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ПЕРЕЛІК ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ ТУРИСТИЧНОГО 
ЗБОРУ: DE LEGE LATA1, 2

У статті проаналізовано законодавчо закріплений склад податкових агентів ту-
ристичного збору. Відмічено, що розроблені й затверджені органами місцевого само-
врядування нормативно-правові акти, що встановлюють процедуру справляння ту-
ристичного збору на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 
дублюють перелік податкових агентів, закріплений у підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 
Податкового кодексу України. Сформульовано дефініцію поняття «квартирно-по-
середницька організація». Обґрунтовано авторську редакцію підп. 268.5.2 і доповнен-
ня змісту підп. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 Податкового кодексу України.

Ключові слова: відокремлений підрозділ, квартирно-посередницька організація, 
податковий агент туристичного збору, фізична особа – підприємець, юридична особа.
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Постановка проблеми. Практика справляння окремих податків і зборів 
з їх платників – фізичних осіб за допомогою визначених податковим законо-
давством суб’єктів господарювання у вітчизняному оподаткуванні існувала 
завжди. Зокрема, готельний збір справлявся (01.04.1994 – 01.01.2004) з осіб, 
які проживали в готелях, і перераховувався в бюджет місцевого самовряду-
вання адміністрацією готелю; курортний збір (01.04.1994 – 01.01.2011) брав-
ся з громадян, які прибували до курортної місцевості, адміністрацією готелю 
та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих, а також 
квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб (крім при-
булих за путівками туристично-екскурсійних установ і організацій) на посе-
лення в будинки (квартири), що належать громадянам на праві власності [1].

Сьогодні суб’єктів господарювання, за допомогою яких справляються по-
датки і збори, називають податковими агентами. Цей юридичний термін упер-
ше з’явився в тексті Податкового кодексу України (ПКУ) [2], у підп. 14.1.180 
п. 14.1 ст. 14 та ст. 18 якого й закріплено його правові дефініції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 01.01.2011 в Україні на під-
ставі ПКУ розпочато справляння туристичного збору. Одні науковці, зокрема 
Надьон О. (Nadon O.), шведун В. (Shvedun V.) [3, с. 137], Остапчук В. О. 
(Оstapchuk V. O.) [4, с. 190], Савчук Д. Г. (Savchuk D. H.) [5, с. 189], вважають 
його «новим обов’язковим платежем, який було введено до податкової систе-
ми», інші – «об’єднанням готельного … та курортного зборів» (Думчи-
ков М. О. (Dumchikov M. O.) [6, с. 122], Кучабський О. Г. (Kuchabskyi O. G.), 
Гончаренко М. В. (Honcharenko M. V.) [7, с. 124], Лазука С. Б. (Lazuka S. B.) 
[8, с. 57–58]), «аналогом курортного збору» (авторський колектив і наукові 
рецензенти Науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України 
[9, с. 335], Голобородько Т. В. (Holoborodko T. V.), Єршова У. І (Yershova U. I) 
[10, с. 449], Чвалюк А. М. (Chvaliuk A. М.) [11, с. 134]). Проте, враховуючи 
законодавчо закріплені процедури справляння вищеназваних місцевих зборів, 
можна припустити, що готельний і курортний збір були прототипами турис-
тичного збору.

З моменту введення у вітчизняну податкову систему туристичного збору 
й дотепер його справляння в місцевий бюджет відбувається через податкових 
агентів. Вичерпний перелік їх наведено в підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ 
[2] і ніколи не аналізувався науковцями. Праці сучасних учених – правників 
і економістів – здебільшого пов’язані з дослідженням їхнього статусу в по-
даткових правовідносинах, аналізом чинного порядку справляння туристич-
ного збору та вдосконаленням його правового регулювання.

