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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΆΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’ 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 

ΘΔΜΑ: Οι διαηάξειρ ηος άπθπος 31 ηος ν. 3986/2011, ζσεηικά με ηην επιβολή ηέλοςρ 

επιηηδεύμαηορ, δεν έσοςν εθαπμογή και επί ςποκαηαζηήμαηορ ημεδαπήρ 

εηαιπείαρ ζηην αλλοδαπή.  

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλε ηελ αξηζ. 124/2016 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. (Β’ Σκήκα), πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011, 

πνπ πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή ηέινπο επηηεδεχκαηνο, δελ έρνπλ εθαξκνγή θαη επί 

ππνθαηαζηήκαηνο εκεδαπήο εηαηξείαο ζηελ αιινδαπή. Σνχην δηφηη απφ ηα θξηηήξηα 

(πξνυπνζέζεηο) πνπ ζέηεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011, κε βάζε ηα νπνία, 

φηαλ ζπληξέρνπλ, επηβάιιεηαη ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο ξχζκηζεο απηήο (ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ηνπ θφξνπ) είλαη ε εκεδαπή (πξβι άξζξα 

1 θαη 2 ηνπ λ. 2238/1994 θαη άξζξν 3 λ. 4172/2013 ζχκθσλα κε ηα νπνία ν 

θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ππφθεηηαη, θαη’ αξρήλ, 

ζε θφξν γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ). Δηδηθφηεξα, νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο 

γηα ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο επηηεδεχκαηνο α) απφ επηηεδεπκαηίεο θαη αζθνχληεο 

ειεπζέξην επάγγεικα πνπ ηεξνχλ βηβιία Β’ ή Γ’ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., β) απφ λνκηθά 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε ηνπξηζηηθνχο 

ηφπνπο ή γ) ζε πφιεηο ή ρσξηά αλαιφγσο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο ζπλαξηψληαη κε νξηζκέλα 
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δεδνκέλα ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ εκεδαπή θαη κφλν, αθνχ 

κφλν ππφ απηή ηελ έλλνηα ηεθκαίξεηαη ε χπαξμε νηθνλνκηθήο δχλακεο ησλ βαξπλνκέλσλ 

θαη θαζίζηαηαη, έηζη, εθαξκφζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Τπέξ ηεο 

άπνςεο απηήο ζπλεγνξεί θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη ε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζ. ΠΟΛ. 1167/2011 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία, 

- ζην πιαίζην εμεηδίθεπζεο ησλ φξσλ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ απαιιαγή 

νξηζκέλσλ θνξνινγνπκέλσλ απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, ήηνη γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, - παξαπέκπεη ζε 

ζηνηρεία πνπ κφλν απφ ηελ εκεδαπή είλαη δπλαηφ λα αληιεζνχλ.   

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

Η Πακέλε ηνπ Απηνηεινχο                                               

 

ςνημμένα: Η αξηζ. 124/2014 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ 

    (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Β’ 

 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο- Αθαδεκίαο 68 – 10678 ΑΘΗΝΑ 

2. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 
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3. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ. 

4. χιινγν Δξγαδνκέλσλ Γ.Ο.Τ. φιεο ηεο Υψξαο 

5. Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Φνξνινγίαο 

6. Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο – Λ. Κεθηζίαο 1 – 11523 ΑΘΗΝΑ 

 

ΙΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ  

3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ (2), Β' (5), Γ’ (2) 

6. Γηεχζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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