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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4514
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

*****************************
Άρθρο 120
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016

Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 53
του ν.4389/ 2016 (Α' 94), όπως ισχύει,
αντικαθίστανται με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4
του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, ως εξής:
1. «1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του
Δημοσίου, με την ονομασία «φόρος διαμονής»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια
χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της
υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), ως
ακολούθως:
1-2 αστέρων

0,50 ευρώ

3

αστέρων

1,50 ευρώ

4

αστέρων

3,00 ευρώ

5

αστέρων

4,00 ευρώ

και
β. σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ' της
περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014, 0,50 ευρώ.
2. «2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον
διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του
διαμερίσματος,
κατά
τις
διακρίσεις
της
παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του
στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από

αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης
είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις
της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται
από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες
δηλώσεις. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την
τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν
της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου - απόδειξης
είσπραξης φόρου διαμονής. Το ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν
επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.). Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε
περίπτωση
δωρεάν
παροχής
υπηρεσιών
διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.».
3. «4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα
πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην απόδοση του
φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και
απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο
τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης
είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
άρθρου αυτού.».
4. «5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
ισχύουν από την 1.1.2018 για τα ειδικά στοιχεία αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής που
εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.».