Формулювання цілей. Мета статті – обґрунтування змін і доповнень 
норм ст. 268 Податкового кодексу України на основі правового аналізу зако-
нодавчо закріпленого складу податкових агентів туристичного збору.
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Виклад основного матеріалу. Згідно з підп. 12.3.2 п. 12.3 ст. 12 ПКУ [2] 
орган місцевого самоврядування в разі прийняття рішення про встановлення 
туристичного збору зобов’язаний визначити всі його обов’язкові елементи, 
перелік яких закріплено в п. 7.1 ст. 7 ПКУ, дотримуючись критеріїв, урегульо-
ваних ст. 268 розд. ХІІ цього кодексу. При цьому виключною компетенцією 
органів місцевого самоврядування є:

1) встановлення:
– ставки (ставок) туристичного збору в межах, визначених п. 268.3 ст. 268 

ПКУ;
– сплати податковими агентами нарахованих авансових внесків туристич-

ного збору щомісячно (підп. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 ПКУ);
2) «визначення переліку податкових агентів згідно із статтею 268 цього 

Кодексу» [2].
Зауважимо, що у сфері справляння туристичного збору органи місцевого 

самоврядування мають повноваження самостійно вирішувати питання про 
доцільність його справляння на підконтрольній їм території, встановлювати 
ставки збору та порядок його сплати податковими агентами, не змінюючи при 
цьому інші складові законодавчо врегульованої процедури його справляння.

Факт практичної реалізації органами місцевого самоврядування своїх ви-
щеназваних законодавчо закріплених повноважень підтверджують результати 
правового аналізу змісту оприлюднених ними прийнятих рішень про встанов-
лення туристичного збору та затверджених процедур його справляння (по-
ложення про порядок обчислення і сплати туристичного збору / положення 
про справляння туристичного збору / положення про туристичний збір / 
елементи встановлення туристичного збору / ставки та порядок обчислення 
та надходження до міського бюджету туристичного збору і т. п.).

Розроблені з дотриманням вимог підп. 12.3.2 п. 12.2 ст. 12 ПКУ [2] й за-
тверджені органами місцевого самоврядування нормативно-правові акти 
фактично дублюють норми ст. 268 ПКУ, зокрема й ті, що встановлюють пере-
лік податкових агентів туристичного збору. Вони не мають нових правових 
норм, а їхня наявність або відсутність у разі встановлення справляння на 
певній території туристичного збору ніяким чином не впливає на врегульо-
вану ПКУ процедуру справляння цього місцевого збору (не змінює і не допов-
нює її) або на його фіскальну ефективність.

Виконуючи вимоги підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ, органи місцевого 
самоврядування самостійно або залучаючи підпорядковані їм відповідні ко-
мунальні підприємства, складають списки податкових агентів туристичного 
збору та оприлюднюють їх на своїх офіційних сайтах. У зв’язку з тим, що 
реєстрація податкових агентів туристичного збору не входить до їхньої ком-
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петенції, органи місцевого самоврядування отримують інформацію про них 
у різний спосіб: одні звертаються до територіального органу державної ви-
конавчої влади в галузі статистики, інші комунікують із територіальними 
органами Державної податкової служби України або самотужки справляють-
ся із цим завданням (переважно сільські, селищні ради).

Таким чином, оприлюднені органами місцевого самоврядування вищезга-
дані списки містять:

1) тільки суб’єктів господарювання, що включені до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських фор-
мувань (ЄДР), перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі підпри-
ємств та організацій України (ЄДРПОУ), зареєстровані на території відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці та здійснюють діяльність, відне-
сену до розділу 55 «Тимчасове розміщування» Класифікації видів економічної 
діяльності ДК 009:2010 [12];

2) вищеназвані суб’єкти господарювання та підпорядковані органам міс-
цевого самоврядування відповідні комунальні підприємства, які справляють 
туристичний збір на умовах укладеного з ними договору.

Окремі органи місцевого самоврядування усвідомлюють, що оприлюдне-
ний ними список податкових агентів із справляння туристичного збору не 
є вичерпним. Тому вони в примітці до нього вказують на цей факт і зазнача-
ють, що податкові агенти, не включені в цей список, також справляють збір 
у місцевий бюджет. Утім деякі з них подібних приміток не роблять, із чого 
можна припустити, що вони або впевнені у повноті затвердженого й опри-
людненого ними списку податкових агентів, або формально виконують 
обов’язок, закріплений у другому абзаці підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ [2].

