УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIX СЕСІЯ VІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 27

лютого 2019 р.

№ 660
м. Стрий.

Про внесення змін до рішення
XXXI сесії VІ демократичного скликання від
23 червня 2015 року № 651 «Про місцеві податки»
Керуючись Податковим Кодексом України та п.п.24 п.1 ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Внести зміни в додаток №2 «Ставки місцевих податків» до рішення
XXXI сесії Стрийської міської ради VІ демократичного скликання від 23 червня
2015 року № 651 «Про місцеві податки», а саме:
1.1. пункт 2 викласти в новій редакції:
№
п/п

2

Назва податку

Туристичний збір

Розмір податку
встановленого
міською радою
за кожну добу тимчасового розміщення особи у
місцях проживання (ночівлі), у відсотках від розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року, для
однієї
особи за одну добу тимчасового розміщення.

2.1 для внутрішнього туризму:

0,5

2.2 для в»їзного туризму:

0,5

1.2. підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнити позицією є) в такій редакції:
є)

лісові землі

0,1 відсотка від їх нормативної
грошової оцінки

2. Внести зміни в додаток № 3 «Положення про порядок справляння місцевих
податків» до рішення XXXI сесії Стрийської міської ради VІ демократичного
скликання від 23 червня 2015 року № 651 «Про місцеві податки », а саме :
2.1 . пункт 3 розділу II викласти в новій редакції :
3. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
Платники збору: громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства,
які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє
рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово
розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених у відповідності до
Податкового кодексу України;
Ставка збору: встановлюється за рішенням міської ради за кожну добу
тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених у
відповідності до Податкового кодексу України у розмірі до 0,5 відсотка - для
внутрішнього туризму та до 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.
База справляння збору: базою справляння збору є загальна кількість діб
тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених у
відповідності до Податкового кодексу України;
Податкові агенти та місця проживання (ночівлі):
- згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися з
тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки
відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади
готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж,
кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);
- згідно з рішенням міської ради справляння збору може здійснюватися такими
податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими
підрозділами юридичних осіб згідно з Податковим кодексом України, фізичними
особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у
місцях проживання (ночівлі), визначених цим рішенням у відповідності до
Податкового кодексу України;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих
осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі),
визначених цим рішенням у відповідності до Податкового кодексу України, що
належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;
Особливості справляння збору: платники збору сплачують суму збору
авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі)
податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.
Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання
(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування,
виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним

туристичного збору відповідно до Податкового Кодексу та рішення міської ради. У
разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території
адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір,
сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому
Податковим Кодексом порядку.
Порядок сплати збору: туристичний збір сплачується у відповідності до
чинного законодавства та вимог Податкового кодексу України за
місцезнаходженням податкових агентів.
Податковий період: базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному кварталу.
3. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету та економіки.

Міський голова

Роман Шрамов”ят

