INFORMATION

Bästa gäst!
Från och med den 20 juni 2016 inför Maltas regering ett

miljötillägg
på alla övernattningar oavsett typ av boende.
Alla intäkter som det här initiativet genererar kommer att gå till att uppgradera och förbättra
den lokala infrastrukturen i olika turistområden runt om på de maltesiska öarna.
Om du är 18 år eller äldre på ankomstdatumet och inleder din vistelse den 20 juni 2016
eller senare kommer du att debiteras ett miljötillägg på 0,50 eurocent per natt
upp till ett maxbelopp på 5 euro för varje sammanhängande vistelse på de maltesiska öarna,
inklusive kombinerade semestervistelser på Malta och Gozo.
Bestämmelsen gäller alla inhemska och utländska övernattande gäster och alla typer av boende,
inklusive hotell, pensionat, bondgårdar, villor, vandrarhem, lägenheter med självhushåll,
bed & breakfast, värdfamiljer och så vidare.
Miljötillägget är inte inkluderat i rumspriset utan debiteras separat. Det tillkommer ingen moms,
provision eller andra avgifter på miljötillägget.
Ansvarig personal/ägarna till den anläggning där du övernattar är skyldiga att debitera miljötillägget
och betala in det till regeringen.
De förväntas också registrera antalet gäster, deras ålder och hur länge de stannar.
Dessa uppgifter hjälper dem att beräkna tillägget och registrera transaktionerna.
Därför kan du bli ombedd att uppge personuppgifter som födelsedatum och att styrka dem
med ett dokument som till exempel pass eller körkort.
Alla uppgifter samlas in och bearbetats i enlighet med den maltesiska dataskyddslagstiftningen.
Om du har frågor om miljötillägget är du välkommen att kontakta Maltas Ministry for Tourism
på telefonnummer +356 22915038 eller via e-post på environmentalcontribution@gov.mt,
alternativt Malta Tourism Authority på +356 22915000 eller info@visitmalta.com
www.tourism.gov.mt

Miljötillägget i korthet
•
•
•
•

Gäller för: Personer som är 18 år eller äldre på ankomstdatumet och som övernattar, OAVSETT på vilken typ av
boende.
Startdatum: 20 juni 2016 (Obs! vistelser som inleds före detta datum och avslutas efter inkluderats INTE).
Beräknas: 0,50 eurocent x antal besökare x antal natter.
Maximal avgift: 5 euro för varje sammanhängande vistelse.

