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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υπόχρεων για την Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί
των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει
προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), σύμφωνα
με τις διατάξεις της παράγ. 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 24 του Ν.
4498/2017 και απεικόνιση της διαδικασίας υποβολής και καταβολής της
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ)
ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 29 του Κανονισμού Είσπραξης
Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΦΕΚ 1582/8-5-2018 τ.Β΄).
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4498/2017
αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν.248/1967 και προβλέφθηκε ως
έσοδο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (στην περίπτωση στ΄), ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί
των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει
προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης
των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του
τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία
δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν αυτή, κατά την περίπτωση
β΄ της ίδιας διάταξης.
Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία,
παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση
διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο),
η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης αυτής.
Η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε Μ.Μ.Ε. ή
μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα,
ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Υπόχρεος προς απόδοση της προβλεπόμενης ειδικής εισφοράς είναι ο
παραπάνω λήπτης των υπηρεσιών παραγωγής, προβολής και διαφήμισης, ο
οποίος θα πρέπει να αποδίδει το ποσοστό 2% από τις δαπάνες προβολής και
διαφήμισης στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την
ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω
διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα,
εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την
υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν
είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής
εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το
φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ποσοστό
2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή
προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα
από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.
1.-Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο
Διαδίκτυο – Προθεσμία υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ
Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ)
υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή
ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται και περιλαμβάνει
στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).
Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται. Ως ημερομηνία
υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς
καταχώρισης της ΑΚΕΕΔ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
2.- Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς
2% στο Διαδίκτυο
Η ΑΚΕΕΔ, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
α) Πλήρη στοιχεία και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της υπόχρεης
επιχείρησης,
β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,
γ) συνολικό ποσό στο πεδίο για τη μηνιαία διαφημιστική δαπάνη της
επιχείρησης στο διαδίκτυο (internet) και
δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην περίπτωση (γ).
3.-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής
Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο
Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν ΑΚΕΕΔ, την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την
υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς,
όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001,
όπως ισχύει.

4.- Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο
Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών της κάθε είδους ληξιπρόθεσμης ειδικής
εισφοράς ποσοστού 2% στο Διαδίκτυο προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα
με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου
του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.
5.- Έναρξη διαδικασίας υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ
Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/9/2018 να
υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, τις
Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για
το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην
περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET που έχει κάθε
υπόχρεο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Με την
είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Ειδικής
Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΤΠΕΕΔ) 2%, η οποία παραμένει αμετάβλητη για
κάθε καταβολή. Mε την υποβολή της ΑΚΕΕΔ ΕΔΟΕΑΠ, εμφανίζεται το
αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η προαναφερθείσα ΤΠΕΕΔ.
Η καταβολή του παραπάνω ποσοστού 2% θα πρέπει να γίνει έως
30/9/2018.
Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΚΕΕΔ θα αναρτηθεί και στο site του
Οργανισμού (www.edoeap.gr).
Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη
ηλεκτρονικής υποβολής ΑΚΕΕΔ .
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από το site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή της ΑΚΕΕΔ. στην εφαρμογή του
ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα
Μπαμπαλιούτα, 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.


Προσοχή, το άνοιγμα της εφαρμογής θα σας γνωστοποιηθεί με
νεότερο έγγραφο.
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