Tuottajatiedote 1/2011
SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille
sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille.
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vuosiraportointi alkaa 15.2.2011
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajayh‐
teisöjen SELT, ICT ja FLIP, vuoden 2010 seu‐
rantatietojen raportointi alkaa tiistaina
15.2.2011. Kaikkien jäsenyritysten tulee
tehdä raportti 15.3.2011 mennessä. Kutsu
raportointiin ja linkki raportointilomakkeelle
tulee sähköpostitse raportoinnin yhteyshen‐
kilölle. Vuosiraportointilomakkeelle ei tarvita
salasanaa vaan lomakkeelle pääsee sähkö‐
postiin lähetetyn linkin kautta. Tuottajayh‐
teisöjen jäsenyritysten ei tarvitse raportoida
valvovalle viranomaiselle vaan tuottajayhtei‐
sö raportoi viranomaiselle jäsenyritystensä
puolesta.

Vuosiraportilla kysyttävät tiedot
Vuosiraportilla ilmoitetaan seuraavat tiedot
WEEE‐laiteluokittain tonneina kolmen desi‐
maalin tarkkuudella:
 Manner‐Suomen markkinoille saatetut
kuluttajatuotteet (B2C)
 Manner‐Suomen markkinoille saatetut
yritystuotteet (B2B)
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 Ahvenanmaan markkinoille saatetut lait‐
teet (B2C+B2B)
 Etämyynti suoraan kotitalouksille muihin
EU‐maihin (esim. verkkokauppa ja posti‐
myynti)

Sakkomaksu raportoimattomille
ICT‐tuottajaosuuskunnalla ja SELT ry:llä on
käytössä sakkomaksu raportoimattomille
jäsenyrityksilleen. Mikäli jäsenyritys ei toimi‐
ta vuosiraporttia tuottajayhteisölle määräai‐
kaan mennessä, tuottajayhteisö laskuttaa
yritykseltä 1000 euron sakkomaksun. Vuosi‐
raportointi kuuluu kaikille jäsenyrityksille,
myös B2B‐jäsenille.
Paristot ja akut raportoidaan erillisellä vuosi‐
raportilla, josta lisää sivulla 2.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vuosiraportointi 15.2.-15.3.2011

Paristojen ja akkujen vuosiraportointi alkaa 15.2.2011
Kannettavien paristojen ja akkujen vuoden
2010 seurantatietojen raportointi alkaa tiis‐
taina 15.2.2011. Raportti tulee tehdä
15.3.2011 mennessä. Recser Oy lähettää
raportoinnin yhteyshenkilölle sähköpostitse
linkin raportointilomakkeelle. Raportointilo‐
makkeelle pääsyyn ei tarvitse salasanaa.
Vuosiraportointi kuuluu kaikille paristo‐ ja
akkutuottajille neljännesvuosittain täytettä‐
vien kierrätysmaksuraporttien lisäksi. Vuosi‐
raportilla yritykset ilmoittavat Ahvenanmaan
markkinoilla toimitettujen paristojen ja akku‐
jen määrän sekä Suomesta ulkomaille viety‐

jen uusien paristojen ja akkujen määrän.
Määrät ilmoitetaan tonneina kolmen desi‐
maalin tarkkuudella.
Recserin P&A‐tuottajien ei tarvitse raportoi‐
da viranomaiselle. Tuottajayhteisö raportoi
viranomaiselle tuottajiensa puolesta vuosira‐
portilla kerättyjen tietojen pohjalta.

Kannettavien paristojen ja akkujen
vuosiraportointi 15.2.-15.3.2011

Kierrätysmaksun ilmoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteen hinnassa
Sähkö‐ ja elektroniikkalaitteita myyvät yrityk‐
set eivät saa uutta tuotetta myytäessä il‐
moittaa mitään kierrätysmaksuja tai jäte‐
huoltokustannuksia erikseen ostajalle enää
13.2.2011 jälkeen. Ostajalla tarkoitetaan lait‐
teen loppukäyttäjää. Näin ollen tuottajan ja
jakelijan välisessä laskutuksessa ei ole estet‐
tä näyttää jätehuoltokustannuksia tai kierrä‐

tysmaksuja erikseen. Niitä ei saa asetuksen
päivämäärärajojen jälkeen kuitenkaan näyt‐
tää erikseen tuotteen loppukäyttäjälle.
8 § Jätehuoltokustannusten ilmoittaminen
tuotteen hinnassa Valtioneuvoston asetuk‐
sesta sähkö‐ ja elektroniikkalaiteromusta:
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040852

SERTY:n jäsenet siirtyvät raportoimaan Elker Oy:n raportointijärjestelmässä
SER‐tuottajayhteisö ry on tehnyt Elker Oy:n
kanssa sopimuksen kierrätysmaksujen web‐
raportointijärjestelmästä. SERTY:n jäsenet
raportoivat 1.1.2011 jälkeen markkinoille
saattamansa sähkö‐ ja elektroniikkalaitteet

samassa järjestelmässä FLIP ry:n, ICT‐
tuottajaosuuskunnan ja SELT ry:n kanssa.
Tämä ei aiheuta mitään muutoksia Elkerin
tuottajayhteisöjen jäsenyritysten raportoin‐
tiin.
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