
До якого контролюючого органу подається податкова 

декларація з туристичного збору податковим агентом? 
 

ЗІР, категорія 123.03 

Відповідно до п.п. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України                        

від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) згідно з 

рішенням сільської, селищної та міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, 

що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 

справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з п.п. 268.7.2 п. 268.7 ст. 268 ПКУ, фізичними 

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

проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб 

з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. «б» 

п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на 

праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською 

радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, 

укладеного з відповідною радою. 

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до 

податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками                        

до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі 

рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної 

громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад (п.п. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 ПКУ). 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає 

послуги з тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 

агента туристичного збору в контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу 

(п.п. 268.7.2 п. 268.7 ст. 268 ПКУ). 

Згідно з п. 63.3 ст. 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники 

податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за 

місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем 

проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх 

підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які 

пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) 

у порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011№ 1588 

«Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (у редакції наказу 

Мінфіну від 22.04.2014 № 462) із змінами та доповненнями (далі – Порядок). 



Підпунктом 7.1 п. 7 Порядку визначено, якщо відповідно до законодавства в 

платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, 

звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на 

території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, 

виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то 

такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у 

відповідному контролюючому органі. 

Таким чином, декларація з туристичного збору подається податковим агентом за 

його місцезнаходженням до контролюючого органу де він перебуває на обліку. 

При цьому, якщо надаються послуги з тимчасового розміщення в місцях проживання 

(ночівлі) не за місцем реєстрації податкового агента, який має підрозділи без статусу 

юридичної особи або фізичною особою – підприємцем, то податковий агент зобов’язаний 

стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі, 

як податковий агент туристичного збору. 