Далі проаналізуємо законодавчо закріплений перелік податкових агентів 
туристичного збору [2, абз. 1 підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268].

Відомо, що справляння збору може здійснюватися такими суб’єктами 
права:

1) юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремле-
ними підрозділами, фізичними особами – підприємцями, які надають послу-
ги з тимчасового розміщення;

2) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, 
міською радою або радою об’єднаної територіальної громади справляти цей 
збір на умовах договору;

3) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізова-
них осіб до фізичних осіб для тимчасового розміщення у житлі, що належить їм.

Згідно з підп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 ПКУ [2] у ст. 268 цього кодексу понят-
тя відокремлений підрозділ вживається у значенні, визначеному ст. 95 Ци-
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вільного кодексу України (ЦКУ) [13]. Проте у згаданій статті ЦКУ визначено 
ознаки тільки двох видів таких структурних частин юридичної особа, а саме 
філії та представництва.

Отже, у податковому праві під філією розуміємо [13, ч. 1, 3, 4 ст. 95] під-
розділ юридичної особи, наділений нею майном, який діє на підставі затвер-
дженого нею положення, розташований поза її місцезнаходженням і здійснює 
всі або частину її функцій. Такий підрозділ не є юридичною особою. Його 
керівник призначається юридичною особою, що створила цей підрозділ, і діє 
на підставі виданої нею довіреності.

Види «інших відокремлених підрозділів» і визначення поняття «відділен-
ня» законодавчо не закріплено. Термін «відділення» у словниках тлумачиться 
так: «частина установи або підприємства; … установа, що самостійно відає 
певними питаннями, входячи при цьому до складу іншої, більшої установи» 
[14, с. 137]. Натомість установа, згідно з ч. 1 ст. 83 ЦКУ [13], є однією з орга-
нізаційно-правових форм юридичних осіб.

Визначення поняття «послуги з тимчасового розміщення (проживання)» 
закріплено в Порядку № 297, затвердженому Кабінетом Міністрів України 
15.03.2006 [15, п. 3], та наведено в ДСТУ 4527:2006 [16, підп. 4.11 п. 4]. За-
стандартизованими є термін «засіб розміщення», види колективних та інди-
відуальних засобів розміщення та їх визначення [16, підп. 4.11 п. 4]. Водночас 
законодавчо не встановлено, яке саме розміщення (забезпечування принаймні 
місцями для ночівлі та санітарно-технічними зручностями [16, підп. 4.14 п. 4]) 
вважається тимчасовим. Разом із тим висновок щодо строку такого розміщен-
ня можна зробити зі змісту п. 4 згаданого вище Порядку № 297 [15] – він не 
повинен перевищувати «один місяць (для курортів строк визначається місце-
вими органами виконавчої влади)».

Отже, враховуючи вищевикладене, пропонуємо в тексті підп. «а» 
підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ слова «філіями, відділеннями, іншими від-
окремленими підрозділами» замінити словами «їх відокремленими підрозді-
лами» та викласти його в такій редакції: «юридичними особами, їх відокрем-
леними підрозділами, фізичними особами – підприємцями, які надають по-
слуги з тимчасового розміщення».

Загальновідомо, що відокремлені підрозділи створює не податковий агент, 
а юридична особа [17, ч. 6 ст. 55, ч. 4 ст. 64]. Взяття органами Державної по-
даткової служби України на облік таких її підрозділів як платників податків 
і зборів здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних 
процедур, що проводяться державними реєстраторами [18], та процедур узят-
тя на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами 
[2, ст. 64; 19]. У результаті проведення передбачених законом реєстраційних 
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дій кожен відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку 
в контрольному органі за його місцезнаходженням (основне місце обліку) 
[2, ст. 64; 19, п. 1.4 розд. I], а у разі, якщо в нього виникають обов’язки плат-
ника податків і зборів на території іншої адміністративно-територіальної 
одиниці, – за неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому 
органі [19, п. 1.4 розд. I, п. 7.1 розд. VII]. Дані про відокремлений підрозділ 
юридичної особи вносяться у ЄДР [13, ч. 5 ст. 95; 18, підп. 20, 42 ст. 9].

