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Τέλος Επιτηδεύματος & Εισφορά Αλληλεγγύης 

Ήρθαν για να μείνουν; 

 

Ως βασικό αντίβαρο στην οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στη χώρα από το 2010 και στην 

έλλειψη κρατικών εσόδων, είναι η θέσπιση δημοσιονομικών μέτρων σε μια προσπάθεια να αυξηθεί 

άμεσα και αποτελεσματικά η κρατική ρευστότητα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η επιβολή έκτακτων 

μέτρων φορολόγησης από τη χρήση 2010 έως σήμερα, όπως αρχικά θεσπίστηκαν με τον Ν. 

3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Μακροπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-

2015» και τα οποία εκκαθαρίζονται μια φορά το χρόνο και γίνονται απαιτητά από το Δημόσιο στο 

εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος των φορολογούμενων.  

Ωστόσο, όσο η οικονομική ύφεση εξακολουθεί να πλήττει τα ελληνικά εισοδήματα, τίθεται το 

ερώτημα κατά πόσο αυτά τα έκτακτα μέτρα ενδέχεται να γίνουν μόνιμα, ειδικά στις περιπτώσεις του 

τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελείας, καθώς δεν διευκρινίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις συγκριμένα έτη επιβολής, όπως συμβαίνει με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης φυσικών 

προσώπων, που, μέχρι στιγμής, έχει παραταθεί έως τη χρήση 2016. 

 

Τέλος επιτηδεύματος (Αρθ. 31 Ν. 3986/2011) 

 

Το εν λόγω μέτρο επιβάλλεται σε όλες τις οντότητες που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα και τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, αναφερόμενο στο «επιτήδευμα» 

αυτών, δηλαδή στο γεγονός ότι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και μόνο. Μάλιστα, ως τέλος 

δεν καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής από πλευράς Δημοσίου, συνεπώς εμπίπτει στο 

άρθρο 78 του Συντάγματος, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 2527/2013 που κρίνει την επιβολή 

του τέλους επιτηδεύματος συνταγματική. 

Συνεπώς, το τέλος επιτηδεύματος είναι ένας φόρος κεφαλικός με την έννοια ότι δεν αυξάνεται 

αναλογικά των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων και επιβάλλεται σε κάθε επαγγελματική 

εγκατάσταση που διαθέτουν μεμονωμένα.  

 

Ποσά επιβολής 

 

ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύουν ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ σε € 

Σε περιοχές με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους 800,00 

Σε περιοχές με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους 1000,00 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 650,00 

Αστικές μη κερδοσκοπικές και ελεύθεροι επαγγελματίες που 500,00 
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φορολογούνται ως «μπλοκάκια»   (ΠΟΛ 1149/2013) 

Για κάθε υποκατάστημα που η διατηρεί η εκάστοτε επιχείρηση 600,00 

 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών ενός επιτηδευματία σε ένα έτος, το τέλος 

επιτηδεύματος υπολογίζεται αναλογικά των μηνών που ήταν ενεργός. Χρονικό διάστημα άνω των 

15 ημερών λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. 

 

Εξαιρέσεις από το τέλος επιτηδεύματος 

 

 Οι αγρότες, για τα πρώτα 5 χρόνια από την ημερομηνία ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς 

ΦΠΑ και τήρησης βιβλίων και στοιχείων. (ΠΟΛ 1053/2014) 

 Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και 

παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80%. 

 Τα φυσικά που έχουν ατομική επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και νομικά 

πρόσωπα, σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3100 

κατοίκους, εκτός και εάν είναι τουριστικοί προορισμοί. (ΠΟΛ 1149/2013) 

 Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και 

υπολείπονται 3 χρόνια για τη συνταξιοδότηση τους, με έτος αναφοράς τα 65 χρόνια. 

 Τα φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση ή αυτά που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, εφόσον 

δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την έναρξη εργασιών τους.  

 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (Αρθ. 29 Ν. 3986/2011) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο 

σύνολο των φορολογούμενων και απαλλασσόμενων εισοδημάτων όλων των φυσικών προσώπων 

εφόσον αυτό ξεπερνά τις 12.000€ αθροιστικά. Προφανώς, το εν λόγω μέτρο είναι καθαρά 

εισπρακτικό, καθώς στην ουσία υπάρχει διπλή φορολόγηση στα ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με σκοπό την ενδυνάμωση των κρατικών εσόδων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ το έκτακτο αυτό μέτρο είχε περιορισμένη 

διάρκεια στα έτη 2010 έως 2014 σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ακριβώς λόγω των 

εξαιρετικών οικονομικών συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα, με την παρ.2 του άρθρου 52 του 

Ν.4305/2014 πήρε παράταση για επιβολή και στα φορολογικά έτη (χρήσεις) 2015 και 2016. 

 

Περιεχόμενο φόρου 
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Η Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων επιβάλλεται ατομικά στο συνολικό 

εισόδημα κάθε φορολογούμενου, περιλαμβάνοντας το φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά 

του, είτε είναι πραγματικό είτε είναι τεκμαρτό. Στην περίπτωση των εγγάμων, η Εισφορά 

Αλληλεγγύης επιβαρύνει κάθε σύζυγο ξεχωριστά και σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, 

υπεύθυνοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι κληρονόμοι με βάση πάντα το ποσοστό 

κληρονομιάς που τους αναλογεί. 

 

Εξαιρέσεις από την Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 

 

 Οι υπόχρεοι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, εφόσον είναι ολικά τυφλοί ή έχουν 

βαριά κινητική αναπηρία. 

 Το εφάπαξ συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων. 

 Η αποζημίωση απόλυσης των ιδιωτικών υπαλλήλων. 

 Οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, με την προϋπόθεση ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και αποδεδειγμένα δεν δηλώνουν πραγματικά εισοδήματα. 

 

Συντελεστές φορολογίας Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης χρήσης 2015  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 ισχύουν τα κάτωθι: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ % ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

12000-20000 0,7 

20001-30000 1,4 

30001-50000 2 

50001-100000 4 

100001-500000 6 

>500001 8 

 

Έκτακτη Εισφορά Στις Αντικειμενικές Δαπάνες: «Φόρος πολυτελείας» (Αρθ. 30 Ν. 

3986/2011) 

 

Το τελευταίο έκτακτο μέτρο αφορά το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, με επιβολή φορολόγηση 

στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για την κατοχή και κυριότητα και σύμφωνα με τις 

αλλαγές που έφερε το άρθρο 44 του Ν.4111/2013: 
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 Επιβατικών αυτοκινήτων από 1929 έως και 2500 κυβικά, με παλαιότητά κάτω των 10 ετών 

και με εξαίρεση τα ΕΙΧ των αναπήρων, συντελεστής φόρου 5%. Για ΕΙΧ άνω των 2500 κυβικών, ο 

φόρος διαμορφώνεται στο 13%. 

 Σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων, ο συντελεστής φόρου είναι 13%, με 

εξαίρεση τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής, πλήρως κατασκευασμένα από ξύλο στην 

Ελλάδα, καθώς και η αμοιβή των πληρωμάτων.  

 Αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, ο φόρος υπολογίζεται σε 13%. 

 Δεξαμενών κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, υπολογίζεται φόρος πολυτελείας 13% 

επί της ετήσιας αντικειμενικής τους δαπάνης.  

 


