Załącznik KJ/R4/12

CENNIK OPŁAT
Certyfikacja ekologicznego zbioru ze stanu naturalnego
Cennik opłat rocznych pobieranych dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 zakładu /1 roku
za czynności związane z przeprowadzaniem procesów certyfikacji.

Czynności

W przypadku certyfikacji wyłącznie zbioru ze stanu naturalnego:
CENA NETTO
CENA BRUTTO
w PLN
w PLN

Zbiór ze stanu naturalnego
(1 punkt skupu)

700,00

861,00

Zbiór ze stanu naturalnego
(każdy kolejny punkt skupu)

500,00

615,00

Czynności

W przypadku certyfikacji ekologicznej produkcji rolnej w BC COBICO:
CENA NETTO
CENA BRUTTO
w PLN
w PLN

Zbiór ze stanu naturalnego
(1 punkt skupu)

500,00

615,00

Zbiór ze stanu naturalnego
(każdy kolejny punkt skupu)

300,00

369,00

Płatności należy dokonywać na podstawie otrzymanych faktur przelewem na konto:
Alior Bank SA nr 24 2490 0005 0000 4530 6970 3656
Na dokumencie wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę oraz Numer Producenta nadany przez BC COBICO.
Opłaty za usługi dodatkowe (ceny netto):
1. 50% (jednorazowo) – w stosunku do opłaty kwartalnej za przesłanie wniosku o certyfikację po terminie tj. później niż 20 czerwca każdego roku
(liczy się data wpływu do JC)
2. 300,00 PLN – Opłata za wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż polsko-angielska lub wystawienie duplikatu certyfikatu lub rozszerzenie
certyfikatu (z wyjątkiem rozszerzeń wynikających z pomyłek jednostki) lub zmiana nazwy podmiotu.
3. 600,00 PLN - Opłata za przeprowadzenie dodatkowej kontroli również doraźnej i/lub niezapowiedzianej a wynikającej z nałożonych sankcji,
konieczności sprawdzenia wykonania działań korygujących wynikających z wykrytych niezgodności, kontroli krzyżowych, notyfikacji, procesu
odwoławczego, rozszerzenia lub zmiany zakresu certyfikatu.
4. 300,00 PLN - Opłata za certyfikację uzupełniającą potwierdzającą szczególne cechy stosowanej metody produkcji, o których mowa w art. 68 ust. 2
rozp. (WE) nr 889/2008 (np. NOP). Opłata pobierana jest, jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o taką certyfikację i dotyczy każdorazowego
wygenerowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli związanej z prowadzonym procesem opłata wynosi
900,00 PLN.
5. Koszty badań laboratoryjnych.
6. 400,00 PLN – kontrola dodatkowa wynikająca z procesu odwoławczego lub notyfikacji.
7. 20,00 PLN – Każdorazowy koszt wystawienia wezwania do zapłaty zaległości finansowych lub wystawienia na wniosek producenta duplikatu faktury
lub zaświadczenia.
8. 100,00 PLN – dodatkowe zabezpieczenie certyfikatu QR kodem
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