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ΘΕΜΑ: « Περί ηµεροµηνίας καταβολής τέλους παρεπιδηµούντων και τέλους επί 
των ακαθαρίστων εσόδων Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος»  

 

Σχετικά µε την καταβολή του τέλους παρεπιδηµούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων 
εσόδων, εκδίδουµε την παρούσα ανακοίνωση προκειµένου να ενηµερωθούν οι υπόχρεοι 
επιτηδευµατίες για αυτήν τους την υποχρέωση και να υποβάλλουν, στον ∆ήµο Καβάλας, τις 
προβλεπόµενες δηλώσεις συνοδευόµενες από αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις         ΦΠΑ, µε 
καταληκτικές ηµεροµηνίες αυτές που ισχύουν και για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. ανά κατηγορία βιβλίων. 

Αναλυτικά σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Α) ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΩΝ:      

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία επιβάλλεται τέλος παρεπιδηµούντων σε ποσοστό 0,5 % στα ακαθάριστα 
έσοδα, στο µίσθωµα κλίνης ενοικιαζόµενου δωµατίου, διαµερίσµατος, χώρου ή θέσεως σε 
οργανωµένη κατασκήνωση (camping) και στο µίσθωµα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε 
λειτουργικής µορφής (ξενοδοχείων , motel, bungalows, ξενώνων και επιπλωµένων διαµερισµάτων) 
και κάθε κατηγορίας. 

 (Σχετική νοµοθεσία: άρθρο 1 του Ν.339/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, παρ.1 
του Ν.1080/1980, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 27, παρ.10 του Ν.2130/1993. Από 01/01/2009 
το ποσοστό του τέλους ορίζεται σε 0,5% σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ.1 του Ν. 3756/09). 

 Ποιοι υπόκεινται στο τέλος παρεπιδηµούντων: 

 Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας όπως: 

α) ξενοδοχεία, 

β) MOTELS, 

γ) BUNGALOWS, 

δ) ξενώνες, 

ε) επιπλωµένα διαµερίσµατα 

στ) οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται µέχρι και επτά δωµάτια. (Εγκ.ΥΠΕΣ∆∆Α 21/26723/11-7-
2005) 
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Ποιον βαρύνει το τέλος 

Το τέλος βαρύνει τον διαµένοντα πελάτη, αναγράφεται επί των εκδιδοµένων αποδείξεων και 
εισπράττεται από τον εκµισθωτή. (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 1080/1980) 

  

Που και κάθε πότε καταβάλλεται το τέλος 

Α) Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας όπως ξενοδοχεία 
MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνες και επιπλωµένα διαµερίσµατα το τέλος εισπράττεται απ' αυτές και 
καταβάλλεται στο δικαιούχο δήµου, µέσα στην ίδια προθεσµία απόδοσης του ΦΠΑ (άρθρο 17 παρ. 6 
και 7 του Ν.2130/93). 

Συγχρόνως µε την καταβολή του τέλους οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν στο δήµο σχετική 
δήλωση (άρθρο 53 παρ. 1 Ν. 1416/84, Εγκ. ΥΠΕΣ∆∆Α 66085/2006), η οποία  υποχρεωτικά θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. 

Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται µέχρι: 

α) Την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της µηνιαίας φορολογικής 
περιόδου, για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

β) Την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τη λήξη της τρίµηνης  φορολογικής 
περιόδου, για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων (αποφ.Υπ. 
Οικον. ΠΟΛ 1108/2014, ΦΕΚ 937/Β). 

 Η είσπραξη και µη απόδοση του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων στο δικαιούχο δήµο συνιστά τη 
διάπραξη του αδικήµατος της υπεξαίρεσης που τιµωρείται κατά το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα 
(Γνωµοδότηση ΝΣΚ 155/92). 

Μη υποβολή δήλωσης 

 Επί µη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσµου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή 
εκπροθέσµου καταβολής του τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόµενων 
στον δήµο υπό της αρµοδίας οικονοµικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιµο ίσον προς το δύο 
επί τοις εκατόν (2%) του τέλους δι' έκαστο µήνα καθυστερήσεως µη δυνάµενο να υπερβεί το 
ισόποσο του τέλους. (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/8.10.2001 τεύχος Α'). Το πρόστιµο επιβάλλεται από το 
∆ήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Β∆ 9-24/10.10.58. 

  

  

Β) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία επιβάλλεται τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων : 

1.Σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ,των εξής επιχειρήσεων: 

·         κάθε είδους , µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται για 

κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήµατος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, αναψυκτικά, 
γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, εφ'όσον κατά την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί, 
διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός ή και εκτός του καταστήµατος 

· ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και κατηγορίας 

· καντινών 



· κέντρων διασκέδασης και καταστηµάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουργούν 
µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας οργανωµένων 
τµηµάτων των SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. 

