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Joutsenmerkin maksusäännöt, 17. lokakuuta 2017
Tämä on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta. Ristiriitatapauksissa pätee alkuperäinen teksti.

Osoitteet
Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti vuonna1989 perustaa vapaaehtoisen ja virallisen ympäristömerkin. Alla olevat
organisaatiot/yritykset vastaavat merkin toiminnasta kyseisten maiden hallitusten toimeksiannosta. Lisätietoa yritysten
nettisivuilta:

Tanska:
Miljømærkning Danmark
Fonden Dansk Standard
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Puh: +45 72 300 450
info@ecolabel.dk
www.ecolabel.dk

Islanti:
Norræn Umhverfismerking á
Íslandi
Umhverfisstofnun
Suurlandsbraut 24
IS-108 Reykjavik
Puh: +354 591 20 00
ust@ust.is
www.svanurinn.is

Suomi:
Ympäristömerkintä
PL 489
FI-00101 Helsinki
Puh: +358 9 6122 5000
joutsen@ecolabel.fi
www. joutsenmerkki.fi

Norja:
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Henrik Ibsens gate 20
NO-0255 Oslo
Puh: +47 24 14 46 00
info@svanemerket.no
www.svanemerket.no

Pohjoismainen ympäristömerkintä
www.nordic-ecolabel.org

Tämän asiakirjan saa
kopioida vain kokonaisuudessaan tekemättä
siihen muutoksia. Asiakirjan
tekstiä saa lainata vain, jos
sen laatija Pohjoismainen
ympäristömerkintä
mainitaan.
Ruotsi:
Miljömärkning Sverige AB
Box 38 114
SE-100 64 Stockholm
Puh: +46 8 55 55 24 00
info@svanen.se
www.svanen.se
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Joutsenmerkin maksusäännöt
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Johdanto

Seuraavat maksusäännöt koskevat luvanhaltijoita tai yrityksiä, jotka hakevat pohjoismaisen
ympäristömerkin käyttöoikeutta, muutosta käyttöoikeuteensa tai jotka hakevat
Joutsenmerkittyyn tuotteeseen sisältyvän raaka-aineen tarkastusta tai jotka maksavat
tarkastetun tuotteen nimen julkaisemisesta tuotelistassa. Säännöt noudattavat
Pohjoismaiden ministerineuvoston pohjoismaista ympäristömerkintää koskevan päätöksen
periaatteita ja säännöt on vahvistanut Pohjoismaisen ympäristömerkinnän yhdistyksen
hallitus 17. lokakuuta 2017. Tuoteryhmäkohtaiset maksut ovat nähtävissä kunkin
ympäristömerkintä-organisaation kotisivuilta.
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Hakemusmaksu

Hakija maksaa käyttöoikeuden hakemuksen lähettämisen yhteydessä hakemusmaksun. Tätä
maksua ei palauteta, mikäli hakemus hylätään. Hakemusmaksu kattaa tavallisesti korkeintaan
kolmen (3) asiakirjalähetyksen tarkastamisen eli varsinaisen hakemuksen sekä kahden
täydennyslähetyksen tarkastamisen. Näiden jälkeen toimitettujen täydennysten
tarkastamisesta voi kansallinen ympäristömerkintäorganisaatio periä voimassa olevan
tuntilaskutushinnan mukaisen maksun.
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Tarkastuskäynnin maksu

Tarkastuskäynnistä Pohjoismaissa ei laskuteta hakemusmaksun lisäksi muita maksuja. Jos
tarvitaan useampia tarkastuskäyntejä, esim. jos tuotantopaikkoja on useita, pitää
ylimääräisistä tarkastuksista maksaa maksu. Tarkastuskäynneistä Pohjoismaiden ulkopuolella
pitää hakijan myös maksaa lisämaksu.
Jos tuote (tavara tai palvelu) tai tuotanto ei täytä vaatimuksia tarkastuskäynnillä tai
jälkivalvonnassa luvan myöntämisesen jälkeen, on ympäristömerkintäorganisaatiolla oikeus
laskuttaa luvanhaltijalta käynnin ja jälkivalvonnan kustannukset eli työtunnit, käynti ja testaus,
jos se katsotaan tarpeelliseksi.

