
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
БучАнського рАЙону киiвськоi оБлАстI

одинАдцятА сЕсLя восьмого скликАнtlя
рIшЕння

J\Ь768_11_чпI

Про встановлення ставок iз сплати
туристичного збору

<14> липня 2021 року

З ме,гото наповнення бюджету Гостомельськоi селищноТ територiальноi громади, вiдповiдно
до cTaTTi 268 роздiлу ХII кПодаток на майно> Податкового кодексу УкраIни та пункту 24 частини
1 cTaTTi 26 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, Гостомельська селищна
Рада

ВИРIшиЛА:

1. Встаlтовити ставки туристичного збору на територii ГостомельськоТ селишноi
територiальноi громади, згiдно з .Щодатком.

2. Рiшення набирае чинlлостi з 01 сiчня 2022 року.
З. Визнати такими, що втратили чиннiсть з 01.01.2022 року

- рiшення Гостомельськоi селищноi ради NЪ960-52-VI вiд 17.0|.2015p. ,,Про встановлення
туристичного збору в селищi Гостомель";
- рiшення Гостомельськоi селиlцноi ради Ns798-49-VIl вiд 25.01 .20l 9р. ,,Про вttесення змiн
до рiпrення Гостомельськоi селищноТ ради NЪ960-52-VI вiд 17.01.20l5poKy ,,Про встановлення
туристичного збору в селищi Гостомель";
- рiшення Гостомельськоi селищноi ради NЬ849-51-VII вiд 1 8.04.2019р. ,,Про внесення змirr
до рiшення Гостомельськоi селищноi ради NЪ9б0-52-VI вiд 17.01.20l5poKy ,,Про встановлення
туристичного збору в селищi Гостомель";
- рitпення ГостомельськоТ селиrцноi ради Nо1032-58-VII ьiд21r.|2.20|9р. ,,l1po внесення змiн до

рiшення ГостомельськоТ селищIrоТ ради J\!960-52-VI вiд l7.01.2015poKy ,,Про встаI-Iовлення

туристичного збору в селищi Гостомель";
- рiшення Гостомельськоi селищноТ ради Nч134б-67-VII вiд 04.12.2020р.,,Про внесення змiн
до рiшення Гостомельськоi селищноi ради NЪ960-52-VI вiд 17.01.2015poKy ,,Про встановлеFIня
турисl,ичного збору в селищi Гостомель".

4. Оприлtоднити рiшення в засобах масовоi iнформацii та на офiцiйному сайтi
Гостомельськоi селищноi ради.

5. /{ане рiшення направити до ГУ ДПС у Киiвськiй областi для здiйснення контролю за
сплатою збору.

б. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з

розвитку
.,;,ivгромади.
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до рiшення Гостомельськоi селищноi ради
М 7б8-11-YIП- вiд 14 липня 202lp.

Адмiнiстративно-територiа"пьнi одиницi або населенi пункти, або територii об'еднаних
територiальних громад, на якi поширюеться дiя рiшеннярадиi

1.1. Туристичний збiр - це мiсцевий збiр, кошти вiд якого я до мiсцевого
бюджету Г остомельськоi селищноi територitшьноI громади.

2. Платники збору

2.L. Платниками збору с цромадяни УкраiЪи, iноземцi, а також особи без громадянства,
якi прибувають на територiю адмiнiстративно-територiальноТ одиницi, на якiй дiе
рiшення сiльськоi солищноi, MicbKoi ради або ради об'еднаноi територiальноi цромади,
що створена згiдно iз законом та перспективним планом формуваннrI територiй громад,
про встановленIu{ туристичного збору, та тимчасово розмiщуються у мiсцях проживання
(ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункry 268.5 Податкового кодексу Украiни.

2.2.fIлатниками збору не можуть бути особи, якi:
а) постiйно проживають, у тому числi на умовах договорiв найму, у селi, селищi або

MicTi, радами яких встановлено такий збiр;
б) особи визначенi пiдпунктом ((в) пiдгryнкту l4.1.2lЗ пункту |4.| cTaTTi 14

Податкового Кодексу УкраТни, якi прибули у вiдрядженrтя або тимчасово розмiщуються
у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом <б> пiдгryнкту 268.5.1 пункту
268.5 Податкового кодексу Украihи, що належать фiзичним особам на правi власностi або
на правi користування за договором найму;

в) iнвалiди, дiти-iнвалiди та особи, що супроводжують iнвалiдiв I групи або дiтей-
iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого);

г) ветерани вiйни;
г) учасники лiквiдацii наслiдкiв aBapiT на Чорнобильськiй АЕС;
д) особи, якi прибули за гryтiвками (курсiвками) на лiкування, оздоровлення,

реабiлiтацiю до лiкувально-профiлактичних, фiзкультурно-оздоровчих та оанаторно-

Код згiдно з
коАтуу

Найменування адмiнiстративно-територiальноi
одиницi або населеного пункту, або територii

об'сднаноi територiальноТ
Селище Гостомель у складi Гостомельськоi
селищноi територiальноi громади у Буtанському
районi у Киiвськiй областi, адмiнiстративний центр

Село Озера у складi ГостомельськоТ селищноi
територiальноТ громади у Бучанському районi у
t(иlвськlи ооласт1

з22 108700 l

Село Горенка у складi Гостомельськоi селищноi
територiальноi громади у Буtанському районi у
киiъськiй областi
Село Моцlун у складi Гостомельськоi селищноi
територiальноi громади у Буlанському районi у
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iKoпIfi
курортних закJIадiв, що мають лiцензiю на медичну практику та акредитацiю
центрального органу виконавчоi влади, що реtшiзуе державну полiтику у сферi охорони
здоров'я;

е) дiти BiKoM до 18 poKiB;

. е) дитячi лiкувально-профiлактичнi, фiзкультурно-оздоровчi та caнaтopнo-KypopTHi
закJIади;

ж) члени ciM'i фiзичноi особи першого таlабо другого ступеня спорiднення, визначенi
вiдповiдно до пiдпункту 14. 1.263 пункту 14.1 статгi 14 Податкового кодексу Украiни , якi
тимчасово розмiщуються такою фiзичною особою у мiсцях проживання (ночiвлi),
визначених пiдпунктом (б>> пiдпункry 268.5.1 пункту 268.5 Податкового кодексу
Украiни, що напежать iй на правi власностi або на правi користування за договором
найму.

