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Ενημέρωση που περιέχει τις συνοπτικές πληροφορίες αλλά και ανάλυση του θέματος 
 
 

ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ – ΜΔΛΗ ΣΟΤ Φ..Α. 

 

ΘΔΜΑ :  «ΠΛΑΣΗΚΔ ΑΚΟΤΛΔ» 
 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΠΟ 1/1/2018 ΝΑ ΔΗΠΡΆΣΣΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΑΠΟΓΗΓΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΣΔΛΟ, ΑΝΑ ΣΔΜΑΥΗΟ ΛΔΠΣΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΑΚΟΤΛΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 
Σσεηικά :          -     ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017, απόθαζη 180036/952/2017 

- ΠΟΛ.1211/2017 

 

ύκθσλα κε ην ΦΔΚ Β 2812/10.8.2017, απόθαζε 180036/952/2017, από 1/1/2018  νη επηρεηξήζεηο ππνρξενύληαη 

λα εηζπξάηηνπλ θαη λα απνδίδνπλ εηδηθό πεξηβαιινληηθό ηέινο, αλά ηεκάρην ιεπηήο πιαζηηθήο ζαθνύιαο 

κεηαθνξάο, γηα ηελ δηάζεζε ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 

πλνπηηθή ελεκέξωζε :  
 

Από 1/1/2018 ζα πξέπεη : 

 

Α) λα αλαγξάθεηε, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαξκαθείνπ ζαο, όηη : «Οη ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο ππόθεηληαη ζε 

πεξηβαιινληηθό ηέινο 0,04 επξώ (κε αλαγξαθή ηνπ πνζνύ ηνπ ηέινπο), κε ζθνπό ηε κείσζε ρξήζεο ηνπο». 

 

Β) λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνύ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, κε ηξόπν δηαθξηηό θαη επαλάγλσζην, ζηα 

παξαζηαηηθά πώιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ.  

 

Γ) λα πξνζαξκόζεηε ηηο ηακεηαθέο ζαο κεραλέο, ή ηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηνπ θαξκαθείνπ ζαο. 

 

Γ) ηα θαξκαθεία δελ εμαηξνύληαη από απηή ηε δηάηαμε.  

 

Δ) Δμαηξνύληαη ηεο δηάηαμεο ηα πεξίπηεξα θαη ην ππαίζξην εκπόξην. 

 

η) νη ζαθνύιεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθό ζεηξηαθό θσδηθό θαη ζήκαλζε ε νπνία θέξεη ηνλ ηόπν θαη ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο θαη ηνλ Αξηζκό Δζληθνύ Μεηξώνπ Παξαγσγνύ (ΔΜΠΑ). Απηή ηελ ππνρξέσζε ηελ έρεη ν πξνκεζεπηήο ε ν 

παξαγσγόο ηεο ζαθνύιαο θαη αθνξά όινπο ηνπο εκπόξνπο θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεξηπηέξσλ θαη ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.   

 

Ε) θάζε έκπνξνο, ν νπνίνο δηαζέηεη ζηνλ θαηαλαισηή ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο, ππνρξενύηαη αλά ηξίκελν, ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα θαη γηα πξώηε θνξά ζηηο 30 Απξηιίνπ 2018, λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΑΓΔ δήισζε 

απόδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο (απηό αθνξά νπζηαζηηθά κία λέα ππνρξέσζε ησλ ινγηζηώλ).  

 

Ζ) Σν πεξηβαιινληηθό απηό ηέινο αλαγξάθεηαη ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, θαη απνηππώλεηαη 

ζηα ινγηζηηθά αξρεία πνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ν έκπνξνο. 
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Καηαβνιή είζπξαμε θαη απόδνζε ηνπ «πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο». 

 

Ο ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο, είζπξαμεο θαη απόδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 4389/2016 (Α'/94).  

 

Δηδηθόηεξα: 
 

α) Κάζε έκπνξνο, ν νπνίνο δηαζέηεη ζηνλ θαηαλαισηή ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο, ππνρξενύηαη αλά ηξίκελν, ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα θαη γηα πξώηε θνξά ζηηο 30 Απξηιίνπ 2018, λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΑΓΔ δήισζε 

απόδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο. 

 

Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κία λέα ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πεξηζζόηεξα ινγηζηήξηα από ην λέν έηνο. 

 

Σν πεξηβαιινληηθό ηέινο αλαγξάθεηαη ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, θαη απνηππώλεηαη ζηα 

ινγηζηηθά αξρεία πνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ν έκπνξνο. 

