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Πώς υποβάλλω τη Δήλωση
Η δήλωση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Για να  υποβάλετε τη δήλωση ψηφιακά, θα πρέπει να 
συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της 
ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να επιλέξετε τη σχετική 
διαδικασία. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται 
εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, 
το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε 
στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να υποβάλλετε 
τη δήλωση ψηφιακά, η υποβολή θα γίνει έντυπα. Αφού 
κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, 

μπορείτε να συμπληρώσετε την δήλωση και αφού την 
εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως 
σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση 
αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΑΔΕ,  εφαρμόζει τις διατάξεις περί απορρήτου 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον εξής 
σύνδεσμο:  
www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-
prosopikoy-haraktira

Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε τη δήλωση

Δήλωση απόδοσης ειδικού 
φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

Δ603

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση:
• Στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.aade.gr
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
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Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήμισης
που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.
Από 1.4.2018 ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τα τηλεοπτικά 
μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα 
από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει 
σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για 
αυτά της ΕΡΤ Α.Ε.
Από 1.5.2019 ο συντελεστής του ανωτέρω φόρου, για όλα τα 
τηλεοπτικά μέσα,  ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα κάθε μήνα για τα έσοδα από τις
τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Από 1.2.2018 ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο της παρ.2 του άρθρου 12 του 
ν.2328/1995 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων
εκπτώσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Συντελεστής φόρου:

Αξία υπολογισμού:

Προθεσμία:1

2

3

• 

• 

• 

• 

• 
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1 Γενικές Πληροφορίες

1.1 ΔΟΥ

1.2 Φορολογικό Έτος / Μήνας

1.3 Ημερομηνία Δήλωσης

1.4 Είδος Δήλωσης Αρχική

1.5 Αριθμός Δήλωσης
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

1.6 Αριθμός Φακέλου
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

2 Στοιχεία Υπόχρεου

2.1 ΑΦΜ

2.2 Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

2.3 Κατηγορία Βιβλίων Απλογραφικά Διπλογραφικά

2.4 E-mail

2.5 Τηλέφωνο

3 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου                                                                                                                             

3.1 ΑΦΜ

3.2 Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

3.3 E-mail

3.4 Τηλέφωνο

Τροποποιητική
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4 Υπολογισμός Ειδικού Φόρου Τηλεοπτικών Διαφημίσεων

1. Αριθμός 
φορολογικών

στοιχείων

2. Καθαρή 
τιμολογιακή 

αξία διαφημίσεων

3. Συντελεστής 
Φόρου*

4. Οφειλόμενος 
Φόρος

(ευρώ)(2x3)=4

*20%, 5% (Βλέπε Χρήσιμες πληροφορίες)

5 Υπογραφή της δήλωσης

5.1 Υπογραφή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση έντυπης υποβολής. Δείτε 
περισσότερα στις Xρήσιμες Oδηγίες της σελίδας 1.
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