
yKPAiHA
БЕЗЛЮДIВСЬКА СЕЛ И lI lHA РАДА

хАркIвського рАйону xApкlBcbкoi оьлдстl
XI сесiя VlII скликання

рIllll]нIlя

Bilr l2 Jlиllня 202l року

Про всr,ановлення
ставок туристичного
збору на територii
Без.ll юдi вськоi сел ищ н oi
Ради

Ксруrtlчись п.24 ч,l с,г, 26 Закону Yrtpai'Hl.t <<lIpo MicLteBe самовря,lування в
YKpai'rri>l, зl,iднсl вимоI, г1.10.2, п.l0.з с.г.l0, lr.l2.З сr..l2, ст.268 [lодат,кового
Кодеlccy Украt'ни, I Iос,t,аlltlви Кабirlс,rу Mirric lpiB Украi'rlи lзi:t 28.12.2О2Ор
ль lз30 <Ilpo за,l,верджсння [ lоря2tку la фtlрм lla,jlatlIJя к()нт,роJlюючим органам в
eJleKl,p()llti()My tзиl:tяiti itlфtlрмаrtii' tIttl,,ttl c,lLlIi()l( li-l ll().]lltlк()t]их lli.ltbt. iз сlIJIаl.и
МiСtlеВИХ tltl/(a'tKilЗ l'a/aCltl збtlpitll>.,t Nlcl()l() lltбclllcLlcllllя l]ajtx(),,[жctll, /l()
ДОХОДнОТ Часl'иНи сеJlищноl,о бкlл>кеl,у, lJрах()t]уl()Llи l]исLl()вки tlocr.iйrlctl' KtlMicij'
з пи,гань бюджеl,у економiки, фiнансiв ],а KoMyHctltbHol'BJ]acнoc,гi, се.гlищна рада

ВИРIШИЛА:

l. Встановити ставку туристичного збору за кожну Добу тимчасового
розмiщення особи у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдлунктом
268.5,1 пунктУ 268,5 статгi 268 ПоДатковогО кодексу УкраТни, у розмiрi
0,5 вiдсотка - лля внутрiшнього,гуризN4у,I,а 0.5 вi,цсtll,ка - /lJlя в'Тзного туризму
Bi,lt розмillу, MiHiMa.llbtltll' зарtlбirrrtli' ||.li_ll11. Itc l,i_tll()l]Jlclttli' ,зaKtltltlM }la l сiчня
зlli,гtttll,сl (tttlrta,l ксrвill tl) рокч, /tJlя tl,rtrrirl' ttсtlби ,ia о](ну ,ltобу ,гимLlас()воl-о

ро ]м iщetl ltя.
2. За,гвеРдитИ Полсlження llpO сIlравJlяlItlя ,I,уристичноI,о збору, згiдно з

додатком l.

3. Оllрилюднити рiшення на офiчiйнtlму сай,гi Безлкlлiвськот селищноj'
Ради,



4, Рirшення набирас чинносt,i з 0l сiчня2022 року.

5. Конт,рсlль за виконаF|ням pit]_]ct|ltя l|()KJlac,| и lla t ос,liйну K()MiciKl з гlфr-ань

бюдже,гу, еко}Iомiки, фiнансiв l,а кому tlt' tl:tactttlcT,i (lIiдкопай А.Б.).

Безлюдiвський селищний г микола кузьмlнов



/lo,raTclK I

,шtl рiшення XI ceciT

Безлк,lдiвськоi селишноi рали Vlll склика
вiд 12 липня 202l року <Про вста

ставок туристичног0 збору на територiт

Безлюдiвськоi селищноi рали>

поло)ItЕння
про справляння туристичного збору

l. Загальнi положення

1.1. Ilо:ttlження пр() гурисIичний збiр на lериторiТ Безлюдiвсь[оТ
ссJlиlцноТ рали (ita;li - lIо;ltlжеtlFtя) розроб:lсll() на rri:]ct,aBi с,г.26В Полатковфго
колексу Украi'ни вiд 02.|2.20l0 року J\Ъ 2755-VI (зi змiнами та доповненнями),
Бюllжетноl,о кодексу УкраТни, п,24 ч. l c,I,.26, ч.l ст.59, ч.l ст.69 ЗакQну
Украiни <tlpo мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> вiд2| .05.1997 Jtls280/97- РР
(зi змiнами ,га доповненнями) та визначас порядок справляння туристичн
збору на територiТ БезлюдiвськоТ селищноТ ради.

