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σεων, αλλά αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα δυναµικής επανεκκίνησης τόσο του 
τουρισµού όσο και της εστίασης, καθώς θα αποτελέσουν δύο από τους πυλώνες 
της ανάκαµψης της οικονοµίας.

Οι εισηγήσεις, ωστόσο, που φτάνουν στο οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης δεν αφορούν µόνο τους κλάδους της εστίασης και του τουρισµού, αλλά 
σχεδόν το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας, µε όλους τους 
επαγγελµατικούς συνδέσµους να ζητούν φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η έκτακτη µεταφορά του συνόλου της εστίασης για περιορισµένο χρονι-
κό διάστηµα σε ένα µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 11% είναι ένα από τα σενά-
ρια που θα εξετάσουν στο οικονοµικό επιτελείο ως αντίδοτο στις συσσωρευ-

µένες υποχρεώσεις ή στα πιθανά 
λουκέτα. Είναι βέβαιο ότι το δη-
µοσιονοµικό κόστος είναι µεγάλο 

και θα επηρεάσει την τελική απόφα-
ση, αλλά αναγνωρίζεται ότι θα στηρίξει 

τον τοµέα που έχει κατεβάσει ρολά. Οι επι-
χειρηµατίες του κλάδου, από την πλευρά 
τους, ζητούν ο ΦΠΑ στην εστίαση (τρόφι-

µα, καφέ και µη αλκοολούχα ποτά) 
να πάει στον χαµηλό συντελε-

στή 6% για ένα έτος. Με αυ-
τή τη µείωση εκτιµούν ότι θα 
µπορέσει να υπάρξει ανά-

λογος περιορισµός και 
στις τιµές καταναλω-
τή, ώστε να ενισχυ-
θεί η καταναλωτική 
δύναµη όλων των 

πολιτών. Την ίδια 
πρακτική έχουν 
ακολουθήσει οι 

περισσότερες χώ-
ρες-µέλη της Ε.Ε.
Ο κλάδος της εστί-

ασης, που έχει υποστεί 
µεγάλο πλήγµα από 
τα περιοριστικά µέ-
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Φ
ιλί της ζωής σε δύο από τους µεγα-
λύτερους κλάδους της ελληνικής οι-
κονοµίας, τον τουρισµό και την εστί-

αση, που έχουν δεχθεί σοβαρό χτύπηµα από 
την επέλαση της πανδηµίας του κορωνοϊού, 
σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση, προχωρώ-
ντας σε µείωση του ΦΠΑ που βαρύνει υπηρε-
σίες και αγαθά. Κεντρική βούληση είναι, µετά 
την άρση των µέτρων προστασίας, το β’ τρί-
µηνο του 2021, τουρισµός και εστίαση να λά-
βουν µια γενναία ενίσχυση, µέσω της µείω-
σης της έµµεσης φορολογίας, που θα δώσει 
βαθιά ανάσα στις επιχειρήσεις, ώστε στην πο-
ρεία προς την επιστροφή στην κανονικότητα 
να αναπληρώσουν ένα µέρος των απωλειών 
που υπέστησαν και, κυρίως, να αντιµετωπί-
σουν µε µεγαλύτερη αισιοδοξία τις µελλοντι-
κές προκλήσεις. 

Τι εξετάζεται
Σε αυτό το πλαίσιο, δύο σενάρια βρίσκονται 
στο τραπέζι, που θα έχουν προσωρινή ισχύ 
έως το τέλος του 2021, µε τις οριστικές κυβερ-
νητικές αποφάσεις να λαµβάνονται έως τα τέ-
λη του προσεχούς Φεβρουαρίου.

Το πρώτο προβλέπει να παραταθεί έως το τέ-
λος του έτους ο µειωµένος ΦΠΑ 13% που ισχύ-
ει σήµερα ως µέτρο αντιµετώπισης της πανδη-
µίας στους κλάδους του τουρισµού, της εστί-
ασης και των µεταφορών. Με αυτόν τoν τρό-
πο θα ενισχυθεί η εστίαση, αλλά και το τουρι-
στικό «πακέτο». Ειδικότερα, όσον αφορά τον 
τουρισµό, στη διαµονή µε πρωινό, η ενιαία τι-
µή υπάγεται στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ. 
Στη διαµονή µε ηµιδιατροφή (πρωινό και γεύ-
µα), η ενιαία τιµή υπάγεται, επίσης, στον µειω-
µένο συντελεστή ΦΠΑ. Στη διαµονή µε πλήρη 
διατροφή (full board - πρωινό, µεσηµεριανό, 
βραδινό γεύµα) το 5% της ενιαίας τιµής υπά-
γεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, 
ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη διά-
θεση ποτών τα οποία περιέχουν οινόπνευµα 
σε οποιαδήποτε αναλογία. Στη διαµονή µε το 
σύστηµα all inclusive, το 10% της ενιαίας τιµής 
υπάγεται στον κανονικό συντε-
λεστή ΦΠΑ 24%, ως σύνθετη 
παροχή υπηρεσιών η οποία 
δεν µπορεί να προσδιορι-
στεί µε σαφή τρόπο, και το 
υπόλοιπο ποσοστό στο 13%.

