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У статті розкрито особливості обліко-
вого забезпечення процесу надання послуг 
в автотранспортних підприємствах. 
Автотранспортні підприємства мають 
певну специфіку діяльності, яка регламен-
тується досить різноманітними норма-
тивними актами, що відповідним чином 
впливає на організацію та методику обліку, 
формує специфічну схему документоо-
бігу. Виділено основні нормативні акти, 
що регламентують види та організацію 
автоперевезень, виділено суб’єкти надання 
послуг з автоперевезень. Наголошено на 
необхідності забезпечення правильності й 
оперативності обліку діяльності суб’єкта 
господарювання з надання послуг пере-
везення. Проаналізовано документальне 
оформлення господарських операцій під 
час надання послуг із перевезення паса-
жирів та вантажів. Розкрито особливості 
документообігу під час пасажирських авто-
перевезень. Акцентовано увагу на вимогах 
до укладання договорів на вантажні авто-
перевезення, складання товарно-тран-
спортних накладних, актів наданих послуг. 
Виокремлено види товарно-транспортних 
накладних. Наведено типову кореспонден-
цію рахунків з обліку надання послуг авто-
перевезень.
Ключові слова: послуги, автоперевезення, 
вантаж, документальне оформлення, облі-
кове забезпечення. 

В статье раскрыты особенности учет-
ного обеспечения процесса предоставле-

ния услуг в автотранспортных предпри-
ятиях. Автотранспортные предприятия 
имеют определенную специфику дея-
тельности, которая регламентируется 
достаточно разнообразными норматив-
ными актами и соответствующим обра-
зом влияет на организацию и методику 
учета, формирует специфическую схему 
документооборота. Выделены основные 
нормативные акты, регламентирующие 
виды и организацию автоперевозок, выде-
лены субъекты предоставления услуг 
по автоперевозкам. Отмечена необхо-
димость обеспечения правильности и 
оперативности учета деятельности 
предприятия по оказанию услуг пере-
возки. Проанализировано документальное 
оформление хозяйственных операций 
при предоставлении услуг по перевозке 
пассажиров и грузов. Раскрыты особенно-
сти документооборота при пассажирских 
автоперевозках. Акцентировано внимание 
на требованиях к заключению договоров 
на грузовые автоперевозки, составле-
ние товарно-транспортных накладных, 
актов оказанных услуг. Выделены виды 
товарно-транспортных накладных. При-
ведена типовая корреспонденция счетов 
по учету предоставления услуг автопе-
ревозок.
Ключевые слова: услуги, автоперевозки, 
груз, документальное оформление, учетное 
обеспечение.

The article describes the specifics of accounting support for the process of providing services at automobile transport companies. Automobile 
transport companies may have the specific activity, as they are regulated by various regulations, which accordingly affects the organization and 
accounting methodology, forms a specific document flow scheme. The latest research and publications on the accounting of business transactions 
for the provision of services in automobile transport companies are analyzed. The main regulations defining the types and organization of automobile 
transport are highlighted. The entities of providing road transport services have been singled out, the possibility of providing road transport services 
by individuals or legal entities has been noted. It is indicated that it is necessary to obtain a license for the provision of road transport services by busi-
ness entities, the existence of a transportation contract, and the use of a public vehicle legally. The order of transportation of passengers of privileged 
categories is given. Emphasis is placed on the need to ensure the correctness and efficiency of accounting for the business entity activities for the 
transportation services provision. The documentation of business transactions for passenger carriage and cargo transportation services is analyzed. 
The list of primary documents for the carriage of passengers by road is offered. Specificity of document flow in passenger road transport are revealed 
of passengers of privileged categories. Emphasis is placed on the requirements for setting up contracts for trucking, drawing up consignment notes, 
acts of services rendered. The types of consignment notes are highlighted. Emphasis is placed on the possibility of compiling the primary document 
in electronic form with the electronic signature of the responsible persons. The explanations of the tax authorities on the consequences of the lack of 
transport documentation confirming the receipt of freight services for the taxation of business transactions purposes are considered. The features of 
taxation of transactions for the provision of transportation services are revealed, in particular, the VAT rate, the date of accrual and the procedure for 
documentary proof are given. The typical correspondence of accounts of rendering of services of trucking is resulted.
Key words: providing services, carriage of passengers, trucking, documentation of business transactions, accounting support.