 

β) Ο έιεγρνο ηεο νξζήο απόδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηειώλ από ηνπο εκπόξνπο δηελεξγείηαη από ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΑΑΓΔ) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4389/2016. Η ΑΑΓΔ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη εηδηθή 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο απόδνζεο πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, ζην πεξηβάιινλ TAXISnet. 

 

Τπνινγηζκόο «πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο» θαη Φ.Π.Α  

 

Σν ηέινο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

α) Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018 ην πεξηβαιινληηθό ηέινο γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

ηηκή ησλ 3 ιεπηώλ ζύλ ΦΠΑ  θαη, 

 

β) Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 ην πεξηβαιινληηθό ηέινο γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

ηηκή ησλ 7 ιεπηώλ ζύλ ΦΠΑ  

 

γ) Σα πνζά ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, αλαγξάθνληαη κε ηξόπν δηαθξηηό θαη επαλάγλσζην 

ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ. 

 

 

Αλαιπηηθή ελεκέξωζε :  
 

 

Η παξαπάλσ δηάηαμε αθνξά θαη ηα θαξκαθεία, θαζώο αθνξά ΚΑΙ ηα θαξκαθεία, εηδηθόηεξα :  

 

 Σηκνιόγεζε ηωλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο θαη ππνρξέωζε ελεκέξωζεο: 
 

Οη πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο, ρξεώλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ζηα ζεκεία πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή 

πξντόλησλ. 

Οξηζκόο : «ζεκεία πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ»: νξηνζεηεκέλνο θαη δηακνξθσκέλνο ρώξνο όπνπ 

αζθείηαη ιηαληθό εκπόξην εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. 

 

Οπζηαζηηθά ην εηδηθό πεξηβαιινληηθό ηέινο επηβαξύλεη όζνπο ελεξγνύλ σο θαηαλαισηέο αζρέησο εάλ είλαη 

ηδηώηεο ή επαγγεικαηίεο. Δάλ είλαη ηδηώηεο ην εηδηθό πεξηβαιινληηθό ηέινο ζα αλαγξάθεηαη ζην ζηνηρείν 

ιηαληθήο πώιεζεο ελώ εάλ είλαη επαγγεικαηίεο πνπ παξαιακβάλνπλ αγαζά καδί κε ιεπηή πιαζηηθή ζαθνύια 

κεηαθνξάο ην εηδηθό ηέινο ζα αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιόγην αγνξάο ησλ αγαζώλ. 

 

Σν πνζό ηεο ρξέσζεο αλαγξάθεηαη κε ηξόπν δηαθξηηό θαη επαλάγλσζην ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο πξν ηνπ 

ΦΠΑ. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
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Επίζηρ:  

α) Οη έκπνξνη ησλ ππεξαγνξώλ ηξνθίκσλ ή «νύπεξ Μάξθεη», όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 44 ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α1β 8577/1983, ππνρξενύληαη εθηόο ησλ άιισλ λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα εθνδηάδνληαη ζην ηακείν ησλ ζεκείσλ πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ζαθνύιεο/ ηζάληεο κεηαθνξάο θαη λα ηηο ηνπνζεηνύλ ζε εκθαλέο ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη πξνζηηό ζεκείν. 

 

β) Οη έκπνξνη εθηόο ηωλ πεξηπηέξωλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ππνρξενύληαη: 

 

(1) λα αλαγξάθνπλ ζηα ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο εκπνξεπκάηωλ ή πξνϊόληωλ, ζε εκθαλέο ζεκείν πξνο 

ηνλ θαηαλαιωηή, όηη *: «Οη ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο ππόθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθό ηέινο 

(κε αλαγξαθή ηνπ πνζνύ ηνπ ηέινπο), κε ζθνπό ηε κείωζε ρξήζεο ηνπο». 

 

(2) λα κεξηκλνύλ γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνύ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, κε ηξόπν δηαθξηηό θαη 

επαλάγλωζην, ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ. 

 

γ) Όινη νη έκπνξνη θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ πεξηπηέξωλ θαη ηνπ 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ζηνλ θαηαλαιωηή κόλν ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο 

κεηαθνξάο κε ζεηξηαθό θωδηθό θαη ζήκαλζε ε νπνία θέξεη ηνλ ηόπν θαη ηελ εκεξνκελία παξαγωγήο 

θαη ηνλ Αξηζκό Δζληθνύ Μεηξώνπ Παξαγωγνύ (ΔΜΠΑ). 

