
 

 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015      
Αριθ. Πρωτ.: ∆ΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1.∆/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α' 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10     
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Καπούτσου 
Τηλέφωνο: 210 - 33.75.312 
ΦΑΞ: 210 - 33.75.001 
 
2.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Β' 
 
Ταχ. ∆/νση: Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης  
Ταχ. Κωδ.: 183 46 Μοσχάτο 
 
ΘΕΜΑ: Επιβολή τέλους επιτηδεύµατος σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που 
λειτουργούν ορισµένους µήνες µέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός της 
χρήσης (υποδωδεκάµηνη περίοδος). 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το πιο πάνω 
θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα. 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, οι επιτηδευµατίες 
και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., 
υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος, το οποίο ορίζεται ως εξής.  
 
α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε 
τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.  
 
β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις 
µε πληθυσµό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ 
ετησίως.  
 
γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, σε εξακόσια πενήντα 
(650) ευρώ ετησίως.  
 
δ) Για κάθε υποκατάστηµα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως. 
 
Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονοµικά έτη 2013 και επόµενα. 
 
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόµου ορίζεται ότι 
σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας µέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύµατος 



 

 

 περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του 
επαγγέλµατος. Χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως 
µήνας. 
 
3. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1167/2.8.2011 Α.Υ.Ο., µε την οποία 
καθορίστηκε, µεταξύ άλλων, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους 
επιτηδεύµατος που προβλέπεται µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, ορίζεται 
ότι οι επιτηδευµατίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελµα ή την επιχείρησή τους 
για ορισµένους µήνες µέσα στη χρήση 2010, υπάγονται στην επιβολή του τέλους 
επιτηδεύµατος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας τους, εφόσον έχει 
ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας. 
 
4. Εξάλλου, µε το αριθ. ∆12Β 1114958 ΕΞ/16.8.2011 έγγραφό µας προς τη Γ.Γ.Π.Σ. 
διευκρινίστηκε ότι το τέλος επιτηδεύµατος, σε περίπτωση που οι επιτηδευµατίες και οι 
επιχειρήσεις ασκούσαν το επάγγελµα ή την επιχείρησή τους για ορισµένους µήνες µέσα στη 
χρήση 2010, περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας τους και εφόσον έχει ήδη 
υποβληθεί δήλωση διακοπής της δραστηριότητας. ∆ιάστηµα µηνός (συµπεριλαµβανοµένων 
και των ηµεροµηνιών της έναρξης και της διακοπής εργασιών) µεγαλύτερο των δεκαπέντε 
(15) ηµερών λογίζεται ολόκληρος µήνας. Κάθε µήνας θεωρείται ότι έχει τριάντα (30) ηµέρες. 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τις εποχιακές επιχειρήσεις εφόσον µέσα στη χρήση 2010 
έχουν πραγµατοποιήσει διαδοχικές ενάρξεις και διακοπές. 
 
5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και κατ' ανάλογη εφαρµογή των οριζοµένων 
στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά µε τον περιορισµό του 
τέλους επιτηδεύµατος ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής εργασιών 
µέσα στη χρήση, σε περίπτωση λειτουργίας νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων για 
ορισµένους µήνες µέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός αυτής (υποδωδεκάµηνη 
διαχειριστική περίοδος), το τέλος επιτηδεύµατος επιβάλλεται περιοριζόµενο στους εντός της 
χρήσης µήνες λειτουργίας των πιο πάνω προσώπων. 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ 


