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Ν. 3801/2009 – Άρθρ. 48
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (2)
22 Οκτωβρίου 2009
Μετά από ανταλλαγι απόψεων με ΕΔΕΕ, ΣΔΕ και εκπροςϊπουσ των Μζςων ςχετικά με
ερωτθματικά που ζχουν προκφψει με τθν εφαρμογι όςων προβλζπονται για τθν καταβολι
του Ειδικοφ Τζλουσ ποςοςτοφ 0,02% επί των τιμολογίων κόςτουσ Μζςων υπζρ τθσ «Αςτικισ
Εταιρείασ Δεοντολογίασ τθσ Επικοινωνίασ» με διακριτικό τίτλο «Συμβοφλιο Ελζγχου
Επικοινωνίασ (ΣΕΕ)», διευκρινίηονται τα παρακάτω :
1. Ο υπολογιςμόσ του Τζλουσ 0,02% κα πρζπει να γίνεται με βάςθ το τελικό κακαρό
κόςτοσ Μζςων, όπωσ αυτό τιμολογείται από αυτά και πριν τθν προςκικθ του
αγγελιοςιμου, όπου το τελευταίο εφαρμόηεται. Διευκρινίηεται ότι το «τελικό κόςτοσ
Μζςων» προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ όλων το πιςτωτικϊν Τιμολογίων που το
μειϊνουν, είτε λόγω διόρκωςθσ των τιμϊν ι λόγω διαφόρων εκπτϊςεων,
περιλαμβανομζνων των εκπτϊςεων λόγω τηίρου. Είναι ςαφζσ ότι δεν αποδίδεται
Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ ςτο κόςτοσ παραγωγϊν, εργατικϊν κλπ. κακϊσ και ςτισ κάκε είδουσ
αγγελίεσ και δθμοςιεφςεισ που δεν αποτελοφν διαφθμιςτικζσ ενζργειεσ.
2. Το Τζλοσ 0,02% υπόκειται ςε ΦΠΑ.
3. Ωσ Πάροχοσ Διαφθμιςτικϊν Υπθρεςιϊν κεωρείται θ Διαφθμιςτικι Εταιρεία που
μεςολαβεί μεταξφ Μζςου και Διαφθμιηόμενου.
4. Στισ περιπτϊςεισ που μεςολαβοφν περιςςότερεσ από μια Διαφθμιςτικζσ Εταιρείεσ
μεταξφ Μζςου και Διαφθμιηόμενου, υπόχρεοσ για χρζωςθ, είςπραξθ και απόδοςθ
του Τζλουσ υπζρ ΣΕΕ είναι θ Διαφθμιςτικι Εταιρεία που τιμολογεί τον
Διαφθμιηόμενο.
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν μεςολαβεί Διαφθμιςτικι Εταιρεία και θ
πλθρωμι τθσ διαφιμιςθσ πραγματοποιείται προσ το Μζςο απ’ ευκείασ από τον
Διαφθμιηόμενο, αυτόσ υποχρεοφται να υπολογίςει και να κατακζςει το αναλογοφν
Τζλοσ ςτον τθροφμενο από το ΣΕΕ τραπεηικό λογαριαςμό, κατ’ αναλογία των όςων
ιςχφουν για τθν καταβολι του αγγελιοςιμου.
5. Το τιμολόγιο τθσ Διαφθμιςτικισ Εταιρείασ πρζπει να προςαρμοςτεί ανάλογα για να
περιλαμβάνει πεδίο με τον υπολογιςμό του Τζλουσ 0,02%.
6. Απαλλάςςονται του Τζλουσ υπζρ ΣΕΕ οι Διαφθμιηόμενοι που ανικουν ςτο Δθμόςιο.
Στο Δθμόςιο ανικουν οι Φορείσ και Οργανιςμοί των οποίων θ απόλυτθ πλειοψθφία
του καταβεβλθμζνου τουσ μετοχικοφ κεφαλαίου ανικει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο.
7. Στο Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ υπόκεινται όλεσ οι διαφθμίςεισ που γίνονται ςτθν Ελλθνικι
Επικράτεια ανεξάρτθτα από τον Διαφθμιηόμενο. Διαφθμίςεισ νοοφνται οι ενζργειεσ
για προϊκθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν εφόςον γι’ αυτζσ εκδίδεται τιμολόγιο και
μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο κρίςθσ από τισ Επιτροπζσ του Ελλθνικοφ
Κϊδικα Διαφιμιςθσ-Επικοινωνίασ. Ζλλθνασ Διαφθμιηόμενοσ που διαφθμίηεται ςε
διεκνι ιςτοςελίδα υπόκειται ςτο Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ ανεξάρτθτα από τθν ζδρα του
Μζςου. Διαφθμιηόμενοσ με ζδρα εκτόσ Ελλάδοσ που διαφθμίηεται ςτθν Ελλάδα
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είναι υπόχρεοσ ςε Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ. Ζλλθνασ Διαφθμιηόμενοσ για το κόςτοσ τθσ
διαφιμιςθσ του εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ δεν υπόκειται ςε Τζλοσ υπζρ ΣΕΕ.
8. Η πρϊτθ κατάκεςθ κα πρζπει να γίνει μζχρι τθν 31 θ Οκτωβρίου 2009 και αφορά το
διάςτθμα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου. Για διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων
και με βάςθ τα ιςχφοντα και αναφερόμενα ςτθν πλειοψθφία των τιμοκαταλόγων
των Διαφθμιςτικϊν Μζςων, προτείνεται οι καταβολζσ να πραγματοποιοφνται μζχρι
τισ παρακάτω θμερομθνίεσ: 31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου και 31
Οκτωβρίου, και να αφοροφν το προθγοφμενο θμερολογιακό τρίμθνο αντίςτοιχα.
9. Το ΣΕΕ ζχει ιδθ ανοίξει για το ςκοπό αυτό λογαριαςμό ςτθν τράπεηα EUROBANK με
τα εξισ ςτοιχεία:
Αρ. λογ. 0026-0284-02-0200-430830
ΙΒΑΝ GR 06026-0284-00000-20-200-430830
τα οποία επίςθσ βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΕ (www.see.gr).
10. Σε κάκε κατάκεςθ κα πρζπει οπωςδιποτε να αναφζρεται το όνομα του κατακζτθ
και θ περίοδοσ που αφορά. Δεν προβλζπεται ειδικό ζντυπο για τθν απόδοςθ του
Τζλουσ υπζρ ΣΕΕ. Ζχει ςυμφωνθκεί θ κατάκεςθ να γίνεται χωρίσ καμία χρζωςθ
τραπεηικισ προμικειασ.
11. Οι υπόχρεοι τθσ καταβολισ του τζλουσ 0,02% ζχουν τθν υποχρζωςθ να δζχονται μια
φορά το χρόνο και ςε προςυμφωνθμζνο με αυτοφσ χρόνο Ορκωτοφσ Λογιςτζσ,
προκειμζνου να διαπιςτϊνονται τυχόν παραβάςεισ από τθν οριηόμενθ διαδικαςία
του Ν. 3801. Ζκκεςθ που κα περιλαμβάνει μόνο τισ τυχόν ςυγκεκριμζνεσ
παραβάςεισ κα υποβάλλεται προσ το ΣΕΕ για περαιτζρω νόμιμεσ ενζργειεσ προσ
είςπραξθ.

