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PANTILLISEEN PALAUTUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN
Tähän ohjeeseen on koottu PALPAN pantillisten palautusjärjestelmien keskeiset vastuut juomien
valmistajille, valmistuttajille ja maahantuojille.

1 YRITYSREKISTERÖINTI
1.1 JUOMAPAKKAUSVERO
Juomapakkausveroa kannetaan tullitariffin ryhmään 22 kuuluvien juomien pakkauksista ja sen suuruus on
0,51 € / litra. Toimivaan pantilliseen palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset, jotka ovat uudelleen
täytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä, ovat verottomia. Palautusjärjestelmän ylläpitäjä (Palpa)
julkaisee tuottajatiedoston ylläpitäjältä (Pirkanmaan ELY-keskus) saamansa tuottajatiedosto-otteet omilla
verkkosivuillaan. Tuottajatiedosto-otteella verovelvollinen (juomien valmistaja, valmistuttaja tai
maahantuoja) voi osoittaa verottajalle kuuluvansa palautusjärjestelmään.

1.2 JÄSENHAKEMUS
Juomien valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja voi liittyä jäseneksi yhteen tai useampaan
palautusjärjestelmään täyttämällä hakemuksen Palpan extranetissä (www.palpa.fi). Hakija täyttää
hakemuksen, tulostaa sen ja lähettää allekirjoitettuna Palpalle osoitteeseen
Suomen Palautuspakkaus Oy
PL 119
00241 Helsinki

tai

tuoterekisterointi@palpa.fi.

1.3 VAKUUS JA PANTTAUSSOPIMUS
Palautusjärjestelmään liittyvän yrityksen on toimitettava Palpalle vakuus. Vakuuden suuruus määräytyy
yrityksen (arvioidun) vuosimyynnin perusteella vakuustaulukon mukaisesti. Konsernivakuuden suuruus
määräytyy konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteenlasketun vuosimyynnin perusteella.
Palpa toimittaa yritykselle panttaussopimuksen allekirjoitettavaksi. Panttaussopimuksessa ilmoitetaan
tarvittavan vakuuden suuruus sekä tilinumero, jolla vakuus talletetaan. Allekirjoitettu sopimus palautetaan
Palpalle.
Palpa palauttaa vakuuden jäsenyyden päättyessä, mikäli kaikki jäsenyyden mukaiset velvoitteet on
hoidettu.

1.4 HYVÄKSYNTÄ
Kun yritys on toimittanut jäsenhakemuksen ja panttaussopimuksen allekirjoitettuina Palpalle sekä
tallettanut vakuussumman tilille, Palpa hyväksyy yrityksen palautusjärjestelmän jäseneksi. Hakemuksessa
mainittu yrityksen virallinen yhteyshenkilö/hakija saa sähköpostitse ilmoituksen hyväksynnästä.
Palautusjärjestelmän jäseneksi rekisteröitynyt yritys sitoutuu noudattamaan järjestelmän sääntöjä ja
ohjeita.

1.5 EXTRANET-KÄYTTÄJÄTUNNUS
Yritysrekisteröintilomakkeessa pääkäyttäjäksi ilmoitettu henkilö saa sähköpostitse käyttäjätunnuksen ja
salasanan Palpan extranettiin. Jäsenyritys rekisteröi tuotteet ja tekee myynti-ilmoituksen extranetissä.

2 TUOTEREKISTERÖINTI
Palautusjärjestelmän jäseneksi hyväksytty yritys rekisteröi tuotteen järjestelmään täyttämällä
tuoterekisteröintihakemuksen Palpan extranetissä ja toimittamalla autenttiset mallipakkaukset sekä
Palpalle että palautusautomaattitoimittajille testausta varten. Palpa voi hyväksyä tuotteen, kun hakemus
on tehty ja ohjeiden mukaiset mallipakkaukset toimitettu viimeistään 3 arkipäivää ennen tunnistetiedoston
luontipäivää.
Hyväksyntää varten pakkauksen on oltava suunnitteluohjeen mukainen. Tuoterekisteröintihakemuksessa
ilmoitettu yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa viestin tuotteen hyväksynnästä. Mikäli Palpa hylkää tuotteen,
toimittaa se yhteyshenkilölle kirjallisen selvityksen hylkäämisen syystä. Palpa toimittaa hyväksytyt
pakkaukset sisältävät tunnistetiedostot palautusautomaattitoimittajille ladattavaksi
palautusautomaatteihin 2 kertaa kuukaudessa, kuukauden 15. ja viimeinen päivä (tai niitä edeltävä
arkipäivä). Tämän jälkeen palautusautomaatit tunnistavat pakkauksen ja kuluttaja voi saada palautetusta
pakkauksesta pantin.

3 MYYNTI-ILMOITUS
Palautusjärjestelmän jäsenen on raportoitava Palpalle tuotekohtaisesti edellisen kuukauden aikana
myytyjen pantillisten pakkausten määrä seuraavan kuukauden 5 ensimmäisen arkipäivän aikana extranetin
kautta. Jäsenyritys vastaa Palpalle siitä, että yritys itse tai sen sopimusosapuoli huolehtii myynti-ilmoituksen
tekemisestä. Mikäli toimitusketjussa on useita yrityksiä, edellä mainittu velvollisuus raportoimiseen on
ensisijaisesti viimeisen verottoman varaston haltijalla.

4 MAKSUT
4.1 JÄSENMAKSU
Juomien valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja maksaa jäsenmaksun liittyessään palautusjärjestelmän
jäseneksi. Jokaiseen palautusjärjestelmään (tölkki, muovipullo, lasipullo) pitää rekisteröityä ja maksaa
liittymismaksu erikseen. Palpa laskuttaa jäsenmaksun, kun yritys rekisteröi ensimmäisen tuotteensa tai myy
palautusjärjestelmään kuuluvia tuotteita.

4.2 TUOTEREKISTERÖINTIMAKSU
Palpa perii tuoterekisteröintimaksun jokaisesta palautusjärjestelmään hyväksytystä tuotteesta
(€/viivakoodi).

4.3 PANTTI- JA KIERRÄTYSMAKSU
Palpa perii kuukausittain pantti- ja kierrätysmaksut jäseneltä tämän tekemän myynti-ilmoituksen
perusteella. Pantti- ja kierrätysmaksu peritään jokaisesta palautusjärjestelmään hyväksytystä tuotteesta (€
/ pullo tai tölkki).

MUUT AIHEESEEN LIITTYVÄT OHJEET








Palautusjärjestelmän säännöt (tölkki, muovipullo, lasipullo)
Palautusjärjestelmiin hyväksyttävät tuoteryhmät
Vakuustaulukko (tölkki, muovipullo, lasipullo)
Hinnasto (tölkki, muovipullo, lasipullo)
Suunnitteluohje (tölkki, muovipullo, lasipullo)
Mallipakkausten lähettäminen
Extranet-käyttöohje

