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Державна фіскальна служба України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист
ДФС від 05.02.2019 № 2455/5/99-99-12-02-03-16 щодо надання роз’яснення
стосовно трактування поняття «доба» та повідомляє.
Визначення поняття «доба» для туристичної сфери відсутнє у
міжнародному та національному галузевому законодавстві.
Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та
надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної
адміністрації України від 16.03.2004 № 19, зареєстрованим в Мін’юсті
від 02.04.2004 за № 413/9012 (далі - Правила), регламентують основні вимоги
щодо користування готелями та аналогічними засобами розміщення усіх форм
власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері надання
послуг розміщення споживачам, і регулюють відносини між споживачами
(фізичними особами, які проживають у готелях або мають намір скористатися
готельними послугами), та готелями, виконавцями цих послуг.
Так, пунктом 1.3. глави 1 Правил визначено, що розрахункова година година, яка встановлена в готелі та при настанні якої споживач повинен
звільнити номер у день виїзду й після якої здійснюється заселення в готель.
Відповідно до пункту 3.8. глави 3 Правил плата за надання готельних
послуг стягується у відповідності до єдиної розрахункової години - 12-ї години
поточної доби за місцевим часом. Готель з урахуванням місцевих особливостей
вправі змінити єдину розрахункову годину. Як правило, розрахункова година
зазначається у внутрішніх правилах готелю.
Пунктом 3.7. глави 3 Правил встановлено, що договір про надання
готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений
термін. При укладанні договору на невизначений термін погодженим
вважається найбільш короткий термін, як правило одна доба; дія
договору в такому разі завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття
споживача.
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Враховуючи вищевикладене, відлік доби проживання розпочинається з
12 години дня, що передує дню виїзду, та триває 24 години до розрахункової
години, встановленої готелем.
При цьому зазначаємо, що листи Мінекономрозвитку мають лише
інформаційний характер і не містять правових норм.
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