Таким чином, на наш погляд, є підстави стверджувати, що підп. 268.7.2 
п. 268.7 ст. 268 ПКУ [2] дублює норми податкового законодавства, зокрема 
підп. 16.1.1 п. 16.1 ст. 16 цього кодексу та п. 7.1 Порядку № 1588 [19]. Є оче-
видним, що його зміст сформульовано без урахування того, що згідно з віт-
чизняним законодавством створення та реєстрація відокремленого підрозділу, 
у тому числі як податкового агента з туристичного збору, – це відповідно 
право й обов’язок юридичної особи (господарської організації), і така її 
структурна одиниця не може бути юридичною особою [13, ч. 3 ст. 95; 17, 
ч. 6 ст. 55, ч. 4 ст. 64].

Усе це обґрунтовує доцільність виключення підп. 268.7.2 із змісту 
п. 268.7 ст. 268 ПКУ [2].

Стосовно податкових агентів, значених у підп. «в» підп. 268.5.2 п. 268.2 
ст. 268 ПКУ [2] звернімо увагу на таке. Цю категорію податкових агентів 
передбачено для організації справляння туристичного збору «на умовах до-
говору, укладеного з відповідною радою», з його платників – осіб, які здій-
снюють подорож по Україні й тимчасово розміщуються у житлі, що належить 
фізичним особам, не зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності.

Результати проведення правового аналізу прийнятих на пленарних засі-
даннях рад рішень про встановлення туристичного збору, змісту договорів 
про справляння цього збору та процедури їх укладання [20] свідчать про те, 
що органи місцевого самоврядування по-різному тлумачать і застосовують 
норми підп. «в» підп. 268.5.2 п. 268.2 ст. 268 ПКУ [2]. Вони не є контролюю-
чим органом у сфері оподаткування, не мають права перебирати на себе його 
повноваження та функції, закріплені в ПКУ [2], Положенні про Державну 
податкову службу України [21]. Органи місцевого самоврядування компетент-
ні [22, ст. 17] не уповноважувати, а призначати юридичну особу, що перебуває 
в комунальній власності відповідної територіальної громади, відповідальною 
за справляння туристичного збору з осіб, що тимчасово розміщуються в жит-
лі, яке належить фізичним особам, за умови, якщо мета, предмет діяльності, 
обов’язки, визначені у статуті такого комунального підприємства, а також 
відомості про види його діяльності з ЄДР узгоджуються зі змістом доручення, 
закріпленого в рішенні ради [20].
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Тому вважаємо слушною таку редакцію підп. «в» підп. 268.5.2 п. 268.2 
ст. 268 ПКУ [2]: «юридичними особами і фізичними особами – підприємцями, 
які рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної терито-
ріальної громади призначено справляти туристичний збір у випадку надання 
послуг тимчасового проживання фізичними особами, які не зареєстровані як 
суб’єкт підприємницької діяльності» [20]. Вона повністю відповідає законо-
давчо закріпленим повноваженням органів місцевого самоврядування та пе-
редбачає можливість справляння туристичного збору на території, на якій 
провадять свою господарську діяльність тільки фізичні особи – підприємці.

Натомість наявність у ПКУ [2] вищезазначеної норми спонукає до вирі-
шення питання щодо відшкодування такому суб’єкту господарювання його 
витрат, пов’язаних із виконанням обов’язків податкового агента туристично-
го збору, на умовах договору, укладеного з відповідним органом місцевого 
самоврядування.

Необхідно зазначити, що така процедура справляння місцевого збору має 
низку недоліків, серед яких варто зазначити її фіскальну неефективність 
і формалізм у виконанні сторонами умов договору.

