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Μαδρίτη, 12.09.2018  

 

Οι τουρίστες εκτός ΕΕ στην Ισπανία επωφελούνται από την κατάργηση του 

ορίου για την απαλλαγή του ΦΠΑ στις αγορές τους 

 

Η άφιξη ξένων τουριστών στην Ισπανία έχει παρουσιάσει σχετική επιβράδυνση. Τον Ιούλιο, ο 

οποίος είναι ο μήνας κατά τον οποίο σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά αφίξεων σε 

τουριστικούς προορισμούς, ο αριθμός των τουριστών στην Ισπανία μειώθηκε κατά 4,9%, 

αποτελώντας την πιο σημαντική μείωση που έχει σημειωθεί μέσα σε διάστημα οκτώ ετών. 

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, το συνολικό ισοζύγιο αντανακλά 

στασιμότητα της τάξης του 0,3%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017. 

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών 

στην Ισπανία, σημείωσαν σημαντικές μειώσεις. Αυτές είναι της Γερμανίας (-5,8%), του 

Ηνωμένου Βασιλείου (-2,8%) και της Γαλλίας (-1,7%) και αντιπροσωπεύουν το 50% του 

συνολικού αριθμού των τουριστών. Η μείωση αυτή αντιστοιχεί σε 811.000 τουρίστες 

συνολικά, ενώ πιο αναλυτικά υπήρξαν 400.000 λιγότεροι τουρίστες από τη Γερμανία, 302.000 

από το Ηνωμένο Βασίλειο και 109.000 από τη Γαλλία. Σημειώνεται ότι οι τουριστικοί 

πράκτορες είχαν προβλέψει αρκετά πριν από το καλοκαίρι την ανάκαμψη της Τουρκίας, της 

Τυνησίας και της Αιγύπτου στον τουριστικό τομέα καθώς και τις υψηλές τιμές στην Ισπανία, 

προσφέροντας διπλάσια τιμή για τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο στη χώρα, έναντι αυτής σε 

ένα ξενοδοχείο της ίδιας κατηγορίας στην Τουρκία. 

Οι τουρίστες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ έχουν αυξηθεί έντονα. Οι Αμερικανοί 

αυξήθηκαν κατά 11,4% (168.000), οι κάτοικοι των χωρών της Λατινικής Αμερικής κατά 8,8% 

(154.000) και από την Ασία κατά 3,8% (117.000). Υπό αυτή τη συνθήκη, τέθηκε σε ισχύ το 

σχέδιο προσέλκυσης τουριστών από χώρες εκτός της ΕΕ, για να αντισταθμιστεί η 

επιδείνωση που προέκυψε από τη μείωση τουριστών από τις μεγάλες ευρωπαϊκές 

αγορές και την έλλειψη των υψηλών δαπανών τους στη χώρα. Οι τουρίστες εκτός ΕΕ, 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,8% των τουριστών που επιλέγουν την Ισπανία για τις διακοπές 

τους, ωστόσο αποτελούν το 47% των δαπανών που πραγματοποιούνται στη χώρα. Αν ένας 

μέσος τουρίστας ξοδεύει 130 ευρώ καθημερινά κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο 

αριθμός αυτός διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται στην περίπτωση των Αμερικανών και των 

Ασιατών, με πρωταρχικές τις Φιλιππίνες (457 ευρώ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (388), την 

Ιαπωνία (383 ), την Κορέα (377), την Ινδία (302) και την Κίνα (280). 

Ένας από τους κύριους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι η απαλλαγή φόρου, η οποία 

επιτρέπει στους επισκέπτες εκτός ΕΕ να ξοδέψουν ένα μεγάλο μέρος που αποταμιεύουν από 

τον ΦΠΑ, στις αγορές τους. Από τις 16 Ιουλίου τρέχοντος έτους, η Φορολογική Υπηρεσία έχει 

καταργήσει το όριο των 90,16 ευρώ, από το οποίο οι ξένοι τουρίστες μπορούν να ζητήσουν 
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την επιστροφή των αγορών τους. Με άλλα λόγια, αυτοί οι ταξιδιώτες μπορούν να ζητήσουν 

επιστροφή ΦΠΑ για κάθε αγορά, ανεξάρτητα από το ποσό που δαπανούν στο ισπανικό 

έδαφος. Με αυτή την κίνηση, η Ισπανία είναι σε θέση να ανταγωνιστεί άλλες χώρες, όπου το 

όριο για την επιστροφή είναι χαμηλότερο ή δεν υπάρχει καν. 

Η κ. Alicia Maniega, ιδρυτής και γενική διευθύντρια της εταιρείας B.free, θεωρεί ότι το μέτρο 

αυτό θα είναι ανατρεπτικό για το λιανικό εμπόριο και για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που 

σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές. Το B.free είναι μία από τις δεκατρείς εταιρείες που 

είναι διαπιστευμένες από τη Φορολογική Υπηρεσία για την επιστροφή του ΦΠΑ και είναι η 

πρώτη που προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία 

επιστροφής τηλεφωνικά. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω κώδικα 

QR από το κινητό τηλέφωνο και η επιστροφή του ΦΠΑ πραγματοποιείται στην πιστωτική 

κάρτα του πελάτη. 

Επίσης, νέα για την προσέλκυση τουριστών από χώρες εκτός της ΕΕ είναι και η εφαρμογή 

του συστήματος DIVA, η οποία θα αναγκάσει αυτές τις δεκατρείς επιχειρήσεις και τις 

φορολογικές αρχές να έχουν την απαραίτητη σφραγίδα για τους τουρίστες που δεν διαμένουν 

στην ΕΕ, σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί ο ΦΠΑ για τις αγορές που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία. Το σύστημα είναι ήδη λειτουργικό, αλλά συμμετέχουν 

μόνο εταιρείες που το επιθυμούν.  

Υπογραμμίζεται ότι άλλο ένα πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι αποφεύγει μεγάλες ουρές 

στα τελωνεία του αεροδρομίου και ότι η λειτουργία εκτελείται εξ ολοκλήρου μέσω του κινητού 

τηλεφώνου, συνεπώς το μόνο που χρειάζεται είναι μία εφαρμογή στο κινητό για τη 

συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και την ψηφιακή επικύρωση. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή 

του συστήματος DIVA θα χρησιμεύει στον τερματισμό της απάτης που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αμφίδρομα, καθώς μπορεί να υπάρξουν εταιρείες που δεν θα επιστρέψουν 

τα χρήματα αλλά και μη πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ισπανία, οι οποίοι, όπως είναι 

αντιληπτό, δεν είναι τουρίστες. 

 

 


