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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο ζηελ ζεκεξηλή επνρή πεξηιακβάλεη πνιινχο 

θφξνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ηελ θνξνινγία ησλ Ξελνδνρεηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. ηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη έκκεζε θαη άκεζε θνξνιφγεζε. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε αθνξνχλ 

ηελ βηβιηνγξαθία θαη ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα καο ηηο νπνίεο 

αληιήζακε απφ ην ινγηζηηθφ γξαθείν απφ ην φπνην πιεξνθνξεζήθακε. Αλαιχνληαο 

ινηπφλ ηελ θνξνινγία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαηαιήμακε ζην 

φηη ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη φηη ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε κε 

απνθαηάζηαζε ηεο άληζεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

δεκηνπξγεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ηεο ρψξαο καο.   

  

ABSTRACT 

The taxation system in Greece nowadays includes many taxes. In this work we dealt with 

the taxation of Hotel Industry in Greece. In the hotel sector taxation system includes 

direct and indirect taxation. The sources used concerning literature and web sites, related 

to our theme which drew from the accounting office from any learned. So analyzing the 

taxation of hotel businesses in Greece ended in the tax burden significantly affects the 

cost of the hotel business and the lack of stability of the tax system and not restore the 

unequal tax treatment of the tourism product creates a negative impact on tourism of our 

country. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ παξαθάησ εξγαζία ζθνπφο καο είλαη λα ζαο παξνπζηάζνπκε φζν πην απιά 

κπνξνχκε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ζε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία δηαλχεη ε ρψξα καο. Η εξγαζία καο ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα θεθάιαηα: ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο 

θνξνινγίαο, ζηνλ ζθνπφ ζηελ δηάθξηζε θαη ζηελ επηβνιή ησλ θφξσλ. ην δεχηεξν 

θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, ζηηο δηαθξίζεηο ησλ μελνδνρείσλ, 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ θαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο θφξνπο. ην ηξίην 

θεθάιαην πιένλ αλαιχεηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

βάζε ηνπ πιηθνχ καο κέζα απφ ην νπνίν ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο θαη εξγαζηήθακε, θαη 

ηέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη 

ζηα μελνδνρεία, θαηαιήγνληαο ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΔΝΝΟΙΧΝ 

 

 

1.1 Δννοιολογικό Πλαίζιο 

Η θνξνινγία έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ ζπλφινπ κέζσ ησλ ππνρξεσηηθψλ  εηζθνξψλ 

(θφξνη) ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο θνξνινγίαο ζηνρεχεη ζηελ ζπγθέληξσζε θξαηηθψλ εζφδσλ ζχκθσλα 

κε ηελ εθαξκνδφκελε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Αθφκα πξέπεη λα επηδηψθεη θαη λα 

εμππεξεηεί εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο θάζε ρσξάο.  

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη απφ ηελ θχζε ηνπ έλα ζχλζεην πξντφλ ζηελ παξαγσγή θαη, νη 

αλζξψπηλνη πφξνη, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξψλ, ηα μελνδνρεία θαη θάζε είδνπο 

θαηαιχκαηα, ηα εζηηαηφξηα, νη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη αζινπαηδηψλ, ηα ηαμηδησηηθά 

γξαθεία, ηα γξαθεία πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ, ηα γξαθεία ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, νη 
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μελαγνί, νη δηεξκελείο, ηα θξνπαδηεξφπινηα, νη εηαηξείεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ, θ.ά. Απφ ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ηνπξηζκφο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ελφο αξηζκνχ άιισλ ηνκέσλ, νη νπνίνη ηνπ πξνζθέξνπλ εηζξνέο – θιεηδηά γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.(Φνξηζάθεο, Σζνπξνπθιήο, Πέξξνπ, Παληαδφπνπινο 2012). 

 

 

1.2 ΔΠΙΒΟΛΗ ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ 

Η επηβνιή ησλ θφξσλ εμππεξεηεί δεκνζηνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

ζθνπνχο. Με ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ ν δεκφζηνο ηνκέαο απνβιέπεη ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ησλ πφξσλ πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, 

φπσο ε Γεκφζηα Τγεία, Γεκφζηα Αζθάιεηα, ε Παηδεία θιπ. 

Δπίζεο κε ηε επηβνιή ησλ θφξσλ εμππεξεηείηαη θαη ε θνηλσληθή ζθνπηκφηεηα ησλ 

θφξσλ, ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. (ηακαηφπνπινο - Καξαβνθχξεο 2014) 

 

 

1.3  ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ 

Η ζεσξεηηθή έλλνηα ησλ θφξσλ σο παξνρή πξνο εθπιήξσζε δεκνζίσλ ζθνπψλ 

δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: 

 Σακηεπηηθφο  δειαδή απνζθνπεί ζηε εμαζθάιηζε εζφδσλ, πνπ καδί κε ηηο 

ινηπέο πεγέο εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, απηφ ζα είλαη ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο. 

 Οηθνλνκηθφο  ζχκθσλα κε ηνπο νπνίν ην θξάηνο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, κπνξεί λα νδεγεζεί γηα παξάδεηγκα ζε κείσζε ησλ 

θφξσλ θάπνησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 Κνηλσληθφο  νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο ε θνξνινγία εθπιεξψλνπλ θνηλσληθνχο ζθνπνχο, φπσο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο. (ηακαηφπνπινο, 

Καξαβνθχξεο 2014). 
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1.4 ΟΙ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ 

Οη θφξνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν θνξνινγίαο, ην ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ, 

ηελ θνξνινγηθή βάζε θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ. 

Α. Γηάθξηζε αλάινγα κε ην αληηθείκελν θνξνινγίαο 

 Φφξνη θεθαιαίνπ π.ρ Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εληαίνο θφξνο ηδηνθηεζίαο 

αθηλήησλ, θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ. 

 Φφξνη θαηαλάισζεο π.ρ. Γεληθνί θφξνη (ΦΠΑ, δαζκνί, ηέιε ραξηνζήκνπ).Δηδηθνί 

θφξνη (αιθννινχρα πνηά, πξντφληα θαπλνχ θ.η.ι.) 

 Έκκεζνη θφξνη πνπ είλαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο θαη απνηεινχλ 

ελδείμεηο κφλν ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ηελ πξφζεζε 

λα επηβαξχλνπλ ηα πξφζσπα, κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεηαη ν θαηά λφκν ππφρξενο 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ ζην Γεκφζην 

 Άκεζνη θφξνη πνπ είλαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θνξνινγνχζα αξρή 

θαη πξνζδηνξίδνπλ άκεζα ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, 

δειαδή ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δπλαηφηεηα λα πιεξψλεη ηνπο θφξνπο ζην θξάηνο θαη 

Με ηελ πξφζεζε λα επηβαξχλνπλ ηνπ πξφζσπν πνπ είλαη θαηά λφκν ππφρξεν γηα 

ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ.  

Β. Αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ 

 Αλαινγηθνί θφξνη: ζηαζεξφο ζπληειεζηήο. Π.ρ.: Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ Αλαινγηθά ηέιε ραξηνζήκνπ 

 Πξννδεπηηθνί θφξνη: κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή αλάινγα κε ηε θνξνινγεηέα 

χιε. Π.ρ.: Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ Φφξνο θιεξνλνκίαο 

 Πάγηνη θφξνη: ζηαζεξή ρξεκαηηθή αμία. Π.ρ.: Πάγηα ηέιε ραξηνζήκνπ (έρνπλ 

θαηαξγεζεί) 

Γ. Αλάινγα κε ηελ θνξνινγηθή βάζε 
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 Πξαγκαηηθνί θφξνη: δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ. Π.ρ.: ΦΠΑ Δηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο Φφξνο 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ 

 Πξνζσπηθνί θφξνη: ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ. Π.ρ.: Φφξνο εηζνδήκαηνο Φφξνο θιεξνλνκίαο 

Γ. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

 Δηδηθνί θφξνη: ε θνξνινγηθή βάζε ππνινγίδεηαη πνζνηηθά. Π.ρ.: Δηδηθφο 

θφξνο πεηξειαηνεηδψλ (ιίηξα) Δηδηθφο θφξνο αιθνφιεο (βαζκνί Plato) 

