HINNASTO 2019
PAKKAUSTEN KIERRÄTYSMAKSUT

RINKI OY:N LIITTYMIS- JA ASIAKASMAKSUT

Kierrätysmaksulaskutus perustuu hinnastoon ja yrityksen
edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin.

Asiakasmaksulaskutus perustuu hinnastoon ja yrityksen
edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin.

MATERIAALIRYHMÄ
PAPERIKUIDUT

MUOVI

Kierrätysmaksu *

Maksu

Maksun suuruus *

Yksikkö

€/tonni

Asiakasmaksu

1,6

€/tonni

Aaltopahvipakkaukset kuluttajille

9,0

Asiakasmaksu vähintään

295

€/vuosi/sopimus

Aaltopahvipakkaukset yrityksille

9,0

Asiakasmaksu enintään

4 500

€/vuosi/sopimus

Teollisuuskääreet ja säkit

14,5

Liittymismaksu

0

€/yritys

Teollisuushylsyt

14,5

Kartonki- ja paperipakkaukset

47,0

Nestekartonkipakkaukset

96,0

MATERIAALI

Muovipakkaukset kuluttajille:
Tavanomaiset muovipakkaukset **

30,0

Biohajoavat muovipakkaukset

30,0

Tavanomaiset ostoskassit **

30,0

Biohajoavat ostoskassit

30,0

Tavanomaiset pikkupussit **

30,0

Biohajoavat pikkupussit

30,0

Muovipakkaukset yrityksille

35,0

Alumiinipakkaukset kuluttajille

130,0

Alumiinipakkaukset yrityksille

28,0

Tinapeltipakkaukset kuluttajille

130,0

Tinapeltipakkaukset yrityksille

28,0

Teräspakkaukset

28,0

LASI

Lasipakkaukset (pantittomat)

98,0

PUU

FIN-lavat (leimatut 100 x 120 cm)

1,2

EUR/EPAL-lavat (leimatut 80 x 120 cm)

1,2

Vuokralavat

1,2

Muut puulavat

1,6

Kaapelikelat

1,2

Muut puupakkaukset

1,6

Muut pakkaukset

–

METALLIT

MUUT

Mikäli yrityksen materiaaliryhmäkohtainen kierrätysmaksu on yli 10 000 euroa,
Rinki laskuttaa sen kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että toinen erä erääntyy neljä kuukautta myöhemmin kuin ensimmäinen, kuitenkin viimeistään
lokakuussa 2019.
Pakkaustietojen viivästymismaksu ja arvioperusteinen lasku
Sopimusehtojen mukaan asiakasyrityksen on ilmoitettava vuosittain RINKI Oy:lle
ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritys on käyttänyt markkinoille toimittamiensa tuotteiden pakkaamiseen tai jotka se on tuonut maahan tuotteidensa
mukana. Vuoden 2018 pakkaustiedot on ilmoitettava 28.2.2019 mennessä.
Pakkaustietojen ilmoittaminen on tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden
kannalta erittäin olennaista, koska se vaikuttaa suoraan järjestelmän rahoitukseen, laskutukseen ja toimintaan. Mikäli yritys palauttaa vuoden 2018 tiedot
28.2.2019 jälkeen, RINKI Oy perii pakkaustietojen viivästymismaksun. Maksu on
200 euroa (+ arvonlisävero) per alkanut myöhästynyt kuukausi ja se peritään
enintään kolmelta kuukaudelta.
Mikäli yritys ei ole palauttanut vuoden 2018 pakkaustietoja toukokuun 2019
loppuun mennessä, RINKI Oy laskuttaa edellä mainittujen viivästymismaksujen
lisäksi arvioperusteisesti asiakas- ja kierrätysmaksut pohjautuen RINKI Oy:n
käytössä oleviin pakkaustietoihin.

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

**) Tavanomaisilla muovipakkauksilla tarkoitetaan biohajoamattomia muovipakkauksia
sisältäen myös biopohjaiset muovipakkaukset, jotka eivät ole biohajoavia.
SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

