V Praze dne 14.12.2020

Povinnost uvádět viditelný příspěvek na recyklaci na fakturách od 1. 1. 2021

Vážení účastníci kolektivního systému EKOLAMP,
parlament České republiky schválil před několika dny balíček odpadových zákonů. Nová odpadová
legislativa musí být ještě podepsána prezidentem České republiky, to však vnímáme jako formalitu,
proto Vás již s předstihem informujeme o jedné pro Vás v tuto chvíli asi nejzásadnější nové povinnosti
pro výrobce/dovozce elektrozařízení.
Součástí nové legislativy, která bude platná od 1. 1. 2021, je i nová povinnost pro
výrobce/distributory/poslední prodejce elektrozařízení nazvaná VIDITELNÝ PŘÍSPĚVEK NA
RECYKLACI.
Tato povinnost znamená, že kupující (tedy distributor, poslední prodejce, spotřebitel) musí být
informován o výši příspěvku na recyklaci, který výrobce platí do kolektivního systému. Tato informace
musí být oddělená od ceny výrobku, a to nejlépe uvedená na účtence (obdobně jako se např. uvádí
DPH). Příspěvek na recyklaci již nebude možné skrývat do ceny výrobku (do 31.12.2020). Výše
uváděného příspěvku na recyklaci musí být stejná (neměnná) v celém dodavatelsko-odběratelském
řetězci, tj. distributor ani poslední prodejce si nemohou tento příspěvek samovolně navyšovat.

Zde je (kurzívou) přesné znění příslušné části zákona:

(1)

Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při
prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady
na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení,
které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových
elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu
podle zákona o dani z přidané hodnoty.
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