Δηδηθνί θφξνη επί ησλ νηλνπλεπκαησδψλ (βαζκνί Plato/hl). (Φνξηζάθεο, 

Σζνπξνπθιήο, Πέξξνπ, Παληαδφπνπινο, 2012). 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ο Ξελνδνρεηαθφο θιάδνο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Σν 

88% ησλ ειιεληθψλ μελνδνρείσλ έρνπλ ιηγφηεξα απφ 100 δσκάηηα ελψ απαζρνινχλ έσο 

60 ππαιιήινπο. Η Δπξσπατθή Έλσζε θαζνξίδεη σο κηθξέο ε κεζαίεο επηρεηξήζεηο απηέο 

πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξν απφ 250 ππάιιεινπο. Βάζε ηνπ θξηηήξηνπ απηνχ ε 

πιεηνςεθία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Ο 

μελνδνρεηαθφο θιάδνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο θαζψο 

απαζρνινχλ έλα ηεξάζηην αξηζκφ εξγαδνκέλσλ. Η εξγαζία φκσο ζηα μελνδνρεία έρεη ην 

κεηνλέθηεκα ηεο επνρηθφηεηαο θαζψο θιείλνπλ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο «ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο» θαζφηη ππνζηεξίδεη έλα νιφθιεξν θχθισκα, ην νπνίν εθηφο απφ ηα πάζεο 
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θχζεο θαηαιχκαηα, πεξηιακβάλεη ηαμηδησηηθά γξαθεία, γξαθεία ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ 

,επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο αηφκσλ, επηζηηηζηηθέο κνλάδεο, κνλάδεο αλαςπρήο θιπ. 

(Ιλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ www.greekhotels.gr) 

 

 

2.2 ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα είλαη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δηακνλή θαη 

άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο ζηνπο ηνπξίζηεο. Γηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

1) Κχξηα Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα: 

α) Ξελνδνρεία ηα νπνία δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο/δηαλπθηέξεπζεο ζε δσκάηηα ε 

δηακεξίζκαηα. 

β) Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping) φπνπ είλαη ππαίζξηα αιιά 

παξέρεηαη ε ππεξεζία δηακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο ηνπξηζηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

ζθελέο, ηξνρφζπηηα ε ζπξφκελα νρήκαηα δηακνξθσκέλα ζε θνηηψλεο. 

γ) Ξελψλεο θηινμελίαο ηα νπνία επξίζθνληαη εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθή άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ. 

δ) χλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηα νπνία είλαη μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα κε 

επηπισκέλεο θαηνηθίεο, κε εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο φπσο είλαη ηα 

ζπλεδξηαθά θέληξα, θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, ρηνλνδξνκηθά 

θέληξα, θέληξα πξνπνλεηηθνχ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ θ.α. 

ε) Ξελνδνρεία ζπληδηνθηεζίαο ηα νπνία είλαη ηξηψλ αζηέξσλ εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ 

πφιεσλ θαη εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ, επί ησλ νπνίσλ, κε ηελ 

κνξθή δσκαηίσλ ή δηακεξηζκάησλ επηηξέπεηαη ζχζηαζε νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ 

ηδηνθηεζηψλ θαη ε ζχζηαζε ή κεηαβίβαζε ελνρηθψλ θαη εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε 

ηξίηνπο. 

2) Με θχξηα Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα: 

α) Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο – βίιεο νη νπνίεο είλαη κνλνθαηνηθίεο κε επηθάλεηα 

ηνπιάρηζηνλ 80 ηκ κε αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πξνζπέιαζε θαη παξνπζηάδνπλ απηνηέιεηα 

νηθφπεδνπ. 

β) Σνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο νη νπνίεο είλαη κεκνλσκέλεο ε ζε ζπγθξφηεκα 

κνλνθαηνηθίεο επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 40 ηκ κε απηνηέιεηα ιεηηνπξγίαο. 

http://www.greekhotels.gr/
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γ) Δλνηθηαδφκελα επηπισκέλα δσκάηηα ηα νπνία δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο 

δηακνλήο/δηαλπθηέξεπζεο. 

 

 

 

2.3 ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΧΝ 

Οη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην επίπεδν 

ηνπ ζπλδπαζκνχ αγαζψλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, ηνλ ηχπν ηδηνθηεζίαο (ειιεληθψλ 

ή μέλσλ ζπκθεξφλησλ, αιπζίδα, φκηινο θιπ.) ή θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγνχλ. 

Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηα μελνδνρεία δηαθξίλνληαη ζε 

αζηηθά, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ιεηηνπξγνχλ ζε 

δσδεθάκελε βάζε θαη ζηα επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο μελνδνρεία δηαθνπψλ (resorts), ηα 

νπνία είλαη γεσγξαθηθά δηάζπαξηα ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

βξίζθνληαη ζε παξαζαιάζζηεο θαη θπξίσο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Σα ηειεπηαία θπξίσο 

ρξφληα, αχμεζε παξνπζηάδεη ν πιεζπζκφο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε ην ζχζηεκα «all inclusive», δειαδή ηνπ «παθέηνπ δηαθνπψλ» ζηελ ηηκή ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππεξεζίεο (δηακνλή, εζηίαζε, αλαςπρή) εληφο ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπρλά δεκηνπξγείηαη 

δπζαξέζθεηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ πεξηνρψλ φπνπ ιεηηνπξγνχλ all inclusive 

μελνδνρεία, θαζψο ν ηνπξίζηαο «θιείλεηαη» κέζα ζε απηά θαη δελ πξαγκαηνπνηεί δαπάλεο 

εθηφο μελνδνρείνπ. 

Γηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηφζν φζνλ αθνξά ηε δνκή ιεηηνπξγίαο ηνπο φζν θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο απφδνζε, παξαηεξνχληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε πεξηνρέο φπνπ ν ηνπξηζκφο απνηειεί ην κείδνλ ηκήκα ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκηθήο βάζεο θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «θνξεζκέλεο» θαη σο πεξηνρέο 

«Διέγρνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ήκηζπ ηνπ 

μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

πεξηνρέο. 

Η δηαζέζηκε μελνδνρεηαθή ππνδνκή ππνδειψλεη, σο έλα βαζκφ, ην κέγεζνο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ καξηπξεί φηη ν μελνδνρεηαθφο θιάδνο 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Δίλαη βέβαην, φηη έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο 
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νθείιεηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Μάιηζηα, ε πνηφηεηα, 

αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία πεξηνρή, επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ηνπηθά 

μελνδνρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε ππάξρνπζα ππνδνκή, φπσο ην δίθηπν 

κεηαθνξψλ / ζπγθνηλσληψλ, νη ππεξεζίεο πγείαο, ηα θέληξα ςπραγσγίαο, αιιά θαη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

ηελ Διιάδα, κέρξη πξφηηλνο, ηα μελνδνρεία θαηαηάζζνληαλ κεηαμχ έμη δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ, κε θξηηήξηα πνπ είραλ ζρέζε πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη 

ιηγφηεξν κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπξφθεηην γηα ηηο θαηεγνξίεο 

Πνιπηειείαο (Lux), Α' ηάμεο, Β' ηάμεο, Γ' ηάμεο, Γ' ηάμεο θαη Δ' ηάμεο. Ωζηφζν, έρεη 

πξνσζεζεί ε δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο θαηάηαμεο ησλ μελνδνρείσλ απφ «Καηεγνξίεο» ζε 

«Αζηέξηα», κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε θιίκαθαο αζηεξηψλ απφ 1 έσο 5, ζε ζπλάξηεζε φρη 

κφλν κε παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή, αιιά θαη κε ην επίπεδν θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Καζνξηζηηθέο επηπηψζεηο αλακέλεηαη λα 

επηθέξνπλ νη αιιαγέο απηέο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν θάζε επηρεηξεκαηίαο θαζνξίδεηαη 

θπξίσο, κε δεδνκέλν ην κε νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη πίλαθεο ησλ 

ειαρίζησλ ηηκψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. (Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ξ.Δ.Δ. (Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο), απφ ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εθάζηνηε μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο, ηελ νηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε, ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο πειαηείαο ηεο θιπ. (www.grhotels.gr) 

 

 

 

2.4 ΠΡΟΦΟΡΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ζηηο 31/12/2015  

ιεηηνχξγεζαλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα 9.757 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο έλαληη. ρεηηθά 

κε ηελ θαηαλνκή ηνπ μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαηά θαηεγνξία, ηα 

πεξηζζφηεξα είλαη μελνδνρεία ηξηψλ αζηέξσλ (3*). 

