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Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των
δηλώσεων για την απόδοση του ειδικού
φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων
Τέθηκε σε εφαρμογή από 1.1.2015

Η διάταξη του αρ. 5 του Ν. 3845/6-5-2010
που προβλέπει την καταβολή ειδικού φόρου
επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων τέθηκε σε
εφαρμογή από 1.1.2015, αλλά πρόσφατα
τροποποιήθηκε ο χρόνος υποβολής της
δήλωσης για την απόδοση του φόρου.
Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ. 1016/12-1-2015
προβλέπεται ότι ο φόρος αποδίδεται με
ετήσια δήλωση που υποβάλλεται μέχρι την
20η Ιανουαρίου και με αυτή αποδίδεται ο
φόρος για τα έσοδα που πραγματοποιούν
τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις
τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγουμένου
έτους.
Συνεπώς για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές
διαφημίσεις του έτους 2015 τα υπόχρεα
πρόσωπα θα υποβάλλουν μία δήλωση
απόδοσης του φόρου μέχρι την 20η
Ιανουαρίου 2016.
Υπενθυμίζεται ότι:
 Ο συντελεστής του ειδικού φόρου
ορίζεται σε ποσοστό 20% επί της
αξίας της διαφήμισης που
υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα
ενημέρωσης.
 Ο φόρος βαρύνει άμεσα τη
διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον
διαφημιστή που μεσολαβεί στου
οποίου το όνομα έχει εκδοθεί το
τιμολόγιο.
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αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε
κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό.
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Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και
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