УКРАЇНА
КАМ’ЯНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 07 червня 2019 року № 1535- XХХІ-VII
с. Кам’яниця
Про встановлення туристичного збору на
території Кам’яницької сільської ради в 2020році
Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 268 Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції комісії
з питань планування бюджету, економічної реформи, захисту прав споживачів,
торгівельного та побутового обслуговування населення, депутатів сільської
ради, сесія Кам’яницької сільської ради вирішила:
1. Встановити ставки туристичного збору для платників збору на
території Кам’яницької сільської ради, у розмірах :
- 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму;
- 5 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї
особи за одну добу тимчасового розміщення.
2. Зтвердити Положення про туристичний збір в Кам’яницькій сільській
раді згідно з додатком.
3. Оприлюднити дане рішення на сайті Кам’яницької сільської ради http://
kamrada.gov.ua.
4. Визнати таким що втратили чинність рішення 26 сесії 7 скликання від
23 січня 2019 року №1400 - XХVІ-VII «Про внесення змін до додатка 4,
додатка 1.1 до Положення про оподаткування платою за землю на території
Кам’яницької сільської ради до рішення 21 сесії 7 скликання Кам’яницької
сільської ради №1200-XХI-VII від 25 червня 2018 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів на 2019 рік», рішення 21 сесії 7 скликання від 25

червня 2018 року №1200-XХI-VII «Про встановлення місцевих податків і
зборів на 2019 рік» з 01.01.2020 року.
5. Виконавчому комітету Кам’яницької сільської ради направити копію
даного рішення до ГУ ДФС у Закарпатській області.
6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року
7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
депутатські комісії з питань планування бюджету, економічної реформи,
захисту прав споживачів, торгівельного та побутового обслуговування
населення, з питань будівництва, землекористування, житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології.

Сільський голова

М.Ю. Коваль-Мазюта

Додаток1
до рішення №1535-XХХI-VII
31 сесії 7 скликання
Кам’яницької сільської ради
від 07 червня 2019 року
«Про встановлення туристичного збору на території
Кам’яницької сільської ради в 2020році»

ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір в Кам’яницькій сільській раді
1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до
бюджету Кам’яницької сільської ради.
2. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію сіл Кам’яниця та Гута та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням
залишити місце перебування в зазначений строк.
3.Платниками збору не можуть бути особи, визначені підпунктом 268.2.2
пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.
4.Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового
розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1
пункту 268.5 цієї статті.
Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких
місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки
відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку,
пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж,
кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
5. Ставка збору встановлюється за рішенням сільської ради за кожну добу
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених
підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі 0,5 відсотка - для
внутрішнього туризму та 5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
6. Встановити, що податковими агентами щодо справляння збору є:
а) юридичним особам, філіями, відділеннями, іншими відокремленими
підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї
статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового
розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1
цієї статті;

б)квартирно-посередницькими
організаціями,
які
направляють
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання
(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті,
що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;
в) юридичні особи, які уповноважуються сільською, селищною, міською
радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із
законом та перспективним планом формування територій громад, справляти
збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кам’яницької сільської ради.
7. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам,
які справляють збір за ставками у місцях справляння збору та з дотриманням
інших вимог, визначених рішенням сільської ради.
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї
адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір,
повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не
допускається.
Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання
(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування,
виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним
туристичного збору відповідно до Податкового кодексу та рішення сільської
ради.
У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір,
території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено
туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій
особі у встановленому Податковим кодексом порядку;
Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням
щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду
строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал,
або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до
28 (29) включно) на підставі рішення сільської ради.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у
податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих
щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з
урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими
податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного
(податкового) періоду
8. Особливості справляння туристичного збору регулюються статтею 268
Податкового кодексу України.

Секретар сесії

Є.І.Дубрава

