A RE’LEM Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú melléklete
A hulladékkezelési díj kiszámításának módja, a díjvisszatérítésre jogosultság feltételei, és a
regisztrációs díj
A hulladékkezelési díj kiszámítása az Éves Jelentésben / Előzetes Jelentésben meghatározott adatok
alapulvételével az alábbi képlet szerint történik:
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Díjvisszatérítésre jogosultság feltételei
A koordináló szervezet tagjai vagy szolgáltatásait átvállalási megállapodás alapján igénybe vevő
szerződéses partnerei közül – amennyiben a tárgyévi gazdálkodás eredményei ezt lehetővé teszik –
díjvisszatérítésre tarthatnak igényt:
a) Aki 2005. március 18-án az Elem és Akkumulátor Forgalmazók Egyesülésének tagja vagy szerződéses
jogviszonyban álló költségviselője volt. A kedvezmény mértéke az egyesülésbe befizetett díjaiknak
megfelelő, amely 4 év alatt, 4 egyenlő részben, a tárgyév utolsó negyedévi hulladékkezelési díj számlában
kerül jóváírásra.
b) A koordináló szervezet alapításában résztvevő tagok. A kedvezmény mértéke 1.675.000 Ft/év, amely
összeg 4 éven át, minden tárgyév utolsó negyedévi hulladékkezelési díj számlában kerül jóváírásra.
c) Amennyiben az a) és b) pontba foglalt visszatérítéseken felül a gazdálkodás eredményei lehetővé
teszik, a taggyűlés határozata alapján a koordináló szervezet díjvisszatérítésre pénzösszeget különíthet el.
Ebből a hatályos átvállalási megállapodással rendelkező szerződéses partnerek a tárgyévet megelőző évi,
jelentett forgalmuk tömege arányában részesülnek.
Regisztrációs díj
A koordináló szervezet szolgáltatásait átvállalási megállapodás alapján igénybe vevők közül azok a
szerződéses partnerek, akik 2005. március 18-án nem voltak az Elem és Akkumulátor Forgalmazók
Egyesülésének tagjai vagy szerződéses jogviszonyban álló költségviselői, kötelesek a koordináló szervezet
részére igazolni, hogy a megállapodás megkötését megelőző évben, a hatályos jogszabályok szerinti
mértékben eleget tettek begyűjtési ill. visszavételi kötelezettségüknek, ellenkező esetben kötelesek a
koordináló szervezet által meghatározott és közzétett regisztrációs díjat fizetni az átvállalási megállapodás
megkötésekor.
A regisztrációs díj kiszámítása az Éves Jelentésben / Előzetes Jelentésben meghatározott adatok
alapulvételével az alábbi képlet szerint történik:
Fizetendő
regisztrációs díj

RE'LEM ÁSZF 2. sz Melléklet 150303 közzétett

=

gyártó előző évi elem és
akkumulátor kibocsátása
kg-ban

X

regisztrációs díj / Kg

+ ÁFA

