
 
Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi w spółce 

Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. w Olsztynie 
 
 

Definicje 

§ 1 
Definicje zastosowane w zasadach obrotu opakowaniami zwrotnymi w Spółce Mag Dystrybucja Sp. z 
o.o. sp.k.: 
 
1. Faktura VAT – dokument ewidencjonujący ilość i wartość sprzedanych Opakowań Zwrotnych. 

 

2. Faktura VAT korekta – dokument ewidencjonujący ilość i wartość Opakowań Zwrotnych zwróconych. 
 

3. Faktura sprzedażowa - faktura VAT dokumentująca sprzedaż Towarów 
 

4. Dokument  Rozliczenia  Opakowań - tabela ewidencjonująca obrót Opakowaniami Zwrotnymi 
umieszczona na druku faktury sprzedażowej  lub w niektórych przypadkach na oddzielnym 
dokumencie „RO – polecenie odbioru opakowań”, określającym ilość pobranych i zwróconych przez 
Klienta Opakowań Zwrotnych.   
  

5. Okres  Rozliczeniowy - czasookres rozliczenia Opakowań Zwrotnych podlegających zwrotowi.  
Pierwszy Okres Rozliczeniowy obejmuje czasookres od pierwszej operacji obrotu Opakowaniami 
Zwrotnymi potwierdzonej Dokumentem Rozliczenia Opakowań, do ostatniego dnia miesiąca, lub  
zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  indywidualnej  umowie  z  Klientem. Następne Okresy 
Rozliczeniowe obejmują czasookres jednego miesiąca.   W  przypadku  zakończenia  współpracy  
handlowej  pomiędzy Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie a Klientem,  Okres 
Rozliczeniowy upływa po 30 dniach od dnia zakończenia współpracy handlowej.  

 

6. Klient – nabywca  towarów dostarczanych przez Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. 
 

7. Towary – asortyment towarów dystrybuowanych i sprzedawanych przez Mag Dystrybucja Sp. z o.o. 
sp.k. z siedzibą w Olsztynie. 

 

8. Opakowania Zwrotne – opakowania zwrotne w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 
w szczególności: 

 

a) beczka typu KEG o poj. 20 l, 30 l, 50 l; 
b) butelka o pojemności 0,5 l; 
c) skrzynka na butelki o pojemności 0,5 l; 
d) butelka o pojemności 0,33 l; 
e) skrzynka na butelki o pojemności 0,33 l; 
f) butelka o pojemności 0,25 l; 
g) skrzynka na butelki o pojemności 0,25 l; 
h) paleta EURO i FIN. 

 
 

Postanowienia ogólne 
§2 

 
1. Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi (zwany dalej „Regulaminem”) zostały ustalone i 

udostępnione na stronie www.magdystrybucja.pl przez Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 
w Olsztynie, przy ul. Sprzętowej 2 10-467 Olsztyn  na warunkach określonych w art. 384 i następne 
Kodeksu Cywilnego i ma zastosowanie do zawieranych przez Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z 
siedzibą w Olsztynie z Klientami umów dostawy/sprzedaży dystrybuowanych towarów oraz 
opakowań. 

 

2. Regulamin określa zasady rozliczeń w ramach obrotu opakowaniami zwrotnymi pomiędzy Mag 
Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie w oparciu o regulacje ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami) a Klientem. 

 

3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umów dostawy/sprzedaży dystrybuowanych 
przez Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie towarów oraz opakowań  (w tym 
umowy dokumentowanej fakturą sprzedażową ), co oznacza, że zawarcie przez Klienta w/w umowy 



z Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie  jest równoznaczne z akceptacją przez 
Klienta niniejszego Regulaminu. 

 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Klientów Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 
Olsztynie na stronie internetowej pod adresem www.magdystrybucja.pl jak również u 
przedstawicieli handlowych, prowadzących obsługę Klientów. 

