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  תקציר
  

 והמגמות מצב בעולםהסקירת כוללת , סימון מחירים שונים של חוק םסקירה זו הבוחנת היבטי

המסתמנות באשר לחובת סימון מחירים על המוצר וכן ניתוח השפעת חוק סימון מחירים על 

 סורקים אלקטרוניים וקופות  לפיתוחהיסטוריהרקע בסקירה מובא ניתוח ה. המחירים לצרכן

והיא , 70-קיימים עד תחילת שנות ה שהביאו להחלפה ועדכון של חוקי סימון מחירים שהיו רושמות

 בהקשר לחוק סימון מחירים במדינות שונות תו המסתמנותהמגממספקת תמונת מצב עדכנית של 

הסקירה , בנוסף.  דרישותיו ודרכי יישומו במדינות הנסקרות ,תוך פרוט השוואתי של החוק, בעולם

שכבר תפסו את מקומן בשווקים  שפותחו בשנים אחרונות וטכנולוגיות להצגת מחיריםדנה בקצרה ב

ח מפרט את "הדו. אך מרביתן טרם אומצו בישראל, ובמזרח הרחוק, ב"בארה, קמעונאיים באירופה

ח "השיטות השונות האפשריות להצגת מחירים ומציע מסגרת לחשיבה ולהערכה של שיטות אלו הדו

ל תהליכים אלו במטרה ם ואומדני העלויות ששינוי מחיריסימון ו כיתהליכולל ניתוח מפורט של 

ח הערכה של השפעת חוק "כן מציג הדו.  להבין לעומקן את סוגיית העלויות של חוק סימון מחירים

עוד כוללת הסקירה דיון בחשיבות .  סימון מחירים על המחירים לצרכן תוך שימוש בנתוני מיקרו

פני מקבלי החלטות שאלות מרכזיות העומדות ב, ומעלה וגם מנתחת, אכיפת חוקי סימון מחירים

  .ומעצבי מדיניות בהקשר לחוקים אלו
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  חוקים בסיסיים להצגת מחירים: מבוא. 1פרק 
  

במדינות מפותחות קיימים חוקים שונים המתייחסים לאופן הצגת המחירים הקמעונאיים 

  :שלוש קבוצות עיקריותחוקים אלו בניתן לקבץ  . שהמחוקקים דורשים

  

   (Shelf Price Laws)הצגת מחיר על המדף חוקים המחייבים  .1

  (Unit Price Laws)חוקים המחייבים הצגת מחיר ליחידת מדידה  .2

   (Item Price Laws)חוקים המחייבים הצגת מחיר על כל פריט ופריט  .3

  

אחד החוקים הבסיסיים של מערכות חוקים להגנת את חוק הדורש הצגת מחיר על המדף מהווה 

חוקים המחייבים הצגת מחיר על , אכן. יימים בכל המדינות המפותחותמסחר הוגן הקלהצרכן ו

  . נוספותמדינות מפותחותוב, בכל מדינות האיחוד האירופי, ב"המדף קיימים בכל מדינות ארה

  

גם חוקים המחייבים הצגת מחירים ליחידת מדידה סטנדרטית קיימים בכל מדינות האיחוד 

ומהווה ,  נפוץ באותה מידה כמו חוק הצגת מחיר על המדףהחוק. האירופי ובכל המדינות המפותחות

  1.מרכיב חשוב במערכות חוקים להגנת הצרכן ומסחר הוגן

  

, למרות זאתאך ,  מדינות18- רק בקייםחוק המחייב הצגת מחיר ליחידת מדידה אומנם , ב"בארה

) קטנותכת גדולו( חנויות ורשתות שיווק ,  לא חל החוקןגם במדינות שבה, ב"רחבי ארהבכל 

  2.באופן וולונטרי, י מתן אינפורמציה על מחיר ליחידת מדידה סטנדרטית" את רוח החוק עותמקיימ

זה בשוק תחרותי כמו . ב בשוק המזון הקמעונאי"הסיבה לכך היא התחרות האינטנסיבית בארה

 נמדדים מהווה מרכיב חשוב שעל פיו, אוריינטציה צרכנית ורגישות לצרכי צרכנים, ב"ארההקיים ב

גורם חיוני למשיכת צרכנים המפרשים הצגת מחירים ליחידת מדידה כסימן מהווים ו, הקמעונאים

או ברמת רשויות ,  ברמת המדינהשרדים ממשלתייםמ, אם יש צורך.  להגינות ואמינות הקמעונאי

מפעילים לחץ על הקמעונאים לספק לצרכנים מידע על מחירים ליחידת מדידה כדי , מקומיות

  הרשות המחוקקת של מדינת פלורידה , למשל.  שר להם לערוך השוואות מחירים בזמן קניותלאפ

  

                                                 
ת הדרישה להציג מחיר על המדף ומחיר ליחידת מדידה סטנדרטית מהווים חלק מחוק אחד להצג,  בהרבה מקרים1

 .מחיר הקובע את כל הכללים לאופן הצגת המחיר והמידע שתווית המחיר צריכה להכיל
 Elizabeth Tansing, Food Marketing Institute, Government and Public Affairs, Priority Issues, Item:  מקור2

and Unit Pricing, web address: http://www.fmi.org/gr/issues/gr_issues_display.cfm?id=112. 
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מחיר על פרסום מידע לצרכנים ,נטלמנית עם רשתות שיווק הפועלות בתחומה'הגיעה להבנה ג

  .מבלי להזדקק לחוק באופן פורמאלי ליחידת מדידה

  

, ישראלבמלבד , ")חוק סימון מחירים"להלן (חוקים המחייבים הצגת מחיר על כל פריט ופריט 

אלא , ב ובקנדה החוקים לא חלים ברמה הפדראלית"בארה.  ובפיליפינים, בקנדה, ב"קיימים בארה

בפיליפינים ובישראל .  'וכד, עיר, רשות מקומית, ברמת מדינות או ברמות מקומיות יותר כגון מחוז

  .החוק חל ברמת המדינה

  

אם כי לעיתים קרובות הם בנויים על עקרונות , וממקום למקוםהחוקים שונים ממדינה למדינה 

, רשתות שיווק וחנויות לממכר מוצרי מזון וצריכה המוכרות מזון לבני אדם ולחיות: משותפים

חייבות להציג מחיר על כל , מוצרי טואלטיקה וכן תרופות ללא מרשם, מוצרי ניקיון, מוצרי נייר

באופן ,מובן יש מידה רבה של הטרוגניות בין החוקים השונים כ.  פריט ופריט שהם מציעים למכירה

באופן ההתייחסות שלהם למוצרים שעליהם לא חל החוק , במידת הגורפות שלהם, ובתנאי החלתם

  .'ועוד 

  

 החוק חל ברמת ,שלהלן בחמש המדינות .   שונות מדינות9-חוק סימון מחירים קיים ב, ב"בארה

 3:המדינה כולה
  

  קליפורניה  .1

 נטיקט קו .2

 וסטס 'מסצ .3

 מישיגן  .4

  איילנד-רוד .5

  

או , הם יכולים לסמן מחירים על כל פריט ופריט: לקמעונאים יש בחירה, אחרותבארבע מדינות 

בתנאי שהם מציעים , מדויק ולא מבלבל, הם יכולים לסמן מחירים על המדף באופן ברור, לחילופין

  , מרקרים, כגון עטי כתיבה ומדבקות(ת לקונים אמצעי לרישום מחיר על הפריטים הנמכרים בחנו

  

                                                 
בארבעת המדינות הנותרות החוק חל רק על רשתות שיווק .  רק במדינת מישיגן חל החוק על כל סוג של קמעונאי3

  .וסופרמרקטים המשווקים בעיקר מוצרי מזון
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 Self service price check scanners with –סורק לשימוש עצמי שמדפיס מדבקת מחיר 

printing capabilities ,ןדינות ההמ) . וכד  

  אריזונה  .1

 מינסוטה  .2

 ניו המפשיר  .3

   דקוטה 'תנור .4

  

. י סימון מחירים מקומייםב ישנן רשויות מקומיות שחוקקו חוק"ארהבבשלוש מדינות , בנוסף

  :ןהאלו מדינות 

  ניו יורק  .1

 פנסילבניה  .2

  אילינוי  .3

  

סעיף חדש   .2000 עד דצמבר 1978-חוק סימון מחירים מחייב היה קיים במחוז קוויבק מ, בקנדה

מאפשר ש בכךהופך סימון מחירים על כל פריט ופריט לאופציה , 2001שהוכנס לחוק בינואר 

במקום הדבקת תוויות מחירים על כל (לשים תוויות מחירים על המדף , לקמעונאיים שיבחרו בכך

בתנאי שהקמעונאי מתקין בחנות סורקים לשימוש הצרכנים שבאמצעותם הצרכנים , )פריט ופריט

  . מחירי פריטים שונים,ככל הנדרש,יכולים לבדוק בקלות ובמהירות

  

  . 1991, 22בפיליפינים חוק סימון מחירים קיים מאז יולי 

  

  :שוב להדגיש שלוש עובדותח

  

מחוזות בב או "ארהב,אחרות שלא נזכרו כאן מדינות בחוק סימון מחירים לא קיים  .1

  .קנדהב, אחרים

  4.חוק סימון מחירים לא קיים באף אחת ממדינות האיחוד האירופי .2

החוק , ברוב המכריע של המקומות שאימצו את הדרישה של הצגת מחיר על כל פריט ופריט .3

 . גורףלא חל באופן
                                                 

  .המפותחות האחרות/חוק סימון מחירים לא קיים גם במרבית המדינות המערביות, ח זה" עד כמה שידוע לכותב דו4
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חוק סימון מחירים חל באופן כמעט גורף על , פיליפיניםוב, ב"מדינת מישיגן שבארהרק ב, ככל הידוע

  5.כל פריט בכל סוג של חנות קמעונאית

  

החוק חל רק על רשתות שיווק וחנויות , במרבית המקומות שאימצו את חוק סימון מחירים

  .פטורים מחוק זהמעשה לקמעונאים אחרים , כלומר.  המוכרות מוצרי מזון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
אבל בהוראת התובע הכללי .  ב"וסטס בארה' במדינת מסצ2003 מידה היה קיים עד הק סימון מחירים גורף באות חו5

.  החוק חל רק על רשתות שיווק וסופרמרקטים המוכרים מזון, 2003, 5החל מדצמבר , וסטס'של מדינת מסצ
מחיר של כל מוצר שעליו מוטבע לקמעונאים אחרים יש אופציה להתקין בחנות סורקים המסוגלים להדפיס תווית 

,  סורקים כאלויםחנויות שבהן מותקנ, וסטס'לפי החוק החדש של מדינת מסצ.  לשימוש עצמי של הצרכנים, ברקוד
  . פטורים מחוק סימון מחירים
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   סורקים אלקטרוניים וקופות רושמות–רקע היסטורי . 2רק פ
  

 עם כניסת סורקים 70-ב באמצע שנות ה"דיון הציבורי בארהלנושא חוק סימון מחירים עלה 

 Bernardי "הרעיון של הברקוד הומצא ופותח ע.  לשימוש המוני ברשתות שיווק וסופרמרקטים

Silverו -Norman Joseph Woodland 1973בשנת . 1952 בשנת ,George Laurer , מדען בחברת

IBM ,חברת , כשני עשורים לאחר ההמצאה המקורית. שיפר את עיצוב הברקודNCR (National 

Cash Register, Co)פיתחה , של רשתות השיווק האמריקאיות הגדולות של אותה תקופהן  בעידוד

הסורק הראשון הותקן בעיר .  גל לקרוא את הגרסה המשופרת של הברקודסורק אלקטרוני המסו

  1974.6 בשנת ,Marshסופרמרקטים הבסניף מקומי של רשת ,  שבמדינת אוהיו(Troy) טרוי

  

הברקוד החל להחליף את תוויות , קופות רושמותבעם התרחבות השימוש בסורקים אלקטרוניים ו

סורקים למרות ששבשל העובדה  ,שות בקרב הציבור חידוש זה יצר חש.  המחיר שעל המוצרים

זה היה ראשיתו .  אינם יכולים לקרוא ברקוד,הצרכנים -המשתמשים עצמם, יכולים לקרוא ברקוד

י "ב על ההשלכות של תהליך אימוץ הטכנולוגיה החדשה בקנה מידה רחב ע"ויכוח ציבורי בארהשל 

  .  אפשריות שלו על הצרכניםוהשפעות, כמעט כל רשתות השיווק הגדולות והקטנות

  

קמעונאים החלו להציג תוויות , יחד עם התרחבות השימוש בסורקים אלקטרוניים וקופות רושמות

של ב.  כפי שהיה מקובל עד אז, תוויות מחיר על כל פריט ופריט קיהדבלמחירים על המדף במקום 

ב הועלתה "ונות בארהבמדינות ש, חוסר אמון של ציבור הצרכנים במערכת האלקטרונית החדשה

ב בשנת "מדינת מישיגן בארה, על רקע זה.  סימון מחירים על כל פריט ופריטשיטת ההצעה לחזור ל

הדורש , (Act 449 of 1976, Pricing and Advertising of Consumer Items) העבירה חוק 1976

 1- החוק נכנס לתוקף ב. את מחירו) פריטים בודדים מעט ל(שכל קמעונאי יטביע על כל פריט ופריט 

 וחוקקו חוקי סימון מחירים ,ב הלכו בעקבות מדינת מישיגן"מספר מדינות בארה. 1978, ינוארב

ומאוחר יותר גם מדינות מינסוטה , 1978-מדינת קליפורניה ב, 1977- מדינת ניו יורק ב:ןביניה, שונים

ברמה  -וחלק, מת המדינהחלק מהמדינות החליטו לאמץ את חוק סימון המחירים בר.  וקונטיקט

  .'וכד, מועצה מקומית, רשות מקומית, מועצה אזורית, עיר, מקומית יותר כגון מחוז

  

                                                 
האריזה מהווה , כיום.  Wrigley's Juicy Fruit יחידות גומי לעיסה 10 המוצר הראשון שהסורק סרק היה אריזה של 6

בוושינגטון , Smithsonian Institution's National Museum of American Historyחלק מהתצוגה הפרמננטית של 
  . הבירה
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  .1978ב וחוקק חוק סימון מחירים בשנת " בעקבות מדינות ארהךגם חבל קוויבק בקנדה הל

   

 , הציבורשאמון ןבעיקר מכיוו, ועדכונים רביםשינויים  ,ל עברו מאז תהפוכות"רוב החוקים הנ

,  כך החלה חזרה חלקית.  עם השנים גבר,מערכת אלקטרונית של סורק ברקוד וקופות רושמות

, סימון מחירים על כל פריט ופריטכתחליף ללהצגת מחירים על המדף , אף מלאהרבים מקומות ו

  .כמפורט בהמשך, תחת מגבלות ותנאים שונים וזאת 

  

ביטלה , 1977מחירים ברמת המדינה בשנת הק סימון חואת אשר אימצה , מדינת ניו יורק, לדוגמא

גרסאות שונות של החוק קיימות במדינה במספר מחוזות ורשויות , מאז.  1991את החוק בשנת 

 1993-מדינת אריזונה ביטלה את חוק סימון המחירים שלה ב, באופן דומה.  מקומיות בלבד

רים יספקו לצרכנים אמצעי לרישום מחובמקומו אימצה חוק סימון מחירי מדף בתנאי שקמעונאים י

  . על פריטים

  

בסימון טעויות החשש מחוק סימון המחירים היא  לשב הדאגה העיקרית בהקשר "מתברר שבארה

המחיר המופיע בבסיס לבין מוצג על המדף הפער בין המחיר קיים מצבים שבהם ב :דהיינו , מחירים

ב שינו את "במספר מדינות בארה,   על רקע זה7. בקופה הצרכן נדרש לשלםלפיונתונים של הסורק ש

שהקמעונאי עומד ברמת ובלבד  ,מסוגים שונים) בסימון על המוצר(י מתן אפשרות לפטורים "חוק עה

נקבע על בסיס דיוק ה,  מסך המוצרים 97%−98% כלל דיוק של לפחות ךבדר, תדיוק מחירים נדרש

 של פקחי הרשויות הממונות על אכיפת עדגימת מחירים בעת ביקורים תקופתיים או ביקורי פת

  .החוקים לסימון מחירים

  

  :להלן מספר דוגמאות

דיוק שבהן קיים חנויות , (Erie) ובמחוז ארי (Nassau)במחוז נסאו , במדינת ניו יורק .1

 .מחוק סימון מחיריםות  או יותר פטור%98 מחירים של

דיוק מחירים של שבהן קיים  חנויות, יורק-במדינת ניו ש(Schenectady)במחוז סקנכטידי  .2

החוק דורש החזרת חוק , בנוסף.  מהחוק המקומי לסימון מחיריםות  פטור, או יותר97.7%

 אם בבדיקת דיוק מחירים תקופתי נמצא שאחוז ,סימון מחירים לחנויות שקבלו פטור

 .הטעויות עולה על המותר

                                                 
 ",Levy, et al. (2007) "When Little Things Mean a Lot: On the Inefficiency of Item Pricing Laws:  מקור7

Journal of Law and Economics, forthcoming.  
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על כל פריט ופריט אם וסטס החוק פוטר כל קמעונאי מחובת הצגת מחיר 'במדינת מסצ .3

בנוסף נדרש שבחנות יהיה סורק אחד .   או יותר98%-מידת דיוק המחירים בחנות מגיעה ל

בכך מעוניינים קונים ההסורק צריך לאפשר ל.   רגל מרובע לשימוש הקונים5,000לכל 

 .להדביק תווית מחיר על המוצרים שהם רוכשים

, וק יש אופציה להדבקת תווית על כל פריטלרשתות שיו, בעיר פילדלפיה במדינת פנסילבניה .4

משתמשות בתוויות החנויות .  להשתמש בתוויות מחירי מדף מוגדלותרשות , או לחילופין

מחיר כלפי מעלה הטעויות בין יחס ו במידהחייבות לסמן מחירים על כל פריט ופריט , מדף

טעות לטובת כלומר (מחיר כלפי מטה הטעויות בין ל) כלומר טעות לטובת הקמעונאי(

 .שלוש בדיקות רבעוניות רציפותמהלך  ב1- ל3עולה על ) הצרכן

במדינת קונטיקט המחוקק מאפשר לרשתות שיווק מזון החייבות לסמן מחירים על כל  .5

במערכת תוויות מדף אלקטרוניות משתמשות  ןאם ה,לקבל פטור מהחוק , פריט ופריט

(Electronic Shelf Label) הידועה בשם ESL  .כת מערESLמבוססת על מחשב מרכזי  ,

מחיר , הכמות, המקבלות מהמחשב אינפורמציה על המחיר, ותוויות מחירים אלקטרוניות

המחשב שולף את .  באמצעות תקשורת אלחוטית' וכד, תיאור המוצר, ליחידת מדידה

רושמות של הקופות ההאינפורמציה מבסיס נתונים מרכזי שאליו מחוברים גם הסורקים ו

 שמחיר המוצר על התווית האלקטרונית ומחיר המוצר בקופה המבטיחשיטה זו .  איהקמעונ

חלק מרשתות .   דיוק במחירים100%המערכת מבטיחה באופן זה .  רושמת יהיו זהיםה

  .אכן עברו לשימוש במערכות אלו, השיווק הגדולות הפועלות במדינת קונטיקט

  

במקומות .  קבוצות מוצרים מסוימיםעל ו ישנם מקומות שבהם הפטורים ניתנים על מוצרים א

  .רשתות שיווק העומדות בתנאי מינימום או מקסימום מסוימיםל הפטור ניתן לחנויות ו,אחרים

  

  :להלן מספר דוגמאות של פטורים

  .'וכד, פרחים, דברי מאפה, מוצרים בתפזורת כגון פרות וירקות .1

 (Vending Machines)מוצרים הנמכרים במכונות  .2

 )ק או פחות" סמ7.62 ( או פחותcubic inch 3גודל אריזתם מוצרים ש .3

 או פחות) ' גרoz3 )85מוצרים שמשקלם  .4

   או פחות50¢מוצרים שמחירם  .5

 מוצרים המוצגים ליד הקופות .6
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, )תירס/א"ת(יפס 'צ, מסטיק, כגון חטיפים" בכמויות גדולות, המתחלפים מהר"מוצרים  .7

  .'וכד, )בבקבוקים ובפחיות(ות קלים משקא, בוטנים למיניהם, סוכריות וממתקים

מיצים , לחם, כגון ביצים)  שבועיים או פחות,בדרך כלל(מוצרים עם חיי מדף קצרים  .8

  .'וכד, )כמו יוגורט(מוצרי חלב שונים , חלב, קפואים

  מזון תינוקות בצנצנות קטנות .9

  

מוצרי מזון וחנויות המוכרות , סופרמרקטים, במרבית המקומות החוק חל רק על רשתות שיווק

חנויות קטנות במיוחד פטורות , בנוסף. קמעונאים אחרים בעצם פטורים מחוק זה, כלומר. בלבד

  .מדרישת החוק במרבית המקומות

  

  : החנויות הבאותבחלק מהמקומות פטורים מחוק סימון מחירים, כך לדוגמה

   עובדים או פחות3שבהן חנויות  .1

  או פחות$ מיליון 3- להשנתי שלהן מגיע מכירות שהיקף החנויות  .2

 )שאינן שייכות לרשת(חנויות בודדות  .3

 ת או פחו)ר" מsquare feet3,000) 914.4  ןחנויות ששטח .4
  

) או קבוצות מוצרים( מוצרים 20-30מאפשרות לחנויות ולרשתות שיווק לבחור הישנן רשויות 

קושי בהדבקת מקומות מסוימים פוטרים מן החוק מוצרים שיש . פטור מהחוקניתן לקבל עליהם ש

וסטס פטורים מחוק סימון מחירים 'במדינת מסצ, ה לדוגמ.  עליהםתוויות מחירים אינדיבידואליות

  .מוצרי מזון קפואים

  

נפוץ הרבה פחות ממה שהוא היה לפני עשור או יום התוצאה הסופית היא שחוק סימון מחירים כ

הם , חלים בצורה גורפתאינם , חוקי סימון מחירים שבכל זאת שרדו, בנוסף.  שני עשוריםלפני 

   .הם חליםבחנויות שבהן בהיקף הסחר הקמעונאי גמישים יותר ומותנים 

  

  

  

  



  __________________________________________________________________________________תמונת מצב בעולם תמונת מצב בעולם : : חוק סימון מחירים על כל פריט ופריטחוק סימון מחירים על כל פריט ופריט

 

1515  
  

  

  

  םתמונת מצב בעול: ל כל פריט ופריטחוק סימון מחירים ע. 3פרק 
  

  מדינות האיחוד האירופי)  א

, אירופי החוקבמרבית המדינות של האיחוד ה.   ממדינות האיחוד האירופיתהחוק לא קיים באף אח

אופציה , אומנם נותן לקמעונאיים המעוניינים בכך, שהוא משותף לכל המדינות החברות באיחוד

 הצגת מחירים על תוויות ןהחוק גם מאפשר להאולם , להדבקת תוויות מחירים על כל פריט ופריט

  . בה האופציה שמרבית הקמעונאים אכן בוחריםאתוז, המדף

  

 Directive), ח זה"דו של 1'  מס בנספחצגהמו, ת האיחוד האירופיחוק הצגת מחירים של מדינו

98/6/EC of the European Parliament and of the council of 16 February, 1998, on 

Consumer Protection in the Indication of the Prices of Products Offered to Consumers) 

תחת סעיף הדן בחוקים להגנת הצרכן בהקשר , 1998, 16ר י הפרלמנט האירופי בפברוא"הועבר ע

החוק מנוסח בקווים כללים וכולל עקרונות עיקריים . להצגת מחירי מוצרים המוצעים למכירה

החוק משאיר למדינות החברות באיחוד את החופש לקבוע פרטים .  משותפים לכל מדינות האיחודה

  .כמות פנימיות שלהןומוס, מגבלות, חוקים, ספציפיים בהתאם לצרכים

  

הדרישה להצגת ) 2(- ו, הדרישה להצגת מחיר עבור כל מוצר) 1(, שתי דרישות של המחוקק האירופי

  8.הינן אוניברסאליות בכל מדינות האיחוד האירופי, מחיר ליחידת מדידה סטנדרטית

  

חול עליהם יהחוק האירופי משאיר למדינות החברות את הזכות לקבוע את הפרטים הספציפיים 

עצמן מה יהיו בהחוק מכיל סעיפים רבים המאפשרים למדינות החברות לקבוע כך ולשם ,החוק 

כגון למקרים של ( המדויק של החוקים האלו וכך להתאים את דרישות החוק למקרים שונים םאופיי

  . במדינות השונות העדפות לבהתאם לצרכים ו) קמעונאים קטנים

  

בין והוא בעצם משאיר לקמעונאים את האופציה , המחירהחוק לא קובע את צורת הסימון של 

או בצורה אחרת , ברשימה ליד המדף או על המדףלבין הצגת מחיר , הצגת מחיר על כל פריט ופריט

  החוק לא קובע את צורת הסימון של ).  תוך שימוש במערכת של תוויות מדף אלקטרוניות, למשל(

  

                                                 
  .ח זה"בסוף דו, 1' מסבנספח , ל האיחוד האירופיש בחוק הצגת מחירים 7-ו, 6, 5אה סעיפים  ר8
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 שיתכן שמוצרים זהים ימכרו במדינות שונות ביחידות המחיר ליחידת מדידה בהתייחסו לאפשרות

    9.מדידה סטנדרטיות שונות

  

 ן שה,מחובת הצגת המחיר החוק גם משאיר למדינות האיחוד את הזכות לקבוע את סוגי הפטורים

משאיר בידי המדינות החברות את החופש לקבוע את כללי האכיפה גם החוק .   לתתותמעוניינ

  .רי החוקיקנסות והעונשים שיוטלו על מפואת חומרת ה, והבקרה

  

ובאופן יעיל , ולא מבלבלת, משמעית- חד, החוק רק דורש שמחירי מוצרים יהיו מוצגים בצורה ברורה

  .ופשוט

   

תוך , ופינלנד, אנגליה, אירלנד: להלן אציג שלוש דוגמאות של מדינות החברות באיחוד האירופי

מגבלות ל את רוח החוק האירופי בהתאם לצרכים והתייחסות לאופן שמדינות אלו בחרו ליישם

  .מדינות האיחוד האירופי האחרות למדינות אלו משמשות כדוגמאות מייצגות.  פנימיות שלהן

  

  אירלנד

מחירים של האיחוד ה המקומית של חוק הצגת הגרסהבית המחוקקים של אירלנד אימץ את 

 The European"חוק שידוע בשם   ה. המוזכר לעילDirective 98/6/ECהאירופי על בסיס 

Communities Regulation, Statutory Instrument No. 639, Requirements to Indicate 

Product Prices, 2002,"20התעשייה והתעסוקה של אירלנד בדצמבר , י שר המסחר" אושר ע ,

  2003.10, 1והחוק נכנס לתוקף במרץ , 2002

  

החוק , למשל.  מפורשת לחובת סימון מחירי מוצרים ואופייםהחוק האירי אומנם מתייחס בצורה 

אבל החוק לא דורש .  ולא מבלבלת, משמעית- חד, דורש שמחירי מוצרים יהיו מוצגים בצורה ברורה

 צורה צריכה להיעשות וקובע באיזכלל אינו החוק , יתרה מזאת.  סימון מחיר על כל פריט ופריט

החוק האירי דורש  .  יוצגו בקרבת המוצרים עצמםיםמוצרהחוק רק דורש שמחירי ה. מחירההצגת 

וכן תיאור המוצר ,  גם מחיר ליחידת מדידה,כלול בנוסף למידע על מחיר הפריטתשתווית המחיר 

  .ומשקלו

                                                 
  .ח זה"בסוף דו, 1' מסבנספח , ל האיחוד האירופיש בחוק הצגת מחירים 8 ראה סעיף 9

 בחוק  ניסוח מדויק של חוק סימון המחירים של אירלנד כפי שהדבר מנוסחיםח זה מכיל" בסוף דו3- ו2'  מסים נספח10
 Scanning Code of Practice for Retailers and Wholesalers, EAN (European Articleח "דווב, המדינה

Numbering), Ireland, and ODCA (Office of the Director of Consumer Affairs), Ireland.  
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במקרה זה החוק אוסר הצבת . החוק מתייחס גם למצבים שבהם המדף ריק בגלל מחסור במלאי

החוק דורש שבמקרה של , לחילופין .  פהיר המוצר הוחלמוצר אחר במדף הריק לפני שתווית מח

על תווית המחיר " מלאי המוצר נגמר, מצטערים"הקמעונאי ידביק שלט האומר , מחסור במלאי

  .הקיים

  

תוויות פלסטיק ("להדבקה על המדף /החוק מציין את הסוג המועדף של תוויות מחירים להצגה

 כך שהם מועמדה ומצג יותא,  החוק ממליץ שכל מדף"). חזקות דיין העומדות בפני דחיפות קלות

במידה והצגת תוויות מחירים .  ומהירה, נוחה, כלו להכיל תוויות מחירים מפלסטיק בצורה קלהוי

החוק האירי דורש הצגה של ,  כגון במחלקת כרטיסי ברכה,איננה מתאפשרת בשל מגבלות המקום

  . לכל יתרשימת מחירים בקרבת המקום בצורה ברורה ונרא

  

.  לקמעונאים האיריים לבחור בעצמם את אופן הצגת המחיריםושיווק ההחוק מאפשר לרשתות 

ברשימה , על המדף, מחירים על כל פריט ופריטלהציג יש להם אפשרות , מבין האופציות הקיימות

.  לפי בחירתםהכל , מדף אלקטרוניות-או בצורה אחרת כגון באמצעות מערכת של תוויות, ליד המדף

קמעונאים כיום משתמשים בסורקים ממוחשבים ולכן רובם בוחרים לסמן המרבית , מעשית

) אם בכלל(רק מעט קמעונאים .  הדבקת תוויות מחירים על המדפים/מחירים באמצעות התקנת

  11.בוחרים הדבקת תווית מחיר על כל פריט ופריט

  

אם גודל הפריט או : פריטרק במקרה אחד דורש החוק האירי הצגת תוויות מחיר על כל פריט ו

 שימוש בתוויות מדף או שימוש בשיטת הצגת מחיר אלטרנטיבית תשיטת הצגתו במקום לא מאפשר

  12.אחרת

  

וקובע איך ומתי אפשר לבצע שינויי מחירים , החוק האירי מתייחס גם לכללי ביצוע מבצעים

מטרת .  לפי מטההחוק מתייחס במפורש לשינויי מחירים כלפי מעלה וכ.  הקשורים למבצעים

החוק אוסר ביצוע העלאות , הלדוגמכך .  בצרכנים בצורה זו או אחרתפגיעה למנוע היא מגבלות אלו 

  החוק , במקרה זה.   שעות24אלא אם כן החנות פתוחה ,  בהן מחירים בשעות שהחנויות פתוחות

                                                 
 .Ms, פרלמנט האיריה לשאילתא של חברת, Ms. Harney, תעשיה ותעסוקה,  ראה תשובת השר האירי למסחר11

Lynch ,באתר האינטרנט של ההתשובה מופיע. בהקשר ליישום חוק סימון מחירים של האיחוד האירופי באירלנד 
 ,Parliamentary Debates, Dáil Éireannתחת הסעיף, http://historical-debates.oireachtas.ie, הפרלמנט של אירלנד

Volume 570, 01 July, 2003, Written Answers to Questions on Product Price Displays.  
 Scanning Code of Practice for Retailers and Wholesalers, EAN של המסמך05' סקה אחרונה בעמיפ,  ראה12

(European Article Numbering), Ireland, and ODCA (Office of the Director of Consumer Affairs), Ireland. 
  .3' מסח זה בנספח "בסוף דו
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מחשב שאליו ורק אחרי כן את בסיס הנתונים ב,  לעדכן את תווית מחיר המוצרתחילהדורש 

המטרה של מגבלה ספציפית זאת היא למנוע מצב . מחוברים הסורק האלקטרוני והקופה הרושמת

, באופן בלתי צפוי,ואז , מחליט מה וכמה לרכוש על בסיס זה, שבו הקונה רואה מחיר אחד על המדף

ת לגבי  מגבלות דומות קיימו .לא הוגן לכל הדעותמצב , נדרש לשלם מחיר גבוה יותר בקופההוא 

  .אם כי כאן לשון החוק מהווה המלצה בלבד, הורדת מחירים

  

 של אירלנד מחייב כל קמעונאי לשתף פעולה עם הרשויות הממונות על יישום המחיריםחוק סימון 

החוק דורש שהם ישתפו פעולה בדגימות מחירים לבדיקת , למשל.  החוק בתהליך אכיפה ובקרה

 גם דרישה , משום שחוק המחירים האירי כולל בין שארהובחשקביעה זו היא .  נכונות המחירים

מקרה  כל קמעונאי שאצלו ימצא כמפר חוק מחיריםהחוק מגדיר , באופן ספציפי. מחיריםבלדיוק 

 20במדגם של ) מחיר בקופה גבוה יותר ממחיר המדףהמצב שבו ( של טעות מחיר כלפי מעלה אחד

