
«ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ» 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Οι προσφορές των δύο 
διεκδικητών για την άδεια καζίνο 
στο φιλέτο της Αθηναϊκής Ριβιέρας 
αποσφραγίστηκαν, µε στόχο τον 
∆εκέµβριο να αναδειχθεί ο νικητής. 
Τι δηλώνουν οι CEO Μάριος 
Κοντοµέρκος και Τζιµ Αλεν των 
Mohegan και Hard Rock, αντίστοιχα

4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ
Ποσά που κυμαίνονται από 800 έως
5.000 ευρώ αναμένεται να διεκδικήσουν
2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, μετά την 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για τον νόμο Κατρούγκαλου. Παραδείγματα
για κύριες, επικουρικές και δώρα
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Τι αλλάζει 
στην πάγια 

ρύθμιση 
της εφορίας

ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΠΑΕΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Τζέφρι Γκρινστάιν, πρόεδρος 
της εταιρείας κινηµατογραφικών 
παραγωγών Millennium Films, 
ετοιµάζεται να δηµιουργήσει 
στούντιο στη Νύµφη του 
Θερµαϊκού, τοποθετώντας την 
πόλη στο επίκεντρο του διεθνούς 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Σ
το τραπέζι των συζητήσεων του οικονοµι-
κού επιτελείου της κυβέρνησης βρίσκεται η 
επιβολή φόρου διαµονής στα καταλύµατα 

που µισθώνονται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας τύπου Airbnb. Στόχος των υπουργείων Οι-
κονοµικών και Τουρισµού είναι η επίτευξη ίσης 
φορολογικής µεταχείρισης των συγκεκριµένων 
καταλυµάτων µε τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζό-
µενα δωµάτια, η πάταξη της φοροδιαφυγής και 
η ενίσχυση των εσόδων του ∆ηµοσίου. Τα αρ-
µόδια υπουργεία, σε συνεργασία µε την Ανεξάρ-
τητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, δροµολογούν την 
εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειµένου να 
µπει οριστικά τάξη στην άναρχη ανάπτυξη της 
βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων. Με την ενί-
σχυση των ελέγχων σε πλατφόρµες βραχυχρό-
νιας µίσθωσης ακινήτων, η κυβέρνηση φιλοδο-
ξεί να τονώσει τα έσοδα του Προϋπολογισµού 
για το 2020 µε επιπλέον πόρους 60 εκατ. ευρώ, 
σύµφωνα µε το προσχέδιο που κατατέθηκε στη 
Βουλή τη ∆ευτέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν 

ότι το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, που θα αποτελέ-
σει συνολική κυβερνητική πρόταση και θα αρ-
χίσει να συντάσσεται στις επόµενες εβδοµάδες, 
θα είναι εκ βάθρων διαφορετικό από το ισχύον 
που θέσπισε η προηγούµενη κυβέρνηση και θα 
αποσκοπεί στην επιβολή ορίων στη συγκεκριµέ-
νη αγορά και στον περιορισµό απόκρυψης των 
φορολογητέων εισοδηµάτων. 

Μάλιστα, αναµένεται να οριοθετηθούν χωρίς 
παρεκκλίσεις όλα τα ζητήµατα δίκαιου ανταγω-
νισµού στον χώρο της διαµονής, αλλά και τα θέ-

µατα που άπτονται της ασφάλειας όσων τουρι-
στών επιλέγουν τα συγκεκριµένα καταλύµατα 
για τις διακοπές τους. Για την ανάγκη ρύθµισης 
της αγοράς είχε κάνει λόγο στο παρελθόν και ο 
υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, επι-
σηµαίνοντας ότι «οδηγός για το νέο ρυθµιστικό 
πλαίσιο θα είναι η διαφάνεια στις συναλλαγές, 
η προστασία των χρηστών αυτών των υπηρεσι-
ών, η διασφάλιση του ανταγωνισµού στον του-
ριστικό κλάδο και η δίκαιη κατανοµή των φορο-
λογικών βαρών».
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σχεδιάζουν τα υπουργεία Οικονοµικών και Τουρισµού

Νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς βραχυχρόνιων µισθώσεων 
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Με εισοδηματικά κριτήρια
και κλιμακωτό επιτόκιο
θα γίνεται από την
1η Ιανουαρίου 2020
η επέκταση της ρύθμισης
από τις 12 στις 24 δόσεις

Φόρος διαµονής 
και στα Airbnb! 