Це Положення с обов'язковим до виконання
особами - пiдприсмцями та фiзичними особами на
сеJlищноТ рали,

юридичн ими, фiзичн
територiТ Безлюдiвсь

BHyTpirLlHiй туризм - перемiщення в межах ,гериторiТ УкраТни гро
Украiни т,а/або осiб, якi постiйгrо проживають на територiТ УкраТни
п iзнавал ь|{ и х, r r рофес i й но-дirtов их чи i t t ttt их tlillя х.

В'i'llний l,ури,зм - прибуr"l,я tIa ,|ери,|tlрiкl Украi'l|и ,|,а/або llеремiщеtrн
межах,гериторiI УкраТни осiб, якi пост,iйно не tlроживають натери
УкраТни, в пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях.

Туристичний збiр - це мiсцевий збiр, кошти вiд якого зараховуються
мiсцевого бюджету.

2. Платники податку

2.1. t [латниками збору € громадяни УкраТни, iноземцi, а також особи
I,ромаliя}lс,I,ва, якi llрибувають на тери,гсlрiкl БезлюдiвськоТ сеJlиtцноТ рали
тимчасово розмiщуюr,ься у мiсttях Ilрожив ння (ночiвлi), визначе
пiztrrунк,t,ом 268.5.1 rryrrK,ly 268.5 cтal,ri 268 llo:taтKoB()l,() Ko]leKcy УкраТгrи.

2.2.IIлатниками збору не можуть бути особи, якi:

а) постiйно проживають, у 1,ому чисJIi на yMt,lBax доl,оворiв найму, на тери,

БезлюдiвськоТ сел и щноТ рали,
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а) постiйно проживають, у тому числi на умовах договорiв найму,
тери,lорiТ Бс:з;tltlili BcbKtll' ссJlи |tttrtll' ра;tи;

Х}.:::::":::,:.::'l1 1ri;rlryrlKl,()M 
"lJ". lli;lIl!tIKry l 4.1.2|З пункту l4.1 cTaTTi

н;^, :TJ:::,: л / .у l. 1,,Х _П 
рОЖ и,liт: 

_ i, u,, i;" i ); 

^, 

;;; ;;;;; ;",, i;;";H
\_rl L, кUлgК(

I#;::::"::.::{:y:i_ ]rrч:им особам на правi власностi або на пракористування за логовором найму;

в) особИ з iнвалiДнiстю, дiти з iнвалiднiстю та особи, щоосiб з iнвалiднiстю I групи або дiтей з iнвалiднiстю (не
супроводжуючого);

г) ветерани вiйни;

г) учасники лiквiдацij' наслiдкiв aBapii' на Чорнобильськiй АЕС;

i]"i.i""?I;,::i "rОl]:1 :1 
ttyr iвками, (курсiвками) н .гtiкування, оздоровлення

;:::::T:;TJryl:l1 ]aKJlaДitl. ttttl MaK)lb ,littclrзirrl-rra *.jлrчну llракlику ,l.t

полiтику у сферi охорони здоров'я;

е) дiти BiKoM до l8 poKiB;

с) дитячi лiкувально-профiлактичнi, фiзкультурно-оздоровчi та санаторноKypopTнi заклади;

1].:::::,.'y,:9]:1:.:"'' 
особи.першого таlабо другого ступеню спорiднення,

ГlОДаткового кодексу YKpai'Hr, ,ii ,rЙчо.ооо розмiц\-'.'LJ J Kp.:lIrlи) якl lимчасоt]0 розмlLцуються .гакою 
фiзичноюОСОбОКl У МiСtrЯХ llР()жиt]а|lllя (ttt1,1il;.ri). l]и,lllаLIс}lих Iliлltvrrк-гп N/ сс^,,J lчl ILllлА |l[,(.,л(и$аllllЯ (ttt1,1ll;.tl). l]и,lllаLIс}lих ltiлltyrtKToM ссб,,

пiлllуlll(,Iом 26tt.5. l rlyHK.ly 26t{,5 с,.а l,.li 26tJ l l<l:tа,r к()ts()l.() K()/I()Kcv Vкпяj.нl.rl к()ts()l,() колсксу Украi'ни,---J Y .lr9l.Irl,

нl:у.*а,гь 
r'й tla lrpaBi BJIacH()c,I,i a(ltl lra llpaBi корис'уtsанн'я за договоромнаиму.

