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СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ
Туристичний збір є місцевим за рівнем справляння. Як правило, він зараховується до
міського бюджету. Фінанси отримані від збору спрямовуються адміністрацією управління на
розвиток туристичної інфраструктури. Збір поширений не тільки на курортах, а й по всій
території країни. Збір сплачують усі громадяни країни, іноземці та особи без громадянства, що є
туристами. За ПКУ п.268.2.2 збір не сплачують діти, інваліди, ветерани, співробітники
у відрядженні, місцеві, туристи, які прибули по путівці і учасники з ліквідації ЧАЕС.
Особи, які сплачують туристичний збір, платять 0,5–5% від МЗП.
Найбільше сум даного збору в бюджет України надходить від туристичних регіонівлідерів. Обсяги збору за різні роки дуже залежать від зовнішніх факторів і подій в світі. Дані
щодо обсягу туристичного збору по регіонам України за 2016 роки наведені на рис. 1.
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Рис. 1. Суми туристичного збору по регіонам України, млн. грн.

З кожним роком все більше фінансів надходить до бюджету від туристичного збору. Якщо
в 2016 році загальна сума надходження туристичного збору сягала 54 млн. гривень, то
в 2019 році за даними ДПС туристичний збір сягав понад 126 мільйонів гривень [1].
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А в 2020 туристичний збір зібрано в сумі 130 мільйонів гривень. Суттєво зросла частка збору
від міста Київ.
До місць в яких туристи проживають і за ночівлю в яких платиться туристичний збір
відносяться: готелі, мотелі, хостели, гуртожитки, кемпінги, житловий будинок, дачний будинок,
прибудова.
Особи, які є споживачами послуг внутрішнього туризму, платять до 0,5% від розміру
мінімальної заробітної плати (до 23,62 грн на добу в 2020 році), особи які є споживачами послуг
в’їзного туризму, платять до 5% від розміру мінімальної заробітної плати (до 236,15 грн на добу
в 2020 році).
Податковими агентами з туристичного збору можуть бути (рис. 2).
Податкові агенти
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Рис. 2. Різновиди податкових агентів з туристичного збору
Джерело: складено на основі [2]

Базовим періодом по сплаті туристичного збору є квартал. Це означає, що податковому
агенту кожні 3 місяці потрібно перераховувати суми отриманого туристичного збору і скласти
про суми збору (зобов’язання) декларацію [2].
Отже, значення туристичного збору для розвитку регіону полягає в фінансовому забезпеченні бюджету. Тенденція зі щорічним збільшенням обсягу туристичного збору збільшує
наповнення бюджетів усіх рівнів. Фінанси з цього збору йдуть на поліпшення туристичної
інфраструктури. Поліпшена туристична інфраструктура приваблює нових туристів, що
збільшує обсяг туристичного збору та створює умови для інтеграції України у світове співтовариство.
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