Załącznik KJ/R4/5

CENNIK OPŁAT
Certyfikacja podmiotów prowadzących przetwórstwo produktów ekologicznych
Certyfikacja obrotu produktami ekologicznymi
Certyfikacja importu produktów ekologicznych z krajów trzecich
Cennik opłat rocznych pobieranych dla 1 wniosku/1 certyfikatu/1 zakładu(lokalizacji) /1 roku za czynności
związane z przeprowadzaniem procesów certyfikacji
CZYNNOŚCI
(do 100 produktów na certyfikacie)
OPŁATA REJESTRACYJNA

CENA NETTO
w PLN

(nie dotyczy kontynuujących u których nie wstąpiła przerwa w nadzorze i /lub ciągłości umowy bez
względu na fakt występowania wnioskodawcy w innych programach certyfikacji w BC COBICO)

300,00

PRZETWÓRSTWO

1799,00

PRZETWÓRSTWO

949,00

(tylko etykietowanie* lub podwykonawstwo dla klientów BC COBICO)

PRZETWÓRSTWO
(dla produktów w składzie których udział surowców ekologicznych wynosi mniej niż 95%)

899,00

OBRÓT – dopłata do przetwórstwa

200,00

IMPORT – dopłata do przetwórstwa

300,00

OBRÓT lub IMPORT

1099,00

DOPŁATA - 100 -500 produktów na certyfikacie

100,00

DOPŁATA - 501 -1000 produktów na certyfikacie

200,00

DOPŁATA - pow.1000 produktów na certyfikacie

300,00

* Dotyczy sytuacji w której brak jest fizycznej ingerencji w produkt, a wyłącznie jego etykietowanie.
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. 300,00 PLN – Opłata za wydanie certyfikatu w wersji językowej innej niż polsko-angielska lub wystawienie duplikatu certyfikatu
lub rozszerzenie certyfikatu lub zmiana nazwy podmiotu.
2. 500,00 PLN – Opłata za przeniesienie prawa własności.
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 wynikające z prowadzonego procesu odwoławczego lub notyfikacji.
6. 20,00 PLN – Każdorazowy koszt wystawienia wezwania do zapłaty zaległości finansowych lub wystawienia na wniosek producenta
duplikatu faktury lub zaświadczenia.
7. 100,00 PLN – dodatkowe zabezpieczenie certyfikatu QR kodem
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