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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ  
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ACCOUNTING SUPPORT AND TAXATION OF TOURIST SERVICES

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано особливості облікового забезпе-

чення процесу надання туристичних послуг і систем оподат-
кування суб’єктів туристичного бізнесу залежно від їх форм 
власності та видів посередницьких схем. Виділено суб’єкти 
туристичного бізнесу та види договорів у туристичному бізнесі. 
Акцентовано увагу на специфічному характері обліку операцій 
із відображення доходу, зумовленого організацією відносин 
між суб’єктами туристичного бізнесу. Наведено аспекти до-
кументального оформлення надання туристичних послуг для 
визначення доходів суб’єктів туристичного бізнесу та визна-
чено особливості їх облікового забезпечення. Проаналізовано 
системи оподаткування господарських операцій із надання 
туристичних послуг та узагальнено варіанти податкового на-
вантаження суб’єктів туристичного бізнесу. 

Ключові слова: туристичні послуги, суб’єкти туристичного 
бізнесу, документальне оформлення, облікове забезпечення, 
оподаткування.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности учетного обеспе-

чения процесса предоставления туристических услуг и систем 
налогообложения субъектов туристического бизнеса в зави-
симости от их форм собственности и видов посреднических 
схем. Выделены субъекты туристического бизнеса и виды до-
говоров в туристическом бизнесе. Акцентировано внимание на 

специфическом характере учета операций по отражению до-
хода, обусловленного организацией отношений между субъ-
ектами туристического бизнеса. Приведены аспекты докумен-
тального оформления предоставления туристических услуг 
для определения доходов субъектов туристического бизнеса и 
определены особенности их учетного обеспечения. Проанали-
зированы системы налогообложения хозяйственных операций 
по предоставлению туристических услуг и обобщены вариан-
ты налоговой нагрузки субъектов туристического бизнеса.

Ключевые слова: туристические услуги, субъекты тури-
стического бизнеса, документальное оформление, учетное 
обеспечение, налогообложение.

ANNOTATION
There were analyzed the features of accounting support for the 

process of providing tourist services and taxation systems of tour-
ism businesses, depending on their forms of ownership and types 
of intermediary schemes. The specific of the tourism industry is 
the close cooperation with non-residents, although it necessitates 
compliance with the requirements of national accounting stan-
dards and Ukraine Tax Code. Domestic travel agents should opti-
mize accounting procedures in order to reasonably and promptly 
reflect operations results and the accurate taxation process for 
the formation of high-quality financial reporting. Tourism business 
entities can be enterprises, institutions, organizations of any own-
ership forms, as well as individuals – entrepreneurs registered in 
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the manner prescribed by law and licensed to provide tourism ser-
vices. The article highlights the entities of the tourism business. 
Travel agents are engaged in of intermediary commercial activities 
for tour operators’ interests. The types of contracts for the tourism 
business were identified. The provision of travel services begins 
with contract and is the basis for the document flow of the tourism 
entities activities. Tour operators recognize income and expenses 
for each travel service contract. Attention was focused on the spe-
cifics of income accounting, due to the organization of relations 
between tourism entities. The aspects of documenting tourist ser-
vices for determining income are described and the features of 
their accounting support were identified. Tourism business entities 
are payers of the relevant taxes. Tour operators and travel agents 
have the right to choose one of the taxation systems. The taxa-
tion systems were analyzed and the options for the tax burden for 
tourism enterprises were generalized. It is important to take into 
account all special aspects of activities in accordance with the tax 
legislation requirements to optimize tax burden and make manage-
ment decisions to choose a tax system. This affects the financial 
and economic indicators of all tourism business entities.

Key words: tourist services, tourism business entities, docu-
mentation, accounting, taxation

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Бухгалтерський облік і 
оподаткування в туристичному бізнесі зумовле-
ні особливим характером порядку надання по-
слуг, що передбачає використання відповідних 
схем посередництва, та наявністю особливих 
норм у податковому законодавстві. Туристич-
ні послуги – це послуги суб’єктів туристичного 
бізнесу щодо розміщення, харчування, тран-
спортного, інформаційно-рекламного обслуго-
вування, а також послуги закладів культури, 
спорту, побуту, розваг, які спрямовані на задо-
волення потреб туристів.

