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Distribuïdor autoritzat GOLD de:

L'impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables 
és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la 
utilització en territori espanyol d'envasos no reutilitzables 
que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es 
presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i 
presentant mercaderia.
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Distribuïdor autoritzat GOLD de:

• El procés de gestió és molt senzill i transparent gràcies a una interfície intuïtiva.
•  Integració total del software al menú i l'estructura d'a3ERP, la qual cosa comporta que les declaracions, així com el detall i 
 l'estat, s'inclouran en les còpies de seguretat que es facin de la base de dades.
• Independència total de procés: Aquest procés no altera en cap cas el de la gestió de l’empresa.
•  Seguretat, en utilitzar el servei web de l'Agència Tributària, el qual ens obliga a fer servir el certificat digital del client, el 
 procés obté una gran seguretat en l'enviament de les declaracions.

Es declararà la quantitat (Kgs) de plàstic no reciclat continguda als productes que formen part del conjunt objectiu 
de l'impost, pagant 0,45€ per cada kg de plàstic no reciclable contingut en la transacció.

Funcionalitats

Característiques

Repercussió IEPNR 
en documents de vendes
• Li dona capacitat a a3ERP de repercutir l'impost al client, 
 afegint als documents de venda el corresponent impost 
 per als clients activats.

•  Impressió del certificat de l’impost per factura.

Declaracions electròniques
via webservice AEAT  
• Declaracions per a fabricants i/o adquirients.

•  Gestionar la creació, informació de seients i presentació 
 de les declaracions.

•  Moviments de devolucions per diversos conceptes.

•  Anul·lacions i modificacions de seients declarats.

•  Inclou seients d'existències inicials per a cada declaració 
 de fabricant.

•  Resum per al model 592.

Col·lectiu d'obligats
L'Agència Tributària, des de gener de 2023, imposa 
l'obligatorietat de fer la declaració detallada de l'ús de 
productes subjectes a l'IEPNR en els casos de:
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