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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2812, από 01/01/2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή 

περιβαλλοντικού τέλους, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας 0,04 € (0,03+ΦΠΑ), τις 

οποίες προμηθεύονται κατά την αγορά προιόντων.  

Για την αντιμετώπιση του θέματος (και αφού εγκαταστήσετε τη σχετική αναβάθμιση της 

εφαρμογής): 

 Δημιουργήσαμε ένα νέο είδος στην αποθήκη 4 με περιγραφή «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ» και Barcode 1211, στην κατηγορία ΦΠΑ 24% και τελική τιμή 0,04€. 

 Το είδος αυτό θα πρέπει να προστίθεται από τον χειριστή σαν ξεχωριστή γραμμή 

στην απόδειξη λιανικής με ποσότητα ίση με τον αριθμό των σακουλών που δίνετε 

στον πελάτη. 

Δείτε τα παραδείγματα στις επόμενες εικόνες: 

 Στην οθόνη λιανικής της έκδοσης Dioscourides Xpress 

 

 

 Στην οθόνη της έκδοσης Dioscourides Win 
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Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνεται στην απόδειξη σαν ξεχωριστή χρέωση (είδος) το 

περιβαλλοντικό τέλος.  

Χρήσιμη συμβουλή : Για την ευκολία της καταχώρησης της γραμμής αυτού του είδους 

χρησιμοποιήστε στην αναζήτηση (αντί των αρχικών της περιγραφής:  ΠΕΡΙΒΑΛ..) το εικονικό 

Barcode 1211 

 Όσοι έχετε φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση των παραστατικών λιανικής δεν 

χρειάζεστε κάτι άλλο. 

Όσοι έχετε ανεξάρτητες ταμειακές μηχανές, θα πρέπει να συννενοηθείτε με τον 

προμηθευτή της ταμειακής μηχανής για τη δημιουργία νέου τμήματος. 

ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ  
 

Στην έκδοση του ημερήσιου ταμείου για το λογιστή σας, η αποτύπωση των σχετικών ποσών 

που αφορούν το περιβαλλοντικό τέλος,  θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

 

Ο λογιστής σας θα πρέπει να αφαιρεί τα συγκεκριμένα ποσά από το συνολικό τμήμα των 

πωλήσεων της κατηγορίας ΦΠΑ 24%, και να τα καταγράφει σε ξεχωριστή στήλη. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Όσοι έχουν προμηθευτεί και χρησιμοποιούν το ενσωματωμένο υποσύστημα «Εσόδων – 

Εξόδων», και αφού εκτελέσουν την καθιερωμένη μεταφορά των κινήσεων θα έχουν 
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αυτόματα, ανάλυση των εσόδων που αφορούν στο περιβαλλοντικό τέλος, σε χωριστή 

γραμμή. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε νέο κωδικό κατηγορίας εσόδων (ΚΕΕ) 975.  

Δείτε την ακόλουθη εικόνα: 

 

 

 


