WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Z dniem 20 czerwca 2016 roku rząd Malty wprowadza

Opłatę Środowiskową
na pobyty we wszystkich typach zakwaterowania.
Wszystkie wpływy uzyskane z tej inicjatywy zostaną przeznaczone na modernizację oraz rozbudowę lokalnej
infrastruktury turystycznej na Wyspach Maltańskich.
Jeśli masz ukończone 18 lat i Twój pobyt na wyspie rozpoczyna się po 20 czerwca 2016, masz obowiązek uiścić
opłatę środowiskową w wysokości 0.50€ za noc, lecz nie więcej niż 5€ w czasie jednego nieprzerwanego pobytu
na Wyspach Maltańskich, dotyczy to również pobytu w dwóch różnych miejscach na Malcie i Gozo.
Podatek obowiązuje turystów lokalnych oraz zagranicznych przebywających w hotelu, pensjonacie,
gospodarstwie agroturystycznym, domku, hostelu, apartamencie z własnym wyżywieniem,
B&B, pobytu u rodziny maltańskiej i każdego innego typu zakwaterowania.
Opłata nie jest wliczona w cenę zakwaterowania, dlatego należy ją uiścić oddzielnie.
Opłata nie podlega podatkowi VAT, prowizji i innym opłatom.
Menedżerowie / właściciele obiektów turystycznych są zobowiązani do pobierania opłaty,
a następnie przekazywania jej rządowi.
Oczekuje się również od nich prowadzenia ewidencji całkowitej liczby gości, ich wieku oraz długości pobytu.
Informacje te pozwolą im obliczyć i kontrolować prawidłową wysokość pobranych opłat.
Z tego powodu, możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych,
takich jak data urodzenia oraz o okazanie dokumentu potwierdzającego zgodność danych,
takiego jak paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.
Wszelkie dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych na Malcie.
Jeśli masz pytania dotyczące Opłaty Środowiskowej skontaktuj się z
Ministerstwem Turystyki, tel. 22915038, e-mail: environmentalcontribution@gov.mt,
lub biurem Rady Turystyki Malty, tel. 22915000, e-mail: info@visitmalta.com
www.tourism.gov.mt

Opłata Środowiskowa w skrócie
•
•
•

Dotyczy osób: w wieku 18 lat i starszych (mających ukończone 18 lat w dniu przyjazdu na Maltę)
przebywających w dowolnym miejscu zakwaterowania.
Data rozpoczęcia: 20 czerwca 2016 (Uwaga: nie dotyczy pobytów rozpoczętych przed 20 czerwca 2016
i zakończonych po tej dacie)
Wysokość opłaty: 0,50€ za osobę za noc lecz nie więcej niż 5€.

