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Hpo Micqeni notrarrv i zdopvtHa repr4ropii
EnrasHroriBcbKoi cenrangroi patrv na 2019 pir

3

Meroro ni4nr,nrleuur QiHauconoi cnpoMo)KHocri cenuu+roi patrv ra
3a6e3[erreHHr sce$i.ruoro po3BrrTKy repr,rropiantHoi rpoMalr/r, nignoni4Ho Ao
cr.cr.10,12,30, 265-289 lloAarxoBoro KoAeKcy lrpaiHr,r, Kepyrorrrrrcs n.24. q.1. cr.26
3arorry lrparHr,r "llpo vricqene caMoBprAyBaHHr n lrpaiHi", cerrvruryra paga
svpfinvt;naz
BcraHoBrlTw u.arepvrropi'i cenyru+roi paaw rar<i rrnicqeni nogarrclm Ha 2019 pix:
1. flogaror ua vrarlso B rracrtrui rpaucuollrrroro rrogarr(y
1.1.1 3arseptrr rrr. llonoxeHns rpo cnpaBrurHHr rpaHcnoprHoro noAarKy Ha
repr,rropii Em,rsHroKincxo'f cenr,ru1rroi Pauw (4ogarox 1);
2eavrg:llrir rroAaror(
2.1 3arnepauru llono)KeHrrr npo crpaBrnrHH.s eArrHoro rroAarKy rra rcpraropii
Enr,rsHroKiscrxo'f cenzu$ro'i paav (uolarox 2).

BcraHoBrlTwHarepvrropii cenru+roi pauv rari vricqeni:6opra Ha 201,9 pir:
1. Typz crrru rlr'rir z6ip
1,.1. 3arnepArarra flonoxenru rpo cnpaBrrrHlrfl TyprtcrvrtrHoro r6opy Ha
repuropii EnvrsurcKincnrcoi cennu+ro'i patrv (4ogarox 3).
Piruenus XXXV cecii V[ cKrrrdKaHHr cerurryo'i pa4r,r sa 29.06.2017 pory sa Ne
599-VII "IIpo BcraHoBJreuHs N,ricqeBr{x rroAarKie i r6opin Ha repvrropii Enleulorisctxoi
cenzntrroi p atru ua 2018 pir" neaxc arvr raKr/rM, rrlo BTparulo .rtt+ricrr.
Piurenng rriqnrrae oQiail,rHoMy oilpuJrroAHeHHro na c:ropiHxax EnragHroxiecxo'i
ra Ha oQi4ifiuoMy calrri
parlouuo'i rpoMaAcbxo-iHQ opnraqir,troi ra3erll "HoBe
Enr,rsHrorincrxoi cenuu+roi paau http:bliznjuki-

/+
KoHrponr 3a BI{KoHaHHIIM pimemrr
6rogxery ra cordan*ro-eKoHoMiuHoro poaa
Enr,rsHroxi E,c[.xwfu cenurrryryflZ rono e a

f.:
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Додаток 3
до рішення L сесії VII скликання
селищної ради від 07.06.18 р. за № 876-VIІ

ПОЛОЖЕННЯ
про справляння туристичного збору на території
Близнюківської селищної ради
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію населених пунктів Близнюківської
селищної ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання
(ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк, з
урахуванням особливостей визначених п. 268.2. ст. 268 Податкового кодексу
України.
Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі),
за вирахуванням податку на додану вартість, з урахуванням особливостей
визначених п. 268.4. ст. 268 Податкового кодексу України.
Податковими агентами зі сплати туристичного збору є:
а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та
інші заклади готельного типу;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих
осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються
міською радою справляти збір на умовах договору.
Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 відсотку до бази
оподаткування збору.
Туристичний збір сплачується в Порядку визначеному п. 268.6. та
п. 268.7. ст. 268 Податкового кодексу України.
Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу
України
Відповідальність
за
порушення
податкового
законодавства
встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших
нормативних документів.
Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до
норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.

