Αυτός ο οδηγός έχει συνταχθεί από ανεξάρτητη λογιστική εταιρεία τρίτου µέρους
Δεκέµβριος 2018

ΕΛΛΑΔΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν έναν οδηγό για να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε να
µαθαίνετε σχετικά µε κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις που δύναται να ισχύουν για εσάς όταν
παρέχετε βραχυχρόνιες µισθώσεις καταλυµάτων στην Ελλάδα.
Η φορολογία είναι πολύπλοκη και είναι σηµαντικό να µένετε ενηµερωµένοι σχετικά µε τις
φορολογικές σας υποχρεώσεις και να παραµένετε συµµορφωµένοι µε αυτές. Η έγκαιρη
προετοιµασία, υποβολή και πληρωµή των φόρων είναι δική σας υποχρέωση.
Εάν παρέχετε βραχυχρόνια καταλύµατα στην Ελλάδα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε
πλήρη κατανόηση των ακόλουθων φόρων, και να καταβάλλετε αυτούς που εφαρµόζουν στην
περίπτωσή σας:
!
!

Φόροι εισοδήµατος
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)

Παρακαλούµε όπως σηµειώσετε ότι οι παρούσες πληροφορίες δεν είναι εξαντλητικές, και δεν
προορίζονται να αποτελούν νοµικές συµβουλές. Εάν δεν είστε σίγουροι για τις τοπικές
φορολογικές υποχρεώσεις σας, σας συνιστούµε να ελέγξετε αυτές µε τις επίσηµες τοπικές
πηγές, ή να ζητήσετε συµβουλές από επαγγελµατίες.
Επίσης, να σηµειωθεί ότι δεν επικαιροποιούµε τις παρούσες πληροφορίες σε πραγµατικό
χρόνο, εποµένως θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι νόµοι ή διαδικασίες δεν έχουν
τροποποιηθεί πρόσφατα.
Φόρος Εισοδήµατος
Όταν αποκτάτε εισόδηµα στην Ελλάδα, είναι πιθανό να είστε υπόχρεοι να πληρώσετε ένα
ποσοστό του εισοδήµατος αυτού ως φόρο στην ελληνική φορολογική αρχή. Παρακάτω
παρέχεται µια σύντοµη περιγραφή του φόρου που µπορεί να προκύψει στο εισόδηµα που
αποκτάται από βραχυχρόνιες µισθώσεις στην Ελλάδα και πώς ο φόρος αυτός µπορεί να
καταβληθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές.
Το φορολογικό έτος στην Ελλάδα ορίζεται από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου
Υποχρέωση φόρου εισοδήµατος στην Ελλάδα.
Εσείς (είτε είστε Έλληνας κάτοικος ή µη-Έλληνας κάτοικος) θα είστε υπόχρεος για πληρωµή
φόρου εισοδήµατος στην Ελλάδα για οποιοδήποτε εισόδηµα πηγάζει από την εκµίσθωση
ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Όπου ο φόρος εισοδήµατος σας είναι χαµηλότερος από 30 €, δεν προβλέπεται καµία καταβολή.
Σηµείωση: Η παρούσα συµβουλή δεν αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν ξεκινήσει
επιχειρηµατική δραστηριότητα (δηλ. να είναι εγγεγραµµένοι ως επιτηδευµατίες και να τηρούν
βιβλία και στοιχεία, κλπ.) σχετικά µε την εκµίσθωση της ακίνητης περιουσίας του στην Ελλάδα.
Δήλωση φόρου στην Ελλάδα

Ο ελληνικός ιστότοπος που χρησιµοποιείται για δήλωση φορολογίας εισοδήµατος είναι το
taxisnet system.
Δήλωση φόρου – προθεσµία υποβολής
Η προθεσµία για την υποβολή της ελληνικής δήλωσης φόρου εισοδήµατος είναι η 30η Ιουνίου,
εντούτοις η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων γενικά µπορεί να παρέχει παράταση της
προθεσµίας.
Δήλωση φόρου – προθεσµία πληρωµής.
Η υποχρέωση ελληνικού φόρου προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος
και εκκαθαρίζεται είτε µε εφάπαξ πληρωµή µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα από τον µήνα υποβολής (δηλ. 31 Ιουλίου) ή σε 3 ισόποσες διµηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ
των οποίων πληρώνεται όπως ορίζεται ανωτέρω (δηλ. 31 Ιουλίου).
Πληροφορίες επικοινωνίας της Ελληνικής Φορολογικής Αρχής
Οι πληροφορίες επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων είναι οι ακόλουθες:
●
●
●

