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1. Årsavgifter 2021
Producenter med en omsättning över 1 miljon euro måste uppfylla producentansvaret. Givetvis
ska det finnas möjlighet även för de som frivilligt vill ta producentansvar och genom det använda
Proans logo i sin marknadsföring.
I samband med att producenten sluter anslutningsavtal utgår en årsavgift. Årsavgiften baseras
på vilken mängd förpackningar som släpps ut på marknaden. Årsavgiften betalas i början av
varje kalenderår.

1.1 Frivillig årsavgift
Producenter som har en omsättning under 1 000 000€ kan frivilligt välja att bli medlemmar i
Proans och betala en årsavgift på 94 €. Producenter som väljer att betala årsavgiften behöver
inte rapportera in förpackningsmängder till Proans. De producenter som frivilligt vill betala en
årsavgift för producentansvar får Proans grafiska manual för att använda Proans logo i sin
marknadsföring.

1.2 Årsavgift för producenter med en omsättning över en miljon euro men släpper
ut högst 100 kg förpackningar.
Producenter som har en omsättning över 1 000 000€, men som endast släpper ut högst 100 kg
förpackningar på den åländska marknaden kan välja att bli medlemmar i Proans och betala en
schablonavgift på 168 €. Producenter som väljer att betala schablonavgiften behöver inte
rapportera in förpackningsmängder till Proans. De producenter som betalar en schablonmässig
avgift för producentansvar får Proans grafiska manual för att använda Proans logo i sin
marknadsföring.

1.3 Årsavgift för producenter som betalar enligt förpackningsmängd
Producenter som har en omsättning över 1 000 000€ betalar en årsavgift på 488 € samt
förpackningsavgifter enligt inrapporterade förpackningsmängder. De producenter som betalar
årsavgift och förpackningsavgifter för producentansvar får Proans grafiska manual för att
använda Proans logo i sin marknadsföring.
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2. Förpackningsavgifter
För Producenter som betalar enligt förpackningsmängd fakturerar Proans förpackningsavgifter i
efterhand. Producenten är skyldig att i enlighet med Proans anvisningar rapportera in de verkliga
mängder material som Producenten tillfört den åländska marknaden. Rapporteringen av ett års
förpackningsmängd ska vara Proans tillhanda senast den sista februari följande år.
Förpackningsavgiften utgår per kilogram redovisat förpackningsmaterial.

Förpackningsavgifter per kg
Träförpackningar
Aluminium
Övrig metall
Vätskekartong
Wellpapp
Kartong/papper
Plast
Glasförpackningar
Tidningar/papper

2018
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,13 €
0,10 €
0,10 €
0,29 €
0,18 €
-

2019
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,13 €
0,10 €
0,10 €
0,29 €
0,18 €
-

2020
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,13 €
0,10 €
0,10 €
0,29 €
0,18 €
-

2021
0,11 €
0,11 €
0,11 €
0,14 €
0,11 €
0,11 €
0,30 €
0,19 €
0,07 €

Figur 1 Förpackningsavgiften utgår per kilogram redovisat förpackningsmaterial. Avgift för
tidningar/papper kommer först att redovisas och betalas 2022.

3. Avgiftsperioder
Årsavgifterna faktureras i början av året eller i samband med att Producenten ansluts till Proans.
Avgiften för förpackningar faktureras efter redovisning av förpackningsmängder inom första
halvåret.

4. Betalning
Årsavgifterna betalas i förskott och förpackningsavgifter i efterskott.
Betalning av redovisad förpackningsmängd sker på fakturans förfallodag.

5. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift
För belopp som ej erlagts i rätt tid får Proans debitera dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
För påminnelser p.g.a. utebliven eller ofullständig redovisning eller betalning får Proans debitera
påminnelseavgift om högst 5 €.
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