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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διευκρινήσεις σχετικά με την επιβολή εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.
4736/2020

ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Νόμου 4736/2020 (Α’ 200) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις»
β) Οι διατάξεις του άρθρου 106 (περ. β’ της παρ. 1) του Νόμου 4819/2021
(Α’ 129),
γ) Το Άρθρο 77 του Νόμου 4876/2021 του Υπουργείου Υγείας που
δημοσιεύτηκε (23/12/2021): «Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της
εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020»
δ) Η Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1251/20-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 5982) σχετικά
με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας
περιβάλλοντος για συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200), σχετικά
με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4819/2021 (α, β σχετικά), από την 1η
Ιανουαρίου 2022 αρχίζει η εφαρμογή της επιβολής εισφοράς προστασίας
του περιβάλλοντος σε ορισμένες συσκευασίες που διατίθενται προς άμεση
κατανάλωση, με σκοπό την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, ώστε να
αναστραφεί η αυξητική τάση στην κατανάλωση πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του Ν. 4736/2020 αναφέρεται ότι από την 1η
Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα
πλαστικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι - ΜΕΡΟΣ A΄ του
Νόμου 4736/2020 και αφορούν:
1) Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των
καπακιών τους.
2) Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα,
εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:
α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του
καταστήματος,
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β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και
γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως
μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που
χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση
κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που
περιέχουν τρόφιμα.
Η εισφορά επιβάλλεται στα ανωτέρω προϊόντα στο σημείο πώλησης 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. Διευκρινήσεις
σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης και της απόδοσης δίνονται από την
ΑΑΔΕ (σχετικό δ και διευκρινιστικές εγκύκλιοι).
Διευκρινίζεται ότι η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος επιβάλλεται στα
κυπελλάκια για ποτά και στους περιέκτες τροφίμων, των οποίων η πλήρωση
με ποτό ή τρόφιμα αντίστοιχα πραγματοποιείται στο σημείο πώλησης
στον τελικό καταναλωτή, ήτοι κατά την πώληση των τροφίμων και των
ποτών για άμεση κατανάλωση.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά κυπελάκια για ποτά ή περιέκτες τροφίμων
για προϊόντα που πωλούνται συσκευασμένα από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
και για τα οποία δεν πραγματοποιείται πλήρωση στο σημείο πώλησης, όπως
κυπελάκια γιαουρτιού και επιδορπίων. Επίσης, δεν αφορά κυπελάκια για ποτά ή
περιέκτες τροφίμων που πωλούνται άδεια από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.
Για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή και
διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών έχουν εκδοθεί οι
‘Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά
προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον’ (2021/C 216/01), καθώς και
το Άρθρο 77 του Νόμου 4876/2021 (σχετικό γ).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:
Α) ΚΥΝΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Email: secretariat@vicepresident.gov.gr
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Email: ministeroffice@minfin.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Email: deputyminister-secr@minfin.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Email: yfyp.fpdp@minfin.gr
Email: yfyp-secr@minfin.gr
ΑΑΔΕ
Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής
gov.office@aade.gr
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
a.stavropoulou1@aade.gr
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Email: minister.sec@mnec.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Email: d.secretary@mnec.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Email: deputy.minister@mnec.gr
Email: c.dimas@mnec.gr
ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Email: dimea.ypanep@mnec.gr
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: secmin@ypen.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Email: secdepmin.per@ypen.gr
Email: secdepmin.envr@ypen.gr
ΥΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: n.michal@prv.ypeka.gr
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Gensec.wst@ypen.gr
ΕΟΑΝ
info@eoan.gr
ΚΕΔΕ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
info@kedke.gr
ΕΝΠΕ: ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
info@enpe.gr

Β) ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΕΒ ΣΎΝΔΕΣΜΟς ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ
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info@sev.org.gr
ΣΕΒΤ: ΣΎΝΔΕΣΜΟς ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
sevt@sevt.gr
ΣΒΠΕ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
info@ahpi.gr
ΣΥΒΙΠΥΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
info@pac.gr
ΕΒΕΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ AΘΗΝΩΝ
info@acci.gr
ΒΕΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΕΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
info@acsmi.gr
ΣΕΛΠΕ: ΣΎΝΔΕΣΜΟς ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ & ΛΙΑΝΙΚΉς ΠΩΛΉΣΕΩς ΕΛΛΆΔΟς
selpe@selpe.gr
ΙΕΛΚΑ: Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
info@ielka.gr
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