החוק , במילים אחרות.  מוצרים 40לה במדגם של  של טעות מחיר כלפי מעשני מקרים או מוצרים

תבצע בחנויות תבדיקת נכונות המחירים . 5%-היה פחות מת סימון מחיריםטעות בשההאירי דורש 

  13.תלוי בגודל החנות,  מוצרים40 מוצרים או 20  דגימהעל בסיס

  

ולהגיע ם העונשים יכולים להיות כבדי. חוקההחוק קובע גם עונשים וקנסות במקרה של הפרת 

  .  EUR 3,000.00 מקסימאליים של לסכומים

  

  אנגליה

הצגת מחירים של האיחוד לחוק העל עקרונות אף הוא בריטי מבוסס המחירים החוק סימון 

עודכן , Price Marking Order 2004ידוע בשם ה, הגרסה האחרונה של החוק הבריטי.  האירופי

מרבית סעיפי החוק דומים לחוק .  2004, 22ף ביולי ונכנס לתוק, 2004, 21בפרלמנט הבריטי בינואר 

כאשר בית המחוקקים הבריטי אימץ את הגרסה , 1999סימון מחירים שהיה קיים בבריטניה מאז 

ההבדל העיקרי בין החוק משנת .  Directive 98/6/ECחוק של האיחוד האירופי ההמקומית של 

ס גם למסחר באמצעות דואר כגון מכירות מתייחאחרון  הוא בזה שהחוק ה2004 והחוק משנת 1999

  . באמצעות קטלוגים ואינטרנט

  

                                                 
 חוק סימון מחירים של אירלנד מוטה לטובת הצרכנים משום שרק מצבים של טעויות מחירים כלפי מעלה נחשבות 13

אינן נחשבות , מחיר בקופה נמוך יותר מהמחיר על המדףהכלומר מצבים שבהם , טעויות מחירים כלפי מטה. לטעויות
 Scanning Code of Practice for Retailers and Wholesalers, EAN (European של המסמך09' ראה עמ. לטעויות

Article Numbering), Ireland, and ODCA (Office of the Director of Consumer Affairs), Ireland.ח " בסוף דו
  .3' מסזה בנספח 
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 וגם את המחיר ומחירים של בריטניה דורש שהקמעונאי יציג עבור כל מוצר את מחירהחוק סימון 

משמעית ולא מבלבלת הניתנת לזיהוי קל מבלי - חד, ליחידת מדידה סטנדרטית בצורה ברורה

על המחירים לכלול מס ערך מוסף ומיסים .  ונם לראות את המחירשהצרכנים יזדקקו לעזרה בניסי

החוק הבריטי דורש , במידה והמוצר מועבר לרוכש באמצעות משלוח דואר. אחרים במידה וחלים

  . ולא מבלבל, חד משמעי, שעלות האריזה והמשלוח יהיו מוצגים באופן ברור

  

קובע כלל אינו   החוק 14.כל פריט ופריטמחירים של בריטניה לא דורש הצגת מחיר על החוק סימון 

בשיטה הקמעונאי יכול לבחור .   ומשאיר את ההחלטה בידי הקמעונאי,את אופן הצגת המחירים

על כל פריט ופריט באמצעות הצגת מחיר ) א(: מספר אופציותתוך מ להצגת מחיריםהרצויה לו 

על תווית ) ב(או , תוויות מחירים אינדיבידואליות המודבקות על הפריטים עצמם

ת צגהמו, ברשימה מרוכזת של מוצרים דומים) ג(או , המותקנת על המדף ליד המוצר/המודבקת

אם הקמעונאי בוחר להשתמש .  באמצעות קטלוג דלפק) ד(או ,  המוצריםנמצאיםבקרבת המדף שבו 

  .החוק דורש שבמקום יהיו מספיק עותקים של הקטלוג לשימוש הצרכנים, בקטלוגי דלפק

  

לדוגמא .  וה כל עוד הם נועדו למכירהו דורש הצגת מחירים גם על המוצרים שבחלונות הראהחוק

או מוצרי מאפה המוצגים , וה של חנויות תכשיטיםותכשיטים ושעונים המוצגים בחלונות הרא

במידה והמוכר מוכן לקבל את .  חייבים להיות מסומנים במחיר, וה של מאפיותובחלונות הרא

) או יציין את שער החליפין(מוכר יציג את המחיר במטבע זר ההחוק דורש ש, התמורה במטבע זר

  ). במידה והיא חלה(יחד עם עמלת המרה 

  

בריטי מתייחס גם לכללי הצגת מחירי מוצרים במקרה שהם נמכרים המחירים החוק סימון 

כמו ).  'וכד, "קנה שניים וקבל שלישי חינם", "שניים במחיר של אחד"כגון (במבצעים מסוגים שונים 

לכללי , החוק מתייחס לכללי הצגת מחירים ולוחות זמנים במקרה של שינוי במס ערך מוסף, כן

  .'וכד, התשלוםעיגול בתהליך חישוב 

  

מחירים ובכללי הטלת קנסות ועונשים במקרים ההחוק גם דן בביקורת ובאכיפה של חוק סימון 

  .שבהם יש הפרה של החוק

                                                 
לדוגמא החוק שהיה . פריטגם חוקי סימון מחירים הישנים יותר של בריטניה לא דרשו סימון מחירים על כל פריט ו 14

אפשר סימון מחיר על הפריט עצמו או אלטרנטיבית על המדף , (Price Marking Order 1991) 1999 עד 1991-בתוקף מ
   באתר האינטרנט 1991ראה חוק סימון מחירים של בריטניה משנת .  או במקום אחר בסביבת המדף שבו מוצג המוצר

.http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1991/Uksi_19911382_en_1.htm#end  ראה גם את חוק סימון
  .ח זה" בסוף דו4' מסבנספח , 2004- עד ל1999- מחירים שהיה בתוקף מ
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  פינלנד

החוק קצר ופשוט באופן .  2000, 1נכנס לתוקף באפריל , נוכחי של פינלנדהחירים מהחוק סימון 

  15.מפתיע

  

ולא מבלבלת כך , משמעית-חד, החוק דורש שכל קמעונאי יציג מחיר עבור כל מוצר בצורה פשוטה

  .החוק לא דורש הדבקת תווית מחיר על כל פריט ופריט.  שהצרכנים יוכלו לקרוא אותו בקלות

  

יש ,  של החוק10לפי סעיף .  מספר אופציות להצגת מחיריםם לקמעונאימקנה במפורש ני החוק הפי

ברשימת מחירים ) 3(או , על המדף) 2(או , על המוצר עצמו או על אריזתו) 1(להציג מחיר מוצר 

, מדגיש את החשיבות של הצגת מידע זה בצורה ברורהחוזר והחוק .  המוצגת בקרבת המוצר

החוק .  כך שהצרכן יזהה את המידע על המחירים בקלות וללא מאמץ מיוחד, תולא מבלבל, פשוטה

  .דורש הצגת מחירים גם עבור מוצרים שבמבצע

  

, פיני דורש שנותן השירות יציג באזור שבו ניתן השירותהמחירים החוק סימון , במקרה של שירותים

    .ה לזיהויהרשימה צריכה להיות קל.  רשימה של שירותים והתשלום הנדרש עבורם

  

 במקרים מיוחדים לתת פטור (National Consumer Agency)החוק מאפשר למשרד להגנת הצרכן 

   .מן הדרישה להצגת מחירים

  

  

  ב"ארה)  ב

, קליפורניה: קיים בחמש מדינות,  על כל פריטירמחירים המחייב הצגת מחהחוק סימון , ב"בארה

  .איילנד-רודו, מישיגן, וסטס'מסצ, קונטיקט

  

הקמעונאים יכולים לבחור ,  דקוטה'ת נור-ו, ניו המפשיר, מינסוטה,  אריזונה:ארבע מדינות נוספותב

מדויק ולא , או במקום זה לסמן מחירים באופן ברור, באופציית סימון מחירים על כל פריט ופריט

  .יםרוכשהם בתנאי שהם יציעו לקונים בחנות אמצעי לרישום מחיר על הפריטים ש, מבלבל על המדף

  

  

                                                 
  . ח זה" בסוף דו5' מס ניסוח מדויק של חוק סימון מחירים של פינלנד מופיע בנספח 15



  __________________________________________________________________________________תמונת מצב בעולם תמונת מצב בעולם : : חוק סימון מחירים על כל פריט ופריטחוק סימון מחירים על כל פריט ופריט

 

2121  
  

  

  

ישנן רשויות מקומיות שחוקקו חוקים , ואילינוי, פנסילבניה,  ניו יורק:ב"ארהבבשלוש מדינות 

  .לסימון מחירים על כל פריט המוצע למכירה

  

בנוסף לדרישה .  סוג זה היא הצגת מחיר על כל פריטמהדרישה המרכזית של כל חוק סימון מחירים 

יחד עם זאת קיים שוני .  נות של החוק באופן היישום שלוקיים דמיון בין גרסאות שו, מרכזית זאת

  . ובהיקף הכוללנות שלוו בדרישות הספציפיות של,מסוים בין המקומות השונים שבהם חל החוק

  

  :חשוב להדגיש עובדה אחת

החוק מיושם ברמת המדינה כולה בצורה גורפת ביותר , במדינת מישיגן, ב"רק במקום אחד בארה

 על כל סוגי הקמעונאים ללא הלשים תווית מחיר כמעט על כל פריט ופריט חלבמובן זה שהחובה 

  . יוצא מן הכלל

  

  :  נמצא כיב"ארההאחרות במדינות ב

 או/ו, החוק חל רק על רשתות שיווק למוצרי מזון .1

מדף תחת -ישנו סעיף בחוק הנותן לקמעונאים את האופציה לעבור לשימוש בתוויות מחירי .2

למשל אם הם יתקינו מספר מינימאלי של סורקים בחנות (ת תנאים ומגבלות מסוימו

- או אם הם יעברו לשימוש במערכת תוויות מדף אלקטרוניות, לשימוש עצמי של הצרכנים

ESL( ,או/ו 

החוק נותן לקמעונאים רשימה לא מבוטלת של מוצרים או קבוצות מוצרים הפטורים  .3

  .מחובת סימון מחירים על כל פריט ופריט

  

חלק על רק חל  שבסופו של דבר החוק הדורש הדבקת תוויות מחיר על כל פריט ופריט ,יוצא אפוא

  .קטן מהמסחר הקמעונאי

  

 ארבעהומ, קונטיקט, וסטס'מסצ, להלן מספר דוגמאות של חוקי סימון מחירים ממדינות מישיגן

  .ניו יורקמדינת מחוזות ב
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  מדינת מישיגן

 Act 449 of)" , לסימון ופרסום מוצרי צריכה449'  מסחוק" מדינת מישיגן העבירה 1976בשנת 

1976, Pricing and Advertising of Consumer Items) , הדורש שכל קמעונאי יטביע על כל פריט

  .1978, 1החוק נכנס לתוקף בינואר .  את מחירו)  מן הכללםמלבד מעט יוצאי(ופריט המוצע למכירה 

  

 החוק דורש בצורה מפורשת שכל קמעונאי ידביק תווית מחיר : החוק של מדינת מישיגן גורף ביותר

כולל סופרמרקטים וחנויות אחרות , רשת שיווקבכל כמעט על כל פריט ופריט בכל סוג של חנות ו

חנויות לציוד , חנויות למוצרי אלקטרוניקה, חנויות למוצרי בניה, חנויות בגדים, למוצרי מזון

  .  'כדו, חנויות ספרים, בתי מרקחת, משרדי

  

פטורים מן החובה ,  של החוק445.353.3)2(  לפי סעיף 16.החוק נותן מספר קטן של פטורים כדלקמן

  : המוצרים הבאיםתווית מחיר על כל פריט ופריטהדביק ל

  

  מוצרים הנמכרים לפי משקל או נפח ושאינם ארוזים באריזה או במיכל .1

  (Vending Machines)מוצרים הנמכרים באמצעות מכונות מכירה  .2

 מוצרי מזון שהוכנו לצריכה מיידית .3

 מוצרי צריכה שנרכשו באמצעות הזמנה בדואר או מקטלוג .4

 מוצרי מזון לא ארוזים .5

 )' גר3oz) 85-מוצר צריכה השוקל פחות מ .6

 )ק" סמcubic inch) 7.62 3נפח אריזה שלא עולה על בעלי מוצר  .7

  סנט30לא עולה על ם מחירשמוצר  .8

 צמחים חיים .9

 בעלי חיים .10

 ניותמכו .11

 חלקי חילוף למכוניות .12

  סיגריות או פחות20ולה של כאריזות של סיגריות עם ת .13

 כרטיסי ברכה .14

                                                 
  . של מדינת מישיגןח של חוק סימון המחיריםוסח זה מכיל נ"בסוף דו 6'  נספח מס16
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 קבוצות של מוצרים שעליהם הוא יכול לקבל פטור מחוק סימון 25כל קמעונאי יכול לבחור , בנוסף

  .מחיריםה

  

  וסטס'מדינת מסצ

הדרישות של .  2003ד דצמבר ב ע"וסטס שבארה'חוק סימון מחירים גורף היה קיים במדינת מסצ

החוק היה תקף עבור קמעונאים מכל , כמו במישיגן.  החוק היו דומות לאלו של מדינת מישיגן

  .   הסוגים

  

החוק חל , 2003, 5החל מדצמבר , Thomas F. Rielly, וסטס'בהוראת התובע הכללי של מדינת מסצ

קיימת קמעונאים אחרים עבור . על רשתות שיווק וסופרמרקטים המוכרים מוצרי מזון בלבד

הם יכולים , לחילופין או ,  תווית מחיר על כל פריט ופריט אם הם בוחרים בכךיקהאופציה להדב

בתנאי שיתקינו בשטח החנות סורקים המסוגלים , לקבל פטור מחובת סימון מחירים על כל פריט

כדי להיות .  הצרכניםלשימוש עצמי של , להדפיס תווית מחיר של כל מוצר שעליו מוטבע ברקוד

על .  רגל מרובע בשטח החנות5,000על הקמעונאי להתקין לפחות סורק אחד על כל , זכאי לפטור

  .חוק סימון מחיריםעדיין חל ,  או יותר$500פריטים שמחירם 

  

את הסופרמרקטים ואת רשתות שיווק מוצרי  אמנם וסטס מחייב'חוק סימון מחירים במדינת מסצ

 94.184(C)  לפי סעיף 17.נותן מספר פטורים כדלקמןאולם , ת מחיר על כל פריטמזון להדביק תווי
  : המוצרים הבאיםפטורים מהחובה לשים תווית מחיר על כל פריט, של החוק

  מוצרי מזון הנמכרים בתפזורת כגון פירות וירקות .1

  .'וכד, דגים, בשר, מוצרי מזון הנמכרים במשקל כגון מוצרי אפיה .2

   ) ליטר4.55( גלון 1 -ו)  ליטר2.27( גלון 1/2חלב באריזות של  .3

  ביצים .4

  סיגריות ומוצרי טבק אחרים .5

המוצעים למכירה ביחידות ', וכד, בוטנים, יפס'צ, סוכריות, חטיפים כגון גומי לעיסה .6

 או cent 75ושמחירם , או פחות) ' גרoz )85 3השוקלים , רושמותהקופות הבודדות באזור 

  .פחות

 . את מחיר הכרטיס בקלותזהותתנאי שלצרכן יש אפשרות לב, כרטיסי ברכה בודדים .7

                                                 
  .וסטס'סח חוק סימון המחירים של מדינת מסצוח זה מכיל נ" בסוף דו7'  נספח מס17
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אריזות בודדות של מזון תינוקות בצנצנות כל עוד המרכיבים העיקריים במזון הם פירות  .8

  ).לא כולל מיצים(או ירקות אך לא מים /ו

  .משקאות קלים בבקבוקים ובפחיות בתנאי שמחירם מוצג באופן ברור על המדף .9

בתנאי שמחירם מוצג , הממוקמים בסופי המעברים) ירת הקמעונאילפי בח( מוצרים 60עד  .10

, הכלל הוא שמוצרים שאריזתם, ל"לקביעת המספר הנ.  באופן ברור בסביבת המקום

יחשבו , או בריח, בצבע, אך נבדלים אחד מהשני רק בטעם, הוזהות היצרן שלהם זה, מחירם

  .15-ים מוגבל למספר המוצרים הפטור, במקרה של מוצרי מזון. כמוצר אחד

  

  .החוק קפואים פטורים מהמזון הכל מוצרי גם , 2004, 17החל מנובמבר , ל"בנוסף לפטורים הנ

  

  מדינת קונטיקט

בעיקר על בתחולתו וסטס 'חוק סימון מחירים של מדינת קונטיקט דומה לחוק של מדינת מסצ

-Wal, לדוגמא(לות יותר רשתות שיווק גדושל מחלקות המזון וב, קמעונאים המשווקים מוצרי מזון

Mart, Target, etc.  .( אחרות מדינות לעומת מה שמייחד את חוק סימון המחירים של קונטיקט

 הפוטר את 1999הוא סעיף מיוחד שקונטיקט הכניסה לחוק בשנת , חוקהב שאימצו את "ארהב

 Electronic) במידה והם יאמצו מערכת של תוויות מחירי מדף אלקטרוניות מהחוקהקמעונאים 

Shelf Label) הידועות בשם ESL.18  

  

צגים אלקטרוניים דמויי ( מבוססת על מחשב מרכזי ותוויות מחירים אלקטרוניות ESLמערכת 

מחיר ליחידת , הכמות, התוויות מקבלות אינפורמציה על המחיר).  מסכי מחשבונים בגדלים שונים

המחשב שולף את .  טיתמהמחשב באמצעות תקשורת אלחו' וכד, תיאור המוצר, מדידה

.  האינפורמציה מבסיס נתונים מרכזי שאליו מחוברים גם הסורקים וקופות רושמות של הקמעונאי

 שמחיר המוצר המוצג על התווית האלקטרונית שאותו רואה הצרכן על המדף המבטיחשיטה זו 

 רוב.  ים דיוק במחיר100%המערכת מבטיחה באופן זה .  מחיר המוצר בקופה רושמתיהיה זהה ל

  .ESLאכן עברו לשימוש במערכות , רשתות השיווק הגדולות הפועלות במדינת קונטיקט

  

  

  

                                                 
  .קונטיקטסח חוק סימון המחירים של מדינת וח זה מכיל נ" בסוף דו8'  נספח מס18
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מחירים של מדינת קונטיקט נותן מספר פטורים מחובת סימון מחירים על כל פריט החוק סימון 

פטורים ,  של החוק21a-79-5לפי סעיף .  ESLופריט לקמעונאים הבוחרים שלא להשתמש במערכת 

  : המוצרים הבאיםבת סימון מחירים על כל פריט ופריטמחו

  מזון לחתולים בפחיות שימורים .1

 חלב .2

 לטין ואבקות פודינג'אבקת ג .3

 דג טונה בקופסאות שימורים .4

 ביצים .5

 גלון)  ליטר0.57( 1/8- ו, ) ליטר1.14 ( גלון1/4, ) ליטר2.27 ( גלון1/2גלידה באריזות של  .6

 מיץ מרוכז קפוא ומיצי פירות .7

 לט באריזות בודדותנייר טוא .8

 מזון תינוקות בצנצנות זכוכית .9

 סוכריות באריזות בודדות וגומי לעיסה המוצע למכירה בעמדות ליד הקופה .10

 )באבקה או בנוזל( סלט ירוטב .11

 או פחות) ' גר8oz )226.8יוגורט באריזות של  .12

  יחידות24כל המשקאות הקלים ובירה באריזות של עד  .13
  

  :עלה מספר דרישות נוספותהחוק מ, מעבר לפטורים הנזכרים

  

 "3הקמעונאי יציב שלט בגודל , ליד כל מוצר הפטור מחובת סימון מחיר על כל פריט ופריט .1

x 5") 7.62מ " סX 12.7רגל ליניארי6שלט אחד לפחות עבור כל תצוגה באורך של , )מ" ס  

ור על הקמעונאי להודיע באמצעות השלט לצרכנים שהמוצר הספציפי פט).  מ" ס182.88(

במקרה שהמחיר בקופה , כלומר(מחובת סימון מחיר ובמקרה של טעות מחיר כלפי מעלה 

הצרכן יהיה זכאי לקבל חינם יחידה אחת של , )הרושמת יהיה גבוה מהמחיר שעל המדף

 .המוצר

 Xמ " סx 9") 15.24 "6ליד כל קופה רושמת הקמעונאי יתלה שלט ברור שגודלו לפחות  .2
קהל הקונים שהם זכאים לקבל יחידה אחת של המוצר חינם ובו הודעה ל, )מ" ס22.86

 .או אלטרנטיבית, ר כלפי מעלהבמקרה של טעות מחי
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 X 71.12מ " סx 28") 55.88 "22בכניסה לחנות הקמעונאי יתלה שלט ברור שגודלו לפחות  .3

הם זכאים לקבל , ובו הודעה לצבור הקונים שבמקרה של טעות מחיר כלפי מעלה, )מ"ס

  . אחת של המוצר חינםיחידה

  

  ניו יורקמדינת 

חל על כל סוגי קמעונאים כמעט ללא ה) בהמשך' ר (מלבד החוק של מחוז אלבני במדינת ניו יורק

ב שבהם "דרישות חוק סימון מחירים במקומות אחרים בארה, ללא פטורים כמעט יוצא מן הכלל ו

החוקים מספקים מספר לא מעט , תבמרבית המקומו, בנוסף.  חל חוק סימון מחירים אינן גורפות

  .עליו הם חליםשל פטורים ובכך מצמצמים את היקף המסחר הקמעונאי 

  

.  1991 ובוטל בשנת 1977מחירים של מדינת ניו יורק נכנס לתוקף ברמת המדינה בשנת החוק סימון 

להלן מספר .  גרסאות שונות של החוק קיימות במספר מחוזות ורשויות מקומיות בלבד, מאז

  :דוגמאות

  

  )Albany(מחוז אלבני 

  החוק 19.לא שונה מאזוהוא  1992, 1נוכחי של מחוז אלבני נכנס לתוקף ביולי המחירים החוק סימון 

דורש בצורה מפורשת מקמעונאים המוכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים שבדרך כלל נמכרים 

 מחיר על כל פריט ופריט מלבד הדבקת תווית, ובחנויות למזון, בסופרמרקטים, ברשתות שיווק

  20.קבוצות מוצרים הפטורים מדרישות החוק

  

  : במקרים הבאיםהחוק של מחוז אלבני לא חל 

, עובדים שלהם במשרה מלאה מורכבת מבני משפחה כגון בעלי העסקהקמעונאים שמצבת  .1

  - או, ולכל היותר שני עובדים נוספים במשרה מלאה, וילדיהם, הוריהם

 3-  פחות מההיית) מינואר עד דצמבר(גולמית שלהם בשנה שעברה הנסה הכהקמעונאים ש .2

, או יותר$  מיליון 3 של כוללת אם כן החנות שייכת לרשת עם הכנסה שנתית אאל$, מיליון 

  -  או

                                                 
 .ח זה מכיל ניסוח מדויק של חוק סימון המחירים של מחוז אלבני במדינת ניו יורק" בסוף דו9'  נספח מס19
החוק , במקום זה.   למעשה חוק סימון מחירים של מחוז אלבני לא מזכיר רשתות שיווק או סופרמרקטים ישירות20

, מוצרי נייר שונים כגון מפיות: על חנויות המוכרות מוצרי מזון ומוצרי צריכה הבאים)  של החוקA3ראה סעיף (מדבר 
תרופות הנמכרות ללא , וחומרי ניקוי לבית מסוגים שונים, יםחומרי ניקוי כגון סבונ', וכד, מגבות נייר, נייר טואלט
מהרשימה הזאת ברור שכוונת החוק היא רשתות שיווק , אכן.  ומוצרי קוסמטיקה,  מוצרי בריאות אחרים,מרשם רפואי

  .וסופרמרקטים
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או אם , קמעונאים שמרבית הסחורה שלהם מורכבת ממוצרים שנועדו לצריכה במקום .3

 Director of Weights and) או במחוז הממונה על מידות ומשקל ברשות המקומית

Measures) , מחליט שאופי הסחורה הוא כזה שהדבקת תוויות מחירים על כל פריט ופריט

  .ת הכרחילא

  

  :קבוצות המוצרים הבאים פטורים מדרישות החוק

יפס ובוטנים המוצעים למכירה באריזות 'צ, סוכריות, גומי לעיסה, כגון עוגיותחטיפים  .1

 )' גר141.75 ( או פחות5ozהשוקלות קטנות /בודדות

ומחירם פחות מדולר , )' גר85.05 (3ozשמשקלם , רבוע )מ" ס7.62 (' אינצ3שגודלם מוצרים  .2

 אחד

 מוצרים הנמכרים באמצעות מכונות מכירה .3

ושאר מוצרי חלב , שמנת מתוקה חצי שמנה, שמנת מתוקה, חלב, מיץ תפוזים בקירור .4

 נוזליים 

 ביצים .5

 פירות וירקות .6

 צרים בתפזורתמו .7

 פלסטיות להקפאה-מוצרים שארוזים בשקיות מזון פולי .8

בתנאי ,  ימים21כל המוצרים שבמבצע המוצגים מחוץ למדפים לתקופה שלא עולה על  .9

 בקרבתם המוצב על שלט , במבצע כתובים בצורה ברורה ולא מבלבלתם ומחיריהםששמות

 מזון תינוקות בצנצנות זכוכית .10

 דדותלי ופודינג באריזות בו'ג .11

 וסורבהגלידה  .12

  תוויתתאריזה מודבקה מספר יחידות בתנאי שעל המכילות באריזות הנמכריםמוצרים  .13

 מחיר
  

הצרכן זכאי , במידה ויש טעות במחיר.  מחירים של מחוז אלבני דורש דיוק מחיריםהחוק סימון 

.   מבצעבקופה הרושמת ומחיר, על המדף, לשלם את המחיר הנמוך ביותר מבין המחיר שעל המוצר

החוק דורש שהממונה על אכיפת החוק יבצע .  הפרת כלל זה תיחשב כהפרת חוק סימון מחירים

  במידה והבדיקה .  מוצרים10-  דגימה של לפחות מל בסיסע, בדיקת סימון מחירים כנדרש לפי החוק
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.  דעתוהממונה יכול לדגום מספר גדול יותר של מוצרים לפי שיקול , נעשית כתוצאה מתלונת צרכן

ת הסורק של החנות לשם בדיקת כ למפקח גישה חופשית למעריאפשרהחוק גם דורש שהקמעונאי 

  .דיוק המחירים

  

  )Erie(מחוז ארי 

  סעיף 1998.21, 1 ונכנס לתוקף בינואר 1997נוכחי של מחוז ארי נחקק בשנת המחירים החוק סימון 

י הדבקת תווית "חיר של כל מוצר ע של החוק דורש מפורשות שכל סוג של קמעונאי יציג מ3' מס

  :במקרים הבאים קמעונאים החוק פוטר מחובה זו . מחיר על כל פריט ופריט

 בת/בן, עובדים שלהם במשרה מלאה מורכבת מבני משפחה כגון בעל העסק עצמוהמצבת  .1

 3aכפי שמנוסח בסעיף , ולכל היותר שני עובדים נוספים במשרה מלאה, ילדיו, הוריו, זוגה

   - או, וקשל הח

 או, מרבית הסחורה שלהם מורכבת ממוצרים שנועדו לצריכה במקום .2

 .)מפורט בהמשך ( של החוק10 בהתאם לסעיף םקבלו פטור מחובת סימון מחירי .3
  

 דגימת באמצעותמפרים את החוק האכיפת החוק אמורה לזהות קמעונאים  לעהרשות האחראית 

גודל המדגם הנדרש למטרה זו .   עליהםותודבק להיות מותאמורהמוצרים ובדיקת תוויות מחירים 

  . פריטים300-  ל50הוא בין , לפי החוק

  

מחירים פוטר את הקמעונאים מחובת סימון מחירים על כל פריט ופריט ה של חוק סימון 4סעיף 

  :מוצרים הבאותהעבור קבוצות 

  תווית מחירתאריזה מודבקהמוצרים הבאים באריזות של מספר יחידות בתנאי שעל  .1

 ושאר מוצרי חלב נוזליים , שמנת מתוקה חצי שמנה, שמנת מתוקה, חלב, מיצים בקירור .2

 ביצים .3

 פירות וירקות, מוצרים בתפזורת .4

 מוצרים הנמכרים באמצעות מכונות מכירה .5

 מוצרים שנועדו לצריכה במקום .6

ובוטנים המוצעים למכירה באריזות , יפס'צ, סוכריות, גומי לעיסה, חטיפים כגון עוגיות .7

 )' גר141.75  ( או פחות5ozקטנות השוקלות /דדותבו
                                                 

  . יורקח זה מכיל ניסוח מדויק של חוק סימון המחירים של מחוז ארי במדינת ניו" בסוף דו10'  נספח מס21
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 ומוצרי טבק אחרים, טבק, סיגרים, סיגריות .8

 פודינג ויוגורט, לי'ג, מוצרים קפואים .9

 מזון תינוקות .10

 לכל היותר ומחירם פחות מדולר אחד) ' גר3oz )85.05מוצרים שמשקלם  .11

 וכתבי עת, ספרים, מגזינים, כרטיסי ברכה .12

 צמחים חיים .13

 וכבלי חשמל הנמכרים לפי אורך,  מוצרים המיועדים לבניית גדרות,מוצרי עץ .14
  

בתנאי   של החוק מאפשר לקבל פטור מדרישת חוק סימון מחירים על כל פריט ופריט10סעיף 

  .מדגםמה 2%מחירים לא עולה על סימון הטעויות במספר הש

  

ובמידה ומדובר ברשת , כל קמעונאי חייב להגיש בקשה לשם קבלת הפטור,  של החוק10aלפי סעיף 

.  להגיש בקשה נפרדתכים כל חנות או כל סניף של הרשת צרי, שיווק כגון ברשת של סופרמרקטים

 בתשלום דמי רישום שנועד לממן את עלות בדיקת דיוק מחירים של ההבקשה צריכה להיות מלוו

טעויות במידה ו, שהוא תנאי הכרחי לקביעת הזכאות של הקמעונאי לפטור, החנות או הסניף

 להשתנות מעת לעת בהתאם הרישום יכולה דמי עלות.   מהמדגם2%שנמצאו אינן עולות על 

  .1,700.00$עלה על תאך לא , לשינויים בעלויות בדיקת דיוק המחירים

  

תבצע בדיקת דיוק , החלתוהיחידה של משרד התובע הכללי האחראית ל, לאחר קבלת הבקשה

ולכלול , בימים שונים, הבדיקה צריכה להיעשות פעמיים, וק של הח10iלפי סעיף .  מחירים במקום

  .(Stock Keeping Units - SKUs) מוצרים עם קודים שונים 100מדגם של לפחות 

  

הקמעונאי זכאי לקבל פטור מחוק , 2%אם אחוז הטעות שנמצא בשני המדגמים יחד לא עולה על 

הוא יתקין בשטח החנות סורק לשימוש בתנאי ש, סימון מחירים על כל פריט ופריט למשך שנה אחת

עצמי של הצרכנים כדי לאפשר להם לאמת או לבדוק את מחיר המוצר לפי המידע הרשום בבסיס 

הסורק צריך להיות ממוקם במקום .  רושמותהקופות ההנתונים הראשי של החנות שאליו מחוברות 

 של 10m-i ףלפי סעי.  עבורם נוח לצרכנים ועליו צריך להופיע שלט המודיע לצרכנים שהסורק נועד

 על הקמעונאי להציג את המיקום המתוכנן ואת הטקסט המוצע למנהל תוכנית הפטורים ,החוק

  .אישורואת ברשות המחוזית ולקבל 
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, לשלם דמי הרשמה, הקמעונאים חייבים להגיש בקשה כל שנה ושנה,  תקופת הפטוריך להארכדי 

החוק גם דן במצבים .   של החוק10jראה סעיף . ר לעילכפי שתוא, ולעבור בדיקת דיוק מחירים

  .דיקת המדגמים שהקמעונאי לא עומד בתנאי מינימום דיוק מחיריםבשבהם מתגלה ב

  

חייב , כל קמעונאי המקבל פטור מחוק סימון מחירים על כל פריט ופריט,  של החוק13לפי סעיף 

 ותויות מחירים במדפים נמוכים חייבתו.  (SKU)להציג תוויות מחירים על המדף עבור כל מוצר 

מחיר המוצר .  כדי לאפשר קריאה קלה, מעלות מהרצפה 30-60 כלפי מעלה בזווית של ותלהיות מוט

במידה והשטח המוקדש למוצר .  )מ" ס1.9 (' אינצ3/4חייב להיות מודפס בספרות שגובהן לפחות 

 , להשתמש בתווית קטנה יותרניתן ,קטן מדי מכדי להכיל תווית מדף בגודל רגיל שבשימוש החנות

מחירים רשאי לקבוע מה תהיה הממונה על חוק סימון ה  .)מ" ס0.95 (' אינצ3/8-אבל לא פחות מ

והמיקום המדויק של , סוג הגופן והפורמט של הטקסט המודפס על התווית, הצורה של התווית

, בקלות, ל התווית במהירותכל זה כדי להבטיח שהקונה יוכל לקלוט את המידע שע.  תוויותהצבת ה

