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Державна податкова служба України розглянула звернення Підприємства щодо 
надання індивідуальної податкової консультації з питання справляння  туристичного 
збору (далі – Збір), та, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі − 
Кодекс), повідомляє. 

Підприємство поінформувало, що за ним закріплена база відпочинку у селі 
Літки Броварського району Київської області (далі – База відпочинку), на якій 
організовується відпочинок працівників Підприємства та сторонніх осіб і 
організацій, вказана база закріплена за Підприємством на праві господарського 
відання.   

Підприємство, посилаючись на рішення Літківської сільської ради від 
10.07.2020 № 1860-44-VII «Про встановлення місцевих податків та зборів на 
території Літківської сільської ради на 2021 рік» (далі – Рішення № 1860),  запитує, 
чи є Підприємство податковим агентом зі справляння Збору.  

Справляння Збору здійснюється згідно із ст. 268 Кодексу.  

Відповідно до п.п. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 Кодексу перелік податкових агентів, 
уповноважених на справляння Збору, визначається згідно з рішеннями сільських, 
селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно 
із законом та перспективним планом формування територій громад (далі – Ради), 
цей перелік та інформація про податкових агентів розміщується на офіційному веб-
сайт Ради.  

Рішенням № 1860 Підприємство визначено податковим агентом зі справляння 
Збору при наданні послуг з тимчасового розміщення осіб на Базі відпочинку.  

Отже, якщо Підприємство (у особі адміністрації Бази відпочинку) надає 
послуги з тимчасового розміщення осіб на Базі відпочинку, або з Підприємством (у 
особі адміністрації Бази відпочинку) Літківською сільською радою укладено 
відповідний договір щодо уповноваження справляти Збір, то Підприємство є 
податковим агентом зі справляння Збору. 

Відповідно до п.п. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Кодексу платниками Збору є 

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на 

територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про 

встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Кодексу. 

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

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

реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 
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податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за 

місцезнаходженням підрозділу (п.п. 268.7.2 п. 268.7 ст. 268 Кодексу). 

Оскільки База відпочинку розташована не за місцем реєстрації Підприємства, 

то Підприємство має зареєструвати Базу відпочинку як податкового агента Збору у 

контролюючому органі, до повноважень якого відноситься село Літки. До цього 

обов’язки податкового агента має виконувати Підприємство. 

Разом з цим зазначаємо, що згідно з п. 4 Порядку надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 березня  2006  року  № 297  (далі – Порядок),  до  послуг  з  тимчасового 

розміщення (проживання) не належать розміщення юридичною особою своїх 

працівників у засобі розміщення, що йому належить, розміщення осіб, які 

навчаються у навчальному закладі, у засобі розміщення, що належить цьому 

закладу. 

Отже, проживання працівників на Базі відпочинку, яка належить (обліковується 

на балансі) Підприємству, не відноситься до послуг з тимчасового проживання, тому 

не є підставою для справляння Збору в розумінні п.п. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 

Кодексу, а працівники Підприємства  не є платниками Збору.  

У разі розміщення на Базі відпочинку інших осіб, які не є а працівниками 

Підприємства, то такі особи є платниками Збору, а Підприємство – податковим 

агентом зі Збору. 

Повідомляємо, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

12 червня 2020 р. № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Київської області» Літківська 

сільська рада увійшла до складу Зазимської територіальної громади. 

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію 

(п. 52.2 ст. 52 Кодексу). 

 


