ПРОЄКТ
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до законопроєкту згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроєкту
«Про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо
звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб»
(реєстр. № 3103-1 від 13.03.2020), внесений народними депутатами України
Королевською Н. Ю., Солодом Ю. В., Гнатенком В. С.
2. Завдання законопроєкту
Законопроєктом пропонується доповнити перелік осіб, що не є платниками
туристичного збору, особами, взятими на облік як внутрішньо переміщені особи
відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб».
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Прийняття проєкту Закону може призвести до зменшення надходжень
туристичного збору до місцевих бюджетів.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Враховуючи відсутність даних щодо кількості внутрішньо переміщених
осіб, які сплачують туристичний збір за тимчасове розміщення в місцях
компактного проживання (санаторіях, туристичних базах, будинках відпочинку
тощо), вплив на бюджет обрахувати не є можливим.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття

у

Пропозиції відсутні.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Суб’єкт права законодавчої ініціативи відповідно до статті 27 Бюджетного
кодексу України зобов’язаний подати до законопроєкту фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Авторами законопроєкту
таких розрахунків не надано.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроєкту
Відповідно до статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися
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в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а
також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими
законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування,
крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших
випадках, передбачених законом.
Враховуючи те, що згідно зі статтею 10 Податкового кодексу України
(далі – Кодекс) туристичний збір належить до місцевих податків і зборів,
запропоноване звільнення призведе до втрат місцевих бюджетів.
Водночас статтею 103 Бюджетного кодексу України передбачено, що
надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів,
має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих
бюджетів.
У той же час пунктом 10.3 статті 10 Кодексу встановлено, що туристичний
збір не має обов’язкового характеру і саме місцеві органи влади приймають
рішення щодо доцільності його запровадження.
Поряд із цим, відповідно до підпункту 12.4.1 пункту 12.4 статті 12 Кодексу
органи місцевого самоврядування наділені правом самостійно встановлювати
ставки місцевих податків і зборів, в тому числі і туристичного збору, в діапазоні
від «0» до максимально встановлених розмірів.
Отже, питання пільгового оподаткування зі сплати туристичного збору для
окремих категорій фізичних осіб може бути реалізоване в межах чинного
законодавства за рішенням органів місцевого самоврядування.
Таким чином, проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 268
Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору
внутрішньо переміщених осіб» не підтримується.
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