Слід відзначити, що особливістю діяльності 
туристичної індустрії є тісна співпраця з не-
резидентами, хоча і зумовлює необхідність до-
тримання вимог національних стандартів бух-
галтерського обліку та Податкового кодексу 
України. Вітчизняним турагентам необхідно 
вживати заходів щодо оптимізації облікових 
процедур із метою обґрунтованого й оператив-
ного відображення результатів діяльності та 
точного процесу оподаткування для потреб фор-
мування якісної фінансової звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Туристич-
на галузь в останні роки набирає обертів щодо 
обсягів наданих послуг, що, відповідно, зумов-
лює необхідність оптимізації системи обліково-
го забезпечення діяльності та податкового на-
вантаження учасників туристичного бізнесу. 
Зокрема, у навчальному посібнику [1] автори 
розкривають загальні умови організації діяль-
ності суб’єктів туристичного бізнесу, зокрема 
проаналізовано порядок реєстрації, сертифіка-
ції та ліцензування туристичної діяльності. Та-
кож ученими розглянуто особливості формуван-
ня первинної документації, бухгалтерського та 
податкового обліку туроператорів і турагентів. 
Т. Лісіца [2] аналізує особливості обліку у ту-
роператорів і турагентів, акцентуючи увагу на 

діяльності суб’єктів, які оподатковуються як 
за загальною, так і спрощеною системою опо-
даткування. Також автор розглядає питання 
проведення розрахунків із туристами. В. Про-
копенко [4] досліджує стан бухгалтерського та 
податкового обліку у туристичного агента, при-
діляючи увагу загальній системі оподаткуван-
ня, зокрема для юридичних осіб та обліку по-
датку на прибуток. Незважаючи на специфічні 
риси туристичного бізнесу, зокрема високу чут-
тєвість попиту до економічних спадів, політич-
ної та епідеміологічної ситуації, питання обліку 
та оподаткування діяльності суб’єктів турис-
тичного бізнесу завжди є актуальними. Зміни 
в податковому законодавстві зумовлюють необ-
хідність постійного аналізу досліджень у цій 
галузі для потреб управління та недопущення 
зайвого податкового навантаження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз облікового забез-
печення процесу надання туристичних послуг 
і систем оподаткування суб’єктів туристичного 
бізнесу залежно від їх форм власності та видів 
посередницьких схем.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Туристичний бізнес пов’язаний 
із наданням послуг проживання, харчування, 
транспортних, екскурсійних, рекламних послуг 
для туристів, а також організацією культурно-
спортивних програм для них. Суб’єктами ту-
ристичного бізнесу можуть бути підприємства, 
установи, організації будь-якої форми власнос-
ті, а також фізичні особи – підприємці, які за-
реєстровані в установленому законодавством 
порядку і мають ліцензію на надання послуг ту-
ризму. Отже, суб’єктами туристичного бізнесу 
виступають туроператори, які самостійно фор-
мують туристичний продукт і реалізують його 
турагенту чи туристам, та турагенти, які ви-
ступають посередниками в реалізації туристич-
ного продукту (який належить туроператору), 
а також туристичних і супутніх послуг інших 
суб’єктів туристичного бізнесу (рис. 1). 

Як правило, турагенти займаються комер-
ційним посередництвом і діють в інтересах ту-
роператорів та від їх імені на основі укладених 
агентських договорів (табл. 1).

Отже, надання туристичних послуг почина-
ється з укладення договорів, які виступають 
початком документообігу діяльності суб’єктів 
туристичного бізнесу. Документальне оформ-
лення надання туристичних послуг суб’єктами 
туристичного бізнесу представлено на рис. 2.

Туроператор визнає доходи і витрати за кож-
ним укладеним договором на туристичне об-
слуговування. Представник туроператора може 
отримати інформацію про отримання туристом 
турпослуг із даних внутрішньої звітності по-
стачальників послуг із розміщення, харчуван-
ня, перевезення туристів тощо. Відзначимо, 
що туроператор може визнати дохід від надан-
ня послуг на підставі бухгалтерської довідки, 



271Приазовський економічний вісник

 

Суб'єкти туристичного бізнесу

Туроператори самостійно формують 
туристичний продукт

виступають посередниками в 
реалізації туристичного 
продукту

Турагенти

Споживач -
турист

Суб'єкти
підприємництва

Готелі

Ресторани

Екскурсійні
компанії

Перевізники

Інші суб'єкти 
надання

розважальних 
послуг

Рис. 1. Суб’єкти туристичного бізнесу

Таблиця 1
Види договорів у туристичному бізнесі

Сторони договору Види договорів Особливості застосування
Туроператор – 
постачальник послуг

