
1. Обов'язкова оплата в готелі (на місці) санітарного податку для готелей в
зоні Playa Del Carmen / Riviera Maya

Просимо звернути увагу, з 1 січня 2017 року Мерія курортної зони Плайя дель Кармен /
Рів'єра Майя (Playa Del Carmen / Riviera Maya) ввела новий санітарний податок в розмірі 20
песо (приблизно 1 дол США) за ніч, за номер.

Тобто усі гості готелей, які розташовані в Плайя дель Кармен та Рів'єра Майя, що відносяться
до тієї ж мерії (перелік готелей нижче), під час заселення / виселення мають сплатити податок
в розмірі 20 мексиканських песо за ніч, за номер.

Готелі, що відносяться до мерії Playa Del Carmen / Riviera Maya:
- Allegro Playacar
- Azul Fives
- Barcelo Maya Beach / Caribe / Colonial / Tropical/ Maya Palace
- Be Playa
- Bel Air Xpu Ha
- Belmond Maroma
- Blue Bay Grand Esmeralda
- Blue Diamond
- Catalonia Playa Maroma / Yucatán Beach / Riviera Maya
- City Express Playa del Carmen
- Deseo
- Dreams Puerto Aventuras
- El Dorado Casitas/ Maroma/Seaside
- Esencia
- Fiesta Inn Playa del Carmen
- Grand Hyatt Playa del Carmen
- Grand Riviera Y Sunset Princess
- Grand Sirenis Riviera Maya
- Grand Velas Riviera Maya
- Hacienda Paradise
- Hacienda Vista Real
- Hard Rock Riviera Maya
- Iberostar Grand Hotel Paraiso/Paraiso Beach/Paraiso Lindo/Paraiso Maya/Quetzal
- Illusion Boutique
- Kin Sol Soleil
- Live Aqua Boutique Playa
- Mahekal Beach Resort
- Occidental At Xcaret Destination
- Ocean Maya Royale/Riviera Paradise
- Omni Puerto Aventuras
- One Playa del Carmen
- Paradisus La Esmeralda/La Perla
- Platinum Yucatan
- Playacar Palace
- Real Playa del Carmen
- Riu Lupita / Palace Mexico / Palace Riviera Maya/ Playacar/Yucatan
- Rosewood Mayakoba
- Royal Hideaway Playacar
- Sandos Caracol Eco Resort/Playacar Beach



- Secrest Capri /Maroma/Silversands
- Reef Coco Beach / Playacar
- The Royal Playa del Carmen
- Thompson Playa del Carmen
- Valentin Imperial Maya
- Viceroy Riviera Maya
- Viva Wyndham Azteca/Maya/ Garden Playa del Carmen

2. Обов'язкова оплата в готелі (на місці) додаткових податків в зоні Playa Del
Carmen / Riviera Maya

Уряд муніципалітету Солідарідад (Плайя дель Кармен) штату Кінтана-Роо, постановив збирати
екологічний податок з усіх туристів, які проживають в готелях, мотелях, гостьових будинках в
Плайя дель Кармен та Рів'єра Майя за ніч, за номер.

З 1 січня 2018 року стягується оплата в розмірі 20 Песо (приблизно 1 дол США) за ніч, за
номер.

Збір податку стягується в готелі проживання готівкою у місцевій валюті (мексиканський песо)
під час заселення.

Податок направлено на збереження природньої краси регіону, а саме:
- збереження зони пляжу та догляд за нею;
- запровадження комплексної програми Утилізації відходів у міських районах;
- усунення відкритих сміттєзвалищ;
- скорочення викиду двоокису вуглецю за рахунок встановлення світлодіодного освітлення у
громадських зонах;
- інші програми, що спрямовані на перетворення Рів'єри Майя на екоефективний природній
регіон.

3. Обов'язкова оплата в готелі (на місці) санітарного податку для готелей в
зоні Cancun

Уряд місцевого державного конгресу штату Кінтана-Роо, постановив збирати санітарний
податок з усіх туристів, які проживають в готелях, мотелях, гостьових будинках в Канкуне за
ніч, за номер.

З 1 січня 2019 року стягується оплата в розмірі 25 Песо (приблизно 1,32 дол США) за ніч, за
номер.

Збір податку стягується в готелі проживання готівкою у місцевій валюті (мексиканський песо)
під час заселення.

4. Обов'язкова оплата в готелі (на місці) додаткових податків для готелей в
зоні Cancun

Уряд місцевого державного конгресу штату Кінтана-Роо, постановив збирати екологічний
податок з усіх туристів, які проживають в готелях, мотелях, гостьових будинках в Канкуне за
ніч, за номер.

З 1 березня 2019 року стягується оплата в розмірі 25 Песо (приблизно 1,32 дол США) за ніч,
за номер.



Збір податку стягується в готелі проживання готівкою у місцевій валюті (мексиканський песо)
під час заселення.

5. Обов'язкова оплата онлайн додаткових податків для готелей в зоні штату
Кінтана-Роо

З 1 квітня 2021 року в мексиканському штаті Кінтана-Роо стягується новий туристичний
податок, який мають сплатити усі іноземні туристи віком від 15 років під час вильоту з
Мексики з аеропорту в штаті (Канкун, Косумель). Розмір податку складає 224 Песо (MXN), або
приблизно 11 дол США. Сплатити цей податок необхідно за допомогою веб-сайту Visitax
http://www.visitax.gob.mx/sitio/

http://www.visitax.gob.mx/sitio/

