
Φόρος διαμονής: Η νέα Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ 
δίνει οδηγίες για την υποβολή 

 Η ΑΑΔΕ  με Εγκύκλιο δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το φόρο διαμονής σε 
περίπτωση airbnb, ημιδιανομής, ακύρωσης κράτησης και παράτασης 
διαμονής 

Σχετικά με την υποβολή και σε ποιά καταλύματα επιβάλλεται δείτε εδώ 

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ  για το φόρο διαμονής, ο οποίος επιβάλλεται από 

1.1.2018 σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιπλωμένα 

δωμάτια / διαμερίσματα) ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, προκειμένου 

να δοθούν ομοιόμορφες οδηγίες εφαρμογής και να επιλυθούν ζητήματα, που εντωμεταξύ 

προέκυψαν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Με την εγκύκλιο, δίνονται διευκρινίσεις για το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία 

έκδοσης του "ειδικού στοιχείου", με το οποίο εισπράττεται ο φόρος, τα βαρυνόμενα 

πρόσωπα, την υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς και για τη φορολογική 

αντιμετώπιση των περιπτώσεων ημιδιαμονής, παράτασης της διαμονής (late check 

out), ακύρωσης της κράτησης και μίσθωσης δωματίου ή διαμερίσματος, μέσω των 

ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού (τύπου airbnb). 

Η νέα Εγκύκλιος προσπαθεί να διευκρινίσει κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Να θυμίσουμε ότι ο φόρος επιβάλλεται σε ξενοδοχεία τπου διαθέτουν χώρους 

διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με 

λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα 

παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος και  ενοικιαζόμενα δωμάτια - 

διαμερίσματα που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια και σε διαμερίσματα 

ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό. 

Ο φόρος επιβάλλεται ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα και ως εξής: 

α. στα ξενοδοχεία: 

1-2 αστέρων 0,50 € 

3 αστέρων 1,50 € 

4 αστέρων 3,00 € 

5 αστέρων 4,00 €, και 

β. στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα: 0,50 € 

Με την νέα Εγκύκλιο επαναλαμβάνεται η ενημέρωση για το περιεχόμενο του ειδικού 

στοιχείου, το οποίο  δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (παρ. 2 άρθρου 

https://www.oenet.gr/%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/item/55968-foros-diamonis-ti-provlepei-i-tropologia-pou-katatethike
https://www.oenet.gr/online/oen/forologika-themata-pol/item/57121-foros-diamonis-nees-diefkriniseis-apo-thn-aade


53 ν. 4389/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 120 του ν. 

4514/2018 (ΑΊ4). Εκδίδεται δε κατά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου διαμονής 

και πριν την αναχώρηση. 

Κι εφόσον η επιβολή του φόρου διαμονής επιβάλλεται  «ανά ημερήσια χρήση» στον 

διαμένοντα, διευκρινίζονται θέματα, που έχουν σχέση με τη χρήση του δωματίου από 

πολλά άτομα, ή όταν άμεσα συμβαλλόμενος με το τουριστικό κατάλυμα είναι τρίτο 

πρόσωπο και όχι ο διαμένων, όπως τουριστικός πράκτορας ή τουριστικό 

γραφείο, εσωτερικού ή εξωτερικού, 

Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα με 

δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής μέχρι 

την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των «ειδικών στοιχείων - 

αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής» που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

Επίδης διευκρινίζονται θέματα, που αφορούν υπηρεσίες ημιδιαμονής, παράταση του 

χρόνου παραμονής, ακύρωση της κράτησης, αλλά και όταν τα καταλύματα αυτά 

διατίθενται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού (τύπου airbnb κλπ), και παρέχονται προς τους 

διαμένοντες και λοιπές υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, οι διαχειριστές των 

ακινήτων αυτών θα πρέπει για τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποδίδουν και φόρο 

διαμονής, καθώς οι εν λόγω μισθώσεις δεν θεωρούνται αστικές, αλλά πρόκειται για 

υπηρεσίες διαμονής που παρέχονται από τουριστικές επιχειρήσεις-τουριστικά 

καταλύματα. 

 

https://www.oenet.gr/online/oen/item/42722-i-efarmogi-tis-simfonias-dimosionomikon-stoxon-kai-diarthrotikon-metarrithmiseon
https://www.oenet.gr/online/oen/item/56161-agores-chrimatopistotikon-meson-kai-alles-diatakseis
https://www.oenet.gr/online/oen/item/56161-agores-chrimatopistotikon-meson-kai-alles-diatakseis