+30 210 337 5000
+30 213 152 5000
Καραγιώργη Σερβίας 10, 10184, Athens

Ελληνικοί συντελεστές φόρου εισοδήµατος.
Το εισόδηµα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτου της
οικονοµίας διαµοιρασµού είναι εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα
εκµισθώνονται επιπλωµένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής
κλινοσκεπασµάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το
εισόδηµα αυτό αποτελεί εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Oι συντελεστές φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας από
φυσικά πρόσωπα είναι οι εξής:
●
●
●

από 0 € - 12,000 €: φορολογικός συντελεστής 15%
από 12,001 € - 35,000 €: φορολογικός συντελεστής 35%, και
άνω των 35,001 €: φορολογικός συντελεστής 45%.

Επίσης, επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται µε προοδευτική κλίµακα
µέχρι 10%.

Ελληνικοί κανόνες που εφαρµόζονται σε εισόδηµα που αποκτάται από βραχυχρόνιες
µισθώσεις.
Δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες που να εφαρµόζονται στο εισόδηµα που αποκτάται από
βραχυχρόνιες µισθώσεις. Οποιοδήποτε εισόδηµα αποκτάται σε σχέση µε την εκµίσθωση
ακίνητης περιουσίας φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος για
εισόδηµα από ακίνητη περιουσία όπως περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.

Δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα φυσικού προσώπου που σχετίζεται µε
βραχυχρόνια µίσθωση.
Οι δαπάνες που µπορούν να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµά σας είναι οι εξής:
●
●
●
●

Έξοδα σχετιζόµενα µε επισκευές, συντήρηση, ανακαίνιση ή όποια άλλα πάγια/
λειτουργικά κόστη της ακίνητης περιουσίας, σε ποσοστό 5%.
Το µίσθωµα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης.
Οι δαπάνες αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό 10%.
Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο µισθωτή για
τη λύση της µισθωτικής σχέσης του ακινήτου.

Διαθέσιµες εκπτώσεις φορολογικών αποσβέσεων (π.χ. µειώσεις στην αξία, φθορά).
Eάν εκµισθώνετε την ακίνητη περιουσία ως φυσικό πρόσωπο µη επιτηδευµατίας (αντί ως
επιχείρηση), δεν δύναται να εκπεστεί καµία φορολογική απόσβεση από το σχετικό φορολογητέο
εισόδηµα που προκύπτει.
Υποχρέωση φορολογίας εισοδήµατος στην Ελλάδα για φυσικά πρόσωπα µη κατοίκους
Ελλάδος
Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδος, τότε είστε υπόχρεοι σε φόρο για το εισόδηµα που αποκτάτε
από βραχυχρόνια µίσθωση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα. Θα σας ζητηθεί να
υποβάλλετε δήλωση φορολογίας εισοδήµατος δηλώνοντας το εισόδηµα που αποκτήσατε,
καθώς και να πληρώσετε το φόρο εισοδήµατος που προκύπτει.
Επίσης οφείλετε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται µε προοδευτική κλίµακα
µέχρι 10%.
Υποχρέωση φορολογίας εισοδήµατος για Έλληνα κάτοικο κατά την είσπραξη αλλοδαπού
εισοδήµατος από ενοίκια.
Εάν είστε Έλληνας κάτοικος, τότε είστε υπόχρεος σε καταβολή φόρου εισοδήµατος στην Ελλάδα
για το παγκόσµιο εισόδηµά σας. Εποµένως, θα είστε υπόχρεος σε φόρο, όπως αναλύεται
ανωτέρω, για το αλλοδαπό εισόδηµα που εισπράττετε από ενοίκια.

