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Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
»  Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων  «  

Αγαπητέ συμπολίτη

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΑΑΔΕ ανέπτυξε μία κεντρική πλατφόρμα για την υποβολή

ηλεκτρονικής  δήλωσης,  τον  αυτοματοποιημένο  υπολογισμό  και  την  είσπραξη  των

τελών επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων  .  

Η  «Πλατφόρμα  Δήλωσης  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων  και  παρεπιδημούντων»

απευθύνεται  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  της  χώρας  που  υπόκεινται  στο  τέλος  επί  των

ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι υπόχρεες να καταβάλουν

σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις πλέον έχουν

τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση τους και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το

αναλογούν τέλος μέσω της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας  Διοίκησης (gov.gr)  στην

παρακάτω διεύθυνση:
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https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phorologia-

epikheireseon/elektronike-delose-epi-ton-akathariston-esodon-kai-tou-telous-diamones-

parepidemounton

Η πλατφόρμα αναλαμβάνει να υπολογίσει αυτοματοποιημένα το αναλογούν τέλος και το τυχόν

πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής από την υποβληθείσα περιοδική δήλωση στην

ΑΑΔΕ.  H  διαδικασία  ολοκληρώνεται  με  την  επιτυχημένη  ηλεκτρονική  πληρωμή  της  οφειλής

μέσω  της  υπηρεσίας  online  πληρωμών  IRIS  από  τη  ΔΙΑΣ  Α.Ε.  Τα  καταβληθέντα  ποσά

πιστώνονται απευθείας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Καρδίτσας.

Η ένταξη του Δήμου Καρδίτσας στην «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθάριστων εσόδων

και παρεπιδημούντων» έγινε την 07/09/2022. Αυτό σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία αυτή

θα πραγματοποιούνται όλες οι  δηλώσεις των επιχειρήσεων αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τις επιχειρήσεις διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dae.govapp.gr/XrisimesPlirofories .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων & Ακίνητης 

Περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας (2441350765, v.tzellos@dimoskarditsas.gov.gr  - 

2441350763, a.vasileiou@dimoskarditsas.gov.gr  - 2441350764, fofo@dimoskarditsas.gov.gr)
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