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Εισαγωγή 

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται στα Μέλη και στους Μετόχους της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος 

Λτδ και στόχο έχει τη βήμα προς βήμα καθοδήγησή τους ώστε να συμπληρώσουν 

σωστά και εύκολα τη Δήλωση για τις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές που έχουν 

διαθέσει στην αγορά. Η Δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται 

προς την ΑΦΗΣ μέχρι τις ημερομηνίες που αναφέρονται στη συνέχεια. Η Δήλωση 

παρέχεται σε μια φιλική προς το χρήστη μορφή, σχεδιασμένη στο κοινά 

χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα της Microsoft Excel.  

 
Τη Δήλωση της Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λτδ μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.afiscyprus.com.cy και θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

declarations@afiscyprus.com.cy. Για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση χρειαστείτε, 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Οργανισμό μέσω της παγκύπριας γραμμής 

εξυπηρέτησης 7000 2347 ή μέσω της ηλεκτρονική διεύθυνση: 

admin@afiscyprus.com.cy. 

 
Συστήματα Πληροφορικής 
 
Είναι σημαντικό όλες οι εταιρείες να διαμορφώσουν τα συστήματα πληροφορικής που 

διαθέτουν ανάλογα, για να μπορούν να τιμολογούν τους πελάτες λιανικής και να 

φαίνεται στο τιμολόγιο το τέλος ανακύκλωσης, αλλά και για να μπορούν εύκολα να 

εξάγουν από το Σύστημά τους πληροφορίες που θα δίνονται ως Δήλωση προς το 

Σύστημα.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afiscyprus.com.cy/
mailto:declarations@afiscyprus.com.cy
mailto:admin@afiscyprus.com.cy
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Χρονοδιαγράμματα για τη Δήλωση  
και τις Πληρωμές Τελών 

 
Οι Δηλώσεις προς το Σύστημα και οι αντίστοιχες χρεώσεις αρχίζουν από την 1η Μαΐου 

2009. Οι εταιρείες έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις ποσότητες που 

εισάγουν στην κυπριακή αγορά και κατά τη συμπλήρωση της 1ης τους Δήλωσης 

ενημερώνονται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν.  

 
 

Α’ Κατηγορία 

 
Οι εταιρείες της Α’ Κατηγορίας θα υποβάλλουν δήλωση κάθε Τρίμηνο. Ο πιο κάτω 

πίνακας δίνει την περίοδο στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η κάθε Δήλωση 

καθώς και το πότε αυτή θα πρέπει να παραδοθεί στο Σύστημα.  

 

Α/Α Περίοδος Αναφοράς Τελική Ημερομηνία Υποβολής 

1 Ιανουάριος - Μάρτιος 10 Απριλίου 

2 Απρίλιος - Ιούνιος 10 Ιουλίου 

3 Ιούλιος -Σεπτέμβριος 10 Οκτωβρίου 

4 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 10 Ιανουαρίου 

 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δήλωση θα υποβάλλεται μέχρι τις 10 Απριλίου και θα 

αναφέρεται στις πωλήσεις Ιανουαρίου - Μαρτίου, η δεύτερη θα υποβάλλεται μέχρι τις 

10 Ιουλίου και θα αναφέρεται στις πωλήσεις Απριλίου - Ιουνίου, η τρίτη θα 

υποβάλλεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και θα αναφέρεται στις πωλήσεις Ιουλίου - 

Σεπτεμβρίου και η τελευταία θα υποβάλλεται στις 10 Ιανουαρίου και θα αναφέρεται 

στις πωλήσεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Δήλωση θα 

ελέγχεται και στη συνέχεια θα εκδίδεται τιμολόγιο από το Σύστημα το οποίο θα είναι 

πληρωτέο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. 

