
Додаток № 3 

до  рішення  сесії № 162 

Косоньської сільської ради 

Від 26.06.2020р. 

ПОЛОЖЕННЯ  

про туристичний збір 

 

I. Загальні положення. 

 

Положення про туристичний збір розроблено відповідно до ЗУ "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Податкового кодексу України та рішення сільської ради про 

встановлення місцевих податків і зборів на території  Косоньської сільської ради. 

 

II. Платники збору. 

 

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

які прибувають на територію села Косонь та отримують послуги з тимчасового проживання 

(ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі), за 

вирахуванням податку на додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги. 

 

III. Ставки збору. 

 

Встановити на 2021 рік ставки туристичного збору у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього 

туризму та 2 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. 

 

IV. Порядок нарахування і строки сплати збору. 

 

Справляння збору здійснюється: 

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 належить фізичним особам на праві власності або на 

праві користування за договором найму; 

в) юридичними або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються 

сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з сільською радою. 

Справляння збору здійснюється під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим 

проживанням (ночівлею). 

Збір сплачується до сільського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) 

кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). 

Остаточна сума збору сплачується у строки, встановлені для квартального 

податкового періоду. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або 

місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей- 

інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати. 



V. Відповідальність. 

 

Податкові агенти (платники туристичного збору), вказані в підпунктах Положення, за 

неподання, несвоєчасне подання розрахунку туристичного збору, повноту і своєчасність 

сплатити несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством. 

Контроль за своєчасністю подання розрахунків туристичного збору, повноту і 

своєчасність сплати його до сільського бюджету 

покладається на державну податкову службу. 

 

Секретар сільської ради                                              Є.А.Горват 

 
 


