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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА MICЬKA РАДА
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Про встановленнrI мiсцевих зборiв

(регуляторний акт)

Керуючисъ статте ю 25,пунктом 24 частини першоi cTaTTi 26, гlунктами

5,1t cTaTTi 59 Закону Украlнт_,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi",

статтями tо,2:Й; ; Ъ;s'податкового кодексу украiъи, мiсъка рада

L]ИРlШИJIА:
1. Встановити на територiТ плiста Новограда - Волинсъкого TaKi мiсцевi

зборiв (лолатки 1,2),

3. Це рiшення набирае

збори:

1.1. Туристичний збiр,

1 .1 .1 . Платниками збору с гром адяни Украiни, iноземцi, а також особи

без громадян.;;;, якi ,rрйу"*rru на територiю MicTa та отримуютъ

(споживають)послУГиЗТиМчасоВоГоПрожиВання(ночiвлi).
|.|.2.ВсТановитИ ставкУ зборУ у розмiрi 1 вiдсотка до BapTocTi усього

перiоду проживання (ночiвлi),

1.2. Збiр за мiсця для гrаркуваЕня транспортних засобiв' 
]

|.2.|.Платниками збору с юридичнi особи, ix фiлii (вiддiлення,

представ""u""ui,^Бi."""i о.й _ пiдприемцi, якi органiзовують та гIровадять

дiяrrьнiстъ iз забезпечення паркування транспортних засобiв на майданчиках

ДпяIТлаТноГоПаркУВаннятаспецiа:rьновiДвеДенихаВТостоянках.
|.2,2.ВстановиТистаВкУзборУЗакожнийДенъПроВаДженняоi"""-1"л:]i

iз забезпечення паркування транспортних засобiв ,"_1у:у,.,1т"О метр tlлощl

земеJIьноi дiлянки, вiдведенот (визначенот) для органiзацiт та JIровад*:т:

такоi дiяпьностi у розмiрi 0,03 вiдсотка мiнiмальноТ заробiтноi плати,

у.ru*rоuпеноi законом на 1 сiчня звiтного року,

2. ЗатвеРдити Положення про порядок обчислення та сплати мiсцевих

чинностi з 01.01.2019 року,



7. ГIлатник збору, який мае пiдроздiл без статусу юридичноТ особл, що

провадитъ дiялънi"ii i. забезпечення паркування транспортних засобiв на

земельнiЙ дiлянцi не за .r мiсцеМ реестрацiТ такогО платника збору,

зобов'язаниЙ зареестрУватИ такиЙ ,riдроrдir, як платника збору в органi

державноТ .rодur*о"оТ^служби за мiсцезнаходженням земельноТ дiлянки,

8. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе к€tJIендарЕому

квартuLлу.

9. Вiдповiдалънiсть за своечасне перерахування з_бору за мiсця для

паркування трансIIортних засобiв несуть платники збору вiдповiдно до

.ron*."b Податкового Кодексу УкраiЪи,

суми збору, не сплаченi в установленi строки, вважаються податковим

боргом i стягуютъся до бюджеry згiдно з положеннями Податкового Колексу

Украiни.

10. КонтРолъ за повнотоЮ, правилЪнiстЮ та своеЧаснiстю сплати збору

за мiсця для 11аркування транспортЕих засобiв здiйснюсться Новоград-

ВолинськиМ yrr|bunirr""* fono""o.o управлiння ,Щержавноi фiскальноТ

служби УкраТни 
" 

Ж"rоrирсъкiй областi вiдповiдно до Податкового Кодексу

УкраiЪи.

N4iський гоJIова
В.Л. Веселъський



положення
про порядок обчисленнlI i сплати збору за мiсця

для паркуваннrI транспортних засобiв

1. ГIлатниками збору е юридичнi особи, ik фiлii (вiддiлення,
представництва), фiзичнi особи - пiдприемцi, якi згiдно з рiшенням мiськоi
Ради органiзовують та провадять дiяльнiсть iз забезпечення паркування
Транспортних засобiв на маЙданчиках для платного паркування та спецiально
вiдведених автостоянках.

2. Об'сктом оподаткуваннrI е земельна дiлянка, яка спецiально
вiдведена для забезпеченнlI паркування транспортних засобiв на
автомобiльних дорогах заг€Llrьного користування, тротуарах або iнших
мiсцях, а також KoMyHaJIbHi гаражi, стоянки, паркiнги (будiвлi, споруди, ik
частини), якi побудованi за рахунок коштiв мiського бюджету, за винятком
площi земеJIьноi дiлянки, яка вiдведена дJIя безоплатного паркування
транспортних засобiв, передбачених статтею 30 Закону УкраiЪи ,,Про основи
соцiальноТ захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi".

3. Базою оподаткування е площа земельноi дiлянки, вiдведена для
паркування, а також площа комунzLльних гаражiв, стоянок, паркiнгiв
(булiвель, споруд, iх частин), якi побудованi за рахунок коштiв мiського
бtодяtету.

4. Ставки збору встановлюються за кожний день
дiяльностi iз забезпечення гIаркуваншI транспортних засобiв
квадратний метр площi земельноi дiлянки, вiдведеноТ для

гIровадження

у гривнях за 1

органiзацiТ та
провадження такоi дiяльностi, у розмiрi 0,03 вiдсотка мiнiмальноi заробiтноi
плати, установленоТзаконом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

, 5. Збiр сплачуеться до мiського бюджету авансовими внесками до 30
числа (включно) кожного мiсяця (у лютому до 28 (29) вкJIючно) за мiсцем
розташування спецiально вiдведеного мiсця для паркування транспортних
засобiв. Остаточна сума збору, обчислена вiдповiдно до податковоТ
декларацii за податковий (звiтний) кварт€Lл (з урахуванням фактично
внесених авансових платежiв), сплачусться у строки, визначенi для
кварт€Lльного податкового перiоду.

6. Остаточна сума збору за мiсця для паркування транспортних засобiв,
обчислена вiдповiдно до податковоi декларацiТ за звiтний (податковий)
квартал (з урахуванням фактично внесених аваЕсових платежiв), сплачуеться
до бюджету MicTa Новограда - Волинського щокварт€lJIьно у визначений для
квартального звiтного (податкового) перiоду строк.



7. ГIлlатнИк збору, якиЙ мае пiдроздiл без статусу юридичноi особи, щопровадить дiялънiсть iз забезпечення паркування транспортних засобiв наземельнiЙ дiлянцi He.f за мiсцеМ реестрацii ,u*o.o .rou"""nu збору,
зобов'язаний зарееструвати такий пiдроздiл як платника збору в op.b"i
державнОi податкОвоi служби за мiсцезнаходженням земельноi дiлянки. 

^

8. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнюе к€Lлендарному
KBapT€lJIy.

9. Вiдповiдальнiсть за своечасне перерахування збору за мiсця для

_ Суми збору, не сплаченi в установленi строки, вважаються податковим
боргом i стяryються до бюджету згiдно. rопой"ннями Податкового Кодексу
УкраiЪи.

10. Контроль за повнотою, правильнiстю та своечаснiстю сплати зборуза мiсцЯ длЯ паркування транспортних засобiв здiйснюеться Новогрfr-
Волинським управлiнням Головного управлiння ЩержавноТ фiскалiноТ
СЛУЖбИ УКРаТНИ В ЖИТОмиРсъкiй областi вiдповiдно до fiодurпо"о.Ь кодексу
Украiни.

N4iський голова В.Л. Веселъський
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