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ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

 

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι: 

Με βάση το Ν.5000/22  

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης 
Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής 
Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και 
τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 
Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.» άρθρο 70 ισχύει: 

«Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των 
ακαθάριστων εσόδων - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993  

Η παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Οι υπόχρεοι 
σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον 
υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την 
κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των 
ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.  

Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων 
εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους 
παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο 
που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα.  

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται 
εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 6 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), προσαύξηση ίση με δύο 
τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη 
δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν 
λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω 
της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.  

Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 
2022, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και τις 
28.2.2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.» 

 Συνεπώς  οι υπόχρεοι επαγγελματίες που δεν έχουν δηλώσει για το 2022 τα ανωτέρω 
έσοδα μπορούν εως  28/2/2022 να προχωρήσουν στη δήλωσή τους χωρίς πρόστιμα. 



Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις που αφορούν το διάστημα από 1/1/2022 εως 30/6/2022 
υποβάλλονται στο Δήμο ενώ οι δηλώσεις για τα εισοδήματα από 1/7/2022 εως 31/12/2022 
υποβάλλονται στην πλατφόρμα των ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://dae.govapp.gr/ 

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην οικονομική 
υπηρεσία  του Δήμου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα Πλεσίτη Ανθή 
τηλ.2653360315 ή στο e-mail:aplesiti @zagori.gr ,ή κα Σουλτάνη Γεωργία 
τηλ.2653360340 ή στο e-mail:g.soultani @zagori.gr 

: 

 

  

 


