Warunki ogólne uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce

CENNIK
obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.
Załącznik do „Warunków ogólnych uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce”
1.

OPŁATY REJESTRACYJNE (w cenach wliczony jest obowiązujący podatek VAT*)
a) opłaty za przydzielenie numerów w ramach danego rodzaju numeru identyfikacyjnego GS1:

Długość numeru
identyfikacyjnego firmy

Opłaty rejestracyjne za przydzielenie
określonej puli numerów identyfikacyjnych GS1 danego rodzaju

Pule numerów do kodowania np.:
jednostek handlowych GTIN-13
i/lub lokalizacji GLN

Numer
identyfikacyjny firmy

Numer firmy
wydającej kupony

Krajowe numery
na kupony

Krajowe numery
na bony

7-cyfrowy
do 100

307,50 zł

307,50 zł

307,50 zł

307,50 zł

6-cyfrowy
do 1000  

615 zł

615 zł

615 zł

pula nie jest
przydzielana

5-cyfrowy
do 10 000

1 230 zł

1 230 zł

pula nie jest
przydzielana

pula nie jest
przydzielana

4-cyfrowy
do 100 000

3 690 zł

3 690 zł

pula nie jest
przydzielana

pula nie jest
przydzielana

b) opłata za przydzielenie 9-cyfrowego numeru identyfikacyjnego firmy wyłącznie w celu utworzenia pojedynczego
Globalnego Numeru Lokalizacyjnego: 307,50 zł,
c) opłata za przydzielenie jednego Globalnego Numeru Jednostki Handlowej GTIN-8: 49,20 zł,
d) Uczestnicy stosujący wyłącznie krajowe numery katalogowe na produkty o zmiennej ilości w opakowaniach detalicznych lub numery leków rejestrowanych przez Ministerstwo Zdrowia z prefiksem 590999 nie uiszczają opłaty
rejestracyjnej.
2.

OPŁATY ROCZNE** (w cenach wliczony jest obowiązujący podatek VAT*)
a) opłaty roczne, których wysokość jest uzależniona od przychodów ogółem netto*** osiąganych przez Uczestnika
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który opłata jest wnoszona:

Przychody

Opłaty

do 2 mln

136 zł

2-5 mln zł

267 zł

5-10 mln zł

672 zł

10-20 mln zł

1341 zł

20-50 mln zł

2418 zł

50-100 mln zł

3490 zł

100-500 mln zł

4565 zł

powyżej 500 mln zł

5637 zł

b) opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pojedynczy Globalny Numer Lokalizacyjny
wynosi 136 zł,
c) opłata roczna obowiązująca podmioty uczestniczące w Systemie GS1 na podstawie deklaracji wynosi 672 zł lub
zgodnie z Programem Współpracy z Dostawcami Rozwiązań.

  * Obowiązująca w dniu 1 stycznia 2016 stawka VAT wynosi 23%
** Uczestnicy posiadający umowy z GS1Polska wymienione w punktach a) i/lub b) i/lub c), uiszczają jedną opłatę roczną obliczoną
według wyższej stawki.
*** Przez przychody ogółem netto rozumie się sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.

