TILLEGGSAVTALE TIL STANDARDAVTALE
OM MEDLEMSKAP I MATERIALSELSKAPENES ORDNINGER
FOR RETUR OG GJENVINNING AV BRUKT EMBALLASJE
TILLEGGSAVTALEN GJELDER FOR MEDLEMSKAP I SAMTLIGE RETURSYSTEM FOR AVGIFTSBELAGT
DRIKKEVAREEMBALLASJE ADMINISTRERT AV GRØNT PUNKT NORGE AS

Undertegnede Bedrift (heretter Bedriften) er medlem i Materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt
emballasje (heretter Ordningene). Bedriftens foretaksnavn, organisasjonsnummer og medlemsnummer i Ordningene,
representert ved Grønt Punkt Norge AS (heretter GPN), er inntatt nedenfor.
Ordinært medlemskap i Ordningene omfatter ikke avgiftsbelagt drikkevareemballasje. Miljødirektoratet har imidlertid i
medhold av "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall" godkjent følgende materialselskapers retursystem for
avgiftsbelagt drikkevareemballasje administrert av GPN: Syklus Glass AS for glass, Norsk Metallgjenvinning AS for metall,
Norsk Returkartong AS for drikkekartong og Plastretur AS for plast. Tilknytning til disse retursystem gir rett for Bedriften til
reduksjon i den statlige miljøavgift med den til enhver tid gjeldende returandel for drikkevareemballasjen.
Overensstemmende med dette bekrefter Bedriften at den benytter drikkevareemballasje som er avgiftsbelagt og at den har
krav på reduksjon i miljøavgiften som nevnt ovenfor ved innmelding i retursystemene. Bedriften bekrefter at den vil knytte
seg til alle retursystem for drikkevareemballasje administrert av GPN og vil innrapportere og betale vederlag for den
avgiftsbelagte drikkevareemballasje som inngår i disse retursystem i overensstemmelse med Ordningenes vanlige regler.
Ved avtalens undertegning benytter Bedriften følgende avgiftsbelagte drikkevareemballasje:





Drikkekartong
Glass
Metall
Plast

For tilslutning til disse retursystem gjelder for øvrig avtalebetingelsene i ordinært medlemskap i Materialselskapenes
ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje, så langt de måtte passe. I tillegg gjelder egne utfyllende regler for
oppsigelse grunnet mislighold av Tilleggsavtalen, se side 2 i dette avtaleskjema.
GPN vil rapportere bedriftens tilslutning til retursystemene til Skattedirektoratet. Dersom nærværende avtale i korrekt
utfylt stand er GPN i hende senest 2 virkedager før den 15. i kalendermåneden, vil avgiftsreduksjonen løpe fra den 1. i den
påfølgende måned. Det er viktig at avtalen er bekreftet mottatt av GPN, se side 2. Ved eventuell reinnmelding etter
oppsigelse fra GPN gjelder særlige frister, jfr. de regler som er inntatt på side 2 i dette avtaleskjema.
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Bedriftens organisasjonsnummer
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Tillegg til avtalebetingelsene i ordinært medlemskap
1. Særlig om innmelding
Innsending av avtalen skjer enten elektronisk, pr. e-post til medlem@grontpunkt.no eller pr. post til GPN. Etter mottagelse
vil GPN i løpet av påfølgende virkedag bekrefte mottagelsen skriftlig til oppgitt kontaktperson. Dersom dette ikke skjer, er
det Bedriftens ansvar å sikre at GPN har mottatt innmeldingen.
2. Særlige regler om purring, oppsigelse og reinnmelding
Slik det fremgår av avtalens forside, gir medlemskap i retursystemene rett til redusert miljøavgift tilsvarende godkjent
returandel. Miljødirektoratet fastsetter returandelen for hvert retursystem årlig. Et misligholdende medlem oppnår også
redusert miljøavgift uten å bidra til opprettholdelse av retursystemet. Av denne grunn vil GPN reagere på mislighold av
rapporteringsplikten med oppsigelse av medlemskapet.
Idet en oppsigelse fra GPN av Tilleggsavtalen vil kunne få betydelige økonomiske konsekvenser for medlemmet, vil GPN
nedenfor gjennomgå de purrerutiner og rutiner for oppsigelse som vil bli fulgt dersom medlemmet misligholder sin
rapporteringsplikt i henhold til Tilleggsavtalen. Dette er rutiner som bygger på bestemmelsene i pkt. 9 og pkt. 10 i Standard
avtaleskjema og som vil være bindende for underskriveren av Tilleggsavtalen.
3. Rutinemessige purringer og oppsigelse av avtalen i henhold til avtalebetingelsenes pkt. 10
Ved manglende overholdelse av betingelsene i Tilleggsavtalen vil GPN forholde seg således:
•
•
•

