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Серед розрахункових операцій особливе місце займають розрахунки з 
підзвітними особами, які є на кожному підприємстві, незалежно від форми власності та 
галузі діяльності. Оскільки, операції по розрахунках з підзвітними особами, 
відображаються і в податковому, і в фінансовому обліку, то на них необхідно звернути 
особливу увагу. Щодо фінансового обліку — усі суми, які витрачені підзвітною особою 
і затверджені керівником включаються до витрат підприємства. 

Актуальність теми пов’язана із необхідністю видачі з каси готівки працівникам 
під звіт у процесі господарської діяльності на господарські витрати та службові 
відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними 
особами.  

Підзвітними особами є працівники даної установи, яким в обмежених розмірах 
видаються аванси на здійснення деяких операційно-господарських витрат.  

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку розрахунків з 
підзвітними особами є:  визначення персоналу штатних працівників, які мають право 
отримувати кошти під звіт; 
 встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо кожного структурного 
підрозділу установи; 
 своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах; 
 правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до 
неї; 
 організація розрахунку підзвітної суми; 
 чітке документування розрахунків; 
 визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за 
витраченими підзвітними коштами. 

Отже, для раціональної організації бухгалтерського обліку необхідно:  
а) вивчити особливості технології та організації роботи підприємства, які 

впливають на облік;  
б) врахувати можливості підприємства щодо кадрового забезпечення та 

використання обчислювальної техніки;  
в) проаналізувати економічні взаємозв'язки між структурними підрозділами та 

бухгалтерією підприємства.  
Це визначає організацію бухгалтерського обліку, яка може бути 

централізованою або децентралізованою. Щоб запобігти надмірного збільшення 
заборгованості за підприємством перед працівниками по розрахунках з підзвітними 
особами, потрібно посилити контроль за розрахунками та вчасно погашати 
заборгованість. 


