ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ E- VOUCHER
ΒΗΜΑ 1o
Σύνδεση στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet με τους οποίους υποβάλατε την
αίτηση.
Στην επιλογή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ απεικονίζονται όλα τα στοιχεία που δηλώσατε στην
αρχική σας αίτηση.

ΒΗΜΑ 2ο
Σελίδα αναζήτησης e-voucher.
Εισάγετε τον κωδικό αριθμό του e- voucher και αν είναι έγκυρο προχωράει σε σελίδα με
πληροφορίες για το voucher.

Σε περίπτωση που το e -voucher έχει καταχωρηθεί από άλλο πάροχο το μήνυμα που
εμφανίζεται είναι το παρακάτω και σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και να
δεχτείτε τη συγκεκριμένη κράτηση
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ΒΗΜΑ 3ο
Σελίδα πληροφοριών e-voucher.
Αναγράφονται τα μέλη του e-voucher, τα ΑΜΚΑ, ώστε να γίνει ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας.
και αν υπάρχει προσαύξηση λόγω αναπηρίας,
Αντίγραφα των δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας φυλάσσονται από τον πάροχο ως
συνημμένα της σύμβασης στο φάκελο που διατηρείται για το πρόγραμμα στην επιχείρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο έλεγχος για την προσαύξηση αναπηρίας έχει γίνει από την υπηρεσία. Δεν ελέγχεται από τον πάροχο .

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ VOUCHER (AMKA –
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΛΠ)

ΑΝ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ
ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΦΙΞΗΣ
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ΒΗΜΑ 4ο

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ EVOUCHER ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ
Ο ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ
Η ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σελίδα ΑΦΙΞΗΣ (check in) Ε-E-voucher

EΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΕ
ΕΔΩ ΤΟ ΑΦΜ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Η ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΛΙΣΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟΥ –
ΠΕΝΤΑΚΛΙΝΟΥ ΚΛΠ ΜΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΕΔΩ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
(DOWNLOAD) ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ
ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΤΟ ΣΑΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Μετά από αυτήν την ενέργεια, το e-voucher
σχετιστεί με κάποιο διαφορετικό κατάλυμα.
ΒΗΜΑ 5ο

Σελίδα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (check out) e-voucher.
Συμπληρώνετε την ημερομηνία αναχώρησης (check out)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (ΑΜΕΑ)
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δεσμεύεται και δε μπορεί να

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΛ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ + ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απόδειξη εκδίδεται κανονικά και όταν η επιδότηση είναι 100%.
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
To φορολογικό στοιχείο θα είναι Α.Π.Υ. με λήπτη το φυσικό πρόσωπο / δικαιούχο και θα
πρέπει να αποτυπώνει διακριτά και με ανάλυση σε καθαρή αξία και ΦΠΑ την τιμολόγηση
των διανυκτερεύσεων που καλύπτει το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" και διακριτά
τυχόν πρόσθετες διανυκτερεύσεις ή άλλες παροχές και χρεώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Εκδίδετε απόδειξη (Α.Π.Υ.) για το σύνολο του ποσού της αξία της διαμονής δηλαδή το
άθροισμα επιδότησης και ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με όσα έχετε καταχωρήσει στην
ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .
Στην απόδειξη αναγράφονται οπωσδήποτε:
-

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ + ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VOUCHER
HMEΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (από ….έως)
KΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER
ΑΞΙΑ VOUCHER

Αποδείξεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές στο στάδιο του ελέγχου.
Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Θα υποβάλλουν το μισθωτήριο, φορολογικό στοιχείο είσπραξης όπου θα αποτυπώνεται
διακριτά η τετραήμερη διαμονή και ο μοναδικός αριθμός του e-voucher καθώς το ακριβές
αντίτιμο αυτού ή Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ως ορίζεται από την Α.Α.Δ.Ε.
Οι διατάξεις του αρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39Α του ν.4172/2013 αναφέρονται
αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
«οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των
ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν
παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής
«Βραχυχρόνια Μίσθωση»). Ειδικά, για την περίπτωση της «Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», «ψηφιακές
πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης
ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του «ακινήτου». Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες
μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες
διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από
παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα
(ΠΟΛ.1187/2017). Οι μισθώσεις αυτές δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ΠΟΛ.1162/2018).
Αρκεί από πλευράς των παρόχων για την αποπληρωμή των εξαργυρωμένων evoucher στο
Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους να υποβάλλεται στην εφαρμογή το μισθωτήριο και τη σχετική
απόδειξη είσπραξης.
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ΒΗΜΑ 6ο
ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/KATAΣΤΑΣΗΣ EVOUCHER
Στην παρακάτω οθόνη μπορείτε να δείτε τα e-voucher που είναι καταχωρημένα στην
επιχείρησή σας και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ενημερώσετε τις εγγραφές
σας. Αυτή θα είναι και η πρώτη σελίδα που θα βλέπετε στο εξής με την είσοδο στην
εφαρμογή.

ΒΗΜΑ 7ο
Το σύνολο των e-voucher που εξαργυρώθηκαν υποβάλλονται κατόπιν σχετικής
ανακοίνωσης του Υπουργείου Τουρισμού και συνοδεύονται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ως ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ.
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