 

*Τπόδεηγκα ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο: 

 

Οη ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο ππόθεηληαη ζε πεξηβαιινληηθό ηέινο 3 ιεπηώλ ηνπ επξώ, κε ζθνπό 

ηε κείσζε ρξήζεο ηνπο 

 

 

 Πνηεο ζαθνύιεο αθνξά :   
 

Σν άξζξν 2 ηεο απόθαζεο 180036/952/2017 αλαθέξεη ηνπο απαξαίηεηνπο νξηζκνύο πνπ απνζαθελίδνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο «ζαθνύιαο κεηαθνξάο θαη όπνπ θξίλεη απαξαίηεην παξαπέκπεη ζην ζρεηηθό λόκνπ 2939/2001. 

Δηδηθόηεξα αλαθέξεη :  

 

α) «πιαζηηθό πιηθό»: πνιπκεξέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 5 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 

αξηζ.1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηελ θαηαρώξηζε, ηελ αμηνιόγεζε, 

ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ (REACH)», όπσο ηζρύεη, ζην νπνίν 

ελδερνκέλσο έρνπλ πξνζηεζεί πξόζζεηα ή άιιεο νπζίεο θαη ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη θύξην δνκηθό 

ζηνηρείν ησλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο, 

 

β) «πιαζηηθές ζαθούιες κεηαθοράς»: ζαθούιες κεηαθοράς κε ή τωρίς ιαβή, από πιαζηηθό σιηθό, οη 

οποίες δηαηίζεληαη ζηοσς θαηαλαιωηές ζηο ηακείο ηοσ ζεκείοσ πώιεζες εκπορεσκάηωλ ή προϊόληωλ.  

Οη πιαζηηθές ζαθούιες κεηαθοράς σπάγοληαη εσρύηερα ζηελ έλλοηα ηες ζσζθεσαζίας, όπως ορίδεηαη 

ζηελ παράγραθο 1 (περ. γ) ηοσ άρζροσ 2 ηοσ λ. 2939/2001, όπως εθάζηοηε ηζτύεη. Η παράγραθος 1 (περ. 

γ) ηοσ άρζροσ 2 ηοσ λ.2939/2001 γηα ηελ έλλοηα ηες ζσζθεσαζίας αλαθέρεη «Η ζσζθεσαζία κεηαθοράς ή 

ηρηηογελής ζσζθεσαζία, δειαδή ε ζσζθεσαζία ε ζτεδηαζκέλε θαηά ηρόπο ποσ λα δηεσθοιύλεη ηε 

δηαθίλεζε θαη κεηαθορά αρηζκού κολάδωλ προς πώιεζε ή οκαδοποηεκέλωλ ζσζθεσαζηώλ, προθεηκέλοσ 

λα αποθεύγεηαη ε δηα τεηρός δηαθίλεζε θαη οη δεκίες θαηά ηε κεηαθορά. Σηης ζσζθεσαζίες κεηαθοράς 

δελ περηιακβάλοληαη ηα εκπορεσκαηοθηβώηηα ηωλ οδηθώλ, ζηδεροδροκηθώλ, ζαιάζζηωλ θαη 

αεροπορηθώλ κεηαθορώλ.» 

 

γ) «ιεπηές πιαζηηθές ζαθούιες κεηαθοράς»: πιαζηηθές ζαθούιες κεηαθοράς κε πάτος ηοητώκαηος 

κηθρόηερο ηωλ 50 κηθροκέηρωλ (κm), 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26783
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δ) «ποιύ ιεπηές πιαζηηθές ζαθούιες κεηαθοράς»: πιαζηηθές ζαθούιες κεηαθοράς κε πάτος ηοητώκαηος 

κηθρόηερο από 15 κηθρόκεηρα (κm) ποσ απαηηούληαη γηα ιόγοσς σγηεηλής ή παρέτοληαη ως πρωηογελής 

ζσζθεσαζία τύδελ ηροθίκωλ, όηαλ ε τρήζε ηοσς ζσκβάιιεη ζηελ αποθσγή ζπαηάιες ηροθίκωλ.» 

 

Από ηα παξαπάλσ θαη ηηο πξνθύπηεη όηη ην «εηδηθό πεξηβαιινληηθό ηέινο» αθνξά κόλν ηηο «ιεπηέο 

πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο», δειαδή ηηο ζαθνύιεο κε πάρνο ηνηρώκαηνο κηθξόηεξν ησλ 50 κηθξώλ 

(κm) θαη κεγαιύηεξν ησλ 15 κηθξώλ (κm). 

