
27/12/2017 ΠΟΛ. 1211/2017 (20/12/2017)-Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβα…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=6ADE8F7A93FAF580.1D031AEA53&version=2017/12/20 1/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1211

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών,
περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε ότι έχει εκδοθεί η αριθµ. 180036/952/10.8.2017/ΦΕΚ 2812 Β΄ Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, µε την
οποία επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεµάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας µεταφοράς
εµπορευµάτων ή προϊόντων. Σχετικά µε την αναγραφή της αξίας του ως άνω περιβαλλοντικού τέλους στα παραστατικά πωλήσεων,
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α της υπόψη Κ.Υ.Α. καθορίζεται η υποχρέωση αναγραφής της
αξίας του περιβαλλοντικού τέλους, η οποία ανέρχεται σε τρία (3) λεπτά, προ του Φ.Π.Α., από την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε επτά (7) λεπτά,
προ του Φ.Π.Α., από την 1η Ιανουαρίου 2019, µε τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2018, 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 βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 12 του Ν. 4308/2014 , κατά περίπτωση, αναγράφεται, κατά τα οριζόµενα
στην υπόψη Κ.Υ.Α. επιπλέον η αξία του επιβαλλόµενου περιβαλλοντικού τέλους προ του Φ.Π.Α., µε κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε
περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο,.

3. Ειδικά για την αναγραφή του περιβαλλοντικού τέλους στα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα οποία υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 , εκδίδονται µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, παρέχονται οι
ακόλουθες οδηγίες:

Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης µε χρήση ΕΑΦΔΣΣ, 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 ΑΔΗΜΕ 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».

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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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 ΑΔΗΜΕ 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.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