  

2. Σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των : 

· νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστηµάτων µε ποτά και 

θέαµα 

· καφωδείων 

· κέντρων διασκέδασης (καµπαρέ, νάιτ κλάµπ, κοσµικές ταβέρνες ,µπουάτ) 

· χορευτικών κέντρων µε µουσική 

  

Το εν λόγω τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόµενα κατά τις κείµενες 
διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε απ' αυτόν που εκδίδει το λογαριασµό ο οποίος και υποχρεούται 
να το καταβάλλει στο ∆ηµοτικό Ταµείο µέσα στην προθεσµία απόδοσης του ΦΠΑ. 

  

(Σχετική νοµοθεσία: άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β` του Ν. 339/1976, όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 658/1977, προβλεπόµενο τέλος υπέρ δήµων και κοινοτήτων 
υπολογίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1981 επί των ακαθαρίστων εσόδων, άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 
3756/2009. Στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται γενικά όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις 
πωλήσεις, µε οποιοδήποτε τρόπο, των ειδών που διαθέτουν. (παρ.1 άρθρο 7 Ν.1080/80, όπως 
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 47 και 54 του Ν. 1416/1984). 

  

Ποιοι υπόκεινται στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 

α) κάθε είδους, µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός 
του καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και 
γλυκίσµατα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα εντός 
ή και εκτός του καταστήµατος, β) ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και 
κατηγορίας, γ) καντινών. δ) τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων 
που λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, 
καθώς και τα οργανωµένα τµήµατα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. 
(άρθρο 20 του Ν.2539/97) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους 0,5% στα κάθε 
είδους, µορφής και ονοµασίας καταστήµατα που πωλούν για κατανάλωση εντός αυτών ή σε πακέτο 
φαγητά, ποτά, καφέδες, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα αποτελεί η ρητή 
αναφορά στην άδεια λειτουργίας ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα, χωρίς να ερευνάται το 
πραγµατικό γεγονός της ύπαρξης ή µη αυτών. (ΥΠ.ΕΣ. 21636/27.05.2014). 

Προκειµένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτά και θέαµα, 
καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καµπαρέ, νάιτ κλαµπ, κοσµικές ταβέρνες, µπουάτ) και χορευτικά 
κέντρα µε µουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). (άρθρο 20 
του Ν.2539/97). 

  

Χαρακτηριστικά του τέλους 

Κατά πάγια νοµολογία το ανωτέρω τέλος, παρά το χαρακτηρισµό του, συνιστά στην πραγµατικότητα 
φόρο που επιβάλλεται υπέρ του οικείου δήµου για την αντιµετώπιση των δαπανών λειτουργίας του 
και την αύξηση των εσόδων του προς επίτευξη του σκοπού και του προορισµού του. ∆ε συναρτάται 
συνεπώς µε την υποχρέωση παροχής ειδικής ωφέλειας προς τους βαρυνόµενους µε την επιβολή του, 
όπως ισχύει για τα ανταποδοτικά τέλη (ΣτΕ 2817/2000). 



  

Ποιον βαρύνει το τέλος 

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον επιτηδευµατία, ο οποίος στη συνέχεια το 
αποδίδει στο ∆ήµο ( άρθρο 20 Ν. 2539/97) . Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλλουν το 
τέλος , δεν επηρεάζεται από την τυχόν παράλειψή τους να το εισπράξουν από τους πελάτες. (εγκ. 
Υπ. Εσωτ.  77150/1969). 

 (Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 τΑ'), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το εδάφιο β' του άρθρου 3 του Ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 τΑ') και την παράγραφο 
6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τΑ'), αντικαθίσταται από 1.1.1998 µε το άρθρο 20 του 
Ν.2539/97). 

  

Απόδοση του τέλους 

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων  επιτηδευµατιών , αποδίδεται από τους υπόχρεους 
επιτηδευµατίες  µέσα στις ίδιες προθεσµίες και µε την ίδια διαδικασία που αποδίδεται το τέλος 
διαµονής παρεπιδηµούντων όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε παραπάνω (άρθρο 17 παρ. 7 και 8 Ν 
2130/93). 

Η είσπραξη και µη απόδοση του τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών, στο δικαιούχο 
δήµο συνιστά τη διάπραξη του αδικήµατος της υπεξαίρεσης που τιµωρείται κατά το άρθρο 375 του 
Ποινικού Κώδικα (Γνωµοδότηση ΝΣΚ 155/92). 

  

Μη υποβολή δήλωσης 

Επί µη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσµου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή 
εκπροθέσµου καταβολής του τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόµενων 
στον δήµο ή κοινότητα υπό της αρµοδίας οικονοµικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιµο ίσον 
προς το δύο επί τοις εκατόν (2%) του τέλους δι' έκαστο µήνα καθυστερήσεως µη δυνάµενο να 
υπερβεί το ισόποσο του τέλους. (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/01 τεύχος Α') Το πρόστιµο επιβάλλεται από το 
∆ήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Β∆ 9-24/10.10.58. 
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