ΠΕΡΙΦΕΡ
ΕΙΑ 

 5***** 4**** 3*** 2** 1* 

ΑΝΑΣΟΛΙ
ΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟ

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

         10             
962     

1.926 

           28    
1.901 
3.826   

   89 
2.908 
5.653   

   181 
4.046 
7.860 

  76 
1.139 
2.219 

http://www.grhotels.gr/
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ΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 

 

ΑΣΣΙΚΗ Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

      32 
6.356 

12.010   

      99 
7.932 

14.814 

   145 
7.143 

13.026 

    275 
8.342 

15.367 

   113 
2.154 
4.062 

ΒΟΡΕΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

         6 
784 

1.595 

     32 
1.570 
2.862   

    126 
4.316 
8.140 

    177 
4.284 
8.059 

     48 
722 

1.394  

ΔΤΣΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

         4 
1.444 
3.106 

      37 
2.009 
3.861 

      91 
3.007 
5.696   

   110 
2.834 
5.383 

        28 
363 
769 

ΔΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

    3      
61      

137  

    18 
416    
879 

       65 
1.682 
3.419 

     36 
648 

1.258   

   4   
57   

112 

ΗΠΕΙΡΟΤ Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

        10 
821 

1.727  

       75 
1.343 
2.735 

      147 
2.977 
5.854 

     135 
2.485 
4.727 

       30 
503 
979 

ΘΕΑΛΙΑ
 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

       28 
1.316 
2.686  

     109 
3.014 
6.010 

     129 
3.801 
7.445 

   227 
5.269 

10.045  

    78 
1.449 
2.830 

ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΩΝ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

        26 
4.063 
8.017 

    106 
10.556 
20.202 

 

    219 
14.589 
28.049 

   504 
16.867 
32.270 

     76 
1.556 
3.017 

ΚΕΝΣΡΙΚ
Η 
ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

       43 
7.096 

14.534  

      95 
8.798 

17.172 

    264 
10.390 
20.575 

  370 
9.918 

19.164  

    423 
8.736 

16.800 

ΚΡΗΣΗ Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

        93 
18.351 
37.138 

    237 
24.614 
47.714 

     352 
16.252 
30.637 

   671 
23.863 
42.992 

    205 
5.534 

10.201 

ΝΟΣΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

      133 
18.481 
38.205 

     353 
33.745 
65.747 

    476 
19.645 
38.092 

   893 
24.661 
46.816 

   221 
3.484 
6.788 

ΠΕΛΟΠΟ
ΝΝΗΟΤ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

      21 
2.896 
6.119  

     113 
3.982 
7.856 

    208 
6.046 

11.744 

   240 
5.870 

11.142 

     82 
1.008 
1.930 

ΣΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Μονάδεσ 
Δωμάτια 

       10 
666 

      38 
2.810 

     125 
3.552 

   291 
6.928 

    68 
1.185 
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Κλίνεσ 1.472 5.410 6.751 13.060 2.230 

ΤΝΟΛΟ Μονάδεσ 
Δωμάτια 
Κλίνεσ 

     419 
63.297 

128.672 

   1.340 
102.690 
199.088 

2.436 
96.308 

185.081 

  4.110 
116.015 
218.143 

1.452 
27.890 
53.331 

Πεγή: Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο  

 

Αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 

ηεο ρψξαο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2015 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο 

ιεηηνπξγνχζαλ 168.682 θιίλεο (κεξίδην 22,6%) θαη ζην λφηην αηγαίν κε 195.648 

θιίλεο (κεξίδην 25,4%). Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή θαηά θαηεγνξία μελνδνρείνπ, 

ζην λφηην αηγαίν βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο θιίλεο πέληε αζηέξσλ (5*) γηα ην 

2015 (κεξίδην 32,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ 5*) επίζεο ζπγθεληξψλνπλ ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*) κε 

κεξίδην 28.4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο αιιά θαη ζηελ 

θαηεγνξία ηξηψλ αζηέξσλ (3*), νη πεξηζζφηεξεο θιίλεο βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλεο θαη πάιη ζην λφηην αηγαίν αληηπξνζσπεχνληαο κεξίδην 18,1% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θιηλψλ 3*. (www.grhotels.gr) 

 

 

 

2.5  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 

Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη νη ηνπξηζηηθέο βηνκεραλίεο επηβαξχλνληαη απφ ηνπο 

θφξνπο θαη ηα ηέιε. Οη πξψηνη αλαθέξνληαη σο ππνρξεσηηθή εηζθνξά ηνπ 

ηνπξίζηα ή ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο πξνο ην θξάηνο ρσξίο ζπγθεθξηκέλε 

αληηπαξνρή απφ απηφ, ελψ ηα ηέιε απνηεινχλ αλαγθαζηηθή εηζθνξά ησλ 

παξαπάλσ θνξέσλ γηα ζπγθεθξηκέλε αληηπαξνρή απφ ην θξάηνο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, δειαδή ησλ θφξσλ, πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη πνπ 

πιεξψλνπλ νη ηνπξίζηεο, π.ρ. ΦΠΑ ή νη θφξνη επί ησλ θεξδψλ πνπ επηβάιινληαη 

ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη θφξνη ινηπφλ δηαθξίλνληαη ζε απηνχο πνπ 

πιεξψλνληαη απεπζείαο απφ ηνλ ηνπξίζηα θαη θαίλνληαη ζην ηηκνιφγην πνπ 

παίξλεη θαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ζην εηζφδεκα (θέξδε) 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ.   

http://www.grhotels.gr/
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ηε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε πνπ πιεξψλνπλ νη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο γηα ηελ ρξήζε ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνληαη ζε απηά, ελψ νη ηνπξίζηεο πιεξψλνπλ ηέιε εηζφδνπ ζε κηα ρψξα 

γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ απηή. Δπηπιένλ, νη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ δηάθνξεο επηβαξχλζεηο (fees) γηα παξνρή άδεηαο 

(licenses) θαη πηζηνπνηεηηθψλ ελφο ηχπνπ ή άιινπ. Η ινγηθή ηεο επηβνιήο ηέηνησλ 

επηβαξχλζεσλ δελ είλαη μεθάζαξε, ζπλήζσο δελ είλαη πςειά ηα πνζά πνπ 

πιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζεσξνχληαη ζπγγελή κε ηα ηέιε. 

(Καβαιάθε, 2014) 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΙ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Ωο μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζεσξείηαη εθείλε πνπ θαη’ επάγγεικα παξέρεη θαηάιπκα ζε 

πειάηεο, πξνο ηνπο νπνίνπο εθηφο απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ επηπισκέλσλ δσκαηίσλ, 

αλαιακβάλεη θαη ηελ πεξηπνίεζε απηψλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ κνξθή πνπ 

ιεηηνπξγνχλ, αλ είλαη ε φρη κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΣ, αλ είλαη γξακκέλε ζην 

μελνδνρεηαθφ επηκειεηήξην ε αλ νη ηηκέο ππφθεηληαη ζε έιεγρν. ηελ εγθχθιην 10/87 είρε 

δηεπθξηληζηεί φηη, γηα ηελ ππαγσγή ζην ΦΠΑ ησλ εζφδσλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαιχκαηα 

θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα ΔΟΣ, ζα πξέπεη νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, λα είλαη αλάινγεο κε απηέο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ  θαη κάιηζηα ηέηνηαο έθηαζεο, ψζηε ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηνχλ απφ απηέο λα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. (ηακαηφπνπινο, Κιψλλε 2014) 

 

 

3.1 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Ωο μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ζεσξείηαη εθείλε πνπ παξέρεη θαηάιπκα ζε πειάηεο, πξνο 

ηνπο νπνίνπο εθηφο απφ ηελ παξαρψξεζε επηπισκέλσλ δσκαηίσλ, αλαιακβάλεη θαη ηελ 

πεξηπνίεζε απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ. ηελ 
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θαηεγνξία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο κνηέι, παλζηφλ, παλδνρεία, μελψλεο, ππαίζξηα θάκπηλγθ, ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα 

δσκάηηα ζε νηθίεο θ.ιπ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη θνκβηθφ ζηνηρεηφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηνχλ ηα θαηαιχκαηα απηά 

(ηδηαίηεξα απηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα ηνπ Δ.Ο.Σ) σο θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, είλαη ε παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη 

αλάινγεο κ’ απηέο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Αλ νη ηδηψηεο, ηδηνθηήηεο νηθηψλ, 

ελνηθηάδνπλ δσκάηηα ε νηθίεο ρσξίο λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ηνπ 

μελνδφρνπ, ε πξάμε απηή δελ απνηειεί θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, δηφηη 

δε ζεσξείηαη σο εθκεηάιιεπζε επηρείξεζεο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, αιιά σο 

εθκίζζσζε αθηλήησλ, θνξνινγείηαη φκσο σο εηζφδεκα απφ θεθάιαην.  

Μεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά 

ζηνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ πνπ επηβάιιεηαη ζηα μελνδνρεία κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη ράζκα ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. Έηζη νη ρψξεο κε ηηο πςειφηεξνπο 

αξηζκνχο ζπληειεζηψλ κεηνλεθηνχλ ζην κεξίδην ηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο 

Δπξψπεο αιιά θαη ζηηο ηηκέο κεηαμχ ηνπξηζηηθψλ ηαμηδησηηθψλ πξαθηφξσλ εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην μελνδνρεηαθφ φκηιν. Δπίζεο νη μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο επηβαξχλνληαη θνξνινγηθά θαη απφ ηνπο δεκνζίνπο θφξνπο ηεο πεξηνρήο 

φπνπ εδξεχνπλ. (Κνξνκειάο 2014) 

 

 

3.2 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ Φ.Π.Α ΣΗΝ ΔΣΙΑΗ 

ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 74  ηνπ λ.4172/2013 αλεζηάιε 

πξνζσξηλά απφ, 1/8/2013 κέρξη θαη 31/12/2013, θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηνλ λ.4305/2014 

κέρξη 31/12/2015, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ λ.3986/2011, κε ηηο νπνίεο νη ππεξεζίεο εζηίαζεο, ππάγνληαη ζηνλ 

θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ απφ 1/9/2011. πλεπψο κέρξη ηελ 31/12/2015 παξέρνληαη νη 

αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο: 

1. Έλλνηα ππεξεζηψλ εζηίαζεο: χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν εγθχθιην ΠΟΛ.1170/2011, 

ε εζηίαζε γεληθά ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ (23% θαη 16% γηα ηα λεζηά). 
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Η δηάηαμε απηή αθνξά θαη ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο πνπ παξέρνληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα ινηπά θαηαιχκαηα, ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο δηακνλήο 

θνξνινγνχληαη, απφ 1.1.2011, κε ηνλ ππέξ κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ (6%). Με ζηφρν 

ηελ απνθπγή νπζηαζηηθήο επηβάξπλζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ ηνκέα, ν νπνίνο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ηα 

ηνπξηζηηθά  παθέηα ζπκθσλνχληαη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εθηέιεζήο ηνπο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο θαη εζηίαζεο 

ή άιιεο ππεξεζίεο έλαληη εληαίαο ηηκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηαρσξηζκφο ζηνπο επί 

κέξνπο ζπληειεζηέο δελ είλαη εθηθηφο, γίλεηαη δεθηφ ε δηάθξηζε, θαηά ζπληειεζηή θφξνπ, 

απφ 1.9.2011, λα γίλεηαη σο εμήο: 

α. Γηακνλή κε πξσηλφ: 5% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, 

σο αληηπαξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ην πξσηλφ. 

β. Γηακνλή κε εκηδηαηξνθή: 15% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή 

ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή γηα ην πξσηλφ θαη ην γεχκα. 

γ. Γηακνλή κε ην ζχζηεκα all inclusive (πιήξεο δηαηξνθή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλάισζεο πνηψλ θαη ηεο παξνρήο ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

παθέην, φπσο ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ρξήζε νκπξειψλ, αζιεηηθέο ππεξεζίεο θ.α.) 

30% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, σο αληηπαξνρή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο, γηα ηηο θαηαλαιψζεηο αιθννινχρσλ ή κε 

πνηψλ θαη γηα ηηο ινηπέο παξνρέο πνπ ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεη ην παθέην. 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη βαζηθή αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ είλαη ε επηβνιή ηνπ θφξνπ επί 

ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά αληηθεηκεληθφ ηξφπν, δειαδή γηα θάζε αγαζφ ή 

ππεξεζία εθαξκφδεηαη ν αλάινγνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

αγνξαζηή θαη ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ. 

3. Αθφκα ζεκεηψλεηαη φηη κία επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη δηαθνξεηηθά είδε αγαζψλ ή 

παξέρεη δηαθνξεηηθά είδε ππεξεζηψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ αθνξά ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο, ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηνλ θαηά πεξίπησζε 

ζπληειεζηή ΦΠΑ ν νπνίνο ηζρχεη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ή θάζε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία. Π.ρ. (α) επηρείξεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη παληνπσιείν θαη ηαβέξλα, γηα ηα 

ηππνπνηεκέλα είδε δηαηξνθήο ηνπ παληνπσιείνπ εθαξκφδεη ην κεησκέλν ζπληειεζηή, 

ελψ γηα ηελ ηαβέξλα εθαξκφδεη ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή, (β) ζνχπεξ κάξθεη πνπ 
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δηαηεξεί θαη ηκήκα παξάδνζεο έηνηκσλ γεπκάησλ, γηα ηα πξντφληα ηνπ ζνχπεξ κάξθεη 

εθαξκφδεη ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή (κεησκέλν 13% γηα ηα ηππνπνηεκέλα είδε δηαηξνθήο) 

θαη ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή (23%) γηα ηελ παξάδνζε έηνηκσλ γεπκάησλ. 

4. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδεηαη φηη, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εγθχθιην ΠΟΛ 

1189/13, ηα ηππνπνηεκέλα είδε δηαηξνθήο ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ζην κεησκέλν 

ζπληειεζηή (13%), παξφηη είλαη έηνηκα γηα άκεζε θαηαλάισζε. Σππνπνηεκέλα 

ζεσξνχληαη ηα είδε δηαηξνθήο, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη γηα επξεία θαηαλάισζε θαη 

δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζπζθεπαζκέλα ή είλαη εκπνξεχζηκα ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ή 

πνζφηεηεο θαη πσινχληαη ρχκα ή θνκκέλα ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. Η πεξίπησζε απηή 

αθνξά ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεία πψιεζεο ζπζθεπαζκέλα, φπσο 

θνλζέξβεο, αιιαληηθά, αιίπαζηα, γηανχξηηα, έηνηκεο ζαιάηεο, (ηαξακνζαιάηα, 

ηπξνζαιάηα, ξψζηθε, θιπ.), θαζψο θαη είδε δηαηξνθήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιεο 

ζπζθεπαζίεο ή κεγάιεο πνζφηεηεο θαη δηαηίζεληαη ρχκα ή θνκκέλα ζε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο, φπσο αιιαληηθά, αιίπαζηα, ηπξηά, ειηέο, ηνπξζί θαη ινηπά παξφκνηα. 

εκεηψλεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε ζάληνπηηο ζε πιαζηηθή ή άιιε ζπζθεπαζία δελ θαζηζηά 

ηα αγαζά απηά ηππνπνηεκέλα, θαηά ζπλέπεηα ππάγνληαη ζηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή 

ΦΠΑ. Δίλαη απηνλφεην φηη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη ηα 

κε παξαζθεπαζκέλα είδε δηαηξνθήο (δπκαξηθά, φζπξηα, ιαραληθά, θξνχηα, θξέαηα, 

ςάξηα, θαη ινηπά είδε δηαηξνθήο, θξέζθα ή θαηεςπγκέλα), θαζψο θαη ηα 

παξαζθεπαζκέλα είδε δηαηξνθήο πνπ δηαηίζεληαη θαηεςπγκέλα αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

5. Η παξάδνζε ςσκηνχ ζπλερίδεη λα ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ (13%). 