Платники туристичного збору, які тимчасово розміщуються в житлі, що на-
лежить фізичній особі, не зареєстрованій як суб’єкт підприємництва, спромож-
ні самостійно сплатити цей збір у бюджет, скориставшись такими технологіями 
дистанційного банківського обслуговування, як «інтернет-банк» і «мобільний 
банк». Для цього їм необхідно самостійно обчислити суму туристичного збору 
та знати платіжні реквізити для її сплати у відповідний місцевий бюджет. По-
трібна платникам збору для цього інформація має бути розміщена на офіційних 
сайтах органу місцевого самоврядування, територіального органу Державної 
податкової служби України, нею зобов’язані володіти фізичні особи, які вико-
ристовують належне їм житло для надання послуг тимчасового розміщення.

Ефективність вищеописаного способу сплати туристичного збору під-
тверджується досвідом його застосування, зокрема на території Бердянської 
міської та Східницької територіальної громад.

На підставі вищенаведених аргументів пропонуємо в ст. 268 ПКУ [2]:
1) підп. «в» підп. 268.5.2 п. 268.5 виключити;
2) доповнити підп. 268.6.1 п. 268.6 словами «платники збору, які тимча-

сово розміщуються в житлі, що належить фізичним особам, не зареєстро-
ваним як суб’єкт підприємництва, самостійно розраховують податкове 
зобов’язання та сплачують його до відповідного місцевого бюджету».

Разом із тим, на наш погляд, наразі потребує роз’яснення зміст підп. «б» 
підп. 268.5.2 п. 268.2 ст. 268 ПКУ [2], насамперед через те, що поняття «квар-
тирно-посередницька організація» не визначено у ст. 14 цього кодексу.
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Скориставшись офіційним вебпорталом парламенту України [23], де, як 
відомо, у розділі «Термінологія» представлено визначення правових понять, 
які закріплено в усіх документах з бази даних «Законодавство України» на 
момент звернення до цього інформаційного ресурсу, було встановлено, що 
нині не існує законодавчої дефініції вищезгаданого поняття.

Сучасні науковці з метою вирішення проблем «щодо застосування певно-
го законодавства до однорідних правовідносин у сфері господарювання» 
досліджують тотожність таких понять, як «суб’єкт господарського права», 
«учасники господарських відносин», «суб’єкти господарювання», «суб’єкти 
підприємницької діяльності» [24], обґрунтовують застосування понять «ком-
панія», «корпорація», «організація», «підприємство», «установа», «фірма» 
[25]. Натомість багатокомпонентний термін «квартирно-посередницька орга-
нізація» залишається поза їхньою увагою. Його тлумачення не знайдено 
в юридичних і економічних термінологічних словниках.

Отже, словосполучення «квартирно-посередницька організація» можна 
віднести до лексики розмовного стилю та припустити, що під час писання 
Податкового кодексу України відбулося компілювання, а саме було викорис-
тано норми ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93 
[1], які встановлювали порядок справляння курортного збору.

Далі з’ясуємо, які суб’єкти господарювання можна назвати квартирно-по-
середницькими організаціями.

Згідно з ч. 1 ст. 382 ЦКУ [13] «квартирою є ізольоване помешкання в жит-
ловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання». 
У цивільному праві квартира є одним із видів нерухомого майна [13, ч. 1  
ст. 181] і житла фізичної особи [13, ч. 1 ст. 379].

Визначення поняття «організація», у розумінні суб’єкта господарювання, 
в ПКУ [2], ЦКУ [13] і ГКУ [17] не закріплено. Водночас у підзаконних нор-
мативно-правових актах існують вісім різних його правових дефініцій [23], 
проаналізувавши які пропонуємо в тексті підп. «б» підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 
ПКУ під організацією розуміти не тільки юридичну особу, але і її відокрем-
лений підрозділ, а також фізичну особу – підприємця.