3. Ставки i база справляння збору
3.1. Ставка збору встановлюсться за кожну добу тимчасового розмiщення особи у мiсцях
проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу
Украiни, у розмiрi 0,1 вiдсотка - для внутрiшнього туризму та 5 вiдсоткiв - для в'iЪного
туризму вiд розмiру мiнiмальноi заробiтноi платио встановленоi законом на 1 сiчня
звiтного (податкового) року, для однiеi особи за одну добу тимчасового розмiщення.
3.2. Базою справляння збору е загаJIьна кiлькiсть дiб тимчасового розмiщеншI у мiсцях
проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 2б8.5.1 пункту 268.5 Податкового Кодексу
Украihи.

4. Податковi агенти та мiсця проживання (ночiвлi)
4.L. Справляння збору здiйснюеться з тимчасового розмiщенrrя у таких мiсцях
проживання (ночiвлi):

а) готелi, кемпiнги, мотелi, гуртожитки для приiжджих, хоQтели, будинки вiдпочинку,
туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, пансiонати та iншi заклади
готельного типу, санаторно- KypopTHi з акJIади ;

б) житловий будинок, прибудова до житлового булинку, квартира, котедж, KiMHaTa,

садовий будинок, дачний будинок, буль-якi iншi об'скти, що використовуються для
тимчасового проживання (ночiвлi).
4,2. Справляння збору здiйснюеться такими податковими агентами:

а) юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими
пiдроздiлами юридичних осiб згiдно з пiдпунктом 268.72 гDiнюу 268.7 Податкового
Кодексу УкраiЪи, фiзичними особами - пiдприсмцями, якi надають послуги з тимчасового

розмiщення осiб у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1
Податкового Кодексу Украiни ;

б) квартирно-посередницькими органiзацiямио якi нап неорганiзованих осiб
з метою ik тимчасового розмiщення у мiсцях п iвлi), визначених
пiдпунктом 'lбl' пiдrryнкту 268.5.1 пункry 268.5 УкраiЪи, що
нilIежать фiзичним особам на правi власностi або
найму;

5. Особливостi справлян
5.1. Платники збору сплачують суму збору а

розмiщенням у мiсцях проживання (ночiвлi) подат збiр за
ставками, у мiсцях справляння збору та з дотриманням iншиi вимог, визначених даним
рiшенrrям.

За один i той самий перiод перебуванIuI платника збору на територii однiеi
адмiнiстративно-територiальноi одиницi, на якiй встановлено туристичний збiр, повторне
справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не догryскасться.
5.2, Особа здiйснюе тимчасове розмiщенtul платника збору у мiсцях проживання
(ночiвлi), що нtшежать такiй особi на правi власностi або на правi користування, викJIючно
за наявностi у платниказбору документоо що пiдтверджус сплату ним туристичного зборУ
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вiдповiдно до Податкового Кодексу Украiни та рiшення
територiальноi громади
5.3. У разi дострокового зtшишеншI особою, яка сплатила туристичний збiр, територii
адмiнiстративно-територiальноi одиницi, на який встановлено туристичний збiр, сума
надмiрно сплаченого збору пiдлягае поверненню такiй особi у встановленому цим
Кодексом порядку.

б. Порядок сплати збору
6.L. Податковi агенти сплачують збiр за своТм мiсцезнаходженням щоквартЕtльно, у
визначений для квартчuIьного звiтного (податкового) перiоду строк та вiдповiдно до
податковоТ декларацiТ за звiтний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30
числа (включно) кожного мiсяця (у лютому - до 28 (29) включно) на пiдставi рiшення
Гостомельськоi селищноi територiальноi громади
Податковi агенти, якi сплачують збiр аваЕсовими внесками, вiдображають у податковiй
декларацii за звiтний (податковий) квартал суми нарахованих щомiсячних авансових
BHecKiB. При цьому остаточна сума збору, обчислена вiдповiдно до податковоТ деrgrарацii
за звiтний (податковий) квартал (з ypaxyBaнtulм фактично внесених авансових платежiв),
сплачуеться такими податковими агентами у строки, визначенi для квартального звiтного
(податкового) перiоду.
6.2. Податковий агент, який мас пiдроздiл без статусу юридичноi особи, що надае послуги
з тимчасового розмiщенrrя у мiсцях проживання (ночiвлi) не за мiсцем ресстрацii такого
податкового агента, зобов'язаний зарееструвати такий пiдроздiл як податкового агента
туристичного збору у контролюючому органi за мiсцезнаходженням пiдроздiлу.
б.3. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе каJIендарному кварталу.
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7. Контроль

7,1. Контроль за правильнiстю нарахування,
туристичного збору здiйснюе ГУ ШС у КиiЪськiй

Секретар ради

повнотою та свосчаснiстю сплати
областi.

Анатолiй ДРАПЕЙ
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