
On Tuesday evening (March 22), the Balearic Parliament has approved the Sustainable 
Tourism Tax. As recorded in the law, the tax will be levied from July 1st on all overnight 
stays in tourist accommodations, as there are hotels, holiday homes or cruise ships. 

The purpose of the Tax for Sustainable Tourism is  the compensation of the so called 
carbon footprint caused by the tourism activity on the islands. By paying the new tax, 
both foreign visitors and locals who stay in a tourist accommodation of the Balearics will 
contribute to the preservation of the islands.

Thanks to this contribution, we will be able to make major investments to compensate 
the territorial and environmental impact of tourism on the Balearics Islands. The revenue 
raised by the tax will therefore allow us to reclaim our historic and patrimonial heritage, 
to change towards a model of sustainable tourism, to extend the season and improve 
innovation and training in tourism. 

The revenue of this tax will be invested entirely in projects with specific purposes defined 
by the law approved yesterday. These are: 

1. Protection, preservation and recovery of the natural, rural and marine environment
2. Extension of the season, development of specfifc tourism products for low season, and 
promotion of sustainable tourism in low season 
3. Restoration of cultural heritage 
4. Improvement of tourism trainig 

The final decision about which of the project proposals will be accepted, will be taken by 
the  so  called  Commission  for  the  Promotion  of  Sustainable  Tourism.  To  ensure  a 
maximum social consensus, this Commission will be composed by representatives of the 
different local administrations of the four islands, but also business associations, trade 
unionists, environmental protection movements and other representatives of civil society. 

To guarantee maximum clarity, we are also developing a specific website on the Tax for 
Sustainable Tourism. The website will, among others, provide visitors, touroperators and 
locals  a  detailed  monitoring  of  the  purpose  of  the  funds  raised and of  the  different 
projects and initiatives that will be developed thanks to this contribution of the tourists 
who visit us.     

The amount of the tax depends on the category of the hotels (see table below). In off 
season (November 1st - April 30rd), there will be a 50 % discount. Children under age of 
16 are exempt from the tax, longterm holiday makers will have a 50% discount on the tax 
from the ninth day of their stay. 
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Types of establishments, homes or ships Euros/day of stay* 
High Season (1/05-31/10)

5-star, 5-star luxury and 4-star superior hotels 2

4-star and 3-star superior hotels 1.5

1-star, 2-star and 3-star hotels 1

4-key and 4-key superior tourist apartments 2

3-key superior tourist apartments 1.5

1-, 2- and 3-key tourist apartments 1

Holiday rentals (f incas, apartments, houses) 1

Rural hotels, agrotourism accommodation and inland 
tourism accommodation

1

Hostels, lodgings, guest houses, boarding houses and 
tourist camps or campsites

0.5

Shelters and refuges 0.5

Tourist cruise ships 1

*price plus 10% VAT 
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Govern de les Ilies Balears (Rząd Balearów) 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme  

(Urząd ds. Innowacji, Badań i Turystyki) 

We wtorek (22 marca) wieczorem Parlament Balearów przyjął podatek na rzecz turystyki zrównoważonej. Jak 

przewidziano w ustawie, podatek ten będzie pobierany od dnia 1 lipca z tytułu wszystkich noclegów w 

obiektach zakwaterowania turystycznego, takich jak hotele, domy wypoczynkowe czy statki wycieczkowe. 

Celem podatku na rzecz turystyki zrównoważonej jest rekompensata za tzw. ślad węglowy spowodowany

działalnością turystyczną na wyspach. Płacąc nowy podatek, zarówno goście zagraniczni, jak i członkowie 

społeczności lokalnej przebywający w obiektach zakwaterowania na Balearach przyczynią się do ochrony 

wysp. 

Dzięki temu będziemy w stanie przeprowadzić znaczące inwestycje mające na celu zrównoważenie 

terytorialnego i środowiskowego wpływu turystyki na Baleary. Przychody osiągnięte z tytułu tego podatku 

pozwolą nam odtworzyć nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe, wprowadzić zmiany na rzecz modelu

turystyki zrównoważonej, wydłużyć sezon, a także zwiększyć innowacyjność i poprawić jakość szkoleń w 

zakresie turystyki. 

Przychody z podatku będą w całości inwestowane w przedsięwzięcia o określonych celach, 

wyszczególnionych w przyjętej wczoraj ustawie. Cele te są następujące: 

1. Zabezpieczenie, ochrona i regeneracja środowiska naturalnego, wiejskiego i morskiego 

2. Wydłużenie sezonu, opracowanie konkretnych produktów turystycznych funkcjonujących poza sezonem, 

promocja turystyki zrównoważonej poza sezonem 

3. Przywrócenie dziedzictwa kulturowego 

4. Poprawa jakości szkoleń w zakresie turystyki 

Ostateczną decyzję dotyczącą tego, które z proponowanych inwestycji zostaną zaakceptowane, podejmie tzw. 

Komisja ds. Promocji Turystyki Zrównoważonej. W celu zapewnienia możliwie najszerszego konsensusu

społecznego, Komisja będzie się składać z przedstawicieli różnych lokalnych organów administracji czterech 

wysp, a także z przedstawicieli stowarzyszeń przedsiębiorców, związków zawodowych, ruchów na rzecz 

ochrony środowiska oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. 

Aby zagwarantować maksymalną przejrzystość, tworzymy również specjalną stronę internetową poświęconą 

podatkowi na rzecz turystyki zrównoważonej. Strona będzie m.in. umożliwiać odwiedzającym, operatorom 

turystycznym i społeczności lokalnej szczegółową kontrolę wydatkowania zgromadzonych środków oraz 

kontrolę inwestycji i inicjatyw podejmowanych dzięki wkładowi odwiedzających nas turystów. 

Stawka podatku jest uzależniona od kategorii hotelu (patrz tabela poniżej). Poza sezonem (tj. od 1 listopada 

do 30 kwietnia) stawka będzie niższa o 50%. Dzieci poniżej 16 roku życia są zwolnione z podatku, 

natomiast osoby przebywające na wyspach przez dłuższy okres czasu będą uprawnione do 50% obniżki 

stawki począwszy od dziewiątego dnia pobytu. 
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Govern de les Ilies Balears (Rząd Balearów) 
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme 

(Urząd ds. Innowacji, Badań i Turystyki) 

Rodzaj obiektu, domu lub statku 
Euro / dzień pobytu* 

W sezonie (01.05-31.10) 

Hotele 5-gwiazdkowe, 5-gwiazdkowe luksusowe i 4-gwiazdkowe o 
podwyższonym standardzie 2 

Hotele 4-gwiazdkowe i 3-gwiazdkowe o podwyższonym standardzie 1,5 

Hotele 1-gwiazdkowe, 2-gwiazdkowe i 3-gwiazdkowe 1 

Apartamenty turystyczne 4-gwiazdkowe i 4-gwiazdkowe o 
podwyższonym standardzie 2 

Apartamenty turystyczne 3-gwiazdkowe o podwyższonym standardzie 1,5 

Apartamenty turystyczne 1-, 2- i 3-gwiazdkowe 1 

Nieruchomości wynajmowane (posiadłości wiejskie, domy, mieszkania) 1 

Hotele wiejskie, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki turystyczne 
położone w głębi lądu 1 

Hostele, kwatery, domy wypoczynkowe, pensjonaty oraz kempingi lub 
pola namiotowe 0,5 

Schroniska 0,5 

Statki wycieczkowe 1 

*do ceny należy doliczyć 10% VAT
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