
Алгоритм заповнення декларації з туристичного збору 2019 

№ реквізиту 
(рядка) 

Як заповнити 

Розділ І. Загальні відомості 

Кількість 
поданих 

декларацій 

У даному полі вказуємо цифру від 1 до 4 кількості поданих декларацій за рік. Наприклад, 
декларація за І півріччя буде мати цифру 2, так як декларація за І квартал була під номером 
1 і т.д. Кожний тип декларацій нумеруємо окремо, тобто якщо подавали уточнюючу, то 
вона в загальну нумерацію не входить. 

1 

Ставимо відмітку “˅” щодо обраного типу податкової декларації: 

 звітна – якщо подаємо декларацію вперше (звичайна ситуація); 
 звітна нова – якщо виявили помилку і звітна дата ще не настала. Декларація з 

такою позначкою відміняє попередню й зараховується як подана (без штрафних 
санкцій); 

 уточнююча – якщо виявили помилку уже після звітної дати (або за минулі звітні 
періоди) і для цього подаємо окрему уточнюючу декларацію. Тут уже буде штраф і 
пеня, які розраховуються в ряд. 8-9 розділу ІІ. Інший спосіб виправити таку помилку 
– уточнити показник минулої декларації при подачі поточної декларації. 

2 Вказуємо період, за який звітуємо. В уточнюючій декларації дане полене не заповнюємо. 

3 
Заповнюємо лише для декларації з позначкою “уточнююча” або якщо виправляємо 
помилку у минулому періоді, використовуючи поточну декларацію. Це період, у якому 
виправляємо помилку. 

4 Заповнюємо стандартні реквізити юрособи чи ФОП. 

5 
Вказуємо найменування органу ДФС. Декларація подається до місцевого податкового 
органу за місцезнаходженням платника податку, де він перебуває на обліку. 

6 
Шукаємо код адміністративно-територіальної одиниці у класифікаторі КОАТУУ. Нагадуємо, 
що ставки податку діють тільки для певної території. Збір може бути навіть відсутній, якщо 
місцева рада не затвердила його (нульовий). 

Розділ ІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з туристичного збору 

1 У першому рядку рахуємо суму рядків 1.1, 1.2, 1.3 та 1.4-1.х (якщо додавали нові рядки). 
Дана сума накопичувана та відображає зобов’язання з туристичного збору не за звітний 
квартал, а за весь час з початку року. 

1.1, 1.2, 1.3 і 
т.д. 

Вказуємо об’єкт оподаткування, по якому рахується туристичний збір, наприклад, “Готель 
“Президентський”. Якщо декларант володіє декількома  готелями чи іншими об’єктами 
оподаткування, то рекомендуємо у дужках зазначати їх адресу. Це ж саме стосується 
квартир, житлових будинків тощо. Якщо рядків не вистачає, то додаємо нові. 

Ряд. 1 кол. 3 

І тут починається саме цікаве. Через застарілість бланку декларації у 2019 році тут замість 
вартості проживання (ночівлі) наводимо тут кількість діб проживання (роз’яснення ДФС ЗІР 
123.04). Виходить, що назва колонки просто ігноруємо при заповненні. 

Кількість діб наводимо за період з початку року, а не кварталу. 

Добу визначаємо за такими правилами: 

 початок від 12 год дня (!) до 12 год наступного дня (всього – 24 години); 
 будь-яку “зайву” годину до чи після 12:00 (дня) округлюємо до повної доби. ПКУ не 

передбачає іншого періоду проживання, ніж доба. 

Дані правила складено на основі роз’яснень: ДФС у ЗІР 123.02, листа Мінекономрозвитку 
від 18.02.2019 р. № 4501-06-7002-03 (з цим листом погоджуються і податківці). 

http://dovidnyk.in.ua/directories


Для прикладу зверніть увагу, як визначається кількість діб у різних ситуаціях: 

 особа поселилася о 12:00 5 серпня 2019 року та виселилася о 12:00 7 серпня 2019 
року. Це 2 доби (5-6, 6-7); 

 особа поселилася о 19:00 5 серпня 2019 року та виселилася 6 серпня 2019 року о 
09:00. Буде вважатися повна 1 доба, хоча особа прожила в готелі всього 14 годин; 

 особа  поселилася о 09:00 5 серпня 2019 року та виселилася о 14:00 7 серпня 2019 
року. Це 4 доби. Повні 2 доби по 24 години + додаткові “округлені” 2 доби. 

