Det nya hyrsystemet implementeras bl.a. av
följande profiltillverkare:

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

Vid allmänna frågor om systemet,
kontakta:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
E-post: info@eppa-profiles.eu

Service, tillgänglighet och
säker transport
Reglerat återvinningssystem för pallar från
tillverkare av plastfönsterprofiler

Vid särskilda frågor om omsättning och beräkning,
fråga din profiltillverkare.

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · England
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Tyskland
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Tyskland
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Tyskland
Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Tyskland
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Tyskland

EPPA

European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Bryssel · Belgien
Telefon: +32 27 39 63 81· Fax: +32 27 32 42 18
E-post: info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Q U A L I TÄT S V E R B A N D

KUNSTSTOFFERZEUGNISSE E.V.
FÜR LANGLEBIGE KUNSTSTOFFPRODUKTE

Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse e.V.
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Tyskland
Telefon: +49 228 766 76 54 · Fax: +49 228 766 50
E-post: info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
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Tillämpad cirkulär ekonomi – mervärde för
värdekedjan
Snabb återlämning av återvinningsbehållare är grunden till en snabb och smidig leverans. Hyr- och pantsystemet har visat sig effektivt i nästan alla områden inom
varuhandeln, dels för att uppfylla lagkrav för cirkulär
ekonomi, dels för att spara resurser.
Varje år gör profiltillverkare stora ersättningsinvesteringar för att kompensera för saknade pallar. Flera
profiltillverkare har redan reagerat och tar aktivt tag
i återlämningen av deras återanvändbara behållare.
Den europeiska föreningen för tillverkare av plastfönsterprofiler EPPA ivzw och kvalitetsorganisationen för
plastprodukter QKE e.V. har tagit initiativet till detta och
utvecklat tre föreningsinriktade alternativ för att stödja
återvinningsprocessen: ett hyrsystem, ett pantsystem
och en utökad kundrelationshantering. Varje profiltillverkare kan fritt välja ett av de tre alternativen. Befintliga avtal påverkas inte och kan implementeras som
vanligt.
Snabb retur av pallar förbättrar tillgängligheten – ekonomisk fördel förväntas endast i undantagsfall. Detta är
inget nytt för fönsterbranschen, eftersom glasindustrin
redan har infört ett jämförbart system med framgång.
Fördelarna för profil- och fönstertillverkare är tydliga:
service, tillgänglighet och säker transport.

Skattefritt bestånd och överlager
Det rekommenderade skattefria beståndet avser en
rullande tremånadsomsättning (3 månader kumulerat) och uppgår till en pall per 21918 SEK plus en
buffert på 50 % som exempelvis täcker pallar under
transport. I särskilt motiverade fall kan denna buffert även vara 75 %. Därmed beaktas alla specialfall i

lagerbeståndshanteringen. Det finns ett överlager om antalet pallar hos kunden överstiger det skattefria beståndet
under den granskade perioden.

Beräkningsexempel
Skattefritt bestånd
Tremånadsomsättning
1315048 SEK
motsvarande grundläggande lagerbestånd 60 styck
(21918 SEK = 1 pall)
+ buffert på 50 %
30 styck
= skattefritt bestånd
90 styck

3 system för förbättring av återlämning
Alternativ 1: hyrsystem
För varje pall som överstiger det skattefria beståndet tas en
hyresavgift ut. Hyresavgiften ligger på 99 SEK per månad
och pall.
Alternativ 2: pantsystem
Panten ligger på mellan 1644 och 3288 SEK per pall. Det faktiska beloppet baseras på pallens inköpsvärde. Kostnaden
kan beräknas på två sätt: (a) utgående och inkommande pallar kvittas mot varandra varje månad och endast differensen
faktureras (b) varje utgående pall debiteras och varje inkommande pall återbetalas.
Alternativ 3: Utökad kundrelationshantering
Ett avtal mellan profiltillverkare och kund reglerar återlämningsvillkoren. Detta inkluderar (a) ett spårbarhetssystem
för pallen, (b) ett kontrollsystem och (c) regelbunden information till kunden. Vid långvarigt överlager1 måste profiltillverkaren fakturera detta enligt alternativ 1. Alternativt kan
kunden köpa pallarna.

Beräkningsexempel för hyrsystem
• Lagerbestånd minus skattefritt bestånd = överlager
• Överlager x 99 SEK/styck = månadshyra

Lagerbestånd
Skattefritt bestånd
Överlager
Hyra (99 SEK/styck)

Exempel 1
120 styck
90 styck
30 styck
2959 SEK

Exempel 2
85 styck
90 styck
0 styck
0 SEK

Beräkningsexempel för pantsystem
• En pant debiteras för utgående pallar och återbetalning sker vid mottagande vid den överenskomna
insamlingsplatsen

Avvikelse i lagerbeståndet

Exempel 1 Exempel 2
Levererade pallar
500 styck 500 styck
Återlämnade pallar
450 styck 550 styck
Pant per enhet
2082 SEK
3288 SEK
Debitering
104108 SEK
Kreditering		
164381 SEK

Om det faktiska lagerbeståndet avviker från det beräknade
skattefria beståndet så faktureras differensen enligt alternativ 1 eller 3. Om profiltillverkaren använder alternativ 2 måste en pant betalas för överlagret. Lämpliga åtgärder måste
vidtas inom ett år efter det att överlagret har upptäckts.

1

Med ”långvarigt” menas att överlager finns i över ett år.

