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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: “ Ενημέρωση για υποβολή δηλώσεων τελών παρεπιδημούντων και 
ακαθαρίστων εσόδων. ” 
   
 

Α) ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ: 
 
 Σύμφωνα με την νομοθεσία και την αριθμ. 34/6-3-1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κυθήρων επιβάλλεται τέλος παρεπιδημούντων επί του μισθώματος κλίνης 
για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής και πάσης κατηγορίας 
που δραστηριοποιούνται στα Κύθηρα. 
(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.ΥΠΕΣΔΔΑ 21/26723/11-

7-2005) 

 
 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 δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου, μέσα στην ίδια 
προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας.  
Β) 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.  κάθε ημερολογιακό τρίμηνο 
και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι επιχειρήσεις αυτές 
υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον οικείο Δήμο 
δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/6803_2005-ypesdda-egk21-26723-11-7-05.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/6803_2005-ypesdda-egk21-26723-11-7-05.doc
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ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 1080/1980. 
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 
Π.Κ.  
 

 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 Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΒΔ 9-24/10.10.58. 
 
 
 
 

Β) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Σύμφωνα με την νομοθεσία και την αριθμ. 33/6-03-1999 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κυθήρων επιβάλλεται τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% των εξής 
επιχειρήσεων: 
(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. 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) 
 
 

Το ανωτέρω τέλος (0,5%) μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων, για τις οποίες έχει επιβληθεί 
με την απόφαση 33/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων:  
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α. Τουριστικών ειδών. 
β. Ειδών λαϊκής τέχνης. 
γ. Ενθυμίων και δώρων.  
δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, 
ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.  
ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.  
στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας". 
ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.  
η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.  
 

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. Δε 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 αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες 
διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται 
να το καταβάλλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας. 
(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) 

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 Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 73 του  ΒΔ 9-24/10.10.58. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4304/14 οι χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και 
προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη 
βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων 
οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού 
έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, χωρίς την επιβολή 
προσαυξήσεων.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω και του φαινομένου ότι οι δημότες δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά 
παρακαλούμε τα λογιστικά γραφεία να ενημερώνουν τους πελάτες τους για αυτήν τους 
την υποχρέωση και να υποβάλλουν από τις αρχές του 2015, στον Δήμο Κυθήρων, τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις με καταληκτικές ημερομηνίες αυτές που ισχύουν και για τις 
δηλώσεις Φ.Π.Α. ανά κατηγορία βιβλίων.  

 
 

                                                                      Ο Αρμόδιος  Αντιδήμαρχος 
 
 
 

                                                        Αγγελιουδάκης Ματθαίος                                                                           
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