4

Lupamaksu

Kun hakijalle on myönnetty ympäristömerkin käyttöoikeus, hakija maksaa lupamaksun. Maksu
suoritetaan vuosittain oikeudesta käyttää ympäristömerkkiä Pohjoismaiden markkinoilla.
Etukäteen maksettava lupamaksu perustuu Joutsenmerkityn tuotteen liikevaihtoon ja maksu
tarkistetaan ja tarvittaessa tasataan seuraavana vuonna. Tiedot liikevaihdosta on toimitettava
ympäristömerkintäorganisaation kehotuksesta viipymättä aina kunkin uuden kalenterivuoden
alussa, viimeistään 31. maaliskuuta. Tiettyjen tuoteryhmien lupamaksulla voi olla muut
perusteet, jotka on päätetty tuoteryhmän maksuperusteissa.
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Jos liikevaihtotietoja ei ole toimitettu viimeistään 1. huhtikuuta mennessä,
ympäristömerkintäorganisaatiolla on oikeus veloittaa arvioitu lupamaksu, joka perustuu
aikaisempiin luvanhaltijan tietoihin ja lisäksi tuhat viisisataa (1 500) euroa ylimääräisenä
maksuna. Lupamaksua voidaan kuitenkin tarkistaa oikeiden liikevaihtotietojen toimittamisen
jälkeen, mutta ylimääräisesti perittyä maksua ei palauteta. Liikevaihtotietojen toimittamatta
jättäminen tai lupamaksun maksamatta jättäminen ovat ympäristömerkintäorganisaatiolle
perusteita perua lupa.
Ympäristömerkintäorganisaatiolla on oikeus vaatia todistetta, joka vahvistaa tiedot
Joutsenmerkityn tuotteen liikevaihdosta sekä ottaa yhteyttä luvanhaltijan tilintarkastajaan
sekä tehdä tarkastus pistokokein. Ympäristömerkintäorganisaatio voi tarkistaa ja oikaista
maksua viisi (5) vuotta jälkikäteen.
Suurimmassa osassa tuoteryhmiä lupa on voimassa kaikissa maissa (katso kohta 2.1.2
Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt). Näitä lupia koskevat yhteispohjoismaiset
maksusäännöt ja luvanhaltija maksaa tavallisimmin liikevaihtoon perustuvan maksun koko
pohjoismaisesta markkinasta – vaikka kolmas osapuoli vastaisikin tuotteen myynnistä.
Yrityksen tai konsernin, jolla on useita lupia tuoteryhmissä, jotka kuuluvat pohjoismaiseen
maksujärjestelmään, pitää maksaa vuosittain vähintään minimimaksu per tuote/tavararyhmä
luvan myöntämismaassa (= maa, jossa hakemus on käsitelty). Pohjoismainen
ympäristömerkintä laskuttaa myös Joutsenmerkittyjen tuotteiden Pohjoismaiden
ulkopuolisesta myynnistä, mikäli ulkopuolinen myynti ylittää tietyn tason.
Myös muiden tuoteryhmien maksut lasketaan perustuen liikevaihtoon niissä maissa, joissa
luvanhaltijalla on liikevaihtoa. Luvanhaltijan on informoitava Pohjoismaista
ympäristömerkintää, missä pohjoismaassa tai Pohjoismaiden ulkopuolella Joutsenmerkittyjä
tuotteita myydään. Joutsenmerkkilupa näkyy niiden Pohjoismaiden kotisivuilla, joissa
luvanhaltija on ilmoittanut myyvänsä Joutsenmerkittyjä tuotteita.
Uusia lupia, jotka tulevat voimaan heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen, koskee
ensimmäisenä vuonna maksualennus. Tuoteryhmän maksuperusteiden mukainen maksu
(myös minimi- tai maksimimaksu sekä kulmakertoimen muutoskohta1) kerrotaan vuoden
jäljellä olevien päivien määrä kahdella ja sen jälkeen jaettuna 365:llä (”vuoden jäljellä olevien
päivien määrä x 2 / 365”).
Konsernien erityissäännöt
Yhteispohjoismaisessa maksujärjestelmässä konsernin on mahdollista pyytää etukäteen, että
kaikki konsernin luvat yhdistetään yhdeksi laskutettavaksi yksiköksi samassa tuote- ja
tavararyhmässä laskettaessa lupamaksua. Konsernin vastuulla on ilmoittaa tästä
ympäristömerkinnälle ennen lupamaksun laskutusta. Laskun muuttaminen vetoamalla
konsernisääntöön voidaan tehdä toimintavuoden aikana erillistä kolmentuhannen
viidensadan (3 500) euron maksua vastaan. Myöhempiä muutoksia/täsmennyksiä maksuihin
ei tehdä. Konserninsäännön käyttöönoton edellytys on, että tytäryhtiöt, joilla on
ympäristömerkin käyttöoikeus, vahvistetaan kuuluvaksi emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.
Konsernilaskutuksen lisäedellytykset ovat seuraavat:
1

