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Regulamin Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w firmie Chemart International Trader Sp. z o. o. 

(obowiązuje od 01 stycznia 2021r.) 

 
Słownik pojęć zastosowanych w Regulaminie Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi 
 

Dostawca – Chemart International Trader Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sikorki 23, 
 

Nabywca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

lub osoba prawna będąca nabywcą towarów firmy Chemart International Trader Sp. z o. o., 
 

Opakowanie zwrotne- opakowanie wielokrotnego użytku, w szczególności: 

- pojemnik IBC 1000 l, 

- pojemnik IBC 600 l, 

- beczka 220 l, 

- palety typu Euro o wymiarach 1200 mm x 800 mm (zgodne z kodeksem UIC 435-2 opartym na normie EN 13698-1). 

 

 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady rozliczeń w ramach obrotu opakowaniami zwrotnymi pomiędzy firmą Chemart 

International Trader Sp. z o. o. i Nabywcą w oparciu o regulacje ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

2. Opakowania zwrotne stanowią własność firmy Chemart International Trader Sp. z o. o. i są przeznaczone 

wyłącznie do przechowywania towarów dostarczanych przez firmę Chemart International Trader  

Sp. z o.o. Nabywcy na podstawie umowy handlowej lub zamówienia. 

3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów dostarczanych  

w opakowaniach zwrotnych, zawartych pomiędzy Dostawcą a Nabywcą. 

4. Nabywca, który zakupił od firmy Chemart International Trader Sp. z o. o. towar w opakowaniu 

wielokrotnego użytku, zobowiązany jest do zwrotu tego opakowania w ciągu 90 dni od daty wystawienia 

faktury na sprzedaż towaru. 

5. Firma Chemart International Trader Sp. z o. o. określa w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu wartość 

opakowań zwrotnych (kaucji).   

6. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umów dostawy/sprzedaży dystrybuowanych przez 

Chemart International Trader Sp. z o. o. towarów oraz opakowań (w tym umowy dokumentowanej fakturą 

sprzedażową), co oznacza, że zawarcie przez Nabywcę w/w umowy z Chemart International Trader Sp. z o. 

o. jest równoznaczne z akceptacją przez Nabywcę niniejszego Regulaminu. 
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§ 2 OBRÓT OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI 

 
1. Wydane przez Chemart International Trader Sp. z o. o. Nabywcy wraz z dostawą towarów opakowanie 

zwrotne na ustalony termin (nieprzekraczający okresu podanego w § 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu)  

- pozostaje do tego czasu własnością Dostawcy i nie stanowi dla Nabywcy odpłatnej dostawy towarów.  

W związku z tym wartości opakowania zwrotnego nie uwzględnia się w fakturze sprzedażowej. 

 

2. Pobrane opakowania zwrotne podlegają rozliczeniu. 

2.1. Dostawa opakowań zwrotnych przy realizacji dostawy towarów jest rejestrowana na dokumencie 

rejestrującym wydanie opakowań zwrotnych WKA. Nabywca na tym dokumencie potwierdza ilość  

i rodzaj opakowań zwrotnych jakie otrzymał. 

2.2. W wypadku stwierdzenia niezgodności należy: 
a) sporządzić protokół niezgodności dla dostaw kurierem, 
b) wpisać adnotację w dokumencie wydania opakowania WKA dla dostaw organizowanych przez 

Dostawcę, podpisaną przez przedstawiciela Nabywcy i przewoźnika. Ponadto Nabywca winien 
w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty odbioru zgłosić stwierdzone rozbieżności Dostawcy 
bezpośrednio na adres biuro@chemart.pl. 

2.3. Dostawca powiadomi Nabywcę o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych rozbieżności w ciągu 5 (pięciu) dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia na adres biuro@chemart.pl. 

2.4. W sytuacji zwrotu opakowań zwrotnych, podstawą do odbioru opakowań jest dokument rejestrujący 

przyjęcie opakowań zwrotnych WKK. 

2.5. Zwrot opakowań powinien być potwierdzony sporządzonym przez Nabywcę dokumentem przyjęcia 

opakowań zwrotnych, zawierającym specyfikację zwracanych opakowań z podaniem ich ilości  

i rodzaju, przesłanym na adrese-mail: biuro@chemart.pl. 