  . וללא בלבול מיותר

  

  )Suffolk(מחוז סופוק 

דומה מאד לחוק סימון , 1992, 3שנכנס לתוקף במרץ , חוק סימון מחירים נוכחי של מחוז סופוק

גם החוק של , חוק של מחוז אריבדומה ל  22.מחירים של מחוז ארי ולכן לא נתאר אותו בפרוטרוט

  .תוויות מחירים על כל פריט ופריטמחוז סופוק דורש הדבקת 

  

החוק חל רק על רשתות שיווק וחנויות העוסקות במכירת מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים , גם כאן

המעסיקות יותר משני , החוק חל רק על חנויות גדולות, כמו כן.  שבדרך כלל נמכרים בחנויות מזון

או דולר  מיליון 3עם מינימום מכירות של , )מלבד בעלי העסק ובני משפחתם(עובדים במשרה מלאה 

החוק גם נותן פטורים מחובת סימון מחירים על כל פריט ופריט עבור אותן קבוצות מוצרים .  יותר

  .כמו חוק מחוז ארי

  

גם חוק מחוז סופוק מאפשר קבלת פטור מחוק סימון מחירים על כל פריט ופריט בתנאי שהקמעונאי 

 ויוכח בבדיקת דיוק מחירים כפולה שאחוז הטעויות בחנות לא ,יגיש בקשה בצירוף דמי הרשמה

  23.2%עולה על 

                                                 
 . מכיל ניסוח מדויק של חוק סימון המחירים של מחוז סופוק במדינת ניו יורק11'  נספח מס22
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גודל המדגם לבדיקת דיוק מחירים ודמי ההרשמה לקבלת הפטור תלויים , להבדיל ממחוז הארי

  .1בגודל החנות כמפורט בטבלה 

  

  גודל המדגם ודמי ההרשמה הנדרשים לבדיקת דיוק מחירים  .1טבלה 

  מדינת ניו יורק, מחוז סופוק, ק סימון מחיריםולקבלת פטור מחו     

  

            וםמדגם מינימ   דמי רישום שנתי            שטח חנות

   מוצרים25      500$    )ר" מ914.4-פחות מ(  רבוע רגל 3,000-פחות מ

   מוצרים50      1,000$  )ר" מ3048- ל914.7בין (רבוע  רגל 10,000-3,001בין 

   מוצרים100      3,000$  )ר" מ9144- ל3048.3בין  (רבוע רגל 30,000-10,001בין 

         מוצרים100      5,000$    )ר" מ9144-יותר מ(רבוע  רגל 30,000- יותר מ

  

החוק מאפשר לממונה על אכיפת  . קנסות ועונשים, הפרה, החוק מכיל סעיפים דומים על אכיפה

ט אם הוכח שהקמעונאי חייב החוק לבטל פטור של קמעונאי מחובת סימון מחירים על כל פריט ופרי

  .בכוונה ולא בתום לב) טעויות כלפי מעלה(צרכנים לשלם מחירים מופקעים 

  

  )Lawrence. St(מחוז סנט לורנס 

במידה דומה , 1998, 7שנכנס לתוקף בספטמבר , נוכחי של מחוז סנט לורנסהמחירים החוק סימון 

מוצרים הרשימת ציא הבדלים מסוימים בלהו  24.לחוק סימון מחירים של מחוזות ארי וסופולקרבה 

העקרונות שעליהם מבוסס החוק של מחוז סנט לורנס כמעט , שעליהם לא חל חוק סימון מחירים

החוק הדבקת תוויות מחירים על כל פריט שבהם דורש  , לחוקים של מחוזות ארי וסופולקיםזה

  25.ופריט

  

מכירת מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים החוק חל רק על רשתות שיווק וחנויות העוסקות ב, גם כאן

המעסיקות יותר משני , החוק חל רק על חנויות גדולות, כמו כן.  שבדרך כלל נמכרים בחנויות מזון

או  דולר  מיליון3עם מינימום מכירות של , )מלבד בעלי העסק ובני משפחתם(עובדים במשרה מלאה 

  .יותר

                                                                                                                                               
 מכיל ניסוח מדויק של חוק מחוז אלבני במדינת ניו יורק ובו כללים למתן פטורים מדרישת חוק סימון 9'  נספח מס23

 .מחירים על כל פריט ופריט על בסיס דיוק המחירים שלהם
 . מכיל ניסוח מדויק של חוק סימון המחירים של מחוז סנט לורנס במדינת ניו יורק12'  נספח מס24
  .12' נספח מס ב של חוק סימון המחירים של מחוז סנט לורנס במדינת ניו יורקB3 ראה סעיף 25
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 מחוק סימון מחירים על כל פריט ופריט בתנאי גם חוק מחוז סנט לורנס מאפשר קבלת פטור

ויוכח בבדיקת דיוק מחירים כפולה $, 750.00שהקמעונאי יגיש בקשה בצירוף דמי הרשמה של 

  .2%שאחוז הטעויות בחנות לא עולה על 

  

  מחוזות אחרים במדינת ניו יורק

  

  :מחוזות נוספים במדינת ניו יורק שבהם חל חוק סימון מחירים הם

החוק נותן לקמעונאים פטור מחובת : )Ulster(מחוז אולסטר ו )Schenectady(טידי מחוז סקנכ

  . לפחות98%-  מגיע לאצלםסימון מחירים על כל פריט ופריט אם דיוק המחירים 

  

החוק דורש מרשתות שיווק וסופרמרקטים למוצרי מזון הדבקת תווית : )Dutchess(ס 'מחוז דאטצ

  .מחיר על כל פריט ופריט

  

  דהקנ)  ג

סעיף .  2000 עד דצמבר 1978- מ(Québec)במחוז קוויבק בקנדה חוק סימון מחירים היה קיים 

מאפשר זה סעיף  . הופך סימון מחירים על כל פריט ופריט לאופציה, 2001שהוכנס לחוק בינואר 

 במקום הדבקת תוויות מחירים על ,על המדףרק להציג תוויות מחירים , בכךם הבוחרים לקמעונאי

יש להדגיש .   בחנות סורקים לשימוש עצמי של צרכניםשהם מתקיניםבתנאי ,פריט ופריט כל 

  .שהחוק באופן עקרוני חל על כל סוגי הקמעונאים

  

  לסוג אחד של פטור זכאים כל הקמעונאים 26. שני סעיפי פטורההגרסה הנוכחית של החוק מכיל

הסעיף כולל רשימת מוצרים .  טשבוחרים להמשיך ולהדביק תוויות מחירים על כל פריט ופרי

מוצרים הקבוצות את הרשימה כוללת ,  של החוק91.1RCPלפי סעיף .  שעליהם לא חל החוק

  :הבאים

 0.60$מוצרים שמחירם לא עולה על  .1

 מוצרים הנמכרים באמצעות מכונות מכירה .2

  מוצרים לא ארוזים .3

  ליחידת מדידההואמחירם שמוצרים לא ארוזים  .4

                                                 
  . מכיל ניסוח מדויק של חוק סימון המחירים של מחוז קוויבק בקנדה13'  נספח מס26
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 )כגון מוצרים שבמבצע(רגיל מחיר ה מהךומוצרים שמחירם נמ .5

 מוצרים שהקמעונאי צריך להזמין במיוחד עבור הרוכש .6

 מוצרים המהווים חלק מאריזה גדולה יותר והמחיר מוטבע על האריזה .7

 מוצרים שעליהם מוטבע מחיר מבצע שהקמעונאי לא מתכנן לשנותו .8

 מוצרי מזון קפואים .9

 ורה של תווית המחירשגודלם הקטן אינו מאפשר קריאה ברמוצרים  .10

 מלבד בגדים, מוצרים הנמכרים בתפזורת .11

 ופרחים, צמחים, עצים .12

 ) כגון מוצרים שארוזים בקבוקי זכוכית( לחנות מוחזרותהמוצרים הנמכרים באריזות  .13
  

מחירי מוצרים .  הקמעונאי חייב להציג מחיר באופן ברור ליד מיקום המוצר, אלועבור מוצרים 

אופציה זו לא קיימת .  באמצעות רשימה או קטלוג גי להציש, ה ישירהשאליהם אין לצרכנים גיש

 להציג יש אלו במקרים.   ללא מרשםותועבור תרופות הנמכר, עבור מוצרי מזון או מוצרי ניקוי

  .מחירים ליד המוצר באמצעות תוויות מדף

  

  :לסוג שני של פטור זכאי כל קמעונאי שמקיים את התנאים הבאים

  .רא ברקודמשתמש בסורק הקו .1

מכונות להדפסת תוויות וה, כולל הסורקים שנועדו לשימוש הצרכנים, כל הסורקים שבחנות .2

 .מחוברים לאותו בסיס נתונים, מחירים

בגודל  מחירים של כל המוצרים המוצעים למכירה מוצגים באמצעות תוויות מחירי מדף .3

סעיף זה גם .   המוצרים עבור שארר"סמ 9.67ובגודל ,  לפחות עבור מוצרי מזוןר"סמ 12.90

 .מפרט איזה מידע תווית מחיר צריכה להכיל

.  מתקין בשטח החנות סורקים המחוברים לבסיס נתונים מרכזי שנועדו לשימוש הצרכנים .4

 .2 כפי שמפורט בטבלה מספר הסורקים הנדרש תלוי בגודל החנות
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  קנדה, מחוז קוויבק,  לקבלת פטור מחוק סימון מחיריםמספר הסורקים הנדרש. 2טבלה 

  

  מספר הסורקים   של החנותשטח מקסימאלי   של החנותשטח מינימאלי

  0      ר"מ 697-פחות מ        -

  1        ר"מ 1,859      ר"מ 697

  2        ר"מ 3,719      ר"מ 1,860

  3        ר"מ 5,579     מטר מרובע3,720

         4              או יותרר "מ 5,580

  

בדרך כלל , הזמידע   .רושמתהקופה הבונית של חשהחוק מפרט את המידע שצריכה להכיל ה .5

 :כולל

  שם הקמעונאי •

 מספר טלפון של הקמעונאי •

 דואר אלקטרוני של הקמעונאי ואם אפשר גם של מחלקת שירות לקוחות •

 תאריך העסקה •

 שם של כל פריט שנרכש ושם היצרן •

 קוד זיהוי ומחיר של כל פריט שנרכש •
  

פטור כולל מחובת סימון מחירים על כל פריט ופריט כל קמעונאי המבקש , ל"בנוסף לדרישות הנ

כיצד החוק מפרט בדיוק .  (Accurate Price Policy)" מדיניות של מחירים מדויקים"מתחייב לנהל 

 טעויות מחירים ומסביר כיצד על ם שונים שלהחוק מפרט מצבי, הלדוגמ.  זומדיניות מתבטאת 

כמו חוקי סימון מחירים במקומות אחרים , וק זהיש להדגיש שברוב המקרים ח.  הקמעונאי לנהוג

הצרכן זכאי לקבל , במובן זה שבמקרה של טעות" הצרכן תמיד צודק"נוקט במדיניות של , בעולם

  27.10.00$פריט אחד חינם עד לסכום של 

  

  

  

  

                                                 
 . לפרטים נוספים13' של מחוז קוויבק בנספח מס ראה חוק סימון המחירים 27
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  מדינות מפותחות אחרות)  ד

יח למצוא חוק הדורש ח זה הצל"כותב דוה המדינה היחידה שב, בין המדינות המפותחות האחרות

פיליפינים חוקק ואושר החוק סימון מחירים של .  פיליפיניםיא הסימון מחירים על כל פריט ופריט ה

  .1992, 13ונכנס לתוקף באפריל , 1991, 22י בית המחוקקים של הרפובליקה ונשיאה ביולי "ע

  

 של רפובליקת פיליפינים מהווה חלק ממערכת חוקים להגנת הצרכןהחוק סימון מחירים של 

 Republic Act)פיליפינים השהועבר בישיבת בית המחוקקים של , 7394חוק מספר , פיליפיניםה

No. 7394, the Consumer Act of the Philippines, July 22, 2004) .  

  

 של החוק דורש הדבקת תווית IV.81  סעיף 28. גם גורף מאדהואאבל , קצר מאדזה אומנם חוק 

  . ופריט בצורה ברורה ולא מבלבלתמחיר על כל פריט

  

 לא מאפשראו אם אופי המוצר ,המקרה היחיד שבו החוק לא חל הוא במקרה שהמוצר קטן מדי 

החוק מאפשר הצגת מחירים בקרבת , במקרים כאלה.  הדבקת תווית מחיר אינדיבידואלית

  .המוצרים

  

מחובת סימון מחירים מוצרי  של החוק נותן לממונה על הגנת הצרכן את הזכות לפטור IV.90סעיף 

, במידה והם לא ארוזים ביחידות בודדות, ומוצרי צריכה אחרים, מוצרי קוסמטיקה ותרופות, מזון

  .באים בתפזורתשהם או 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 Articles) מכיל ניסוח מדויק של הסעיפים המתייחסים לחובת סימון מחירים על כל פריט ופריט 14'  נספח מס28

IV.81, IV.82, IV.83, IV.90, VI.110, and VI.111) החוק להגנת . פיליפיניםה בחוק להגנת הצרכן של רפובליקת
  . ח"דוהאך ניתן לקבלו ממחבר , ) עמודים60-יותר מ(ח זה " מדי בכדי לכלול אותו בדוהצרכן עצמו ארוך
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דעיכה בפופולאריות חוק סימון : המגמה המסתמנת. 4פרק 

  מחירים
  

ב לשנוי חוקי סימון המחירים " המאוחרות החל גל של ניסיונות במקומות שונים בארה90-בשנות ה

תגובות אלו נבעו בשל ההבנה שדרישות החוק .  באופן שהם יהיו פחות תובעניים ויותר גמישים

.  אלא גם בצרכנים עצמם, גורפות מדי עד כדי כך שבסופו של דבר הן עלולות לפגוע לא רק ביצרנים

חוק סימון : תפעול הנגרמת להםכתוצאה מהעלייה בעלויות , הפגיעה ביצרנים מתרחשת באופן ישיר

אל ,בחלקן לפחות ,ועלויות אלו מגולגלות , המחירים מביא לעליה בעלות השולית של כל פריט ופריט

  .הצרכן

  

אולי כדאי להזכיר מספר נתונים מרשתות שיווק גדולות , כדי לקבל פרספקטיבה על עלויות אלו

הדבקת תוויות מחירים על , ן אמריקאיותי רשתות שיווק מזו"לפי אומדנים המדווחים ע.  ב"בארה

יש ).  1993-1998במחירי ($ 150,000-180,000$ -כל פריט ופריט בסניף אחד של סופרמרקט עולה כ

כשהם מובאים מהמחסן אל , להדגיש שאומדן זה כולל רק עלות סימון מחיר ראשוני על הפריטים

כפי שנראה , משמעותית בפני עצמהאך הוא לא כולל עלות שינוי מחירים שהיא הוצאה , המדפים

 מוצרי מזון שונים 25,000- ברשתות שיווק אמריקאיות גדולות המוכרות כ.  ח זה" של דו8בפרק 

)SKU( , מוצרים שונים בשבוע ממוצע4,000-4,500בכל סניף של סופרמרקט משנים את מחירם של .  

  

כל , Home Depotברשת ,  למשל. המצב דרמטי עוד יותר ברשתות שיווק למוצרים ולחומרים לבניה

 2.4 מוציאה כל שנה Builders Squareרשת , לפי אחד הדיווחים.   מחירים13,000- משנים כיום

שבו יש (כדי להבטיח שהסחורה בחנויות שלה במדינת מישיגן ,  מעלויות העבודה11%- כ$ ,מיליון 

 ופריט כפי שהחוק המקומי נושאות תוויות מחירים על כל פריט) חוק סימון מחירים גורף ביותר

  .דורש

  

עלויות סימון מחירים ועלויות שינוי מחירים במקומות בהם חל חוק סימון המחירים גבוהות עד כדי 

, מצב הפוגע בתחרות, שישנן רשתות שיווק המסרבות לפתוח סניפים במקומות שבהם חל החוק, כך

  . פוגע גם בצרכנים הגרים באזור, ולכן בסופו של דבר
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, )discount stores(ישנן רשתות שיווק מזון המוכרות את הסחורה שלהן בהנחות משמעותיות 

, וסטס'במדינת מסצ, המסרבות לפתוח חנויות במדינת מישיגן ובמחוזות שונים במדינת ניו יורק

רשתות אלו דורשות פטור מחוק סימון מחירים כתנאי לפתיחת חנות במקום .  שבהן חל החוק', וכד

למורת רוחם של קמעונאים מקומיים שבדרך כלל מתנגדים לפטורים מסוג זה משום , ל החוקשבו ח

הדבר נותן לרשת הנכנסת יתרון לא הוגן על פני רשתות שאינן פטורות מחוק סימון , שלטענתם

  .המחירים 

  

 580( חנויות במקומות שונים בעולם 3,000-המפעילה כ, Aldiרשת החנויות הגרמנית , לדוגמא

הציבה פטור מחוק סימון המחירים המקומי כתנאי לפתיחת חנות שלה במחוז , )ב"כם בארהמתו

Rensselaer , 1998במדינת ניו יורק בשנת  .Aldi כלומר( מוכרת מוצרים של המותג שלה בלבד ,

רק סוג אחד של דגני בוקר , למשל רק סוג אחד של קטשופ: ורק סוג אחד מכל מוצר, )מותג פרטי

Cornflakes,פריטים 700- אומנם הרשת מוכרת כ.    כל פריט נמכר בגודל אחד בלבד29.' וכד )SKU (

שחנויות תוויות המחירים .  אך כולם פריטים שכל משפחה ממוצעת רוכשת באופן שוטף, בלבד

 6עם גודל גופן של , )מ" סX 33.02מ " ס22.86('  אינצX 13'  אינצ9,הרשת משתמשות גדולות יחסית

 מובלים המוצרים מוצגים על הרצפה באותם ארגזים ואריזות שבהם הם).  מ"ס 15.24(' אינצ

צריך לשלם ) או נייר(כל מי שרוצה שקית ניילון : החנות לא מספקת שקיות לאריזה.  מהמחסנים

הרשת חוסכת הרבה מאד בעלויות התפעול שלה וחסכון זה מגולגל , כתוצאה מצעדים אלו.  עבורה

 את הסחורה שלה במחירים זולים משמעותית בהשוואה למחירים של הרשת מוכרת: על הצרכנים

  ).  פחות50%-ב, לטענתה(מותגים פרטיים הנמכרים ברשתות שיווק רגילות 

  

 והציעה תיקון לחוק סימון מחירים Aldiנכנעה לדרישת Rensselaer הרשות המחוקקת של מחוז 

קמעונאי יהיה פטור מחוק סימון , לפי התיקון המוצע.  Aldiעבור " תפור"מקומי קיים שהיה 

יכלו , לפי התיקון המוצע, קמעונאים אלו.  מחירים אם הוא מוכר רק סוג אחד של מוצר מכל קבוצה

רשתות השיווק והחנויות , לא במפתיע. להציג מחיר ליד הפריט המוצע במקום על הפריט עצמו

  . יתרון לא הוגןAldi -לשבאזור התנגדו נמרצות להצעת תיקון זה בטענה שהדבר היה נותן 

  

 לפתוח חנויות בערי המחוז רק אחרי שבית המחוקקים של המחוז 2000הרשת הסכימה באפריל 

  ביטל את חוק סימון המחירים המקומי והחליף אותו בחוק הדורש הצגת מחירים על המדף ודיוק 

                                                 
  .וסטס בגלל חוק סימון המחירים של המדינה' גם סירבה לפתוח חנויות בערי מדינת מסצAldi רשת 2000בנובמבר  29
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רקטים גדולה  כאשר רשת סופרמ1993המחוז היה ללא סופרמרקט מאז . 98%מחירים של לפחות 

Price Chopper החליטה לסגור את סניף הסופרמרקט שלה במקום עם כניסתו לתוקף של חוק 

   .1993סימון המחירים בשנת 

  

 חנויות 20,  פתחה לאחרונה חנויות במדינות שבהם חל חוק סימון מחיריםAldi, באותו אופן

שמעותיים מחוק סימון מחירים רק אחרי שהצליחה לקבל פטורים מ,  חנויות בקונטיקט4- במישיגן ו

הרשת חייבת לסמן מחירים באופן פרטני רק על , במדינת קונטיקט, כך לדוגמה. החל במדינות אלו

הרשת מזמינה מוצרים עם תוויות מחירים , מתברר שעבור חנויות אלו, בנוסף.   מהמוצרים20%

ין גבוהות בהשוואה לחנויות העלויות עדי, לפי מנהלי החברה.  י היצרנים עצמם"המודבקות עליהם ע

 Aldiמנהלי רשת , בשתי מדינות אלו.  הרשת הפועלות במקומות שבהן לא חל חוק סימון מחירים

  .שהחנויות נאלצות לגלגל את העלויות הגבוהות על הצרכנים, טוענים

  

 במדינת ניו יורק בוטל חוק סימון מחירים מקומי שחייב הדבקת Oneidaבמחוז , 1999, 2באפריל 

ובמקומו נכנס חוק המאפשר לקמעונאי מזון לקבל פטור מחוק , תווית מחיר על כל פריט ופריט

החוק החדש דורש .  98%-סימון מחירים אם הם עומדים בדרישה לדיוק מחירים של לא פחות מ

.  הצגת תוויות מחירים על המדפים וכן התקנת סורקים אלקטרוניים לשימוש עצמי של הצרכנים

 החוק הייתה הרצון של בית המחוקקים המקומי לתת תמריצים לקמעונאים לבוא הסיבה לשינוי

  .ולפתוח חנויות בערי המחוז כדי להגביר את התחרות בשוק הקמעונאי המקומי

  

הועלתה הצעה בבית המחוקקים , 2004ביולי .  במדינת ניו יורק, ס'תהליך דומה התרחש במחוז דאצ

ם המקומי ובמקומו לאפשר הצגת מחירים על המדפים של המחוז לבטל את חוק סימון המחירי

בית המחוקקים החליט לדון בהצעה זו כדי .  98%בתנאי שהחנויות יעמדו בתנאי דיוק מחירים של 

  נציגי רשתות שיווק הפועלות במחוז טענו 30.לעודד רשתות שיווק לבוא ולפתוח סניפים במחוז

אלא למעבר העובדים , י צמצום מספר העובדיםבפגישת בית המחוקקים שביטול החוק לא יביא ליד

בבית המחוקקים .  'וכו, לסידור מדפים מהיר יותר, לאיוש קופות, מסימון מחירים למתן שירות

כדי לשמוע על , Schenectady- וUlsterהזמינו לפגישה גם נציגים מאגף הצרכנות של מחוזות 

ת מצרכנים על חוסר דיוק של הסורקים   נציגים אלו טענו שהם לא קיבלו תלונו31.הניסיון שלהם

  .ושהם באופן כללי מרוצים מהשינוי

                                                 
  .POUGHKEEPSIE סירבה לפתוח חנות בעיר  ALDI, למשל 30
  .וק סימון מחיריםבשני מחוזות אלו ביטלו את ח 31
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נוצרה ההכרה שחוקי סימון מחירים עולים , בתהליך איטי אך עקבי, במקומות אלו ואחרים

כתוצאה מכך החל .  ושבסופו של דבר עלויות אלו מגולגלות על הצרכנים, לקמעונאים הרבה כסף

ב במטרה לאזן את הצרכים של "ון מחירים במקומות רבים בארהתהליך של שינוי החוקים לסימ

  :להלן מספר דוגמאות.  הצרכנים מול אלו של הקמעונאים

  

ביטלו את חוקי סימון ,  במדינת אוהיוToledo במדינת ויסקונסין ומחוז Konoshaמחוז   )א

 .1985המחירים שלהם בשנת 

 .1993 ביטלה את החוק שלה ברמת המדינה בשנת Arizonaמדינת   )ב

אולם החוק .  1991מדינת ניו יורק ביטלה את החוק ברמת המדינה בשנת , כפי שהוזכר לעיל  )ג

,   של מדינת ניו יורקMontgomeryבמחוז .  נשאר בתוקף בערים ובמחוזות שונים של המדינה

 ,Chautauqua, Erieכגון במחוזות, במחוזות אחרים של המדינה  .1998החוק בוטל רק בשנת 

Nassau, Oneida, Schenectady, St. Lawrence, ובמחוז Ulster , לקמעונאים יש פטור

 בסורקים של 98%מחוק סימון מחירים אם הם עומדים בתנאי דיוק מחירים של לפחות 

ובמספר ערים , New York City-חוק סימון מחירים מקומי עדיין קיים ב.  הקופה הרושמת

- ו ,Albany, Duchess, Suffolkמחוזות כולל , ומחוזות נוספים של מדינת ניו יורק

Westchester. 

י הממונים על חקיקה ואכיפה של "במדינת קונטיקט נערכו מספר ניסויים ע, 1999בשנת   )ד

הניסויים נועדו לבחון באופן מעשי את יעילות השימוש במערכות .  חוקים לסימון מחירים

ועל , ם אלו הסתיימו בהצלחהניסויי).   ESLמערכות(תוויות אלקטרוניות להצגת מחירים 

בסיס תוצאות הניסויים הוחלט במדינת קונטיקט לתת פטור מחוק סימון מחירים לחנויות 

  .ולרשתות שיווק המתקינות מערכות אלו

  

כך לגבי הניסיון של בית המחוקקים של ,.  לא בכל המקומות הוחלט לבטל את חוק סימון המחירים

  .שנכשל שנה אחר שנה, ות לצמצם את מידת הגורפות שלומדינת מישיגן לבטל את החוק או לפח

  

.  Senate Bill 1211-וHouse Bill  5544,  דן בית המחוקקים במישיגן בשתי הצעות חוק2002בשנת 

ההצעה הראשונה הציעה לבטל את חוק סימון המחירים של המדינה ובמקומו לאפשר לקמעונאים 

דים עם יכולת הדפסת תוויות מחירים לבדיקת נכונות סורקים ניי, לספק לצרכנים המעוניינים בכך

  על הקמעונאי לעמוד בתנאי דיוק מחירים של , כדי לזכות בפריבילגיה זאת, לפי ההצעה.  המחירים
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.  י גופים פרטיים במימון עמלות פטור שהקמעונאים ישלמו"שיתבססו על סקרים שיערכו ע, 98%

 יום לתיקון המצב או יחויב לחזור לסימון 30הוא יקבל , ובמידה והקמעונאי לא יעמוד ברמת דיוק ז

 מהפער בין 20החנות תחויב לשלם פי , במידה ויש טעות במחיר, בנוסף.  מחירים על כל פריט ופריט

  עד למקסימום של, המחיר המוצג למחיר הקופה

הזה לא היה הפטור , American Association of Retired Personsלפי ההצעה ולפי הסכמת .  10$ 

  .וזה כדי לא לפגוע בגמלאים, חל על מוצרי מזון או על תרופות ללא מרשם

  

י מדינת קונטיקט הנותן פטור לקמעונאים "ההצעה השנייה ניסתה לחקות את המודל שאומץ ע

שתי ההצעות נפלו בלחץ ).  ESLמערכות (שישקיעו במערכת תוויות אלקטרוניות להצגת מחירים 

 צרכנים 25,000אסף ארגון צרכנים יחיד במדינת מישיגן חתימות של , 2002שנת ב.  ארגוני צרכנים

 אנשים כתבו מכתבי מחאה בנושא לנציגיהם 8,000-ובנוסף למעלה מ.  המתנגדים לביטול החוק

  .במוסדות המחוקקים

  

ניסיונות אלו של בית המחוקקים של מדינת מישיגן לבטל את חוק סימון המחירים שלה או לפחות 

  .נות אותו נכשל עד כהלש
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  טכנולוגיות חדשות להצגת מחירים. 5פרק 
  

טכנולוגיות אלו מייעלות את . אחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות חדשות להצגת מחיריםהבשנים 

 ומבטיחות דיוק מרבי של המחירים שצרכנים נדרשים לשלם ,מחיריםהשינוי ועדכון  ביצוע תהליכי

בור הקונים מעקב יפותחו טכנולוגיות המאפשרות לצ, בנוסף. סופרמרקט/החנותופת בבואם לק

כגון מעקב אחר הסכום המצטבר של עלות המוצרים המונח  (בזמן אמת אחר סכום הקניות שלהם

  .וכן מערכות קופות וסורקים לשימוש עצמי, )בעגלת הקניות

  

  

  תוויות אלקטרוניות להצגת מחירים מערכת) א

)ELECTRONIC SHELF LABELS(  

  

 ELECTRONIC SHELF LABELSא טכנולוגית ואחד החידושים החשובים בתחום הקמעונות ה

, ותוויות מחירים אלקטרוניות,  מבוססת על מחשב מרכזיESLמערכת ).   בקיצורESLאו (

מהמחשב ' וכד, תיאור המוצר, מחיר ליחידת מדידה, הכמות, המקבלות אינפורמציה על המחיר

המחשב שולף את האינפורמציה מבסיס נתונים מרכזי שאליו .   תקשורת אלחוטיתבאמצעות

  .רושמות של הקמעונאיהקופות המחוברים גם הסורקים ו

  

עם יכולת הצגת אינפורמציה ) הבא בגדלים שונים (LCDתווית אלקטרונית מורכבת ממסך 

.  'וכד, מהבהב, טקסט נעהצג יכול להכיל .  ומספר מסכים משתנים,  שורות1-4אלפאנומרית בין 

באמצעותו יכול הקמעונאי להציע מחירים מיוחדים לחברי , התווית יכולה גם לתקשר עם שלט

-1 ראה תמונות .'וכד, המערכת גם מסוגלת לעקוב אחר מלאי הסחורה על המדף. 'וכד, מועדון קניות

6.  
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  ידה ומחיר ליחידת מדידה המציגה מחיר ליחתווית אלקטרונית להצגת מחירים. 1תמונה 

    סטנדרטית

  

  

 
   המציגה מחיר ליחידה וההנחה המוצעת במבצעתווית אלקטרונית להצגת מחירים. 2תמונה 

  

  

  

   עם אופציות הצגה שונותתוויות אלקטרוניות להצגת מחירים. 3תמונה 
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משודר מיידית לתווית , כגון הכנסת המוצר למבצע מיוחד, שינוי מחיר ומידע אחר על המוצר

כיוונית - התקשורת בין התוויות האלקטרוניות והמחשב המרכזי הינה דו.  האלקטרונית שעל המדף

מכניזם זה מבטיח .  וכך התווית משדרת בחזרה למחשב המרכזי שעדכון האינפורמציה התקבל

כך המערכת .  רושמת יהיו זהיםהיר המוצר על התווית האלקטרונית ומחיר המוצר בקופה שמח

  .  דיוק במחירים100%מבטיחה 

  

   לשימוש חברי מועדון קניותתווית אלקטרונית להצגת מחירים. 4תמונה 

  

  

   פירות וירקותלהצגת מחירי) מ" מX 80מ " מ150(גדולה תווית אלקטרונית . 5תמונה 

  

  

  אלקטרוניותהתוויות שלט רחוק המאפשר גישה לנתונים המאוחסנים בזיכרון ה. 6תמונה 
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 TELEPANELי חברת " פותחה לראשונה עESLטכנולוגית , STORESשל  2002לפי גיליון ינואר 

 היא חברת 80-חברה נוספת שפיתחה טכנולוגיה דומה בסוף שנות ה.  1982בטורונטו בשנת 

ELECTRONIC RETAILING SYSTEMS) ERS (המאז נכנסו לשוק מערכות.  מקונטיקט  -

ESLהמציעות גרסאות יותר ויותר משוכללות ומשופרות של ,  מספר חברות מובילות בעולם

-NCR ,IBM ,WINCOR ,GERTEC ,FUJITSU ,STOREבין חברות אלו נמצאות .  המערכת

NEXT ,PRICER ,ELDAT ,TAGNETICS ,NETWORKS W5 ,וכד'  .  

  

 שמערכות סטנדרטיות קיימות להצגת ים מציעות לקמעונאים מספר יתרונות חשובESLמערכות 

המערכת מאפשרת ביצוע שינויי .  מחירים המבוססות על תוויות מחירים מנייר אינן יכולות להציע

אלקטרוניות שעל המחיר הלתוויות מיידית  משודר אשרמחירים בלחיצת כפתור במחשב המרכזי 

ונאי לחסוך במאות שעות עבודה הנדרשות מדי שנה להחלפת תוויות מחירים כך יכול הקמע.  המדף

  .  להוזיל לקמעונאי את עלות ניהול וביצוע שינויי מחיריםובכךמנייר 

  

 משום שההשקעה הנדרשת במערכת ESL ממערכות ה לא הייתה התלהבות יתרהדרךבתחילת 

לא נראתה ) ROI - RETURN ON INVESTMENT(התשואה הצפויה נטו והייתה גדולה מדי 

וחלקן בצד התועלת , חלקן בצד העלויות של המערכת, היו מספר סיבות לכך.  גבוהה במיוחד

  . שהמערכת הציעה

  

עלות המערכת שתתאים לחנות בגודל .   בצד העלויות ישנן עלויות ישירות ועקיפות כדלקמן,ראשית

-ל$ 100,000סכום הנע בין ב, נההתקהבינוני כוללת את העלות של המחשב המרכזי עם התוכנה ו

150,000$.  