Постановка проблеми. Виробнича діяльність 
автотранспортних підприємств досить різнома-
нітна: автотранспортні послуги можна поділити на 
пасажирські перевезення, вантажні та вантажно-
пасажирські; транспортними послугами користу-
ються більшість галузей економіки і населення. 
Автотранспортні підприємства мають певну специ-
фіку діяльності, яка регламентується досить різно-
манітними нормативними актами, що відповідним 
чином впливає на організацію та методику обліку, 

формує специфічну схему документообігу. Здій-
снюючи діяльність з надання послуг автопереве-
зень, суб’єкти господарювання мають забезпечити 
правильність і оперативність обліку своєї діяль-
ності, що зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З огляду на затребуваність автопослуг, можемо 
відзначити доцільність досліджень облікового 
забезпечення цієї діяльності. А.А. Лічман акцен-
тує увагу на важливих моментах бухгалтерського 
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обліку транспортних послуг, одні з яких пов'язані 
з розрахунками з контрагентами, інші – з ураху-
ванням витрат на транспорт, а також на нюансах 
в оподаткуванні, які зумовлені необхідністю доку-
ментального підтвердження процесу надання 
автопослуг [5]. С.Я. Ковальчук, А.О. Цуркан при-
святили свої дослідження особливостям організа-
ції та здійснення міжнародних автотранспортних 
перевезень, специфіці їх оподаткування та обліко-
вого відображення [3]. Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк 
звертають увагу на формування виробничих 
витрат, зумовлених перевезеннями та експлуата-
цією автомобільного транспорту, а також на каль-
кулювання собівартості автотранспортних послуг 
[2]. Фахівці з питань обліку і оподаткування також 
присвячують достатньо уваги тлумаченню норма-
тивних актів та офіційних роз’яснень ДФС щодо 
оптимізації бухгалтерського обліку й оподатку-
вання автопослуг [4; 6].

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
розкритті особливостей документального оформ-
лення та відображення в обліку процесу надання 
послуг в автотранспортних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Основними 
нормативними актами, що регламентують види 
та організаційні аспекти автоперевезень, є Закон 
«Про автомобільний транспорт» № 2344-III  
от 05.04.2001 р. (в редакції від 16.10.2020 р.), 
Правила перевезень вантажів автомобільним 
транспортом в Україні № 363 від 14.10.1997 р.  
(в редакції від 12.07.2019 р.). Зазначений закон 
поділяє автотранспортні послуги на пасажирські, 
вантажні та вантажно-пасажирські. 

Відповідно до ст. 40 Закону № 2344 паса-
жирським перевізником вважається суб’єкт під-
приємництва, який згідно із законодавством та 
на підставі одержаної ліцензії за договором на 
перевезення пасажирів надає послуги винятково 
автомобільним транспортним засобом загаль-
ного користування, за умов його використання на 
законних підставах.

Відповідно до п. 1 Правил № 363, перевізником 
виступає юридична або фізична особа, зареєстро-
вана як суб'єкт підприємництва, що надає послуги 
з перевезення вантажів або здійснює перевезення 
вантажів автотранспортом за власний кошт.

Свої відносини із замовниками перевізники 
будують на підставі договорів. Договір на пере-
везення пасажирів в письмовому вигляді уклада-
ється між перевізником і замовником (наприклад, 
автовокзалом). Як правило, договори на переве-
зення між пасажирами - фізичними особами та 
перевізником письмово не укладається. В даному 
випадку своєрідним договором виступає квиток 
на проїзд, який є підставою для здійснення пра-
вових дій, гарантій забезпечення здоров’я і життя 
пасажирів, а також фіксує кількість і якість послуг 
для пасажирів. Відзначимо, що договір на переве-

зення вантажів автомобільним транспортом може 
укладатися між перевізником та вантажовідправ-
ником, або між перевізником та вантажоодержу-
вачем. Відповідно до ст. 909 Цивільного кодексу 
України в договорі на перевезення вантажу міс-
титься зобов’язання перевізника доставити ван-
таж, довірений їй відправником, до відповідного 
пункту призначення та видати цей вантаж одержу-
вачу (особі, що має право на одержання вантажу), 
а також зобов’язання відправника сплатити вста-
новлену плату за перевезення вантажу. 

Пд час надання послуг з перевезення паса-
жирів автомобільним транспортом (в тому числі 
таксі) необхідно мати такі документи (рис. 1).

Законодавством України для окремих кате-
горій громадян передбачений пільговий та без-
коштовний проїзд в автомобільному транспорті. 
Перевізники, незалежно від форми власності, 
мають самостійно забезпечувати себе за рахунок 
основної діяльності, тобто отримувати доходи від 
оплати пасажирами проїзду та оплати переве-
зення пільгових категорій пасажирів, яку повинні 
здійснювати замовники транспортних послуг, на 
що йдуть кошти з відповідних бюджетів. 

