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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με την ιδιότητα του θεσμικού
συμβούλου της πολιτείας για θέματα τουρισμού, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
μετά τις «διαρροές» που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες
σχετικά με πιθανή μετάταξη των ξενοδοχειακών υπηρεσιών από τον συντελεστή
ΦΠΑ 11% που ισχύει σήμερα, στον ανώτατο συντελεστή 23%. Μια τέτοια
απόφαση έχει προφανή αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα και γι’ αυτό το λόγο
επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη του Υπουργού Οικονομικών και του οικονομικού
επιτελείου της κυβέρνησης , τις παραμέτρους και πραγματικές επιπτώσεις που θα
προκληθούν από μια αντίστοιχη κυβερνητική επιλογή στον τουρισμό της χώρας
1. Οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας και της
παγκοσμιοποίησης
της
τουριστικής
αγοράς,
έχουν
προσλάβει
χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού προϊόντος (commodity), με συνέπεια οι
τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών να προσδιορίζονται, στο μεγαλύτερο
βαθμό τους, από τον ανταγωνισμό και τη διεθνή ζήτηση τους. Μια
αύξηση της τάξης του 12% στην τελική τιμή, σε συνέχεια μιας αύξησης
2% που επιβλήθηκε φέτος, θα θέσει αυτόματα το ελληνικό τουριστικό
προϊόν εκτός αγοράς με καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο της
οικονομίας της χώρας. Εξυπακούεται ότι θα είναι τεράστιος ο αριθμός των
τουριστικών επιχειρήσεων που θα οδηγηθούν, αναγκαστικά, σε διακοπή
της λειτουργίας τους.
2. Οι ανταγωνίστριες χώρες, τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στους
δολλαριακούς προορισμούς, επιβαρύνουν το προϊόν τους με συντελεστές
ΦΠΑ, σημαντικά χαμηλότερους του ισχύοντος 11% στην Χώρα μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι στην Γαλλία
5,5% στην Πορτογαλία 5% στην Ισπανία 7%, στην Τουρκία 8%, στην
Γερμανία 7% κλπ. Άραγε όλες αυτές οι χώρες, καίτοι έχουν προχωρήσει σε
σοβαρή δημοσιονομική προσαρμογή, γιατί δεν επιδιώκουν να
μεγιστοποιήσουν τα φορολογικά τους έσοδα αυξάνοντας τον συντελεστή
του ΦΠΑ τους; Δεν προβληματίζει την κυβέρνησή μας το γεγονός ότι
εμμένουν να επιλέγουν χαμηλό συντελεστή για τις υπηρεσίες διαμονής;
Μόνο εμείς έχουμε ανακαλύψει αυτή την πηγή πρόσθετων εσόδων ή
κάνουμε κάτι λάθος ;
3. Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχασαν το 2009 ένα ποσοστό 16% των
εσόδων τους. Φέτος, εν μέσω κρίσης, γενικής αρνητικής συγκυρίας,
συνεχούς δυσφήμισης του τουριστικού μας προϊόντος, καθολικής έλλειψης
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στρατηγικού σχεδιασμού και μηδενικής υποστηρικτικής προβολής του τουρισμού μας, το
