Aknaprofiilide tootjad, kes rakendavad süsteemi:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Deutschland
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belgien
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Deutschland

Üldiste küsimuste korral võtke palun
ühendust:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Tel.: +32 27 39 63 81
E-Mail: info@eppa-profiles.eu

Teenus, kättesaadavus ja
ohutu transport
Reguleeritud kaubaaluste tagastussüsteem
PVC-aknaprofiili tootjatele

Kui teil on konkreetsed küsimused müügi ja
kalkulatsiooni kohta, võtke palun ühendust oma
profiilitarnijaga.

Epwin Group of Companies
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Ringmajanduse kontseptsioon –
kasu väärtusahelale
Sujuvate ja kiirete tarneprotsesside loomiseks on oluline korduvkastutavate aluste kiire tagastamine. Peaaegu kõigis kauba liikumise valdkondades on rentimis- ja
hoiusüsteemid osutunud kasulikuks ühelt poolt ringmajanduse korraldamise seaduse nõuete täitmiseks ja
teiselt poolt ressursside säästmiseks.
Igal aastal teevad profiilitootjad suuri investeeringuid
puuduvate kaubaaluste varude asendamiseks. Mitmed
profiilitootjad on sellele juba reageerinud ja hoolitsevad
aktiivselt oma korduvkasutatavate konteinerite tagasitarnete eest. PVC-aknaprofiilide tootjate Euroopa ühing
EPPA ja plasttoodete kvaliteediühing QKE on korduvkasutatavate kaubaaluste tagasitoomise toetamiseks
välja töötanud kolm ühingutele suunatud varianti: rendisüsteem, tagatisraha süsteem ja laiendatud kliendihaldussüsteem. Igal profiilitootjal on vabadus valida üks
kolmest võimalusest. Olemasolevaid lepingulisi kokkuleppeid see ei mõjuta ja neid saab jätkata. Kaubaaluste
õigeaegne tagastamine parandab nende kättesaadavust; rahalist hüvitamist kasutatakse erandjuhtudel. See
ei ole midagi uut aknatootjate jaoks, sest klaasitööstus
on sarnase süsteemi juba edukalt kasutusele võtnud.
Kasu profiili- ja aknatootjatele on kaubaaluste teenindus, kättesaadavus ja nende ohutu transport.

Maksuvaba ja ülemäärane laoseis
Soovitatav maksuvaba kogus on 1 kaubaalus 2000 €
kohta, mis arvestatakse jooksva 3-kuu käibe põhjal (kumulatiivselt 3 kuud). Sellele lisandub 50% puhver, mis
hõlmab näiteks transpordis olevaid kaubaaluseid. Õigustatud ja põhjendatud juhtudel võib see puhver olla
ka 75%. Sellega on arvesse võetud kõiki laoseisu mõ-

jutavad erijuhtumid. Ülemäärane laoseis on tekkinud juhul,
kui kaubaaluste arv kliendi juures ületab maksuvaba koguse
kokkulepitud perioodi jooksul.

3 süsteemi tagastamiste parendamiseks
Võimalus 1: Rendisüsteem
Iga kaubaaluse eest, mis ületab maksuvaba koguse, tuleb
tasuta renti. Rendisumma on 9 € kuus ühe kaubaaluse kohta.
Võimalus 2: Tagatisraha süsteem
Tagatisraha suurus on vahemikus 150–300 eurot kaubaaluse kohta. Tegelik summa tuleneb kaubaaluse ostuhinnast.
Arveldada on võimalik kahel viisil: (a) väljaminevad ja sissetulevad alused tasaarveldatakse igakuiselt ja ainult vahe arveldatakse; või (b) iga väljamineva kaubaaluse eest võetakse tagatisraha ja saabuva kaubaaluse eest makstakse raha
tagasi.
Võimalus 3: Laiendatud kliendihaldussüsteem
Profiilitootja ja kliendi vaheline leping reguleerib tagastamise tingimusi. See hõlmab (a) kaubaaluse jälgimissüsteemi,
b) kontrollsüsteemi ja c) regulaarset teavet kliendi kohta. Püsiva1 ülemäärase laoseisu korral peab profiilitootja esitama
arve „Võimalus 1“ põhjal. Alternatiivina on võimalik kaubaalused välja osta.

Laoseisu erinevused
Kui tegelik laoseis erineb arvestatud maksuvabast kogusest, siis vahe arveldatakse kasutades „Võimalust 1“ või „3“.
Kui profiilitootja tegutseb vastavalt „Võimalusele 2“, tuleb
ülemäärase laoseisu kohta teha täiendav tagatisraha juurdemakse. Vastavad meetmed tuleb rakendada ühe aasta jooksul pärast ülemäärase laoseisu fikseerimist.

Mõistet „püsiv“ tuleks kasutada juhul, kui ülemäärane laoseis
püsib kauem kui aasta.
1

Näidisarvestused
Maksuvaba laoseis
3-kuu käive
baaslaoseis
(2.000 € = 1 kaubaalus)
+ Puhver 50 %
= maksuvaba laoseis

120.000 €
60 tk
30 tk
90 tk

Rendisüsteemi näidisarvestus
• Laoseis miinus maksuvaba kogus = ülemäärane
laoseis
• Ülemäärane laoseis x 9 €/tk = igakuine rent

Laoseis
Maksuvaba kogus
Ülemäärane kogus
Rent (9 €/tk)

Näide 1
120 tk
90 tk
30 tk
270 €

Näide 2
85 tk
90 tk
0 tk
0€

Tagatisraha süsteemi näidisarvestus
Väljaminevate kaubaaluste eest võetakse tagatisraha ja
selle tagasimaksmine toimub kaubaaluste üleandmisel
kokkulepitud kogumispunkti

Näide 1
Näide 2
Väljastatud kaubaalused
500 tk
500 tk
Tagastatud kaubaaalused
450 tk
550 tk
Tagatisraha ühiku kohta
190 €
300 €
Deebetarve
9.500 €
Kreeditarve		
15.000 €

