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положення
про мiсцевi збори на територi'i

Вишнево[ MicbKoi територiальноI громади
I. Збiр за мiсця для паркyвання транспортних засобiв

Збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв - це плата за право
ПаРКУВання аВТотранспорту в спецiально обладнаних або вiдведених для цъого

мiсцях.

l. Платники збору:
.Платниками збору € юриличнi особи, Тх фiлiI (вiллiлення,
представництва), фiзичнi особи пiдприсмцi, якi використовують земельнi
l .l

дiлянки визначенi у додатку l до цього Положення.
2. Об'ект i база оподаткування збором:
2.1 .

об'сктом оподаткування

цього Положення.

€ земельнi дiлянки, зазначенi у додатку

l

до

2.2. Базою оподаткування е площа земельноi дiлянки, що визначена у
додатку l до цього Положення.
3.

Ставки збору:

3.1. СтавкИ зборУ визнаЧаютьсЯ за коЖний денЬ провадження дiяльностi у
гривнях за 1 квадратний метр площi земельнот дiлянки, згiдно додатку до
ЦЬОГО ПОложення,
розмiрi 0,0l5 О/" мiнiмальноi заробiтноi плати,
встановленоi на l сiчня бюджетного року.

у

l

Порядок обчислення та строки сплати збору:
4.1 . Збiр сплачуеться до бюджету Вишневоi MicbKoT територiальноi
ГРОМаДи аВансовими внесками до 30 числа (включно) кожного мiсяця (у
ЛЮТОМУ ДО 28 (29) включно) за мiсцем розташування спецiально вiдведеного
мiсця для паркування транспортних засобiв. остаточна сума збору, обчислена
вiдповiдно до податковоТ декларацiТ за податковий (звiтний) квартzul (з
урахуванням фактично внесених авансових платежiв), сплачусться у строки,
4.

визначенi для кварт€uIьного податкового перiоду.

4.2. Платник збору, який мас пiдроздiл без статусу юридичноi особи, що
провадитъ дiяльнiстъ iз забезпечення паркування транспортних засобiв на
земельнiй дiлянцi не за мiсцем ресстрацii такого платника збору, зобов'язаний
ЗаРееСТРУВаТи таКиЙ пiдроздiл як платника збору у контролюючому органi за
мiсцезнаходженням земельноТ дiлянки.

4.З. БаЗОвий податковий (звiтний) перiод дорiвнюс

кварталу.
5.

каJIендарному

Порядок подання податковоi декларацiТ (розрахунку):

5.1.Податковi декларацii (розрахунки), подаються за базовий звiтний
(полатковий) перiод, що лорiвнюс кЕUIендарному кварт€lлу (у тому числi
в разi сплатИ квартаJIьниХ авансОвиХ BHecKiB) - протяГом 40 каJIендарних днiв,
що настаютъ за ocTaHHiM ка-пендарним днем звiтного (полаткового) кварталу.

б.вiдповiдальнiсть та контроль за сплатою збору.
6.1.вiдповiдальнiсть за правильнiстю обчислення, свосчаснiсть сплати
збору за мiсця паркування транспортних засобiв покладаеться на платникiв
збору вiдповiдно до чинного законодавства. Контроль за свосчаснiстю i повною
сплатою збору здiйснюе !ержавна фiскагlьна служба.
II. Тчристичний збiр

l. Платники збору

1.1. Платниками збору е громадяни Украiни, iноземцi, а також особи без
громаДянства, якi прибуВаютЬ на терИторiю громади , на якiй дiс дане
рiшення
та тимчасово розмiщуються у мiсцях проживання (ночiвлi),
визначених пiдпунктом 4.1 даного положення.

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, передбаченi пiдпунктом
268.2.2 Податкового кодексу Украiни.

Ставка збору

2.

. Ставка збору встановлюеться за кожну добу тимчасового розмiщення
особи у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 4.1 . даного
положення, у розмiрi 0,5 вiдсоткs - для внутрiшнього туризму та 0,5 вiдсотка для в'iзного туризму вiд розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати, встановленоI
законОм на l сiчнЯ звiтноГо (податковоГо) рокУ, ДЛЯ однiсТ особИ за однУ лобу
тимчасового розм i щення.
2.1

3. База справляння збору

. Базою

справляння збору с загаJIьна кiлькiсть дiб тимчасового
розмirЦеннЯ у мiсцЯх проЖивання (ночiвлi), визначених пiлпунктом 4.1 . даного
3. l

положення
4.