ηνλ ίδην ζπληειεζηή ζπλερίδνπλ λα ππάγνληαη θαη ηα απιά αξηνζθεπάζκαηα, φπσο 

παμηκάδηα, θξηηζίληα, θξπγαληέο, θνπινχξηα, θξνπαζάλ, κπηζθφηα, θέηθ θαη βνπηήκαηα 

δαραξνπιαζηηθήο. 

6. Σνλίδεηαη φηη ην θπζηθφ ή ηερλεηφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε αεξηνχρν, εμαθνινπζεί λα 

ππάγεηαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) 

7. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο φηη ν εθαξκνδφκελνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ δελ εμαξηάηαη απφ ηε 

ιηαληθή ή ρνλδξηθή παξάδνζε ησλ αγαζψλ. 

8. Γηα ζέκαηα πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ εγθχθιηφ καο ΠΟΛ 1189/2013.  
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9. χλζεηεο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο: Με ηελ εγθχθιην ΠΟΛ 1189/29.7.2013 νξίδνληαη 

ηα αθφινπζα: 

ηελ πεξίπησζε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία δηακνλήο 

εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ππάγεηαη ζηνλ ππέξ κεησκέλν ζπληειεζηή (6,5%), φηαλ 

παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο έλαληη εληαίαο ηηκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

δηαρσξηζκφο ζηνπο επηκέξνπο ζπληειεζηέο δελ είλαη εθηθηφο  γίλεηαη δεθηφ ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ σα γίλεηαη σο εμήο: 

α).Γηακνλή κε εκηδηαηξνθή: 15% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή 

(13%) σο αληηπαξνρή γηα ην πξσηλφ θαη ην γεχκα. 

β). Γηακνλή κε πιήξε δηαηξνθή (full bord): 25% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ 

κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) σο αληηπαξνρή γηα ην πξσηλφ θαη ην γεχκα. 

γ). Γηακνλή κε ζχζηεκα all inclusive:  

-65% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) σο αληηπαξνρή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηελ δηακνλή. 

 -25% ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) σο αληηπαξνρή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο. 

-10%  ηεο εληαίαο ηηκήο ππάγεηαη ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή (13%) σο αληηπαξνρή πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηηο θαηαλαιψζεηο αιθννινχρσλ ε κε πνηψλ θαη ηηο ινηπέο παξνρέο ηνπ 

παθέηνπ. (ηακαηφπνπινο, Κιψλλε 2014) 

 

 

3.3 Δνιαίορ Φόπορ Ιδιοκηηζίαρ Ακινήηων (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4223/2013 εηζάγεηαη έλαο Δληαίνο θφξνο ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ 

(Δλ.θ.η.α) πνπ ζηνρεχεη ζηελ θνξνιφγεζε φισλ ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα κε θξηηήξηα ηελ έθηαζε θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

αθηλήηνπ. Ο ΔΝ.Φ.Ι.Α απνηειεί ην άζξνηζκα ηνπ θχξηνπ θφξνπ εη ησλ αθηλήησλ θαη ηνπ 

ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ επί ηηο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αθηλήησλ, ν 

νπνίνο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα επηβαξχλεη κφλν ηελ αθίλεηε πεξηνπζία άλσ ησλ 300.000 

επξψ. Σα δηθαηψκαηα επί ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ν ΔΝ.Φ.Ι.Α εηεζίσο είλαη απηά πνπ 
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ππάξρνπλ ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θνξνινγίαο, αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιέο πνπ 

ηπρφλ επέξρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαγξαθή 

ηνπ ηίηινπ θηήζεο. (www.e-forologia.gr) 

 

3.3.1 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΤΡΙΟΤ ΦΟΡΟΤ 

Ο θχξηνο θφξνο θηίζκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

γεσγξαθηθή ζέζε (ηηκή δψλεο), ηελ επηθάλεηα, ηελ ρξήζε ησλ ρψξσλ θχξησλ ε 

βνεζεηηθψλ, ηελ παιαηφηεηα, ηνλ φξνθν θαη ηελ εηδηθφηεηα ε φρη ηνπ θηηξίνπ. 

Ο θχξηνο θφξνο γεπέδνπ εληφο ζρεδίνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ζπληειεζηέο νη νπνίνη 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηθάλεηα θαη ηελ θνξνινγεηέα αμία ηνπ ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη 

κε βάζε ηνλ ζπληειεζηή νηθνπέδνπ, ηνλ ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνζφςεσλ ηνπ, θαζψο θαη απφ ην αλ ππάξρεη ζε απηφ θηίζκα. 

Ο θχξηνο θφξνο γεπέδνπ εθηφο ζρεδίνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ζπληειεζηέο νη νπνίνη 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειάρηζηε Αξρηθή Βαζηθή Αμία ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ην γήπεδν. 

Γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν ε λνκηθή νληφηεηα, ν ζπκπιεξσκαηηθφο ΔΝ.Φ.Ι.Α επηβάιιεηαη 

θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δηθαησκάησλ επί ησλ αθηλήησλ.                     

Σα μελνδνρεία ζεσξνχληαη εηδηθά θηίξηα ζχκθσλα κε ηνλ Δληαίν Φφξν Ιδηνθηεζίαο 

Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α) ν νπνίνο απφ 1/1/2014 αληηθαηέζηεζε ην Δ.Δ.Σ.Α (ραξάηζη).Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ θχξηνπ θφξνπ γηα ηα θηίζκαηα ησλ μελνδνρείσλ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

γεσγξαθηθή ζέζε, ηελ επηθάλεηα, ηε ρξήζε θαη ηελ θαζνξίδεη ν βαζηθφο θφξνο αλά η.κ. 

πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θηίζκα αλάινγα κε ηελ ηηκή δψλεο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

 

Σιμι Ζώνθσ 

(€/μ2) 

Φόροσ ηώνθσ 

        (Φ.Ζ) 

Βαςικόσ Φόροσ 

(Β.Φ.) 

(€/μ2) 

0-500 1 2 
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501-750 2 2,80 

751-1000 3 2,90 

1001-1500 4 3,70 

1501-2000 5 4,50 

2001-2500 6 6,00 

1501-3000 7 7,60 

3001-3500 8 9,20 

3501-4000 9 9,50 

4001-4500 10 11,10 

4501-5000 11 11,30 

5001+ 12 13,00 

 

Κηίζκαηα εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαζνξηζηεί 

ηηκή δψλεο, θαζψο θαη ηα εηδηθά θηίξηα (μελνδνρεία θιπ) εληάζζνληαη ζηελ 

θαηψηεξε ηηκή δψλεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

Αλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ηηκέο δψλεο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα εληάζζνληαη ζηελ 

θαηψηεξε ηηκή δψλεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη εάλ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ηηκέο δψλεο 

ζην Γήκν εληάζζνληαη ζηελ θαηψηεξε ηηκή δψλεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

Δθηφο ηνπ βαζηθνχ θφξνπ πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ν θχξηνο θφξνο 

γηα ηα θηίζκαηα ππνινγίδεηαη βάζεη θάπνησλ ζπληειεζηψλ νη νπνίνη είλαη: 

α) πληειεζηήο Παιαηφηεηαο Κηίζκαηνο (.Π.Κ.), ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 

 

 

Παλαιότθτα υντελεςτισ Παλαιότθτασ 

Κτίςματοσ (.Π.Κ.) 

26 ζτθ και άνω 1,00 

20 ζωσ και 25 ζτθ 1,05 

15 ζωσ και 19 ζτθ 1,10 
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10 ζωσ και 14 ζτθ 1,15 

5 ζωσ και 9 ζτθ 1,20 

Μζχρι και 4 ζτθ 1,25 

 

Γηα ηα θηίξηα πνπ αλεγέξζεθαλ πξν ηνπ 1930 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 

παιαηφηεηαο 0,8, ελψ γηα ηα θηίξηα κε παιαηφηεηα άλσ ησλ εθαηφ (100) εηψλ 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο 0,60. 

