
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Με έγγραφο που εστάλη από την ΕΣΕΕ ενηµερώνει, ότι αναρτήθηκε στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε, η 

ΠΟΛ υπ’ αριθµ.1211/20-12-2017 µε θέµα «Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόµενου, στη 

διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόµενων παραστατικών 

πωλήσεων» (επισυνάπτεται στην παρούσα), η οποία υπογράφεται από τον ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή.  

Όπως έχουµε ήδη ενηµερώσει τα µέλη µας µε παλιότερη εγκύκλιο µε βάση την ΚΥΑ 180036/952/2017 (ΦΕΚ 

2812Β) από την 1η Ιανουαρίου 2018 δεν θα διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες 

µεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεµάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας 

µεταφοράς, για την διάθεση της στους καταναλωτές.  Το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης 

εµπορευµάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση.  

Η ΕΣΕΕ, αντιλαµβανόµενη την ανησυχία των επιχειρήσεων για την εφαρµογή του νέου πλαισίου και την 

ύπαρξη κίνδυνου να επιβαρυνθούν, χωρίς δική τους ευθύνη, µε σηµαντικά πρόστιµα και διοικητικές κυρώσεις 

, άσκησε πολύ µεγάλη πίεση προκειµένου να εκδοθούν διευκρινήσεις, σχετικά µε τις τροποποιήσεις που θα 

απαιτηθούν στις ταµειακές µηχανές και στα λογιστικά λογισµικά, ώστε να ξεκινήσει οµαλά, από 1ης 

Ιανουαρίου 2018,η εφαρµογή του νέου πλαισίου.  

Σε απάντηση των ενεργειών της ΕΣΕΕ, εκδόθηκε η ανωτέρω ΠΟΛ, η οποία διευκρινίζει πως θα γίνεται γενικά 

η αναγραφή και η αποτύπωση του περιβαλλοντικού τέλους. 

Συγκεκριµένα αναφέρουµε τα κάτωθι: 

Στα παραστατικά πωλήσεων (τιµολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) στα οποία αποτυπώνεται 

διακριτά η διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, πέραν των 

στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχοµένου θα αναγράφεται, επιπλέον η αξία του επιβαλλόµενου 

περιβαλλοντικού τέλους προ του Φ.Π.Α., µε κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και 

ευανάγνωστο τρόπο. 

Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης µε χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ, κατά την διάθεση λεπτών 

πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, µε µέριµνα του χειριστή, το 

περιβαλλοντικό τέλος να εµφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ 

(κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και µε ποσότητα ισάριθµη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών 

σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων. 

Προκειµένου να αυτοµατοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιµο είναι να γίνουν κατάλληλες ρυθµίσεις 

στην εφαρµογή εµπορικής διαχείρισης που εκδίδει τα παραστατικά, ώστε όταν διατίθεται µια λεπτή πλαστική 

σακούλα µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, να εµφανίζεται αυτόµατα, ως παρελκόµενο είδος, το 

περιβαλλοντικό τέλος µε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου µε χρήση Α∆ΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 

ρυθµίσεις στον προγραµµατισµό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος 

που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο 

διακριτό «ΤΜΗΜΑ» µε όνοµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ». 

Κατά την διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων, θα πρέπει, µε 

µέριµνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εµφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται 

σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.) και µε ποσότητα ισάριθµη της ποσότητας των 

διατεθέντων πλαστικών σακουλών µεταφοράς εµπορευµάτων ή προϊόντων. 

Ειδικά στην εξαιρετική περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου µε χρήση Α∆ΗΜΕ ή ΦΤΜ, που έχουν 

διαχείριση παρελκοµένων ειδών και προκειµένου να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία, σκόπιµο είναι να γίνουν 

οι απαραίτητες ρυθµίσεις στον προγραµµατισµό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα 



 

διακριτό είδος που υπόκειται σε Φ.Π.Α. συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.), το οποίο θα ανήκει σε 

ένα νέο διακριτό «ΤΜΗΜΑ» µε όνοµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» και επιπλέον αυτό το είδος θα είναι 

παρελκόµενο της λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς εµπορευµάτων και προϊόντων µε ξεχωριστή τιµή. 

Με αυτές τις ρυθµίσεις, κατά την διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς εµπορευµάτων ή 

προϊόντων, αυτόµατα θα εµφανίζεται ως πωληθέν είδος και το περιβαλλοντικό τέλος. 

Υπενθυµίζουµε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του νέου πλαισίου από τους συναδέλφους, 

δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται κάποια παράταση για την εφαρµογή του και οι κυρώσεις είναι σηµαντικές, 

καθώς προβλέπεται διοικητικό πρόστιµο από 200 µέχρι 5.000 ευρώ, ανάλογα µε την βαρύτητα της 

παράβασης. 

 

 

 


