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T
ην κλιμακωτή μείωση από 30% έως και 
την κατάργηση του τέλους επιτηδεύμα-
τος για τους ελεύθερους επαγγελματί-

ες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από 
τον κορωνοϊό σχεδιάζει το οικονομικό επιτε-
λείο για την τρέχουσα χρονιά. «Μοντέλο» για 
την εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να εί-
ναι αυτό που ίσχυσε πέρυσι για τη μειωμένη 
προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, ανάλογα με 
την πτώση τζίρου που έχει μια επιχείρηση ή 
ένας επαγγελματίας, θα περιορίζεται ή θα κα-
ταργείται το τέλος επιτηδεύματος που καλείται 
να καταβάλει. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση 
καταβολής του τέλους επιτηδεύματος ισχύει 
ανεξαρτήτως του αν οι υπόχρεοι είχαν κέρδη 
ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2020. Η κυβέρ-
νηση, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου φο-
ροελάφρυνσης που ετοίμαζε προ COVID-19, 
σχεδίαζε τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος 
από το 2020 κατά 30%, αλλά η υγειονομική 
κρίση «πάγωσε» και αυτή την παρέμβαση.

Στελέχη του υπουργεί-
ου Οικονομικών υπο-
γραμμίζουν ότι τα δε-
δομένα στο μέτωπο 
της πανδημίας αλ-
λάζουν συνεχώς 
και επιβάλλουν την 
ενεργοποίηση ενός 
πλέγματος προσω-
ρινών μέτρων ελά-
φρυνσης για την 
ανακούφιση των 
πληττόμενων. Ωστό-
σο, οι κινήσεις πρέπει 
να γίνουν εντός των ορί-

ων που θέτουν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας και γι’ αυτό τον λό-
γο οι οριστικές αποφάσεις θα «κλειδώσουν» τον προσεχή Απρίλιο, καθώς 
τότε, όπως ευελπιστούν στο υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει μια πιο 
καλή εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας. Τα έσοδα από το τέλος επιτη-
δεύματος για τον Προϋπολογισμό ανήλθαν το 2020 (για τα φορολογηθέ-
ντα εισοδήματα του 2019) σε 482 εκατ. ευρώ, ένα διόλου ευκαταφρόνη-
το ποσό, που στις σημερινές ασφυκτικές ταμειακές συνθήκες για το κρά-
τος, όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να το λάβουν σοβα-
ρά υπόψη πριν από την τελική τους απόφαση.

Διαμόρφωση
Το τέλος επιτηδεύματος που πληρώνουν οι επιχειρήσεις διαμορφώνεται 
ως εξής: 
f 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστη-
ριότητα και έχουν την έδρα τους σε τουριστικές περιοχές και σε πόλεις και 
κωμοπόλεις με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους. Με πτώση τζίρου 15%, η 
επικείμενη μείωση μπορεί να ανέλθει στο 30% και να πληρώσουν 560 ευρώ.
f 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δρα-
στηριότητα και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 
200.000 κατοίκους. Με πτώση τζίρου 25%, το ποσοστό μείωσης θα ανέλ-
θει στο 50% και θα πληρώσουν 500 ευρώ.

«Μπλοκάκια» και επαγγελματίες
Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που 

σήμερα καταβάλλουν:
f 650 ευρώ ετησίως (για ατομικές εμπο-

ρικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες).
f 600 ευρώ ετησίως για κάθε υπο-
κατάστημα.

Για τους εργαζομένους με «μπλο-
κάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσω-
πα που το εισόδημά τους προέρχε-

ται από ατομική επιχείρηση παρο-
χής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελ-

μα και έχουν έγγραφη σύμβαση με 
μέχρι τρία φυσικά ή και νομικά πρόσω-

πα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων 
τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύμα-

τος ανέρχονται σε:
f 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκε-
ται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με 
πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
f 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκε-
ται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 
κατοίκους.

Ποιοι απαλλάσσονται
Εντεκα κατηγορίες δεν καταβάλλουν τέλος επι-
τηδεύματος. Πρόκειται για:
f Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική 
επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρου-
σιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
f Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότη-
τά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κα-
τοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, 
εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
f Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατο-
μική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, εφό-
σον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη 
έναρξη εργασιών.

f Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρή-
σεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος 
της συνταξιοδότησής τους. Ως έτος συνταξιο-
δότησης νοείται, σύμφωνα με τη φορολογική 
νομοθεσία, το 65ο έτος της ηλικίας.
f Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
f Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων.
f Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
f Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
f Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
f Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικο-
νομίας με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής 
επιχείρησης ή συνεταιρισμού εργαζομένων.
f Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορ-
φής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευ-
ση ή αδράνεια.

Πρόσθετες φοροπαρεμβάσεις
Υπό τον φόβο του πλήγματος στην πραγματική 
οικονομία και της ζημιάς που θα προκαλέσει 
στον παραγωγικό ιστό το νέο lockdown, το οι-
κονομικό επιτελείo εξετάζει μια σειρά από φο-
ρολογικές παρεμβάσεις για το 2021.

Αμεση προτεραιότητα δίνεται στη μείωση ή 
και κατάργηση της προκαταβολής φόρου με 
επανάληψη του περσινού μοντέλου κλιμακω-
τής μείωσης -έως και στο 100%- της προκατα-
βολής του φόρου, ανάλογα με την πτώση του 
τζίρου των επιχειρήσεων και των ελεύθερων 
επαγγελματιών. 

Στην πρώτη γραμμή μπαίνει μια νέα ρύθμι-
ση οφειλών για τα κορωνοχρέη στην εφορία 
που έχουν «παγώσει» και η πληρωμή τους, που 
δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, θα γίνει βά-
σει στοχευμένων κριτηρίων. Επίσης, εξετάζε-
ται είτε να μειωθεί το όριο 30% των ηλεκτρο-
νικών αποδείξεων στο 20% ή ακόμα χαμηλό-
τερα, είτε να ακυρωθεί φέτος το «πέναλτι» έξ-
τρα φόρου 22% που επιβάλλεται στη διαφο-
ρά των αποδείξεων που υπολείπονται από την 
απαιτούμενη αξία. 

Παράλληλα, παραμένει στο τραπέζι η μείω-
ση -ή το «πάγωμα»- των τεκμηρίων που απει-
λούν φέτος τους φορολογούμενους, οι οποί-
οι είδαν τα εισοδήματά τους το 2020 να μειώ-
νονται σημαντικά λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων και της αναστολής εργασίας. 

Κλιμακωτή μείωση
του τέλους επιτηδεύματος

Νέες φορολογικές παρεμβάσεις 
εξετάζει η κυβέρνηση υπό 
τον φόβο του πλήγματος στην 
οικονομία που θα προκαλέσει 
το νέο lockdown

Το ετήσιο «χαράτσι» 
θα περιοριστεί από 
30% έως και 50%, 
ενώ ο λογαριασμός 

θα μηδενίζεται 
όταν η επιχείρηση 

(ατομική ή μη) έχει 
μεγάλη απώλεια 

τζίρου. Τον Απρίλιο 
και ανάλογα με την 

εξέλιξη της πανδημίας 
οι τελικές αποφάσεις 

από το υπουργείο 
Οικονομικών