  

עלות הכשרת העובדים בשימוש נכון , עלות עדכון התוכנה, ישנה עלות תחזוקה של המערכת, בנוסף

  . 'וכד, ESLההפסד שיגרם במהלך המעבר משיטת תוויות מחירים מנייר לשיטת , ויעיל של המערכת

  

$, 12.00 - היה כ )90-  ותחילת שנות ה80-נות הסוף ש (מחיר תווית אלקטרונית בודדת באותה תקופה

בנוסף יש לקחת בחשבון את עלות החלפת הסוללות המפעילות את התוויות .  נחשב ליקר מדיו

כמו כן יש צורך להחליף תוויות אלקטרוניות שאבדו או התקלקלו או נשברו .  האלקטרוניות

  .'וכד, רשלנות, תאונות, מהשחתהכתוצאה 
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: וודאות לגבי מתן שירות במידה והמערכת מתקלקלתהא אי והבחישוב העלות  גורם חשוב נוסף

התקופה המקובלת (הקמעונאי צריך להיות בטוח שיצרן המערכת ישרוד בשוק מספר שנים לפחות 

צריכה להיות מתקדמת דיה , הטכנולוגיה שעליה מבוססת המערכת).   שנים מינימום5בשוק זה הוא 

לא היה ברור מהי מידת היעילות , בנוסף לכל זה.   מהירה של המערכתכדי למנוע סכנת התיישנות

 ולא התאימה טוב למוצרים ,המערכת לא עבדה טוב בתנאי קירור והקפאה. המעשית של המערכת

 מהמוצרים 75%-60%-ניתן היה לנצלה רק עבור כ, לכן.  או לפי משקל/הנמכרים בתפזורת ו

  ). מריקאי מידה אהבקנ(הנמכרים בסופרמרקט גדול 

  

לא היה  ו, השקעות אלטרנטיביות שונותותקמעונאים פועלים תחת מגבלת תקציב ובפניהם עומד

בשוק הקמעונאי .   ביותרה בהכרח תניב את התשואה הגבוהESLהשקעה במערכת ברור להם ש

האמריקאי מקובל לחשוב שמערכת מידע מודרני לא כדאית אלא אם כן ההחזר על ההשקעה 

 :הקמעונאיים יעדיפו השקעות אלטרנטיביות כגון, במקרים כאלו.  תיים או פחותמתקבל תוך שנ

פתיחת מחלקות , בת מחלקות מסוימות בסניףחהר, הרחבת סניפים קיימים, פתיחת חנויות חדשות

  . 'וכד, חדשות בסניפים קיימים

  

 מחיר רד לרמה שבוימרבית המשתמשים הפוטנציאליים של המערכת העריכו שאם מחיר המערכת 

.  אז ההשקעה במערכת תהיה כדאית מבחינה כלכלית$, 5.00- 2.00$היה בין יתווית אלקטרונית 

$ 5.50- אחרי כן ל$, 8.00- ל-12.00$-  שנים האחרונות אכן ירדו המחירים של התוויות מ5-7במהלך 

  . במשך הזמן שופרו ושוכללו גם הביצועים של מערכות אלו.  3.50$-ולאחרונה אף ל

י מספר לא מעט של קמעונאים " אומצו עESL לא מפתיע שמערכות ,פתחויות אלוהתלאור 

 נמצאות בשימושן של ESLמערכות ב "מחוץ לארה, :הלדוגמ.  באירופה ובמזרח אסיה, ב"בארה

  :הבאות שיווק הרשתות 

o  רשתHOOGVLIET, חנויות בהולנד34 המפעילה ,  

o  קבוצתCASINO, הקבוצה רכשה קרוב ( סופרמרקטים 21-פרמרקטים וי ה73 המפעילה בצרפת

  )לשני מיליון תוויות מדף אלקטרוניות

o  רשתLECLERC, היפרמרקטים בדרום מזרח אסיה34 המפעילה   

o  חברתJERONIMO MARTINS, סופרמרקטים של רשתות השיווק 200 המפעילה PINGO 

DOCE ,FEIRA NOVA ,ו-RECHEIO הרשת רכשה מיליון תוויות אלקטרוניות( בפורטוגל(  

o רשת חנויות וNAUROS סופרמרקטים ביפן13 המפעילה .  
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אם כי ,  שונותמדינות וב נמצאות בשימושן של רשתות שיווק רבות וESLמערכות , ב"בארה

שבהן יש חוק סימון ) או ברשויות(המערכות פופולאריות במיוחד ברשתות שיווק הפועלות במדינות 

אלו לעיתים קרובות נותנות לרשתות שיווק ) תאו רשויו(הסיבה לכך היא שמדינות .  מחירים

בין .   פטור מחוק סימון מחירים בגלל דיוק המחירים שהמערכת מבטיחה, ESLהמאמצות מערכות

  : הרשתות הבאות נמצאותESLאמריקאיות המשתמשות במערכות השיווק הרשתות 

o  רשתFOUR CORNER GROCERY STORES   

o רשת STOP & SHOP   

o  רשתSHOP RITE   

o רשת KNOWLANS   

o  רשתGIANT   

o  רשתA&P   

o  רשתLOBLAWS   

o  רשתBIG Y   

o  רשתREASORS   

o  רשתSTEW LEONARDS   

o  רשתGRAND UNION   

o  רשתWAKEFERN   

o רשת SCHNUCK MARKETS   

o  ורשתSPAR   

  

  וקופה רושמת לשימוש עצמי) סקנר(מערכת סורק ) ב

)SELF CHECK OUT SCANNERS AND CASH REGISTERS(  

  

מערכת קופה וא ה) בעיקר אמריקאיות(י מספר רשתות שיווק " נוסף שעד כה נבחן עחידוש טכנולוגי

הידועה גם בשם (המערכת .  לשימוש עצמי של הצרכנים) קורא ברקוד(רושמת עם סקנר 

CUSTOMER OPERATED POINT OF SALE STATION ( מורכבת ממסךLCD המופעל 

משקל לשקילת מוצרים , קודסקנר לקריאת בר, )TOUCH SCREEN DISPLAY(במגע יד 

  שמצויד ) 'וכד, מוצרי מאפה, דגים, אך גם מוצרי בשר, בעיקר פירות וירקות(הנמכרים לפי משקל 
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, קורא מגנטי לכרטיס אשראי, מרבית המוצרים הנמכרים בתפזורתאת במצלמה עם יכולת לזהות 

 יםופתח, )ל הקופוןהמזהה את הקופון באמצעות הברקוד שע(קורא קופונים , קורא מזומנים

  ).לשטרות ולמטבעות(להפקדת מזומנים 

  

ללא אינטראקציה ', וכד, ביצוע תשלום, המערכת נועדה לאפשר לצרכנים ביצוע רכישות כולל שקילה

המערכת , כך לדוגמה .  'וכד, גניבות, זיופים, למערכת יכולת מובנית למניעת טעויות.  עם קופאי

יר פריט מאזור הסריקה לאחת מהשקיות מבלי שהוא סרק את יכולה לקלוט אם צרכן מנסה להעב

 תמכניזם נוסף שבו מצויד.  במקרה זה תידלק נורה אדומה מעל המערכת.  הברקוד של הפריט

 השקיות ותהמשטח שבו מונח. המערכת הוא שקילת כל השקיות שבהן הצרכן ארז את כל רכישותיו

המערכות .  אכן עבר סריקה, נס לשקיתשוקל את השקיות וכך המערכת בודקת שכל מה שהוכ

טכנאי בודד יכול .  נמצאות במעקב שוטף כדי לוודא שהן פועלות ושצרכנים לא נתקלים בבעיות

הטכנאי עוזר , למשל. ומתערב במידת הצורך,  מערכות כאלו במקביל4-לעקוב אחר הנעשה ב

ועל לפי תגובת המערכת הטכנאי גם פ.  'וכד, טעות בהקלדה, בלבול, לצרכנים במקרה של תקלה

  .7 ראה תמונה .זהרהאזעקה או אם נדלקת נורית אבמקרה שהמערכת משמיעה 

  

היא מקצרת , היתרון העיקרי של המערכת היא שמהרגע שבו הצרכנים לומדים להפעיל את המערכת

המערכת , בנוסף.   לצרכנים קיצור זמן עמידה בתוריםתאת תהליך ביצוע הרכישה וכך מאפשר

המייעל ומצמצם את מצב ,  קופות במקביל באמצעות עובד יחיד2-4לקמעונאי להפעיל מאפשרת 

  . הוצאות התפעול של החנות

  

  מערכת סורק וקופה רושמת לשימוש עצמי. 7תמונה 
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, IBM ,NCR :הןב, י מספר חברות"מערכות סורק וקופה רושמת לשימוש עצמי מיוצרות ע

FUJITSU ,כולל, ב"מצאות בשימושן של רשתות שיווק רבות בארההמערכות נ. 'וכד:  

o  רשתKROGER  

o  רשתWALMART  

o  רשתHOME DEPOT   

o  רשתMURKS VILLAGE MARKET  

o  רשתBOBS BIG M   

o  רשתFOOD LION  

o  רשתLOWES  

o  רשתBJS WHOLESALE CLUB  

o  רשתHARRIS TEETER ,וכד'.  

  

החלה להתקין מערכת , St. Louisר  חנויות באזו103 המפעילה Schnuck Markets, Incרשת חנויות 

על , קופות רושמות וסורק לשימוש עצמי בכל אחת מחנויות הרשת בקצב של שתי חנויות בשבוע

שמורכבת מארבע קופות , הפעלת המערכת.   חודשים בשתי חנויות פיילוט16בסיס ניסוי שנמשך 

הניסוי גילה .  כל שהואלא דורשת ידע טכני , רושמות וסורקים המחוברים לתחנת פיקוח מאוישת

מעדיפים להשתמש במערכות אלו עד כדי כך שהם המתינו בתור , גם צעירים וגם מבוגרים, שהקונים

בחנויות שבהן הותקנו מערכות .  למערכת במקום לגשת לקופות מאוישות שבהן לא היו תורים כלל

  . מהעסקאות כבר נעשות בקופות רושמות לשימוש עצמי30%-20%, אלו

  

 SUPERQUINNפה מערכות סורק וקופה רושמת לשימוש עצמי מותקנות בחנויות של רשת באירו

 HAMILTON של 2006לפי גיליון דצמבר . 'וכד,  בגרמניהMETROבחנויות של רשת , באירלנד

POST ,י הקמעונאיים האמריקאיים" בקצב אימוץ המערכות ע35% חל גידול של 2005- ל2004- מ  .

 מיליארד דולר 110- אמריקאים ערכו רכישות בסכום של יותר מ2005-ב, לפי הדיווח, יתרה מזאת

  .  מיליארד דולר475- הסכום תפח ל2006-ב. באמצעות מערכות סורק וקופות רושמות לשימוש עצמי
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  נייד לשימוש עצמי עם עגלת קניות חכמה) סקנר(סורק ) ג

)    SMART SHOPPING CARTS& PORTABLE SCANNERS (  

  

אלו החברים במועדוני , בדרך כלל(ר יצרניות פיתחו בשנים האחרונות סורקים ניידים שצרכנים מספ

והצרכן  ,הסורקים מתחברים לעגלת הקניות.  יכולים לשאול בכניסה לחנות) קניות של הקמעונאים

המערכת מאפשרת לצרכנים , באופן זה .  סורק באמצעות הסורק כל פריט שהוא מחליט לרכוש

המערכת גם מאפשרת עדכון הסכום בלחיצת כפתור אחת .  ר סכום הרכישות שלהםלעקוב אח

  .8ראה תמונה . במידה והצרכן משנה דעה ומחליט להחזיר את הפריט למדף, ובסריקה חוזרת

  

  

   המופעל במגע אצבעLCDעגלת קניות חכמה עם מסך . 8תמונה 

  

  

  

.  תכונות ומאפיינים ייחודייםמהם לכל אחד ששל סורקים ניידים רב מספר די כיום בשוק ישנם 

 מערכת ה מאנגליה פיתחDOW CHEMICAL מסקוטלנד בשיתוף עם חברת BUKOחברת , למשל

סון מיוחדות שבהן חש בקופסאות אי שימו"קניות עה על תהליך השל עגלת קניות חכמה שמקל

.   כאלואחסון קופסאות 6כל עגלה יכולה להכיל עד .  מוכנסים הפריטים שהצרכנים בוחרים לרכוש

הנמצאים במוצרים שנרכשו כדי לקלוט את ) ראה סעיף הבא (RFIDהמערכת מנצלת את תגי 

ת המוצרים מהעגלה מבלי שיהיה צורך בהוצאהמצויד בסקנר  שלהם במעבר  האלקטרונייםהקודים

צרפת , מערכות אלו נמצאות בשימוש במאות סופרמרקטים באירלנד.  ואריזתם מחדש בשקיות

  .ובלגיה
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המערכת .   המופעל במגע ידLCDמערכת אחרת מורכבת מעגלת קניות חכמה שעליה מורכב מסך 

הרגלי נתונים על מכילה , מיועדת לשימושם של צרכנים בעלי כרטיס חבר או כרטיס מועדון קניותה

צרכן לוקח את העגלה ומעביר את כרטיס הביקור בסופרמרקט הבתחילת .   של הצרכןהצריכה

בשלב זה המערכת .  כך המערכת מזהה את הצרכן.  המועדון שלו דרך הסורק הידני שמחובר לעגלה

לה /וובהתאם היא מציעה ל, שולפת נתונים היסטוריים על הקניות של הצרכן בחודשים האחרונים

  . ה/תפורים אישית עבורוהמבצעים והנחות 

  

  י הרסיבר" עיםבנויות בתוך המערכת שעל העגלה משדרות אותות הנקלטהאנטנות 

) RECEIVER (וכך המערכת יודעת את המיקום המדויק של העגלה בזמן ,המותקן בתקרת החנות 

אם לפי , הלדוגמ.   הנחותהמערכת משתמשת באינפורמציה זו כדי להציע לצרכן.  אמת בכל רגע נתון

, המידע שבמחשב על הקניות האחרונות מתברר שהצרכן לא קנה אבקת כביסה כבר שישה שבועות

 אבקות ותשעגלת הקניות מתקרבת למעבר שבו מאוחסנברגע המערכת יכולה להציע לצרכן הנחה 

י הבהוב על "באמצעות אודיו או ע" דניאל"-המערכת יכולה להציע את המבצע המיוחד ל.  כביסה

  .המסך שעל העגלה

  

המערכת יכולה גם להנפיק במקום עבור הצרכן קופון הנחה וירטואלי לרכישת מרכך כביסה שבדיוק 

המערכת יודעת בזמן אמת מה הם המוצרים שהצרכן כבר .  יתאים לסוג אבקת הכביסה שהוא בחר

ברקוד ידני נייד המחובר באמצעות סורק נסרק , משום שכל פריט שהצרכן בוחר,במהלך הקניה בחר 

כ הסכום המצטבר של הרכישות שלו וכן לראות כמה הוא "וכך הצרכן יכול לעקוב אחר סה, לעגלה

  .י קניית המוצרים שבמבצע"חסך ע

  

בשר  מצוין שבדיוק מתאים לאדום יבשיין : "מידע זה מאפשר למערכת להציע הצעות מן הסוג

תקבל עליו , ות דקות הבא10-ואם תקנה אותו ב, 3.1  במדף4 שכרגע קנית מוצע במעבר מספר סטייק

צמוד , 7במעבר מספר " 1 + 2"הנקניקיות האהובות עליך היום במבצע , דניאל"או , "25%הנחה של 

רצינו להזכיר לך "או , "והילדים מבקשים שתקנה,  בביתולשניצלים שלפי החישוב שלנו כבר נגמר

המערכת יכולה גם להציע לצרכן .  'וכד, " שבועות7  כברמגבוני נייר למטבחשלא קנית , מר לוי

 32. שבוע לפי פרופיל הקניות של השבועות האחרוניםורשימת קניות לאות
  

                                                 
כתובת .  THE SHOPPING BUDDY אפשר למצוא כתבה מעניינת על מערכת כזאת הנקראת MSNBC באתר 32

-http://video.msn.com/v/us/msnbc.htm?f=00&g=a3156189-08d4-4b42-a872 :האתר היא
2fb50cc54222&p=&t=m5&rf=http://www.msnbc.msn.com/id/5462556/&fg 
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  תג אלקטרוני המשדר אותות רדיו) ד

)    RADIO FREQUENCY IDENTIFIER(  

  

 או( RADIO FREQUENCY IDENTIFIERטכנולוגיה הטריה ביותר בתחום זה נקראת ה

(RFID.או באריזותמושתליםהתגים .    הטכנולוגיה מבוססת על תגים אלקטרוניים זעירים  

משיב - מכיל קוד אלקטרוני שמתפקד כמשדרRFIDתג .  מודבקים על האריזות של כל פריט

)TRANSPONDER (אותות אלו מועברים למאגרי מידע.  י סורק" עיםוהאותות שהוא משדר נקלט 

ך הקמעונאי יכול עקרונית לעקוב בזמן אמת אחר מכירת כל פריט וכ,  באמצעות מחשביםשל החנות

  .ופריט

  

תגים שמשמשים למעקב אחר תנועת חיות הם , לדוגמא.   באים בגדלים ובצורות שונותRFIDתגי 

ישנם תגים .  ומוחדרים מתחת לעור החיות, ) סנטימטר1.5-  מילימטר ו באורך 2-3בקוטר (קטנים 

קיימים גם תגים בצורת .  הם משמשים לזיהוי עצים ומוצרי עץ שוניםשצורתם דומה לצורת בורג ו

הם , תגי פלסטיק המחוברים לפרטי ביגוד שונים בחנויות בגדים שנועדו למנוע גניבה.  כרטיס אשראי

  . RFIDתגי 

  

 אקטיבי מופעל באמצעות סוללה פנימית RFIDתג .  אקטיבי ופסיבי: RFIDישנם שני סוגי תג 

 פסיבי RFIDתג .  כלומר המידע שעל התג ניתן לעדכון ולשינוי, כתיבה/שר קריאהובדרך כלל מאפ

כתוצאה מזה תג פסיבי קל יותר .  ומופעל באמצעות הקורא עצמו, בדרך כלל מאפשר רק קריאה

  .ויכול לשרוד עשרות שנים, זול יותר לייצור, במשקל

  

חצי כהיו בגודל של ) יאגראמהראה דוגמא בד( מהדור הראשון RFIDהשבבים הקטנים ביותר של 

מאז הצליחו למזער את גודלם עד כדי כך שהשבבים החדשים .  רוחבחצי מילימטר מילימטר אורך ו

התגים ).  ראה דוגמא בדיאגראמה( ואף יותר בהשוואה לשבבים מהדור הראשון 60קטנים פי 

 מצויד RFID תג . כגון שטר כסף, תוך נייר דקב אותם טמיעהחדשים כל כך זעירים שאפשר לה

  .10- ו9 ראה תמונות .  ספרות38 ןהמאפשר אכסון של מספר ב) ROM) BIT-128זיכרון ב
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  מ" מX 0.4מ " מ0.4בגודל , HITACHI של חברת RFIDשבב . 9תמונה 

  ) השבב ביחס לאצבע אדםהבתמונה נרא(

 

  

  

  

  

  מ" מX 0.05מ " מ0.05בגודל , HITACHI חדש של חברת RFIDשבב . 10תמונה 

  ) אדםה שלהשבבים ביחס לשער" אבקת"בתמונה נראית (
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או יכולים (אם כי שניהם נושאים , RFIDבין הברקוד המסורתי ובין תגי מהותיים ישנם הבדלים 

  :אותו סוג של אינפורמציה על המוצרים המוצעים למכירה)  לשאת,עקרונית

  

 RFIDקורא .  ברקוד המודפס כדי לקרוא אותועם הישיר " קשר עין"סורק ברקוד דורש   )א

 יכול לקלוט אינפורמציה RFIDקורא תג , יתרה מזאת.  ישיר עם התג" קשר עין"לא דורש 

  .'וכד, צבע, קרח,  גם בתנאים סביבתיים קשים כגון בשלגRFIDמתג 

 לעומת זאת יכול RFIDקורא .   מטר5-טווח קריאה של סורק ברקוד מוגבל למרחק של כ  )ב

 . מטר100 ממרחק של עד RFIDלקרוא אינפורמציה מתג 

.   פי כמה ממהירות הקריאה של סורק ברקודה גבוהRFIDות הקריאה של קורא מהיר  )ג

לסורק .   תגים בשנייה אחת40-  בודד יכול לקלוט אינפורמציה מיותר מRFIDקורא 

הצורך שלו בקשר .   שנייה לקריאת ברקוד אחד1/2-  קרוב להדרוש, לעומת זאת, ברקוד

 .אה של סורק הברקוד באופן משמעותיעיין עם הברקוד המודפס מגביל את מהירות הקרי

ברקוד חייב להיות מודפס על החלק החיצוני של אריזת המוצר כדי להבטיח קשר עין בינו   )ד

זה .   בתוך המוצר או בתוך העטיפהה יכול להיות מובנRFIDתג , לעומת זאת.  ובין הסורק

 .מבטיח שהתג לא יינזק בזמן אריזה במפעל או תוך כדי העברה

לא ניתן לשינוי ולכן אין אפשרות לעדכן את האינפורמציה , גע שהודפסמהר, ברקוד  )ה

יש אפשרות , כלומר.  קריאה/יש יכולת כתיבה, לעומת זאת, RFIDלתגי .  המודפסת עליו

 .RFIDלעדכן את האינפורמציה המודפסת על תג 

 . יקרים בהרבה מהברקודים המסורתייםRFIDתגי   )ו
  

 :  זוארגונים רבים עוסקים באימוץ מואץ של טכנולוגיה, RFID- הבגלל היתרונות הרבים של שבבי

 בכל פריט שהם מייצרים RFID הענקית דורשת מכל הספקים שלה לכלול תגי WAL-MARTרשת 

, MARKS AND SPENCER ,PROCTOR & GAMBLE ,GILLETTEחברות כמו .  עבורה

 משרד ההגנה האמריקאי . משווקים/כבר החלו לכלול את התגים במוצרים שהם מייצריםאחרות ו

.   בכל פריט שהם מייצרים עבור הצבא האמריקאיRFIDמחייב את כל הספקים שלו לכלול תג 

שוקל שימוש בתגי ) EUROPEAN CENTRAL BANK(הבנק המרכזי של האיחוד האירופי 

RFIDבשטרות כסף שהוא מנפיק .  
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, המוצרים בשטח החנות ובמחסןמאפשרת מעקב מתמיד אחר תנועת הנזכרת שהטכנולוגיה  ןמכיוו

 ללא צורך בהקלדה ידנית או בהזנה אלקטרונית ת ונכנסת מאפשרים רישום סחורה יוצאRFIDתגי 

, על המדף, במחסן, כך הקמעונאי יכול לדעת בכל רגע מה מצב המלאים בכל מקום.  של הנתונים

.  תהליכים של ניהול מלאי באופן משמעותי את הת גם מייעלRFIDטכנולוגית בכך .  'וכד, במקררים

 אף הגישה לאחרונה בקשה לאישור פטנט KODAKחברת , NEWSCIENTISTלפי הדיווח של 

מתברר שהדבר מתאפשר בזכות העובדה שהשבבים עשויים .   הניתנים לאכילה RFIDלייצור תגי

  .מחומרים אורגאניים מתכלים ולכן אכילתם לא מהווה סכנה לבריאות האדם

  

  

  )Smart Paper    (  נייר חכם) ה

, מבוססת על חומר מיוחד שממנו עשויים לוחות תצוגה ופרסומות גדולות" נייר חכם"ת טכנולוגי

נייר חכם .  והמידע שמופיע עליהם ניתן לשינוי באמצעות מחשב מרכזי או שלט אלקטרוני מרחוק

וגים שונים של נייר ישנם ס.  נראה כמו נייר עבה ומבריק ואפשר לגלגל אותו כמעט כמו נייר רגיל

טכנולוגיה זאת עדיין נמצאת בתחילת דרכה .  'וכו, ביניהם גם כאלו שיכולים לזהות כתב יד, חכם

  .והשימושים הפוטנציאליים שלה עדיין לא מומשו

  

  :סיכוםל

  

מתמקדים , בכיוון של אימוץ טכנולוגיות חדשות, בתקופה האחרונה המאמצים של רשתות השיווק

  שופרות של קופות רושמות ונקודות מכירהבהוספת מערכות מ

(POS - Point of Sale)כמו כן.   חדשות ומתקדמות וכן בהצבת קופות רושמות לשימוש עצמי ,

במערכות לניצול יעיל , "צרכן נאמן"הרשתות ממשיכות במאמצים לפתח ולהשקיע בתוכניות של 

קמעונאים במדינת ).  ESL(יות ובמערכות של תוויות מחירים אלקטרונ, יותר של מרחבי החנויות

 אם חוק סימון מחירים של מדינת מישיגן ישונה כך ESLמישיגן מתכוונים להשקיע במערכות 

שחנויות שמשתמשות במערכות אלו תהיינה פטורות מחוק סימון המחירים בדומה למדינת 

 online כמו כן יש פיתוח מואץ של אתרי אינטרנט ושירותי רכישה באמצעות מחשב.  קונטיקט

shopping service)  .( מערכות אחרות שבהן משקיעים קמעונאים הן המערכות החדשות

  . בצירוף תוכנות זיהוי קולRFIDהמבוססות על תגי 
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ניכר אך למרות זאת לא , לטכנולוגיות החדשות יתרונות משמעותיים על פני הטכנולוגיות הקיימות

בשנים האחרונות רשתות שיווק המזון .  וונים אלותהליך של נהירה המונית של הקמעונאים לכי

 Information( מתקציבן למערכות מידע שונות 2%- ל1%האמריקאיות הגדולות מקדישות רק בין 

Technology Systems  .(הפתרונות .  סיבה אחת היא העלויות.  מצב זהישנן מספר סיבות ל

 הרבה מציעותו, הליכים קמעונאייםשהטכנולוגיות החדשות מציעות אמנם משפרות ביצועים ות

י מרבית "כדי להצדיק השקעה בהן עב דיין אך העלויות אינן נמוכות ,יתרונות גם לצבור הצרכנים

המחיר בתחילת מחזור החיים כאן גם , כמו כל פיתוח טכנולוגי.  הקמעונאים הפועלים בסקטור זה

  . ת הפעלתההתחלתקופת הזמן של ה ברק מעטים יבחרו להשקיע בעל כן  ו,של הטכנולוגיה גבוה מדי

  

 שטכנולוגיות אלו מעלות לבימת  והחוקתיותהיא השאלות האתיות, ולא פחות חשובה, סיבה נוספת

קמעונאי שמשתמש במערכת תוויות אלקטרוניות להצגת מחירים יכול לשנות .  הדיון הציבורי

.  ל בלחיצת כפתור במחשבהכו, או לפי תנועת הקונים בחנות בזמן אמת, מחירים כל כמה דקות

קמעונאי פלוני מחליט לנצל טכנולוגיה זו כדי כאשר בעיה אתית או בעיה חוקית מצב זה יוצר האם 

סלמון רק אחרי שמצלמותיו קלטו שקונה כלשהו העמיס על עגלת הקניות -להעלות מחיר פילה דג

אך ,  55.00₪ג הוא "קהצרכן לקח מהמקרר את הדג ביודעו שהמחיר ל?   אריזות של סלמון48שלו 

  . ג"לק ₪ 69.00- המחיר עלה ל, עד שהגיע לקופה

  

מה לגבי האפשרות שהקמעונאים שמצוידים בתוויות אלקטרוניות להצגת מחירים יחליטו לנצל 

י כלכלנים ללימוד תהליכים קיימים לשינוי "מחקרים שנעשו ע?  "קטנים"אותו לשינויי מחירים 

 הכלומר המחיר שכרוך בהדפסת תווית מחיר חדש,  של מוצר בודדמחירים גילו שעלות שינוי מחיר

מה שהופך שינויי מחיר ,  סנט52היא בערך , והחלפת התווית הישנה שעל המדף בתווית החדשה

  אך מערכות של תוויות אלקטרוניות להצגת 33.קטנים תכופים ללא כדאיים מבחינה כלכלית

 ,ולכן עקרונית) או כמעט אפס(שולית של אפס מחירים מאפשרות לעשות שינויי מחירים בעלות 

  מחקרים אחרונים מראים .  אפילו שינוי מחיר של מספר אגורות יכול להיות כדאי מבחינה כלכלית

  

  

                                                 
33 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct 

Evidence from Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 112, 791-825. 
Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct Retailers,” 

Managerial and Decision Economics 19, 81-120. 
Dutta, S., D. Levy, M. Bergen, and R. Venable (1999), “Menu Costs, Posted Prices, and Multiproduct 

Retailers,” Journal of Money, Credit and Banking 31, 683-703. 
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מה ימנע מקמעונאים ,   אם כך הדבר34.שצרכנים לא בהכרח שמים לב לשינויי מחיר קטנים

 כאשר רוב  קטנות במחיריםלאות העלבצע מספר גדול של ,  למשלESLהמצוידים במערכות 

בשיטה כזו , אם לא חוקית, יתכן שיש בעיה אתית?   לשנוי כזה צרכנים לא ישימו לבש הסיכויים הם

   .ניהול מחיריםשל 

   

מה לגבי טכנולוגיה שמציעה נוחות קניה וחיסכון ממוקד לפי המוצרים הספציפיים שהצרכן נוהג 

אתה נכנס לסופרמרקט רק בשביל , למשל?  פרטיותירה לחדאבל במחיר של , לקנות על בסיס קבוע

קול היוצא מהידית של עגלת הקניות מודיע , וכשאתה לוקח את הפסטה מהמדף, לקנות פסטה וחלב

  :לך

  

 "סתם" תמצא רוטב פסטה של חברת 4.2במדף מספר , בהמשך המעבר שבו אתה עומד, מר לוי"

שהיין הכי מתאים לפסטה ,  תרצה לדעת מר לויאולי גם". "שבדיוק תואם את הפסטה שהרגע בחרת

, ואם תקנה את היין הזה בשלוש דקות הבאות, "ארץ-פרי"שכרגע בחרת הוא יין חצי יבש של חברת 

אולי כדאי , מר לוי, בנוסף.   דקות הבאות12- על כל מוצרי הגבינה שתקנה ב17.5%תזכה בהנחה של 

רק תזכורת אחרונה מר ", ולבסוף". היגייניותלהזכיר לך שאשתך עוד לא רכשה החודש תחבושות 

.   שבועות11לפי המידע שבידנו אתם לא רכשתם נייר טואלט כבר , לוי לפני שאתה יוצא מהחנות

 האהוב עליכם "לי- רך"טואלט ההיום זה יום מצוין לקנות נייר טואלט משום שאנו מציעים את נייר 

 52לאריזה של  ₪ 64.00במחיר מבצע של ) 22.11.2006שאותו אתם קניתם פעם אחרונה בתאריך (

  ."המשלוח עלינו,  דקות הבאות7- ב"לי-רך" או יותר אריזות נייר טואלט 150ואם תקנה .  םגלילי

  

טכנולוגיות הקשיים שמה הן רק חלק קטן ,הנוגעות בפרטיות הצרכנים ורבות כמוהן ,שאלות אלו

כוח לקמעונאים וישנו חשש ) י הרבה מדיאול(טכנולוגיות אלו נותנות הרבה . ורריםחדשות מעה

, בנוסף.  י הקמעונאים להשגת ולהגדלת רווחים על חשבון צבור הצרכנים"טבעי שכוח זה ינוצל ע

צבור הצרכנים רואה האופן שבו ישנן שאלות לגבי , ישנו תהליך למידה של טכנולוגיות חדשות

ח זה מאמין שלא ניתן יהיה "מחבר דו, אבל למרות כל החששות האלו.  'וכד, ומפרש טכנולוגיות אלו

טכנולוגיות מוצלחות .  במעטם אולי אפשר יהיה להאט את קצב התקדמות, לעצור את כוחות השוק

 לא שהן תביא לידי כך ,במידה והיא קיימת ברמה מספקת,  והתחרות,ימצאו את מקומן בשוק

  .ינוצלו לרעת הצרכנים

                                                 
34 Levy, D., M. Bergen, H. Chen, and S. Ray (2006), “Asymmetric Price Adjustment in the Small,” Bar-

Ilan University and Emory University Working Paper. 
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  ?הן עדיפה איזו מ- שיטות להצגת מחירים . 6פרק 

  

היא להעריך את מידת בתחום הצרכנות אחת השאלות החשובות העומדות בפני מנהלי המדיניות 

היעילות של שיטות שונות להצגת מחירים כדי להחליט איזו מהשיטות הקיימות עדיפה לצרכן 

טכנולוגיות הן ן חלק מה.  קיימות טכנולוגיות רבות להצגת מחירים, אמורכ.  וליצרן הישראלי

שהוא קטן יחסית , עדיין לא ברור האם השוק הקמעונאי הישראליודישות ומתקדמות ביותר ח

מוכן ,  לדוגמהלשוק הקמעונאי האמריקאי  כך תחרותי בהשוואה- ושיש לו מבנה לא כל, בגודלו

  .לקלוט טכנולוגיות אלו

  

