Díjtáblázat
2022. január 1.

Ellenőrzési díjak
EPAL raklapok gyártása: Ellenőrzésenként 280 EUR
A havi ellenőrzések száma az előző évi gyárto raklapok számától függ és az alábbiak szerint alakul:
≤ 20 000 EPAL raklap: naptári hónaponként 1 ellenőrzés
≤ 100 000 EPAL raklap: 2 ellenőrzés naptári hónaponként
> 100 000 EPAL raklap: 3 ellenőrzés naptári hónaponként

EPAL raklapok javítása, EPAL fél raklapok: havi 208,33 EUR / 166,67 EUR / 125,00 EUR / 83,33 EUR
Az ellenőrzési díj összege a lejavíto raklapok számától függ. A zetendő díj alapja az előző évi adatok szerint a
következőképp alakul.

•

kevesebb mint 5000 javíto EPAL raklap és EPAL fél raklap: 208,33 EUR

•

5,000 - 9,999 javíto EPAL raklap és EPAL fél raklap: 166,67 EUR

•

10,000 - 29,999 EPAL raklap és EPAL fél raklap: 125,00 EUR

•

30,000 és több EPAL raklap és EPAL fél raklap: 83,33 EUR

Kis volumenű javítás esetén:
Azon vállalatok esetében, amelyek javítási volumene nem éri el a 12 000 darab EPAL Euro raklapot, és évente legalább 6
hónapban javítanak EPAL raklapokat, az EPAL a naptári évenkén 12 havi ellenőrzésből csak 6 ellenőrzés díját számítja fel.
Nega v ellenőrzés, zetési késedelem, a havi jelentések benyújtásának elmulasztása vagy az EPAL engedélyezési / licence
feltételek egyéb jelentős megsértése esetén az ellenőrzési díjakat mind a 12 havi ellenőrzésre felszámítják az licence
szerződés megszegésétől számíto 12 hónapos időszakra.
2021.01.01-től az újonnan csatlakozo javító partnerek részére az EPAL az első évben elengedi az első telepbejárás díját és a
fen ellenőrzési díjakat.

EPAL gi erbox javítása: 230 EUR
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Licencdíjak (egységenként):
EPAL Euro raklapok gyártása és javítása:
Éves mennyiség (gyártás/javítás ) ≥ 1 millió EPAL Euro raklap: 0,05 EUR
Éves mennyiség (gyártás/javítás ) ≥ 240 000 és < 1 millió EPAL Euro raklap: 0,055 EUR
Éves mennyiség (gyártás/javítás ) < 240 000 EPAL Euro raklap: 0,06 EUR
EPAL Euro fél raklapok: 0,06 EUR
EPAL 2/3/7 raklap gyártása: 0,06 EUR

EPAL 2/3 raklap javítása 0,06 EUR
EPAL gi erbox gyártása: 0,20 EUR
EPAL gi erbox javítása: 0,10 EUR
Az EPAL keretek és fedelek gyártása és javítása: … EUR

Éves alapdíj:
Nemze bizo sági tagság nélküli licence tagság: 650 EUR / 2500 EUR
Kereskedelem: (éves díj az ellenőrzési díjakkal együ ) 1,500 EUR

Engedélyezési folyamat:
Adminisztrációs díj1: 550 EUR
(választható: Nemze Bizo ság díja)
Első telepbejárás (audit) költsége2: 600 EUR
Felminősítés díja 2.szintre: nincs költége, amennyiben az 1. Szintű ellenőrzés keretében történik
Ismételt ellenőrzés díja: a kiadásoktól függően alakul
1A

CP raklapok gyártása vagy javítása során nem kell meg zetni a fen adminisztrációs, első telepbejárási (audit), ellenőrzési
vagy licence díjakat, amennyiben ado vállalkozás telephelye már rendelkezik más EPAL raklapok gyártására és javítására
vonatkozó engedéllyel (2023. december 31-ig érvényes).
Az EPAL nem számít fel semmilyen költséget a vállalat látogatásáért és a tesztmodellek vizsgálatáért az EPAL 2/3/6 raklapok
gyártására vonatkozó jóváhagyási folyamat részeként, ha a vállalat már rendelkezik EPAL-engedéllyel az EPAL Euro raklapok
gyártására (2. szint).
2

Az azonosítók költségei:
Hitelesítő kapocs (1. szint és 2. szint): 0,01 EUR / 0,009 EUR
Hitelesítő matrica (gi erbox): 0,08 EUR
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Felszólítási díj: 5 EUR / 10 EUR

