Διαχειριση Εισφορας Ανακύκλωσης
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 112145 της 16/12/2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1916/Β/24-12-2004, η
(Χρηματική) Εισφορά Ανακύκλωσης αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα
στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν (ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, συσσωρευτές,
ελαστικά κλπ), εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες επιτηδευματίες.
Επομένως, υπόχρεος είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας, όταν εκδίδει παραστατικό πώλησης προς τον
χονδροπωλητή. Στην συνέχεια η εισφορά ανακύκλωσης, αποδίδεται στον φορέα ανακύκλωσης βάση της
σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, ενώ η χρέωσή της θα πρέπει να
περιλαμβάνεται στη λιανική τιμή του είδους. Να σημειωθεί ότι στο ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης
υπολογίζεται ΦΠΑ.
Στο Capital υπολογίζεται αυτόματα στα παραστατικά το ποσό της εισφοράς ανακύκλωσης, ακολουθώντας
τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1ο
Σχεδιάστε την «Εισφορά Ανακύκλωσης» στην εργασία: Πίνακες > Πωλήσεις > Έξοδα / Φόροι πωλήσεων,
επιλέγοντας Τρόπο υπολογισμού: «Ποσότητα Χ Συντελεστής», Είδος υπολογισμού: «Κατά είδος», ΦΠΑ
από γραμμή είδους: «ΝΑΙ», Περιλαμβάνεται στις τιμές: «Λιανικής», Ειδικός φόρος: «OXI» και Συμμετέχει
σε ΜΥΦ / ΚΕΠΥΟ: «ΝΑΙ». Τα στοιχεία myDATA δεν συμπληρώνονται στους φόρους κατά είδος.

Βήμα 2ο
Στο σχεδιασμό των παραστατικών πώλησης, που πρέπει να υπολογιστεί η εισφορά, καθορίστε στα «Έξοδα
πωλήσεων» την «Εισφορά Ανακύλωσης» που σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα (Οργάνωση >
Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης).

Βήμα 3ο
Συνδέστε την «Εισφορά Ανακύκλωσης» με τα είδη αποθήκης που τα αφορά (Διαθέσιμοι πόροι >
Αποθέματα > Στοιχεία ειδών). Επιπλέον, συμπληρώστε το πεδίο «Συντελεστής» για κάθε είδος.

Αν υπάρχουν πελάτες για τους οποίους ΔΕΝ πρέπει να υπολογιστεί η «Εισφορά Ανακύκλωσης», θα πρέπει
να καθοριστεί αυτό στα σταθερά τους στοιχεία (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες > Στοιχεία πελατών).

Βήμα 4ο
Για την εκτύπωση της αξίας της «Εισφοράς Ανακύκλωσης», θα πρέπει στις φόρμες εκτύπωσης να
σχεδιαστεί πεδίο με την ειδική συνάρτηση ITEMLINETAXVALUE και παράμετρο τον κωδικό του εξόδου
(Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Φόρμες εκτύπωσης > Παραστατικά πώλησης).

Κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού πώλησης η «Εισφορά Ανακύκλωσης» υπολογίζεται αυτόματα
στα έξοδα του παραστατικού:

Κατά την εκτύπωσή του αξία της «Εισφοράς Ανακύκλωσης» κάθε είδους εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο:

Τα παραστατικά αυτά σε σχέση με την «Εισφορά Ανακύκλωσης» πρέπει να ενημερώνουν διακριτούς
λογαριασμούς στην Γενική λογιστική, τόσο ως προς την αξία της όσο και ως προς το ΦΠΑ της:

Τέλος, στα myDATA η «Εισφορά Ανακύκλωσης» ενσωματώνεται με τις αξίες των ειδών:

