УКРАЇНА
Бердянська міська рада
Запорізької області

Восьма сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від « 31» березня 2011 р.

№3

м. Бердянськ

Про затвердження Положення
про порядок справляння
туристичного збору на
території міста Бердянська
Керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", згідно із Законом України „Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
ст.268 Податкового кодексу України та п.5 ст. 25 і ст. 70 Статуту
територіальної громади міста Бердянська Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Положення про порядок справляння туристичного
збору на території міста Бердянська (додається).

Юридичним і фізичним особам, причетним до справляння
туристичного збору на території міста Бердянська, прийняти зазначене
Положення до виконання.
2.

3. Кошти від сплати туристичного збору перераховуються
податковими агентами до міського бюджету на рахунки, відкриті Головним
управлінням Державного казначейства у Запорізькій області згідно з
кодами класифікації доходів бюджету.
4. Рішення першої сесії XXII скликання від 27 10.94р. N 20
"Про затвердження Положення "Про стягнення курортного збору", рішення
третьої сесії XXII скликання від 26.04.96р. N 13 "Про стягнення
курортного збору", рішення другої сесії XXIII скликання від 28.05.98р. N
24 ,рішення вісімнадцятої ХХIII скликання від 26 квітня 2000 р. № 35
„Про затвердження Положення про справляння курортного збору на
території м. Бердянська”, рішення сорок третьої сесії ХХIII скликання від
21 березня 2002 р. № 13 „ Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії

міської ради від 26.04.2000р. № 35”, рішення сорок першої сесії IV
скликання від 30 червня 2005 р. № 6„Про затвердження Положення про
справляння курортного збору на території м. Бердянська” визнати такими,
що втратили чинність.
5. Відділу зв’язків з засобами масової інформації виконкому
Бердянської міської ради ( Білоусов С.В.) дане рішення оприлюднити у
засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після
прийняття рішення.
6. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на
першого заступника міського голови Кулібабу В.А.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності
(Микитенко В.В)., постійну комісію з питань реалізації державної
регуляторної політики та підприємницької діяльності ( Антоненко Д.Ю.)
та начальника Бердянської об’єднаної податкової інспекції у Запорізькій
області Топузова В.Г. в межах його повноважень.

Міський голова

О.А.Бакай

Затверджено
Рішенням восьмої сесії
міської ради VІ скликання
від 31 березня 2011р. №3
Положення
про порядок справляння туристичного збору на території міста
Бердянська
I. Загальні положення
Туристичний збір −це місцевий збір, кошти від якого зараховуються
до місцевого бюджету.
Туристичний збір на території м. Бердянськ встановлюється згідно зі
ст. 268 р. ХІІ «Податкового кодексу Україні», ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та ст. 70 Статуту територіальної
громади міста Бердянська.
Дане Положення є обов’язковим для виконання податковими
агентами визначеними у розділі IV цього положення.
II. Платники збору
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію міста Бердянська та
отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Від сплати туристичного збору звільняються:
• особи, які постійно проживають у м. Бердянськ, у тому числі на
умовах договорів найму;
• особи, які прибули у відрядження;
• інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І
групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
• ветерани війни;
• учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
• особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та
пансіонати.
Особи, які звільнені від сплати туристичного збору, під час реєстрації
повинні надати відповідні документи, які свідчать про звільнення їх від
сплати із занесенням всіх реквізитів даних документів до реєстраційних
карток (анкет)
III. База та ставка справляння туристичного збору

Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду
проживання (ночівлі) в місцях тимчасового проживання, за вирахуванням
податку на додану вартість.
Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 відсотка
вартості проживання, за весь період перебування.
До вартості проживання не включаються витрати на харчування
чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу,
взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних
паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на
усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду.
.
IV. Податкові агенти
Туристичний збір справляється:
1. адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для
приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторнокурортними закладами;
2. квартирно-посередницькими організаціями, які направляють
неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що
належать фізичним особам на праві власності або на праві
користування за договором найму;
3. юридичними особами або фізичними особами − підприємцями, які
уповноважуються міською радою справляти збір на умовах
договору, укладеного з відповідною радою.
4. іншими суб’єктами господарювання, які здають власне або
орендоване житло в найм
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних
з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого
збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
V. Порядок сплати збору
Збір перераховується податковими агентами до місцевого бюджету м.
Бердянськ авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у
лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових
внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна
сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний
(податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових
платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового
періоду.
Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи,
що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем
реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий

підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної
податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.
Базовий
кварталу.

податковий

(звітний)

період

дорівнює

календарному

VI. Відповідальність юридичних і фізичних осіб за сплату збору
і контроль за його надходженням
Відповідальність за повноту і правильність справляння туристичного
збору, а також своєчасність перерахування до бюджету покладається на
податкових агентів, вказаних у розділі IV цього положення відповідно до
діючого законодавства.
Контроль за своєчасністю подання квартальних податкових
декларацій по туристичному збору до органу податкової служби,
правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати туристичного
збору до бюджету здійснює Бердянська об’єднана державна податкова
інспекція .

Начальник фінансового
управління

А.М.Абросімов

