
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

 

Про зміни до рішення міської ради 

10.07.2018 № 1151 „Про місцеві податки та збори” 

 

Відповідно до Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року 

№ 2628-VIII, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Додаток 6 до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ скликання 10.07.2018 

№1151 „Про місцеві податки та збори” викласти в новій редакції згідно з додатком. 

2. Управлінню економічного розвитку міста (Травіна О.В.) забезпечити 

розміщення та оприлюднення на офіційному сайті Ужгородської міської ради 

переліку податкових агентів туристичного збору та інформації про них. 

3. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та  оподаткування 

(Готра В.В.).   

 

 

 

Міськийголова                                                                          Б.АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про туристичний збір у м. Ужгород 

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

бюджету м. Ужгород. 

2. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію м. Ужгород та тимчасово 

розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 6.1 

пункту 6 цього Положення. 

3. Платниками збору не можуть бути особи, визначені підпунктом 268.2.2 

пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України. 

4. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 6.1 пункту 

6 цього Положення. 

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. 

5. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення 

особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 6.1 пункту 6 

цього Положення у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 3 

відсотка - 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. 

6. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі). 

6.1. Справляння збору здійснюється 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). 

6.2. Встановити, що податковими агентами щодо справляння збору є: 

а) юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи 

юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 

Податкового кодексу України, фізичні особи - підприємці, які надають послуги 
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з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 6.1 пункту 6 цього Положення; 

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих 

осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом "б" підпункту 6.1 пункту 6 цього Положення, що 

належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

в) юридичні особи, які уповноважені справляти збір на умовах договору, 

укладеного з Ужгородською міською радою . 

7. У разі проживання категорій осіб, визначених підпунктом 268.2.2 

пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України, податкові агенти повинні 

забезпечувати наявність копій підтверджуючих документів щодо звільнення від 

сплати збору. 

8. 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. 

9. Особливості справляння туристичного збору регулюються статтею 268 

Податкового кодексу України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                              А. ГАБОР 

 

 

                                         


