
Керуючись ст. 268
Украrпи, вiдповiдно до л.
YKparHi", сoлищfiа рада

}.кPAiHA
Хорошiвська селищна

роздiлу ХII кМiсцевi податки
24 ч. l ст. 2б Закону Украiни

Харкiвського району XapKiBcbKo
xxxХIv сесiя ИI скликаl

рIшЕння
вiд 08 лппнп 2020 року

<Про всг ставок турцстuчного збору натерrfгорrТ коI селпщвоIрцлп>

- до 0,5 вiдсотка - дJUI внугрiшпього.гуризму та
- до 5 вiдсоткiв - дпя в'iЪного туризму"iд розмiру MiHiMml

встЕlновленоi зшсоном на 1 сiчня звiпrого (подчrпо*о.о) року,
добу тимчасовою розмiщення

2, Затвердиги Положення про т}тистичний збiр на терпторiТ
ращ (додаетьсф.

ВиРIШИЛА:

1. Встановити на те.рЕгорii Хорошiвськоi се_тищноi рапийого ставку у розмiрi ur."uо.*й* п.п, 268.5.1;.-2]8ъ;);6

4. Концоль завикопшlням даного рiшення поклаqти на
бюджету i фiнансiв селищноiр4дп.

']! :

Селищний голова] '

ýi
}i

областi

сел. Хорошеве

lри> Податкового кодексу
мiсцеве сап.fоврядуваIiня в

чний збiр, визнаЕIивши

заробiгноi плати,
однiеi особи за одну

Хорошiвськсli селищноi

у комiсiю з питань



ПОЛОЖЕННЯ
про туристичпий збiр па територiТХ

1. Загальнi п

1.1. ПоложвIrня про туристичний збiр на
(далi - Положенrш) розроблене Еа пЦставi статгi 2б8

Украrни та cTaTTi 26 Закону Украhи <Про мiсцеве

1.2. ,Щане По.,rтоженrrя розроблепе з метою врегу
сIIJIати тл)истиIIного збору на територii ХорошiвсъкоТ

2. fIлатники ryрЕстичного

2,1, Платникапли туристичного збору е

а також особи без громадянства, якi прибрають н,а

ра.щI, та отрилчlують (споживають) платнi поспуги з

зобов'язанЕям зЕlJIишити мiсце перебування в зазначений
2.2. ГIлатникалли збору не мокуть бути особи, якi:
а) постiйно проживають, у тому wrслi на

Хорошiвськоi селищrоТ рали ;

б) особи, якi прибули у вiшrядження;
в) iнвапiди, дiти-iнвапiди та особи, що суп

iпвалiдiв (не бiльше одного супроводж).ючого) ;

г) ветерани вiйни;
r) ylacHrлcrr лiквiдацii паслiжiв aBapii па Чор
д) особи, якi прибушr за путiвками та курсовками в

3. Ставка туристич

3.1. Ставка туриститrого збору встЕшовлIоеться
l % вй бази справJIяння збору, визначеноi пунктом 4

4. База справляння

4.L Базою справJIянЕя туристиtIного е варт
(ночiвлi) в мiсцях, внзначених пiдlунктом 5.1 цього поr
Еа дод€lну BapTicTb (лля платникiв такого полатку),

4.2. Що BapTocTi проживання не включаютьая вLI

посJryги (пранrrя, чисткц лztгодженЕя та прасування одя

рахунки, оформлення закордоЕrплх паспортiв,
стрil(уваIrня, витрати на усний та IIисьмовий переклади
tsитрати, пов'язанi з правпла}rи в'iзду.

Додаток l
до рiшення

Хорошiвськоi селищноi ради
XXXXIV сесiя VII скJIик,lння
вiд 08.07.2020 року

селищноi рапи

Хорошiвськоi селипшоi раrи
iлу ХII [Iодаткового кодексу

в Укршнi>.

питань нарахуваЕнJI та

раци.

и }'краittи, iноземцi,
Хорошiвськоi селишltоi
]троживан}uI (ночiвлi) iз

договорiв найму, на територii

iHBaliltiB I групи або дiтей-

АЕС;
1l та пансlонати.

збору

lсю селищно1 раци
,га оlсцала€

Положення.

усього перiолу проживання
ня, за вирахуванням податк!,

на харчування tи побутовi

, взуття чи бiлизпи), теlтефоннi
на в'iзд (виiЪд), обов'язкове

irrшi докlментаJIьпо оформленi



5. Податковi агенr"u

S.l.CпpaBrrлrIUI турИстичного збору па територil,
здiйсrлоеться юридиrшими та фiзичними особами-пi,
дiяльнiсть, пов'язану з тимчасовим проживалням
зш(онодавства.

б. Особ.пшвостi справляння

6.1. Податковi агенти спрzrвJIяють збiр пiд час
тимчасовим проживанням (ночiвлею) i зазначають сум
рядком у ржyrrку (квитанцii) на rц]оживання.

7. Порядок спл8ти цтIлстичного

7.1. Збiр сплачу€тъся до шriсцевих бюджетiв
(вкrrючно) кожногО мiсяцЯ (у лютомУ до 28 (29) вкrшочно),
авансовпх BHecKiB вiдображшоться у квартальнiй
збору, обчислена вiдповiдно до податковоi декларацiТ за з
урахуваЕнЯм фактичrrо внесеЕик авансових платежiв),
квартаJънок) лодвткового перiоду.

7.2. Базовий податковий (звiшrий) перiод

8. ВЦповiдальпiсть

8,1. Вйповiдшlьнiсть за щ)авЕльнiсть i свосчасЕ
подажовi агеIIти.

8.2. У разi несплатrt або часжовоi сплати до
порядку срfи туристи(шого збору, неподання або подан
встановлених TepMiHiB подажовi агенти нес}"гь в
законодавством Украiни.

9. Кокгроль

9.1, КощроJБ за повнотою Еарахування та
збору здiйсцюе регiонапьна фiскшъпа служба.

l0. Прикiнцевi положення.

Селипцпй голова

iBcbKoT сеrпащноi раш
цями, якi здiйснюютъ
вiдповiдно до чинного

ного збору

Ея послyг, пов'язаЕих з
сплаченого збору окреп,rим

и внссками ло 30 числа
нарахованих щомiсячник

декларачii, Остаточна сума
тпий (податковий) квартал (з

у строки, визначенi для

капендарномч кварталу"

нар{жування збору Hecy,lb

бюджету в устiшовленому
РОЗРаХУНКУ 3 ПРОС'I'РOЧеННЯlчl

згiдно з чинни}I

сIшати туристичного

сiчня 2021


