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Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. 

 

Με βάση την απόφαση 180036/952  (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017), από την 1/1/2018, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς 
που διαθέτουν στους καταναλωτές.  

Το περιβαλλοντικό αυτό τέλος υπολογίζεται ως εξής :  

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 στα 3 λεπτά ανά τεμάχιο,  

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 στα 7 λεπτά ανά τεμάχιο. 

Τέλος, τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να αναγράφονται με τρόπο 
διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.  

Οι οδηγίες παραμετροποίησης που περιγράφονται στο παρόν κείμενο ισχύουν για τις εγκαταστάσεις ATLANTIS 
E.R.P. που τηρούν διπλογραφικό σύστημα.  
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Παραμετροποίηση 
 

Βήμα 1ο 

Στην ενότητα της Γενικής Λογιστικής εισάγουμε νέο λογαριασμό στον οποίο θα συγκεντρώνεται η αξία του νέου 
ειδικού περιβαλλοντικού τέλους για τη διάθεση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς. 

Προτεινόμενη ανάπτυξη Λογαριασμού :   

54-11  Λοιποί Φόροι-Τέλη Πωλήσεων  

54-11-01 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς  (χονδρικές πωλήσεις) 

54-11-04 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς  (λιανικές πωλήσεις) 

54-11-01-0024 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με ΦΠΑ 24% (χονδρικές πωλήσεις) 

54-11-04-0024 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με ΦΠΑ 24% (λιανικές πωλήσεις) 

Για τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., στους λογαριασμούς 54-11-01-0024 και 54-11-04-0024, 
δηλώνουμε την ίδια φορολογική κατηγορία που έχουμε και στον λογαριασμό των πωλήσεων εμπορευμάτων. 

 

 

Βήμα 2ο 

Δημιουργία νέων ειδών αποθήκης 

Στην ενότητα της Αποθήκης δημιουργούμε δύο νέα είδη, ένα για τις Πλαστικές Σακούλες και ένα για το 
Περιβαλλοντικό Τέλος, ως εξής: 

Α) Στο είδος [Περιβαλλοντικό Τέλος], δηλώνουμε κατηγορία ΦΠΑ 24% και στο πεδίο [Λογαριασμός Πωλήσεων] της 
Γενικής Λογιστικής συμπληρώνουμε το 54-11. 

 

Στις τιμές συμπληρώνουμε την τιμή χονδρικής (0,03 για το 2018) και την αντίστοιχη τιμή λιανικής. 



 

 

3 

 

 

 

 

Β) Το είδος [Πλαστικές σακούλες], θα πρέπει να συνδεθεί με το προηγούμενο είδος [Περιβαλλοντικό Τέλος]. Έτσι 
αφού το καταχωρήσουμε ως είδος, ξαναμπαίνουμε από μεταβολή στα σταθερά του στοιχεία, για να δηλώσουμε τα 
εξής : 

- Στην οθόνη [Σύνθεση / Εναλλακτικά], ως συστατικά στη [Σύνθεση], εισάγουμε το ίδιο είδος [Πλαστικές Σακούλες] 
και επιπλέον το είδος [Περιβαλλοντικό Τέλος]. 

 

- Στην οθόνη [Ειδικά στοιχεία] ενεργοποιούμε το πεδίο [Αντικατάσταση είδους από συστατικά σε πωλήσεις] 

 

Σημείωση : Σε περίπτωση που στις πωλήσεις, κατά την πώληση των σακουλών, δεν επιθυμούμε να επιβαρυνθεί ο 
πελάτης με επιπλέον αξία (πέραν του υποχρεωτικού περιβαλλοντικού τέλους), δεν θα πρέπει να συμπληρώσουμε 
τις προτεινόμενες τιμές (χονδρικής / λιανικής) .  
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Παράδειγμα 

Στις  02/01/2018  με το  παραστατικό  00ΤΔΑ0000039, ο πελάτης χρειάζεται και δύο πλαστικές σακούλες για τη 
μεταφορά των ειδών που αγοράζει. 

Το παραστατικό καταχωρείται όπως συνήθως και συμπληρώνεται επιπλέον στις γραμμές το είδος [Πλαστικές 
Σακούλες] με την ζητούμενη ποσότητα. Κατά την αλλαγή γραμμής, γίνεται η αντικατάσταση του είδους, 
εμφανίζοντας επιπλέον και το είδος [Περιβαλλοντικό Τέλος] με τις κατάλληλες τιμές, ενώ με την καταχώρηση του 
παραστατικού, θα δημιουργεί και το σχετικό άρθρο στην ενότητα της Γενικής Λογιστικής: 

 

 

 