Φόροι υπεραξίας στην Ελλάδα
Υπάρχει διάταξη που αναφέρει ότι η πώληση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα θα υπόκειται σε
φόρο υπεραξίας. Η υπεραξία υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της τιµής
πώλησης της ακίνητης περιουσίας, λαµβάνοντας υπόψιν σχετική αναπροσαρµογή για τον
πληθωρισµό. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 15% (επιπλέον ειδικής εισφορά αλληλεγγύης µε
συντελεστή µέχρι 10%).
Σηµείωση: η εφαρµογή της ως άνω διάταξης έχει ανασταλεί από την ηµεροµηνία ένταξής της
µέσω διάφορων νοµοθετηµάτων. Σύµφωνα µε την τελευταία διάταξη, η εφαρµογή του νόµου
αναστέλλεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019.
Γενικοί φόροι ακίνητης περιουσίας.

Εάν είστε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα, τότε είστε υπόχρεος στον
Ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας («ΕΝΦΙΑ») για την ακίνητη περιουσία που κατέχετε την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως προκύπτει από τη σχετική δήλωση ακίνητης περιουσίας (Ε9), ο
οποίος καταβάλλεται µε την έκδοση εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος αυτός είναι υποχρεωτικός
ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές που λαµβάνουν χώρα κατά το έτος ή/και µεταβίβαση του τίτλου
ιδιοκτησίας.
Ο ΕΝΦΙΑ αποτελείται από τον κύριο φόρο στην ακίνητη περιουσία καθώς και τον
συµπληρωµατικό φόρο στην συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.
Ο κύριος φόρος στα κτίρια υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά µέτρα του κτιρίου
µε τον κύριο φόρο που κυµαίνεται µεταξύ 2-13 €/τ.µ. και άλλους συντελεστές που επηρεάζουν
την αξία του κτιρίου (π.χ. τοποθεσία, χρήση, όροφος όπου στεγάζεται η ακίνητη περιουσία,
κλπ.)
Ο συµπληρωµατικός φόρος υπολογίζεται µε φορολογικό συντελεστή 0%-1.15% στην συνολική
αξία των δικαιωµάτων της ακίνητης περιουσίας.
Άλλα ζητήµατα
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή υπεκµισθωτής ή
τρίτος (όπως αυτοί ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία) και εκµισθώνετε ακίνητη περιουσία
(«Διαχειριστής»), πρέπει να εγγραφείτε στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής» της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων («ΑΑΔΕ») µε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
που διαθέτετε στο TAXISnet, πριν από τη διαφήµιση ή την ανάρτηση οποιασδήποτε διαθέσιµης
ακίνητης περιουσίας για βραχυπρόθεσµη µίσθωση σε οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρµα.
Μόλις γίνει η σχετική εγγραφή, ο Διαχειριστής µπορεί να προχωρήσει στην ανάρτηση ή /και τη
διαφήµιση των ακινήτων, ωστόσο είναι υποχρεωµένος να συνοδεύει την εν λόγω ανάρτηση µε
τον αριθµό εγγραφής που έχει αποκτήσει από την ΑΑΔΕ. Αυτός ο αριθµός πρέπει να είναι
εύκολα διαθέσιµος σε έναν πιθανό µισθωτή κατά την προβολή του ακινήτου στο διαδίκτυο. Αν
δεν γίνει γνωστοποίηση του αριθµού εγγραφής, µπορεί να επιβληθεί αυτοτελές διοικητικό
πρόστιµο ύψους 5.000 Ευρώ.
Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στην ΑΑΔΕ «Δήλωση Βραχυχρόνιας
Διαµονής», η οποία περιλαµβάνει τις διάφορες συµβάσεις µίσθωσης που έχουν
πραγµατοποιηθεί µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
Η «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαµονής» υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται µέχρι τις 20 του
επόµενου µήνα από την ηµέρα αναχώρησης του µισθωτή από το ακίνητο. Επιπλέον, σε
περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας µίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης
προβλέπεται καταβολή ποσού µισθώµατος από τον µισθωτή, υποβάλλεται «Δήλωση
Βραχυχρόνιας Διαµονής» µέχρι τις 20 του επόµενου µήνα από την ακύρωση. Σε περίπτωση µη
υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του
µισθώµατος του ακινήτου. Οφείλεται επίσης πρόστιµο ύψους 100 Ευρώ για την εκπρόθεσµη
υποβολή της δήλωσης.
Σηµείωση: Το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής» έχει ολοκληρωθεί και έχει τεθεί σε
λειτουργία από τις 30 Αυγούστου 2018. Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συνάψει
βραχυχρόνιες µισθώσεις από 1.1.2018 και 30.11.2018, εγγράφονται στο ως άνω µητρώο µέχρι
την 30η Νοεµβρίου 2018. Επιπλέον, µέσα στην ίδια προθεσµία, υποβάλλουν συγκεντρωτική,
ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαµονής» µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2018, στην οποία θα