היא שיטה אחת כיום קיים בישראל ההצגת תווית מחיר על כל פריט ופריט ברוח חוק סימון מחירים 

.  אבל היא לא השיטה היחידה שיכולה להתאים לשוק הקמעונאי הישראלי, להצגת מחירים

בין האופציות קיימות .  המחוקק הישראלי יכול לדרוש הצגת מחיר במספר צורות שונות

  : אפשרויות הבאותה

  תווית מחיר על המדף  .1

 תווית מחיר על כל פריט .2

  על כל פריטתווית מחיר + תווית מחיר על המדף .3

 מחיר ליחידת מדידה + תווית מחיר על המדף  .4

 מחיר ליחידת מדידה+  תווית מחיר על כל פריט + תווית מחיר על המדף .5

 סורק עגלה + מחיר ליחידת מדידה + תווית מחיר על המדף  .6

 מספר סורקים נייחים בחנות + מחיר ליחידת מדידה + תווית מחיר על המדף  .7

 סורק עגלה + )ESL (תווית מחיר אלקטרוני .8

 מספר סורקים נייחים בחנות+ ) ESL(תווית מחיר אלקטרוני  .9

 מחיר ליחידת מדידהתווית + ) ESL(תווית מחיר אלקטרוני  .10

 סורק עגלה+ מחיר ליחידת מדידה + ) ESL(תווית מחיר אלקטרוני  .11
  .'וכו

  

נאים או קבוצת  סוג של קמעו,ו מקומותתכנשנבחר יאו בכל שילוב  דרךבנוסף יש לזכור כי בכל 

לאפשרויות הצגת נוסף מוסיף מימד מצב ה, מוצרים שאולי יהיו פטורים מחלק מדרישות החוק

  .מחירים
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השאלה לא קלה משום שהתשובה צריכה לקחת בחשבון .  השאלה המרכזית היא איזו שיטה עדיפה

יבויות של וכן את המטרות והמחו, הקמעונאים והצרכנים, את שני הצדדים העיקריים של השוק

  .רשויות החוק והאכיפה

  

לכן הם צריכים .  זוהי מטרת קיומם, כמה שיותר רווחים, א לעשות רווחיםימטרת הקמעונאים ה

, יש לזכור שקמעונאים עומדים בפני אילוצים שונים, בנוסף.  לקחת בחשבון את העלויות שלהם

.  ים ממגבלות טכנולוגיותחלקם אילוצים הנובעים משיקולים תקציביים וחלקם אילוצים הנובע

מטרת הצרכנים הוא לספק את הצרכים שלהם ולמקסם את הרווחה הכלכלית שלהם במחיר הנמוך 

עבור רשויות החוק .  כגון מגבלת התקציב, גם הצרכנים עומדים בפני מגבלות ואילוצים.  ביותר

 תוגם בר, רךלא מגבילה שלא לצו, תהיה יעילה, והאכיפה חשוב ששיטת הצגת מחירים שתיבחר

  .אכיפה

  

שבהם יש להתחשב בתהליך ההערכה של לכל שיטה של הצגת מחירים יש יתרונות וחסרונות 

חוק הדורש הצגת מחיר ,  כיוםבישראלמהסוג הנהוג חוק סימון מחירים מצדדי .  השיטות השונות

) מכוונותאו הטעיות (מקריות פני טעויות מ הצרכנים עלמגן חוק  טוענים שה, ופריטעל כל פריט

הדבקת תוויות .  רושמתההמחיר שבקופה לבין  וצרכאשר יש פערי מחירים בין המחיר על המ

  .הקופאיעליהן בפני להתריע ו לואמחירים על המוצרים מקלה על הצרכנים לגלות טעויות 

  

השוואת מחירים רוך  לעצרכניםחוק גם טוענים שתוויות מחירים על הפריטים מאפשרות להתומכי 

חוק סימון מחירים יכול לחסוך בזמן קניות בגלל שהקונה , בנוסף.  אפקטיבית יותר בביתטובה ו

מצבים שבהם המוצר מוזז אמורים הדברים לגבי בעיקר , תרייכול לראות את מחיר המוצר בקלות 

 הם גם, ולבסוף.  מודפסת באופן ברורשאינה  או האו אם תווית המחיר שעל המדף אבד, ממקומו

  . המשווקת ק מגביר את אמון הצבור במערכתטוענים שהחו

  

כה כרופעולה ה, חוק סימון מחירים דורש הדבקת תווית מחיר על כל פריט ופריט, בצד העלויות

מזערי הוא אמנם מחיר תווית בודדת ).  8- ו7המוצגים בפרקים ראה נתונים (בעלויות כשלעצמה 

אבל בסופו של דבר , אחת או שתיים שנייה הואדרוש להדבקת התווית על פריט בודד הוהזמן 

פריטים  סופרמרקט גדול צריך להדביק תווית על מאות אלפיב/ שבחנותהסכומים מצטברים משום 

שהצרכנים ישלמו מחירים כך עלויות הכרוכות בהדבקת תוויות אלו יכולות לגרום ל.  כל שבועב

ת אלו על הצרכנים באופן משום שקמעונאים ינסו לגלגל עלויו,גבוהים יותר על הרכישות שלהם 

  .בעקיפין ישיר או 
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החוק דווקא , קמעונאים גם טוענים שבמקום שחוק סימון מחירים יעזור במניעת טעויות מחירים

ותהליך הדבקת תוויות , הדרישה תובענית יותר מדי, גורם ליותר טעויות במחירים בגלל שלטענתם

הקמעונאים ,  שהחוק מהווה נטל על הקמעונאיםבגלל.  גורם לטעויות אנוש רבותומחירים מסורבל 

הקמעונאים , ולבסוף.  אולי יטו לצמצם באספקטים אחרים של השירות שהם מעניקים לצרכן

 אימוץ ועודדיעביר חוקים ורגולציות שי המחוקק ומובמקמציעים שיבוטל וו, חוק מיושןהטוענים ש

  35.טכנולוגיות חדשות ומודרניות להצגת מחירים

  

יקרי בהערכת שיטות שונות להצגת מחירים נובע מהקושי להערכה ולמדידה כמותית של הקושי הע

עבור מה וזה נכון במיוחד , חלק מהיתרונות והחסרונות ניתנים למדידה.  יתרונות וחסרונות אלו

 אינםאך חלק מהם .  ותיכמבאופן למדוד לעיתים שאותם ניתן , Hard Costs and Benefits שנקרא

  לוזה נכון כשמדובר ע, דה כמותית בגלל האופי הלא מדיד שלהםניתנים למדי

Soft Costs and Benefits.36  

  

מנסים לכמת את היתרונות ואת החסרונות של רבים המחקרים לא נערכו  ,נזכרות בגלל המגבלות ה

מתמקד בעיקר במדידת , שנערך בתחום מעט המחקר .  השיטות השונות להצגת מחירים

  . של עלויות שינויי מחיריםוהמכאניים ייםזהאספקטים הפי

  

 12היקף במשך -ירחבמעמיקים ו יםמחקרסדרת  כתיער, צוות חוקרים בינלאומיבשותפות עם 

וכן השפעת , עלות שינוי מחירים, תהליכים לשינוי מחירים, סימון מחיריםאחרונות בנושא השנים ה

מאוניברסיטאות  מובילים הצוות כלל אנשי אקדמיה.  חוק סימון מחירים על רמת המחירים

, אוניברסיטת פנסילבניה, ביניהם חוקרים מאוניברסיטת שיקגו, ובאנגליה, בקנדה, ב"בארה

, סקול-לונדון ביזנס, אוניברסיטת דרום קליפורניה, אוניברסיטת מינסוטה, אוניברסיטת אמורי

  .ואוניברסיטת מקמסטר, אוניברסיטת מיסיסיפי, A&Mאוניברסיטת טקסס 

  

  

                                                 
ישנם קמעונאים , לדוגמא.  צריך לזכור שיש יוצאים מן הכלל, למרות שמרבית הקמעונאים מתנגדים לחוק סימון מחירים 35

.  חיר על כל פריט ופריט שהם מציעים למכירה למרות שאין דרישה כזאת בחוקבהרבה ערים אירופיות המדביקים תוויות מ
 .קמעונאים אלו מתייחסים להדבקת תווית מחיר על כל פריט ופריט כחלק משירות טוב שהם מספקים לקליינטים שלהם

 soft(ותית באחד ממאמרי המחקר שלנו ניסינו ללמוד גם על האופי של עלויות שינוי מחירים שקשים למדידה כמ 36
costs  .(ראה :M. Zbaracki, M. Ritson, D. Levy, S. Dutta, and M. Bergen (2004), “Managerial and 

Customer Costs of Price Adjustment: Direct Evidence from Industrial Markets,” Review of Economics 
and Statistics 86, 514-533.   
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, ברמה של מוצרים ספציפייםלנושא סימון מחירים ועלויותיו  קרים אלו בחננו שאלות הנוגעותבמח

וברמה של רשתות שיווק גדולות למוצרי , ברמה של חנויות בודדות, ברמה של קטגוריות מוצרים

בנתונים מרשתות  שעשינו שימוחלק מהמחקרים ב . ב"הפועלות בארה) Supermarket Chains(מזון 

.  וכן בנתונים מיצרנים תעשייתיים אמריקאיים גדולים, )Chain Drugstores(לפרפומריה שיווק 

כגון , שוקתנאיי הו התנהגות של מחירים כתגובה לשינויים רלוונטיים בנמחקרים בדקב, בנוסף

  .לשינויים בעלויות

  

, אך.  סופרמרקטים ויצרנים אמריקאיים, במחקרים אלו אמנם השתמשנו בנתונים מרשתות שיווק

 לאלו י קמעונאים ועסקים אחרים בישראל הם דומים מאד"תהליכי שינוי מחירים שמיושמים ע

ב "סופרמרקטים גדולים בישראל דומים מאד לסופרמרקטים גדולים בארה, למשל.  ב"שבארה

באופן ניהול , )Planograms(באופן הצגת המוצרים על המדפים , בסוג המוצרים המוצעים, במבנה

מחזור התמחור הקמעונאי ברשתות שיווק למזון הינו שבועי גם , בנוסף.  'וכד, בצעיםוקידום מ

  . מאד למשק הישראליותכך שתוצאות מחקרים אלו רלוונטי.  ב"בישראל וגם בארה

  

  .סכם בקצרה את התוצאות העיקריות של מחקרים אלואח זה "בפרקים הבאים של דו
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  שינוי מחיריםתהליך סימון ו. 7פרק 
כדי להבין ולהעריך במלואה את ההשפעה שיש לחוק סימון מחירים על התנהגות ועל תהליך קבלת 

, כדאי ללמוד מקרוב על הפעילויות שבהן עוסקות רשתות שיווק קמעונאיות, החלטות של קמעונאים

וד זה יכול לעזור לימ.  פעילויות שעליהן חוק סימון מחירים יכול ועשוי להשפיע במישרין או בעקיפין

בהבנת התנהלות רשתות שיווק במקרה של חוק סימון מחירים המחייב הדבקת תווית מחיר על כל 

לימוד זה יכול גם לאפשר לנו להעריך בצורה טובה .  שהוא המצב הקיים כיום בישראל, פריט ופריט

או /ליטו לשנות ויותר את אפשרויות התגובה העומדות בפני קמעונאים במידה ומנהלי המדיניות יח

  .לעדכן את חוק סימון המחירים הנוכחי

  

ברור שהפעילות העיקרית שעליה חוק סימון מחירים עשוי להשפיע באופן ישיר היא פעילות סימון 

כלומר פעילות של הצגת המידע לגבי המחירים של המוצרים השונים שהקמעונאי מציע , המחירים

להשפיע על פעילויות הקשורות לשינויי , קרוב לוודאי, לחוק סימון מחירים יכו, כמו כן.  למכירה

החוק יכול , באופן עקיף).  בכל שבוע(מחירים שרשתות השיווק הגדולות מבצעות לעתים תכופות 

מגולגלות על , במידה והעלויות הכרוכות בסימון מחירים פרטני, להשפיע גם על רמת המחירים

  .ם גובים מן הצרכניםהצרכנים באמצעות העלאת המחירים שהקמעונאי

  

ח מתמקד באספקטים פיזיים של תהליכי סימון מחירים ותהליכי שינוי מחירים "פרק זה של הדו

מתמקד בעלויות , 8פרק , הפרק הבא.  ב"כפי שהם מיושמים ברשתות שיווק גדולות בארה

קצות הכלכליות הכרוכות בתהליכים אלו במונחים של המקורות הכלכליים שקמעונאים צריכים לה

 ,Bergen, Levy)ב " מוצגות תוצאות מחקר שנערך בארה9בפרק .  כדי לקיים את דרישות החוק

Ray, Rubin, and Zeliger, 2008) , ושבו נעשה ניסיון למדידה כמותית של ההשפעה שיש לחוק

  .סימון מחירים אמריקאי על המחירים ברשתות שיווק גדולות שעליהן חל חוק סימון המחירים

  

   כלליים על רשתות השיווק שבמדגםנתונים

מיושם אצל הוא שינוי מחירים כפי שסימון ותהליך העלה כי , ח זה" מחבר דוי"המחקר שנערך ע

כגון סופרמרקטים ורשתות ) multi-product retailers(קמעונאים המוכרים מספר רב של מוצרים 

בעיקר במונחי ( דורש מקורות התהליך, ולא פחות חשוב, למדימורכב הינו , ות אחרותשיווק גדול

 37.טריוויאליות- בכמויות לא ) שעות עבודה

                                                 
 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct: מקור 37

Evidence from Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 112, 791-825; 
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בטבלה הבאה מוצגים פרטים כלליים לגבי רשתות השיווק שנכללו במדגם במחקר הנזכר ללימוד 

  המדגם כלל ארבע רשתות גדולות לשיווק מזון הפועלות 38.תהליכי שינוי מחירים ועלויותיהם

ורשת שיווק נוספת הממוקמת במקום , )A-Dרשתות (מון מחירים במקומות שבהם לא חל חוק סי

. ב"כל רשתות השיווק שנדגמו הן רשתות הפועלות בארה). Eרשת (שבו כן חל חוק סימון מחירים 

  .3ראה טבלה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct Retailers,” 

Managerial and Decision Economics 19, 81-120; and 
S. Dutta, M. Bergen, D. Levy, and R. Venable (1999), “Menu Costs, Posted Prices, and Multiproduct 

Retailers,” Journal of Money Credit and Banking 31, 683-703. 
 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price -ב, 85' עמוד מס, 1' טבלה מס: מקור 38

Adjustment at Multiproduct Retailers,” Managerial and Decision Economics 19, 81-120. 
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 מידע כללי על רשתות שיווק במדגם ועל פעילות שינויי המחירים שלהן. 3טבלה 
רשת   

  טיםסופרמרק

A  

רשת 

  סופרמרקטים

B  

רשת 

  סופרמרקטים

C  

רשת 

  סופרמרקטים

D  

  ממוצע רשתות

  סופרמרקטים

D-A  

  רשת

  סופרמרקטים

E  

חוק סימון 

  מחירים

  100 462  +1,000  300  350  200  חנויות ברשת' מס

מוצרים ' מס

)SKU(  
25,000  25,000  25,000  25,000  25,000 25,000  

אסטרטגיה כללית 

  לתמחור
H/L  H/L  EDLP  EDLP   HL  

שינויי ' מס

מחירים לשבוע 

  בחנות בודדת

4,278  4,316  3,846  3,223  3,916 1,578  

אחוז המוצרים 

שעבורם נעשה 

  שינוי מחיר

17.11%  17.26%  15.38%  12.89%  15.66% 6.31%  

  :הערות

1. H/L) High/Low ( מציין אסטרטגית תמחור כללית שבה החנות משנה מחירים לעיתים קרובות יותר)באמצעות מבצעי ) סיתיח

  .מכירות

2. EDLP (Every Day Low Price) יחסית( מציין אסטרטגית תמחור כללית שבה החנות משנה מחירים לעיתים רחוקות יותר (

 ".חנות עם מחירים נמוכים כל יום"-משום שהחנות מציגה את עצמה כ

 .הנתון בטבלה הוא מספר ממוצע) SKU(המוצרים '  מסB-Aברשתות שיווק  .3

 400 ממוקמת במחוז שבו חל חוק סימון מחירים הדורש הדבקת תווית מחירים על כל פריט ופריט מלבד E סופרמרקטים רשת .4

 .מוצרים הפטורים מן החוק

 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence: מקור .5

from Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 112, 791-825 ,ו- Levy, D, M. Bergen, S. 

Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct Retailers,” Managerial and Decision 

Economics 19, 81-120  

  

ות במיוחד שכל אחת מהן מפעילה הינן רשתות גדול) D-Aרשתות (ארבע רשתות השיווק הרגילות 

 סופרמרקטים ברחבי 1,000-רשת אחת אף מפעילה יותר מ.  סופרמרקטים/  חנויות 200מעל ל 

) SKU( מוצרים 25,000כל אחד בממוצע מציע למכירה : גם הסופרמרקטים עצמם גדולים.  ב"ארה

  . שונים בקירוב
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ב מבחינת מדיניות התמחור הכללית "ארההמדגם כלל שני סוגי סופרמרקטים הנפוצים ביותר ב

אלו רשתות , כלומר).  EDLP) Every-Day-Low-Price במדגם הן מן הסוג D- וCרשתות .  שלהם

רשתות שיווק .  תמיד נמוכיםשיווק שמדיניות התמחור המוצהרת שלהן היא שהמחירים שלהם 

- L, רשתות שיווק מן הסוג שני.  ויציעו פחות הנחות) SALES(בדרך כלל יערכו פחות מבצעים , אלו

H) High-Low( ,) רשתותAו -Bאלו רשתות שבהן המחירים הממוצעים אינם בהכרח )  במדגם

, כתוצאה מכך , לעיתים תכופות ביותר' וכד, הנחות, אבל כפיצוי הן מציעות מבצעים, נמוכים

ואה לרשתות  בדרך כלל יבצעו בממוצע יותר שינויי מחירים בהשוL-Hרשתות שיווק מן הסוג 

EDLP.   

  

רשתות שיווק אמריקאיות משנות מדי שבוע אחוז גבוה של מחירים של , לפי הנתונים בטבלה

 15.66% משנות מדי שבוע מחירים של D-Aכך נמצא כי רשתות שיווק .  מוצרים שהן מוכרות 

 לא כמובן שמכאן).   מוצרים בממוצע3,916כלומר מחירים של (מהמוצרים שהן מציעות למכירה 

, משום שבדרך כלל,  המוצרים שהן מוכרות25,000 שבועות הן משנות מחירים של כל 6-8נובע שתוך 

 מוצרים שכל משפחה 200-400מוצרים אלו כוללים .  חוזרים על עצמם,המוצרים שמחירם משתנה 

 ורשתות שיווק מתחרות זו בזו על המחיר הטוב ביותר, ממוצעת צורכת באופן קבוע או כמעט קבוע

שהן יכולות להציע לצרכנים כדי ) Loss Leaders-ולעיתים מוכרים אותם אף במחירי הפסד כ(

  .לגרום להם לבוא ולערוך את הקניות השבועיות אצלן

  

 אכן נוהגות לשנות EDLPהנתונים שבטבלה מצביעים גם על העובדה שרשתות שיווק מן הסוג 

לפי המדגם המוצג .  L-H מן הסוג מחירים בתדירות נמוכה יחסית בהשוואה לרשתות שיווק

 מוצרים 3,534משנות מדי שבוע את מחירם של ) D- וCרשתות  (EDLPרשתות שיווק , בטבלה

רשתות שיווק .   מהמוצרים שהן מציעות למכירה14.14%הן משנות מחירי : כלומר, שונים בממוצע

 מוצרים 4,297מחירם של משנות מדי שבוע בממוצע את , לעומת זאת, )B- וAרשתות  (L-Hמן הסוג 

רשתות , במילים אחרות.   מהמוצרים שהן מציעות למכירה17.19%הן משנות מחירי : כלומר, שונים

 יותר מחירים של מוצרים מדי שבוע בהשוואה לרשתות 22% -  משנות בממוצע בL-Hשיווק מן הסוג 

  .EDLPשיווק מן סוג 
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המתייחס לרשת , וצג בעמודה האחרונה של הטבלהח זה מ"הממצא שהוא במיוחד מעניין למטרת דו

חנות ממוצעת , לפי ממצאי המחקר .  החייבת להציג תווית מחיר על כל פריט ופריט, Eשיווק 

 בלבד מהמוצרים שהיא מציעה 6.31%משנה בממוצע מדי שבוע מחירים של , השייכת לרשת זו

תדירות שינוי המחירים ברשת זו היא פחות ממחצית תדירות השינוי  ברשתות : רכלומ.  למכירה

  .L-Hוזאת למרות שרשת ספציפית זאת היא מן הסוג , שעליהן לא חל חוק סימון מחירים

  

 ניתוח תהליך שינוי מחירים ומדידת העלויות הכלכליות של שינויי מחירים בשני סוגי רשתות 

תגלו בתדירות שינוי מחירים בין שני סוגי הסופרמרקטים נובעים מלמדים כי הפערים שנ, שיווק

 ממוקמת Eרשת .  בעיקר מהשוני בהחלת חוק סימון מחירים על רשתות השיווק משני הסוגים

אם הקמעונאי מחליט לשנות , כתוצאה ישירה מדרישת חוק זה.  במקום שבו חל חוק סימון מחירים

  .וית המחיר על כל פריט של המוצר המוצע למכירההוא חייב לשנות את תו, את מחיר המוצר

  

באריזה , TROPICANAאם הסופרמרקט מחליט לשנות את מחירו של מיץ תפוזים , כך לדוגמה 

אז הוא כמובן צריך לשנות את המחיר המוצג על תג המחיר המודבק על , )OZ12של (במשקל נתון 

ויות המחירים המודבקות על כל אחת הקמעונאי גם חייב לעדכן את תו, אבל בנוסף לזה.  המדף

חובה זו מייקרת את , כפי שנראה בפרק הבא.  מאריזות המיץ המונחות על מדפי החנות למכירה

 באופן משמעותי וגורמת לכך שהקמעונאי יערוך פחות שינויי Eתהליך שינוי מחירים עבור קמעונאי 

  .מחירים בממוצע

  

  מכאניקה של שינוי מחירים

   

או (יש להפריד בין שני מרכיבים של ההיבטים המכאניים , מון ושינוי מחיריםכשמדובר על סי

  :ושינוי מחירים, הצגה, של תהליכי הדבקה) הפיזיים

או על כל ,  של הפריטים על המדףכלומר הצגת תוויות מחירים, סימון והצגה של מחירים  )א

 .פעמית-כפעולה חד, )במידה וקיים חוק סימון מחירים שדורש זאת(פריט ופריט 

או החלפת תוויות מחירים / הדורשים החלפת תוויות מחירים שעל המדף ושינויי מחירים  )ב

 . כל פעם שמשנים מחירב) במידה וקיים חוק סימון מחירים(על כל פריט ופריט 
להלן נתמקד בתהליכים אלו בפרוטרוט משום שהבנת מורכבותם חשובה לשם הערכה נכונה של 

נתחיל בתיאור תהליכים אלו במצב שבו אין חוק סימון מחירים .  יםההשלכות של חוק סימון מחיר

  .ואז נשווה אותם לתהליכים במצב שבו יש חוק סימון מחירים
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)I ( ללא חוק סימון מחירים–מכאניקה של שינוי מחירים   

  

  סימון והצגה של מחירים

הדרישה להצגת , ריטבמידה ואין חוק סימון מחירים הדורש הדבקת תווית מחיר על כל פריט ופ

מדפיסים תוויות מחירים : תוויות מחירים על המדף כרוכה במרבית המקרים בהוצאה חד פעמית

מבחר המוצרים שמוצע במרבית רשתות ).  SKU - Stock Keeping Unit(פעם אחת עבור כל מוצר 

, ב"בארהברשתות שיווק גדולות .  שיווק למוצרי מזון לא משתנה באופן משמעותי משבוע לשבוע

נע ) שעבורם יש להדפיס תווית מחיר להצגה על המדף(מספר הפריטים החדשים המוצעים למכירה 

  .  קרוב לוודאי שהכמות המקבילה בישראל קטנה בהרבה200.39- ל50בין 

  

  שינוי מחירים

כיצד מיושמים שינויי מחירים :  ח זה ערך סדרת מחקרים שדנו בשאלה ספציפית זאת"מחבר דו

כלומר כמה עולה , ומהי עלות השינויים, ווק גדולות המוכרות אלפי מוצרים שוניםברשתות שי

הסיבה להתעניינות של כלכלנים בעלות שינוי מחירים נובעת . לקמעונאי לשנות מחיר של מוצר

יכולה לספק הסבר ) menu cost-הידועה בטרמינולוגיה אקדמאית מקצועית כ(מהעובדה שעלות זו 

משום שיש , כלומר שמחירים לא משתנים, יתכן שמחירים קשיחים: מחיריםאפשרי אחד לקשיחות 

יתכן שהקמעונאי יבחר לא לשנות מחיר גם אם יש לו , עלות לשינויי מחירים ואם עלות זו גבוהה מדי

  .סיבה טובה לשינוי המחיר

  

.  ונים שלבים ש8-שינוי תווי מחירים שעל המדף מורכב מ תהליךרצף הפעולות ב, ים אלולפי מחקר

ת דורש צעדים  שלטי מחירים המוצבים במעברים ובמקומות אחרים בחנותהליך שינוי ועדכון

  :שלבים אלו כוללים).  1' ראה תרשים מס(נפרדים 

  המתחריםמחירי איסוף נתונים על   )ג

  איזה מחירים לשנות ובכמה(pricing managers) החלטה של האחראים על תמחור  )ד

 )2' א ותרשים מס1' שים מסראה תר (הכנה לשינוי מחירים  )ה

 )3' ראה תרשים מס (שינוי תוויות מחירים שעל המדף  )ו

 )4' ראה תרשים מס(מחירים  שינויי אימות  )ז

                                                 
 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The, 800עמוד , 13' הערת שוליים מס: מקור 39

Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence from Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of 
Economics 112, 791-825. 
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 )5' ראה תרשים מס (תיקון טעויות ופיתרון בעיות ברמת החנות  )ח

 )6' ראה תרשים מס (ורשת, תחום, תיקון טעויות ופיתרון בעיות ברמת המחלקה  )ט

 )7' ראה תרשים מס (מחירים שלטי ועדכוןהכנה לשינוי   )י

 )8' ראה תרשים מס( מחירים ועדכון שלטישינוי   )יא

 ) 9' ראה תרשים מס(  מודפסים מחיריםועדכון שלטישינוי   )יב

 )10' ראה תרשים מס(שלטי מחירים  שינויי אימות  )יג

 )11' ראה תרשים מס (מתן פיצוי לצרכנים שנפגעו מהטעויות שנתגלו  )יד
  

והוא כולל יותר , תהליך שינוי ועדכון תוויות מחירים איננו טריוויאלי,  מראים1-11כפי שתרשימים 

  . צעדים שונים125- מ

  

חלקם כתובים ביד (מיושם עבור שינוי ועדכון שלטי מחירים , אם כי בהיקף קטן יותר, תהליך מקביל

  .המוצבים במעברים ובנקודות תצוגה מיוחדות) וחלקם מודפסים
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)II (מכאניקה של שינוי מחירים וחוק סימון מחירים  

  

  סימון והצגה של מחירים

הקמעונאי צריך להדביק תווית מחיר על כל פריט ופריט המוצא ממחסן , בגלל חוק סימון מחירים

לל אבל בג,  שניות1-2הדבקת תווית מחיר על פריט בודד אמנם נמשכת רק .  החנות אל המדפים

בסופו של דבר עלות הדבקת תוויות מחירים , שסופרמרקט גדול מוכר מאות אלפי פריטים כל שבוע

נמצא , ב" בנתונים מרשתות שיווק בארהשבמחקר שבו נעשה שימו.  אלו מגיעה לסכומים גבהים

העלות , שבחנות אחת של רשת שיווק גדולה הממוקמת במקום שהו קיים חוק סימון מחירים

   1991-1992.40במחירי $ 44,168דבקת תוויות מחירים הגיעה לסכום של השנתית של ה

  

  שינוי מחירים

כל פעם שמשנים מחיר , במידה ויש חוק סימון מחירים הדורש הצגת תווית מחיר על כל פריט ופריט

אם משנים , למשל).  SKU(יש לשנות את התווית המודבקת על כל פריט מאותו מוצר , של מוצר

לא די לעדכן ,  גרם500באריזה של , KELLOG דגני בוקר מן הסוג קורנפלקס של מחיר של קופסת

הקמעונאי צריך להחליף גם את תוויות המחירים המודבקות על כל ; את תווית המחיר שעל המדף

  .אחת מהקופסאות של המוצר המונחות על המדף

  

נוספים (צעדים נוספים דרישת חוק סימון המחירים מחייבת שהקמעונאי ינקוט ב, מבחינה מכאנית

  :  צעדים אלו כוללים.  בזמן שינוי ועדכון מחירים) 1-11לצעדים המתוארים בתרשימים 

 הצטיידות בתוויות מחירים  )א

 הכנת תחנת עבודה  )ב

 איתור מוצר על המדף  )ג

  לקיחת פריט מהמדף  )ד

 הורדת תווית מחיר ישנה  )ה
  

                                                 
ועלויות שינוי ) כלומר עלות הדבקת תוויות מחירים(נתון זה לקוח ממדידות של עלויות סימון מחירים : מקור 40

 Levy, D., M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of -ב, 810עמוד , ראה. מחירים
Menu Costs: Direct Evidence from Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 

112, 791-825,  
 Bergen, D., D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little Things- ב27' והערת שוליים מס

Mean a Lot: On the Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, forthcoming. 
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 כיוון אקדח סימון מחירים  )ו

 הדבקת תווית מחיר חדשה  )ז

 יט למדףהחזרת הפר  )ח
  

יש לקחת בחשבון שלעיתים יש צורך לשחרר את האקדח המשמש להדבקת , בנוסף לצעדים אלו

  .  תקלה הגוזלת זמן כשלעצמה, תוויות מחירים במידה והוא נתקע
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  עלויות סימון ושינוי מחירים. 8פרק 

  

 מחירים על להדבקת תוויות, כלומר, לסימון מחירים) א( תארנו את התהליכים המכאניים 6בפרק 

כפי שהם , לשינוי מחירים) ב(-ו, המדף ועל הפריטים במידה וקיים חוק סימון מחירים שדורש זאת

  .ב"מיושמים ברשתות שיווק גדולות בארה

  

עלויות אלו מבוססות על מדידות שנעשו .  בפרק זה נדווח על העלויות הכספיות של תהליכים אלו

) 1-11תרשימים (צעד המופיע בתרשימי זרימה אלו כל . סטופר בצורה מדויקת ביותר באמצעות

  :  להלן מספר דוגמאות41.נמדד מבחינת הזמן שהצעד דורש

  

כמה זמן דרוש למיון תוויות מחירים חדשים למדף בתהליך ההכנה לשינוי תוויות   )א

  ). דקות35.4כלומר ( שניות 2,124התשובה היא ?  )2'  בתרשים מס3' צעד מס(מחירים 

ד שהעובד שמבצע שינוי תוויות מחירים ניגש ומוצא את המעבר הנכון כמה זמן דרוש ע  )ב

 9' צעד מס(בתהליך שינוי תוויות מחירים ) שבו נמצא המוצר הספציפי שהוא מחפש(

 . שניות14.4התשובה היא ?  )3' בתרשים מס

צעד (כמה זמן דרוש להסרת תווית מחיר ישנה מהמדף בתהליך שינוי תוויות מחירים   )ג

 . שניות2.4התשובה היא ?  )3' שים מס בתר16' מס

להרכבת תווית מחיר חדשה על המדף בתהליך שינוי תוויות /כמה זמן דרוש להדבקת  )ד

 . שניות3.1התשובה היא ?  )3'  בתרשים מס17' צעד מס(מחירים 

כמה זמן דרוש להכנה ידנית של תווית מחיר חדשה אחת שנמצאה חסרה על המדף   )ה

 21.2התשובה היא ?  )4'  בתרשים מסc60' צעד מס( מחירים בתהליך אימות שינוי תוויות

 .שניות

צעד (כמה זמן דרוש להכנת שלט מחיר חדש בתהליך תיקון טעויות מחירים ברמת החנות   )ו

 . שניות180התשובה היא ?  )5'  בתרשים מס95' מס

 (zone scan coordinator), כמה זמן דרוש ליצירת קשר עם מתאם סורק ברמה אזורית  )ז

' צעד מס(ירור הסיבה לטעות מחיר שנתגלתה בתהליך אימות שינוי תוויות מחירים לב

 . שניות90התשובה היא ?  )6'  בתרשים מס107

                                                 
 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct: מקור 41

Retailers,” Managerial and Decision Economics 19, 81-120. 
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צעד (כמה זמן דרוש לאיתור שלטי מחירים חדשים בתהליך ההכנה לשינוי שלטי מחירים   )ח