Які з цих суб’єктів можуть направляти «неорганізованих осіб з метою їх 
тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі)» [2, підп. «б» 
підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268], допомагають встановити результати аналізу 
інформації про види діяльності агентів нерухомості, ріелторських компаній, 
квартирно-посередницьких бюро і відповідних комунальних підприємств, що 
містяться у ЄДР [26], оскільки поняття «квартирно-посередницька послуга» 
не наведено в термінологічних словниках, – не розтлумачувалося науковцями, 
відсутнє також його правове визначення.



112

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 1 (48) 2022

На нашу думку, вищезгадану послугу споживачам можуть надавати юри-
дичні особи, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи – підприємці, які про-
вадять таку основну або другорядну діяльність (за КВЕД 2010 [12]):

– 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;
– 63.99 Інші інформаційні послуги, не віднесені до інших угруповань.
З огляду на вищевикладене можна стверджувати, що квартирно-посеред-

ницька організація – це юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична 
особа – підприємець, які сприяють тимчасовому розміщенню особи, котра 
здійснює подорож по Україні, у квартирі, що належить фізичній особі на 
праві власності або на праві користування за договором найму.

Враховуючи те, що згідно з підп. «б» підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ 
така організація направляє «неорганізованих осіб» для їх тимчасового роз-
міщення «у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» під-
пункту 268.5.1 пункту 268.5», тобто в місцях, які згідно зі ст. 379 ЦКУ є жит-
лом фізичної особи, а також відсутність правового закріплення поняття «неор-
ганізована особа» й той факт, що в такий спосіб можуть розміщуватися 
і особи, які подорожують у складі туристичної групи, доречніше використо-
вувати термін «житлово-посередницька організація» у такому значенні: 
юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – підприємець, які 
сприяють тимчасовому розміщенню особи, що здійснює подорож Україною, 
у житлі, що належить фізичній особі на праві власності або на праві корис-
тування за договором найму.

Тоді підп. «б» підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ може мати такі редакції: 
1) «житлово-посередницькими організаціями»; 2) «юридичними особами, їх 
відокремленими підрозділами, фізичними особами – підприємцями, які спри-
яють тимчасовому розміщенню особи, що здійснює подорож по Україні, 
у житлі, що належить фізичній особі на праві власності або на праві корис-
тування за договором найму».

У зв’язку з тим, що в тексті підп. «б» підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 чинно-
го ПКУ використовується поняття «квартирно-посередницька організація», 
на часі доповнення дефінітивних норм цього кодексу його визначенням.

Якщо у прийнятому органом місцевого самоврядування нормативно-пра-
вовому акті про справляння туристичного збору буде продубльовано підп. «б» 
підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ [2], тоді квартирно-посередницькі органі-
зації, які проводять діяльність на їхній території, свої витрати, пов’язані із 
справлянням цього місцевого збору, мають включати в собівартість послуги, 
що надають приїжджим.

Якщо підп. «в» виключити зі змісту підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ [2], 
а запропоновану редакцію його підп. «а» та підп. «б» (другий варіант) 
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об’єднати, тоді зміст абзацу першого цього підпункту буде таким: «268.5.2. 
… справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 
юридичними особами, їх структурними підрозділами, фізичними особами – 
підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення та/або спри-
яють тимчасовому розміщенню осіб, що здійснюють подорож по Україні, 
у житлі, що належить фізичним особам, які не зареєстровані як суб’єкт 
підприємництва, на праві власності або на праві користування за договором 
найму».

Проте, за умови законодавчого закріплення описаної вище процедури 
самостійного переведення платниками туристичного збору податкового 
зобов’язання в бюджет, податкові агенти, визначені у підп. «б» підп. 268.5.2 
п. 268.5 ст. 268 чинного ПКУ, втратять свою актуальність.