μοναδικό μέσο μάρκετινγκ που είχαν στην διάθεση τους οι επιχειρήσεις για να στηρίξουν το
ελληνικό προϊόν στη διεθνή τουριστική αγορά ήταν οι τιμές των ξενοδοχείων, οι οποίες,
όπως όλοι διαπιστώνουν και αναγνωρίζουν, θα κυμανθούν κατά 10-15% χαμηλότερα σε
σχέση με το 2009. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των αγωνιωδών προσπαθειών είναι, ότι
πλέον όχι μόνο εξαντλήσαμε το όποιο απόθεμα λίπους είχαμε , αλλά τρώμε από τις
σάρκες μας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, πρωτίστως, αναφερόμαστε στον εξαγώγιμο
τουρισμό που αποτελεί περίπου το 80% του τουρισμού της χώρας. Με βάση τα παραπάνω
δεδομένα , εκτιμάται ότι θα είναι ελάχιστες έως μηδαμινές οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
που τα αποτελέσματα τους θα εμφανίζουν κάποια οριακή κερδοφορία στο τέλος του 2010.
4. Μια, περαιτέρω, επιβάρυνση 12% λοιπόν, με προφανή την αδυναμία των επιχειρήσεων να
την μετακυλήσουν έστω και κατ’ ελάχιστο στον καταναλωτή ή στους συνεργάτες τους tour
operators, θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική απαξίωση των επιχειρήσεων, τη διακοπή
λειτουργίας πολλών εξ αυτών, την αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων και υποχρεώσεων, την
αδυναμία διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων τους και τελικώς την σωρευτική
απώλεια πολύτιμων εσόδων, που είναι αναγκαία για την κλυδωνιζόμενη οικονομία μας.
Παράλληλα δεν μπορεί να παραβλέπεται από τους οικονομικούς ιθύνοντες ότι αυτή η
απώλεια εσόδων θα δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες για το κράτος και την εθνική
οικονομία, που σε καμία περίπτωση, η πιθανολογούμενη και σε κάθε περίπτωση πρόσκαιρη
αύξηση των όποιων εσόδων του ΦΠΑ, δεν θα είναι αρκετή για να τις αντισταθμίσει. Εάν
μιλήσουμε, με όρους «ορθολογικής διαχείρισης», αναφερόμαστε στην απόλυτα λανθασμένη
ενέργεια, που θα δημιουργήσει δυσανάλογη ζημιά στη χώρα σε σχέση με τα προσδοκώμενα
δημοσιονομικά οφέλη.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ξενοδοχειακού κλάδου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές
στους εκπροσώπους της κυβέρνησης μας, που φέρουν το βάρος των αποφάσεων για την έξοδο
μας από την κρίση, ότι η χώρα, παρά τα υπέρογκα δημοσιονομικά προβλήματα, θα πρέπει να
υπάρχει και να λειτουργεί ως οικονομία και την «επόμενη ημέρα». Και επειδή η τουριστική
δραστηριότητα, κατά κοινή ομολογία, αποτελεί τη βασική αναπτυξιακή διέξοδο για την
απασχόληση και την έξοδο από την κρίση, είναι απόλυτα αναγκαίο να μην δεχτεί άλλο οικονομικό
πλήγμα εκ των έσω. Επιβάλλεται επιτέλους να κατανοήσουν όλοι οι αρμόδιοι ότι οποιαδήποτε
απόφαση που πλήττει τη βιωσιμότητα και προοπτική του τουρισμού μας, με δυσανάλογα χαμηλά
προσδοκώμενα οφέλη, συνιστά οικονομική αυτοκτονία και όχι δημοσιονομική πολιτική.