β) πληειεζηήο Απνκείσζεο Δπηθάλεηαο (.Α.Δ.) θηίζκαηνο, πξνθεηκέλνπ γηα 

θχξηνπο ρψξνπο εηδηθψλ θηηξίσλ (θαη μελνδνρείσλ), ν νπνίνο εθαξκφδεηαη αλά 

θιηκάθην επηθάλεηαο ζην νπνίν αληηζηνηρεί, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

Κλιμάκιο 

Επιφάνειασ 

(μ2 

) 

υντελεςτισ 

Απομείωςθσ 

Επιφάνειασ (.Α.Ε.) 

0-500 1,00 

500,01 – 1.500 0,80 

1.500,01 – 3.000 0,75 

3.000,01 – 5.000 0,65 

5.000,01 – 10.000 0,55 

10.000,01 – 25.000 0,45 

25.000,01 – 50.000 0,35 

50.000,01 και άνω 0,25 

 

 

Παπάδειγμα ςπολογιζμού θόπος ζε μια ξενοδοσειακή επισείπηζη 

(α) Κχξηνο θφξνο * 25% = ΥΥ 

(β) πκπιεξσκαηηθφο θφξνο * 5% = ΥΥ 

χλνιν νθεηινκέλνπ θφξνπ ΥΥ 

(γ) Πξνθαηαβνιή θφξνπ ηξέρνπζαο ρξήζεο * 55% = ΥΥ 

Άζξνηζκα ΥΥ 

(δ) Σέιε ραξηνζήκνπ 3% επί αθαζαξίζηνπ 
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εηζνδήκαηνο * 5% = ΥΥ 

(ε) Δηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. ζηα ηέιε ραξηνζήκνπ * 20% = ΥΥ 

πλνιηθφ πνζφ νθεηιήο Υ 

Πεγή (www.logistis-forotexnis.gr) 

 

 

3.4  ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΡΓΧΝ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

3.4.1 ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΡΓΩΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Η πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

γεληθά ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε δηαλνκή απηψλ ζηνπο ηδξπηέο, ζηνπο ππάιιεινπο, 

ζνπο κεηφρνπο, ζηα κέιε ηνπ Γ. γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ. Σα 

θέξδε φκσο ηεο θάζε εηαηξείαο εθηφο απφ ην λα δηαλέκνληαη έλα κέξνο απηψλ παξακέλεη 

ζηελ εηαηξεία σο απφζεκα (απνζεκαηνπνίεζε ησλ θεξδψλ).  

 

3.4.2 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΡΓΩΝ-ΜΔΡΙΜΑΣΩΝ 

Σα ζπλνιηθά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ φια ηα 

λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη είθνζη ελλέα ηνηο εθαηφ (29% παξάγξαθνο 1 ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 1159/2015). Σα θνξνινγεζέληα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

κε ζπληειεζηή 29%, ηα νπνία δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο σο κέξηζκα, έρνπλ, 

επηπξνζζέησο, παξαθξάηεζε θφξνπ 10%  Η παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ 

(10%) εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ κεξίζκαηνο (ΠΟΛ 

Ν. 1032/2015). Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη θαηά ηα άλσ απνδίδεηαη ην αξγφηεξν 

κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο 

ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο (ΠΟΛ Ν. 1032/2015). Οη ακνηβέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απ’ απηά ζηελ 

εηαηξεία «βάζεη εηδηθήο ζρέζεσο κηζζψζεσο εξγαζίαο απνηεινχλ εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη, ζπλεπψο, έρνπλ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη νη 

ακνηβέο απηέο εθπίπηνληαη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο, φπσο θαη νη 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο. Όιεο νη ακνηβέο πνπ παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ Γ. 

πκβνπιίνπ θαη βαξχλνπλ ηελ εηαηξεία (πιελ απηψλ, δειαδή, πνπ πξνέξρνληαη 

http://www.logistis-forotexnis.gr/
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απφ δηαλνκή θεξδψλ ηεο εηαηξείαο), αλεμάξηεηα αλ ηα πξφζσπα πνπ ηηο 

ιακβάλνπλ είλαη αζθαιηζκέλα ζην Ι.Κ.Α. ή φρη, έρνπλ παξαθξάηεζε θφξνπ 

ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα θνξνινγίαο κηζζσηψλ ηνπ άξζξνπ 15 § 1 ηνπ Ν. 

4172/2013 θαη θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαηά ηα άξζξα 

15, 16 θαη 60 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (βι. θαη απφθαζε Τπ. Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ. 

1104/9.4.2014). Οη ακνηβέο κειψλ Γ.. πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαλνκή θεξδψλ ηεο 

Α.Δ. απνηεινχλ κέξηζκα θαη έρνπλ παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο 

εθαηφ (10%). Με ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ακνηβέο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ – κειψλ ηνπ 

Γ.. πνπ ηηο ιακβάλνπλ. (Κφθθνηαο - Astbooks 2015) 

 

 

3.5 ΜΔΡΙΜΑΣΑ 

Ο φξνο «κεξίζκαηα» ζεκαίλεη ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ κεηνρέο, ηδξπηηθνχο 

ηίηινπο, ή άιια δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζε θέξδε ηα νπνία δελ απνηεινχλ απαηηήζεηο 

απφ νθεηιέο (ρξέε), θαζψο θαη ην εηζφδεκα απφ άιια εηαηξηθά δηθαηψκαηα, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα κεξίδηα, νη κεξίδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεξηζκάησλ θαη 

καζεκαηηθψλ απνζεκαηηθψλ, νη ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 

δηαλνκέο ησλ θεξδψλ απφ θάζε είδνπο λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζπλαθέο δηαλεκφκελν πνζφ. ζηελ έλλνηα ηνπ κεξίζκαηνο εκπίπηεη, κεηαμχ 

άιισλ, θάζε δηαλνκή θεξδψλ, εκεδαπήο ή αιινδαπήο πξνέιεπζεο, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

εηζεγκέλεο θαη κε κεηνρέο, απφ ηδξπηηθνχο ηίηινπο, απφ εηαηξηθά κεξίδηα ΔΠΔ ή απφ 

ζπκκεηνρή ζε πξνζσπηθέο εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο θαη ινηπέο λνκηθέο νληφηεηεο, ηα 

πξνκεξίζκαηα πνπ δηαλέκνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θ.λ.2190/1920, νη πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ ησλ εηαίξσλ, νη ηφθνη πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ, νη ππέξ απνδφζεηο επελδχζεσλ καζεκαηηθψλ απνζεκάησλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ, νη δηαλνκέο θεξδψλ ησλ θαηαπηζηεπκάησλ θαη ησλ έμσ ρσξηψλ εηαηξεηψλ, 

θαζψο θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζηα κέιε Γ, 

δηαρεηξηζηέο θαη εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ απφ ηα θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

ηεο λνκηθήο νληφηεηαο (ζρεη. ην αξηζκ. πξση. Γ12Α 1046040 ΔΞ 2014/14.3.2014). 
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3.5.1 ΦΟΡΟΛΟΓΗΗ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΜΔΡΙΜΑΣΑ 

Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά 

βηβιία, ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4223/2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 23 

απηνχ, κε ην νπνίν πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 47 ηνπ λ.4172/2013, 

αλαθέξεηαη φηη «γηα ηα πην πάλσ πξφζσπα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο 

28 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ' ηνπ λ.4172/2013 πνπ αθνξνχλ ζηα θπζηθά πξφζσπα θαη επνκέλσο, 

κεηαμχ άιισλ, πξνθχπηεη φηη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο θεξδψλ απφ ηνπο ελ ιφγσ 

ππφρξενπο δελ εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 

λ.4172/2013».  

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 

νξίδεηαη, φηη ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ νη ππφρξενη πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ ην εδάθην, 

ζε πεξίπησζε ηήξεζεο απινγξαθηθψλ βηβιίσλ, θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 (θπζηθψλ πξνζψπσλ). Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε 

απφιεςεο θεξδψλ απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, δελ 

ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ, θαζφζνλ ηα θέξδε απηά θνξνινγνχληαη κφλν ζην φλνκα 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο. 

