно до п. 3.16 Інструкції зі статистики 

заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, надбавки 

(польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених 

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 розмірах, визначених чинним законодавством, відносяться до 

складу виплат, що не належать до фонду оплати праці.  

ПДФО 

У консультації з Єдиної бази податкових знань контролюючий орган зазначає, що з метою 

обкладення податком на доходи фізичних осіб доплати (надбавки) до посадових окладів 

працівників за роз'їзний (пересувний) характер роботи у розмірах, передбачених трудовим 

або колективним договором, включаються до складу заробітної плати та 

оподатковуються у її складі відповідно до пп. 164.2.1 ПКУ за ставкою 15 % та/або 17 %.  

Крім того, в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» міститься 

відповідь, в якій зазначено, що відшкодування працівникам із роз’їзним характером 

робіт витрат на проїзд до місця відрядження і назад, а також на наймання житлового 

приміщення слід розглядати як компенсаційні виплати, що включаються до складу 

заробітної плати і оподатковуються за ставкою 15 (17) %, визначеною п. 167.1 ПКУ.  

На нашу думку, позиція контролюючого органу стосовно оподаткування надбавок та 

компенсації витрат на проїзд і проживання є надто фіскальною. Оскільки такі виплати не 

входять до фонду оплати праці, а за економічною суттю прирівнюються до витрат на 

відрядження, то підстав для утримання ПДФО не повинно виникати. Такі висновки 

підтверджуються і судовою практикою з даного питання, зокрема, ухвалами ВАСУ від 

06.11.2013 р. у справі № К/9991/46103/11, від 05.09.2013 р. у справі № К/9991/3347/12, від 

18.04.2013 р. у справі № К/9991/16438/11.  

 



 
ЄСВ 

Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, інших 

юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми 

власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб, 

згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI є сума 

нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову 

заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній 

формі, що визначаються відповідно до Закону «Про оплату праці», та сума винагороди 

фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.  

У свою чергу, надбавки (польове 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, включені до п. 10 розд. І 

Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не 

нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.  

Отже, вищезазначені надбавки не є базою для нарахування єдиного внеску.  

Військовий збір 

Відповідно до пп. 1.2 п. 16
 1

 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об'єктом оподаткування військовим 

збором є, зокрема, доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами.  

Як уже зазначалося вище, надбавка за роз’їзний характер робіт не відноситься до фонду 

оплати праці, а тому, на нашу думку, не повинна входити до бази обчислення військового 

збору.  

Однак контролюючий орган вважає по-іншому. В роз’ясненні з ресурсу «ЗІР» він зазначив, 

що вказана надбавка включається до складу заробітної плати і підлягає оподаткуванню 

військовим збором.   

Отже, як бачимо, впроваджуючи систему роз’їзного характеру робіт, потрібно бути готовим 

до судових спорів з контролюючим органом, оскільки його позиція щодо більшості питань є 

занадто фіскальною.  

Сергій Кучеренко                       консультант,  Група компаній «Кейнас»   
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