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Положення 
 про збір за місця для паркування транспортних засобів  

в Рожнятівській територіальній громаді 
 

 1. Платники збору: 
1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням міської 
ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 
відведених автостоянках. 

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 
та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, 
в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне 
облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, 
затверджується рішенням міської ради про встановлення збору. Рішення 
разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити 
діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається 
виконавчим органом міської ради контролюючому органу в порядку 
встановленому розділом І Податкового кодексу України. 

 2. Об’єкт і база оподаткування збором: 
 2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно рішенням 

міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування 
транспортних засобів згідно пункту 268¹.2.1. статті 268¹ Податкового кодексу 
України зі змінами. 

 2.2.Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 
паркування згідно пункту 268¹.2.2. статті 268¹ Податкового кодексу України 
зі змінами. 

3. Ставки збору: 
3.1. Ставки встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі 
земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої 
діяльності, у розмірі 0,06 відсотка мінімальної заробітної плати, 
установленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року. 

4. Строк та порядок сплати збору: 
4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 
квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 
(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 
що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 
земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, 



зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у 
контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки. 

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 
кварталу. 
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