 
 
 

Zasady segregacji i rozliczenia zwrotów Opakowań Zwrotnych 
§3 

 
1. Dostawa i zwrot Opakowań Zwrotnych przy realizacji dostawy Towarów są rejestrowane na 

Dokumencie Rozliczenia Opakowań umieszonym na druku faktury sprzedażowej. Klient na tym 
dokumencie potwierdza ilość i rodzaj Opakowań Zwrotnych jakie otrzymał oraz zwrócił przy 
dostawie. W sytuacji kiedy zwrot Opakowań następuje poza dostawą, podstawą do odbioru 
opakowań jest Dokument Rozliczenia Opakowań „RO – polecenie odbioru opakowań” 
 

2. Na Dokumencie Rozliczenia Opakowań muszą być przekreślone pozycje nieuzupełnione.  
 

3. Ilości Opakowań Zwrotnych deklarowana na dokumentach musi być zgodna ze stanem faktycznym. 
Mag Dystrybucja ma prawo zakwestionować ilość i jakość zwracanych Opakowań Zwrotnych, 
zarówno przez kierowcę w chwili odbioru opakowań od Klienta, jak również w chwili przyjęcia do 
magazynu MAG Dystrybucja. 
 

4. Opakowania powinny być przygotowane do odbioru przez kierowcę w miejscu dostawy np. rampa, 
drzwi do magazynu. 

 

5. Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie nie przyjmuje do zwrotu opakowań: 
 uszkodzonych, w szczególności  w sposób wykluczający możliwość ponownego wykorzystania 
 z silnymi zanieczyszczeniami trudnymi do usunięcia w standardowym procesie technologicznym 
 innych producentów, niż Towary dostarczone przez  Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 

w Olsztynie; 
 

6. Klient ma obowiązek zwrotu posegregowanych opakowań, Opakowania nieposegregowane nie będą 
odbierane przez kierowców.  
 

7. Zwracane Opakowania Zwrotne powinny być posortowane przez Klienta według poniższych zasad:  
 W skrzynkach zwrotnych poszczególnych producentów powinny znajdować się wyłącznie butelki 

danego producenta, poniżej schemat segregacji opakowań. 
a) W skrzynce Żywiec, Warka, Specjal, EB, ŻTH – butelki Grupy Żywiec. 
b) W skrzynce Okocim – butelki Carlsberg Polska z widocznym zgrubieniem na szyjce. 
c) W skrzynce Tyskie, Żubr, Redds, Lech – butelki Kompanii Piwowarskiej. 
d) W skrzynce Braniewo, Bran – butelki Browaru Namysłów – odbierane tylko na wymianę 

lub po wcześniejszym ustaleniu z działem opakowań 
 

Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi 
§4 

 
1. Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie wraz z dostawą towarów wydaje Klientowi 

Opakowania Zwrotne.  
 

2. Pobrane Opakowania Zwrotne podlegają rozliczeniu.  
 

3. Wartości Opakowania Zwrotnego  nie uwzględnia się w fakturze sprzedażowej .  
 

4. Różnica wartościowa pomiędzy wartością Opakowań Zwrotnych pobranych a zwróconych będzie 
zwiększać lub pomniejszać saldo należności/zobowiązań Klienta. 

  



5. Ceny brutto Opakowań Zwrotnych przedstawia poniższa tabela: 
 

Opakowania Cena sprzedaży brutto 

Transporter A20 VAT                                  3,08 zł 

Butelka 0,33 l VAT                                  0,50 zł 

Transporter Cola VAT 4,80 zł 

Butelka 0,25 l Cola VAT                                  0,40 zł 

Transporter Pepsi VAT                                  4,00 zł 

Butelka 0,2 l Pepsi VAT                                  0,35 zł 

Transporter Piwo 0,5 l VAT                                  8,00 zł 

Butelka 0,5 l Piwo VAT                                  0,50 zł 

KEG Beczka 20l Piwo - Okocim VAT                             344,40 zł 

KEG Beczka 30l Piwo - Okocim VAT                             369,00 zł 

KEG Beczka 30l Piwo - Okocim VAT Irland                             492,00 zł 

KEG Beczka 50l Piwo - Okocim VAT                             369,00 zł 

KEG Beczka KP 20l VAT                             300,00 zł 

KEG Beczka KP 30l NEW VAT                             369,00 zł 

KEG Beczka KP 30l Pilsner VAT                             369,00 zł 

KEG Beczka KP 50l NEW VAT                             369,00 zł 

KEG Beczka Perła 30l VAT                             423,30 zł 

KEG Beczka GŻ 20l VAT                             147,60 zł 

KEG Beczka GŻ 30l VAT                             369,00 zł 

Paleta EURO/EPAL                                36,90 zł 

Paleta KP 1,0*1,2 VAT                                30,25 zł 

Butla gaz CO2                             209,10 zł 
 
 

I. Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi (z wyjątkiem odbiorców 
kupujących towar w opakowaniach typu KEG) w związku z upływem Okresu 
Rozliczeniowego 

 
1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. Opakowań Zwrotnych 

pobranych w danym Okresie Rozliczeniowym najpóźniej w ostatnim dniu tego Okresu 
Rozliczeniowego. 

 

2. Nie później niż czternastego dnia po dniu upływu danego Okresu Rozliczeniowego, Mag 
Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. wystawi fakturę VAT dokumentującą kwotę należności z tytułu 
niezwróconych przez Klienta Opakowań Zwrotnych pobranych w danym Okresie 
Rozliczeniowym. Do faktury VAT dołączona będzie specyfikacja z wyszczególnieniem ilości, 
rodzaju, wartości pobranych i zwróconych przez  Klienta Opakowań Zwrotnych w danym Okresie 
Rozliczeniowym.  

 

3. Wystawienie faktury VAT, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie zwalnia Klienta z obowiązku 
terminowego uregulowania zobowiązań wynikających z faktury sprzedażowej. 

 

4. W  przypadku  gdy  Klient  w  danym  Okresie  Rozliczeniowym  dokona  zwrotu  do  Mag 
Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. większej ilości Opakowań Zwrotnych niż ilość odebranych od Mag 
Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. : 

 

a) zostanie wystawiona Faktura VAT korekta – gdy ilość opakowań zwróconych w danym miesiącu 
będzie mogła być skorygowana z Fakturami VAT wystawionymi w poprzednich okresach 
rozliczeniowych, 

b) nastąpi przyjęcie Opakowań zwrotnych w depozyt – w przypadku gdy nie ma możliwości 
skorygowania opakowań z poprzednich okresów. 



Każde rozliczenie miesięczne zawierać będzie informację o ilościach opakowań przyjętych w 
depozyt w danym okresie rozliczeniowym. 
W przypadku gdy klient w następnych okresach rozliczeniowych zwróci mniejszą ilość opakowań 
różnica zostanie pomniejszona o ilości opakowań znajdujących się w depozycie Mag Dystrybucja 
Sp. z o.o. sp.k. 

c) klient może wystawić fakturę na nadwyżkę opakowań zwróconych do Mag Dystrybucja Sp. z 
o.o. sp.k. w  okresie rozliczeniowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem obrotu 
opakowaniami  Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. 
 

5. Faktury VAT i faktury VAT korekty  są wystawiane z 30-dniowym terminem płatności. Klient jest 
zobowiązany do terminowego regulowania płatności za faktury. 

 
6. W przypadku gdy saldo opakowań nie wykazuje różnić nie jest wystawiany żaden dokument.  

 
 

II. Zasady rozliczeń obrotu Opakowaniami Zwrotnymi (odbiorcy kupujących towar 
w opakowaniach typu KEG)  

 
 

1. Rozliczenie opakowań typu KEG odbywa się po każdej dostawie. Ilość opakowań wydanych oraz 
przyjętych od klienta jest bilansowana i na tej podstawie są wystawiane dokumenty rozliczające 
(faktura, faktura korygująca, depozyt). 

