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ΠΟΛ 1161/2015
ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηον εθαπμοζηέο ζςνηελεζηή ΦΠΑ ζηιρ
ςπηπεζίερ ηων ξενοδοσείων
ωμθυνα με ηην παπάγπαθο 1 (πεπ. α΄ και γ΄) ηος άπθπος 1 ηος ν.4334/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 80/16.07.15), ψπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο ηπίηο ηηρ απψ 18.07.2015 Ππάξηρ
Νομοθεηικοω Πεπιεσομένος (ΦΕΚ Α΄ 84), απψ 20.07.2015 έυρ και 30.09.2015 η
διαμονή ζε ξενοδοσεία και παπψμοιοςρ σϊποςρ, ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ
παποσήρ καηαλωμαηορ διακοπϊν και ηηρ μίζθυζηρ σϊπος ζε καηαζκήνυζη ή
κάμπινγκ για ηποσψζπιηα ςπάγονηαι ζηον ςπεπμειυμένο ζςνηελεζηή ΦΠΑ 6%, ενϊ
απψ 01.10.2015 και εθεξήρ ζηο μειυμένο ζςνηελεζηή 13%.
Πποκειμένος για ηιρ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ για ηιρ οποίερ πποβλέπεηαι η καηά 30%
μείυζη ηυν ζςνηελεζηϊν ΦΠΑ, ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 ηος
Κϊδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο ανηίζηοισορ ζςνηελεζηήρ ΦΠΑ απψ 20.07.2015 έυρ
και 30.09.2015 είναι 4%.
Επίζηρ, ζωμθυνα με ηιρ ανυηέπυ διαηάξειρ, απψ 20.07.2015 οι ςπηπεζίερ εζηίαζηρ
ςπάγονηαι ζηον κανονικψ ζςνηελεζηή ΦΠΑ (23% και 16% για ηα νηζιά). Η εν λψγυ
διάηαξη αθοπά και ηιρ ςπηπεζίερ εζηίαζηρ πος παπέσονηαι απψ ηιρ ξενοδοσειακέρ
επισειπήζειρ και ηα λοιπά καηαλωμαηα ζηοςρ ειδικοωρ σϊποςρ εζηίαζηρ πος
διαθέηοςν, καθϊρ και ζηα δυμάηια υρ ςπηπεζία εξςπηπέηηζηρ δυμαηίος (room
service). Με ζηψσο ηην αποθςγή οςζιαζηικήρ επιβάπςνζηρ ηος ξενοδοσειακοω ηομέα,
ο οποίορ ζςμβάλλει ζημανηικά ζηην ανάπηςξη ηος ηοςπιζμοω, λαμβάνονηαρ ςπψτη
και ηο γεγονψρ ψηι ηα ηοςπιζηικά πακέηα ζςμθυνοωνηαι ζε σπψνο ππογενέζηεπο ηηρ
εκηέλεζήρ ηοςρ, ζηην πεπίπηυζη πος οι ξενοδοσειακέρ επισειπήζειρ παπέσοςν
ςπηπεζίερ διαμονήρ και εζηίαζηρ ή άλλερ ςπηπεζίερ ένανηι ενιαίαρ ηιμήρ, ςπψ ηην
πποχπψθεζη ψηι ο διασυπιζμψρ ζηοςρ επί μέποςρ ζςνηελεζηέρ δεν είναι εθικηψρ,
γίνεηαι δεκηψ η διάκπιζη, καηά ζςνηελεζηή θψπος, απψ 20.07.2015, να γίνεηαι υρ

εξήρ:
α. Διαμονή με ππυινψ: 5% ηηρ ενιαίαρ ηιμήρ ςπάγεηαι ζηον κανονικψ ζςνηελεζηή
ΦΠΑ, υρ ανηιπαποσή πος καηαβάλλεηαι για ηο ππυινψ.
β. Διαμονή με ημιδιαηποθή: 15% ηηρ ενιαίαρ ηιμήρ ςπάγεηαι ζηον κανονικψ
ζςνηελεζηή, υρ ανηιπαποσή για ηο ππυινψ και ηο γεωμα.
γ. Διαμονή με πλήπη διαηποθή (full bord): 25% ηηρ ενιαίαρ ηιμήρ ςπάγεηαι ζηον
κανονικψ ζςνηελεζηή, υρ ανηιπαποσή για ππυινψ και δωο γεωμαηα.
δ. Διαμονή με ηο ζωζηημα all inclusive (πλήπηρ διαηποθή πεπιλαμβανομένηρ ηηρ
καηανάλυζηρ ποηϊν και ηηρ παποσήρ λοιπϊν ςπηπεζιϊν πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην
ενιαία ηιμή, ψπυρ ηηλεθυνική εξςπηπέηηζη, σπήζη ομππελϊν, δπαζηηπιψηηηερ
διαζκέδαζηρ, απαζσψληζηρ παιδιϊν (animation), αθληηικέρ ςπηπεζίερ κ.α.): 30% ηηρ
ενιαίαρ ηιμήρ ςπάγεηαι ζηον κανονικψ ζςνηελεζηή ΦΠΑ, υρ ανηιπαποσή πος
καηαβάλλεηαι για ηιρ ςπηπεζίερ εζηίαζηρ, για ηιρ καηαναλϊζειρ αλκοολοωσυν ή μη
ποηϊν και για ηιρ λοιπέρ παποσέρ πος ενδεσομένυρ πεπιλαμβάνει ηο πακέηο.
ημειϊνεηαι ψηι ηα ανυηέπυ ποζοζηά παπαμένοςν ηα ίδια, ψπυρ είσαν πποζδιοπιζηεί
με ηιρ εγκςκλίοςρ ΠΟΛ.1182/26.8.2011 και ΠΟΛ.1208/5.10.2011, ψηαν η εζηίαζη
είσε ςπασθεί ζηον κανονικψ ζςνηελεζηή ΦΠΑ με ηο άπθπο 34, παπ. 1, ηος
ν.3986/2011.
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