Договір про 
надання послуг

Укладаються із суб’єктами підприємництва про надання послуг 
тимчасового проживання, харчування, перевезення, розваг тощо

Туроператор – 
турагент

Агентський 
договір

Турагент зобов’язується надати послуги туроператору під 
час укладання договорів або сприяти їх укладанню (надання 
фактичних послуг) від імені туроператора і за його рахунок

Договір 
доручення

Турагент зобов’язується здійснювати від імені і за рахунок 
туроператора визначені відповідні дії. Правова угода, здійснена 
турагентом, створює, змінює, припиняє громадянські права й 
обов’язки туроператора

Договір комісії на 
продаж

Турагент зобов’язується за туроператора за платню здійснювати 
одну або кілька ділових угод від свого імені, але за рахунок 
туроператора

Туроператор – 
турист

Договір на 
туристичне 
обслуговування

Туроператор (самостійно або через турагента) зобов’язується 
надати за замовленням туриста комплекс туристичних послуг 
(туристичний продукт), а турист зобов’язується оплатити йогоТурагент-турист

 

Туроператор Турагент

Для проведення попередньої оплати –
рахунок-фактура; підтвердження 

оплати – банківська виписка,
фіскальний чек, прибутковий касовий 

ордер;
документи для споживання 

туристичних послуг – ваучер, 
транспортні квитки, страхові поліси та 

інші документи для споживання 
турпродукту

Акт про туристичне обслуговування, акт-звіт, бухгалтерська довідка

Для узгодження реалізації турпродукта 
– заявка на туристичне 

обслуговування, запит про можливість 
бронювання туристичного продукту,

підтвердження бронювання;
для проведення оплати – рахунок на 

оплату; підтвердження оплати –
банківська виписка, фіскальний чек, 

прибутковий касовий ордер

Рис. 2. Документальне оформлення надання туристичних послуг
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яка складена за інформацією, отриманою від 
суб’єктів туристичного бізнесу, про факт надан-
ня турпослуг туристу. 

Відповідно до умов агентського договору, 
турагент одержує свою винагороду за послуги 
посередництва, які надані ним в інтересах ту-
роператора або іншого суб’єкта, якого він пред-
ставляє, у розмірі, що передбачено умовами до-
говору. У цьому разі винагорода виплачується 
агенту після того, як здійснено оплату третьою 
особою (відповідно до умов договору із цією 
третьою особою, укладеного за посередництва 
турагента). Кошти, які сплачують туристи в ра-
хунок оплати турів, не є власністю турагента 
(посередника), вони належать туроператору та 
перераховуються йому турагентом відповідно 
до умов агентського договору. Таким чином, до-
ходом турагента є плата за його посередницькі 
послуги, тобто агентська винагорода. Відзначи-
мо, що кошти від туристів у рахунок оплати 
туру виступають як транзитні, а тому на фінан-
совий результат турагента не впливають.

Турагент визнає винагороду за свої посеред-
ницькі послуги як дохід у періоді надання цих 
послуг туроператору, тобто за фактом виконання 
взятих на себе зобов’язань за агентським дого-
вором. Суму агентської винагороди підтверджує 
відповідний акт наданих послуг. Турагент також 
може надавати туроператору звіт про виконання 
доручення за підсумками місяця із зазначенням 
загальної суми агентської винагороди. 

Кореспонденцію рахунків з обліку надання 
туристичних послуг узагальнено в табл. 2.

Суб’єкти туристичного бізнесу є платниками 
відповідних податків. Туроператор як юридич-
на особа має право вибирати одну із систем опо-
даткування: загальну систему або третю групу 
спрощеної системи. У разі застосування загаль-

ної системи оподаткування туроператор спла-
чує податок на прибуток у розмірі 18% із суми 
чистого доходу як різниці між нарахованими 
доходами і понесеними витратами. У разі ви-
бору спрощеної системи оподаткування третьої 
групи ставка єдиного податку становить 3% 
доходу для платників ПДВ та 5% доходу для 
неплатників ПДВ. При цьому з 02.04.2020 об-
сяг доходу у такого суб’єкта підприємництва не 
має перевищувати 7 млн грн протягом кален-
дарного року. Доходом туроператора виступає 
будь-який дохід, що включає у себе дохід його 
представництв, філій, відділень, який отрима-
но у звітному періоді в грошовій (готівковій, 
безготівковій) формі, матеріальній або немате-
ріальній формі відповідно до вимог Податково-
го кодексу. 