Замовниками послуг з перевезення пасажирів 
автотранспортом на міських та приміських маршру-
тах, де перевозять найбільше пільговиків, є міські 
та районні державні адміністрації. Законом України 
«Про автомобільний транспорт» передбачено, що 
відносини пасажирського перевізника з органами 
виконавчої влади визначаються договором про пере-
везення пасажирів автобусним маршрутом загаль-
ного користування, в якому визначається державне 
замовлення на соціально важливі послуги автотран-
спорту загального користування, види й обсяги піль-
гових перевезень та порядок компенсацій пасажир-
ським перевізникам збитків від цих перевезень та від 
перевезень за регульованими тарифами. 

Система надання пільг на проїзд ґрунтується 
на принципі відшкодування автопідприємствам 
втрат доходів від перевезень пільгових пасажирів 
за рахунок субвенції з Державного бюджету Укра-
їни. Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування зобов’язані надати перевізникам, 
які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та 
перевезення пасажирів за регульованим тари-
фами, компенсацію відповідно до закону.

Автомобільному перевізнику, який здійснює 
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, забороняється відмов-
лятися від пільгового перевезення, крім випадків, 
передбачених законом. За безпідставну відмову 
перевізником у пільговому перевезенні передба-
чено відповідальність у вигляді адміністративно-
господарського штрафу в розмірі десяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Види та обсяги пільгових перевезень уста-
новлюються замовленням, у якому визначається 
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порядок компенсації автомобільним перевізни-
кам, які здійснюють перевезення пасажирів на 
маршрутах загального користування, збитків від 
цих перевезень.

Розрахункова сума компенсації на пільговий 
проїзд визначається за формулою:

Р=П * К * С,                            (1)
де Р – розрахункова сума компенсації;
П – кількість перевезених платних пасажирів;
К – коефіцієнт співвідношення кількості без-

платних і платних пасажирів;
С – собівартість перевезення одного пасажира, 

яка не більше від встановленого тарифу.
Кількість платно перевезених пасажирів для 

нарахування сум компенсаційних виплат визнача-
ється відповідно до документів первинного обліку, 
що підтверджують фактичні обсяги перевезень 
платних пасажирів та застосовуються при розра-
хунках обсягів компенсаційних виплат, а саме ста-
тистичні звіти за формами 2-тр (річна) та 51-авто.

Коефіцієнт співвідношення кількості безплат-
них і платних пасажирів визначається шляхом 
обстеження пасажиропотоку. Для цього щоквар-
тально, у першій декаді місяця, наступного за 
звітним періодом, проводиться облік пільгового 

складу пасажирів за категоріями, що користуються 
правом безкоштовного або пільгового проїзду та 
по яких передбачаються компенсаційні виплати.

Основним документом, який складається 
під час надання послуг автомобільних вантаж-
них перевезень, виступає товарно-транспортна 
накладна. Цей документ складається вантажовід-
правником для оформлення перевезення вантажу 
відповідно до умов укладеного договору і є під-
ставою для проведення остаточних розрахунків за 
надані послуги з перевезення вантажу. Оформлена 
належним чином товарно-транспортна накладна 
має бути у водія автотранспортного засобу під час 
здійснення перевезень вантажу за умовами дого-
вору на перевезення. Відповідно до п. 11.4 Пра-
вил № 363 товарно-транспортну накладну оформ-
ляє замовник послуги перевезення, як правило, 
її виписує вантажовідправник, оскільки саме він 
володіє повною інформацією про вантаж, який 
слід відзначити у первинному документі. 

Якщо вантаж має супроводжувати представник 
замовника, то в товарно-транспортній накладній 
фіксуються відомості про представника, а також 
про документ, в якому міститься уповноваження 
цієї особи на супровід вантажу. Уповноваження на 

Документи, які необхідно мати при наданні послуг 
з перевезення пасажирів

Перевізник Водій

ліцензія на право 
надання послуг

документ, що засвідчує 
використання автотранспорту 

на законних підставах

паспорт маршруту

договір із замовником 
на перевезення пасажирів

посвідчення водія

розклад руху

дозвіл замовника 
на перевезення

дорожній лист*

схема маршруту

свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу

таблиця вартості проїзду, 
завірена керівником
автотранспортного 

підприємства

Рис. 1. Документи, які необхідно мати при наданні послуг з перевезення пасажирів

* у тексті Закону № 2344 поняття "дорожній лист" виключено, але згідно з позицією фіскальної служби дорож-
ній лист має бути розроблений підприємством самостійно і затверджений в наказі про облікову політику
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отримання вантажу в інтересах юридичної особи 
або фізичної особи-підприємця, може бути під-
тверджено в самому письмовому договорі, дові-
реності довільної форми з врахуванням норм 
Цивільного кодексу, акті органу юридичної особи 
(наприклад, наказі на отримання цінностей). 

