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Θέμα: «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των
ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,,
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 ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
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παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο
τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι υπόχρεες
να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην ΑΑΔΕ. Οι
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα, έπειτα από την ενεργοποίηση των Δήμων όπου
ανήκουν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους και να πληρώσουν ηλεκτρονικά το
αναλογούν τέλος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην
παρακάτω διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phorologiaepikheireseon/elektronike-delose-epi-ton-akathariston-esodon-kai-tou-telous-diamonesparepidemounton
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 εκάστοτε
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Δήμου. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι ΟΤΑ θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται
ηλεκτρονικά όλες τις εξοφλημένες δηλώσεις, ελέγχοντας μόνο αυτές που διαθέτουν μη
υποκείμενο

ποσό

στη

δήλωσή

τους,

οι

υπόλοιπες

δηλώσεις

τακτοποιούνται

αυτοματοποιημένα. Η αυθεντικοποίηση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω των
διαπιστευτηρίων Taxisnet και των υπαλλήλων ΟΤΑ μέσω του govHUB της ΚΕΔΕ.
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παρεπιδημούντων» παρουσιάστηκε στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη
τον Οκτώβριο του 2021 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 15/11/2021 σε πέντε (5)
πιλοτικούς Δήμους για τις δηλώσεις που αφορούσαν τις περιόδους Νοέμβριος 2021 και Δ’
Τρίμηνο 2021.
Για την ένταξη του Δήμου σας είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:
 Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού στις συνεργαζόμενες τράπεζες
 Ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ για το
συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό
 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments
 Προαιρετικά ανάπτυξη διεπαφών από εσάς για την άμεση επικοινωνία με την
«Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»
Οι συνεργαζόμενες τράπεζες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους για τη δημιουργία του
νέου τραπεζικού λογαριασμού παρατίθενται παρακάτω:
Κωδ.
Τράπεζας

014

017

Τράπεζα

Ονοματεπώνυμο
Υπευθύνου

ALPHA

Μαρκουΐζος Γεώργιος

BANK

Βασίλειος Σαλταφέρας

2103268262
Κυδώνα Νάντια

2310293313

Βήχου Μαρία

2106160996

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EUROBANK

E-Mail

transactionservices@alpha.gr

PublicSector@piraeusbank.gr

Γρυπαίος Χρήστος

026

Τηλέφωνο

Σιμιντζής Ηλίας

2144063601,
6985160564
214

4063603,

6984158585

cgrypaios@eurobank.gr

isimintzis@eurobank.gr

A.E.
Λαβατσής Παναγιώτης

2144063604,
6958475547

plavatsis@eurobank.gr
publicsectorbanking@eurobank.gr
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Η ΚΕΔΕ έχει πετύχει ενιαία τιμή προμήθειας ανεξαρτήτως ποσού και ανά
συναλλαγή για όλες τις προαναφερόμενες τράπεζες, η οποία ανέρχεται στα 0,34
ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η ένταξη του Δήμου σας στην «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων
εσόδων και παρεπιδημούντων» σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία της παραγωγικής
έναρξης θα πραγματοποιούνται όλες οι δηλώσεις των επιχειρήσεων αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι Δήμοι που έχουν ενεργοποιηθεί
παρατίθενται στον εξής πίνακα με την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας:
https://dae.govapp.gr/Municipalities
Τέλος, αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ διατίθενται στον
παρακάτω σύνδεσμο https://dae.govapp.gr/XrisimesPlirofories. Θα ενημερωθείτε σύντομα
για το μηχανισμό υποστήριξης της ΚΕΔΕ τόσο για την εν λόγω πλατφόρμα όσο και για όλες
τις ψηφιακές υπηρεσίες του κόμβου υπηρεσιών govHUB.
Η

«Πλατφόρμα

Δήλωσης

επί

των

ακαθαρίστων

εσόδων

και

παρεπιδημούντων» φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ και εξυπηρετεί αφενός το
στόχο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών
ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και αφετέρου την πλήρωση της ανάγκης
ύπαρξης κεντρικού μηχανισμού ανταλλαγής στοιχείων με το σύνολο των δήμων. Σε
συνεργασία με το ΥΠΕΣ θα δημοσιευτεί και σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί
κεντρική προτεραιότητα γιατί είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει στη νέα ψηφιακή εποχή
να παραμένουμε διαρκώς δίπλα στο πολίτη. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας
και των καινοτόμων εφαρμογών της, εντάσσοντάς τες στα οικοσυστήματα των Δήμων
απλοποιώντας διαδικασίες, μειώνοντας κόστη, βελτιώνοντας όχι μόνον την ποιότητα και
τον αριθμό των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες, αλλά βοηθώντας ταυτόχρονα
να καταστήσουμε φιλικότερο το περιβάλλον εργασίας, για το προσωπικό των Δήμων μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
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