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Ποιους επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες επιβαρύνει το τέλος επιτηδεύµατος
500 -1.000 ευρώ: Τα ποσά του τέλους ανάλογα µε την κατηγορία κάθε υπόχρεου Εξαιρέσεις, απαλλαγές αλλά και πρόστιµα
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016
Τέλος επιτηδεύµατος από 500 - 650 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν και φέτος εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόµενοι µε «µπλοκάκια», µικροµεσαίοι επιτηδευµατίες και ελεύθεροι
επαγγελµατίες που ασκούν ατοµικά τις δραστηριότητές τους, µαζί µε τον φόρο εισοδήµατος και
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον χιλιάδες εταιρείες και άλλα νοµικά πρόσωπα θα
υποχρεωθούν και τη φετινή χρονιά να πληρώσουν τέλος επιτηδεύµατος 800-1.000 ευρώ. Η
υποχρέωση καταβολής των συγκεκριµένων ποσών ισχύει ανεξαρτήτως του εάν οι υπόχρεοι
είχαν κέρδη ή ζηµιές κατά τη διάρκεια του 2015.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 31
του ν. 3986/2011 που θα εφαρµοστούν και φέτος:
1) Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα υποχρεούνται σε καταβολή
ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος, το οποίο ανέρχεται σε:
α) 800 ευρώ ετησίως για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την
έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως 200.000 κατοίκους,
β) 1.000 ευρώ ετησίως για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την
έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 200.000 κατοίκους,
γ) 650 ευρώ ετησίως για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες,
δ) 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστηµα.
Ειδικά για τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, καθώς και για τους εργαζόµενους µε
«µπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδηµά τους προέρχεται από ατοµική
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα και έχουν έγγραφη σύµβαση µε µέχρι 3
φυσικά ή και νοµικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύµατος ανέρχονται σε:
α) 400 ευρώ ετησίως εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά µε
πληθυσµό έως 200.000 κατοίκους,
β) 500 ευρώ ετησίως εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη µε πληθυσµό πάνω από 200.000
κατοίκους.
Η περιοχή του νοµού Αττικής λογίζεται ως µια πόλη, καθώς και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
Θεσσαλονίκης.
2) Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος τα πρόσωπα που ασκούν ατοµική
εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή µεγαλύτερη του
80%.
3) 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 15 ηµερών λογίζεται ως µήνας.
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4) Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους, οι εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν τη
δραστηριότητά τους σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100
κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και η ατοµική άσκηση
ελευθέριου επαγγέλµατος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη
εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευµατία
υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το
65ο έτος της ηλικίας.
5) Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, το τέλος
επιτηδεύµατος βεβαιώνεται και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του
φόρου εισοδήµατος κάθε φορολογικού έτους.
6) Το τέλος επιτηδεύµατος δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από τον φόρο
εισοδήµατος των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα και δεν εκπίπτει
από τα ακαθάριστα έσοδα των νοµικών προσώπων.
Πόσο κοστίζει η εκπρόθεσµη διακοπή εργασιών
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελµατίας έχει
διακόψει δραστηριότητες για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους, δηλαδή σε χρήσεις πριν
από το 2015, αλλά δεν έχει υποβάλει µέχρι σήµερα δήλωση διακοπής στην αρµόδια ∆ΥΟ, το
υπουργείο Οικονοµικών παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύµατος για το
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την πραγµατική διακοπή των δραστηριοτήτων µέχρι
σήµερα, επιτρέποντας την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης διακοπής στην οποία θα
αναγράφεται ο πραγµατικός χρόνος παύσης των δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή, πάντως, ο φορολογούµενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να
καταβάλει το πρόστιµο των 100 ευρώ, το οποίο προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών
∆ιαδικασιών για την παράβαση της εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού
χαρακτήρα. Η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσµης δήλωσης διακοπής δραστηριότητας στην
αρµόδια ∆ΟΥ για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος του 2015 ή και προηγούµενων
ετών παρέχεται στους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες µέχρι και
τις 29 Φεβρουαρίου 2016.
Εάν περάσει η προθεσµία αυτή χωρίς οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν τη διακοπή εργασιών και
το κάνουν µεταγενέστερα θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ηµέρα
υποβολής της δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους
αναλογούντες φόρους για το ενδιάµεσο διάστηµα.

