Підзвітна сума, призначена для представницьких витрат юридичної особи, підлягає оподаткуванню
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Визначення представницьких витрат надано наказом Мінфіну від 14.09.2010 р. № 1026
«Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку
їх витрачання» (далі – Наказ), відповідно до п. 2 якого представницькими вважаються
витрати бюджетних установ на прийом і обслуговування іноземних представників і
делегацій, які прибули на запрошення для проведення переговорів з метою здійснення
міжнародних зв’язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва.

До представницьких належать витрати, пов’язані з проведенням офіційного прийому
(сніданку, обіду, вечері) представників, транспортним забезпеченням, заходами
культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг
перекладача, який не перебуває у штаті установи, оплатою номерів у готелях. Вимоги
Наказу, тобто норми коштів на представницькі цілі, є обов’язковими виключно для
бюджетних установ, інші підприємства даний документ можуть використовувати як
допоміжний (довідковий).

Відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування платника податку (як резидента, так
і нерезидента) є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який
складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих)
протягом такого звітного податкового місяця.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включаються кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і
розраховані згідно із п. 170.9 ПКУ.

Разом з тим, згідно з п. п. 164.2.11 ПКУ до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку включаються 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
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ПКУ.

Так, п.п. «б» п.п. 170.9.1 ПКУ встановлено, що податковим агентом платника податку під
час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним
протягом встановленого п.п. 170.9.2 ПКУ строку, є особа, що видала таку суму під звіт
для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала,
- у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

До суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально
підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих
платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів,
презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, у
встановлених межах, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними
цілями.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про рекламу» реклама – це інформація про особу чи
товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати
або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи
товару.

Особа – це фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа
будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

Товар – будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи,
послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності.

Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку (уповноваженої особи) кошти (готівкові, безготівкові, використання
корпоративних платіжних карток), отримані від роботодавця платником податку під звіт
на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку,
придбання та розповсюдження подарунків за умови дотримання усіх вимог,
встановлених п. 170.9 ПКУ. При цьому, обов’язковою умовою є рекламна спрямованість
витрат, здійснених за рахунок таких коштів, та їх документальне підтвердження.
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Таким чином, сума отримана під звіт (компенсована фізичній особі, яка витратила власні
кошти) для проведення представницьких витрат юридичної особи (не в рекламних цілях)
підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.
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