συµπεριληφθούν όλες οι βραχυχρόνιες µισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1.1.2018 έως και
31.10.2018.
Ειδικά για τα πρόσωπα που από 1.1.2018 και µέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρµογής του
«Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής» έχουν συνάψει βραχυχρόνιες µισθώσεις στο
πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού και δεν δύνανται να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει
µόνο να δηλώσουν τα εισοδήµατα που απέκτησαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων της
οικονοµίας του διαµοιρασµού, διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακίνητο, στα έντυπα των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2018.
Παράδειγµα υπολογισµού φόρου
Η Λώρα κατέχει ένα διαµέρισµα 2 υπνοδωµατίων στην Ελλάδα. Μισθώνει το ελεύθερο
δωµάτιο τα Σαββατοκύριακα.
Η Λώρα λαµβάνει συνολικό ακαθάριστο ενοίκιο το 2018 ποσού 6.000 €.
Η Λώρα προέβη στις ακόλουθες δαπάνες σε σχέση µε αυτό το σπίτι το 2018: ασφάλιση
κατοικίας 500 €, φόρος ακίνητης περιουσίας 350 €, τόκος στεγαστικών δανείων 5.500 €
και ηλεκτρικό 600 €.
€
Συνολικό ακαθάριστο ενοίκιο

6.000

Μείον εκπιπτόµενες δαπάνες σε ποσοστό
5%

(300)

Καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από
ενοίκια

5.700

ΦΠΑ
Ο ΦΠΑ µπορεί να είναι περίπλοκος και θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να κατανοήσετε
τους κανόνες που ισχύουν για εσάς και για την συγκεκριµένη περίπτωση.
Σε γενικές γραµµές, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) στην Ελλάδα είναι φόρος
κατανάλωσης. Τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα υπόκεινται
στον ΦΠΑ.
Το πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή /και υπηρεσίες στην Ελλάδα ενδέχεται να χρεώσει ΦΠΑ και
να τον καταβάλει στην ελληνική φορολογική αρχή. Όπως και µε όλους τους φόρους, θα σας
συνιστούσαµε να συµβουλευτείτε έναν φορολογικό σύµβουλο για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις
σας σχετικά µε τον ΦΠΑ στην Ελλάδα.
Αν νοικιάζετε δωµάτιο σε φιλοξενούµενους, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβάλλετε ΦΠΑ στο
ποσό του ενοικίου και να καταβάλετε αυτό το ποσό ΦΠΑ στις ελληνικές φορολογικές αρχές.
Καθώς η Airbnb δεν παρέχει τη µίσθωση, είναι ευθύνη του ίδιου του οικοδεσπότη να εξετάσει τις
τοπικές υποχρεώσεις ΦΠΑ αναφορικά µε το ενοίκιο.
Χρειάζεται να εισπράξω τον ΦΠΑ από τους φιλοξενούµενους εάν παρέχω
βραχυπρόθεσµη διαµονή στην Ελλάδα;
Σε γενικές γραµµές, φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται ότι ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην Ελλάδα πρέπει να χρεώνουν ΦΠΑ για τις παροχές τους, εφόσον τηρηθούν
τα κριτήρια απόκτησης ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ.
Στην Ελλάδα, απαιτείται να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ εάν παρέχετε αγαθά ή/και υπηρεσίες
που θεωρούνται ότι υπόκεινται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει όριο για την απόκτηση ΑΦΜ
για σκοπούς ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, µόλις ξεκινήσετε να παρέχετε βραχυπρόθεσµη διαµονή,
πρέπει να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ.
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο µη κάτοικος Ελλάδας, αλλά η διαµονή σας είναι στην Ελλάδα, τότε
θα πρέπει επίσης να εξετάσετε την απόκτηση ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ, καθώς δεν υπάρχει
κατώτατο όριο για εσάς.
Σας συνιστούµε να συµβουλευτείτε έναν φορολογικό σύµβουλο εάν χρειάζεστε βοήθεια για να
εξετάσετε εάν πρέπει να εγγραφείτε και να χρεώσετε ΦΠΑ στην Ελλάδα.
Ωστόσο, όταν δεν παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες από εσάς στον φιλοξενούµενο κατά τη
διάρκεια της διαµονής τους (δηλ. υπηρεσίες πέραν της ίδιας της υπηρεσίας διαµονής) τότε ο
Φ.Π.Α µπορεί να µην ισχύει για εσάς. Οι πρόσθετες υπηρεσίες περιλαµβάνουν τα εξής:
υπηρεσίες καθαρισµού, συλλογή αποβλήτων και άλλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά µε την εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
της ελληνικής φορολογικής αρχής.
Ο ΦΠΑ εφαρµόζεται στην περίπτωση µου. Πώς θα καθορίσω το ύψος του φόρου που
πρέπει να εισπράξω από τους φιλοξενούµενους µου;

Οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν ανά χώρα και αλλάζουν περιοδικά. Σας συνιστούµε να ελέγχετε
σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε την τοπική φορολογική αρχή για να λάβετε τους ισχύοντες
συντελεστές ΦΠΑ για τη χώρα στην οποία οφείλετε να καταβάλετε ΦΠΑ.
Για παράδειγµα, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης αυτού του εγγράφου, ο συντελεστής ΦΠΑ που
ισχύει για τις υπηρεσίες διαµονής είναι 13% στην Ελλάδα.
Σας συνιστούµε να επιβεβαιώσετε µε έναν τοπικό φορολογικό σύµβουλο τον συντελεστή ΦΠΑ
που ισχύει για τις παροχές σας.
Ο ΦΠΑ εφαρµόζεται στην περίπτωση µου. Πώς µπορώ να εισπράξω ΦΠΑ από τους
φιλοξενούµενους;
Εάν διαπιστώσετε ότι πρέπει να χρεώσετε ΦΠΑ για τις παροχές που πραγµατοποιείτε στους
φιλοξενούµενους, να λάβετε υπόψη ότι πρέπει να εισπράξετε αυτόν τον ΦΠΑ από τους
φιλοξενούµενους σας και να υποβάλετε και να καταβάλετε αυτόν τον ΦΠΑ µε δήλωση ΦΠΑ.
Στην Ελλάδα, η δήλωση ΦΠΑ συνήθως καλύπτει µια τριµηνιαία περίοδο (π.χ. Ιανουάριο Μάρτιο) και απαιτείται να υποβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που
ακολουθεί την τριµηνιαία περίοδο (π.χ. η δήλωση ΦΠΑ Ιανουαρίου-Μαρτίου πρέπει να
υποβληθεί µέχρι τις 30 Απριλίου, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι εργάσιµη). Η πληρωµή του ΦΠΑ
πρέπει να γίνει την ίδια ηµέρα που απαιτείται η υποβολή της δήλωσης του ΦΠΑ.
Ορισµένες διατυπώσεις, όπως η έκδοση αποδείξεων ή τιµολογίου στους φιλοξενούµενους σας,
µπορεί να απαιτηθούν. Μπορεί επίσης να υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις σχετικά µε το εάν
τιµολογείται µε ή χωρίς ΦΠΑ. Συνιστούµε να ελέγξετε τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την
τιµολόγηση και τις ισχύουσες απαιτήσεις τιµολογίου µε έναν τοπικό φορολογικό σύµβουλο.
Για περαιτέρω οδηγίες σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων, ανατρέξτε στον ιστότοπο της
ελληνικής φορολογικής αρχής.