 

 

3.5.2 ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ ΑΠΟ ΜΔΡΙΜΑΣΑ 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, φηη ηα κεξίζκαηα 

πνπ απνθηψληαη απφ θπζηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 10% θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 θαη ηεο πεξ. α' ησλ παξ. 1 ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ 

λ.4172/2013, νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινπλ λνκηθά 

πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιάδα, 

ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%. 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη ρψξα πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο παξνχζαο, ρσξίο λα έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο, γίλεηαη δεθηφ φηη νη ππφρξενη 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ έσο ηηο 

31.03.2015 ρσξίο θπξψζεηο. Η παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ εμαληιεί ηε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ ιακβάλεη ηελ σο άλσ πιεξσκή, ε 

νπνία ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, είλαη εκεδαπφ θπζηθφ πξφζσπν ή θπζηθφ ή 
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λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα πνπ δελ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ θαη δελ 

δηαηεξεί κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα (παξ. 2 άξζξνπ 36 θαη παξαγ. 3 άξζξνπ 64 

λ.4172/2013). ηα σο άλσ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ δηαηεξνχλ 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εκπίπηνπλ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο 

νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ δελ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα 

κέζσ γξαθείνπ, παξαξηήκαηνο, θ.ιπ.  

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηα θέξδε πνπ εμάγεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

αιινδαπήο εηαηξείαο πξνο ην θεληξηθφ ηεο ζηελ αιινδαπή δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε 

θφξνπ 10%, θαζφζνλ ην ππνθαηάζηεκα, ην νπνίν ζηεξείηαη λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, 

δελ απνηειεί ίδην λνκηθφ πξφζσπν αιιά ηαπηίδεηαη κε ην θεληξηθφ ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ λνείηαη δηαλνκή θεξδψλ ζην ίδην λνκηθφ πξφζσπν. 

 

 

3.5.3 ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΜΔΡΙΜΑΣΑ 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, φηη ηα κεξίζκαηα 

πνπ απνθηψληαη απφ θπζηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 10% θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάινπλ 

λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο ζηελ Διιαδα, ελεξγείηαη 

παξαθξάηεζε θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%. Η παξαθξάηεζε θφξνπ εηδηθά γηα ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ηηο 

νπνίεο ελεξγνχλ πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδψλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη θαηά 

ην ρξφλν πνπ ιακβάλεη ρψξα ε απφιεςε. 

 

 

3.5.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΜΔΛΗ 

Γ.. ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4172/2013 

νξίδεηαη, φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Κ.Φ.Δ., εξγαζηαθή ζρέζε πθίζηαηαη φηαλ έλα θπζηθφ 

πξφζσπν παξέρεη ππεξεζίεο σο δηεπζπληήο ε κέινο ηνπ Γ. εηαηξίαο ε θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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2. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ν κηζζφο κέινπο Γ.. ν νπνίνο πξνθχπηεη είηε κε 

ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ζεσξείηαη εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία 

θαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ. 15 ηνπ λ. 4172/2013. 

3. Δπίζεο κε ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 60 λ. 4172/2013 ην κεληαίν εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηελ θιίκαθα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη 16 κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ζε εηήζην. Ο θφξνο 

πνπ παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηψλεηαη 

θαηά πνζνζηφ 1,5% θαηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ. 

4. Η ακνηβή κειψλ ηνπ Γ.. πνπ πξνθχπηεη απφ θέξδε αλψλπκεο εηαηξίαο απνηειεί 

κέξηζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4172/2013, θαη 

ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζε ζπληειεζηή 10% κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

62 θαη 64 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Με ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή, ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κειψλ ηνπ Γ.. 

 

 

3.5.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ 

ΔΣΑΙΡΟΙ ΔΠΔ, ΟΔ & ΔΔ 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Κ.Φ.Δ. εξγαζηαθή ζρέζε πθίζηαηαη φηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν παξέρεη ππεξεζίεο σο 

δηεπζπληήο ε κέινο ηνπ Γ.. εηαηξίαο ε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

2. ΟΙ ΔΠΔ έρνπλ κειή θαη δηαρεηξηζηέο νη νπνίνη είηε είλαη θαη νη ίδηνη κέιε ηεο εηαηξείαο 

είηε φρη παξέρνπλ ππεξεζίεο, φπσο δηαρείξηζε εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζε ηξίηνπο, φπσο θαη νη δηεπζπληέο ε κέιε Γ ηεο εηαηξίαο. 

Οκνίσο, νη ΟΔ θαη ΔΔ έρνπλ εθπξνζψπνπο θαη εηαίξνπο πνπ παξέρνπλ παξφκνηεο 

ππεξεζίεο. 

3. Καηφπηλ γίλεηαη δεθηφ φηη νη ακνηβέο κειψλ ΔΠΔ θαη εηαίξσλ ΟΔ θαη ΔΔ γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ κε βάζε ηελ ηδηφηεηα ηνπο απηή εμνκνηψλνληαη κε ηηο ακνηβέο 

δηεπζπληψλ ε κειψλ Γ.. εηαηξίαο. Απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή 

εξγαζία θαη θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4172/2013. 

Αληίζεηα νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ νη αζθνχληεο αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα γηα ππεξεζίεο ηνπο απφ λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν είλαη κέιε Γ ε 

δηαρεηξηζηέο ζεσξνχληαη εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

4. Δπίζεο κε ηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 60 λ. 4172/2013 ην κεληαίν εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηελ θιίκαθα 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη 16 κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ζε εηήζην. Ο θφξνο 

πνπ παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηψλεηαη 

θαηά πνζνζηφ 1,5% θαηά ηελ παξαθξάηεζε ηνπ. (Κφθθνηαο - Astbooks 2015) 

 

 

 

3.6 ΣΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 

Απνζεκαηηθφ είλαη ην αδηαλέκεην θαζαξφ θέξδνο ζχκθσλα κε ην νπνίν επέξρεηαη ε 

αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 2190/1920, θαζαξά θέξδε ηνπο 

εηαηξείαο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

αθαζάξηζησλ θεξδψλ παληφο εμφδνπ, πάζεο δεκηάο θαη άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή πνζνζηνχ 

5% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνκέλνπλ απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

3.6.1 ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟΤ – ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΗ 

Σα θαζαξά θέξδε δειαδή ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 88.99 <θέξδε ηνπο 

δηάζεζε> γηα λα πξνέξζνπλ πξέπεη: 

α) Να κεησζεί κε ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ 42.01 <ππφινηπν δεκηψλ 

ρξήζεο> θαη 42.02 <ππφινηπν δεκηψλ ρξήζεσλ>. 

Β) Να κεησζεί κε ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 42.04 <δηαθνξέο 

θνξνινγηθνχ έιεγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ> ή λα απμεζεί κε ην πηζησηηθφ ππφινηπν 

απηνχ. 
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Γ) Να κεησζεί κε ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη κε ηνπο ινηπνχο 

κε ελζσκαησκέλνπο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνπο (εηαηξηθά βάξε). (Κνξνκειάο 2013) 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΜΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΧΝ 

 

 

4.1 ΔΜΜΔΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 

ηα μελνδνρεία, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ πνπ επηβάιιεηαη ζηελ ηηκή ηνπ δσκαηίνπ θαη ζην 

επηζηηηζηηθφ ηκήκα επηβάιινληαη θαη νη παξαθάησ θφξνη – ηέιε. 

 

4.1.1 Γεκνηηθφο Φφξνο 

Ο δεκνηηθφο θφξνο αληηθαηέζηεζε ην ηέινο δηακνλήο ησλ παξεπηδεκνχλησλ θαη 

επηβάιιεηαη απφ ηνπο ΟΣΑ (Ν.2130/1993). Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ είλαη 2% θαη 

επηβάιιεηαη ζε φια ηα έζνδα ηνπ μελνδνρείνπ (ελψ ην ηέινο δηαλνκήο ησλ 

παξεπηδεκνχλησλ επηβάιεηε κφλν ζηα έζνδα απφ ηα επηζηηηζηηθά ηκήκαηα ηνπ 

μελνδνρείνπ). Σα έζνδα απφ απηή ηελ πεγή αλήιζαλ ζε 14,6 δηζ. δξρ. ην 1996 θαη 16,4 

δηζ. δξρ. ην 1997. ηελ πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο ΟΣΑ πξφζζεηνο 

θφξνο κε ζπληειεζηή 6
%

. 

