
Vanaf 1 januari 2018 heft Griekenland voor overnachtingen in toeristische accommodaties een 

belasting. Deze toeristenbelasting dient de gast direct ter plaatse te voldoen. Afhankelijk van de 

landelijke hotelclassificatie worden volgende bedragen berekend:  

 

Hotel    Per kamer en nacht 

1 ster    € 0,50 

2 sterren   € 0,50 

3 sterren   € 1,50 

4 sterren   € 3,00 

5 sterren   € 4,00 

 

 

Appartement   Per appartement en nacht 

Alle categorieën (1-4)  € 0,50 

 

  



Nastaand de vertaling van de officiële nota van het Grieks ministerie voor toerisme 

 

Informatie over de toeristenbelasting 

 

De toeristenbelasting werd met de wet 4389/2016 in mei 2016 besloten en treedt vanaf 01 januari 

2018 in werking, waardoor een ruim voldoende tijdsbestek ontstond om alle betrokken partijen 

hierover te informeren. Deze belasting wordt reeds in meerdere Europese landen omgezet. In het 

geval van Griekenland doelt het erop de belastinginkomsten van de staat, binnen het plaatsvindende 

aanpassingsprogramma, te verhogen. 

De hoogte van de belasting is als volgt: 

• € 0,50 per kamer, per nacht voor 1-2 sterren hotels 

• € 1,50 per kamer, per nacht voor 3 sterren hotels 

• € 3,00 per kamer, per nacht voor 4 sterren hotels 

• € 4,00 per kamer, per nacht voor 5 sterren hotels 

• € 0,50 per appartement, per nacht in alle categoriën van 1-4: de hoogte van de 

toeristenbelasting voor appartementen werd reeds als bovenstaand aangepast zoals 

aangegeven in de wet 4472/2017, artikel 72. 

Wij zien het als noodzakelijk aan, om een verklaring met de invoering van deze belasting af te geven. 

Wij willen u informeren dat het verantwoordelijke ministerie van financiën plant uiterlijk eind 

september 2017 hierover een nieuwsbrief te publiceren. 

De bovengenoemde nieuwsbrief gaat met name aan alle reisorganisaties, de aanbieders van 

toeristische accommodaties en aan de klant op zich, om aan alle noodzakelijke informatie over de 

afwikkeling van deze belastingheffing te voldoen om zo een uniforme belastingregeling te kunnen 

waarborgen.  

Ook willen wij er uitdrukkelijk op wijzen dat de overnachtingsbelasting, die in de wet 4389/2016, 

artikel 53 is vastgelegd, alleen op toeristische accommodaties in Griekenland van toepassing is. 

Daarom zijn in het buitenland geregistreerde reisorganisaties niet voor de betaling van de belasting 

verantwoordelijk, aangezien enkel Griekse toeristische accommodaties verplicht zijn deze belasting 

van de overnachtingsgast te innen en deze dan aan de Griekse staat te voldoen. 


