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Pirkanmaa

PALAUTUSJÄRJESTELMÄN YLLÄPITÄJÄ

Nimi: Ekopulloyhdistys ry
Y-tunnus: 1904377-2
Osoite: PL 119, 00241 HELSINKI 
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Pasi Nurminen, puh. (09) 8689 8665

TUOTTAJAVASTUUALA

Juomapakkaukset

TUOTERYHMÄT

Lasijuomapakkaukset uudelleentäytettävät, Muovijuomapakkaukset uudelleentäytettävät

PÄÄTÖS TUOTTAJATIEDOSTOON HYVÄKSYMISESTÄ

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt Ekopulloyhdistys ry:n lain 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004) 3 § 1 momentin 2-kohdan ja jätelain 
(646/2011) 68 §:n mukaiseksi toimivaksi, tuottajarekisteriin merkityksi palautusjärjestelmäksi 
12.12.2017 lukien.

KÄSITTELYMAKSU

Rekisteriotteen käsittelymaksu on 70 euroa. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin 
(150/1992) ja valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 
2019 ja 2020 (1372/2018). 

Maksuvelvollinen, joka katsoo että valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetusta 
julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi 
vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa 
maksun määräämisestä.



 PALAUTUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT TUOTTAJAT 

Y-tunnus Yritys Alkupvm
1. 0213454-7 Oy Hartwall Ab 01.07.2005

PALAUTUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUVAT JUOMAPAKKAUKSET

Ekopulloyhdistys ry:n ylläpitämässä uudelleen täytettävien pullojen palautusjärjestelmässä 
markkinoidaan kivennäisvesiä, virvoitusjuomia, siidereitä, long drink –juomia ja olutta. 
Juomapakkaukset ovat kirkkaita tai ruskeita lasipulloja, nimellistilavuudeltaan 0,3 – 0,5 litraa 
ja pantiltaan 0,10 euroa.

OTE TUOTTAJAREKISTERISTÄ

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus)  antaa 
tuottajarekisteriin merkityn toimivan palautusjärjestelmän ylläpitäjälle otteen 
tuottajarekisteristä. Palautusjärjestelmän ylläpitäjän on toimitettava em. ote viivytyksettä 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulle verovelvolliselle ja 
pakkaajille. Pirkanmaan ELY-keskus toimittaa otteen välittömästi tiedoksi Verohallinnolle. 

Otteella pakkaaja ja/tai verovelvollinen voi osoittaa Verohallinnolle eräiden juomapakkausten 
valmisteverosta annetun lain 7 §:n mukaisesti, että tämän käyttämät juomapakkaukset kuuluvat 
hyväksyttyyn palautusjärjestelmään. Verovelvollisen on lisäksi tarvittaessa osoitettava tietyn 
pakkauksen kuuluminen hyväksyttyyn palautusjärjestelmään EAN-koodin tai muun pakkauksen 
yksilöivän tunnisteen avulla. Tunnistetiedot on säilytettävä jälkiverotusajan. 

Otteen tietojen muuttuessa palautusjärjestelmän ylläpitäjän tulee ilmoittaa muutokset 
välittömästi Pirkanmaan ELY-keskukselle. Pirkanmaan ELY-keskus antaa tällöin uuden otteen 
tuottajarekisteristä, joka korvaa mahdolliset aikaisemmat otteet.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja juomapakkausten palautusjärjestelmistä antaa ylitarkastaja Tuomo Aunola, p. 050 
301 0461.

Pyynnöt tuottajarekisteriotteista tulee toimittaa  Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 
osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Tarkastaja              Päivi Koivisto 
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