 

2. W  przypadku  gdy  Klient  dokona  zwrotu  do  Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. większej ilości 
Opakowań Zwrotnych niż ilość odebranych od Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k.: 

 

a) zostanie wystawiona Faktura VAT korekta  – gdy ilość opakowań zwróconych będzie mogła być 
skorygowana z fakturami wystawionymi w poprzednich okresach rozliczeniowych, 

b) nastąpi przyjęcie Opakowań zwrotnych w depozyt – w przypadku gdy nie ma możliwości 
skorygowania opakowań z poprzednich okresów.  
Na początku każdego miesiąca wraz z rozliczeniem miesięcznym będzie generowana informacja 
o ilościach opakowań przyjętych w depozyt w poprzednim miesiącu. 
W przypadku gdy klient przy kolejnych dostawach zwróci mniejszą ilość opakowań różnica 
zostanie pomniejszona o ilości opakowań znajdujących się w depozycie Mag Dystrybucja Sp. z 
o.o. sp.k. 

c) klient może wystawić fakturę na nadwyżkę opakowań zwróconych do Mag Dystrybucja Sp. z 
o.o. sp.k., po wcześniejszym uzgodnieniu z działem obrotu opakowaniami  Mag Dystrybucja Sp. 
z o.o. sp.k. 

 

3. Faktury VAT i faktury VAT korekty  są wystawiane z 30-dniowym terminem płatności. Klient jest 
zobowiązany do terminowego regulowania płatności za faktury. 
 

4. W przypadku gdy saldo opakowań nie wykazuje różnić nie jest wystawiany żaden dokument.  
 
 
 

Zakończenie współpracy. 
§5 

 
1. W przypadku zakończenia współpracy handlowej pomiędzy Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. i 

Klientem, Klient  jest zobowiązany do zwrotu Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k.  Opakowań 
Zwrotnych pobranych i niezwróconych w ciągu  30 dni od dnia otrzymania przez jedną ze Stron 
informacji od kontrahenta o zakończeniu współpracy. 
 

2. W przypadku braku dokonania zwrotu w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Mag Dystrybucja 
Sp. z o.o. sp.k. wystawi fakturę VAT na kwotę należności obejmującą wartość salda 
niezwróconych Opakowań Zwrotnych, zgodnie z zasadami opisanymi w par. 3 niniejszego 
Regulaminu. 

 

3. W przypadku gdy w związku z zakończeniem współpracy handlowej pomiędzy Mag Dystrybucja 
Sp. z o.o. sp.k. i Klientem, saldo wzajemnych rozliczeń Opakowań Zwrotnych wykazuje 
nadwyżkę zwróconych przez Klienta Opakowań Zwrotnych do Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. 
w stosunku do pobranych, zostanie wystawiona Faktura VAT korekta  lub Klient wystawi fakturę 
VAT zgodnie z zasadami opisanymi w par. 4 niniejszego Regulaminu. 



 
 

 
Postanowienia końcowe 

§6 
 

Informacji dotyczących bieżącego salda wartościowego Opakowań Zwrotnych danego Klienta udziela 
Dział Obrotu Opakowaniami pod nr telefonu 500-216-371. 
 

§7 
 
1. Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie  ma prawo do wprowadzenia w 

każdym czasie zmian do Regulaminu, w szczególności w przypadku: 
 

a. zmiany przepisów prawa; 
b. decyzji, orzeczeń wydanych przez organy władzy administracyjnej bądź sądy; 
c. wprowadzenia zmian w ofercie produktowej; 
d. wprowadzenia zmian w zakresie cen brutto Opakowań Zwrotnych. 

 
2. Zmiany do Regulaminu będą notyfikowane Klientom przez Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z 

siedzibą w Olsztynie na stronie internetowej pod adresem: www.magdystrybucja.pl jak również 
za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, prowadzących obsługę Klientów. 

 
§8 

 
W przypadku gdy z Klientem zawarta została umowa indywidualna, postanowienia zawarte w takiej 
umowie odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed 
postanowieniami Regulaminu. 
 

§9 
 
Zasady określone niniejszym Regulaminem obowiązują w trakcie współpracy handlowej i mają 
zastosowanie do momentu ustania współpracy pomiędzy Klientem a Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. z 
siedzibą w Olsztynie . 
 
 

§10 
 
W sprawach nieuregulowanych umową indywidualną i Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§11 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r. 
 