Основні вимоги до заповнення і реквізити ТТН 
наведено на рис. 2.

Відзначимо, що ТТН можна складати у папе-
ровій та електронній формі. Супровідні документи 
формують та додають до ТТН в тій формі, в якій 
складено ТТН (паперовій чи електронній). ТТН 
в електронній формі оформляють за допомогою 
електронного цифрового підпису відповідальної 

особи вантажовідправника, вантажоодержувача, 
водія та експедитора.. Створення, відправлення, 
передавання, одержання, зберігання, оброблення, 
використання, знищення ТТН, складеної в елек-
тронній формі, здійснюється відповідно до Законів 
України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Для окремих видів перевезень передбачено 
спеціалізовані форми ТТН (табл. 1).

Зазначимо, що згідно з роз’ясненнями подат-
ківців (ЗІР: категорія 102.02) у разі відсутності 
первинної товарно-транспортної документації, 
яка підтверджує факт отримання послуг з пере-
везення вантажу, зокрема товарно-транспорт-

ТТН

назва документа; дата і місце складання

найменування (прізвище, ім’я, 
по батькові) перевізника або 
експедитора, замовника, 
вантажовідправника,
вантажоодержувача

найменування 
та кількість 
вантажу

Можна додати документ із зазначенням відомостей про 
вантаж і вказати, що додається документ, без якого 
ТТН вважається недійсною і не може бути використана 
для розрахунків із замовником

У разі коли вантажовідправник, 
вантажоодержувач товарів і замовник 
послуг з перевезення є однією і тією ж 
особою, ці поля будуть заповнені 
однаково

відомості
про вантаж

Зазначають кількість місць вантажу (наприклад, 
кількість мішків, ящиків, бочок, контейнерів тощо

пункт наванта-
ження і пункт
розвантаження

є обов’язковими реквізитами

Вказують повну юрадресу (населений пункт, вулицю, 
будинок), за неможливості – відповідну 
адміністративно-територіальну одиницю

супровідні
документи
на вантаж

Залежно від виду вантажу це можуть бути 
ветеринарні, санітарні і якісні документи 
(сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо)

реквізити паперова або електронна форма

Рис. 2. Вимоги до заповнення і реквізити товарно-транспортної накладної

Таблиця 1
Види товарно-транспортних накладних

Вид перевезень Вид ТТН Нормативний акт
перевезення алкогольних напоїв форма № 1-ТН (алкогольні напої) затверджено наказом № 154
перевезення спирту етилового форма № 1-ТН (спирт) затверджено наказом № 154
перевезення високооктанових 
кисневмісних добавок форма № 1-ТН (вкд) затверджено наказом № 154

перевезення нафтопродуктів (нафти) форма № 1-ТТН (нафтопродукт). затверджено наказом № 281
перевезення хлібобулочних виробів форма № 1-ТТН (хліб) затверджено Наказом № 153
перевезення молочної сировини формою № 1-ТН (МС) затверджено Наказом № 457
перевезення деревини форма ТТН- ліс затверджено Наказом № 961
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ної накладної, на підставі якої всі операції відо-
бражаються в бухгалтерському обліку, платники 
податків при визначенні фінансового результату 
діяльності до оподаткування відповідно до правил 
обліку не мають підстави для врахування вартості 
таких послуг при формуванні собівартості при-
дбаних і реалізованих цінностей, виконаних робіт 
та наданих послуг. Якщо вантажні автопереве-
зення здійснюються підприємством для власних 
потреб, то оформлення товарно-транспортної 
накладної не є обов’язковим для водія юридич-
ної або фізичної особи. У такому випадку пере-
візник має скласти накладну або інший документ, 
який би підтверджував право власності на вантаж  
(лист № 5615/25/10-14).

Акт наданих послуг є первинним документом, 
який підтверджує факт здійснення господарської 
операції – перевезення вантажу. На дату скла-
дання акта наданих послуг перевізник визнає 
дохід. Навантаження за своєю суттю є тільки почат-
ком надання послуги, тому на дату навантаження 
складати акт ще не можна. Фактичне надання 
послуги можна фіксувати лише після завершення 
перевезення, отже, доцільним є оформлення акту 
на дату завершення надання послуги, тобто дату 
доставки та розвантаження цінностей, які перево-
зяться. Акт наданих послуг є підставою для відо-
браження доходів та собівартості наданих послуг 
автоперевезень.