 

4.1.2 Σέινο Υξήζεο Αηγηαινχ 

Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνπο  ΟΣΑ θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θαηψηαηε ηηκή 

δσκαηίνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ν ΔΟΣ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ (λ.1900/1900). Γειαδή 

επηβάιιεηαη ζην γηλφκελν πνπ βγαίλεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηεο 

θαηψηαηεο ηηκήο επί ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ.  Σν ηέινο απηφ δελ έρεη αληαπνδνηηθφ 

ραξαθηήξα αθνχ ηα μελνδνρεία θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ αθηψλ πνπ 

βξίζθνληαη κπξνζηά ηνπο.  Σν θφζηνο ηνπ ηέινπο αλέξρεηαη ζε 1 – 2 εθαη. δξρ. αλά 

μελνδνρείν ην ρξφλν , αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ πνπ έρεη. Σν ηέινο απηφ 

πιεξψλεηαη ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ μελνδνρείσλ πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο αηγηαιφ. 
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Δμαίξεζε απνηειεί έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο μελνδνρείσλ , ησλ νπνίσλ ν αηγηαιφο έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο Γεκφζην Σνπξηζηηθφ Κηίξην θαη έρεη εθρσξεζεί ζηνλ ΔΟΣ , ηα νπνία 

θαινχληαη λα θαηαβάιινπλ κίζζσκα ζηνλ ΔΟΣ, πεξίπνπ δεθαπιάζην απηνχ πνπ 

πιεξψλνπλ ηα άιια μελνδνρεία. 

 

 

4.1.3 Σέινο επί ησλ Αθαζάξηζησλ Δζφδσλ Κέληξσλ Γηαζθέδαζεο, Δζηηαηνξίσλ, θιπ. 

Σν ηέινο απηφ επεβιήζε κε ην λφκν 2307/1995. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο νξίδεηαη ζην 

5% γηα φια ηα ππφρξεα θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

Δηδηθά γηα ηα ππνθείκελα ζην ηέινο θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θάζε ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη θαηεγνξίαο, ην ηέινο νξίδεηαη 

ζε 2% απφ 1/1/1993. 

 

 

4.1.4 Γπλεηηθά Σέιε 

Με βάζε ην λφκν 1828/89, άξζξν 25, παξ. 14, ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην 

κπνξεί λα επηβάιιεη ηέιε γηα ππεξεζίεο ή ηνπηθά έξγα ηεο πεξηνρήο ηνπο, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ 

θαιιίηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Σα ηέιε απηά έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Σν 

χςνο ησλ ηειψλ, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα 

νξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

4.1.5 Σέιε Καζαξηφηεηαο θαη Κνηλφρξεζηνπ Φσηηζκνχ Πφιεσο 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θάζε πφιεο κε απφθαζή ηνπ θάζε ρξφλν νξίδεη ηα δεκνηηθά ηέιε 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα. Γηαθνξεηηθφ είλαη ην 

χςνο ηνπ ηέινπο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα ηα θαηαζηήκαηα απφ απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηηο 

θαηνηθίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ μελνδνρείσλ ηα η.κ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εζηηαηφξηα , bar 

, reception , θαη ινηπά επηζηηηζηηθά ηκήκαηα επηβαξχλνληαη κε ην ηέινο πνπ αληηζηνηρεί 
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ζηα θαηαζηήκαηα, ελψ ηα δσκάηηα επηβαξχλνληαη κε ην ηέινο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο 

θαηνηθίεο. Δθδίδνληαη δψδεθα ινγαξηαζκνί ηνλ ρξφλν θαη ππνινγίδεηαη φηη ην 

θνξνινγηθφ βάξνο απφ απηή ηελ αηηία γηα έλα μελνδνρείν 200 δσκαηίσλ αλέξρεηαη ζε 2 – 

2,5 εθαη. ην ρξφλν. (Κφθθνηαο – Astbooks 2015) 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηελ εξγαζία καο επηζεκαίλνπκε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεηά ηεο θνξνινγίαο ησλ 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Με φζα αλαθέξακε παξαπάλσ θαηαιήμακε 

ζην φηη νη ζπλερείο κεηαβνιέο ζηελ θνξνινγία θαη νη ππέξκεηξεο θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ βησζηκφηεηα ηνπο, αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ απαζρφιεζε. ηελ Διιάδα ηα μελνδνρεία έρνπλ ηα πςειφηεξα ηέιε, ηελ πςειφηεξε 

ηηκή ΦΠΑ θαη ηα κηθξφηεξα δπλεηηθά θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ. Η 

ππεξθνξνιφγεζε νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ γηα λα εηζθέξνπλ ζην θξάηνο 

θαη φρη λα ακείβνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο θαη ηνπ επηρεηξείλ. 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΝΦΙΑ ησλ μελνδνρείσλ ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

ζηελ βησζηκφηεηα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ιφγν ην φηη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο κέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο κε ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληζηνχλ ην 

μελνδνρεηαθφ πξντφλ κε απνηέιεζκα φηαλ θνξνινγείηαη ην μελνδνρεηαθφ αθίλεην λα 

επηβαξχλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο. 

Η πιεηνλφηεηα ησλ μελνδνρείσλ, είλαη ζε αμηφινγεο ηνπνζεζίεο ε ζηα θέληξα πφιεσλ. Οη 

πςειέο αληηθεηκεληθέο αμίεο πνπ ηζρχνπλ φκσο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζπλεπάγνληαη 

πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηα μελνδνρεία, κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ηηο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί θαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Η ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θηηξίσλ ησλ μελνδνρείσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία 

θαη ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ, ψζηε λα πεξηιακβάλεη φιν ην εχξνο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο φκσο απηφ δελ πξνζζέηεη 
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επηπιένλ εηζφδεκα γηα ηελ επηρείξεζε, απιψο ηελ θάλεη πην αληαγσληζηηθή εληζρχνληαο 

ηελ βησζηκφηεηα ηεο. 

ηελ ζεκεξηλή επνρή αθφκα ελ θαηξφ νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ηνπξηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε 

πςειή θιίκαθα αλάπηπμεο κε πνζνζηφ 18% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο , απαζρνιψληαο ην 16% 

ηνπ ζπλφινπ εξγαδνκέλσλ εηδηθά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Η δήηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

επεξεάδεηαη αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ πξνζθέξεηαη 

απφ έλα κεγάιν αξηζκφ κεζαίσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ην νπνίν επεξεάδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο ιφγν πεξηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ ηνπο. 

Πξνηείλεηαη άκεζα ε πξνζαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνηειεζκαηηθφηεηα, θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα, απιφηεηα 

θαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ πςειή δήηεζε. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο πξνηείλνληαη ηα εμήο κεηξά 

 Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο φπσο, ηαμηδησηηθά γξαθεία, 

ελνηθίαζε απηνθίλεησλ θ.α. θαζψο θαη ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζε 

απηά γηα λα απνθζερζεί ν άληζνο αληαγσληζκφο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 Καηάξγεζε θνξνινγίαο γηα δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ φπσο πψιεζε ηειεθαξηψλ, εθεκεξίδσλ ζηνλ ρψξν ησλ 

μελνδνρείσλ. 

 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο 

αιιά θαη ζηελ αχμεζε παξαγσγήο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

 Θεσξείηαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε «ζσηεξία» ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο. ίγνπξα, πξσηαξρηθή ελέξγεηα πνπ ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά είλαη λα δνζεί  έκθαζε ζηελ δηαθήκηζε ζρεδηάδνληαο κηα νπζηαζηηθή 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη κηα επηθνηλσληαθή πνιηηηθή.   

        

Ο ηνπξηζκφο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, γηαηί ε αχμεζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 
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