 

 
Β’ Κατηγορία 
 
Οι εταιρείες της Β’ κατηγορίας θα υποβάλλουν Δήλωση μια φορά ανά έτος για το 

προηγούμενο έτος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών 

για τις εταιρείες αυτής της κατηγορίας. Η Δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται στο 

Σύστημα στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και θα αναφέρεται στις Ηλεκτρικές Στήλες 

και Συσσωρευτές που έχουν διατεθεί στην αγορά το προηγούμενο έτος. Μόνο στην 

περίπτωση του έτους 2009, η Δήλωση θα αναφέρεται στις Ηλεκτρικές Στήλες και 

Συσσωρευτές που είχαν διατεθεί στην αγορά από την 1η Μαΐου 2009 μέχρι και την 

31η Δεκεμβρίου 2009 και όχι στις Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές που είχαν 

διατεθεί στην αγορά ολόκληρο το έτος. Για τα υπόλοιπα έτη η κάθε Δήλωση θα 

αφορά το σύνολο του εκάστοτε έτους. Η πληρωμή των τελών θα γίνεται 30 μέρες 

μετά την έκδοση του τιμολογίου από το Σύστημα. 
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------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

Εισφορά ανά  Συνολική

Κατηγορία βάρους τεμάχιο € Τεμάχια εισφορά € Συνήθεις τύποι

Έως 5 γραμμάρια 0,02 0 0,00 Κομβιόσχημες

6 έως 30 γραμμάρια 0,04 0 0,00 ΑΑ/(L)R06, AAA/(L)R03, κλπ

31 έως 150 γραμμάρια 0,08 0 0,00 C/(L)R14, D/(L)R20, 4.5V/3(L)R12, 9V6(L)R61 F22 κλπ

Από 151 μέχρι 2000 γραμμάρια 0,40 0 0,00 Όλες οι μη επαναφορτιζόμενες μεταξύ 150 και 2000 γραμμαρίων

0 0,00

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

Κατηγορία βάρους Εισφορά ανά  Συνολική Συνήθεις τύποι

τεμάχιο € Τεμάχια εισφορά €

  

Έως 150 γραμμάρια 0,10 0 0,00 ΑΑ/ΝC06, AAA/NC03, C/NC14, D/NC20,9V/NC22 κλπ

Από 151 μέχρι 2000 γραμμάρια 0,40 0 0,00 Όλες οι επαναφορτιζόμενες μεταξύ 150 και 2000 γραμμαρίων

0 0,00

ΟΛΙΚΟ 0 0,00

ΦΠΑ 18% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ:

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Πως συμπληρώνεται η Δήλωση 
 
Η πιο κάτω Φόρμα αποτελεί τη Δήλωση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών που 

όλες οι εταιρείες, Μέλη και Μέτοχοι της Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λτδ πρέπει να 

συμπληρώνουν. 

 
Τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται στο πάνω μέρος, είναι η περίοδος 
στην οποία αναφέρεται η Δήλωση καθώς και το όνομα της εταιρείας που υποβάλλει 
τη Δήλωση. 
 

Όπως φαίνεται στη φόρμα, οι Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές έχουν χωριστεί σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: τις μη επαναφορτιζόμενες (μιας χρήσης) και τις 

επαναφορτιζόμενες. Οι μη επαναφορτιζόμενες έχουν χωριστεί σε τέσσερις 

υποκατηγορίες ανάλογα με το βάρος τους, ενώ οι επαναφορτιζόμενες σε δύο 

υποκατηγορίες και πάλι ανάλογα με το βάρος τους. Οι συνήθεις τύποι Ηλεκτρικών 

Στηλών και Συσσωρευτών που περιλαμβάνονται σε κάθε υποκατηγορία δίνονται για 

δική σας βοήθεια. 

