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Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν το Τέλος Επιτηδεύματος για το 2022- Οι προϋποθέσεις. 

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του , ότι μπορούν μέχρι το τέλος του 

έτους να γλιτώσουν από το χαράτσι του τέλους επιτηδεύματος εφόσον προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις 

προσωπικού πλήρους απασχόλησης ακόμη και αν πρόκειται για ένα εργαζόμενο υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα μειώσουν τον αριθμό των παλαιών εργαζομένων. 

  Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η φορολογική ελάφρυνση για τη φετινή χρονιά καλύπτει εν 

δυνάμει περίπου 900.000 μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες ο οποίες θα προχωρήσουν σε 

αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Η νέα διάταξη ορίζει ότι απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ ετησίως που αυξάνουν τον μέσο 

ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση. Η απαλλαγή 

από το τέλος αφορά το έτος που συντελείται η αύξηση της απασχόλησης. 

Αυτό σημαίνει ότι αν επιτηδευματίας με 5 εργαζόμενους προσλάβει από την 1η Οκτωβρίου 2022 

έναν ακόμα εργαζόμενο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα τρίμηνο έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2022 τότε για το 2022 ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας δεν θα πληρώσει τέλος 

επιτηδεύματος 650 ευρώ για το 2023 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. 

Το μέτρο ισχύει και για τα επόμενα έτη για επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν τον μέσο 

ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο κάθε έτους. 



 

Για παράδειγμα αν μία επιχείρηση αυξήσει την 1η Φεβρουαρίου του 2023 τον αριθμό των εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης και τον διατηρήσει τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου αυτόματα θα απαλλαγεί από 

το τέλος επιτηδεύματος που πρέπει να καταβάλλει το 2024. 

Πάντως τους ακριβείς όρους, τα κριτήρια και τις διαδικασίες υλοποίησης του μέτρου θα καθορίσει κοινή 

υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί σύντομα και η οποία θα αποσαφηνίζει τον τρόπο 

υπολογισμού της αύξησης του συνολικού χρόνου απασχόλησης εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, τον τρόπο και τη διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση 

από το τέλος επιτηδεύματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Επισημαίνεται ότι τα ετήσια ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε: 

- 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 

κατοίκους. 

- 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. 

- 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. 

- 800 ευρώ 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. 

- 1.000 για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με 

πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. 

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. 



Επίσης, το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 40% για τρία χρόνια για τους καλλιτέχνες που επλήγησαν 

από την πανδημία ενώ απαλλάσσονται πλήρως για τα έτη 2022, 2023 και 2024 όσοι έκλεισαν τα βιβλία 

τους από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και θα προχωρήσουν σε επανέναρξη μέχρι τον Ιούνιο του 2023. 

 

 

 


