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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 4736/2020 (Α΄ 200), καθώς και της διαδικασίας
επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής.

2

Επιβολή πολλαπλών τέλων για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων στον BUTT ADEEL του ISHAQ
BUTT και της KOSAR ΒΙΒΙ και στον MOUZAMEL
ASHED του MAMAD RIAZ και της NEZIRA ΒΙΒΙ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1251
(1)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 4736/2020 (Α΄ 200), καθώς και της διαδικασίας
επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 19
του ν. 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904
σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 200),
β) των άρθρων 106, 107 και 108 του ν. 4819/2021
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/
ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την
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προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες
ρυθμίσεις» (Α’129),
γ) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα του
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41
αυτού.
δ) του ν. 4174/2013 « Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄170) και ιδίως των άρθρων 6,
18, 19 και 20.
ε) των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό»
(Α΄143).
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/
23.10.2020, απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).
στ) της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου
του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (A’ 222), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130 και Β΄372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. Α΄της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπ ΄αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ΄αρ. 39/3/
30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπ΄αρ. 5294
ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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4. Την υπό στοιχεία 2/100546/ΔΠΓΚ/12.10.2021 απόφαση που τροποποιεί την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.07.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού
προϋπολογισμού» (Β΄4727).
5. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα και της
διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, όπως το υπόδειγμα που
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο επιβολής, είσπραξης
και απόδοσης αυτής.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά
προϊόντα μίας χρήσης, όπως αυτά απαριθμούνται στο
Α΄ Μέρος του Παραρτήματος I του ν. 4736/2020 που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών
κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ. του άρθρου 2
της υπό στοιχεία Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης
του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ. 5.Γ. της ανωτέρω απόφασης, οι
οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.
3. Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα
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ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά.
4. Η δήλωση απόδοσης της εισφοράς υποβάλλεται
από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση
κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που
ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά, αποκλειστικά
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω
διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (aade.gr), η οποία είναι και
η καταληκτική προθεσμία για την απόδοσή της.
Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται
σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
5. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης,
αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά
μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (myaade.gr).
Κατ’ εξαίρεση, για όσες Δ.Ο.Υ. δεν υποστηρίζεται η συγκεκριμένη εφαρμογή ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης
αδυναμίας λειτουργίας της, η τροποποιητική δήλωση
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
6. Οι εισπράξεις της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, εισάγονται στον
Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου «Α.Λ.Ε. 1110903002».
7. Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης καθώς
και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης της
εισφοράς αυτής διέπονται από τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013),
όπως ισχύουν.
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ƕƏƑƏƋƏƃƉƊƏ ƅƓƏƒ: ………………….
ƁƑ. ƕƁƊ: …………………………………..

ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ

ƁƑƉƈ. ƄƇƋ: ………………………………..
Ƈƌ/ƍƉƁ ƔƐƏƂ.ƄƇƋ.: ………………..
1Ə

ƓƑƉƌƇƍƏ

2Ə

3Ə

4Ə

ƄƇƋƘƒƇ
ƁƐƏƄƏƒƇƒ ƅƉƒƕƏƑƁƒ ƐƑƏƒƓƁƒƉƁƒ ƓƏƔ
ƐƅƑƉƂƁƋƋƏƍƓƏƒ ƃƉƁ ƓƁ ƐƋƁƒƓƉƊƁ ƐƑƏƙƏƍƓƁ
ŸưƧưƮ 4 ƳƮƴ ƍ.4736/2020 (ƁŶ200)
ƒƓƏƉƖƅƉƁ ƔƐƏƖƑƅƏƔ
ƅƐƘƍƔƌƏ:
ƅƐƘƍƔƌƉƁ:

ƏƍƏƌƁ:
ƌƏƑƕƇ ƅƐƉƖ/ƒƇƒ
(Əƅ,ƅƅ,ƅƐƅ,Ɓƅ ƩƪƯ):

ƄƉƅƔƈƔƍƒƇ/ƅƄƑƁ (ƮƣƻƱ, ƠưƨƧƫƻƱ, ƳƩ, ƐƻƪƦ)