ΥΓ: Επισυνάπτεται παλαιότερη αλλά εξακολουθητικά επίκαιρη μελέτη του ΙΤΕΠ για τα οφέλη στον
τουρισμό από πιθανή μείωση του συντελεστού ΦΠΑ
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ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΑΠΟ ΕΝΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ
ΦΠΑ ΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
Η εμαηξεηηθή ζεκαζία ηνπ Ειιεληθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ εζληθή καο νηθνλνκία είλαη γλσζηή. Η
πςειή ζπκκεηνρή ηνπ ζην αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ (18.5%), ηα εμαηξεηηθά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (εμσζηξέθεηα, δηάρπζε, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαηαπνιέκεζε αλεξγίαο
εππαζώλ νκάδσλ) θαη ηα ζπγθξηηηθά αληαγσληζηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα (κνλαδηθόηεηα ρώξαο,
θιίκα, ηζηνξία, πνιηηηζκόο) ηνλ θαζηζηνύλ ίζσο ηνλ ζεκαληηθόηεξν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο από
απόςεσο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο.
Κάησ από ηηο ζεκεξηλέο θξίζηκεο ζπγθπξίεο, θύξην δεηνύκελν γηα ηελ ρώξα καο είλαη ε
ζηαζεξνπνίεζε αιιά θαη παξάιιεια ε αλάπηπμε. Είλαη βέβαην, όηη κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο
απνθάζεηο, ν ηνπξηζκόο καο κπνξεί λα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ έμνδν ηεο ρώξαο από ηελ
θξίζε ρσξίο ζεκαληηθή επέλδπζε από ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά.
Μεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ επξώ, ηελ ζηαδηαθή ηζρπξνπνίεζε ηνπ θαη ηελ έληαμε ηεο ρώξαο καο
ζηηο νηθνλνκίεο ηεο επξσδώλεο, παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ ηνπξηζκνύ
καο (όπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξώλ ηεο επξσδώλεο) ζε ζρέζε κε άιιεο ηζρπξέο ηνπξηζηηθά
ρώξεο κε αζζελέζηεξα λνκίζκαηα (Τνπξθία, ρώξεο Αλαηνιηθήο Επξώπεο, Αίγππηνο, δνιιαξηαθνί
πξννξηζκνί). Απηό έγηλε ηδηαίηεξα νξαηό κε ηελ έλαξμε ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε
νπνία επηβεβαίσζε θαη αύμεζε ηελ δηαρξνληθά πςειή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ
πξντόληνο σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ.
Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο επξσδώλεο (Ιζπαλία, Πνξηνγαιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Οιιαλδία,
Κύπξνο θιπ.) παξά ην γεγνλόο όηη δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θαιύηεξεο ππνδνκέο, πξνζβαζηκόηεηα,
εγγύηεηα ζε πινύζηεο αγνξέο-ηξνθνδόηεο θαη καθξνρξόλην ηνπξηζηηθό ζρεδηαζκό, έζπεπζαλ λα
κεηώζνπλ ηελ θνξνινγία ηνπ ΦΠΑ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα. Σηνλ Πίλαθα 1 εκθαλίδνληαη νη
λένη ζπληειεζηέο ΦΠΑ ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο ηεο επξσδώλεο, ελώ είλαη αμηνζεκείσην όηη
αθόκα θαη ρώξεο κε αζζελέζηεξα λνκίζκαηα, έζπεπζαλ λα θάλνπλ κεηώζεηο, ώζηε λα απμήζνπλ
πεξαηηέξσ ην δηθό ηνπο κεξίδην ηεο ηνπξηζηηθήο πίηαο.
Παξαηεξνύκε όηη ζην ζύλνιν ηνπο νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ ησλ ρσξώλ απηώλ ζήκεξα θπκαίλνληαη
κεηαμύ 5 θαη 7% ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, ελώ ζηελ ρώξα καο εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο 9%
ζηνλ ύπλν θαη θαγεηό θαη 19% ζηηο ινηπέο ππεξεζίεο (spa, ζπλέδξηα, εθδξνκέο, θαηαζηήκαηα
θιπ. θαη ζηηο θαηαλαιώζεηο νηλνπλεπκαησδώλ), κε κέζε ηηκή ζπληειεζηή ΦΠΑ, πεξίπνπ, 11%.
Είκαζηε, ινηπόλ, 4-6 κνλάδεο αθξηβόηεξνη από ηνλ αληαγσληζκό, έλα ηεξάζηην κεηνλέθηεκα ζε
