Verksamhetsrapport
Kemiska produkter 2017

Licenstagare
Företagsnamn
Organisationsnr.

A ADRESS OCH PERSONUPPGIFTER
Kontrollera att adressuppgifterna under punkten 1 på den bifogade beräkningsmallen är riktiga.
c	Ja, samtliga uppgifter stämmer
c	Nej, men aktuella adress och personuppgifter har förts in

B ÅRLIG LICENSAVGIFT FÖR 2017
Den årliga licensavgiften räknas ut enligt följande:
• 0,3% av produktens fakturerade omsättning (utan moms), dock minst 2 500 kr/licens.
Utförlig information om hur man beräknar den årliga licensavgiften finns på bifogad beräkningsmall.
Om den slutliga årliga licensavgiften inte är samma som den summa ni betalat i preliminär
årlig licensavgift under 2017 ska en fyllnadsinbetalning alternativt en återbetalning göras.
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B1

Preliminär licensavgift
Den preliminära årliga licensavgiften som betalades under år 2017 var
SEK

Beloppet hittar ni under punkten 2 i beräkningsmallen. Kontrollera att beloppet stämmer med de fakturor ni fått från Naturskyddsföreningen under 2017.

B2

Slutlig licensavgift
Den slutliga årliga licensavgiften för år 2017 som räknats fram under punkten 5
på beräkningsmallen är
SEK

B3

Fyllnadsinbetalning/återbetalning
c	Kontroll av den årliga licensavgiften för 2017, enligt punkterna B1 och B2 ovan,

visade att en fyllnadsinbetalning ska göras
SEK

Naturskyddsföreningen kommer att skicka en faktura på beloppet.
c Kontroll av den årliga licensavgiften för 2017, enligt punkterna B1 och B2 ovan,

visade att en återbetalning ska göras
SEK

Beloppet ska betalas till plusgirokonto 			
Nr

eller bankgirokonto
Nr

C PRODUKTER MÄRKTA BRA MILJÖVAL KVAR I LAGER
Punkten gäller licenser som har upphört under 2017. I tabell 4 på beräkningsmallen
ser ni vilka produkter som har upphört under året. Har ert företag inga sådana produkter
kan ni hoppa över hela punkt C.

C1

Produkter kvar i lager
Finns någon av produkterna som tidigare haft licens för Bra Miljöval kvar i ert lager,
utan att märket Bra Miljöval avlägsnats eller dolts?
c Ja

C2

c Nej

Sålda produkter ur lager
Har ni efter licenstidens utgång sålt produkter från ert lager, utan att märket Bra Miljöval
avlägsnats eller dolts?
c Ja
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c Nej
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C3

Felmärkta produkter
Om svaret är Ja på någon av ovanstående frågor, fyll i produktnamn, licensnummer och
antal felmärkta produkter i tabellen nedan.
Produktnamn

Licensnummer

Antal levererade/
Antal
sålda produkter efter produkter
licenstidens utgång
kvar i lager

Det är ett brott mot licensvillkoren för Bra Miljöval att efter licenstidens utgång sälja produkter
utan att märket Bra Miljöval har avlägsnats eller dolts. Framgår det av verksamhetsrapporten att felmärkta
produkter sålts efter licenstidens utgång kommer Naturskyddsföreningen kontakta er gällande vite.

Licenstagaren garanterar att all information som
lämnas till Naturskyddsföreningen är korrekt.

Ort och datum

Företagets firmatecknare

Namnförtydligande

Verksamhetsrapporten och beräkningsmallen skickas till Naturskyddsföreningen senast 14 maj 2018. Spara en kopia på samtliga
handlingar.
Dokumenten skickas till e-post: mari.ander@naturskyddsforeningen.se eller på adress nedan:
Naturskyddsföreningen
Mari Ander
Första Långgatan 28B
413 27 Göteborg
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