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Θέμα: Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α΄) «Επείγουσα 

ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών 

για την ομοιόμορφη εφαρμογή. 

 

Κοινοποιούμε την εν θέματι ΠΝΠ για ενημέρωσή σας και παρέχουμε οδηγίες για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή. 

 Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων 

δωματίων-διαμερισμάτων, που έχουν υποχρέωση είσπραξης και  απόδοσης φόρου διαμονής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του αρ. 53 του ν. 4389/2016, και οι οποίες έχουν συμβληθεί με την εταιρεία με την 

επωνυμία  «Thomas Cook Group PLC», εφεξής «εταιρεία», απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης 

φόρου διαμονής για τα ειδικά στοιχεία που εκδίδονται από 23/9/2019 έως και 10/10/2019, ανεξαρτήτως 

των ημερήσιων χρήσεων που αυτά αφορούν, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων με την «εταιρεία».  

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τις εξής περιπτώσεις: 

Α) περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής είχε συμπεριληφθεί στα πακέτα της «εταιρείας» και ο οποίος 

εισπράχθηκε από αυτήν αλλά, λόγω της πτώχευσής της, δεν αποδόθηκε στα υπόχρεα καταλύματα. 

Β) περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής δεν είχε συμπεριληφθεί στα πακέτα της «εταιρείας» και οι 

διαμένοντες όφειλαν να τον καταβάλλουν οι ίδιοι κατά την αναχώρησή τους από το κατάλυμα. 

Κατά συνέπεια, για τις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω επιχειρήσεις, οφείλουν να εκδώσουν μεν τα ειδικά 

στοιχεία και να αναγράψουν σε αυτά το φόρο διαμονής, αλλά δεν θα τα συμπεριλάβουν στις δηλώσεις 

που θα υποβληθούν για τις περιόδους  Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Τα στοιχεία αυτά θα τηρηθούν από την 

επιχείρηση και θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.   

 



Αυτονόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει εισπραχθεί από τις επιχειρήσεις 

διαμονής (καταλύματα), αυτός αποδίδεται κανονικά όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. 
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            Συν/να: ως το κείμενο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
-Όλες τις Δ.Ο.Υ. 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Φορολογικής Διοίκησης 
3.Γραφείο Γενικού Δ/ντη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 
4. Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ 
4.Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
5.Δ/νση Νομικής Υποστήριξης ΓΓΔΕ 
6.Δ.ΗΛ.Ε.Δ. 
7.Δ/νση Ελέγχων 
8.Δ/νση Φορολογικής Πολιτικής 
9. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση 
 

 


