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Θέκα: πληειεζηέο ΦΠΑ ζην ρώξν ηεο εζηίαζεο
Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ,
ε κηα θξίζηκε νηθνλνκηθή ζπγθύξηα γηα ηελ παηξίδα καο θαη γηα ηνλ Διιεληθό ηνπξηζκό έρεη
δεκηνπξγεζεί ζνβαξή ζύγρπζε θαη πξνβιεκαηηζκόο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά γεληθόηεξα
ηόζν από ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε όζν θαη από ηηο αζάθεηεο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί από ηελ ΠΟΛ 1170 θαη ηηο δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο.
Δίλαη πξνθαλέο όηη πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπκε ηελ αληαγωληζηηθόηεηα ηνπ Διιεληθνύ
Σνπξηζκνύ απαηηείηαη ν ρακειόο ζπληειεζηήο ΦΠΑ λα ηζρύεη ηόζν γηα ηηο κεκνλωκέλεο
ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο όζν γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθό παθέην
(κεηαθνξά, δηακνλή, εζηίαζε, ινηπέο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο). Σν μελνδνρεηαθό πξνϊόλ
(πεξηιακβαλνκέλεο ή κε ηεο εζηίαζεο) δελ απνηειεί από κόλν ηνπ ηνπξηζηηθό παθέην, όπωο
άιιωζηε νξίδεηαη από ηελ Δπξωπαϊθή Ννκνζεζία.
Όπωο είλαη γλωζηό, ππάξρνπλ ήδε ππνγεγξακκέλα ζπκβόιαηα αιιά θαη ζπκθωλίεο κεηαμύ
ηνπξηζηηθώλ γξαθείωλ θαη tour operators ή ινηπώλ θνξέωλ ηνπ εμωηεξηθνύ, γηα πξνγξάκκαηα
πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ ην επόκελν δηάζηεκα θαη ζηα νπνία έρεη ππνινγηζηεί ρακειό
ΦΠΑ ζην ζθέινο ηεο εζηίαζεο ε νπνία καηά ηεκμήπιο παπέσεηαι εκηόρ ξενοδοσείων, ζε
λοιπούρ σώποςρ εζηίαζηρ.
Με ηελ εθαξκνγή κηαο απνζπαζκαηηθήο ξύζκηζεο ε πνιηηεία όρη κόλν δεκηνπξγεί ηοςπίζηερ
δύο ηασςηήηων αιιά ζέηεη ζε θίλδπλν έλαλ νιόθιεξν θιάδν αθνύ ηνλ ζέηεη αληηκέηωπν κε ηηο
νομικέρ ςποσπεώζειρ πξνο ηνπο θαηαλαιωηέο βάζε ηεο Οδεγίαο 90/314 ηεο Δ.Δ γηα ηα
Οξγαλωκέλα Σαμίδηα αιιά θαη αθπξώζεηο ρωξίο δπλαηόηεηα απνδεκίωζεο θιπ. Γεκηνπξγεί
παξάιιεια ζηπέβλωζη ηνπ αληαγωληζκνύ κεηαμύ θιάδωλ ηνπ Σνπξηζκνύ πνπ θαινύληαη λα
πνπιήζνπλ ην ίδην πξνϊόλ κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.
Κύξηε Τπνπξγέ,
Θα πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε ηνλ Διιεληθό Σνπξηζκό από πεξαηηέξω δπζθήκεζε.
Παξαθαινύκε ινηπόλ λα ιζσύζει ενιαίορ – σαμηλόρ ζςνηελεζηήρ ΦΠΑ ζε όλο ηο εύπορ ηηρ
εζηίαζηρ πος απεςθύνεηαι ζε ηοςπίζηερ, είηε ενηόρ είηε εκηόρ ξενοδοσειακών μονάδων,
ώζηε λα κελ αληηκεηωπίζνπκε, απόιπηα δηθαηνινγεκέλα, δπζκελή ζρόιηα γηα ηελ αμηνπηζηία
καο αιιά θαη αθπξώζεηο ηνπξηζηηθώλ πξνγξακκάηωλ.
Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο.
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