 

Για την κάθε υποκατηγορία, θα πρέπει η εταιρεία που υποβάλλει τη Δήλωση να 

δηλώνει στη στήλη «Τεμάχια» το συνολικό αριθμό τεμαχίων που έχει διαθέσει στην 

αγορά για την περίοδο που αναφέρεται η Δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός 

αριθμός τεμαχίων για κάθε υποκατηγορία έχει υπολογιστεί προηγουμένως από εσάς 

και ο τελικός αριθμός απλώς μεταφέρεται στη Δήλωσή σας. Εάν δεν έχετε διαθέσει 

στην αγορά υλικά από κάποια κατηγορία απλώς δηλώνετε «0» στη στήλη «Τεμάχια». 
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Τα τέλη του Συστήματος ανά υποκατηγορία παρουσιάζονται στη στήλη «Εισφορά 

ανά τεμάχιο €» της Δήλωσης και είναι ενσωματωμένα στη Δήλωση όπως και οι 

φόρμουλες υπολογισμού του συνόλου των Τελών. Η Δήλωση λοιπόν από μόνη της 

υπολογίζει την Εισφορά της εταιρείας σας ανά υποκατηγορία πολλαπλασιάζοντας τα 

τεμάχια που εσείς δηλώνετε με το τέλος ανά τεμάχιο. Το αποτέλεσμα για την κάθε 

υποκατηγορία, δίνεται στη στήλη «Συνολική Εισφορά €». Σε κάθε κατηγορία 

υπολογίζεται το σύνολο των δηλωθέντων τεμαχίων και η εισφορά. Τέλος, 

προστίθεται το ΦΠΑ και στην τελευταία γραμμή υπολογίζεται το Συνολικό Ποσό 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που η εταιρεία σας θα πρέπει να καταβάλει στο 

Σύστημα. 

 

Σημαντικές Διευκρινίσεις 
 
Τα πιο κάτω στοιχεία είναι διευκρινιστικά και σας καθοδηγούν για τον τρόπο 

υπολογισμού των τεμαχίων που η εταιρεία σας θα πρέπει να δηλώνει: 

 

1. Μια καρτέλα που περιέχει 4 μπαταρίες ΑΑ, μη επαναφορτιζόμενες, 

πρέπει να δηλωθεί σαν 4 τεμάχια στην υποκατηγορία 6 έως 30 γραμμάρια, 

στην κατηγορία μη επαναφορτιζόμενες. 

 

2. Μια καρτέλα που περιέχει 4 μπαταρίες ΑΑ, επαναφορτιζόμενες, πρέπει να 

δηλωθεί σαν 4 τεμάχια στην υποκατηγορία έως 150 γραμμάρια, στην 

κατηγορία επαναφορτιζόμενες. 

 

3. Μια καρτέλα που περιέχει 4 μπαταρίες ΑΑ συν 2 δωρεάν, μη 

επαναφορτιζόμενες, πρέπει να δηλωθεί σαν 6 τεμάχια στην υποκατηγορία 6 

έως 30 γραμμάρια, στην κατηγορία μη επαναφορτιζόμενες. 

 

4. Μια μπαταρία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με βάρος 180 

γραμμαρίων, δηλώνεται σαν 1 τεμάχιο στην υποκατηγορία από 151 μέχρι 

2,000 γραμμάρια της κατηγορίας επαναφορτιζόμενες. 

 

5. Εάν το τηλεχειριστήριο μιας ηλεκτρικής συσκευής που έχει διατεθεί από εσάς 

συμπεριλαμβάνει 2 μπαταρίες ΑΑ, μη επαναφορτιζόμενες τότε δηλώνεται 

σαν 2 τεμάχια στην υποκατηγορία 6 έως 30 γραμμάρια της κατηγορίας μη 

επαναφορτιζόμενες. 

 

6. Εάν έχετε διαθέσει στην αγορά φαναράκια που είχαν σαν δώρο 2 μπαταρίες 

ΑΑΑ, τότε για κάθε φαναράκι πρέπει να δηλώνετε 2 τεμάχια στην 

υποκατηγορία 6 έως 30 γραμμάρια της κατηγορίας μη 

επαναφορτιζόμενες. 