При бронюванні та попередній оплаті проживання туристичний збір не сплачується, так як 
оплата і бронювання ще не означає заселення, а збір сплачується лише перед заселенням 
(лист ДФС від 30.01.2019 р. № 312/ІПК/10-36-12-03). 

Ряд. 1 

Кол. 4 

Вказуємо ставку туристичного збору, який прив’язується до мінімалки (4173 грн у 2019 р.) 
Ставки беремо з постанови місцевої ради. Наприклад, Чернігівська міська рада зрівняла 
ставки і для іноземців і резидентів і зробила туристичний збір 0,5%. Максимальні ж ставки 
за ПКУ: 

 0,5% мінімалки – внутрішній туризм; 
 5% мінімалки – зовнішній туризм. 

Виходить, що у 2019 р. максимальний збір – 208,65 грн/доба для іноземців в 20,87 
грн/доба для резидентів. У разі, якщо місцева рада встановила туристичний збір з 
запізненням, наприклад, з 13.02.2019 р., то протягом 01.01.2019 р. – 12.02.2019 р. ставка 
туристичного збору вважається мінімальною, тобто нульовою (лист ДФС від 19.03.2019 р. 
№ 1110/6/99-99-12-02-03-15/ІПК). Також на цю тему є лист ДФС від 02.05.2019 р. № 
1927/6/99-99-12-02-03-15/ІПК. 

Ряд. 1 кол. 5 

Заповнюємо як добуток кількості днів (ряд. 1 кол. 3), ставки (ряд. 1 кол. 4) та мінімальної 
зарплати (4173 грн у 2019 р.). Формулу у шапці декларації ігноруємо як застарілу 
(роз’яснення ДФС 123.04 ЗІР). Сума має бути у гривнях з копійками (тобто 2 знаки після 
коми). 

2 Вказуємо суму туристичного збору з минулих декларацій за 2019 рік. 

3 
Розраховуємо суму туристичного збору, яка має бути сплачена за звітний квартал: різниця 
між ряд. 1 та ряд. 2. 

4 
Заповнюємо, якщо виправляємо помилку (через поточну або уточнюючу декларацію). Це та 
сума з графи 3 минулої декларації, яку коригуємо (неправильна сума). 

5 Заповнюємо, якщо виправляємо помилку. Це правильна сума. 

6 
Заповнюємо, якщо виправляємо помилку. Це різниця між правильною і неправильною 
сумою (ряд. 5 – ряд. 6). Якщо цифра позитивна, то це недоплата. У даному рядку 
зазначається сума такої недоплати (для переплати – ряд. 7). 

7 
Заповнюємо, якщо виправляємо помилку. Це різниця між правильною і неправильною 
сумою (ряд. 5 – ряд. 6). Якщо цифра від’ємна, то це переплата. У даному рядку зазначається 
суму цієї переплати. 

8 

Заповнюємо, якщо виправляємо помилку і є недоплата. Ряд. 6 множимо на: 

 3% – якщо подаємо уточнюючу декларацію і штраф було сплачено до її подачі; 
 5% –  якщо помилку виправляємо за минулий період, використовуючи поточну 

декларацію. 

9 
Розраховуємо суму пені за кожний день, починаючи з 1-го робочого дня, наступного за 
останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день 
сплати. Розмір – 120% річних облікової ставки НБУ. 

10 

Заповнювати не обов’язково. Це треба, якщо подаємо до ДФС разом з декларацією певні 
роз’яснення, наприклад, щодо існуючих об’єктів оподаткування, виявленої помилки. 
Доповнення складаються у довільній формі. Тут вказуємо кількість аркушів і нижче 
описуємо, що містить доповнення (копії документів, квитанцій, пояснення тощо). 

 


