
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

від 10 червня 2022 року  

№ 2/14/VIII  

 

Положення 

про туристичний збір  

 

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого 

бюджету. 

 

2. Платників туристичного збору визначено пунктом 268.2 статті 268 Податкового 

кодексу України. 

 

3. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення 

особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення, у розмірі 0,5 

відсотка – для внутрішнього туризму та 1,5 відсотка – для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 

4. База справляння туристичного збору визначено пунктом 268.4 статті 268 

Податкового кодексу України. 

 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

5.1. Справляння туристичного збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких 

місцях проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 

готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, 

садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для 

тимчасового проживання (ночівлі). 

5.2. Справляння туристичного збору здійснюється такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами 

юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового кодексу України, 

фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 

метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" 

підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності 

або на праві користування за договором найму; 

в) уповноважити управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради справляти туристичний збір на умовах договору. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщується та оприлюднюється на 

офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

 

6. Особливості справляння туристичного збору визначено пунктом 268.6 статті 268 

Податкового кодексу України. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909
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7. Порядок сплати туристичного збору та базовий податковий (звітний) період 

визначено пунктом 268.7 статті 268 Податкового кодексу України. 

7.1. Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.  

 

 

 

Секретар міської ради                               підпис                                Олександр СТЕПАНИШИН 

 


