Prosinec 2016

Zprávypropartnery
Vážení partneři, spolupracovníci a přátelé,
přicházíme k Vám naposledy v tomto roce s pravidelným přídělem zpráv a novinek týkajících se kolektivního systému EKOLAMP.
S koncem kalendářního roku přichází čas bilancování. I my bychom se rádi ohlédli za rokem 2016. Jaký pro nás byl? I díky Vám, Vaší podpoře a spolupráci to
byl rok úspěšný a dobrý. Děkujeme Vám proto za Vaši trvalou přízeň a těšíme se na další skvělou spolupráci.
Přejeme Vám pohodu a radost během svátečních dnů s Vašimi blízkými a hodně štěstí v roce 2017.
tým EKOLAMP

novinkytrendy
Roční hlášení výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
Dovolte nám připomenout, že roční hlášení za letošní rok je nutné vyplnit spolu s posledním
měsíčním hlášením od 1. do 10. ledna 2017 - informační systém Vám po vyplnění měsíčního
hlášení automaticky nabídne předvyplněný roční výkaz. Do 20. ledna bude možné se
ve výjimečných případech domluvit s EKOLAMPem na dodatečném vyplnění. Po tomto datu
budou data v informačním systému uzavřena a žádné další vkládání nebo úpravy záznamů
nebudou možné.
Jak vyplnit hlášení Vám poradíme zde.

Vánoční osvětlení
Náměstí i ulice měst a obcí se v adventním období rozzářily vánoční výzdobou, nicméně některá světla možná
bude nutné po svátcích vyměnit za nová. Nezapomeňte proto, že vysloužilé řetězy a další světelné dekorace je
potřeba recyklovat stejně jako ostatní svítidla z obecních systémů či komerční sféry.

Jednička ve skupině 5!
Kolektivní systém EKOLAMP vznikl před více než deseti lety, po celou tuto dobu nabízíme bezplatně
našim partnerům zajištění zpětného odběru a recyklace vysloužilých osvětlovacích zařízení. Na rozdíl
od jiných systémů poskytuje EKOLAMP certifikovanou službu, hustou síť sběrných míst dle požadavků
zákona, motivační program pro partnery a řadu dalších výhod. Za naše partnery přebíráme potřebnou
administrativu a ani z případných kontrol či pokut nemusíte mít obavy. Našim cílem je zbavit Vaše
podnikání zbytečných starostí.

Motivační odměny
Začátkem roku rozešle EKOLAMP provozovatelům sběrných míst avíza s rozpisem
motivačních odměn (kg sebraných svítidel a osvětová činnost). Na jeho základě můžete
vystavit společnosti EKOLAMP daňový doklad ve výši odpovídající míře splnění
motivačních kritérií v předchozím kalendářním roce. Tuto fakturu je potřeba vystavit
nejpozději do 15. ledna 2017 a doručit do EKOLAMPu do 20. ledna 2017. Prosím
nezapomeňte na včasné odeslání faktur, po 31. lednu nárok na odměnu zaniká.
Zároveň připomínáme, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 31. prosinec
kalendářního roku, se kterým nárok na odměnu souvisí. Splatnost faktury činí
minimálně 45 dní ode dne vystavení dokladu. V případě nejasností se obraťte na naše
obchodní oddělení.
Projděte si prosím celé znění motivačního programu zde.

ekolampmyslíekologicky
Konec faxu v EKOLAMPu
Od začátku roku 2017 nebude společnost EKOLAMP přijímat ani odesílat zprávy prostřednictvím faxu. Vzhledem k tomu, že
tento způsob komunikace je již zastaralý a téměř nevyužívaný, rozhodli jsme se pro jeho zrušení. Věříme, že tím nikomu
nezpůsobíme žádné komplikace.

Sváteční provoz
Během svátečních dnů Vám budeme k dispozici v omezeném režimu, přesto se na nás můžete obrátit s prosbou nebo dotazem. Od 2. ledna bude provoz
kanceláře opět plně obnoven.

Přidejte se k nám i na Facebooku!
V čase adventním jsme pro naše příznivce a fanoušky přichystali soutěž na téma
Recyklovánoce. Ve dvou kategoriích, dětské a dospělácké, čekáme už jen do pátku,
16. prosince 2016 na fotografie výtvorů, kreseb a kreativní tvorby, které spojuje téma
recyklace a Vánoc. Navštivte nás na našem profilu a zapojte se do soutěže o pěkné
ceny. Těšíme se na Vás na Facebooku teď i v roce 2017! 