Податковi агенти та мiсця проживання (ночiвлi)

4.1 . Справляння збору здiйснюсться
мiсцях проживання (ночiвлi)

з тимчасового розмiщення у

таких

:

а) готелi, кемпiнги, мотелi, гуртОжиткИ ДлЯ приiжДжих, хостели, булинки

вiдпочинку' туристичнi бази' гiрськi притулки' табори для вiдпочинку,
пансiонати та iншi заклади готельного типу, caнaTopнo-KypopTHi заклади;

б) житловий булинок, прибудова до житлового булинку, квартира, котедж,
KiMHaTa' садовий будинок' дачний будинок' буль-якi iншi об'скти, Що
використовуютъся Для тимчасового проживання (ночiвлi).

4.2. Справляння збору здiйснюсться такими податковими агентами:

а) юридичними особами, фiлiями, вiддiленнями, iншими вiдокремленими
пiдроздiлами юридичних осiб згiдно з пiдпунктом 6.2, фiзичними особами
пiдприемцями, якi надають послуги з тимчасового розмilцення осiб мiсцях
у
проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 4.|. даного положення;

б)

квартирно-посередницъкими органiзацiями, Якi направляють
неорганiзованих осiб з метою Тх тимчасового розмiщення мiсчях проживання
у
(ночiвлi), визнаЧениХ пiдпуНктоМ llбll пiдпуНктУ 4.1 . даногО положення,
що
нЕLпежать фiзичним особам на правi власностi або на правi користування за

договором найму;

в) юридичними особами, якi уповноважуються мiською радою справл яти

збiр на умовах договору, укладеного з радою.

перелiк податкових агентiв та iнформацiя про них розмiщуються

оприлЮднююТъся на офiчiЙномУ веб-саЙтi ВиШневоi MicbKoi
ради.

та

5. Особливостi справляння збору

.

Г[латники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед
тимчасовим розмiщенням у мiсчях проживання (ночiвлi) податковим агентам,
якi справляють збiр за ставками, у мiсчях справляння збору та з дотриманням
iнших вимог, визначених рiшенням.
5.

1

За ОДИН i ТОЙ СаМИЙ перiод перебування платника збору на територiт MicTa,

повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не

допускаеться.

5.2. особа здiйснюе тимчасове розмiщення платника збору

у мiсцях
прожиВаннЯ (ночiвЛi), щО належать такiй особi на правi власностi або на правi
корисТування, викJIючно за наявностi У платника зборУ документа, що
пiдтверджуе сплату ним туристичного збору вiдповiдно до цъого
рiшення.
5.3. У разi дострокового зЕUIишення особою, яка сплатила туристичний збiр,
територii MicTa' сума надмiрно сплаченого збору пiдлягас поверненню такiй
особi у встановленому порядку.
б. Порядок сплати збору

.

ПОДаТКОВi аГеНти сплачують збiр за своiм мiсцезнаходженням
щокварт€Lпьно, у визначений для квартчLпьного звiтного (податкового) перiолу
строк та вiдповiдно до податковоi декларацiт за звiтний (податковий) квартаJI,
абО аВаНСОВИМи ВнескаМи до 30 числа (включно) кожного мiсяця (у лютому _
до
28 (29) включно).
6. l

податковi агенти, якi сплачують збiр авансовими внесками, вiдображають
у
податковiй декларацii за звiтний (податковий) кварт€uI суми нарахованих
щомiсячних авансових BHecKiB. Пр, цъому остаточна сума збору, обчислена
вiдповiдно до податковоТ декларацii за звiтний (податковий) квартЕuI (з
урахуванням фактично внесених авансових платежiв), сплачусться такими
ПОДаТКОВИМИ аГеНТаМИ у строки, визначенi для квартаJIьного звiтного
(податкового ) перi оду.

6.2. Податковий агент, який мае пiдрозлiл без статусу юридичноi особи, що
надас послуги з тимчасового розмiщення у Mi )цях проживання (ночiвлi) не за
мiсцем реестрацiТ такого подат iового агента, зобов'язаний заресструвати такий
пiдроздiл як податкового агента туристичного збору у контролюючому органi
за мiсцезнаходженням пiдроздi у.
6.З. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе каJIенда ному кварталу.

Вiдповiдальнiсть та контроль за сплатою збору.
7.1 .Невиконання платником туристичного збору та податковим агентом
зобов'язань iз сплати туристичного збору тягне за собою вiдповiдальнiсть у
вiдповiдностi з дiючим законод вством.
Контроль за свосчаснiстю подання розрахун
овноту i свосчаснiсть
7.

сплати збору здiйснюе .Щержавна фiскальна слу
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Додаток ЛЬl
до Положення

Перелiк спецiальних земельних дiлянок, вiдведених для органiзацii
та провадження дiяльностi iз забезпечення паркування транспортних
засобiв на територiт Вишневоi Micbkoi територiальнот громади:
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