έλα ηόζν ηηκνινγηαθά ειαζηηθό ηνκέα.
Ο ιόγνο πνπ νη πεξηζζόηεξεο αληαγσλίζηξηεο ρώξεο έρνπλ κεηώζεη ην ΦΠΑ ζηα ηνπξηζηηθά
θαηαιύκαηα, θαη όρη ζην ζύλνιν ησλ ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ, είλαη όηη ην ηνπξηζηηθό θαηάιπκα
(καδί κε ην αεξνπιάλν), δηακνξθώλνπλ ηελ ηηκή ηνπ αξρηθνύ ηνπξηζηηθνύ παθέηνπ, πνπ
επεξεάδεη θύξηα ηελ εθινγή ηνπ πηζαλνύ επηζθέπηε. Οη επί ηόπνπ ππεξεζίεο, κεηά ηελ άθημε
ηνπ, αλ θαη πνιύ ζεκαληηθέο θαη κε κεγάιν πνιιαπιαζηαζηή (100%), δελ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα
ειαζηηθόηεηα δήηεζεο.
Έλαο επηπιένλ ιόγνο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ κείσζε ηνπ ΦΠΑ, είλαη όηη κεηά ηνπο Οιπκπηαθνύο
Αγώλεο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα αμηόινγν ζύγρξνλν δπλακηθό, είηε κέζσ αλαθαηλίζεσλ είηε κέζσ
δεκηνπξγίαο λέσλ κνλάδσλ. Τν λέν απηό δπλακηθό έρεη απνξξνθήζεη έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ
αλαπηπμηαθνύ λόκνπ (άλσ ησλ 2,5 δηο επξώ), ελώ ε πιεξόηεηα ηνπ γηα ηελ εμάκελε ηνπξηζηηθή
πεξίνδν, ζηηο επνρηαθά ιεηηνπξγνύζεο κνλάδεο, θηλείηαη θάησ ηνπ 50% θαη ζηηο 12κελεο
ιεηηνπξγίαο θάησ ηνπ 40%. Μηα κείσζε επνκέλσο ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, ζα έρεη ζεακαηηθή
απόδνζε, ιακβάλνληαο ππ’ όςε απηήλ ηελ πθηζηάκελε αμηόινγε αιιά ππνιεηηνπξγνύζα
ππνδνκή ηεο ρώξαο.
Σηνλ Πίλαθα 2 κειεηάηαη ην ζελάξην κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζην 7%. Ο
πςειόο ζπληειεζηήο ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα δηαηεξείηαη ζην 19%. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο
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ηνπ ΙΤΕΠ, ε αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε νπνία ζα πξνέιζεη από ηελ κείσζε ηεο
ηηκήο ηνπ αξρηθνύ πξνζθεξόκελνπ ηνπξηζηηθνύ παθέηνπ ζα επεξεάζεη έσο εμήο ηα θνξνινγηθά
έζνδα ηεο ρώξαο: Σε επίπεδν ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ αλακέλεηαη λα εκθαλίζνπλ κείσζε γηα
ην πξώην θαη δεύηεξν έηνο (θαη αύμεζε ζηε ζπλέρεηα), ζε επίπεδν όκσο όινπ ηνπ ηνπξηζηηθνύ
ηνκέα, ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έζνδα αλακέλεηαη λα απμεζνύλ ήδε από ην πξώην έηνο
εθαξκνγήο.
Σηα ζελάξηα απηά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δεπηεξνγελή ζεηηθά απνηειέζκαηα, ιόγσ ησλ
πνιιαπιαζηαζηηθώλ έκκεζσλ επηδξάζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ. Κιάδνη όπσο ε γεσξγία, ε
βηνκεραλία, κεηαθνξέο θιπ. ζα επεξεαζζνύλ ζεηηθά, ελώ ηα εηζνδήκαηα (από εξγαζία θαη
θέξδε) ηα νπνία ζα δεκηνπξγεζνύλ, ζα απνηειέζνπλ πξόζζεηε πεγή θνξνινγηθώλ εζόδσλ.
Τέινο ζα ππάξμεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο αλεξγίαο, κε αληίζηνηρε αύμεζε εζόδσλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη κείσζε θαηαβνιήο επηδνκάησλ αλεξγίαο.
Είλαη πξνθαλέο, όηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πνιύ πην ζεηηθά αλ εθαξκνζζεί, ε επί δεθαεηίεο
δεηνύκελε, ζπλνιηθή εθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκό, κε ζπληνληζκό ησλ
αξκόδησλ ππνπξγείσλ ζε θαίξηεο δξάζεηο, όπσο απνηειεζκαηηθή πξνβνιή-δηαθήκηζε, ζηξαηεγηθή
αεξνκεηαθνξώλ θαη αθηνπιντθώλ ζπλδέζεσλ, ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό (ηνπξηζηηθή θαηνηθία
πνιπηειείαο, πξάζηλνο ηνπξηζκόο, ζηξαηεγηθέο ππνδνκέο), άξζε θακπνηάδ, θίλεηξα αύμεζεο
απαζρόιεζεο ζηνλ ηνπξηζκό, ελίζρπζε ηνπξηζκνύ ηξίηεο ειηθίαο από ΕΕ (κνληέιν Ιζπαλίαο)
αιιά θαη κείσζε θαηά 50% ηνπ ζπαηνζήκνπ.
Πίνακας 1.