Kulmakertoimen muutoskohta = liikevaihto, jossa lupamaksun laskennassa käytetty prosentti muuttuu
Minimimaksu = pienin lupamaksu, jonka ympäristömerkintäorganisaatio vuosittain yritykseltä tai konsernilta
laskuttaa per tuote/tavararyhmä/ luvan myöntäjämaa.
Maksimimaksu = korkein lupamaksu, jonka ympäristömerkintäörganisatio vuosittain yritykseltä tai konsernilta
laskuttaa per tuote/tavararyhmä.
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• Konsernilla on vain yksi hallinnollinen yhteyshenkilö pohjoismaisen
ympäristömerkinnän kanssa.
• Konserni raportoi liikevaihtotiedot kaikista konsernin konsernilaskentaan kuuluvista
Joutsenmerkityistä tuotteista laskutusvuonna viimeistään 1. huhtikuuta mennessä.
• Konserni sitoutuu toimittamaan tilintarkastajan vakuutuksen konsernin Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihdosta, mikäli pohjoismainen ympäristömerkintä
edellyttää sitä.
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Muutoksen ja laajennuksen maksu

Kun luvanhaltija haluaa muuttaa tai laajentaa luvan sisältöä, tämän tulee maksaa muutos/laajennusmaksu ja mahdollinen tarkistettu käyttöoikeusmaksu työstä, jonka
ympäristömerkintäorganisaatio tällöin tekee.
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Maksu irtisanottaessa lupa

Luvanhaltijan tulee raportoida välittömästi luvan päätyttyä Joutsenmerkittujen tuotteiden
toteutunut liikevaihto kuluvana vuonna ja edellisenä vuonna sekä valmistettujen
Joutsenmerkittyjen tuotteiden varaston arvo. Pohjoismainen ympäristömerkintä voi vaatia
tilintarkastajan lausuntoa asiasta. Lupamaksu maksetaan toteutuneen liikevaihdon ja
valmistettujen tuotteiden myyntiarvon perusteeella. Lupamaksua maksetaan koko
irtisanomisajan ajan.
Jos luvanhaltija sanoo luvan irti tai päättää olla uusimatta lupaansa, lasketaan/täsmäytetään
etukäteen maksetut maksut sen perustella, milloin lupa on päättynyt. Luvanhaltijan pitää
myös esittää Joutsenmerkittyjen tuotteiden varaston arvo. Maksuperusteiden mukaisesta
maksusta ei anneta alennusta, ei myöskään minimi- tai maksimimaksusta. Maksu maksetaan
luvan voimassaoloaikana toteutuneesta liikevaihdosta sekä Joutsenmerkittyjen tuotteiden
varaston arvosta, vaikka luvan voimassolo on päättynyt.
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Muut maksut

Pohjoismainen ympäristömerkintä voi ottaa maksun Joutsenmerkittyjen tuotteiden raakaaineiden tarkastamisesta ja tarkastettujen tuotteiden luettelon julkaisemisesta.
Tarkastusmaksut ja tuotteiden maksut julkisissa luetteloissa julkaistaan
ympäristömerkintäorganisaatioiden kotisivuilla.

8

Maksusääntöjen muuttaminen

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän yhdistyksen hallitus voi muuttaa näitä maksusääntöjä,
jolloin luvanhaltijoille ja rekisteröinnin haltijoille ilmoitetaan tästä kirjallisesti.
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