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Положення про порядок справляння туристичного збору на території міста 

Хуст 

Дане Положення про порядок справляння туристичного збору на території міста 

Хуст   (далі — Положення) розроблено відповідно до статті 268, пункту 24 частини 

1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні".  

1. Платники збору 

 Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію міста Хуст та отримують (споживають) 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце 

перебування в зазначений строк. 

2. Ставка збору 
 Ставка встановлюється у розмірі  1 відсотка до бази справляння збору, 

визначеної пунктом 3. 

3.  База справляння збору 

 Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, 

визначених підпунктом 4, за вирахуванням податку на додану вартість. 

4. Податкові агенти 

 Справляння збору може здійснюватися: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та 

іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих 

осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві 

власності або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які 

уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з 

відповідною радою. 

5. Особливості справляння збору 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору 

окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

6.  Порядок сплати збору 

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за 

звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для 

квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням 

податкових агентів. 

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

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 

податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 

агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням 

підрозділу. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 СЕКРЕТАР  РАДИ                   В. ЕРФАН 


