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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

1. Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Α΄ 

 

 

 

 

      Σκή 

 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

Σασ. Γ/νζη: Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο 

Σασ. Κωδ.: 183 46 Μνζράην 

 

ΘΔΜΑ: Δπιβολή ηέλοςρ επιηηδεύμαηορ ζε νομικά ππόζωπα και νομικέρ ονηόηηηερ 

πος λειηοςπγούν  οπιζμένοςρ μήνερ μέζα ζηη σπήζη, λόγω έναπξηρ επγαζιών ενηόρ 

ηηρ σπήζηρ (ςποδωδεκάμηνη πεπίοδορ). 

 

Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην 

πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011, νη 

επηηεδεπκαηίεο θαη νη αζθνύληεο ειεπζέξην επάγγεικα, εθόζνλ ηεξνύλ βηβιία Β΄ ή Γ΄ 

θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., ππνρξενύληαη ζε θαηαβνιή εηήζηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ην νπνίν 

νξίδεηαη ωο εμήο: α) Γηα λνκηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζε ηνπξηζηηθνύο ηόπνπο θαη ζε πόιεηο ή ρωξηά κε πιεζπζκό έωο δηαθόζηεο 

ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε νθηαθόζηα (800) επξώ εηεζίωο. β) Γηα λνκηθά πξόζωπα 

πνπ αζθνύλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πόιεηο κε πιεζπζκό πάλω 

από δηαθόζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε ρίιηα (1.000) επξώ εηεζίωο. γ) Γηα αηνκηθέο 
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εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε εμαθόζηα πελήληα (650) επξώ 

εηεζίωο. δ) Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ζε εμαθόζηα (600) επξώ εηεζίωο. 

Σα ωο άλω πνζά επηβάιινληαη γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2013 θαη επόκελα. 

2. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ πην πάλω άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη 

όηη ζε πεξίπηωζε δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κέζα ζηε ρξήζε, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο 

πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο. Υξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηωλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ινγίδεηαη ωο 

κήλαο. 

3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΠΟΛ. 1167/2.8.2011 Α.Τ.Ο., κε ηελ νπνία 

θαζνξίζηεθε, κεηαμύ άιιωλ, ε δηαδηθαζία γηα ηε βεβαίωζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο 

επηηεδεύκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011, νξίδεηαη 

όηη νη επηηεδεπκαηίεο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνύζαλ ην επάγγεικα ή ηελ επηρείξεζή ηνπο 

γηα νξηζκέλνπο κήλεο κέζα ζηε ρξήζε 2010, ππάγνληαη ζηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο 

επηηεδεύκαηνο, ην νπνίν πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, εθόζνλ έρεη 

ήδε ππνβιεζεί δήιωζε δηαθνπήο δξαζηεξηόηεηαο. 

4. Δμάιινπ, κε ην αξηζ. Γ12Β 1114958 ΔΞ/16.8.2011 έγγξαθό καο πξνο ηε Γ.Γ.Π.. 

δηεπθξηλίζηεθε όηη ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, ζε πεξίπηωζε πνπ νη επηηεδεπκαηίεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο αζθνύζαλ ην επάγγεικα ή ηελ επηρείξεζή ηνπο γηα νξηζκέλνπο κήλεο κέζα ζηε 

ρξήζε 2010, πεξηνξίδεηαη αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη εθόζνλ έρεη ήδε 

ππνβιεζεί δήιωζε δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Γηάζηεκα κελόο (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

θαη ηωλ εκεξνκεληώλ ηεο έλαξμεο θαη ηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ) κεγαιύηεξν ηωλ δεθαπέληε 

(15) εκεξώλ ινγίδεηαη νιόθιεξνο κήλαο. Κάζε κήλαο ζεωξείηαη όηη έρεη ηξηάληα (30) εκέξεο. 

Σα αλωηέξω εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο επνρηαθέο επηρεηξήζεηο εθόζνλ κέζα ζηε ρξήζε 2010 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δηαδνρηθέο ελάξμεηο θαη δηαθνπέο. 

5. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλω θαη θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηωλ 

νξηδνκέλωλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011, ζρεηηθά κε ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο αλάινγα κε ηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπηωζε 

δηαθνπήο εξγαζηώλ κέζα ζηε ρξήζε, ζε πεξίπηωζε ιεηηνπξγίαο λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη 

λνκηθώλ νληνηήηωλ γηα νξηζκέλνπο κήλεο κέζα ζηε ρξήζε, ιόγω έλαξμεο εξγαζηώλ εληόο 

απηήο (ππνδωδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο), ην ηέινο επηηεδεύκαηνο επηβάιιεηαη 

πεξηνξηδόκελν ζηνπο εληόο ηεο ρξήζεο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηωλ πην πάλω πξνζώπωλ. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν      Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Ζ Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο            ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

        Σκήκαηνο Γηνίθεζεο               
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 2, 3, 6 θαη 7 απηνύ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. European Kids Way Single Member Private Company (ΗΚΔ), Αγ. Αζαλαζίνπ 3, 145 69 

Άλνημε 

2. Επγγηξίδε Αθξνδίηε, Πξνκεζέωο 4, 187 57 Κεξαηζίλη 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄ (από 3) – Φαθ. Σεθκ. (1) 

4. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

5. Απηνηειέο Γξαθείν Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

 

 