 

Oη πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ κε πάρνο ηνηρώκαηνο από 50 κέρξη 70 κηθξά 

(κε), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζαθνπιώλ ή ηζαληώλ κεηαθνξάο κε ην ίδην 

πάρνο ηνηρώκαηνο, ππόθεηληαη ζε ηηκνιόγεζε ρσξίο εηδηθό πεξηβαιινληηθό ηέινο. 

 

 Πξνζαξκνγή Μεραλνγξαθεκέλωλ πζηεκάηωλ – Σακεηαθώλ Μεραλώλ 
 

1. Πξνζαξκνγή γηα ηηκνιόγεζε εηδηθνύ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο ζηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο 

κεηαθνξάο. 
 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ εηδηθνύ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο ζα πξέπεη λα πξνβείηε ζε πξνζαξκνγή ησλ 

ηακεηαθώλ κεραλώλ θαη ησλ κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηηκνιόγεζε ηνπ 

ηέινπο από ηελ πξώηε ηνπ έηνπο. 

 

Α) ηελ πεξίπησζε έθδνζεο απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο κε ρξήζε ΑΓΗΜΔ ή ΦΣΜ, πξέπεη λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό εηδώλ ηνπ ΦΗΜ, ώζηε ην πεξηβαιινληηθό ηέινο λα είλαη έλα 

δηαθξηηό είδνο πνπ ππόθεηηαη ζε Φ.Π.Α. 24% (θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α.), ην νπνίν ζα αλήθεη ζε έλα λέν 

δηαθξηηό «ΣΜΗΜΑ» κε όλνκα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΣΔΛΟ». 

 

Καηά ηελ δηάζεζε ιεπηώλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, ζα πξέπεη, κε 

κέξηκλα ηνπ ρεηξηζηή, ην πεξηβαιινληηθό ηέινο λα εκθαλίδεηαη, δηαθξηηά, σο πξόζζεην είδνο πνπ ππόθεηηαη 

ζε Φ.Π.Α. 24% θαη κε πνζόηεηα ηζάξηζκε ηεο πνζόηεηαο ησλ δηαηεζέλησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ. 

 

Β) ε θάζε πεξίπησζε έθδνζεο παξαζηαηηθώλ πώιεζεο κε ρξήζε κεραλνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ (κε ή ρσξίο 

θνξνινγηθό κεραληζκό – ΔΑΦΓ), θαηά ηελ δηάζεζε ιεπηώλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, ζα πξέπεη, κε κέξηκλα ηνπ ρεηξηζηή, ην πεξηβαιινληηθό ηέινο λα εκθαλίδεηαη, 

δηαθξηηά, σο πξόζζεην είδνο πνπ ππόθεηηαη ζε Φ.Π.Α. 24% θαη κε πνζόηεηα ηζάξηζκε ηεο πνζόηεηαο ησλ 

δηαηεζέλησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, ζθόπηκν είλαη λα γίλνπλ θαηάιιειεο ξπζκίζεηο 

ζηελ εθαξκνγή, ώζηε όηαλ δηαηίζεηαη κηα ιεπηή πιαζηηθή ζαθνύια κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, 

λα εκθαλίδεηαη απηόκαηα, σο παξειθόκελν είδνο, ην πεξηβαιινληηθό ηέινο κε Φ.Π.Α. 24%, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ. 

Οπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο θσδηθόο είδνπο ζηελ ελόηεηα «Απνζήθε» (ή θσδηθόο 

επηβάξπλζεο) κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθό ηέινο αλά (ΛΠΜ) ιεπηή πιαζηηθή ζαθνύιαο κεηαθνξάο» ην νπνίν 

θαη ζα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα πνπ ζα αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ζηα παξαζηαηηθά. 

 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηεο ινγηζηηθήο (γέθπξεο) πξνθεηκέλνπ 

λα απεηθνληζηεί ην ηέινο κεηαθνξάο ζηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνύο ηεο ινγηζηηθήο. 

 

ε θάζε πεξίπηωζε ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηελ εηαηξεία πνπ ηνπο ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά 

γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηωλ παξαπάλω. 
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2. Πξνζαξκνγή γηα ηηο αλάγθεο ηηκνιόγεζεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο κεηαθνξάο κε πάρνο ηνηρώκαηνο από 

50 κέρξη 70 κηθξά 

 

Πξόθεηηαη γηα πώιεζε αλαισζίκσλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο. 