Турагенти – юридичні особи можуть застосо-
вувати вищеперераховані варіанти системи опо-
даткування. Якщо турагент зареєстровано як 
ФОП і вибрано загальну систему оподаткуван-
ня, у цьому разі необхідно сплачувати ПДФО 
за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 
1,5% від суми чистого оподатковуваного дохо-
ду, яка вираховується як різниця між загаль-
ним оподатковуваним доходом (тобто виручкою 
в грошовій та негрошовій формі) та витратами, 
які пов’язані з господарською діяльністю і під-
тверджені документально. У разі надання по-
слуг турагентом – ФОП третьої групи єдиного 
податку дохід (сума отриманої винагороди) ви-
значається за датою надходження коштів.

Для туристичних послуг у статті 207 ПКУ пе-
редбачено особливі правила оподаткування по-
датком на додану вартість. За будь-якого виду 
туризму (в’їзного чи виїзного) для туроператора 
базою обкладення ПДВ виступає винагорода, що 
вираховується як різниця між вартістю турп-

Таблиця 2
Облікове забезпечення надання туристичних послуг

Господарська операція
Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит
Облік реалізації турпродукту туристу у туроператора
Отримано передоплату від туриста за турпродукт 311 681
Визнано доходи від реалізації турпродукту після закінчення туру 361 703
Здійснено залік заборгованості з туристом на суму вартості тур продукту 681 361
Відображено собівартість реалізованого турпродукту 903 23
Облік реалізації турпродукту туристу у турагента 
Отримано передоплату за тур від туриста 301 681
Перераховано туроператору оплату за турпродукт (без суми винагороди турагента) 377 311
Отримано ваучер від туроператора 025 –
Видано ваучер туристу – 025
На дату завершення туру відображено дохід від реалізації туру:
– на суму оплати туру туристом (транзитна сума)
– на суму агентської винагороди

361 703

Відображено вирахування з доходу (транзитна сума) за посередницькою 
операцією 704 685

Відображено залік взаємної заборгованості з туристом 681 361
Відображено залік взаємної заборгованості з туроператором:
– на суму перерахованих коштів
– на суму посередницької винагороди

685 377
361
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родукту (тобто ціною за тур) і витратами, поне-
сеними на його придбання чи створення (тобто 
собівартістю туру). У турагента базою для опо-
даткування виступає винагорода, яка нарахову-
ється та виплачується туроператором або інши-
ми постачальниками послуг на його користь, у 
т. ч. за рахунок коштів, отриманих від спожива-
ча туристичної послуги (турпродукту).

Якщо турагент надає туристові знижку за 
рахунок своєї винагороди конкретній фізичній 
особі, то сума знижки включається до загально-
го місячного (річного) оподатковуваного дохо-
ду платника податку, і в даному разі турагент 
виступає податковим агентом і має утримати 
та перерахувати до бюджету суму ПДФО й вій-
ськового збору. Тобто якщо така знижка має 
індивідуальний (персональний) характер, ця 
операція є об’єктом для оподаткування ПДФО і 
військовим збором. 

Варіанти податкового навантаження суб’єктів 
туристичного бізнесу узагальнено на рис. 3. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, облікове забезпечення й оподаткування 

 

Туроператор – юридична особа

Загальна система 
оподаткування

Спрощена система 
оподаткування (3-я група 
єдиноподатників)

Податок на прибуток за ставкою 
18%

Єдиний податок за ставкою 3% 
для платників ПДВ та 5% доходу 
для неплатників ПДВ

Турагент – юридична особа
ПДВ за ставкою 
20%

Турагент – фізична особа

Загальна система 
оподаткування

Спрощена система 
оподаткування (3-я група 
єдиноподатників)

ПДФО за ставкою 18%, військовий 
збір за ставкою 1,5%  

Єдиний податок за ставкою 3% для 
платників ПДВ

5 % доходу для неплатників ПДВ

ПДВ за ставкою 20%

У разі надання
персональної знижки 
виступає податковим 
агентом

ПДФО за ставкою18 %, військовий 
збір за ставкою 1,5%  

туристичних послуг має специфічний харак-
тер, зумовлений організацією відносин між 
суб’єктами туристичного бізнесу. Для оптимі-
зації податкового навантаження слід урахувати 
всі особливі аспекти діяльності відповідно до 
вимог податкового законодавства і прийняти 
обґрунтовані управлінські рішення щодо вибо-
ру системи оподаткування, що відповідно впли-
ватиме на показники фінансово-економічної ді-
яльності всіх суб’єктів туристичного бізнесу.
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