2.6. Gotowość do zwrotu opróżnionych opakowań należy zgłaszać na adres email: biuro@chemart.pl lub 

telefonicznie pod nr 12/286 33 20 w. 911. 

2.7. Opróżnione opakowania będą odbierane od Nabywcy transportem firmy Chemart International Trader 

Sp. z o. o. chyba, że umowa handlowa lub zamówienie zawiera w tym zakresie inne postanowienie. 

2.8. Firma Chemart International Trader Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowania 

uszkodzonego, niecałkowicie opróżnionego lub zanieczyszczonego innymi substancjami niż surowiec, 

który był przedmiotem sprzedaży i obciążenia Nabywcy odpowiednią kwotą wynikającą z Cennika 

opakowań zwrotnych (kaucji), o którym mowa w Załączniku nr 1. W przypadku, gdy Dostawca będzie 

zmuszony ponieść koszty związane z utylizacją pozostawionego w opakowaniu towaru, to wówczas 

wszelkie koszty i ryzyko dokonania utylizacji będą obciążać Nabywcę. Nabywca zostanie obciążony tymi 

kosztami na podstawie refaktury wystawionej przez Dostawcę, z terminem płatności określonym  

w fakturze. 

3. Jeżeli Nabywca nie zwróci Dostawcy opakowania zwrotnego na warunkach i w terminie ustalonym  

powyżej, wówczas Dostawca jest zobowiązany (zgodnie z art. 29a ust. 12 ustawy o VAT) wystawi Nabywcy 

fakturę zwiększającą podstawę opodatkowania z tytułu niezwróconych Dostawcy opakowań zwrotnych. 
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3.1. Dostawca wystawi Nabywcy fakturę, o której mowa powyżej, w dniu następującym po dniu,  

w którym umowa przewidywała zwrot opakowania  – jeżeli tego opakowania nie zwrócono  

w terminie określonym w umowie. 

3.2. Dostawca, wystawiając Nabywcy fakturę, o której mowa powyżej, zobowiązany jest podać w opisie 

oznaczenie dokumentu, na podstawie którego wydał on Nabywcy opakowanie zwrotne,  

w szczególności przywołanie numeru faktury dokumentującej odpłatną dostawę towarów lub 

dokumentu WZ. 

3.3. W przypadku niezwrócenia opakowań w ustalonym terminie, podatek VAT należny w odniesieniu do 

takich opakowań zostanie obliczony według stawki właściwej dla towaru dostarczanego w tych 

opakowaniach. 

3.4. W przypadku niezwrócenia opakowań w terminie firma Chemart International Trader Sp. z o. o. wystawi 

Nabywcy fakturę VAT sprzedaży za opakowania z terminem płatności 14 dni w oparciu  

o cennik znajdujący się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3.5. Dostawca uprawniony jest do aktualizacji cen wskazanych w Załączniku nr 1. Aktualizacja nie jest 

zmianą Regulaminu. 

 
4. W przypadku zakończenia współpracy handlowej pomiędzy firmą Chemart International Trader Sp. z o. o.  

i Nabywcą, Nabywca jest zobowiązany do zwrotu firmie Chemart International Trader Sp. z o. o. opakowań 

zwrotnych pobranych i niezwróconych w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez jedną ze Stron informacji od 

kontrahenta o zakończeniu współpracy. 

 

 
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zasady określone niniejszym Regulaminem obowiązują w trakcie współpracy handlowej i mają zastosowanie 

aż do całkowitego rozliczenia firmy Chemart International Trader Sp. z o. o. z Nabywcą. 
2. Wszelkie zmiany zasad obrotu opakowaniami firmy Chemart International Trader Sp. z o. o. wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3.5. 
3. Wszelkie sprawy związane z obrotem opakowaniami zwrotnymi, w tym prowadzeniem postępowania 

reklamacyjnego prowadzi w firmie Chemart International Trader Sp. z o. o. Dział Obsługi Klienta tel. 12/286 
33 20 w. 911; email: biuro@chemart.pl 

4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zamówień realizowanych przez firmy Chemart International 
Trader Sp. z o. o.  w ramach współpracy handlowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową indywidualną i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 
 

Regulamin Obrotu Opakowaniami Zwrotnymi w firmie Chemart International Trader Sp. z o. o. dostępny jest w siedzibie Spółki  
oraz w wersji elektronicznej na stronie: www.chemart.pl 
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