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Ν. 3801/2009 – Άρθρ. 48   
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (2) 

22 Οκτωβρίου 2009  
 
Μετά από ανταλλαγή απόψεων µε Ε∆ΕΕ, Σ∆Ε και εκπροσώπους των Μέσων σχετικά µε 
ερωτηµατικά που έχουν προκύψει µε την εφαρµογή όσων προβλέπονται για την καταβολή 
του Ειδικού Τέλους ποσοστού 0,02% επί των τιµολογίων κόστους Μέσων υπέρ της «Αστικής 
Εταιρίας ∆εοντολογίας της Επικοινωνίας» µε διακριτικό τίτλο «Συµβούλιο Ελέγχου 
Επικοινωνίας (ΣΕΕ)», διευκρινίζονται τα παρακάτω : 

1. Ο υπολογισµός του Τέλους 0,02% θα πρέπει να γίνεται µε βάση το τελικό καθαρό 
κόστος Μέσων, όπως αυτό τιµολογείται από αυτά και πριν την προσθήκη του 
αγγελιοσήµου, όπου το τελευταίο εφαρµόζεται. ∆ιευκρινίζεται ότι το «τελικό κόστος 
Μέσων» προκύπτει µετά την αφαίρεση όλων το πιστωτικών Τιµολογίων που το 
µειώνουν, είτε λόγω διόρθωσης των τιµών ή λόγω διαφόρων εκπτώσεων, 
περιλαµβανοµένων των εκπτώσεων λόγω τζίρου. Είναι σαφές ότι δεν αποδίδεται 
Τέλος υπέρ ΣΕΕ στο κόστος παραγωγών, εργατικών κλπ. καθώς και στις κάθε είδους 
αγγελίες και δηµοσιεύσεις που δεν αποτελούν διαφηµιστικές ενέργειες. 

2. Το Τέλος 0,02% υπόκειται σε ΦΠΑ. 
3. Ως Πάροχος ∆ιαφηµιστικών Υπηρεσιών θεωρείται η ∆ιαφηµιστική Εταιρία που 

µεσολαβεί µεταξύ Μέσου και ∆ιαφηµιζόµενου. 
4. Στις περιπτώσεις που µεσολαβούν περισσότερες από µια ∆ιαφηµιστικές Εταιρείες 

µεταξύ Μέσου και ∆ιαφηµιζόµενου, υπόχρεος για χρέωση, είσπραξη και απόδοση του 
Τέλους υπέρ ΣΕΕ είναι η ∆ιαφηµιστική Εταιρεία που τιµολογεί τον ∆ιαφηµιζόµενο.  
Σε ορισµένες περιπτώσεις που δεν µεσολαβεί ∆ιαφηµιστική Εταιρία και η πληρωµή 
της διαφήµισης πραγµατοποιείται προς το Μέσο απ’ ευθείας από τον ∆ιαφηµιζόµενο, 
αυτός υποχρεούται να υπολογίσει και να καταθέσει το αναλογούν Τέλος στον 
τηρούµενο από το ΣΕΕ τραπεζικό λογαριασµό, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για 
την καταβολή του αγγελιοσήµου. 

5. Το τιµολόγιο της ∆ιαφηµιστικής Εταιρείας πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα για να 
περιλαµβάνει πεδίο µε τον υπολογισµό του Τέλους 0,02%.  

6. Απαλλάσσονται του Τέλους υπέρ ΣΕΕ οι ∆ιαφηµιζόµενοι που ανήκουν στο ∆ηµόσιο. 
Στο ∆ηµόσιο ανήκουν οι Φορείς και Οργανισµοί των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία 
του καταβεβληµένου τους µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

7. Στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ υπόκεινται όλες οι διαφηµίσεις που γίνονται στην Ελληνική 
Επικράτεια ανεξάρτητα από τον ∆ιαφηµιζόµενο. ∆ιαφηµίσεις νοούνται οι ενέργειες 
για προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών εφόσον γι’ αυτές εκδίδεται τιµολόγιο και 
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κρίσης από τις Επιτροπές του Ελληνικού 
Κώδικα ∆ιαφήµισης-Επικοινωνίας. Έλληνας ∆ιαφηµιζόµενος που διαφηµίζεται σε 
διεθνή ιστοσελίδα υπόκειται στο Τέλος υπέρ ΣΕΕ ανεξάρτητα από την έδρα του 
Μέσου. ∆ιαφηµιζόµενος µε έδρα εκτός Ελλάδος που διαφηµίζεται στην Ελλάδα είναι 
υπόχρεος σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ. Έλληνας ∆ιαφηµιζόµενος για το κόστος της 
διαφήµισης του εκτός της ελληνικής επικράτειας δεν υπόκειται σε Τέλος υπέρ ΣΕΕ. 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αστροναυτών 19, Μαρούσι 151 25 Τηλ. 210 68 99 331-2  Fax. 210 68 95 711 
e-mail: info@see.gr    website: www.see.gr  

 
8. Η πρώτη κατάθεση θα πρέπει να γίνει µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2009 και αφορά το 

διάστηµα από την έναρξη ισχύος του νόµου. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων 
και µε βάση τα ισχύοντα και αναφερόµενα στην πλειοψηφία των τιµοκαταλόγων των 
∆ιαφηµιστικών Μέσων, προτείνεται οι καταβολές να πραγµατοποιούνται µέχρι τις 
παρακάτω ηµεροµηνίες: 31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου, 
και να αφορούν το προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο αντίστοιχα. 

9. Το ΣΕΕ έχει ήδη ανοίξει για το σκοπό αυτό λογαριασµό στην τράπεζα EUROBANK 
µε τα εξής στοιχεία:  
Αρ. λογ. 0026-0284-02-0200-430830  
ΙΒΑΝ GR 06026-0284-00000-20-200-430830  
τα οποία επίσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ (www.see.gr). 

10. Σε κάθε κατάθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το όνοµα του καταθέτη και η 
περίοδος που αφορά. ∆εν προβλέπεται ειδικό έντυπο για την απόδοση του Τέλους 
υπέρ ΣΕΕ. Έχει συµφωνηθεί η κατάθεση να γίνεται χωρίς καµία χρέωση τραπεζικής 
προµήθειας. 

11.  Οι υπόχρεοι της καταβολής του τέλους 0,02% έχουν την υποχρέωση να δέχονται µια 
φορά το χρόνο και σε προσυµφωνηµένο µε αυτούς χρόνο Ορκωτούς Λογιστές, 
προκειµένου να διαπιστώνονται τυχόν παραβάσεις από την οριζόµενη διαδικασία του 
Ν. 3801. Έκθεση που θα περιλαµβάνει µόνο τις τυχόν συγκεκριµένες παραβάσεις θα 
υποβάλλεται προς το ΣΕΕ για περαιτέρω νόµιµες ενέργειες προς είσπραξη.   

    