Висновки. У Податковому кодексі України [2, підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268] 
закріплено три групи податкових агентів, за допомогою яких може справля-
тися туристичний збір. Дві з них (підп. «б» і підп. «в» підп. 268.5.2 п. 268.5 
ст. 268) передбачено для організації справляння цього місцевого збору з осіб, 
які тимчасово розміщуються у житлі, що належить фізичним особам, які не 
зареєстровані як суб’єкт підприємництва. У розроблених і затверджених ор-
ганами місцевого самоврядування нормативно-правових актах, що регулюють 
процедуру справляння туристичного збору на підконтрольній їм території, 
дублюються норми підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ [2], хоча обов’язковість 
одночасного залучення всіх груп податкових агентів цим кодексом не вста-
новлена. Такий підхід сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних те-
риторіальних громад до визначення переліку податкових агентів туристично-
го збору може пояснюватися: 1) їхнім бажанням збільшити податкові надхо-
дження у місцевий бюджет шляхом створення мережі податкових агентів, за 
допомогою яких особам, які самостійно подорожують і тимчасово розміщу-
ються в житлі, що належить фізичним особам, буде зручно сплачувати свої 
податкові зобов’язання із цього місцевого збору; 2) їхнім формальним став-
ленням до розробки нормативно-правового акта, що регулює механізм справ-
ляння туристичного збору на території певних територіально-адміністратив-
них одиниць.

Фіскальна ефективність діяльності податкових агентів із числа квартирно-
посередницьких організацій та юридичних осіб, уповноважених справляти 
туристичний збір на умовах договору, органами місцевого самоврядування 
і державними податковими інспекціями не аналізується.

Такі податкові агенти частіше за все не виконують свій податковий 
обов’язок тому, що не провадять відповідну діяльність, у тому числі й через 
те, що в деяких із них їхні види економічної діяльності не відповідають пред-
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мету договору, укладеного з органом місцевого самоврядування [20]. Відтак 
у таких податкових агентів відсутні показники, які підлягають декларуванню, 
вони не надсилають контрольному органу податкову декларацію з туристич-
ного збору.

Тому вважаємо цілком обґрунтованими:
1) такий зміст абзацу першого підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ: «Подат-

ковими агентами туристичного збору є юридичні особи, їх відокремлені під-
розділи, фізичні особи – підприємці, які надають послуги з тимчасового 
розміщення»;

2) виключення суб’єктів господарювання, зазначених у підп. «б» і «в» 
підп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 ПКУ з переліку податкових агентів, за допомогою 
яких може здійснюватися справляння туристичного збору;

3) законодавче закріплення процедури самостійної сплати цього місцево-
го збору подорожніми в разі їх тимчасового розміщення в житлі, що належить 
фізичним особам, які не є підприємцями. У його основу може бути покладе-
но вже існуючий вітчизняний досвід справляння окремих податків, платни-
ками яких є фізичні особи.

Дієвість вищенаведених пропозицій напряму залежить від ступеня поін-
формованості фізичних осіб, які використовують належне їм житло для на-
дання подорожнім послуг із тимчасового розміщення, про ставки туристич-
ного збору, порядок його перерахування у місцевий бюджет, адміністративну 
відповідальність за невиконання його платником зобов’язання зі сплати 
цього місцевого збору. Для покращення громадянської свідомості власників 
житла й туристів у галузі оподаткування орган місцевого самоврядування має 
створити на своїй території комфортні умови для проживання та відпочинку.
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СБОРА: DE LEGE LATA

В статье проанализирован законодательно закрепленный состав налоговых аген-
тов туристического сбора. Отмечено, что разработанные и утвержденные органами 
местного самоуправления нормативно-правовые акты, устанавливающие процедуру 
взимания туристического сбора на территории соответствующей административно-
территориальной единицы, дублируют перечень налоговых агентов, закрепленный 
в подп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 Налогового кодекса Украины. Сформулирована дефи-
ниция понятия «квартирно-посредническая организация». Обоснованы авторская 
редакция подп. 268.5.2 п. 268.5 ст. 268 и дополнение содержания подп. 268.6.1  
п. 268.6 ст. 268 Налогового кодекса Украины.
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THE LIST OF TAX AGENTS OF TOURIST TAX: DE LEGE LATA

Problem setting. The tourist tax is collected by tax agents since its appearance in the 
tax system of Ukraine until now.