1
2
3
4

Ɓ.ƕ.ƌ.:
ƓƇƋ.:

ƒƓƏƉƖƅƉƁ ƍƏƌƉƌƏƔ ƅƊƐƑƏƒƘƐƏƔ
ƅƐƘƍƔƌƏ Ż ƅƐƘƍƔƌƉƁ:
ƄƉƅƔƈƔƍƒƇ/ƅƄƑƁ (ƮƣƻƱ, ƠưƨƧƫƻƱ, ƳƩ, ƐƻƪƦ):

Ɓ/Ɓ

ƏƍƏƌƁ ƐƁƓƅƑƁ:

ƏƍƏƌƁ:

Ɓƕƌ:
ƏƍƏƌƁ ƐƁƓƅƑƁ:
ƓƇƋ.:

ƐƏƒƏƓƇƓƁ
ƒƅ
ƓƅƌƁƖƉƁ
(1)

ƅƉƄƏƒ*
ƐƋƁƒƓƉƊƏƔ ƐƑƏƙƏƍƓƏƒ

ƁƎƉƁ
ƅƉƒƕƏƑƁƒ**
ƁƍƁ ƓƅƌƁƖƉƏ
(2)

ƒƔƍƏƋƉƊƇ ƅƉƒƕƏƑƁ
(3)
(1)x(2)

ƊƔƐƅƋƋƁƊƉ ƃƉƁ ƐƏƓƁ
ƊƁƋƔƌƌƁ/ƊƁƐƁƊƉ ƊƔƐƅƋƋƏƔ
ƐƅƑƉƅƊƓƇƒ ƓƑƏƕƉƌƘƍ
ƊƁƋƔƌƌƁ/ƊƁƐƁƊƉ ƐƅƑƉƅƊƓƇ ƓƑƏƕƉƌƘƍ
ƃƅƍƉƊƏ ƒƔƍƏƋƏ
Ə ƄƇƋƘƍ

Ə ƋƏƃƉƒƓƇƒ

Ə ƐƁƑƁƋƁƂƘƍ

Ɓ.Ɩ.Ɗ./ƅƓƏƒ ……………..

*ƌƜưƮƱ Ɓ, ƐƠưƛưƳƦƫƠ Ɖ, Ƭ. 4736/2020 (ƁŶ200)
**0,04 € ƪƤƯƳƛ ƠƯƻ ƳƦƬ 1Ʀ ƉƠƬƮƴƠưƞƮƴ 2022
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
I

(2)
Επιβολή πολλαπλών τέλων για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων στον BUTT ADEEL του ISHAQ
BUTT και της KOSAR ΒΙΒΙ και στον MOUZAMEL
ASHED του MAMAD RIAZ και της NEZIRA ΒΙΒΙ.
Με την υπό στοιχεία 21GRYP08320000021-7/01.12.2021
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
του Τελωνείου Οινόης: α) επιβάλλονται κατ' άρθρα 152
και 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, γεννηθέντα την 6-10-1988 στο Πακιστάν,
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BUTT ADEEL του ISHAQ BUTT και της KOSAR ΒΙΒΙ, με
Α.Φ.Μ. 500046172, και στον γεννηθέντα την 1-3-1994
στο Πακιστάν, MOUZAMEL ASHED του MAMAD RIAZ και
της NEZIRA ΒΙΒΙ, με Α.Φ.Μ. 500046160, ως προσωπικά
υπεύθυνους πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών
χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι (€ 36,00),
ήτοι εν συνόλω ποσό χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι
ευρώ (€ 1.536,00) και β) μερίζονται ισομερώς στους
ανωτέρω υπαίτιους της λαθρεμπορίας το ως άνω ποσό
των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00), καθιστώντας
έκαστο: α) προσωπικά υπεύθυνο για ποσό € 750,00,
β) αλληλέγγυα υπόχρεο για την καταβολή της προσωπικής οφειλής του ετέρου.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02059822012210004*