Відповідно до п. 185.1 ПКУ послуги з авто-
перевезення виступають об’єктом обкладення 
податком на додану вартість, якщо місце поста-
чання цих послуг знаходиться на митній території 
України. Отже, місцем постачання послуг з пере-
везення пасажирів і вантажів, виступає місце фак-

тичного постачання послуг – за місцем реєстра-
ції постачальника (п. 186 ПКУ). Якщо перевізник 
зареєстрований платником ПДВ, то він відобра-
жає податкове зобов’язання з ПДВ за основною 
ставкою (20 %) на дату першої з подій: або отри-
мання оплати від замовника за послуги автопере-
везення, або оформлення документа, що підтвер-
джує факт здійснення перевезення (оформлення 
акта надання послуг перевезення). Для підтвер-
дження факту виникнення податкових зобов’язань 
з ПДВ перевізник формує податкову накладну на 
ім’я замовника. В податковій накладній зазнача-
ється одиниця виміру послуги перевезення: у вар-
тісному вираженні або у прив’язці ціни до кіломе-
тражу. Податкова накладна засобами програмного 
забезпечення реєструється в ЄРПН. 

Відповідно до вимог Правил № 363, листу  
№ 5615/25/10-14 для розрахунку за послуги пере-
везення вантажів перевізник виписує рахунок 
замовнику в довільній формі в термін не пізніше 
трьох днів після виконання автоперевезення, при 
цьому до рахунку додають товарно-транспортну 
накладну. Цей же нормативний акт визначає необ-
хідність складання акту, якщо наявне псування, 
пошкодження вантажу, виявлені розбіжності між 
перевізником і вантажовідправником (вантажоо-
держувачем), що може бути підставою для матері-
альної відповідальності. Якщо передбачено пере-
вантажувати вантаж у процесі автоперевезення 
на інший автотранспортний засіб, то відповідно 
до Правил № 31-11410-06-5/4339 складається акт 
про перевантаження.

У бухгалтерському обліку доходи, отримані 
від надання послуг з автомобільних переве-
зень, автотранспортні підприємства фіксують за 

Таблиця 2
Типова кореспонденція рахунків з обліку надання послуг автоперевезень

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит

1. Якщо договором передбачено предоплату послуг:
Отримано передоплату за послуги перевезення 311 681
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 643 641
Надано послуги перевезення 361 703
Списано податкові зобов’язання з ПДВ 703 643
Відображено залік заборгованостей 681 361

2. Якщо договором передбачено оплату після надання послуг:
Надано послуги перевезення 361 703
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 703 641
Оплачено послуги з автоперевезень 311 361

3. Відображено витрати з надання автопослуг:
Нараховано заробітну плату водію 23 661
Нараховано ЄСВ на заробітну плату водія 23 651
Списано на витрати паливно-мастильні матеріали 23 203
Витрати списано на собівартість реалізованих послуг 903 23

4. Відшкодування вартості перевезень пасажирів пільгових категорій
Отримано на поточний рахунок суму відшкодування 311 482
Визнано дохід від цільового фінансування 482 718
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кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг». Витрати на виробництво авто-
транспортних послуг відображають за дебетом  
рахунку 23 «Виробництво», за кредитом якого 
виробничу собівартість автомобільних послуг спи-
сують в дебет субрахунку 903 «Собівартість реа-
лізованих робіт і послуг». Типову кореспонденцію 
рахунків з обліку надання послуг автоперевезень 
узагальнено в таблиці 2. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, специфіка діяльності автотранспортних 
підприємств, яка регламентується досить різно-
манітними нормативними актами, формує специ-
фічну схему документообігу. Надавати послуги з 
автоперевезень можуть як фізичні, так і юридичні 
особи за умов отримання суб’єктами господарю-
вання ліцензії на надання послуг автоперевезень, 
наявності договору перевезення, використання 
автомобільного транспортного засобу загаль-
ного користування на законних підставах. Наве-
дене документальне оформлення господарських 
операцій під час надання послуг з перевезення 
пасажирів та вантажів забезпечує правильність 
і оперативність обліку послуг автоперевезень. 
Порядок відображення послуг автоперевезень 
на рахунках обліку враховує вимоги податкового 
законодавства в контексті діяльності автотран-
спортних підприємств.
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