 . שניות58.2התשובה היא ?  )7'  בתרשים מס5' מס

המבצע שינוי שלטי מחירים לציון ברשימה ממוחשבת שלו שהפריט כמה זמן דרוש לעובד   )ט

 . שניות4.6התשובה היא ?  )8'  בתרשים מסa30' צעד מס(שהוא מחפש לא נמצא במקומו 

להשוואת מחיר תווית , כמה זמן דרוש לעובד המבצע שינוי שלטים מודפסים של מחירים  )י

 . שניות5.4התשובה היא ?  )9'  בתרשים מסa44' צעד מס(שעל המדף למחיר שעל השלט 

 123' צעד מס(כמה זמן דרוש למציאת פריט בודד בתהליך אימות שינוי שלטי מחירים   )יא

 . שניות18.6התשובה היא ?  )10' בתרשים מס

י צרכן כחלק מתהליך "כמה זמן דרוש לאחראי על הסקנר לתיקון טעות מחיר שנתגלה ע  )יב

התשובה ?  )11'  בתרשים מס134' סצעד מ(מתן פיצוי לצרכן במקרה של טעות במחיר 

  . שניות37.1היא 

  

 שבהם צריך הקמעונאי לנקוט צעדים נוספיםמדידות דומות נעשו כדי למדוד את הזמן שלוקחים 

 בדומה למקרה של חוק פרטני משטר סימון מחיריםכדי לעדכן ולשנות תוויות מחירים במקרה של 

אם הקמעונאי , במקרה של חוק סימון מחירים, כאמור.  סימון מחירים מן הסוג הקיים בישראל

עליו לעדכן את תוויות מחירים המודבקות על כל פריט ופריט ותהליך זה , מחליט לבצע שינוי מחיר

  :הזמן הדרוש בשלבים השונים בתהליך שינוי ועדכון מחירים,   לפי מדידות אלו42.דורש זמן

 50 – פריטים אינדיבידואליים למציאה ולהצטיידות בתוויות מחירים שנועדו להדבקה על  )א

 .שניות

  . שניות180 –להכנת תחנת עבודה לשימוש  )ב

 . שניות13.2 –לאיתור מוצר על המדף  )ג

 . שניות1.2 –ללקיחת פריט בודד מהמדף  )ד

 . שניות2.2 –להורדת התווית הישנה מהפריט  )ה

 . שניות5.0 –לכיוון אקדח סימון מחירים  )ו

 .ת שניו1.3 –להדבקת תווית מחיר חדשה על הפריט  )ז

 . שניות1.7 –להחזרת הפריט למדף  )ח
  

                                                 
 Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at -ב, 101עמוד , 5טבלה : רמקו 42

Multiproduct Retailers,” Managerial and Decision Economics 19, 81-120. 
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או לטעינת האקדח במידה ויש צורך (לשחרור אקדח סימון מחירים במידה והוא נתקע   )ט

  . שניות60 –)לכוונו מחדש

  

-1אם מסכמים את תוצאות המדידות של הזמן הדרוש להשלמת כל הצעדים המפורטים בתרשימים 

רשתות שיווק (אינן מושפעות מחוק סימון מחירים וש,  עבור רשתות השיווק שנכללו במדגם שלנו11

D-A( ,מתקבלים מדדי הזמן המצרפיים הבאים לחנות בודדת ברשת :  

  

  . שעות עבודה שבועיות6.02תהליך ההכנה לשינוי מחירים בממוצע דורש   )א

 . שעות עבודה שבועיות39.58תהליך שינוי מחירים בממוצע דורש   )ב

כלומר תהליך .  ( שעות עבודה שבועיות39.65ורש תהליך אימות שינוי מחירים בממוצע ד  )ג

 .)אימות שינוי מחירים דורש את אותה כמות זמן כמו תהליך שינוי מחירים עצמו

 . שעות עבודה שבועיות7.27תהליך תיקון טעויות מחירים ברמת החנות בממוצע דורש   )ד

שעות  0.23תהליך תיקון טעויות מחירים ברמה אזורית וברמת החברה בממוצע דורש   )ה

 .עבודה שבועיות

 . שעות עבודה שבועיות0.40תהליך ההכנה לשינוי שלטי מחירים בממוצע דורש   )ו

 . שעות עבודה שבועיות20.88תהליך שינוי שלטי מחירים שכתובים ביד בממוצע דורש   )ז

  . שעות עבודה שבועיות9.00תהליך שינוי שלטי מחירים מודפסים בממוצע דורש   )ח

  . שעות עבודה שבועיות4.50ירים בממוצע דורש תהליך אימות שינוי שלטי מח  )ט

  

חישבנו עלויות שינוי מחירים במשטר ללא חוק סימון מחירים ובמשטר שבו , על בסיס מדידות אלו

העלויות מבוססות על שכר עבודה ממוצע של עובד שמועסק כאחראי על .  קיים חוק סימון מחירים

  העלויות המתקבלות 43. הגלומות בתפקידשינוי מחירים ולוקח בחשבון גם הטבות סוציאליות

  .4מפורטות בטבלה 

  

                                                 
 .Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R: ראה את המאמרים שמהם לקוחים נתונים אלו, לפרטים נוספים 43

Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence from Large US Supermarket Chains,” 
Quarterly Journal of Economics 112, 791-825; 

Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct Retailers,” 
Managerial and Decision Economics 19, 81-120; and 

S. Dutta, M. Bergen, D. Levy, and R. Venable (1999), “Menu Costs, Posted Prices, and Multiproduct 
Retailers,” Journal of Money Credit and Banking 31, 683-703. 
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 1991-92במחירי  עלות שנתית של שינויי מחירים לחנות. 4טבלה 
רשת   

  סופרמרקטים

A  

רשת 

סופרמרקטים 

B  

רשת 

סופרמרקטים 

C  

רשת 

סופרמרקטים 

D  

ממוצע 

  רשתות

  סופרמרקטים

D-A  

  רשת

  סופרמרקטים

E  

חוק סימון 

  מחירים

עלות שכר 

בודה הע

הנדרשת 

לשינוי תוויות 

  מחירים

61,414  53,149  40,027  53,748  52,084 

(49.2%) 

52,944  

עלות שכר 

העבודה 

הנדרשת 

לשינוי שלטי 

  מחירים

16,411  22,183  22,183  27,955  22,183 

(20.9%) 

22,183  

עלות הדפסה 

ומשלוח של 

תוויות 

  מחירים

4,110  10,018  3,048  6,879  6,014 

(5.7%) 

7,644  

עלות תיקון 

הטעויות 

  במחירים

19,135  20,593  20,692  20,140  20,140 

(19.0%) 

20,799  

עלות הפיקוח 

על שינוי 

מחירים ברמת 

  החנות

4,241  6,692  5,466  5,466  5,466 

(5.2%) 

5,466  

כ עלות "סה

שנתי של שינוי 

  מחירים לחנות

105,311$ 112,635$ 91,416$ 114,188$ 105,887$ 

(100.0%) 

109,036$ 

  

  :מקור

Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence from 

Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 112, 791-825. 

 

Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct Retailers,” 

Managerial and Decision Economics 19, 81-120. 
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ממצאים אלו מראים שהעלות השנתית של שינוי מחירים בחנויות השייכות לרשתות שיווק שלגביהן 

, מסכום זה.  בקירוב$ 106,000-מגיעה ל) D -Aממוצע רשתות (בממוצע , לא חל חוק סימון מחירים

היא עלות שכר העבודה הנדרש לשינוי , כ העלויות"כלומר קרוב למחצית מסה$, 52,000-יותר מ

.   נוספים מסך העלויות הינה עלות שכר העבודה הנדרש לשינוי שלטי מחירים21%.  תוויות מחירים

העלות הנגרמת לחנות כתוצאה מטעויות שנעשות בתהליך שינוי תוויות מחירים ושלטי מחירים 

מהסניף (עלות ההדפסה וחלוקת תוויות מחירים לחנויות , ולבסוף.   מסך העלויות19%-למגיעה 

 מסך 5%- כל אחת מהן מהווה כ, על תהליך שינוי המחירים) ברמת החנות(ועלות הפיקוח , )המרכזי

  .העלויות של שינויי מחירים

  

ים מציגים תמונה  שסניפיה פועלים באזור שבו חל חוק סימון מחירEהממצאים עבור רשת שיווק 

, הנתונים בעמודה האחרונה של הטבלה מראים שעלויות שינוי מחירים ברשת זו:  מפתיעה

 105,887$, הינן באותו סדר גודל כמו העלויות בארבע הרשתות שעליהן לא חל החוק, 109,036$

יהן גם המרכיבים של עלויות אלו דומים בגודלם למרכיבים שנתקבלו עבור הרשתות שעל.  בממוצע

  .5ראה טבלה . לא חל חוק סימון מחירים

  

 מבצעת הרבה פחות שינויי מחירים בהשוואה לרשתות שיווק Eאבל דמיון זה מטעה משום שרשת 

D-A  . רשתותD-A יותר שינויי מחירים מאשר רשת  2.5 מבצעות בשבוע ממוצע פיE  . כמו

, מחשבים עלות שינוי מחיר בודדכאשר לוקחים בחשבון עובדה זו ו, שהנתונים בטבלה הבאה מראים

לעומת זאת עלות שינוי , D-Aברשתות .  1.33$- מגיע לEמתקבל שעלות שינוי מחיר אחד ברשת 

עלות שינוי מחיר , ברשתות שיווק שבהן חל חוק סימון מחירים, כלומר.  0.52$מחיר בודד הוא רק 

לות דרישות סימון מחיר על כל  מעלות שינוי מחיר ברשתות שיווק שעליהן לא ח2.6בודד גבוה פי 

  .פריט ופריט
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 )1991-92במחירי ( השפעת עלות שינוי מחירים על תדירות שינוי מחירים. 5טבלה 
רשת   +

  סופרמרקטים

A  

רשת 

  סופרמרקטים

B  

רשת 

  סופרמרקטים

C  

רשת 

  סופרמרקטים

D  

ממוצע 

  רשתות

  סופרמרקטים

D-A  

  רשת

  סופרמרקטים

E  

חוק סימון 

  מחירים

כ עלות שנתית "הס

מחירים  של שינוי

  לחנות

105,311$ 112,635$ 91,416$ 114,188$ 105,887$ 

 

109,036$ 

שינויי מחירים ' מס

  לשבוע לחנות

4,278  4,316  3,846  3,223  3,916 1,578  

שינויי מחירים ' מס

  לשנה

  לחנות

222,456 224,432 199,992 167,596 203,632 82,056 

עלות שינוי מחיר 

  $- בבודד

$0.47 $0.50 $0.46  $0.68  $0.52 1.33$  

עלות שינויי מחירים 

  %-ביחס לפדיון ב

0.70%  0.75%  0.61%  0.76%  0.70% 0.72%  

עלות שינויי מחירים 

ביחס למרווח הנקי 

(net margin)ב -%  

35.0%  37.4%  30.4%  37.9%  35.2% 36.2%  

  :הערות

  :מקור. 1

Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence from 

Large US Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 112, 791-825. 

 

Levy, D, M. Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1998), “Price Adjustment at Multiproduct Retailers,” Managerial 

and Decision Economics 19, 81-120. 
  .הנתונים מחושבים ומוצגים עבור סופרמרקט ממוצע ברשת השיווק. 2
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גבוהה יחסית ,  שעליה חל חוק סימון מחיריםEשעלות שינוי מחיר בודד ברשת שיווק , יוצא אפוא

 סימון מחירים וזה  לא חל חוקD-Aעל רשתות שיווק .  ועל כן הרשת מבצעת פחות שינויי מחירים

כ העלויות "אך יוצא שסה.  ולכן הן מבצעות יותר שינויי מחירים, מוזיל את עלות שינוי מחיר בודד

  .עומד באותו סדר גודל בשני סוגי הרשתות, של כל שינויי המחירים ביחד

 
בטבלה הבאה אנו מציגים נתונים נוספים המדגישים שוב את הקשר שבין עלות שינוי מחירים 

הנתונים בטבלה מראים את ההתפלגות של תדירות שבועית של שינוי . ירות שינוי מחיריםותד

מה שמעניין אותנו .   שעליה חל חוק סימון מחיריםEמחירים על פי קטגוריות מוצרים ברשת שיווק 

, בהקשר זה היא העובדה שחוק סימון המחירים של המדינה שבה ממוקמת רשת ספציפית זאת

  .  מוצרים שהם בוחרים400 לקבל פטור מחוק סימון מחירים על מאפשר לקמעונאים

  

  Eתדירות שבועית של שינויי מחירים ברשת שיווק . 6טבלה 

  מוצרים הפטורים מן החוק ): ב(חלק , מוצרים שעליהם חל חוק סימון מחירים): א(חלק 

  מוצרים הפטורים מחוק סימון מחירים400

 )ב(
יריםמוצרים שעליהם חל חוק סימון מח  

 )א(
 

אחוז המוצרים 

 שמחירם שונה
שינויי ' מס

 מחירים
פריטים ' מס

 בקטגוריה
אחוז המוצרים 

 שמחירם שונה
שינויי ' מס

 מחירים
פריטים ' מס

 בקטגוריה
 קטגוריה

0.170 43 256 0.074 631 8,500 
מוצרי 

 מכולת

0.220 26 117 0.220 218 1,000 
מוצרים 

 קפואים

0.520 14 27 0.300 147 500 
 מוצרי

 חלב

− −   _          0.038 582 15,000 
מוצרים 

 אחרים
 כ"סה 25,000 1,578 0.063 400 83 0.210

 הערות:

  :מקור. 1

M. Bergen, D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little Things Mean a Lot: On the 

Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, forthcoming. 
 מוצרים שעלים לא יחול 400סעיף מיוחד בחוק סימון מחירים של מדינת קונטיקט נותן לקמעונאי אופציה לבחור עד . 2

  .החוק

  .(general merchandise)ומוצרים כלליים , מוצרי פרפומריה, כוללים מוצרי טיפוח" מוצרים אחרים"  .3
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  מנהליEברשת שיווק , 6של טבלה ) א(וכפי שאפשר לראות מהנתונים בחלק , ילכמו שראינו לע

.   מהמוצרים שעליהם חל חוק סימון מחירים בשבוע ממוצע6.3%מחירים משנים את מחירם של 

 מראים שאם מתמקדים בתדירות שינוי מחירים של המוצרים 6של טבלה ) ב(הנתונים בחלק , אבל

, כלומר.   מהמוצרים21% משנה את מחירם של Eמוצאים שרשת , הפטורים מחוק סימון מחירים

אז התדירות השבועית של שינוי המחירים הינה גבוה פי , אם המוצרים פטורים מחוק סימון מחירים

  . בהשוואה למחירי המוצרים שעליהם חל החוק3.33

  

ם קפואים שבה מלבד הקטגוריה של מוצרי, תמונה דומה מתקבלת אם נערוך השוואה לפי קטגוריות

.  נראה שאין הבדלים בין המוצרים שעליהם חל חוק סימון מחירים ובין המוצרים הפטורים מן החוק

היא שלמוצרים קפואים יש אורך חיי מדף מוגבל ולכן תדירות שינוי , אנו משערים, הסיבה לכך

ים את המסקנה נתונים אלו מחזק.  מחירים בקטגוריה זו גבוהה גם אם חל עליה חוק סימון מחירים

  . כך תדירות שינוי מחירים נמוכה יותר, שככל שעלות שינוי מחירים גבוה יותר

  

  :לסיכום

ההבדלים שנמצאו בעלויות השוליות של שינויי מחירים ובתדירות שינויי המחירים בין שני סוגי 

סימון  מבצעת פחות שינויי מחירים בגלל שחוק Eאם רשת שיווק .  רשתות השיווק הם משמעותיים

אז קרוב לוודאי שצרכני הרשת גם נהנים מפחות , מחירים שחל עליה מעלה את עלות שינוי המחירים

שכן רשת כזאת , ומפחות מבצעים מאשר צרכני רשתות השיווק האחרות , מפחות הנחות, הוזלות

הנתונים המוצגים .  מבצעת הרבה פחות שינויי מחירים בהשוואה לרשתות שעליהן לא חל החוק

העלויות הגבוהות של שינוי מחירים ברשתות שיווק שעליהן חל : רק הבא הם לא פחות חשוביםבפ

  .ככל הנראה מגולגלות אל הצרכנים, חוק סימון מחירים

  

מכאן נובע שחוק סימון מחירים אומנם נותן את כל היתרונות שהוא מציע כגון אפשרות להשוואת 

אבל יתרונות .  'וכו, כות בטעויות בסימון מחיריםאפשרות לצמצם עלויות הכרו, מחירים קלה יותר

צרכנים שעושים את קניותיהם ברשתות שיווק שעליהם , ראשית.  אלו של החוק כרוכים גם בעלויות

ומבצעים אחרים באותה מידה שמהם נהנים , הנחות, חל חוק סימון מחירים לא נהנים מהוזלות

, שנית.  ווק שעליהן לא חל חוק סימון מחיריםצרכנים הרוכשים את מוצרי המזון שלהם ברשתות שי

משלמים בממוצע , צרכנים שעושים את קניותיהם ברשתות שיווק שעליהם חל חוק סימון מחירים

מחירים גבוהים יותר מאשר צרכנים הרוכשים את מוצרי המזון שלהם ברשתות שיווק שעליהן לא 

  .חל חוק סימון מחירים
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  רים על המחירים לצרכןהשפעת חוק סימון מחי. 9פרק 

  

זו .  מהי השפעת חוק סימון מחירים על רמת המחירים לצרכן, השאלה שבה אנו דנים בפרק זה היא

חוק סימון מחירים מעלה את עלויות התפעול של , שאלה מעניינת ומתבקשת משום שכפי שראינו

ל עלויות אלו על ולכן ישנה אפשרות שהקמעונאים עשויים לגלג, רשתות השיווק שעליהן חל החוק

  .הצרכנים

  

היצרן ירצה , תחזית זאת מבוססת על מודל שוק סטנדרטי המנבא שאם עלויותיו של היצרן עולות

חוק סימון מחירים מעלה את עלויות התפעול של הקמעונאים משום שעלות הדבקת .  להעלות מחיר

מהוות חלק , המוצר משתנהתוויות על כל פריט ופריט ועלות עדכון ושינוי התוויות כל פעם שמחיר 

פיצוי שאותו הוא יכול , ולכן קמעונאי ירצה פיצוי על העלויות הגבוהות, מהעלויות של קמעונאי

תחזית זאת תתממש גם בשוק תחרותי כל עוד חוק סימון מחירים . י העלאת המחיר לצרכן"להשיג ע

כל הקמעונאים באותה חל על כל הקמעונאים משום שדרישות החוק מעלות את עלויות התפעול של 

  .מידה

  

אספנו נתונים על המחירים לצרכן , כדי לאמוד את השפעת חוק סימון מחירים על המחירים לצרכן

המדינות נפגשות בנקודה אחת .  רזי'ניו יורק וניו ג,   המדינות הן קונטיקט44.ב"בשלוש מדינות בארה

סביבה של ניסוי טבעי למטרת לימוד יכול לספק , מתברר, ואזור זה, Tri-State Areaבאזור הנקרא 

  .TRI STATE- מציגה את מפת ה11תמונה . ההשפעה של החוק על המחירים לצרכן

  

  

  

  

  

                                                 
 M. Bergen, D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little: הדיון בפרק זה מבוסס על 44

Things Mean a Lot: On the Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, 
forthcoming.מחקר זה הוא היחיד שבדק את השפעת חוק סימון מחירים על המחירים , ח זה יודע" עד כמה שמחבר דו

.  כאן מסוכמים המתודולוגיה ותוצאות המחקר בקצרה.  דעי כפי שמקובל בעולם האקדמיושעבר שיפוט מ, לצרכן
, ח זה"ראה עותק המחקר המקורי שאותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מחבר דו, לפרטים נוספים

htm.profile/levyda~/il.ac.biu.faculty://http. 
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 Tri-State Area -מפת ה. 11תמונה 

 
is in the , New York, Tarrytown, is in the bottom left, New Jersey, Clifton: Note

top middle, and Greenwich, Connecticut, in the top right.  

(Scale 1 inch=13.5 KM) 

  

ובמיוחד הסביבה של העיר ניו יורק ומחוז (Tri-State Area -הסיבה לכך היא שאזור ה

Westchesterוהחלק הדרומי של מדינת , רזי'הפינה הצפונית של מדינת ניו ג,  במדינת ניו יורק

, הפרופיל הדמוגראפי, יהנומי של האוכלוסיאקו-הומוגני מאד מבחינת המבנה הסוציו) קונטיקט

ומבחינת סוג ואופי השווקים , רמת ההשכלה ורמת ההכנסה הממוצעת, צפיפות האוכלוסייה

בסוג ובמבחר , בגודל,  דומות מאד במבנהTri-State Area- רשתות השיווק הפועלות ב.  הפועלים בו

אפשר לנהוג במכונית (ל הערים הקרבה הגיאוגרפית ש, בנוסף.  המוצרים שהן מציעות למכירה

מבטיחה , שבהן אספנו את הנתונים) שעה או פחות½ רזי לדרום קונטיקט תוך 'מצפון ניו ג

  .מתחרים על אותה אוכלוסיה, שהקמעונאים שבהתנהגותם אנו מתמקדים

  

:  יש ואריאציה מעניינת של אופן החלת חוק סימון מחיריםTri-State Area -באזור ה, מצד שני

על כל ) Tri-State Area-בערים ובמחוזות שבסביבת ה(נת ניו יורק קיימת חובת סימון מחירים במדי

ובמדינת קונטיקט יש חוק סימון מחירים , רזי אין חוק סימון מחירים'במדינת ניו ג, פריט ופריט

אבל רשת שיווק יכולה לקבל פטור מהחוק אם היא תיבחר להתקין בחנויות ,ברמת המדינה כולה 

ואריאציה זו באופן החלת חוק סימון מחירים ).  ESL( מערכת תוויות מחירים אלקטרוניות שלה

  ,  יחד עם ההומוגניות המשמעותית של האזור בכל ההיבטים האחריםTri-State Area-באזור ה
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 למתאים במיוחד ללימוד ההשפעה של חוק סימון מחירים על Tri-State Area-הופכות את אזור ה

  .לצרכןהמחירים 

  

אספנו נתונים על המחירים לצרכן , להערכת ההשפעה שיש לחוק סימון מחירים על המחירים לצרכן

  :כדלקמן,  בשלושה סוגי סופרמרקטיםTri-State Area-באזור ה

  

 )במדינת ניו יורק ובמדינת קונטיקט(סופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים   )א(

 )רזי'במדינת ניו ג(ירים סופרמרקטים שעליהם לא חל חוק סימון מח  )ב(

סופרמרקטים שאומנם חל עליהם חוק סימון מחירים אך הם פטורים מהחוק משום שהם   )ג(

 ) במדינת קונטיקט (ESL–משתמשים במערכת של תוויות אלקטרוניות 
  

 EDLPרשתות שיווק מסוג .  EDLPכל הסופרמרקטים שנכללו במדגמים במחקר זה הם מן הסוג 

עובדה שתקל על השוואות מחירים שאנו רוצים , עיתים רחוקות יותרנוהגות לשנות מחירים ל

הסופרמרקטים שנבחרו דומים , בנוסף לזה.  ולכן הן עדיפות לבחינת שאלות המחקר שלנו, לערוך

יתרה ). כגון מקומות חניה(ובשירותים שהם מציעים , במבחר המוצרים שהם מציעים, בגודלם

חרנו לדגימת המחירים לצרכן שייכים לאותה רשת שיווק הסופרמרקטים שב, בהרבה מקרים, מזאת

  .7ראה טבלה . נתון המוסיף תקפות ואמינות להשוואות המחירים שנערכה , ממש
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 סופרמרקטים שבמדגם לפי חוק הצגת מחירים ולפי המיקום. 7טבלה 
)ארבעה ביקורים (1סופרמרקטים במדגם  )ביקור אחד (2סופרמרקטים במדגם    

IPL 

NEW YORK: 

S1: Stop & Shop, Tarrytown, NY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECTICUT: 

S16. Food Emporium, Greenwich, CT 

 

IPL 

NEW YORK:  

S1. Stop & Shop, Tarrytown, NY 

S2. C Town, Ossining, NY 

S3. A&P, White Plains, NY 

S4. Path Mark, Hartsdale, NY 

S5. A&P Scarsdale, NY 

S6. Path Mark, Yonkers, NY 

S7. Food Emporium, Hastings, NY 

S8. Shop Rite, Monsey, NY 

S9. Food Emporium, NYC, NY 

S10. Food Emporium, Armonk, NY 

CONNECTICUT: 

S16. Food Emporium, Greenwich, CT 

   S17. Shaws, New Canaan, CT 

ESL 

CONNECTICUT: 

S19: Stop & Shop, Stamford, CT 

ESL 

CONNECTICUT: 

S18. Stop & Shop, Greenwich, CT 

S19. Stop & Shop, Stamford, CT 

S20. Shop Rite, Norwalk, CT 
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  סופרמרקטים שבמדגם לפי חוק הצגת מחירים ולפי המיקום. 7המשך טבלה 

NO-IPL 

NEW JERSEY: 

S15: Stop & Shop, Clifton, NJ 

NO-IPL 

NEW JERSEY: 

S11. A&P, Montvale, NJ 

S12. Shop Rite, Rochelle Park., NJ 

S13. A&P, Pompton Lakes, NJ 

S14. Path Mark, Montclair, NJ 

S15. Stop & Shop, Clifton, NJ 
     :הערות

חוק סימון מחירים חל =  IPL = Item Pricing Law stores 

חוק סימון מחירים לא חל =  NO-IPL = Non Item Pricing Law stores 

הסופרמרקט משתמש במערכת תוויות אלקטרוניות =  ESL = Electronic Shelf Label stores 

  

עבור .  Tri-State Area-הבדיקה כללה איסוף נתונים בשני מדגמים של המחירים לצרכן באזור ה

  שלושה .ק סופרמרקטים השייכים לשתי רשתות שיוו4-נדגמו מחירים לצרכן מ, המדגם הראשון

 והסופרמרקט הרביעי שייך לרשת שיווק Stop & Shopמהסופרמרקטים שייכים לרשת שיווק 

Food Emporium.  

  

 Stopסופרמרקט אחד של , במדגם הראשון,  מראה7כפי שהעמודה השמאלית בטבלה העליונה בלוח 

& Shop נמצא בעיר Tarrytownהסופרמרקט השני .   במדינת ניו יורק ועליו חל חוק סיומן מחירים

ואילו הסופרמרקט , ועליו לא חל חוק סימון מחירים, רזי' בניו גCliftonשל הרשת ממוקם בעיר 

אך למעשה הסופר ,  בקונטיקט ועליו אומנם חל חוק סימון מחיריםStamfordהשלישי נמצא בעיר 

 Foodף של הסני.  ESL, הזה פטור מדרישות החוק בגלל שמותקנת בו מערכת תוויות אלקטרוניות

Emporium ממוקם בעיר Greenwichבקונטיקט ועליו חל חוק סימון מחירים  .  

  

 קטגוריות שונות שנבחרו 11-להשוואת מחירים בין רשתות השיווק נדגמו מחירים של מוצרים ב

קריטריונים התקיימו לגבי /שתי מגבלות.   מוצרים15בכל קטגוריה נבחרו באקראי .  באופן אקראי

  המוצרים הם מותגים ) 2-המוצרים אינם פטורים מחוק סימון מחירים ו) 1: מדגםהמוצרים שב
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לאומיים מוכרים כך שהם נמכרים בכל רשתות השיווק ובכל הסופרמרקטים והאיכות שלהם אינה 

  .משתנה מסופר לסופר

  

  . מציגה רשימה מפורטת של המוצרים שבמדגם8טבלה 

  

  

  

מוצרים במדגם לפי קטגוריות. 8טבלה   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אינדקס תמוצרים לפי קטגוריו אינדקס מוצרים לפי קטגוריות

Beverages  Breakfast Cereals  
Coca Cola Classic – 2L bottle B1 Kellog’s Apple Jacks – 15oz BF1 
Diet Sprite – 2L bottle B2 Kellog’s Corn Pops – 15oz BF2 
Vintage Seltzer Water – 2L bottle B3 Kellog’s Special K – 12oz BF3 
Pepsi Cola – 12/12oz cans B4 GM Cheerios – 15oz BF4 
Barq’s Root Beer 12/12oz cans B5 GM Cocao Puffs – 13.75oz BF5 
Dr. Brown’s Cream Soda 6/12oz cans B6 GM Lucky Charms –20oz BF6 
Poland Spring – 1 gallon container B7 Post Raisin Bran – 20oz BF7 
Evian – 1L bottle B8 Post Fruity Pebbles – 13oz BF8 
Lemon Lime Gatorade – 64oz bottle B9 Nature Valley Granola Oats ‘N Honey – 8.9oz BF9 
Arizona Iced Tea (boxed drinks) – 3/12oz B10 Kellog’s Nutri Grain Blueberry Bars – 8 bars BF10 
Fruit Punch Capri Sun – 10/6.75oz B11 Kellog’s Variety Pack – 10/1.5oz BF11 
V8 Vegetable Juice – 46 oz can B12 Kellog’s Pop Tarts Frosted Strawberry – 14.7oz BF12 
V8 Splash Tropical Blend – 64oz bottle B13 Nestle Quick Drink Mix – 15oz can BF13 
Juicy Juice Fruit Punch – 46oz can B14 Aunt Jemima Original Pancake Mix – 2lb box BF14 
Tropicana Twisters Tropical Fruit – 1.75L bottle B15 Aunt Jemima Pancake Syrup – 24oz bottle BF15 
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 )המשך(מוצרים במדגם לפי קטגוריות . 8טבלה 

 

  

Frozen Foods  esDairy and Juic  
Swanson Turkey (white meat) – 11.75oz FRZ1 Farmland S.R. 1% Plus Lowfat Milk – ½ gallon DR1 
Swanson Salisbury Steak – 13oz FRZ2 Lactaid 100 Fat Free Milk Lactose Free – 1 quart DR2 
Weight Watchers Smart Ones Basil Chicken – 9.5oz FRZ3 Nesquick Chocolate Milk – 64oz DR3 
Weight Watchers Smart Ones Mac & Cheese – 10oz FRZ4 Dannon Light Yogurt Cherry Vanilla – 8oz container DR4 
Healthy Choice Medly’s Roast Turkey Breast – 8.5oz FRZ5 Dannon Rasberry – 8oz container DR5 
Haagen Dazs Vanilla Ice Cream – 1 pint FRZ6 Breakstone’s Fat Free Cottage Cheese – 16oz DR6 
Stouffers Lean Cuisine Swedish Meatballs – 10oz FRZ7 Land O’ Lakes Salted Whipped Light Butter – 8oz DR7 
Stouffers Hearty Portions Salisbury Steak – 16oz FRZ8 Kraft Fat Free American Cheese Singles – 16 slices DR8 
Green Giant Frozen Niblers Corn on the Cob – 4 ears FRZ9 Philadelphia Cream Cheese – 8oz DR9 
Ego Blueberry Waffles – 16 count – 19.8oz FRZ10 Nestle Carnation Coffemate – 16oz DR10 
Lender’s Plain Bagels – 6 count FRZ11 Breakstone’s Fat Free Sour Creem – 16oz DR11 
Original Tombstone Supreme – 22.85oz FRZ12 Tropicana Pure Premium Homestyle OJ – 64oz DR12 
Celentano Manicotti – 14oz bag FRZ13 Welch’s Fruit Cocktail White Grape Peach – 64oz DR13 
Ore Ida Golden Twirls – 28oz FRZ14 Dole 100% Pineapple Juice – 64oz DR14 
Bird’s Eye Mixed Vegetables – 10oz FRZ15 Tropicana Pure Premium Grovestand OJ – 96oz DR15 

Spreads& Sauces , Condiments    Canned Foods/Soup 

Grey Poupon Dijon Mustard - 8oz jar C1 Campbell's Chicken Noodle Soup - 10.75oz SP1 
Hellmann's Mayonnaise - 32oz jar C2 Progresso Chicken & Wild Rice - 19oz SP2 
Heinz Ketchup - 24oz squeeze bottle C3 Progresso Minestrone Soup - 19oz SP3 
Skippy Creamy Peanut Butter - 18oz C4 Campbell's Cream of Broccoli - 10.75oz SP4 
Smucker's Concord Grape Jelly - 12oz Jar C5 Campbell's Family Size Tomato Soup - 18.7oz SP5 
Kraft Thousand Island Dressing Free - 8oz C6 Progresso New England Clam Chowder - 19oz SP6 
Wish Bone Fat Free Ranch Dressing - 8oz C7 Campbell's Vegetarian Vegetable - 10.75oz SP7 
Domino Granulated Sugar - 2lb box C8 Goya Black Beans – 15.5oz can SP8 
Equal Sugar Substitute - 50 count C9 Ortega Thick & Chunky Medium Salsa - 16oz SP9 
Jello Cherry - 3oz box C10 Dole Sliced Pineapple - 20oz can SP10 
Heinz Distilled White Vinegar - 32oz C11 Del Monte Pear Halves - 29oz can SP11 
Pam Lemon Fat Free Cooking Spray - 6oz can C12 Bumble Bee Solid White Tuna in Water - 6oz can SP12 
A1 Steak Sauce Bold & Spicy - 10oz jar C13 Starkist Chunk Light Tuna in Oil - 6oz can SP13 
Heinz Barbecue Sauce - 18oz bottle C14 Chef Boyardee Beef Ravioli - 15oz can SP14 
Kraft Shake 'n Bake Classic Italian - 5.75 oz C15 Mott's Homestyle Chunky Apple Sauce - 23 oz jar SP15 
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 )המשך(מוצרים במדגם לפי קטגוריות . 8טבלה 

