УКРАЇНА
МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ,
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІ сесія Мереф’янської міської ради VIII скликання
РІШЕННЯ
від 11 червня 2018 року

м. Мерефа

Про встановлення туристичного
збору на території Мереф`янської
міської ради
З метою наповнення доходної частини бюджету м. Мерефа, керуючись
п. 10.3 ст. 10, п. 12.3 ст.12, ст. 268 Податкового кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Мереф`янська міська рада
ВІРИШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2019 року на території Мереф`янської міської ради
туристичний збір.
2. Ставку туристичного збору встановити у розмірі 1% до бази справляння
збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
3. Затвердити Положення про встановлення туристичного збору на
території Мереф’янської міської ради (додається).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та житловокомунального господарства.

Мереф'янський міський голова

В.І. Сітов

Додаток до рішення ХХІІ сесії

Мереф`янської міської ради
VІIІ скликання від 11.06.2018року
Положення
про туристичний збір
1. Туристичний збір-це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до
місцевого бюджету.
2. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію Мереф`янської міської ради, та
отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
3. Не є платниками збору категорії громадян, визначені у підпункті 268.2.2
пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.
4. Податкові агенти зі сплати туристичного збору:
- адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів та інші заклади готельного типу;
- 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;
- юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які уповноважуються
міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з
Мереф`янською міською радою.
5. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що
надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації
такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як
податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби
за місцезнаходженням підрозділу.
6. Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду
проживання (ночівлі) в місцях, визначених у пункті 4 даного положення, за
вирахуванням податку на додану вартість.
До вартості проживання не включаються витрати, передбачені підпунктом
268.4.2 пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
7. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння
збору, визначеної пунктом 6 даного положення.
8. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов`язаних з
тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму проплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
9. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
10. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації
за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням
податкових агентів.
11. Зайво сплачені платниками суми туристичного збору зараховуються в
рахунок майбутніх платежів або повертаються платникам згідно з чинним
законодавством України.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та житлово-комунального
господарства.

