
 

ΠΟΛ. 1224/1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ  

Αθήνα 4 Αυγούστου 1997  
Αρ.Πρωτ.:1082905/4665/1134/0014  
ΠΟΛ. 1224  

ΘΕΜΑ: "Τρόπος υπολογισµού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις που συνάπτουν συµβάσεις µε το σύστηµα ΄ ALL INCLUSIVE ΄".  

Με αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν από τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν έσοδα µε 
βάση συµβάσεις "ALL INCLUSIVE" σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού και απόδοσης του 
Φ.Π.Α., σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

1. Κατά τη χρήση των ετών 1996 και 1997 παρουσιάστηκε στην ξενοδοχειακή αγορά 
ένα νέο προϊόν παροχής υπηρεσιών µε τον χαρακτηρισµό "ALL INCLUSIVE", το οποίο 
συνίσταται στη σύναψη συµβάσεων µεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και 
τουριστικών πρακτορείων µε τις οποίες προβλέπεται όπως, έναντι µιας καθορισµένης 
συνολικής αµοιβής ανά πελάτη να παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προς 
τους πελάτες των τουριστικών πρακτορείων, εκτός από τις υπηρεσίες καταλύµατος, και 
τροφή, απεριόριστη ή µερική χρήση αλκοολούχων και µη ποτών, καθώς και απεριόριστη 
χρήση των εγκαταστάσεων και παγίων αγαθών που τυχόν διαθέτουν οι ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, όπως θαλάσσια ποδήλατα, γουίντσερφ, γήπεδα τέννις, γκολφ, κλπ.  

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1642/86 , όπως ισχύει, τα αγαθά και 
οι υπηρεσίες υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 18% (κανονικός συντελεστής) επί της 
φορολογητέας αξίας, µε εξαίρεση τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ που υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 8% (χαµηλός συντελεστής) επί της 
φορολογητέας αξίας.  

Σηµειώνεται ότι, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στο χαµηλό συντελεστή 
καθορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 92/77/ΕΟΚ.  

Από τις υπηρεσίες που υπάγονται στο χαµηλό συντελεστή (8%) είναι και η διαµονή σε 
ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους, οι υπηρεσίες των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, 
καφετεριών και λοιπών συναφών επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, µε 
εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευµα σε οποιαδήποτε αναλογία.  

3. Κατά τη χρήση του έτους 1996 ορισµένες επιχειρήσεις εφαρµόζοντας το σύστηµα 
"ALL INCLUSIVE" εισέπραξαν από τουριστικά πρακτορεία για τους πελάτες που τους 
έστειλαν καθορισµένη συνολική αµοιβή ανά πελάτη, για σύνολο υπηρεσιών που 
αναφέρονται παραπάνω.  

∆εδοµένου όµως ότι, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, στο χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ 
(8%) υπάγονται µόνον η διαµονή και η διατροφή  

που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενώ η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών, η χρήση των λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και των λοιπών 
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υπηρεσιών που τυχόν παρέχουν οι επιχειρήσεις αυτές υπάγονται στον κανονικό 
συντελεστή ΦΠΑ (18%), δηµιουργήθηκε πρόβληµα ως προς τον προσδιορισµό των 
εσόδων κατά ασκούµενη δραστηριότητα και ως προς την εκ του λόγου τούτου απόδοση 
του ΦΠΑ µε τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ κάθε µίας από αυτές.  

Για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων αυτών έγινε δεκτό και µόνον για τη χρήση 1996 
ο ΦΠΑ ν΄ αποδοθεί µε βάση ειδική µέθοδο υπολογισµού των εσόδων που υπάγονται 
στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (18%).  

Η µέθοδος αυτή προσδιορισµού βασίστηκε στο ποσοστό που προέκυπτε από τα 
πραγµατικά δεδοµένα των πέντε προηγουµένων ετών κατά συντελεστή ΦΠΑ επί των 
φορολογητέων εσόδων της χρήσης κατά την οποία εφαρµόστηκε το σύστηµα "ALL 
INCLUSIVE".  

4. Επειδή πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν συνάψει συµβάσεις "ΑLL 
INCLUSIVE" για τη χρήση 1997 και πιθανώς να συνάψουν και σε επόµενα έτη, επειδή η 
απεριόριστη χρήση τόσο των καταναλώσεων αλκοολούχων ποτών όσο και των 
εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ίδιες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους πελάτες των 
πρακτορείων είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της 
φορολογητέας αξίας κατά υπηρεσία και κατά συντελεστή ΦΠΑ και προκειµένου να 
διευκολυνθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ως προς τον υπολογισµό και την απόδοση 
του ΦΠΑ γίνεται δεκτό όπως ένα ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων που 
προκύπτουν από τις συµβάσεις "Α LL INCLUSIVE " να υπάγεται σε συντελεστή ΦΠΑ 
18%.  

5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου προσφέρονται υπηρεσίες και αγαθά σε 
προκαθορισµένη τιµή ανεξάρτητα από την έκταση χρησιµοποίησης των παρεχοµένων 
υπηρεσιών ή την ποσότητα κατανάλωσης φαγητών ή ποτών αλκοολούχων ή µη κ.λ.π. 
(σύστηµα "ΑLL INCLUSIVE") µπορεί να εκδίδεται από τα ξενοδοχεία προς τα 
συµβαλλόµενα πρακτορεία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών µε το συνολικό τίµηµα του 
συγκεκριµένου "ΠΑΚΕΤΟΥ", κατά συντελεστή Φ.Π.Α. όπως αυτός καθορίζεται ανωτέρω 
και µε σαφή αναφορά στην υπογραφείσα σύµβαση.  

Τα παραπάνω εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι στο βιβλίο πελατών "(πόρτας)" θα 
αναγράφεται µε την καταχώρηση των πελατών και διακεκριµένη αναλυτική σηµείωση 
του εν λόγω "ΠΑΚΕΤΟΥ" και της σχετικής σύµβασης, για λόγους διασφάλισης των 
ελεγκτικών επαληθεύσεων, ούτως ώστε σε σχετικό έλεγχο να καθίσταται φανερό, όταν 
εξυπηρετούνται οι ένοικοι του ξενοδοχείου στα διάφορα τµήµατα και δεν έχουν γι΄ 
αυτούς εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, ότι πρόκειται για πελάτες που πληρώνουν "εν 
συνόλω" (πακέτο).  

∆ιευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που στο συνολικό πακέτο προσφοράς αγαθών και 
υπηρεσιών "ΑLL INCLUSIVE" περιλαµβάνονται και "υπηρεσίες  

κέντρων διασκέδασης και λοιπών συναφών καταστηµάτων, τα οποία λειτουργούν στο 
ξενοδοχείο ως τµήµατα αυτού, τότε τα τµήµατα αυτά (καταστήµατα) δεν υποχρεούνται 
σε έκδοση εισιτηρίων εισόδου, όπως έχει γίνει δεκτό µε την εγκύκλιό µας 
1088860/627/ΠΟΛ. 1188/29.7.1994 .  



 

6. Τέλος, το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων 
παρακαλούνται για την ενηµέρωση των µελών τους. Επίσης οι Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. 
παρακαλούνται για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής της προαναφερόµενης µεθόδου 
υπολογισµού του Φ.Π.Α. που παρέχεται αποκλειστικά και µόνον για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, που συνάπτουν συµβάσεις "ΑLL INCLUSIVE".  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΥΣ 