   
 אינדקס פי קטגוריותמוצרים ל אינדקס מוצרים לפי קטגוריות

Foods& Baby Products  Beauty Aides& Health   
Huggies Pull Ups for Boys 32 - 40lb's - 26 count BBY1 Crest Multi Care Fresh Mint Toothpaste - 6.2oz tube HLT1 
Huggies Natural Care Scented Wipes - 80 count BBY2 Scope Peppermint - 33oz HLT2 
Pampers Diapers Newborn to 10lb - 48 count BBY3 Right Guard Sport Deodorant Gel Cool Scent - 3oz HLT3 
Luvs Diapers Ultra Leakguards #3 - 72 count BBY4 Sudafed Max Nasal Decongestant - 24 tablets HLT4 
Beechnut Stage 2 Apples & Bananas - 4oz BBY5 Halls Cough Drops Black Cherry - 25 count HLT5 
Earth's Best Organic Apples - 4oz BBY6 Tylenol Extra Strength Gelcaps - 100 count HLT6 
Gerber 100% Apple Juice - 32oz bottle BBY7 Johnson & Johnson Band Aids - 60 count HLT7 
Gerber Stage 1 Pears - 2.5oz BBY8 Pepto Bismol - 12oz HLT8 
Enfamil Lactofree Infant Formula - 13oz can BBY9 Bausch & Lomb Saline Solution - 12oz HLT9 
Johnson & Johnson Baby Shampoo - 15oz BBY10 Oxi Max Cleansing Pads - 55 count HLT10 
Johnson & Johnson Baby Powder - 15oz BBY11 Thermasilk Moisturizing Shampoo - 13oz HLT11 
Gerber Cereal for Baby Rice with Banana - 8oz BBY12 Head & Shoulders Dandruff Shampoo Normal - 15.2oz HLT12 
Beechnut Cereal for Baby Oatmeal - 8oz BBY13 Barbasol Original Shaving Cream - 11oz can HLT13 
Gerber Graduates Veggie Crackers - 4oz BBY14 Dial Liquid Antibacterial Soap Refill - 15oz bottle HLT14 
Beechnut Table Time Mac & Cheese - 6oz BBY15 Lever Soap 2000 - 2/4.5oz bars HLT15 

Snacks& Candy   Pet Supplies& Bags , Paper Products 
Planter's Mixed Nuts - 11.5oz can CND1 Brawny Towels Thirsty Roll - 3 rolls PAP1 
Sun Maid Raisins - 9oz CND2 Kleenex Cold Care Ultra - 70 count PAP2 
Sunsweet Pitted Prunes - 24oz CND3 Vanity Fair 2 Ply Napkins - 100 count PAP3 
Hershey's Kisses Milk Chocolate - 8oz bag CND4 Charmin Big Squeeze - 9 rolls PAP4 
Trident Original Sugarless Gum - 8/5 stick packs CND5 Hefty Cinch Sak Trash Bags - 20 bags PAP5 
Rold Gold Pretzels Fat Free - 15oz CND6 Glad Tall Kitchen Bags Quick Tie - 15 bags PAP6 
Wise B.B.Q. Potato Chips - 5.5oz CND7 Ziploc Sandwich Bags - 100 bags  PAP7 
Chips Ahoy Chocolate Chip Cookies - 12oz bag CND8 Reynolds Wrap Aluminum Foil - 50 sq. feet PAP8 
Oreo Cookies - 1lb bag CND9 Ziploc 1 Gallon Freezer Bags - 30 bags PAP9 
Pepperidge Farm Milanos - 6oz bag CND10 Dixie Flatware Spoons - 50 count PAP10 
Pepperidge Farm Goldfish Cheddar - 6oz bag CND11 Dixie Printed Bathroom Cups - 100/5oz PAP11 
Wheat Thins Original - 10oz box CND12 Purina Dog Chow - 4.4lb bag PAP12 
Nabisco Ritz Bits Sandwich Crackers - 10.5oz box CND13 Milk Bone Small - 24oz box PAP13 
Quaker Chocolate Chip Granola Bars - 10 bars CND14 Purina Cat Chow - 56oz box PAP14 
Orville Redenbacher's Light Popcorn - 3/3.5oz bags CND15 Fresh Step Cat Litter Scoop - 7lb bag PAP15 
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 )ךהמש(מוצרים במדגם לפי קטגוריות . 8טבלה 

 
Households   

   Tide Ultra Liquid Detergent - 50oz H1   

Downy Fabric Softener Mtn. Spring - 40 count H2   

Clorox Liquid Bleach - 1 quart H3   

Palmolive Original Dishwashing Liquid - 28oz bottle H4   

Glade Rainshower - 9oz H5   

Drano Build Up Remover - 32oz H6   

Tilex Mildew Stain Remover - 32oz spray H7   

Clorox Cleanup with Bleach - 32oz H8   

Brillo Steel Wool Soap Pads - 18 count H9   

Lysol Disinfectant Original - 12oz spray H10   

Pledge Clean and Dust - 12.5oz spray H11   

Fantastic All Purpose - 22oz H12   

Windex Glass Cleaner - 26oz H13   

Mr. Clean and Top Job with Ammonia - 40oz H14   

Old English Lemon Polish - 12.5oz spray H15   

 
  

ל בארבעה הסופרמרקטים שבמדגם נאספו ארבע "נתוני המחירים לצרכן עבור המוצרים שבטבלה הנ

באותו יום , פעם בחודש, 2001מינואר עד אפריל ,  חודשים4ם התבצע במהלך איסוף הנתוני.  פעמים

.  ח זה"י עוזר המחקר של מחבר דו"איסוף הנתונים נערך ידנית ע.  בשבוע ובאותה שעה ביום הנתון

אם על .  נתוני המחירים שנאספו התייחסו למחירים כפי שהופיעו על תוויות המחירים שעל המדף

המחיר שנכלל במדגם הוא המחיר שהופיע על תווית המחיר , סימון מחיריםהסופרמרקט חל חוק 

  .המודבקת על אריזת המוצר
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 x  ביקוריםx 4  סופרמרקטים4( תצפיות מחירים 2,640יוצא אפוא שבמדגם הראשון היו בסך הכל 

  תצפיות נערכו בסופרמרקט שמשתמש במערכת תוויות600ומתוכן  ,) מוצריםx 15  קטגוריות11

  . ESLאלקטרוניות 

  

המחירים לצרכן ,  הקטגוריות של המוצרים11-ניתוח הנתונים במדגם הראשון הראה שבכל אחת מ

בממוצע בהשוואה $, 0.20-0.25$- היו גבוהים ב, בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים

רבעת ממצא זה היה נכון עבור כל אחד מא, יתרה מזאת.  לסופרמרקטים שעליהם לא חל החוק

  .הביקורים שביצענו בסופרמרקטים אלו

  

שהרי מדגם של , כדי לוודא שממצא זה לא היה ספציפי לארבעת הסופרמרקטים שמהם דגמנו

, Tri-State Area -ארבעה סופרמרקטים עשוי להיראות קטן מכדי לייצג את השוק הענק של אזור ה

כדי שניסוי זה יתאפשר .  יםהרי שבמדגם השני הורחב מספר הסופרמרקטים שבהם נדגמו מחיר

 2-הגבלנו את מספר הקטגוריות של המוצרים שמחיריהם נכללו במדגם ל, מבחינה כלכלית

)household productsו -condiments( ,ובמקום זה הרחבנו את מספר הסופרמרקטים שפקדנו ל-

 20-ב) וריות בכל אחת משתי הקטג15( מוצרים 30אספנו מחירים עבור , במדגם השני, כלומר.  20

  .7כמפורט בטבלה ,  רשתות שיווק שונות7-סופרמרקטים השייכים ל

  

 מהם במדינת ניו 10( מהם חל חוק סימון מחירים 12על ,  הסופרמרקטים שבמדגם השני20מתוך 

, )רזי'כל החמישה במדינת ניו ג( מהם לא חל חוק סימון מחירים 5על , ) במדינת קונטיקט2-יורק ו

מון מחירים אך הם קבלו פטור מדרישות החוק בגלל שהם משתמשים במערכת  חל חוק סי3ועל 

כל שלושת הסופרמרקטים ממוקמים  (100% המבטיחה דיוק מחירים של ESLתוויות אלקטרוניות 

  ).  במדינת קונטיקט

  

 x 15  קטגוריותx 2  סופרמרקטים20( תצפיות מחירים 600יוצא אפוא שבמדגם השני סך הכל היו 

 תצפיות בסופרמרקט המשתמש במערכת תוויות אלקטרוניות 90כשמתוכן מקורן של  ,)מוצרים

ESL  . תצפיות שבועיות על המחירים לצרכן3,240בשני המדגמים ביחד נכללו .  
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   1סיכום תוצאות הניתוח של מדגם 

  

, )1(לפי הממצאים המוצגים בעמודה .   אנו מציגים מחירים ממוצעים מהמדגם הראשון9בטבלה 

המחירים בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים גבוהים מהמחירים בסופרמרקטים 

, ESLבסופרמרקטים המצוידים במערכות .   בממוצע¢25.1-שעליהם לא חל חוק סימון מחירים ב

  .  בממוצע¢10.1-ב, המחירים גבוהים מהמחירים בסופרמרקטים שעליהם לא חל חוק סימון מחירים

  

  

)חלק תחתון(ובנפרד ) חלק עליון(כל הקטגוריות ביחד , 1ירים ממוצעים במדגם מח. 9טבלה    

Category IPL:       Stop & Shop, NY-S1 

               Food Emporium, CT-S16 

NOIPL: Stop & Shop, NJ-S15 

ESL:      Stop & Shop, CT-S19 

IPL:       Stop & Shop, NY-S1 

 

NOIPL: Stop & Shop, NJ-S15 

ESL:      Stop & Shop, CT-S19 

IPL: Food Emporium, CT-S16 

 

 

ESL: Stop & Shop, CT-S19 

  (1) Aggregate Comparison (2) Control for Chain (3) Control for State 

All Categories    

IPL 2.965   (0.056) 2.916  (0.083) 3.015 (0.075) 

NOIPL 2.714  (0.080)  2.714  (0.080)   

ESL 2.815   (0.079) 2.815   (0.079) 2.815  (0.079) 

Individual Categories   

Beverage    

IPL 2.431  (0.092) 2.388  (0.119) 2.474  (0.142) 

NOIPL 2.133  (0.131) 2.133  (0.131)  

ESL 2.310   (0.125) 2.310   (0.125) 2.310   (0.125) 

Breakfast    

IPL 3.389  (0.068) 3.375  (0.100) 3.403  (0.093) 

NOIPL 3.078  (0.099) 3.078  (0.099)  

ESL 3.040   (0.084) 3.040   (0.084) 3.040   (0.084) 

Frozen     

IPL 2.916  (0.086) 2.860  (0.117) 2.971  (0.125) 

NOIPL 2.842  (0.117) 2.842  (0.117)  

ESL 2.763   (0.119) 2.763   (0.119) 2.763   (0.119) 
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)חלק תחתון(ובנפרד ) חלק עליון(כל הקטגוריות ביחד , 1מחירים ממוצעים במדגם . 9טבלה המשך   

 
Category IPL:       Stop & Shop, NY-S1 

               Food Emporium, CT-S16 

NOIPL: Stop & Shop, NJ-S15 

ESL:      Stop & Shop, CT-S19 

IPL:       Stop & Shop, NY-S1 

 

NOIPL: Stop & Shop, NJ-S15 

ESL:      Stop & Shop, CT-S19 

IPL: Food Emporium, CT-S16 

 

 

ESL: Stop & Shop, CT-S19 

  (1) Aggregate Comparison (2) Control for Chain (3) Control for State 

Dairy    

IPL 2.593  (0.100) 2.524  (0.140) 2.662  (0.144) 

NOIPL 2.492  (0.147) 2.492  (0.147)  

ESL 2.440   (0.144) 2.440   (0.144) 2.440   (0.144) 

Condiments    

IPL 2.304  (0.089) 2.213  (0.122) 2.396  (0.130) 

NOIPL 2.045  (0.119) 2.045  (0.119)  

ESL 2.180   (0.116) 2.180   (0.116) 2.180   (0.116) 

Soup    

IPL 1.497  (0.051) 1.470  (0.074) 1.524  (0.070) 

NOIPL 1.255  (0.068) 1.255  (0.068)  

ESL 1.381   (0.069) 1.381   (0.069) 1.381   (0.069) 

Baby    

IPL 4.373  (0.470) 4.552  (0.725) 4.194  (0.604) 

NOIPL 4.283  (0.700) 4.283  (0.700)  

ESL 4.454   (0.683) 4.454   (0.683) 4.454   (0.683) 

Health    

IPL 3.854  (0.185) 3.778  (0.260) 3.930  (0.265) 

NOIPL 3.422  (0.253) 3.422  (0.253)  

ESL 3.772   (0.249) 3.772   (0.249) 3.772   (0.249) 

Candy    

IPL 2.736  (0.081) 2.578  (0.097) 2.895  (0.127) 

NOIPL 2.474  (0.099) 2.474  (0.099)  

ESL 2.546   (0.100) 2.546   (0.100) 2.546   (0.100) 
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)חלק תחתון(ובנפרד ) חלק עליון(כל הקטגוריות ביחד , 1מחירים ממוצעים במדגם . 9טבלה המשך   

 
Category IPL:       Stop & Shop, NY-S1 

               Food Emporium, CT-S16 

NOIPL: Stop & Shop, NJ-S15 

ESL:      Stop & Shop, CT-S19 

IPL:       Stop & Shop, NY-S1 

 

NOIPL: Stop & Shop, NJ-S15 

ESL:      Stop & Shop, CT-S19 

IPL: Food Emporium, CT-S16 

 

 

ESL: Stop & Shop, CT-S19 

  (1) Aggregate Comparison (2) Control for Chain (3) Control for State 

Paper    

IPL 3.355  (0.122) 3.227  (0.164) 3.483  (0.182) 

NOIPL 3.058  (0.151) 3.058  (0.151)  

ESL 3.125   (0.163) 3.125   (0.163) 3.125   (0.163) 

Households    

IPL 3.172  (0.093) 3.115  (0.133) 3.228  (0.129) 

NOIPL 2.770  (0.116) 2.770  (0.116)  

ESL 2.954   (0.119) 2.954   (0.119) 2.954   (0.119) 
  

  בשימוש נמצאות אלקטרוניות מחירים תוויות = ESL, בתוקף לא מחירים סימון חוק = NOIPL, בתוקף מחירים סימון חוק = IPL: הערות

  

 ומתמקדים ברשת סופרמרקטים Food Emporium אנו מתעלמים מרשת 9של טבלה ) 2(בעמודה 

Stop & Shopוזאת משום שיתכן שישנם הבדלים באופן התמחור של שתי רשתות השיווק ,  בלבד

ללא קשר לחוק סימון ,ויתכן כי הבדלים אלו משפיעים על רמת המחירים של רשתות השיווק 

,  זה בין רשתות השיווקההתמקדות ברשת שיווק אחת מוציאה מהניתוח שוני אפשרי.  המחירים

לפי הממצאים .  וכך ניתן לבודד טוב יותר את ההשפעה של חוק סימון המחירים על המחירים לצרכן

המחירים בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים גבוהים מהמחירים , )2(המוצגים בעמודה 

של המוצרים  הקטגוריות 11-בסופרמרקטים שעליהם לא חל חוק סימון מחירים בכל אחת מ

  . בממוצע¢20.2-ב, שנכללו במדגם שלנו

  

כדי לקחת בחשבון את האפשרות שבכל זאת יש ואריאציה במחירים לצרכן בין המדינות השונות 

י הכללת "אנו ממקדים את הניתוח שלנו באופן אחר ע) 3(בעמודה , בלי קשר לחוק סימון המחירים

כאן ההשוואה האפשרית .  נת קונטיקטהתצפיות הבאות מהסופרמרקטים הממוקמים רק במדי

היחידה היא בין הסופרמרקט שעליו חל חוק סימון מחירים ובין הסופרמרקט שמצויד במערכת 

ESL) המחירים בסופרמרקט שעליו חל , לפי הממצאים).  ושמשום כך פטור מחוק סימון מחירים  
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 קטגוריות 11 מתוך 9- בESLחוק סימון מחירים גבוהים מהמחירים בסופרמרקט המצויד במערכת 

  .¢20עם הפרש מחירים ממוצע של 

  

לפי . תוצאות אלו נכונות במרבית המקרים גם ברמה של מוצרים אינדיבידואליים שבמדגם

 90%כלומר עבור ,  מוצרים אינדיבידואליים שדגמנו165 מתוך 148עבור , הדיאגראמה הבאה

ק סימון מחירים גבוהים יותר מהמחירים המחירים בסופרמרקט שעליו חל חו, מהמוצרים שבמדגם

כלומר ,  מוצרים אינדיבידואליים שדגמנו165 מתוך 128עבור .  בסופרמרקט שעליו לא חל החוק

 גבוהים יותר ESLהמחירים בסופרמרקט שמשתמש במערכת ,  מהמוצרים שבמדגם78%עבור 

 מוצרים אינדיבידואליים 165 מתוך 140עבור , ולבסוף.  מהמחירים בסופרמרקט שעליו לא חל החוק

המחירים בסופרמרקט שעליו חל חוק סימון ,  מהמוצרים שבמדגם85%כלומר עבור , שדגמנו

המחירים , כלומר.  ESLמחירים גבוהים יותר מהמחירים בסופרמרקט שמשתמש במערכת 

בסופרמרקט שמשתמש במערכת תוויות אלקטרוניות להצגת מחירים נמוכים יותר מהמחירים 

אך גבוהים יותר מהמחירים בסופרמרקט שעליו לא חל , קט שעליו חל חוק סימון מחיריםבסופרמר

  .החוק
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 ESL-ו, IPL ,NO-IPLבסופרמרקטים מסוג , 1מחירים ממוצעים במדגם . 1 הדיאגרמ

 

 

(A) Beverages

0 1 2 3 4 5

B1      
B2      
B3      
B4      
B5      
B6      
B7      
B8      
B9      

B10     
B11     
B12     
B13     
B14     
B15     

$

IPL ESL NOIPL

 

(B) Breakfast/Cereals

0 1 2 3 4 5 6

BF1     
BF2     
BF3     
BF4     
BF5     
BF6     
BF7     
BF8     
BF9     

BF10    
BF11    
BF12    
BF13    
BF14    
BF15    

$

IPL ESL NOIPL
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  )המשך (ESL- וIPL ,NO-IPLמסוג  בסופרמרקטים, 1 במדגם ממוצעים מחירים. 1 הדיאגרמ

 

 

(C) Frozen Foods

0 1 2 3 4 5 6

FRZ1    
FRZ2    
FRZ3    
FRZ4    
FRZ5    
FRZ6    
FRZ7    
FRZ8    
FRZ9    

FRZ10   
FRZ11   
FRZ12   
FRZ13   
FRZ14   
FRZ15   

$

IPL ESL NOIPL

 

(D) Dairy & Juices

0 1 2 3 4 5 6

DR1     
DR2     
DR3     
DR4     
DR5     
DR6     
DR7     
DR8     
DR9     

DR10    
DR11    
DR12    
DR13    
DR14    
DR15    

$

IPL ESL NOIPL
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  )המשך (ESL- וIPL ,NO-IPLמסוג  בסופרמרקטים, 1 במדגם ממוצעים מחירים. 1 הדיאגרמ

  

 

(E) Condiments, Sauces & Spreads

0 1 2 3 4 5

C1      
C2      
C3      
C4      
C5      
C6      
C7      
C8      
C9      

C10     
C11     
C12     
C13     
C14     
C15     

$

IPL ESL NOIPL

 

(F) Soup/Canned Foods

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

SP1     
SP2     
SP3     
SP4     
SP5     
SP6     
SP7     
SP8     
SP9     

SP10    
SP11    
SP12    
SP13    
SP14    
SP15    

$

IPL ESL NOIPL
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  )המשך (ESL- וIPL ,NO-IPLמסוג  בסופרמרקטים, 1 במדגם ממוצעים מחירים. 1 הדיאגרמ

 

 

(G) Baby Products & Foods

0 5 10 15 20

BBY1    
BBY2    
BBY3    
BBY4    
BBY5    
BBY6    
BBY7    
BBY8    
BBY9    

BBY10   
BBY11   
BBY12   
BBY13   
BBY14   
BBY15   

$

IPL ESL NOIPL

 

(H) Health & Beauty Aides

0 2 4 6 8 10 12

HLT1    
HLT2    
HLT3    
HLT4    
HLT5    
HLT6    
HLT7    
HLT8    
HLT9    

HLT10   
HLT11   
HLT12   
HLT13   
HLT14   
HLT15   

$

IPL ESL NOIPL
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  )משךה (ESL- וIPL ,NO-IPLמסוג  בסופרמרקטים, 1 במדגם ממוצעים מחירים. 1 הדיאגרמ

  

 

(I) Candy & Snacks

0 1 2 3 4 5

CND1    
CND2    
CND3    
CND4    
CND5    
CND6    
CND7    
CND8    
CND9    

CND10   
CND11   
CND12   
CND13   
CND14   
CND15   

$

IPL ESL NOIPL

 

(J) Paper Products, Bags & Pet Supplies

0 2 4 6 8

PAP1    
PAP2    
PAP3    
PAP4    
PAP5    
PAP6    
PAP7    
PAP8    
PAP9    

PAP10   
PAP11   
PAP12   
PAP13   
PAP14   
PAP15   

$

IPL ESL NOIPL
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  )המשך (ESL- וIPL ,NO-IPLמסוג  בסופרמרקטים, 1 במדגם ממוצעים מחירים. 1 הדיאגרמ

  

 

(K) Households

0 1 2 3 4 5

H1      
H2      
H3      
H4      
H5      
H6      
H7      
H8      
H9      

H10     
H11     
H12     
H13     
H14     
H15     

$

IPL ESL NOIPL

 
 

  2סיכום תוצאות הניתוח של מדגם 

  

 12-מוצגת השוואה בין המחירים ב) 1(בעמודה .  2בטבלה הבאה מוצגים מחירים ממוצעים במדגם 

.   סופרמרקטים שעליהם לא חל החוק5ין הסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים לב

הממצאים מלמדים כי המחירים בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים גבוהים יותר 

, של הטבלה) 2(-)5(בעמודות .   בממוצע¢24.5-מהמחירים בסופרמרקטים שעליהם לא חל החוק ב

רמרקטים שעליהם לא חל מוצגות השוואות מחירים בין סופרמרקטים שעליהם חל החוק ובין הסופ

וזאת כדי לבודד טוב יותר את השפעת חוק סימון מחירים על המחירים , בתוך אותן רשתותהחוק 

גם פה התוצאות מראות שהמחירים בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים גבוהים .  לצרכן

  .יותר מהמחירים בסופרמרקטים שעליהם לא חל החוק

  

ישנה השוואה של המחירים לצרכן בין הסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון ) 8(-ו) 7(, )6(בעמודות 

אנו מתמקדים בהשוואה בין ) 6(בעמודה .  ESLמחירים ובין הסופרמרקטים שמשתמשים במערכות 

   ומוצאים שבמדינת קונטיקט המחירים לצרכן בסופרמרקטים באותה מדינההסופרמרקטים 
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ים יותר מהמחירים בסופרמרקטים שמשתמשים במערכות שעליהם חל חוק סימון מחירים גבוה

  . בממוצע¢16.6-ב, תוויות מחירים אלקטרוניות להצגת מחירים

  

 ובאותו מחוז) קונטיקט(באותה מדינה אנו מתמקדים בהשוואה בין הסופרמרקטים ) 7(בעמודה 

יותר ואנו מוצאים שהמחירים לצרכן בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים גבוהים 

  . בממוצע¢28.5-ב, ESLמהמחירים בסופרמרקטים שמשתמשים במערכות 

  

אנו עורכים השוואה עוד יותר פרטנית בכך שאנו מתמקדים בהשוואה בין ) 8(בעמודה 

 ומוצאים שהמחירים ובאותה צומת דרכים, באותו מחוז, )קונטיקט(באותה מדינה הסופרמרקטים 

ון מחירים גבוהים יותר מהמחירים בסופרמרקטים לצרכן בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימ

  . בממוצע¢27.1-ב, שמשתמשים במערכות תוויות מחירים אלקטרוניות להצגת מחירים
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  ESL-ו, IPL ,NO-IPLבסופרמרקטים מסוג , 2מחירים ממוצעים במדגם . 2דיאגרמה 

  

 

(A) Condiments, Sauces & Spreads

.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

C10
C11
C12
C13
C14
C15

$

IPL ESL     NOIPL

 

(B) Households

.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

H10
H11
H12
H13
H14
H15

$

IPL ESL     NOIPL
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נכונות במרבית המקרים גם ברמה של גם במדגם השני התוצאות שנתגלו נמצאו , 1בדומה למדגם 

,  המוצרים האינדיבידואליים שנדגמו 30עבור כל , כך נמצא כי .  מוצרים אינדיבידואליים במדגם

היו , המחירים בסופרמרקט שעליו חל חוק סימון מחירים,  מהמוצרים שבמדגם100%כלומר עבור 

 מוצרים 30 מתוך 29עבור ,  דומהבאופן.  גבוהים יותר מהמחירים בסופרמרקט שעליו לא חל החוק

המחירים בסופרמרקט שעליו חל ,  מהמוצרים שבמדגם97%כלומר עבור , אינדיבידואליים שנדגמו 

חוק סימון מחירים נתגלו כגבוהים יותר מהמחירים בסופרמרקט שמשתמש במערכת תוויות 

כלומר , ליים שנדגמו  מוצרים אינדיבידוא30 מתוך 20עבור , ולבסוף.  אלקטרוניות להצגת מחירים

המחירים בסופרמרקט שמשתמש במערכת תוויות אלקטרוניות ,  מהמוצרים שבמדגם67%עבור 

  . להצגת מחירים נמצאו גבוהים יותר מהמחירים בסופרמרקט שעליו לא חל החוק

  

  

  :סיכום התוצאות

אם לסוג בהת, ניתן להכליל ולסכם כי הבדיקה העלתה שקיימות שלוש קבוצות שונות של מחירים

  :הסופרמרקטים

  

  מחירים בסופרמרקטים שעליהם לא חל חוק סימון מחירים  )א(

  )ESL(מחירים בסופרמרקטים שמשתמשים במערכות של תוויות אלקטרוניות להצגת מחירים   )ב(

  מחירים בסופרמרקטים שעליהם חל חוק סימון מחירים  )ג(

  

ון מחירים כמחירים בסיסיים אם נתייחס למחירים בסופרמרקטים שעליהם לא חל חוק סימ

אזי המחירים לצרכן בסופרמרקטים , שאליהם אנו משוואים את המחירים בסופרמרקטים האחרים

- נמצאו גבוהים יותר ב, ESLשעליהם חל חוק סימון מחירים והם בוחרים לא להצטייד במערכת 

, ות אלקטרוניותבמידה והסופרמרקטים בוחרים כן להצטייד במערכת תווי.  בממוצע$ 0.20-0.25$

לתוצאות כאלו היינו מצפים .  בממוצע$ 0.10-אז המחירים שלהם גבוהים מהמחירים הבסיסיים ב

כאשר מערכות תוויות אלקטרוניות באמת מייעלות את תהליכי שינוי מחירים ומצמצמות את 

  .עלותם

  

ום זעום  אומנם נראה סכ¢25במונחים אבסולוטיים ?   הוא משמעותי¢25האם פער מחירים של 

אפשר להסתכל .  מתקבלת תמונה שונה, אם מסתכלים על סכום זה במונחים יחסיים, אולם, יחסית

  המחיר הממוצע למוצר ברשתות שיווק , ראשית כל.   בשני אופנים במונחים יחסיים¢25על פער של 
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כן פער מחירים   ול45.בקירוב$, 2.50- 2.70$הינו בין ) המיוצגות במדגם הנזכר(האמריקאיות הגדולות 

כדי , שנית.  סכום בהחלט לא מבוטל,  במחיר סל הקניות הממוצע10%-8% הוא פער של ¢25של 

 Councilח של "נזכיר שלפי הדו, כ ההוצאות של המשפחה"לראות סכום זה מנקודת ראות של סה

of Economic Advisors וו  הוצאות על מזון הי2002בשנת , )2003-שפורסם ב(ב "ל ממשלת ארהש

).  Personal Consumption Expenditures(כ ההוצאות של משקי הבית האמריקאיים " מסה14%

נראה שחוק סימון , אם אפשר להשתמש באחוז זה של ההוצאות כאומדן להוצאות על מוצרי מזון

, 1.12% -1.40% -מחירים מוריד את ההכנסה הריאלית של משקי הבית המושפעים מהחוק ב

  . אינו מבוטל כלל וסכום זה, בקירוב

  

 ןמכיוו.   התועלת שחוק זה מביא- במחקר זה נבחן גם ההיבט האחר של חוק סימון מחירים 

ניסינו לכמת את התועלת , שהסיבה העיקרית לשימוש בחוק סימון מחירים היא טעויות במחירים

נחה בה.  י מדידת טעויות מחירים המתרחשות ברשתות השיווק האמריקאיות הגדולות"שבחוק ע

נמצא כי חוק , כל טעויות המחירים שקורותהקונסרבטיבית שחוק סימון מחירים יכול למנוע את 

במונחים של טעות מחיר ממוצעת ( על כל פריט שנרכש 1¢-סימון מחירים בממוצע יביא תועלת של כ

.  וב לפריט בקיר¢20-¢25החוק עולה לצרכנים בין , כפי שהוכחנו לעיל , לעומת זאת).  שהחוק מונע

 או יותר מהתועלת העיקרית שהחוק נותן לצרכנים 20שעלות החוק גבוהה פי , יוצא אפוא

  .שחוק סימון המחירים איננו יעילאנו מסיקים במחקר , במובן זה.  האמריקאים

  

   ממצאים ראשוניים-השפעת חוק סימון מחירים על המחירים לצרכן בישראל 

לא התפרסמו מחקרים ? ירים לצרכן בישראלמהי ההשפעה של חוק סימון המחירים על המח

 ישנה עבודת מחקר אחת שטרם הושלמה. אקדמאיים שמניסים לענות על שאלה מעניינת זאת

(Levy, D., 2008, Work in Progress) , שבה נערך אומדן של פונקצית מחירים עבור המשק

 המחירים הישראלי ברמה של מדד המחירים לצרכן תוך שימוש בסדרות עיתיות של מדד

ניסינו לאמוד את האפקט .  הסיטונאיים ושער חליפין וכן מדד לביקוש מצרפי כמשתנים מסבירים

של חוק סימון המחירים על מדד המחירים לצרכן תוך שימוש במשתנה דמי עבור החודש שבו נכנס 

  . החוק לתוקף

  
                                                 

 :M. Bergen, D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little Things Mean a Lot: מקור 45
On the Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, forthcoming;ו - Levy, D, M. 