Το δεύτερο και πιο… τολ-
µηρό σενάριο προβλέπει τη 
µείωση του συντελεστή ΦΠΑ 
της εστίασης από το 13% στο 
11%. Συγκεκριµένα, για 
τον τουρισµό θα εξε-
ταστεί είτε όλο το του-
ριστικό πακέτο να πά-
ει στο 13% ή εναλλα-
κτικά να µειωθεί ο συ-
ντελεστής διαµονής στο 
6%, όπως ζητά σύσσω-
µος ο τουριστικός κλά-
δος. Το σενάριο που θα 
επιλεγεί θα είναι σε συ-
νάρτηση µε τα δηµοσιο-
νοµικά περιθώρια που θα έχει 
η οικονοµία, αλλά και µε την ευ-
ρύτερη κατάσταση που θα έχει δι-
αµορφωθεί µε την εξέλιξη της πο-
ρείας της πανδηµίας και των εµβολια-
σµών. Οι παρεµβάσεις του δευτέρου σε-
ναρίου είναι σαφές ότι θα έχουν σηµαντι-
κή επίπτωση στα δηµόσια έσοδα, µε δεδοµέ-
νο ότι κάθε µονάδα µείωσης του ΦΠΑ κοστί-
ζει στον Προϋπολογισµό περίπου 95 µε 100 
εκατ. ευρώ. Στο οικονοµικό επιτελείο κάνουν 
λόγο για την ανάγκη λελογισµένων παρεµβά-

τρα για τον κορωνοϊό, συνολικά εισφέρει ετη-
σίως περί τα 6 δισ. ευρώ στην ελληνική οικο-
νοµία. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι προσφέρει 
εργασία σε περίπου 600.000 εργαζοµένους. 
Η οργανωµένη εστίαση αντιστοιχεί στο 35% 
των προαναφερόµενων µεγεθών και τα µέλη 
της οµοσπονδίας σε ποσοστά της τάξης του 
15% µε 20%.

Σε όλο το πακέτο
Στο τραπέζι θα βρεθεί και η µείωση του ΦΠΑ 
στο συνολικό τουριστικό πακέτο, αφού πρόκει-
ται για ένα ελκυστικό εργαλείο σε µια χρονιά 
που θα είναι το εφαλτήριο για την αντεπίθεση 
του ελληνικού τουρισµού. Η έστω και προσω-
ρινή µείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό 
πακέτο στο 13% ή ακόµα και στο 11% θα βοη-
θούσε τη χώρα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 
της, από τη στιγµή που θα πάρουν ξανά µπρο-
στά οι συνεργασίες µε τους tour operators. Εί-
ναι, άλλωστε, ενδεικτικό πως στην Κροατία και 
στην Ελλάδα εφαρµόζονται οι υψηλότεροι συ-
ντελεστές ΦΠΑ. 

Επιπλέον, οι φορείς του τουρισµού υποστη-
ρίζουν ότι η υγειονοµική κρίση προσφέρει µια 
καλή ευκαιρία προκειµένου να ικανοποιηθεί το 
πάγιο αίτηµά τους για µείωση του ΦΠΑ στη δι-
αµονή, η οποία σήµερα ανέρχεται στο 13%, 
ζητώντας να πέσει στο 6%.

Οπως τονίζουν, η µείωση, ακόµα και αν εί-
ναι προσωρινή, θα κάνει ανταγωνιστικότερο 
το τουριστικό προϊόν, δεδοµένου ότι στις υπό-
λοιπες χώρες της Μεσογείου ο ΦΠΑ κυµαίνε-
ται µεταξύ 9% και 10%. Ο Σύνδεσµος Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει προτείνει 
τη µείωση του ΦΠΑ στη διαµονή στο 6% και 
του συνόλου της εστίασης στο 13%.

Παρεµβάσεις στον 
Φόρο Προστιθέµενης 

Αξίας ετοιµάζει 
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