Wyjaśnienia do dokumentu GMP+ C4 Taryfa
opłat 2019
Wszystkie stawki stosowane poniżej pochodzą z dokumentu GMP+ C4 Taryfa opłat. Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie sposobu wyliczania opłat od firm certyfikowanych. Poniżej znajdują się przykłady
obliczania należnych opłat.
Przykład 1
Firma transportowa, zatrudniająca więcej niż dwóch pracowników, certyfikowana w zakresie Transport
pasz, Transport drogowy.
Opis zakresu
Transport pasz, Transport drogowy

Uwagi
Więcej niż 2
pracowników
Opłata

Kwota
€ 251,00
€ 251,00

W powyższym przykładzie roczna opłata wynosi: € 251,00
Przykład 2
Firma transportowa zatrudniająca jednego lub dwóch pracowników, certyfikowana w zakresie Transport
pasz, Transport drogowy.
Opis zakresu
Transport pasz, Transport drogowy

Uwagi
Kwota
1 lub 2 pracowników
€ 107.00
Opłata

€ 107.00

W tym przykładzie opłata roczna wynosi: € 107,00
Przykład 3
Statek, certyfikowany w zakresie Transport pasz, śródlądowe drogi wodne.
Opis zakresu
Transport pasz, Śródlądowe drogi wodne

Uwagi

Kwota
€ 43,00

Opłata

€ 43,00

W powyższym przypadku roczna opłata wynosi: € 43,00
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Przykład 4
Firma certyfikowana w zakresie Produkcja materiałów paszowych,
w zakresie Transport pasz, Transport drogowy.
Opis zakresu
Produkcja materiałów paszowych

Uwagi

Kwota
€ 251.00

Transport pasz, Transport drogowy

Opłata2
40%
Opłata

€ 100.40
€ 351.40

W powyższym przykładzie roczna opłata wynosi: € 351,40
Przykład 5
Firma certyfikowana w następujących zakresach:
zakres Produkcja pasz,
zakres Handel paszami,
zakres Handel materiałami paszowymi,
zakres Transport pasz, Transport drogowy
zakres Zapis Krajowy Pasze wolne od Antybiotyków – zakład produkcyjny
Opis zakresu
Produkcja pasz

Uwagi

Kwota
€ 251.00

Handel pasz

Opłata2
40%
Opłata2
40%
Opłata2
40%
Opłata

€ 100.40

Transport pasz, Transport drogowy
Pasze wolne od antybiotyków – zakład produkcyjny

€ 100.40
€ 100.40
€ 552.20

W powyższym przykładzie roczna opłata wynosi: € 552,20
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Przekład 6
Firma certyfikowana w następujących zakresach:
zakres Handel pasz,
zakres Handel pasz (petfood),
zakres Składowanie oraz Przeładunki pasz.
Opis zakresu
Handel pasz

Uwagi

Kwota
€ 251.00

Handel pasz (petfood)

Opłata2
40%
Opłata2
40%
Opłata

€ 100.40

Składowanie i przeładunki pasz

€ 100.40
€ 451.80

W powyższym przykładzie roczna opłata wynosi: € 451,80
Informacje dodatkowe:
W razie gdyby powyższe wyjaśnienia podawały pomyłkowo nieprawidłowe wartości, w każdym
przypadku dla ustalenia wysokości opłaty obowiązują zapisy dokumentu GMP+ Taryfa opłat 2019.
Wszystkie podane bonifikaty i obciążenia dotyczą jedynie opłat obowiązujących w
roku 2019.
1
Ta stawka jest stosowana jeśli Organizacja Certyfikująca przeprowadziła prawidłowo rejestracje w
bazie danych GMP+ International.
2
40% dopłata jest doliczana za każdy drugi i kolejne zakresy.
Firmy, które z własnej woli przechodzą do innej organizacji certyfikującej w trakcie obowiązywania
certyfikatu, nie muszą uiszczać kolejnej opłaty za dany rok za wystawienie nowego certyfikatu.
Wszystkie firmy są obciążane przez GMP+ International tylko raz w roku.

© GMP+ International B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tej publikacji mogą być przeglądane na
ekranie, kopiowane oraz drukowane wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. Wszelkie
inne użycie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody GMP+ International B.V.

Klauzula odpowiedzialności
Niniejsza publikacja została opracowana celem dostarczenia stronom zainteresowanym
informacji o standardach GMP+. Publikacja będzie regularnie aktualizowana.
GMP+
International B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w publikacji.
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