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SELT RY:N JÄSENHAKEMUS/TUOTTAJAVASTUUN SIIRTOSOPIMUS
Anomme SELT ry:n jäsenyyttä. Sitoudumme noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja huolehtimaan sääntöjen mukaisista vastuista. Samalla hyväksymme yhdistyksen oikeuden tarkistaa yritysten raporttien oikeellisuus.
Tuottajayhteisön jäsenyys alkaa ja tuottajavastuun siirtosopimus astuu voimaan jäsenhakemuksen tultua hyväksytyksi tuottajayhteisön sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Suomen markkinoille myös kannettavia paristoja, akkuja tai pariston tai akun sisältäviä laitteita saattavien yritysten tulee
tehdä erillinen tuottajavastuun siirtosopimus Recser Oy:n kanssa: www.recser.fi. Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilta voit
tarkistaa, koskevatko muut Jätelaissa määrätyt tuottajavastuut yritystänne: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto/Tuottajavastuu.
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Aputoiminimet: Yrityksen aputoiminimet, jotka liittyvät sähkö- ja elektroniikkalaitealaan.
Tytäryhtiöt: Jäsenrekisteriin voidaan ilmoittaa samalla tytäryhtiöt, joiden markkinoille saattamat laitteet yritys haluaa ilmoittaa omalla raportillaan. Jäsenhakemukseen tulee tällöin liittää Tytäryhtiöilmoitus: http://www.elker.fi/fi/Tuottajayhteisot/SELT/Liittyminen.
Tuottajavastuussa alkaen: Mistä alkaen yritys on saattanut sähkö- ja elektroniikkalaitteita Suomen markkinoille. Markkinoille saatetut
kotitalouskäyttöön soveltuvat laitteet raportoidaan liittymisen jälkeen takautuvasti kolmelta liittymisvuotta edeltävältä vuodelta.
Liikevaihtotiedot edelliseltä tilikaudelta: Yrityksen kokonaisliikevaihto edelliseltä tilikaudelta. Liittymismaksu määräytyy kokonaisliikevaihdon mukaan. Uusi yritys, jolla ei ole liiketoimintaa edellisellä tilikaudella merkitsee 0 €.
Yhteyshenkilöt: Raportoinnin yhteyshenkilö hoitaa yrityksen raportoinnin tuottajayhteisölle ja toimii yhteyshenkilönä tuottajavastuuasioissa. Yrityksen tulee huolehtia, että raportoijan yhteystiedot ovat aina ajan tasalla. Kaikki lomakkeella ilmoitetut yhteyshenkilöt
lisätään postituslistalle.
Yrityksen maahantuomiin/valmistamiin tuotteisiin kuuluu: Jakelukanavalla ei ole merkitystä asian suhteen. Kaikki lamput, valaisimet, pienet kodinkoneet, termostaatit ja lämmittimet luokitellaan kotitalouskäyttöön soveltuviksi laitteiksi. Yritys- ja kuluttajatuotteiden määritelmä: http://elker.fi/fi/raportointi/b2c-ja-b2b-maarittely.
Yritys tuottaa Suomen markkinoille seuraavien laiteluokkien tuotteita: Valitse laiteryhmät, joiden tuotteita yritys tuottaa. Jos et ole
varma, mihin ryhmään tuotteet kuuluvat, voit ottaa yhteyttä Elkeriin tai laittaa lisätietoja yrityksen tuotteista kohtaan Lisätietoja.
Täytä vähintään tähdellä * merkityt kohdat.

YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Yrityksen nimi*

Y-tunnus*

Katuosoite*

Maa

Postinumero- ja postitoimipaikka*

Puhelin*

Kotisivut (jos on)*

Aputoiminimet

Tytäryhtiöt

Tuottajavastuussa alkaen (pvm)*

Liikevaihto edelliseltä tilikaudelta € (kokonaisliikevaihto)*
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LASKUTUSTIEDOT (valitse yksi)*
1) Verkkolaskutus, osoite:

Verkkolaskutus, operaattori:

2) Sähköpostilaskutus, osoite:

3) Paperilasku katuosoitteeseen (mikäli eri osoite kuin yrityksen katuosoite):

PO-numero, jos haluatte laskulle sellaisen:

YHTEYSHENKILÖT*
Raportoinnin yhteyshenkilön nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Taloushallinnon yhteyshenkilön nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Yrityksen maahantuomiin/valmistamiin tuotteisiin kuuluu: *
ainoastaan laitteita, jotka soveltuvat kotitalouskäyttöön tai ovat Dual Use -laitteita (B2C)
ainoastaan laitteita, jotka soveltuvat ainoastaan ammattilaiskäyttöön (B2B)
sekä kotitalouskäyttöön soveltuvia että ainoastaan ammattilaiskäyttöön soveltuvia laitteita (B2C + B2B)

Yritys tuottaa Suomen markkinoille seuraavia tuotteita: *
Suuret kodinkoneet

Sähkö- ja elektroniikkatyökalut

Tarkkailu- ja valvontalaitteet

Pienet kodinkoneet

Lelut, vapaa-ajan ja urheiluvälineet

Palovaroitinlaitteet

Valaistuslaitteet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Automaatit

Lisätietoja:

Paikka ja aika*

Nimenkirjoitusoikeutetun allekirjoitus*

Nimenselvennys*

Allekirjoitettu hakemus palautetaan joko sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelut@elker.fi tai postitse: SELT ry, Teknobulevardi 35, 01530 Vantaa. Mikäli yrityksen yhteystietoihin tai tuottajavastuuseen liittyviin tietoihin tulee muutoksia, täytyy niistä ilmoittaa
osoitteeseen info@elker.fi.
Liittymismaksu

250 €
500 €

Yrityksille, joiden kokonaisliikevaihto on alle 150 000 €
Yrityksille, joiden kokonaisliikevaihto on yli 150 000 €

B2B-jäsenen vuosimaksu

300 €

Yrityksille, jotka tuottavat ainoastaan laitteita, jotka eivät sovellu kotitalouskäyttöön
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