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Πώς υποβάλλω τη Δήλωση
Η δήλωση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Για να  υποβάλετε τη δήλωση ψηφιακά, θα πρέπει να 
συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της 
ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να επιλέξετε τη σχετική 
διαδικασία. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται 
εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, 
το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε 
στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να υποβάλλετε 
τη δήλωση ψηφιακά, η υποβολή θα γίνει έντυπα. Αφού 
κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, 

μπορείτε να συμπληρώσετε την δήλωση και αφού την 
εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως 
σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση 
αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΑΔΕ,  εφαρμόζει τις διατάξεις περί απορρήτου 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον εξής 
σύνδεσμο:  
www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-
prosopikoy-haraktira

Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε τη δήλωση

Δήλωση απογραφής ειδικών 
διασκευασμένων τραπεζιών

Δ606

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση:
• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση εκμετάλλευσης 
ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, όπου διενεργούνται ψυχαγωγικά 
τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.aade.gr
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-prosopikoy-haraktira
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Χρήσιμες πληροφορίες

Προθεσμία:

Το τέλος προκαταβάλλεται για το έτος της πρώτης ή της συμπληρωματικής 
άδειας και για έκαστο από τα επόμενα έτη, εντός του τελευταίου διμήνου του 
προηγουμένου έτους για το οποίο καταβάλλεται.

Υπολογισμός:

Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε τραπέζι που είναι ειδικά διασκευασμένο 
για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με  παιγνιόχαρτα στους 
ανωτέρω χώρους και υπολογίζεται από 1.1.2003 ως εξής:

1 Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους σε
       τριάντα (30) ευρώ, με εξαίρεση τους δήμους και κοινότητες που εμπίπτουν
       στην επομένη περίπτωση.
2 Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν  

περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά  
λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού, σε διακόσια (200)
ευρώ.

3 Για δήμους και κοινότητες με πληθυσμό από 2.001 μέχρι 10.000 κατοίκους 
σε τριακόσια (300) ευρώ.

4 Για δήμους με πληθυσμό από 10.001 μέχρι 50.000 κατοίκους σε
       τετρακόσια (400) ευρώ.
5 Για δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε επτακόσια (700)

ευρώ.
6 Για εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων σε χίλια (1.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε δήμου ή κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη η τελευταία απογραφή (Σχετ. η ΠΟΛ.1032/2011).

Με την Δήλωση Απογραφής συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (ν.1599/1986) 
ότι στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της Δ.Α.
διεξάγονται μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια. 

Όταν η δήλωση αφορά πχ. ανανέωση άδειας και επέκτασή της, τότε,
στο πεδίο 1.4 της δήλωσης, μπορούν να συμπληρωθούν περισσότερες της
μια επιλογές. 
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1 Γενικές Πληροφορίες

1.1 ΔΟΥ

1.2 Έτος 

1.3 Ημερομηνία Δήλωσης

1.4 Είδος Άδειας Αρχική Συμπληρωματική

Ανανέωση

1.5 Αριθμός Δήλωσης
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

1.6 Αριθμός Φακέλου
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

2 Στοιχεία Ιδιοκτήτη

2.1 ΑΦΜ

2.2 Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

2.3 E-mail

2.4 Τηλέφωνο

3 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου                                                                                                                             

3.1 ΑΦΜ

3.2 Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

3.3 E-mail

3.4 Τηλέφωνο
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4 Υπολογισμός Ετήσιου Τέλους

1. Πλήθος ειδικά  
διασκευασμένων τραπεζιών

2. Ποσό σε ευρώ* 3. Συνολικό Ποσό σε ευρώ
(ευρώ)(1x2)=3

 
* Βλέπε Χρήσιμες πληροφορίες (σελίδα 2)

5 Υπογραφή της δήλωσης

5.1 Υπογραφή

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση έντυπης υποβολής. Δείτε 
περισσότερα στις Xρήσιμες Oδηγίες της σελίδας 1.

6 Πράξη Θεώρησης (συμπληρώνεται από την υπηρεσία)                                                                                                                           

6.1 Καταβλήθηκε συνολικό ποσό (€)

6.2 Αριθμός ταυτότητας οφειλής/ 
διπλοτύπου είσπραξης

6.3 Ημερομηνία καταβολής
συνολικού ποσού

6.4 Αποδεικτικό καταβολής 
συνολικού ποσού

Όπως εμφανίζεται στο υποσύστημα TAXIS Έσοδα

6.5 Ημερομηνία θεώρησης                         
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6.6 Υπογραφή Προϊσταμένου               
Τμήματος Συμμόρφωσης 
και Σχέσεων με τους 
Φορολογούμενους
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