Første varsel avsendes umiddelbart etter forfall og ber medlemmet rette opp forholdet innen 7 dager.
Dersom opprettelse ikke blir foretatt, blir det ved fristens utløp sendt skriftlig varsel om at avtalen vil bli sagt opp med
øyeblikkelig virkning dersom forholdet ikke er rettet opp innen ytterligere 7 dager.
Dersom forholdet ikke er rettet opp ved utløpet av fristen, vil medlemskapet bli sagt opp. Oppsigelsen vil være gyldig
selv om forholdet skulle være rettet opp etter fristen.

4. Oppsigelse etter pkt. 9 i standard avtalebetingelser ved gjentatte mislighold av rapporteringsplikten
GPN administrerer ordningen med tilleggsavtale for avgiftsbelagt drikkevareemballasje og foretar meddelelse til
Skattedirektoratet uten særskilt kostnad for medlemmet. For GPN er det viktig at ordningen administreres så smidig som
mulig, og manglende overholdelse av rapporteringsplikten for medlemmet medfører betydelig merarbeid for GPN. Ved
gjentatt mislighold av rapporteringsplikten vil derfor tilleggsavtalen bli oppsagt av GPN i henhold til avtalebetingelsens pkt.
9 etter følgende rutine:
•

Dersom et medlem har misligholdt rapporteringsplikten for 2 rapporteringsperioder, slik at rapport er inngitt etter at
purrebrev med opphørsvarsel er sendt, jfr. avtalebetingelsenes pkt. 10, vil avtaleforholdet bli sagt opp av GPN i henhold
til avtalebetingelsenes pkt. 9 dersom også rapporteringsplikten for en 3. rapporteringsperiode blir misligholdt innenfor
de sist løpende 9 rapporteringsperioder. Oppsigelsen vil da bli sendt som erstatning for 2. purrerunde, jfr. pkt. 3
ovenfor.

5. Reinnmelding
Søknad om reinnmelding kan inngis etter at det opprinnelige avtaleforhold er utløpt. Søknad som kommer inn til GPN før
utløpet av avtaleperioden, vil ikke bli behandlet, og således heller ikke gjennomgått for å fastlegge om søknaden er
tilfredsstillende, før avtaleperioden er utløpt.
Ved søknad om reinnmelding skal skjema for tilleggsavtale undertegnes på nytt og innsendes GPN med følgebrev, hvor det
redegjøres for at det søkes om reinnmelding i ordningen.
Videre skal det vedlagt søknaden om reinnmelding følge korrekt utfylt rapportering for hele den periode det tidligere
medlemskap varte. Dersom slik rapportering tidligere er innsendt til GPN, skal det redegjøres for dette i følgebrevet.
Det skal vedlagt søknaden om reinnmelding foreligge revisorerklæring, jfr. Standard avtalebetingelser, pkt. 6, 5.ledd, som
skal inneholde bekreftelse på at de rapportene som nå innsendes er korrekt utfylt og omfatter all drikkevareemballasje i
drikkekartong, glass, metall og plast som inngår i GPNs returordninger.
Dersom korrekt søknad med vedlegg som nevnt ovenfor foreligger innen 7 virkedager før den 15. i kalendermåneden, vil
avgiftsreduksjonen løpe fra den 1. i den påfølgende måned.
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