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Προς τους επιτηδευματίες του Δήμου Σκύδρας 

 
Επειδή πολλοί δημότες μας δηλώνουν άγνοια σχετικά με το ανωτέρω τέλος και τον τρόπο καταβολής του, 

εκδίδουμε την παρούσα ανακοίνωση:  
 
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλεται υποχρεωτικά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων : 
 
1.  Σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, των εξής επιχειρήσεων:  

• κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του 
καταστήματος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον 
κατά την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του 
καταστήματος 

• ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας 
• καντινών 
• κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουργούν μέσα σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας οργανωμένων τμημάτων των SUPER 
MARKETS στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους 0,5% στα κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστήματα που 
πωλούν για κατανάλωση εντός αυτών ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφέδες, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίσματα αποτελεί η ρητή αναφορά στην άδεια λειτουργίας ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, 
χωρίς να ερευνάται το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης ή μη αυτών. (ΥΠ.ΕΣ. 21636/27.05.2014). 
2.  Σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των : 

• νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα 
• καφωδείων 
• κέντρων διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) 
• χορευτικών κέντρων με μουσική 

Το εν λόγω τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις 
στοιχεία, εισπράττεται δε απ' αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό ο οποίος και υποχρεούται να το καταβάλλει στο 
Δημοτικό Ταμείο μέσα στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταβάλουν το 
τέλος δεν επηρεάζεται από την τυχόν παράλειψή τους να το εισπράξουν από τους πελάτες τους. 

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων  επιτηδευματιών, αποδίδεται από τους υπόχρεους επιτηδευματίες και 
καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου, μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ.  

Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου 
καταβολής του τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόμενων στον δήμο ή κοινότητα υπό της 
αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμο ίσον προς το δύο επί τοις εκατόν (2%) του τέλους 
δι' έκαστο μήνα καθυστερήσεως μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους. (άρθρο 6 παρ. 5 του 
Ν.1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/01 τεύχος Α'). 

Καλούνται λοιπόν οι εν λόγω επιτηδευματίες μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, να καταβάλλουν το τέλος 
που τους αναλογεί, με καταληκτικές ημερομηνίες αυτές που ισχύουν για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. 

Επίσης παρακαλούνται τα λογιστικά γραφεία να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την παραπάνω 
υποχρέωσή τους. 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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