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Αρθρον 6. 

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων.

1. Το, υπό των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 "περί επιβολής υπέρ δήμων και κοινοτήτων τέλους διαμονής

παρεπιδημούντων, επί των εκδιδομένων λογαριασμών και επί των λογαριασμών εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς", ως αύται

αντικατεστάθησαν υπό των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 858/1977 "περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και

συμπληρώσεως διατάξεών τινων αφορωσών εις τας ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις της χώρας", υπέρ δήμων και κοινοτήτων

προβλεπόμενον τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1982 εις ποσοστόν τέσσαρα και ήμισυ επί τοις

εκατόν (4,5 ο/ο) επί του μισθώματος κλίνης δια τας ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων,

MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας.

2.Το τέλος, διαμονής, παρεπιδημούντων, περί ου αι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 339/1976, ως αντικατεστάθησαν υπό των

διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 658/1977, δύναται να επιβάλλεται πλην των εν άρθρω 2 παρ. 1 του Ν. 339/1976

αναφερομένων και υπό των λοιπών δήμων και κοινοτήτων της χώρας κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου. Η περί επιβολής του τέλους απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των δήμων και κοινοτήτων τούτων

λαμβάνεται μέχρι τέλους Ιουνίου, και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου του επομένου έτους. Εάν η απόφασις αύτη ληφθή μετά το

τέλος Ιουνίου, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου του μεθεπομένου έτους.

3.Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα πελάτην, αναγράφεται επί των εκδιδομένων, κατά τας κειμένας διατάξεις αποδείξεων και

εισπράττεται υπό του εκμισθωτού.

«4. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής

δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ., που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που

ακολουθεί το τρίμηνο. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον

οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου

ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υποχρέου, ο Αριθμός Φορολογικού

Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η

δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος. Μαζί με την ανωτέρω δήλωση

και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο

των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ` αριθμ.

8/1999 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β`), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να

αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα το εισπραττόμενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου από την

είσπραξη μήνα.» [1]

5. Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής

του τέλους, επιβάλλεται εις βάρος του υποχρέου κατά τας κειμένας διατάξεις, βάσει των παρεχομένων εις τον δήμον ή την

κοινότητα υπό της αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμον «ίσου προς το δύο επί τοις εκατό (2%) του

τέλους» [2] δι` έκαστον μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενον να υπερβή το ισόποσον του τέλους.

«6. «Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, όπως ξενοδοχεία, ΜΟΤΕLS, BUNGALOWS,

ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα, το κατά την παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται απ` αυτές και καταβάλλεται στην αρμόδια

Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του φόρου

προστιθέμενης αξίας.»[3]

Το δημόσιο ταμείο υποχρεούται να αποδίδει απευθείας το εισπραττόμενο ποσό στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα. Οι παραπάνω

επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση συγχρόνως με την καταβολή του τέλους στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα με

τα στοιχεία που ορίζει η παράγραφος 4 και ο οποίος δικαιούται να ενεργεί έλεγχο των στοιχείων της δήλωσης. Οι διατάξεις της

προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της παραγράφου αυτής»». [4]

7. Το τέλος του παρόντος άρθρου δεν δύναται να επιβληθή δια περιωρισμένον χρονικόν διάστημα εντός του αυτού οικονομικού

έτους.

«8. Τα εξουσιοδοτημένα όργανα των δήμων και κοινοτήτων μπορούν οποτεδήποτε να κάνουν έλεγχο στους χώρους

λειτουργίας των επιχειρήσεων, που υπάγονται στο τέλος αυτό, για την τήρηση των στοιχείων, που απαιτούνται από το νόμο για

την είσπραξη του τέλους. Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της

Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.
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9.Επιχείρηση που διατηρεί περισσότερα από ένα καταστήματα που υπάγονται στο τέλος αυτό, υποχρεούται να υποβάλλει

χωριστή δήλωση στους δήμους ή κοινότητες, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το κάθε κατάστημα». [5]

«10.Δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών καθορίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων

του παρόντος άρθρου.»[6]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3  του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/2006 τεύχος Α')

[2] Η εντός των εισαγωγικών φράση της παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.

2946/2001 (ΦΕΚ 224/2001 τεύχος Α')

[3]Η παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν.1416/1984.

[4] Τα εντός των εισαγωγικών πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκαν από την παρ.6 του άρθρου 17 του Ν.

2130/1993.

[5] Οι παρ.8 και 9 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκαν από την παρ.3 του άρθρου 53 του Ν. 1416/1984.

[6] Η παρ. 8 έλαβε τον αριθμό 10 με την παρ.2 του άρθρου 53 του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/1984 τεύχος Α').
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