Recent research and publication analysis. The works of modern legal scholars and 
economists are mostly related to the study of their status in tax relations, analysis of the 
current order of collection of tourist tax and improving its legal regulation. The list of tax 
agents fixed in subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 of article 268 of the Tax Code of 
Ukraine has never been analyzed by scholars.
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Paper objective. The main purpose of the article is to justify changes and additions to 
the rules of article 268 of the Tax Code of Ukraine on the basis of the legal analysis of the 
legally fixed composition of tax agents of tourist tax.

Paper main body. The expediency of replacement of the words of subparagraph “а” 
of subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 of article 268 “branches, offices, other separate 
units” by words “their separate units”.

Attention was drawn to duplication of the rules of subparagraph 16.1.1 of paragraph 
16.1 of article 16 of the Tax Code of Ukraine and paragraph 7.1 of the order of accounting 
of taxpayers and fees, approved by the Ministry of Finance of Ukraine, in subparagraph 
268.5.7 of paragraph 268.5 of article 268 of the Tax Code of Ukraine.

It was described the disadvantages of inclusion in the list of tax agents of apartment 
intermediary organizations and legal entities that must collect a tourist tax under the terms 
by local government.

It was proposed to supplement the definitive norms of the Tax Code of Ukraine with 
the definition of “apartment intermediary organizations”. Its definition was formulated.

The application of the term “housing intermediary organization” in the field of collection 
of tourist tax was argued. The interpretation of this term was given.

The changes in article 268 of the Tax Code of Ukraine were argued, namely: 1) wording 
of the first paragraph of subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 of article 268: “Tax 
agents of the tourist tax are legal entities, their separate units, individuals – entrepreneurs 
who provide temporary accommodation services”; 2) exclusion of paragraph “b” and “c” 
of subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 and subparagraph 268.7.2 of paragraph 268.7 
of article 268; 3) addition of subparagraph 268.6.1 of paragraph 268.6 of article 268 with 
words “tax payers who provide temporary accommodation services in housing that belong 
to individuals that are not registered as a business entity, independently calculate the tax 
liability and pay it to the relevant local budget”.

Conclusions of the research. The legislative acts developed and approved by local 
government, that establish the procedure of collection of tourist tax on the territory of the 
relevant administrative-territorial unit, duplicate the list of tax agents enshrined in 
subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 of article 268 of the Tax Code of Ukraine.

However, the housing intermediary organizations and legal entities that are authorized 
to collect the tourist tax under the terms of the contract, do not perform the duties of tax 
agent. The tax reporting is not sent to the control body due to the lack of indicators to be 
declared. The local governments and state tax inspections do not analyze the effectiveness 
of activities of such tax agents of the tourist tax.

The proposed changes in article 268 of the Tax Code of Ukraine will contribute to 
improving the legal regulation of collection of tourist tax. However, their effectiveness 
depends on the level of awareness of individuals that use their housing to provide temporary 
accommodation services to travelers, about the tourist tax rates, the procedure for its transfer 
to the local budget, the administrative liability for non-compliance with the obligation to 
pay this local fee by the payer.
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Short abstract for an article
Abstract. The legally established composition of tax agents of tourist tax was analyzed 

in the article. It was noted that the legislative acts developed and approved by local 
government, that establish the procedure of collection of tourist tax on the territory the 
relevant administrative-territorial unit, duplicate the list of tax agents enshrined in 
subparagraph 268.5.2 of paragraph 268.5 of article 268 of the Tax Code of Ukraine. 
Definition was formulated “apartment intermediary organizations”. The author’s edition 
of 268.5.2 of paragraph 268.5 and the addition to the content of subparagraph 268.6.1 of 
paragraph 268.6 of article 268 of the Tax Code of Ukraine were argued.

Key words: separate unit, apartment intermediary organizations, tax agent of tourist 
tax, individuals – entrepreneurs, legal entity.
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