з) взятi на облiк як BHyTpitt]Hbo гlеремiшtенi особи вiдповiднo до ЗаконуУкраТни "[Ipo заб.езпечення tlpats i свсlбол BllylpitllHbo IlереN4iщених осiб'', якiтимчасово розм_iщуtоться у мiсцях проживання (ночiвлi), tsизначенихПiДПУНКТОМ 268,5,1 ПУНКТУ 268.5 cTaTTi ZO8 Податкового кодексу украiни, аiнформаuiя про адресу таких мiсць зазначена в довiдцi про взяття на облiквtlу,грiшньо перемiu_tеноl, особи як едреса фактичного мiсця Тх
п рожи tsatt няlперебуван ня.

3. CтaBKa збору

супроводжуют
бiльше одног

3. I. Ставка,гурис,гичtl()l..о
l,имчасов()I.о p(),JMli tцсгl tlя tlсtlСlи
пi;tгlункl,()м 26t1.5. l lly}l к.l.Y 26ti.5

збору вс,I.ан()вJlк)(..гься за кожну лобу
у мiсllях ilр()живання (нttчiв.lli), визначених
с la,|,I i ]6tJ l ltl.ta |.l(Ot]()l,() K()lteKcy УкраТни, у



розмiрi 0,5 вiдссlтка - для внутрiшнього туризму та
в'тзного туризму вiд розмiру мiнiмальноi' заробiтнот
законом на l сiчня звi,гнсlго (rlода.гковtlгсl) року, для
добу тимчасов0l,о рOзмi ttlення.

4. Ба]а справJlяння ,lбору

4,1, Базокl сllравJIян}lя збору ( ta|,aJl1,1|a Ki:tbKic,lL itiб .Iимчас()t]()

розмiщення у мiсцях проживання (ночiвlri), визначених пiлlrунктом 268.5
пункту 268.5 с,гаттi 268 IlодатковоI,о кодексу Украi'ни.

5. Податковi агенти та мiсця проживання (ночiвлi)
5.1. Справляння збору здiйснюсться з тимчасового розмiщення у таки

мiсцях проживання (ночiвлi):

а) готелi, кемпiнги, мотелi, гуртожитки для приТжджих, хостели, будинк
вiдпочинкУ, r,урис,гичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинк1
пансiонати ,га iншi заклали г,оl,еJIьног() ,гиг]у, caHaTopHo-KypopTHi заклади;

кt}ар,гира, ко,гед
iнrлi об'скти,

5.2' Сllрав.ltяння збору можс злiйсlrюва,|ися ,|,акими пода1кови
агентам и:

а) юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленим
пiдроздiлами юридичних осiб згiдно з пiдпунктом 268,7.2 пункту 268.
cTaTтi 268 Податкового кодексу УкраТни, фiзичними особами
пiлприсlмllяi\4и, якi ttалають посJlуги з тимчасового розмitl{ення осiб у мiсця
проживання (ночiвлi), визначених пiдпункто 268.5.1 пункту 268.5
268 Ilодаткового кодексу УкраТни;

б ) квар,t,и рliо-Ilосерсдtl и lll,ки м и ()рt,аtliзаlliями, якi направляют
неорl,анi,зtlваltих tlсiб ] Mc,I()l() l'х ,l имtlас()l]()l () р()змitцегlня у мiсця
l|роживанtlя (rrочiвlti), визllачсllих tliilllyltl(.I,()N4 ''б'' lliдгlункту 268.5.1 Ilункт
2бtt.5 c,la,l,r,i 26t{ I ltlлаr K()lt()1-tl K(),tcKc\, Украi'tlи, llttl HaJIe}Ka.I.b фiзични
особам на llpaBi BJlacHOc,l,i абсl на lrpaBi к()рис,I,уваtlня за /lоговором найму;

в) юридичнимИ tlсобами, якi уllовноважуютьсЯ Безлюдiвською сеJlищно]
радою, справляl,и збiР на умовах договоРу, укладеного з сеJlищнок) радою.
ПерелiК податковиХ агентiв та iнформацiя про них розмiщуються
оп рилюдн юються на офi цi йному веб-сайтi Безл юдi вськоТ сел ищноТ ради.

