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KUNSTSTOFFERZEUGNISSE E.V.
FÜR LANGLEBIGE KUNSTSTOFFPRODUKTE

Det nye lejesystem realiseres bl.a. af følgende 
profilproducenter:

EPPA

aluplast GmbH
Auf der Breit 2 
76227 Karlsruhe · Tyskland

Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164 
8830 Hooglede-Gits · Belgien

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Tyskland

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boule-
vard, Solihull, B90 4QT · England

L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Tyskland

REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Tyskland

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Tyskland

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Tyskland

VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Tyskland



Eksempelfakturaer

Afgiftsfri beholdning
3-måneders omsætning 896740 DKK 
Tilsvarende basislagerbeholdning  60 stk.
(14946 DKK = 1 palle) 
+ Buffer på 50 %  30 stk.
= Afgiftsfri beholdning 90 stk.

Beregningseksempel for lejesystem
• Lagerbeholdning minus afgiftsfri beholdning  

= Overbeholdning
• Overbeholdning x 67 DKK/stk. = månedlig leje

 Eks. 1 Eks. 2
Lagerbeholdning 120 stk. 85 stk.
Afgiftsfri beholdning 90 stk. 90 stk. 
Overbeholdning 30 stk. 0 stk.
Leje (67 DKK/stk.) 2018 DKK 0 DKK

Beregningseksempel for pantsystem
Der opkræves pant på udgående paller, tilbagebeta-
ling finder sted ved modtagelse på det aftalte indsam-
lingspunkt

 Eks. 1 Eks. 2
Leverede paller 500 stk. 500 stk.
Returnerede paller 450 stk. 550 stk.
Pant pr. enhed 1420 DKK 2242 DKK
Debitnota 70992 DKK 
Kreditnota  112093  DKK

1 Med „vedvarende“ menes, at overbeholdningen har eksi-
steret i mere end et år.

dede tilfælde kan denne buffer også udgøre 75%. Dermed 
er der taget højde for alle specialtilfælde i lagerbeholdnin-
gen. En overbeholdning foreligger, når antallet af paller hos 
kunden overstiger den afgiftsfri beholdning i det pågælden-
de tidsrum.

3 systemer til forbedring af returnering

Mulighed 1: Lejesystem 
For hver palle, der overstiger den afgiftsfri beholdning, op-
kræves en leje. Lejebeløbet udgør 67 DKK pr. måned og 
palle.

Mulighed 2: Pantsystem
Panten udgør mellem 1121 og 2242 DKK pr. palle. Det faktisk 
beløb er baseret på pallens indkøbsværdi. Faktureringen kan 
ske på to måder: (a) Udgående og indgående paller afregnes 
månedligt, og kun tilvæksten faktureres; eller (b) hver udgå-
ende palle beregnes, og hver indgående palle refunderes.

Mulighed 3: Udvidet kunderelationsstyring
En aftale mellem profilproducent og kunde fastlægger re-
turneringsbetingelserne. Denne omfatter (a) et returne-
rings- og opfølgningssystem for pallen, (b) et kontrolsystem 
og (c) regelmæssige oplysninger fra kunden. Ved vedva-
rende overbeholdning1 skal profilproducenten fakturere 
disse i henhold til mulighed 1. Alternativt kan kunden købe 
pallerne.

Uoverensstemmelse i lagerbeholdning
Hvis den faktiske lagerbeholdning afviger fra den beregne-
de, afgiftsfri beholdning, faktureres tilvæksten i henhold til 
mulighed 1 eller 3. Hvis profilproducenten anvender mulig-
hed 2, skal en pantefterbetaling finde sted for overbehold-
ningen. Tilsvarende trin skal foretages inden for et år efter 
registreringen af overbeholdningen.

Anvendt kredsløbsøkonomi – merværdi til 
værdiskabelseskæden

Den hurtige returnering af genbrugsbeholdere danner 
grundlag for en hurtig, problemfri levering. I næsten 
alle områder af varetrafikken har leje- og pantsystemer 
opfyldt forventningerne, så de på den ene side opfyl-
der kravene i kredsløbsøkonomiloven og på den anden 
side sparer ressourcer.

Profilproducenterne investerer årligt store beløb for 
at udligne manglende pallebeholdninger. Flere profil-
producenter har allerede reageret og tager sig aktivt af 
returneringen af deres genbrugsbeholdere. Den euro-
pæiske Verband der Hersteller von Kunststofffenster-
profilen (forbund af produkter af plastvinduesprofiler), 
EPPA ivzw, og Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse 
(kvalitetsforbundet for plastprodukter), QKE e.V., har 
taget disse initiativer op og udviklet tre forbundsorien-
terede muligheder til understøttelse af returneringen: 
et lejesystem, et pantsystem og en udvidet kunderelati-
onsstyring. De enkelte profilproducenter kan frit vælge 
mellem de tre muligheder. Eksisterende, kontraktuelle 
aftaler berøres ikke heraf og kan videreføres.

Ved at returnere pallerne hurtigt forbedres tilgængelig-
heden; kun i undtagelsestilfælde forventes en finansiel 
ydelse. Dette er ikke nyt for vinduesbranchen, for flad-
glasbranchen har allerede indført et lignende system 
med succes. Fordelene for profil- og vinduesproducen-
terne ligger lige for: Service, tilgængelighed og sikker 
transport.

Afgiftsfri beholdning og overbeholdning
Den anbefalede, afgiftsfri beholdning refererer til en 
rullende 3-måneders omsætning (3 måneder akkumu-
leret) og udgør en palle pr. 14946 DKK plus en buffer på 
50%, der f.eks. dækker paller i transit. I særligt begrun-