Τοσριζηικά Καηαλύμαηα ΦΠΑ
ζε ανηαγωνιζηικούς προοριζμούς
Ελλάδα
Ιζπανία (πρόηαζη μείωζης ζε 4%)
Γαλλία
Πορηογαλία
Κύπρος
Μάληα
Γερμανία
Ολλανδία
Τοσρκία
Πηγή: ΣΕΤΕ

9%
7%
5,5%
5%
5%
5%
7%
6%
8%
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Πίνακασ 2.
ΕΝΑΡΙΟ Α: ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΦΠΑ ΣΟ 7% ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΠΝΟΤ ΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ
Ζτοσ

Σουριςτικέσ
Ειςπράξεισ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΤΝΟΛΙΚΕ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ

2010
2011
2012
2013

10.623
11.016
11.424
11.846

4.249,2
4.406,4
4.569,5
4.738,5

80% (9%)

3.399,4
3.525,1
3.655,6
3.790,8

20% (19%)

849,8
881,3
913,9
947,7

ΛΟΙΠΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
ΤΝΟΛΙΚΕ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ

6.373,8
6.609,6
6.854,2
7.107,8

50% (9%)

3.186,9
3.304,8
3.427,1
3.553,9

50% (19%)

3.186,9
3.304,8
3.427,1
3.553,9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ
ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΝΟΛΟ
9%
19%
7%
238,0
286,8
767,0 1.291,8
246,8
297,4
795,4 1.339,6
255,9
308,4
824,8 1.389,1
265,4
319,9
855,3 1.440,5

ΕΝΑΡΙΟ Β: ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΦΠΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΠΝΟΤ ΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟ 9%
Σουριςτικέσ
ΛΟΙΠΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΟΔΑ
Ζτοσ
Ειςπράξεισ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΝΟΛΙΚΕ
ΤΝΟΛΙΚΕ
80% (9%) 20% (19%)
50% (9%) 50% (19%)
ΤΝΟΛΟ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ
ΕΙΠΡΑΞΕΙ
9%
19%
2010
9.937
3.974,7 3.179,7
794,9 5.962,0 2.981,0 2.981,0
554,5
717,4
1.271,9
2011
9.639
3.855,4 3.084,3
771,1 5.783,1 2.891,6 2.891,6
537,8
695,9
1.233,7
2012
9.349
3.739,8 2.991,8
748,0 5.609,7 2.804,8 2.804,8
521,7
675,0
1.196,7
2013
9.069
3.627,6 2.902,1
725,5 5.441,4 2.720,7 2.720,7
506,0
654,8
1.160,8

Ζτοσ
2010
2011
2012
2013
ΠΑΡΑΔΟΧΕ

Πηγή: ΙΤΕΠ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΤΝΟΛΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΣΟΜΕΑ
19,9
-37,8
105,8
-9,9
192,4
18,2
279,7
46,4
* ποςά ςε εκ. Ευρώ
1. Το 40% των τουριςτικών εςόδων ειςπράττονται από τον ξενοδοχειακό κλάδο
2. Το 80% των εςόδων των ξενοδοχείων επιβαρφνονται με 9% ΦΠΑ και το 20% με 19%
3. Το 50% των μη-ξενοδοχειακών εςόδων φορολογοφνται με 9% και το υπόλοιπο 50% με 19%
Σενάριο Α: Μείωςη του χαμηλοφ ςυντελεςτή ςε 7%, ςτα τουριςτικά καταλφματα, αναμζνεται βελτίωςη, μόνο από αυτό τον λόγο 3,7%
ετηςίωσ(ελαςτικότητα -2) λόγω αφξηςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ.
Σενάριο Β: Διατήρηςη του χαμηλοφ ςυντελεςτή ςτο 9% ςτα τουριςτικά καταλφματα, αναμζνεται μείωςη, μόνο από αυτό τον λόγο 3%
ετήςιωσ, λόγω τησ μείωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ.
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