ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська 125, тел./факс (04597) 31556

П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
(І засідання)
РІШЕННЯ
селище Гостомель

№

- 51 – VІI

18 квітня 2019 року

Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення
туристичного збору в селищі Гостомель від 17.01.2015 р. №960-52-VI»
Розглянувши звернення ДП «Антонов», та лист головного управління ДФС у
Київській області, керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до ст. 268
Податкового кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування
та перегляду ставок окремих податків і зборів ” від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII та
п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія
Гостомельської селищної ради

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Гостомельської селищної ради №960-52-VI від
17.01.2015 р.«Про встановлення туристичного збору в селищі Гостомель », а саме:
пункт 3.1 розділу 3 викласти в наступній редакції:
«Ставка збору встановлюється рішенням Гостомельської селищної ради, за кожну
добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених
пунктом 5.1 цього Додатку, у розміру 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму та 5
відсотків - 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 на 2019 рік».
пункт 7.1 розділу 7 викласти в наступній редакції:
«Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у
визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до
податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі рішення селищної
ради».
2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 травня 2019 року.
3. Контроль за сплатою туристичного збору в селищі Гостомель покладається на
Ірпінське управління ГУ ДФС у Київській області.
4. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Гостомельської селищної
ради.
Головуючий,
Секретар ради

О.В.Кислиця

Начальник відділу обліку та звітності

А.В. Закревська

Начальник юридичного відділу

В.В. Афоніна