Όζνη ρξεζηκνπνηνύλ κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθώλ πώιεζεο ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν θσδηθό κε πεξηγξαθή «πιαζηηθή ζαθνύια κεηαθνξάο πάρνπο 50 έσο 70 κm» ην 

νπνίν θαη ζα αλαθέξνπλ ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο αλαγξάθνληαο ηελ πνζόηεηα θαη ηελ ηηκή πώιεζεο ηνπ. 

Λνγηθά ε ηηκή πώιεζεο ζα θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ην θόζηνο αγνξάο ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 3Β ηεο απόθαζεο 180036/952/2017 ή ηηκνιόγεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε δσξεάλ 

δηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν γηα  επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο ζηα πιαίζηα δξάζεσλ 

ζπιινγήο πξνο αλαθύθισζε ησλ ιεπηώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο. 

 

  

 Τπνινγηζκόο «πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο» θαη Φ.Π.Α  
 

Σν ηέινο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

α) Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 ην πεξηβαιινληηθό ηέινο γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο 

κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηηκή ηωλ 3 ιεπηώλ θαη, 

 

β) Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 ην πεξηβαιινληηθό ηέινο γηα ηηο ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ηηκή ησλ 7 ιεπηώλ. 

 

γ) Σα πνζά ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, αλαγξάθνληαη κε ηξόπν δηαθξηηό θαη 

επαλάγλσζην ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο πξν ηνπ ΦΠΑ. 

 

εκείσζε: 

Σν άξζξν 19 ηνπ θώδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000) ζηελ παξάγξαθν 4 αλαθέξεη: 

 

«4. Σηη θοπολογηηέα αξία πεπιλαμβάνονηαι: 

β) οι κάθε είδοςρ θόποι, ηα δικαιώμαηα, οι ειζθοπέρ, ηα ηέλη ςπέπ ηος Δημοζίος ή ηπίηων και ηα ηέλη 

σαπηοζήμος, με εξαίπεζη ηο θόπο ηος παπόνηορ νόμος.» 

 

ύκθωλα κε ηελ παξαπάλω δηάηαμε αιιά θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΠΟΛ.1211/2017 ην εηδηθό 

πεξηβαιινληηθό ηέινο ππόθεηηαη ζε Φ.Π.Α..  

 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000) έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα κελ ρξεώζεη ηνλ Φ.Π.Α. ζηα εθδηδόκελα παξαζηαηηθά πώιεζεο (πρ: απαιιαζζόκελνη 

άξζξνπ 39 κε αθαζάξηζηα έζνδα έσο 10.000 επξώ ή ιήςε εηδηθνύ απαιιαθηηθνύ) ε απαιιαγή απηή 

θαηαιακβάλεη θαη ην Φ.Π.Α. ζην εηδηθό πεξηβαιινληηθό ηέινο. 

 

 

 Καηαβνιή είζπξαμε θαη απόδνζε ηνπ «πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο». 
 

Ο ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο, είζπξαμεο θαη απόδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο δηέπεηαη από 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4389/2016 (Α'/94).  

 

Δηδηθόηεξα: 

 

α) Κάζε έκπνξνο, ν νπνίνο δηαζέηεη ζηνλ θαηαλαιωηή ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο κεηαθνξάο, 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26783
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27747
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752


Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

ππνρξενύηαη αλά ηξίκελν, ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα θαη γηα πξώηε θνξά ζηηο 30 

Απξηιίνπ 2018, λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΑΓΔ δήιωζε απόδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο. 

 

Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα κία λέα ππνρξέωζε πνπ έρνπλ λα αληηκεηωπίζνπλ ηα πεξηζζόηεξα 

ινγηζηήξηα από ην λέν έηνο. 

 

Σν πεξηβαιινληηθό ηέινο αλαγξάθεηαη ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο εκπνξεπκάηωλ ή πξνϊόληωλ, θαη 

απνηππώλεηαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία πνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ν έκπνξνο. 

 

β) Ο έιεγρνο ηεο νξζήο απόδνζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηειώλ από ηνπο εκπόξνπο δηελεξγείηαη από ηελ 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΑΑΓΔ) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4389/2016. Η ΑΑΓΔ ζα 

πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη εηδηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο απόδνζεο 

πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, ζην πεξηβάιινλ TAXISnet. 

 

  
Εκ του Φ.Σ.Α.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752

