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Ενταύθα 

 
Θέμα: « Ενημέρωση». 

 

Ο Δήμος Σερρών είναι ένας από τους πρώτους δήμους της χώρας που λειτουργεί   

την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων και  η οποία  αναπτύχθηκε 

από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται όπου 

εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων 

(άρθρο 20 Ν2539/97 και άρθρο 245 Ν4798/2021). 

Η πλατφόρμα  «Ηλεκτρονικής δήλωσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιχειρήσεων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου Σερρών  που υπόκεινται 

στο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το Τέλος Παρεπιδημούντων και καταβάλλουν 

σύμφωνα με την περιοδική τους δήλωση το αντίστοιχο τέλος. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών στα γραφεία 

των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία 

στην εφαρμογή των μέτρων αποφυγής της πανδημικής κρίσης. 

 Προς διευκόλυνση λοιπόν των επιχειρήσεων μπορούν να επισκέπτονται την  

ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (serres.gr) στην κατηγορία Ηλεκτρονικές Πληρωμές – 

Δημοτικός φόρος, ή το link 

(https://serres.elocalgovernments.gr/client/index.php?service) όπου υπάρχουν 

https://dae.govapp.gr/assets/files/nomos2539-97.pdf
https://dae.govapp.gr/assets/files/nomos4798-21.pdf


χρήσιμες πληροφορίες για τη υποβολή των δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου  

τέλους. 

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να υποβάλουν την δήλωση τους μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει πρώτα να αποστείλουν μέσω email στο 

prosodwn@serres.gr αντίγραφο του Φ.Π.Α. και την σχετική δήλωση που επισυνάπτεται 

στην ιστοσελίδα. 

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι στο άμεσο μέλλον η υπηρεσία μας θα αναζητήσει 

μέσω της ΑΑΔΕ, τα ακαθάριστα έσοδα όλων των επιχειρήσεων που δεν είναι συνεπείς 

στην απόδοση του  τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων, όλων των 

παρελθόντων ετών. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όταν οι επιχειρήσεις είναι συνεπείς στην απόδοση 

του τέλους δεν θα έχουν και τις σχετικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τον νόμο. 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Προσόδων – Δημ. Περιουσίας 
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