
Załącznik 1 do REGULAMINU PROGRAMU PREMIA CASH 

REGULAMIN ZWROTU ZŁOMU AKUMULATOROWEGO 

1.1. Przedmiotem niniejszego załącznika (dalej „Regulamin zwrotów”) jest określenie zasad zwrotu 
złomu akumulatorowego w ramach programu Premia CASH. Regulamin zwrotów stanowi załącznik 
do Regulaminu programu Premia CASH (dalej „Regulamin główny”). 

1.2. W kwestiach nieuregulowanych i niezdefiniowanych Regulaminem zwrotów stosuje się 
Regulamin główny oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

1.3. Jako złom akumulatorowy rozumiany jest złom metali nieszlachetnych, wymieniony w 
załączniku 11 do ustawy o VAT, pozycja 28, symbol PKWiU 24.45.30.0. 

1.4. Uczestnik zwracający złom ma obowiązek udokumentować zwrot akumulatorów wystawioną 
na rzecz Organizatora fakturą z adnotacją na fakturze „Odwrotne obciążenie”. Obowiązek ten 
wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 17 ust. 1 pkt 7) oraz załącznika nr 11 do niej, gdzie 
wymieniony jest złom akumulatorowy jako objęty mechanizmem „Odwrotnego obciążenia”. 

1.5. Faktura z adnotacją „Odwrotne obciążenie” nie zawiera danych dotyczących stawki podatku, 
kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem a jedynie kwotę ceny netto (bez podatku).   

1.6. Kwota ceny wykazana na fakturze zależy od ilości kilogramów zwracanego przez Uczestnika 
złomu i przeliczana jest zgodnie ze wzorem: x kg * aktualny przelicznik (http://bio-
service.pl/pl/oferta/zbiorka-zuzytych-akumulatorow/) = cena w zł, gdzie x oznacza liczbę 
kilogramów faktycznej wagi złomu. 

1.7. Stanowiąca w wyniku przeliczenia kwota w złotych wykazana na fakturze stanowi cenę netto 
(bez VAT). 

1.8. W związku z wystawieniem faktury w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia” Uczestnik 
będący wystawcą faktury nie uwzględnia w niej kwoty VAT. VAT od faktury rozlicza ICSA w ramach 
odwrotnego obciążenia. 

1.9. Uczestnik zwracający złom i przystępując do programu Premia CASH akceptuje zasady zawarte 
w Regulaminie głównym oraz Regulaminem zwrotów. 

1.10. W przypadku nie wystawienia przez Uczestnika faktury z tytułu zwrotu złomu 
akumulatorowego w ramach programu Premia CASH nie zostaną mu naliczone Środki Premia Cash. 

1.11. Organizator w celu zwolnienia się ze zobowiązania związanego ze zwrotem złomu 
akumulatorowego wykazanego na fakturze przyznaje Uczestnikowi Środki Premia Cash zgodnie z 
par. 1.12. 

1.12. Ilość Środków Premia Cash naliczana jest Uczestnikowi na podstawie ceny wykazanej na 
fakturze, opartej o wyliczenie określone w par. 1.6. 
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