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1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Γ΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ
Σαρ.Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10
Σαρ.Κώδηθαο: 10184 Αζήλα
Πιεξνθνξίεο: Α.Λνπγθάλε
Σειέθσλν : 210 3610065
Fax
: 210 3615052
Email
: d.eleg7@mofadm.gr
Url
: www.aade.gr

Αθήνα, 20 Γεθεκβξίνπ 2017
ΠΟΛ. 1211

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

2. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Δ΄- ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ
Σαρ.Γ/λζε : Υαλδξή 1
Σαρ.Κώδηθαο: 18346 Μνζράην
Πιεξνθνξίεο: Γ. Υαληδεγηάλλε
Σειέθσλν : 210 4802648
Email
: secre_dyphly@aade.gr

ΘEMA: Παροτή οδηγιών για ηην αναγραθή ηοσ επιβαλλόμενοσ, ζηη διάθεζη
λεπηών

πλαζηικών

ζακοσλών,

περιβαλλονηικού

ηέλοσς

επί

ηων

εκδιδόμενων παραζηαηικών πωλήζεων.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε όηη έρεη εθδνζεί ε αξηζκ.
180036/952/10.8.2017/ΦΔΚ 2812 Β΄ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζόδσλ, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ε θαηαβνιή
πεξηβαιινληηθνύ

ηέινπο

αλά

ηεκάρην

ιεπηήο

πιαζηηθήο

ζαθνύιαο

κεηαθνξάο

εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ. ρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή ηεο αμίαο ηνπ σο άλσ
πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο ζηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα:
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1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1.2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3Α ηεο
ππόςε Κ.Τ.Α. θαζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε αλαγξαθήο ηεο αμίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ
ηέινπο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε ηξία (3) ιεπηά, πξν ηνπ Φ.Π.Α., από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018
θαη ζε επηά (7) ιεπηά, πξν ηνπ Φ.Π.Α., από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019, κε ηξόπν δηαθξηηό θαη
επαλάγλσζην ζηα παξαζηαηηθά πώιεζεο.
2. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018, ζηα παξαζηαηηθά πσιήζεσλ
(ηηκνιόγηα πώιεζεο θαη ζηνηρεία ιηαληθήο πώιεζεο) ζηα νπνία απνηππώλεηαη δηαθξηηά ε
δηάζεζε ιεπηώλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, πέξαλ
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ πεξηερνκέλνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 12
ηνπ λ. 4308/2014, θαηά πεξίπησζε, αλαγξάθεηαη, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ ππόςε Κ.Τ.Α.
επηπιένλ ε αμία ηνπ επηβαιιόκελνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο πξν ηνπ Φ.Π.Α., κε θάζε
πξόζθνξν, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε δηαθξηηό θαη επαλάγλσζην ηξόπν,.
3. Δηδηθά γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο ζηα ζηνηρεία ιηαληθήο πώιεζεο,
ηα νπνία ππνρξεσηηθά, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
4308/2014, εθδίδνληαη κε ηε ρξήζε θνξνινγηθώλ ειεθηξνληθώλ κεραληζκώλ, παξέρνληαη
νη αθόινπζεο νδεγίεο:
Α. ε θάζε πεξίπησζε έθδνζεο παξαζηαηηθώλ πώιεζεο κε ρξήζε 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. ζπληειεζηή Γ (θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α.) 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 εκπνξηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθδίδεη ηα παξαζηαηηθά,
ώζηε όηαλ δηαηίζεηαη κηα ιεπηή πιαζηηθή ζαθνύια κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή
πξντόλησλ, λα εκθαλίδεηαη απηόκαηα, σο παξειθόκελν είδνο, ην πεξηβαιινληηθό ηέινο κε
Φ.Π.Α. ζπληειεζηή Γ (θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α.), ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Β. ηελ πεξίπησζε έθδνζεο απνδείμεσλ εζόδνπ κε ρξήζε ΑΓΖΜΔ ή ΦΣΜ, πξέπεη λα
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό εηδώλ ηνπ ΦΖΜ, ώζηε ην
πεξηβαιινληηθό ηέινο λα είλαη έλα δηαθξηηό είδνο πνπ ππόθεηηαη ζε Φ.Π.Α. ζπληειεζηή Γ
(θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α.), ην νπνίν ζα αλήθεη ζε έλα λέν δηαθξηηό «ΣΜΖΜΑ» κε
όλνκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 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. ζπληειεζηή Γ (θαλνληθό ζπληειεζηή
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Φ.Π.Α.) θαη κε πνζόηεηα ηζάξηζκε ηεο πνζόηεηαο ησλ δηαηεζέλησλ πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ
κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ.
Δηδηθά ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε έθδνζεο απνδείμεσλ εζόδνπ κε ρξήζε ΑΓΖΜΔ ή
ΦΣΜ, πνπ έρνπλ δηαρείξηζε παξειθνκέλσλ εηδώλ θαη πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηεζεί ε
δηαδηθαζία, ζθόπηκν είλαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό εηδώλ
ηνπ ΦΖΜ, ώζηε ην πεξηβαιινληηθό ηέινο λα είλαη έλα δηαθξηηό είδνο πνπ ππόθεηηαη ζε
Φ.Π.Α. ζπληειεζηή Γ (θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α.), ην νπνίν ζα αλήθεη ζε έλα λέν
δηαθξηηό «ΣΜΖΜΑ» κε όλνκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΣΔΛΟ» θαη επηπιένλ απηό ην είδνο
ζα είλαη παξειθόκελν ηεο ιεπηήο πιαζηηθήο ζαθνύιαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη
πξντόλησλ κε μερσξηζηή ηηκή. Με απηέο ηηο ξπζκίζεηο, θαηά ηελ δηάζεζε ιεπηήο πιαζηηθήο
ζαθνύιαο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ, απηόκαηα ζα εκθαλίδεηαη σο πσιεζέλ
είδνο θαη ην πεξηβαιινληηθό ηέινο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι.

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

1.
2.
3.
4.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’
Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ & Αμηνιόγεζεο Διέγρσλ & Δξεπλώλ (ΓΗ.ΠΑ.Δ.Δ.)
Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.)
Γ.ΤΠ.ΖΛ.Τ (γηα αλάξηεζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)

ΙΙ.

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απνδέθηεο πίλαθα Α΄, Β΄, Ζ΄
Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο
Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε (Πίλαθαο Ε’)
Π.Ο.Δ.-Γ.Ο.Τ.
ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ θαη Καηαζθεπαζηώλ Σακεηαθώλ πζηεκάησλ (.Δ.Κ.Σ.)

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα Γ΄
Γ.ΤΠ.ΖΛ.Τ – Σκήκα Δ΄
Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
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