6. Особливостi справляння з ору
6.1. ILгlатники збору сllлачук),гь суму збору авансовим внеском пере

тимчасоtsим розмilленням у мiсttях про)кивання (ночiвлi) податкови
агентам, якi справляк)ть збiр за ставками.у мiсцях справляння збору та

0,5 вiдсоткiв -

плати, встановлен
однiеТ особи за од

б ) жиr,lrо вий бу линсl к, п рибуrt()ва .rt() жи,IJ l()B()1,o Сtу,ttи rt ку,
KiMHaTa, садовиЙ булиtlок, лачний бу]tинок. буль-якi
ви корис,t,()t]ук),I bcrl rlJ l я l и м tIac() l]OI,() l l р()}к и l]al l l l я ( rrtlч i B.l r i ),



дотриманням lнlllих вимог, визначених piLtleH яN{ БезлюдiвськоТ сели
Ради.

За ОДИН i ТОЙ Самий перiод перебування IIла,гника збору на tсри,горiТ однir
алмiнiстративно-територiальноl' одиниL{i, на якiй встановлено'туристични
збiр, поt]т,орllе сIlравJlяttllя ,збору. вжс сllJlачсll()l,() ,|,аким г|Jlа],ником збору, н
допуска("l ься.

6.2. ()соба з:tiйснкlt, l,имчас()t]с p()JMitttcltllя Il.j|а,lltика збtlру у мiсця
проживання (ночiвлi), що наlежа,гь такiй особi на правi власностi або н
правl користування, виключно за наявнос,гi у платника збору документа, щ
пiдтверлжус спJIату ним туристиLiного збору вiдповiдно до [lодатково
кодексу УкраТни та рiшення Без.,rюдiвськоl' сеJlищноТ ради.

6.3. У разi дострокового залишення особою, яка сплатила туристични
збiр, територiт адмiнiстративно-територiальнот одиницi, на якiй встановлен
туристичний збiр, сума надмiрно сплаченого збору пiдлягас поверненн
,гакiй особi у вс,гановJlеному Ilодаr.ковим ко/lексом УкраТни порялку,

7. Порядок сплати збору
7.1. llода,l,кtlвi аl,сн,t,и сIIJlачуt(),I,ь ,lбiр за cBoj'M мiсцезнахо/{ження

щокварт,аJlьll()' у визtlа.lеtlий ;ЦJIЯ квар,гаJlLll()l.О .звiтнсrго (податковог
перlоду c,r,p()K l,а Bi,lttttlBi,,ttttl jl() ll()jta,| Ktttltll' ;tCK;laPaUii' за звiтн и
(податкtlвий ) KBap,laJI, абtl аванс()t]иl\1и lJнесками до 30 чисJIа (включн
кожногО мiсяця (У лютому - ло 28 (29) вкJlючно) на пiдставi рiшенн
Безлюдi вськоТ сел ищноТ ради.

податковi агенти, якi сплачують збiр авансовими внескам
вiдображак)ть у податковiй лекларачiт за звiтний (податковий) кварт
суми нарахованих tцtlмiсячних аtsансових BHeckiB. llри цьому остаточ
сума збору, обчислена вiдпс-lвiдно ло податко от декларацiт за звiтни
(податковий) KBapTaJl (з урахуванням фактично внесених авансови
платежiв), сплачусться такими податковими агентами у строки, визначен
ДЛ Я KBapтiul ь}] о I,tr,1 Bi,t,t t о t,tl ( t t tl,,12,,,on Btl t,tl ) t r ср i tl; tv,

7.2,1ltlrlа'l'кtlвий at'ett't, який Mat lli,,tрtlз,'lill бе,з с,гаlусу к)ридичноl'оссlби
що Ha/ta(, ttосJlуl,и ,j ,lимчас()t]()l,() pOJMittlclttlя у мiсttях |lроживанн
(ночiвлi) не за мiсцем ресстрацii' 

.гакоl.tl tlода.гк BoI.o агента зобов'язани
зареестрУвати ],акИй пiдроз:tiл яК гlода,гкоt]ого а ента ],уристичного збору
контролюючому орган i за мiсцезнаходженням пiдроздiлу.

7 .з. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюс календарном
кварталу.



8. Контроль
8.1 Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства

частинi справляння туристичного збсlру здiйснюс державна Податко
слуiкба.

Секретар ceJl ищноi рали Яна СТАС€ВА