Bergen, S. Dutta, and R. Venable (1997), “The Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence from Large US 
Supermarket Chains,” Quarterly Journal of Economics 112, 791-825. 
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ה מהדרישה  כתוצא5% עד 4%-תוצאות האמידה הראשוניות מראות שהמדד עלה בקירוב ב

, בהנחה שאומדן זה פחות או יותר מדויק, יוצא אפוא.  להדבקת תוויות מחירים על כל פריט ופריט

כחצי ½ בערך , שההשפעה של חוק סימון מחירים על המחירים לצרכן בישראל הייתה נמוכה יחסית 

  .מהשפעת חוק סימון מחירים האמריקאי על רמת המחירים לצרכן בשוק האמריקאי

  

בגלל העובדה שהשוק הקמעונאי הישראלי הוא פחות תחרותי , ממצא זה נראה מפתיע, יועל פנ

לקמעונאים הישראלים : אבל דווקא עובדה זו מסבירה את התוצאה.  מהשוק הקמעונאי האמריקאי

ולכן הם יכולים להרשות לעצמם לספוג חלק גדול יותר של , גבוה יותר) mark-up(יש מרווח 

וכמו שהמודל הניאו קלאסי של שוק תחרותי , התחרות גדולה יותר, ריקאיבשוק האמ.  העלויות

  .במקרה כזה העלייה בעלויות תפעול תשתקף ברמת המחירים בצורה מלאה יותר, מנבא

  

בארץ נעשו מספר סקרים שניסו לבדוק את ההעדפות של הצרכנים הישראליים בנושא של חוק 

ף /ה מעדיפה/האם את"צרכנים שאלות מן הסוג ומרבית הסקרים שבהם נשאלו ה, סימון מחירים

 מהנשאלים ענו שהם מעדיפים 90%-85% -מדווחים ש, "תווית מחיר על המדף או על הפריט עצמו

  .תוויות מחירים על הפריטים עצמם

  

משום שבאופן סמוי הן מניחות ששתי השיטות להצגת , שאלות מן הסוג הזה הן מטעות, אולם

הן , הדבקת תווית מחיר על כל פריט ופריט) 2(-ו,  מחירים על המדףהצגת תוויות) 1(, מחירים

תחליפים מושלמים ואין עלויות במעבר משיטת סימון באמצעות תוויות מחיר על המדף לשיטת 

  ). 2( מהאנשים בוחרים בשיטה 90%במצב זה מפתיע שרק .  סימון תוויות מחיר על כל פריט ופריט

  

הצרכנים בנוגע לחוק סימון מחירים באמצעות סקרים היא לא הדרך הנכונה לבדוק את העדפות 

אלא , "ה תווית מחיר על המדף או על הפריט עצמו/ה מעדיפ/האם את"לשאול שאלות מן הסוג 

. לנסח שאלות הבוחנות את נכונות הצרכן לשאת בעלויות המעבר משיטת סימון אחת לאחרת

גבוה יותר עבור סימון מחירים על כל פריט האם היית מוכן לשלם מחיר :  "הכוונה לשאלות כגון

כמה אחוזים נוספים מהמחיר הנוכחי היית מוכן לשלם כדי "- או שאלה הבוחנת " ?ופריט

  "?שהקמעונאי יוכל להדביק תווית מחיר על כל פריט ופריט

  

 נוספים בבואם 5%-4%כך ימצאו צרכנים שיהיו מוכנים לשלם .  כל תשובה יכולה להיות רציונאלית

אם הם יודעים שברשת זו ישנה תווית מחיר על כל פריט , רוך קניות ברשת שיווק למוצרי מזוןלע

  שהרי עובדה היא שבכמה מדינות , יתכן ויהיו גם כאלו שיהיו מוכנים לשלם אף יותר.  ופריט
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אבל קרוב לוודאי שיהיו גם .  יותר עבור הפריבילגיה10%ב אנשים מוכנים לשלם אפילו "בארה

אנשים שלא יהיו מוכנים לשלם יותר מאחוז אחד או שניים עבור סימון מחירים על כל פריט הרבה 

  .ופריט

  

התפעול הגבוהות הנגרמות להם קמעונאים יכולים לגלגל על הצרכנים את עלויות יש לזכור ש, לבסוף

ות  בחני צמצום אספקטים אחרים של השירות שהם נותנים" ע, גם באופן עקיףמחוק סימון מחירים

ו לעמוד בתורים יאלצ ישהקונים כך , מספר הקופות הפועלות ברגע נתוןצמצום :בסופרמרקט כגון/

 כך , מוציאים סחורה למדפים שהתרוקנוקמעונאים התדירות שבה הום צמצאו, ארוכים יותר

ם מספר וצמצהיא דרך אחרת . שצרכנים לפעמים ימצאו מדפים ריקים בבואם לערוך קניות

עוד דרך לחסוך . פחות נקיותתהיינה ם בניקיון החנות כך שיתכן שהחנויות עוסקיההעובדים 

בשר טרי , סלטים, א לצמצם את מספר העובדים במחלקות שירות כגון במחלקת גבינותיבהוצאות ה

המשמעות בכל . כך שאנשים הפוקדים מחלקות אלו יצטרכו להמתין בתורים ארוכים יותר, 'וכו

חוק סימון מחירים או באופן ישיר  את מחיר הצרכנים ישלמו דבר בסופו שלשאחד מהמקרים היא 

י עמידה בתורים ארוכים "או באופן עקיף במונחי הזמן שלהם ע, במונחים של מחירים גבוהים יותר

דרושים מחקרים נוספים כדי לקבוע מהו . או במונחי איכות השירות שהם מקבלים בחנות, יותר

  .ליים לחוק סימון המחיריםאופי התגובה של הקמעונאים הישרא
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  שבחוק סימון מחיריםתועלתה. 10פרק 

  

בפרק זה .  ח דיווחנו על אומדנים קיימים לחלק מעלויות חוק סימון מחירים" של הדו7-9בפרקים 

הניתוח מבוסס על המחקר האקדמי .  ננסה לנתח ולאמוד את הערך הכלכלי של התועלת שבחוק

  מקובל לחשוב שחוק סימון מחירים מציע מספר יתרונות לציבור 46.לכמת תועלת זוהיחיד המנסה 

החוק מקל על הצרכנים לגלות טעויות מחירים במקרה והמחיר שהם נדרשים , למשל.  הקונים

תווית המחיר שעל המוצר מאפשרת לקונה .  לשלם בקופה שונה מהמחיר המודבק על המוצר

חיר שבקופה הרושמת ולהתריע את הקופאי במידה ויש פער להשוות את המחיר שעל התווית למ

  .הקונים יתקשו באימות ובמעקב אחר טעויות אפשריות כאלו, ללא חוק סימון מחירים.  ביניהם

  

תוויות המחירים המודבקות . חוק סימון מחירים עוזר לצרכנים בהשוואת מחירים בחנות וגם בבית

ר איזה מן המוצרים הם משלמים מחירים על המוצרים מקלות על הצרכנים לגלות עבו

באותה חנות או בחנות (נמוכים יותר בהשוואה למחירים שהם שילמו בקניות קודמות /גבוהים

המוצרים לא תמיד ממוקמים במקום , תוויות מחירים שעל המדף לא תמיד ברורות, בנוסף).  אחרת

  .יםוכל זה מקשה על צבור הקונ, תוויות המדף לעיתים חסרות, הנכון

  

לאמוד את הערך הכלכלי שלהם כדי , אם לא בלתי אפשרי, אולם קשה, כל אלו יתרונות חשובים

לא ידוע על עבודות מחקר שמנסות לאמוד תועלת זו מלבד .  להשוותם לעלות חוק סימון מחירים

בסקר נעשה . המסחר והתעסוקה, י מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה"סקר צרכנים שנעשה ע

לכמת את המחיר שציבור הצרכנים הישראלי מוכן לשלם כדי שקמעונאים ידביקו תוויות ניסיון 

  .מחירים על כל פריט ופריט

  

ניתוח זה מבוסס . כאן אתמקד ביתרון אחד של חוק סימון מחירים שאת ערכו הכלכלי ניסינו לאמוד

ל המחירים על אומדנים שחישבנו כחלק מהמחקר שבו בדקנו את השפעת חוק סימון המחירים ע

  יש להדגיש שהנתונים המוצגים כאן מבוססים על השוק האמריקאי שהוא גדול יותר 47.לצרכן

  .מהשוק הישראלי וגם תחרותי יותר

 

                                                 
 :M. Bergen, D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little Things Mean a Lot: ראה 46

On the Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, forthcoming. 
 :M. Bergen, D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little Things Mean a Lot: ראה 47

On the Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, forthcoming. 
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ב הדאגה העיקרית של קובעי מדיניות בתחום הצריכה וגם של צבור הצרכנים היא כיצד "בארה

, ולכן.  לפי מעלה שהן לרעת הצרכניםובעיקר טעויות כ, להבטיח דיוק במחירים ולמנוע טעויות

התומכים העיקריים בחוק סימון מחירים מעלים טענה זו , במקומות שבהם חל חוק סימון מחירים

בהרבה מקומות , ח"כמו שראינו בפרקים הקודמים של הדו, ואכן.  כסיבה עיקרית לתמיכתם בחוק

 עומדים בתנאי דיוק מחירים ב המחוקק פוטר את הקמעונאים מחובת סימון מחירים אם הם"בארה

   כלל דיוק של לפחותךבדר, מינימאליים

 נקבע על בסיס דגימת מחירים בעת ביקורים תקופתיים או ביקורי פתע פטור זה  .97%−98% 

  .י הפקחים של הרשויות הממונות על האכיפה של חוקים לסימון מחירים"המבוצעים ע

  

 חנויות עם דיוק מחירים של, שבמדינת ניו יורק(Erie)   וארי(Nassau) נסאו ותבמחוז, ה לדוגמ

במדינת אף הוא , (Schenectady)במחוז סקנכטידי   .מחוק סימון מחיריםות  פטור, או יותר%98

.  מהחוק המקומי לסימון מחיריםות  או יותר פטור97.7%חנויות עם דיוק מחירים של , יורק-ניו

 אם בבדיקת דיוק מחירים תקופתי ,קבלו פטורהחוק דורש החזרת חוק סימון מחירים לחנויות ש

וסטס החוק פוטר כל קמעונאי מחובת הצגת 'במדינת מסצ  .נמצא שאחוז הטעויות עולה על המותר

 במדינת קונטיקט .  או יותר98%-מחיר על כל פריט ופריט אם מידת דיוק המחירים בחנות מגיעה ל

לקבל פטור , רים על כל פריט ופריטהמחוקק מאפשר לרשתות שיווק מזון החייבות לסמן מחי

שמחיר המוצר על התווית המבטיחה , במערכת תוויות מדף אלקטרוניותן משתמשות מהחוק אם ה

  . דיוק במחירים100% המערכת מבטיחה לומרכ.  זהיםהם רושמת הבקופה והאלקטרונית 

  

 מרכזיתהחשיבות המצביעים על , קיומם של פטורים מסוג זה המתבססים על דיוק מחירים

דרך , ולכן.  שהמחוקק האמריקאי מייחס לטעויות בסימון מחירים בקביעת מדיניות סימון מחירים

עקיפה לומר משהו על הערך הכלכלי של התועלת שחוק סימון מחירים יכול להביא לצרכן היא 

.  כמה נזק יכול החוק למנוע מהצרכנים אם בזכות החוק הם יוכלו להימנע מטעויות מחירים, לשאול

המחקר הניח שחוק סימון מחירים אפקטיבי עד כדי כך , כדי להיות קונסרבטיבי בחישוב התועלת

  .שהוא מסייע לציבור הקונים למנוע את כל טעויות המחירים

  

ב "אנו הסתמכנו על סקרים רחבי היקף שנערכו בארה, כדי לאמוד את הערך הכלכלי של תועלת זו

  נו שאלה זו ושקבלו תשומת לב רבה הם הסקר של המגזין שני סקרים שבח. לבדיקת דיוק מחירים
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MONEY והסקר של , 1993 שנערך בשנתGoodstein  שני סקרים נוספים 1994.48שנערך בשנת  

 בשיתוף עם  FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC)י "נערכו מאוחר יותר ע

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST)ת  ורשויו

, FTCי " ע1996והוא נערך בשנת " PRICE CHECK I"הסקר הראשון נקרא .  ממספר מדינות

NIST ,הסקר השני .  ויסקונסין וורמונט, טנסי, מישיגן, וסטס'מסצ, ורשויות ממדינות פלורידה

  . מדינות37-ורשויות מ, FTC ,NISTי " ע1998והוא נערך בשנת " PRICE CHECK II"נקרא 

  

 107,096(הוא הסקר המקיף ביותר מבחינת גודל המדגם " PRICE CHECK II", בין כל הסקרים

ואף פחות מזה בשני הסקרים , 1996 מוצרים שנדגמו בסקר משנת 17,928-מוצרים בהשוואה ל

 1,033(מבחינת מספר רשתות השיווק השונות שבהן נדגמו המחירים , )הקודמים שהוזכרו לעיל

.  וכן מבחינת גודל והיקף הכיסוי הגיאוגרפי, )1996בסקר משנת  רשתות שנדגמו 294רשתות לעומת 

  .נתמקד בתוצאות סקר זה, על כן

  

כמחצית מטעויות אלו היו מקרים של .  פריטים חלה טעות30 מכל 1הסקר מצא שבמחיר של 

כלומר מצב שבו הצרכן נדרש לשלם בקופה מחיר הגבוה , )OVERCHARGE(מחירים גבוהים מדי 

ואילו כמחצית מהטעויות היו מקרים של מחירים נמוכים מדי , דףממחיר שעל המ

)UNDERCHARGE( , כלומר מצב שבו הצרכן נדרש לשלם בקופה מחיר הנמוך מהמחיר שעל

  .המדף

  

הסקר כלל גם רשתות שיווק אחרות (אם נתמקד בממצאים עבור רשתות שיווק למוצרים מזון בלבד 

: אזי תוצאות הסקר הן כדלקמן, .)' וכד,DRUG STORES ,DEPARTMENT STORESכגון 

 מהמקרים הטעות הייתה 1.36%- מתוכם ב.  מהמוצרים שנדגמו נמצאו טעויות מחירים2.42%עבור 

הטעות ).  UNDERCHARGE( מהמקרים כלפי מטה 1.06%-וב) OVERCHARGE(כלפי מעלה 

 100במדגם של יוצא אפוא ש.  כלפי מטה$ 0.73- ו, כלפי מעלה$ 0.66הממוצעת למוצר הייתה 

 100כלומר עבור .  בממוצע$ 0.66 מוצרים נופלת טעות בסכום של 1.36במחירם של , מוצרים

  וזהו $, 0.009טעות מחיר ממוצעת לפריט בודד היא . בממוצע$ 0.90-הטעות מסתכמת ב, מוצרים

                                                 
–O’Connell, V. (1993), “Don’t Get Cheated By Supermarket Scanners,” Money 22 (April), 132: ראה 48

138; and Goodstein, Ronald C. (1994), “UPC Scanner Pricing Systems: Are They Accurate?” Journal of 
Marketing 58 (April), 20–30. 
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ויות בהנחה שהחוק מאפשר מניעת כל טעמדד התועלת שחוק סימון מחירים יכול להביא לצרכנים 

$ 0.20העומדת על סכום שבין , יוצא שבהשוואה לעלות חוק סימון המחירים.  המחירים כלפי מעלה

עלות החוק : התועלת המרבית שהחוק יכול להביא לצרכן היא זעומה, )9ראה פרק (לפריט $ 0.25-ל

ת שהן לטוב(אם ניקח בחשבון את הטעויות כלפי מטה .   או אף יותר20גבוהה מתועלת החוק פי 

  . אזי מתועלת שמביא החוק לא יישאר הרבה, )הצרכן

, כלומר(שהצרכנים לא אוהבים טעויות מכל סוג ) ולא בהכרח מציאותי(אם נניח באופן קונסרבטיבי 

אזי סך כל התועלת שחוק סימון מחירים יכול להביא לצרכן הוא ) גם אם הטעויות לטובתם

סכום זעום בהשוואה לעלות , )0.73- ו1.06של  הוא המכפלה 0.0077כאשר  (0.017=0.009+0.0077

  .החוק

  

זאת כמובן בהנחה שמניעת , מכאן נובע שעלויות החוק גדולות פי כמה מהתועלת שהוא מביא

טעויות מחירים היא התועלת החשובה ביותר שחוק סימון מחירים יכול להביא ושהיתרונות 

אף כי היא סבירה , מקרה הישראליהנחה זו איננה בהכרח נכונה עבור ה.  האחרים הם משניים

חוק סימון מחירים , כמו שהזכרנו בתחילת פרק זה.  כפי שראינו,ביותר עבור המשק האמריקאי 

אנו התמקדנו בתועלת שבמניעת טעויות המחירים רק משום . מציע מספר יתרונות חשובים לצרכן

  . למדידה) או לפחות קשים מאד(שיתרונות האחרים לא ניתנים 
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  אכיפת חוקים לסימון מחירים. 11פרק 

  

הוא מחייב גיבוי באמצעות , הרי שככל חוק אחר, כדי שחוק סימון מחירים יהיה אפקטיבי ואמין

אכיפה עקבית ושיטתית של החוקים לסימון .  מערכת אכיפה שכן אחרת יהיה חסר ערך הרתעתי

משיקולים אלו .  ת אמון הציבור במערכתמחירים חשובה גם משום שכך המחוקק יכול להגביר א

  .רשויות חוק ואכיפה במדינות רבות מקדישות מאמץ רב לאכיפת חוקים מקומיים לסימון מחירים

  

מביאים לידי כך שקמעונאים נרתעים מלפגוע , במידה והם מושקעים בעקביות, מאמצים אלו

וכל זאת , קופה בסוף הקניותומכבדים את זכותם לדעת את המחיר המדויק שיגבה מהם ב, בצרכנים

וללא , אולם מאמצים אלו דורשים מקורות.  מבלי לחשוש שמישהו אולי ינסה לרמות אותם

קמעונאים רבים יטו לא לכבד חוקים אלו ולכן לזלזל , מחויבות של הרשויות הממונות על האכיפה

אלא יותר מהניסיון אומנם זלזול זה בדרך כלל לא נגרם מרצון הקמעונאים לפגוע בצרכנים .  בהם

  .  פעולות אלו פוגעות בכיס הצרכנים, אך בסופו של דבר, שלהם לחסוך בעלויות התפעול שלהם

  

בדרך (רשויות חוק אמריקאיות הממונות על האכיפה של חוקים לסימון מחירים ברמות השונות 

שות מקדי, )"Weights and Measures Division"כלל מדובר במשרדים ממשלתיים הנקראים 

 Weights and -ח המשרד ל"לפי דו, לדוגמה .  והענישה מאמץ רב, האכיפה, לפעילות הביקורת

Measures Divisionהעלות השנתית של ההשגחה והפיקוח על המחירים , וסטס' במדינת מסצ

 פקחים 18  סכום זה כולל העסקה של 49.600,000$-הקמעונאים ודיוקם ברשתות שיווק היא יותר מ

בדיקת דיוק .  ה שתפקידם בדיקת דיוק מחירים ברשתות השיווק ובחנויות אחרותבמשרה מלא

מכניזמים .   במדינת מישיגן"Weights and Measures"-י המחלקה ל"מחירים נעשה מדי שנה גם ע

וגם ברמה , ברמת המדינות, ב"דומים לבדיקה שוטפת של דיוק מחירים מופעלים בשאר מדינות ארה

  .  של מחוזות וערים

  

רשויות אלו עוסקות גם בענישה שיטתית ולא מתפשרת של מפירי חוק על ידי הטלת , בנוסף לאכיפה

$ 500.00במדינת אריזונה החוק מאפשר לרשויות האכיפה להטיל קנס של עד , לדוגמא. קנסות

 ביצעה המחלקה 2001בשנת .  לחנות לחודש$ 5,000.00לאריזה על אי ציון מחיר עד למקסימום של 

                                                 
 :M. Bergen, D. Levy, S. Ray, P. Rubin, and B. Zeliger (2008), “When Little Things Mean a Lot: מקור 49

On the Inefficiency of Item Pricing Laws,” Journal of Law and Economics, forthcoming. 
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 ביקורים לבדיקת דיוק מחירים ובמהלכם הוטלו 2,854 של המדינה "Weights and Measures"-ל

במדינת מישיגן העבירה הראשונה על .  על מפרי חוק סימון מחירים$ 365,460קנסות בסך כולל של 

  .25,000$-עד ל$ 5,000- וההפרות הבאות מ$ 1,000אי הצגת מחיר על פריט בודד נושאת קנס של 

  

 מסכמת מספר 10טבלה .  ב גבוהים"ות שמוטלים בפועל על מפרי החוק במדינות שונות בארההקנס

  .ב"דוגמאות מארה

  

  קנסות שהוטלו על רשתות שיווק אמריקאיות על הפרת חוק סימון מחירים. 10טבלה 

  גובה הקנס  תביעה  עיסוק  רשת  מדינה  שנה

2004  New York Wal-Mart  15,000$  רגילה  רשת שיווק   

2004  Massachusetts  Walgreens  מיליון 1.6  ייצוגית  רשת פרפומריה $  

2004  Massachusetts  Wal-Mart  מיליון 7.35  ייצוגית  רשת שיווק $  

2004  Massachusetts  Target  מיליון 1.0  ייצוגית  רשת שיווק $  

2003  New York  Home Depot  25,000$  רגילה  רשת לחומרי בניה   

2002  Massachusetts  Home Depot  מיליון 3.8  ייצוגית  רשת לחומרי בניה $  

2002  Massachusetts  Home Depot  מיליון 3.8  ייצוגית  רשת לחומרי בניה $  

2002  Michigan  Home Depot  500,000$  רגילה  רשת לחומרי בניה   

2001  Massachusetts  Home Depot  13,625$  רגילה  רשת לחומרי בניה   

2000  Michigan  OfficeMax  125,000$  רגילה  רשת לציוד משרדי   

2000  Michigan  Home Depot  250,000$  רגילה  רשת לחומרי בניה   

1999  Massachusetts  Staples  125,000$  רגילה  רשת לציוד משרדי   

1998  Michigan  Home Depot  125,000$  רגילה  רשת לחומרי בניה   

1998  Michigan  Home Depot  250,000$  רגילה  רשת לחומרי בניה   

  

  

הצרכן יחויב , חוקים אלו קובעים כי אם המחיר על התווית שונה מהמחיר שבקופה הרושמת, בנוסף 

  .במחיר הנמוך שבין השניים

  

לטובת (רשתות שיווק למוצרי מזון שבהן יש יותר טעויות כלפי מעלה , כך לדוגמה בפילדלפיה

ל שלוש לאחת ברציפות בשלוש בדיקות ביחס ש) לטובת הצרכן(מאשר כלפי מטה) הקמעונאי

 4חייבות לשים מחיר על כל פריט ופריט עד שהן עוברות בהצלחה , )הנערכות בכל רבעון(מחירים 

  .לחנות$ 525י דמי רישום בסכום של "הבדיקות הרבעוניות ממומנות ע.  בדיקות מחירים רציפות
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קנסות , הפרה, ל סעיפים דומים על אכיפה מכי,חוק סימון מחירים של מחוז סופוק במדינת ניו יורק

החוק מאפשר לממונה על אכיפת החוק לבטל פטור של קמעונאי מחובת סימון מחירים על  . ועונשים

 ).טעויות כלפי מעלה(כל פריט ופריט אם הוכח שהקמעונאי חייב צרכנים לשלם מחירים מופקעים 

 לידיעת הצבור באופן שוטף את רשימת הממונה על ענייני הצרכנות במחוז זה מפרסם, יתרה מזאת

  .הקמעונאים שלא עמדו בדרישות חוק סימון מחירים

  

מיקום , הממונה מפרסם את רשימת מפרי החוק באתר אינטרנט והרשימה כוללת את שם העסק

ח זה מכילה " של דו15' הטבלה המופיעה בנספח מס. וכן סכום הקנס שהוטל בשל ההפרה, העסק

-  ובו פרוט של יותר מ2004פרסם הממונה על הצרכנות של מחוז סופוק בשנת שאותה , רשימה כזאת

ברשימה מופיעות מספר רשתות .  חנויות שנתפסו מפרות את חוק סימון המחירים של המחוז200

.  שיווק גדולות שנראה שנוהגות להפר את חוק סימון המחירים של מחוז סופוק באופן סדרתי

ב ואף מחוצה לה כגון "דועות וגדולות מאד הפועלות בכל רחבי ארהרשימה זו כוללת רשתות שיווק י

WALMART ,CVS ,PATHMARK ,ו-.WALDBAUMSגובה הקנסות נע בין ,   לפי הרשימה

מן הסוג הזה מביא לידיעת " שחורה"פרסום רשימה .  תלוי בתדירות ההפרה$, 2,000-ל$ 50

 שבדרך כלל נגרם לרשתות אלו במונחי התוצאה היא שהנזק.  הצרכנים מי הם מפרי חוק סדרתיים

.  י אי ציות לחוקי סימון מחירים"תדמית ומוניטין גדול אין ערוך מהרווחים שרשתות אלו משיגים ע

  . הדבר אמור לתת לרשתות שיווק אלו תמריץ להשתפר ולציית לחוקי סימון מחירים

  

, כך לדוגמה .  ת אירופאיותקנסות על הפרת חוק סימון מחירים יכולים להיות גבוהים גם במדינו

 על EURO3,000  הודיע משרד המסחר והתעסוקה של אירלנד על הטלת קנסות של 2003, 23בינואר 

  50.קמעונאים שלא יציגו מחירי מוצרים כמתחייב בחוק

  

קרוב , והקנסות המוטלות על מפרי החוק אינם מרתיעים דיים, במצב שבו אין אכיפה אפקטיבית

זו תוצאה הנובעת .   יטו לא להקדיש תשומת לב רבה לנושא סימון המחיריםלוודאי שקמעונאיים

  .ח זה" בדו8- ו7כמפורט ו בפרקים , מהעלויות הנדרשות למימון סימון מחירים על כל פריט ופריט

  

העדר תחרות מספקת יכול להוות גורם חשוב נוסף בקביעת תגובת הקמעונאים לחקיקה מסוג חוק 

התחרות תביא ,  תחרותי שבו המחירים של קמעונאים קרובים אחד לשניבעולם.  סימון מחירים

  לידי כך שהקמעונאים יתחרו אחד עם השני על אספקטים שונים של השירותים שהם מעניקים 

                                                 
  Tough Fines in Price Display Law," Irish Times, January 24, 2003": מקור 50
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העדר תחרות .  ולא מטעה על מחירי המוצרים שהם מוכרים, מעודכן, וביניהם מידע מלא, לצרכנים

וכשל זה מביא לידי כך שיש צורך בהתערבות , זאת באופן יעילימנע מכוחות השוק לפתור בעיה 

  .   המחוקק באמצעות חקיקה ואכיפה
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  ן מחיריםומי ייהנה מביטול חוק סימ: השאלה המרכזית. 12פרק 
  

הבעיה המרכזית שהמחוקק והרשויות הממונות על אכיפת החוקים לסימון מחירים צריכים 

במידה ותימצא שיטת הצגת מחירים עדיפה על פני , דד עימה היא לנבא מי ייהנה מהחיסכוןלהתמו

?  מי יבטיח שגם הצרכנים ייהנו מחיסכון כזה.  השיטה הנוכחית מבחינת העלויות הכרוכות בה

ב ובישראל כנגד חוק סימון "י הקמעונאים בארה"אחת הטענות המועלות באופן תדיר ע, לדוגמה 

בלית ברירה לצמצם בשירותים " נאלצים"הקמעונאים , שכתוצאה מדרישות החוקמחירים היא 

  .אחרים שהם אמורים להעניק לצרכנים

  

הם נאלצים לצמצם , הם טוענים שבגלל שסימון מחירים על כל פריט ופריט דורש הרבה זמן עבודה

ניקיון , פותאיוש קו, השלמת סחורה חסרה על המדפים, בשעות העבודה המוקדשות לסידור מדפים

איוש מחלקות שירות כגון מחלקת , איוש קופות רושמות, עזרה באיתור מוצרים, מעברים ושירותים

הצרכנים נאלצים , טוענים הקמעונאים, כתוצאה מכך. 'וכד, מחלקת בשר, מחלקת גבינות, אפיה

יך ותהל, לא תמיד מוצאים את המוצר שהם מחפשים, לעמוד בתורים ארוכים זמן ממושך יחסית

  .הקניות עצמו נהייה יותר מסורבל ומייגע 

  

לא צריך להיות כלכלן כדי לנבא שאם עלויות , שהרי, יש להניח שלפחות חלק מטענות אלו נכונות

י גלגול עלויות אלו "הם יכולים לפצות על ההפסדים שנגרמים להם ע, התפעול של הקמעונאים יעלו

אך ניתן גם לנקוט בצעדים , עות העלאת מחיריםגלגול זה אומנם ניתן לבצע באמצ.  על הצרכנים

כך שאם לרוב הצרכנים חשוב יותר .  אחרים שיהיו אולי פחות בולטים לעיני מרבית הצרכנים

אזי יתכן באמת שהצרכנים ישימו , ופחות חשוב להם השירותים הנלווים הניתנים בחנות , המחיר

,   במקרה כזה51.ות ברשתות שיווקלב יותר למחירים ופחות למשתנים אחרים בעת ביצוע קני

י שינוי באחד מהמשתנים האחרים בדיוק "הקמעונאי אכן יבחר להגיב לשינויים בעלויות תפעול ע

  .משום שצרכנים שמים לב פחות למשתנים אלו

                                                 
.  א בהכרח שמים לב לכל אספקט של המוצרים והשירותים שהם צורכיםאכן ישנן עבודות מחקר הטוענות שצרכנים ל 51

או באופן רציונאלי בוחרים  (-מספר עבודות מחקר שהשלמנו לאחרונה מראות שיתכן שצרכנים לא שמים לב ל, לדוגמא
ר באחד מעבודות המחק, לדוגמא".  גדולים"ומתייחסים יותר לשינויי מחיר " קטנים"שינויי מחיר ) -להתעלם מ

;  סנט או פחות לא מדליקות אצל צבור הקונים האמריקאי נורה אדומה10שהשלמנו לאחרונה מצאנו שעליות מחיר של 
 Levy, D., H. Chen, S. Ray, and M. Bergen :ראה.  הם כנראה בוחרים להתעלם מעליות מחירים קטנות כאלו

(2006), “Asymmetric Price Adjustment in the Small,” Bar-Ilan University and Emory University 
Working Paper; and: Levy, D., D. Lee, H. Chen, R. Kauffman, and M. Bergen (2007), “Price Points and 

Price Rigidity,“ Bar-Ilan University and Emory University Working Paper. 
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ונניח שהמחוקק הישראלי ילך בעקבות מרבית המדינות , אם נניח שטענות מסוג זה הן נכונות

עולה , כפי שקמעונאים ישראלים רבים מבקשים,  חוק סימון המחירים הקייםהמפותחות ויבטל את

מה יבטיח ?  מי בסופו של דבר ייהנה מביטול חוק סימון מחירים, מניין אנו יכולים לדעת, השאלה 

הקמעונאים אומנם ?  שהחיסכון בעלויות התפעול של הקמעונאים מביטול החוק יגיע גם לצרכנים

, ידות בעלויות התפעול שלהם על הצרכנים באמצעות הורדה במחירים לצרכןיכולים לגלגל את היר

הם גלגלו את העלייה בעלויות התפעול שלהם על הצרכנים כאשר , ככל הנראה,באותו אופן שבו 

  .המחוקק הישראלי חוקק את חוק סימון המחירים

  

אין , ח זה" כותב דולדעת? אבל מניין אנו יכולים להיות בטוחים שזה מה שהם אכן יבחרו לעשות

מכניזם שיבטיח שחלק כלשהו מהחיסכון שיגרם כתוצאה מביטול מלא או חלקי של חוק סימון 

ואז להוריד את המחירים ולטעון , הקמעונאים יכולים להעלות מחירים.  יגיע לצרכנים, המחירים

ם משפרים הקמעונאים יכולים לטעון שה, אלטרנטיבית.  שהם מגלגלים את החיסכון על הצרכנים

, כגון יותר קופות פעילות וכך פחות המתנה בתור(את השירותים השונים שהם מציעים לצרכנים 

יתכן שהם באמת ). 'וכד, הגדלת אנשי צוות המאיישים עמדות שונות בחנות כגון מחלקות שירות

 מסוג או שינויים/הבעיה במקרה זה תהיה הקושי בבדיקה ואימות של טענות ו.  ישפרו שירותים אלו

רק הם , כך שבטווח ארוך, הקמעונאים יכולים להנהיג שיפורים כאלו רק באופן זמני, בנוסף.  זה

  .ייהנו בביטול חוק סימון מחירים

  

המכניזם הטוב ביותר שיכול להבטיח שגם הצרכנים ייהנו מהחיסכון שיבוא עם ביטול חוק סימון 

כוחות ,  בשוק הקמעונאי הישראליאם יש תחרות מספקת.  מחירים מלא או חלקי הוא תחרות

.  תביא לידי כך שירידה בעלויות תפעול תגולגל על הצרכנים,כלומר התחרות בין הקמעונאים , השוק

, אולם. וביקורת מתמדת, אכיפה, זה בוודאי יהיה עדיף מאשר חוקים ורגולציות הדורשים פיקוח

ישראלי היא בינתיים קטנה התחרות בשוק הקמעונאי ה, בהשוואה לשוק הקמעונאי האמריקאי

ולכן לא ברור אם המחוקק וציבור הצרכנים יכולים לסמוך על כך שכוחות השוק יגרמו , יחסית 

  .לקמעונאים לגלגל את החיסכון הצפוי מביטול חוק סימון מחירים על הצרכנים

  

תשובה טובה אפשרית של כלכלן מקצועי הייתה " ?האם יש צורך בחוק סימון מחירים"לשאלה 

אם הצרכנים היו רוצים סימון מחירים על כל . אין צורך בחוק סימון מחירים, לא"יכולה להיות 

תשובה זו טובה ."  אז השוק היה מציע שירות זה ללא התערבות הרגולטור והמחוקק, פריט ופריט
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התחרות בין הקמעונאים הייתה מביאה לסימון , בעולם אידיאלי כזה. ונכונה בעולם תחרותי

  , ב"דוגמא טובה לכך היא ארה.  על כל פריט ופריט במידה וציבור הצרכנים היו רוצים בכךמחירים 

  

  

  

אולם התחרות . שבה בהרבה מהמדינות לא קיים חוק סימון מחירים ליחידת מדידה סטנדרטית

העזה בין הקמעונאים השונים ובין רשתות השיווק הגדולות הביאה לידי כך שאין רשת קמעונאית 

 את המחיר ליחידת וגםב שלא מציגה עבור כל מוצר ומוצר את המחיר האבסולוטי "הגדולה באר

  .מדידה סטנדרטית

  

יש מקום להתערבות של המחוקק בקביעת כללים להצגת , בעולם שבו התחרות אינה חזקה דיה

אחת שמציגה ) או אף קטנה(אין רשת שיווק גדולה , בישראל. ישראל היא דוגמא טובה לכך. מחירים

 למרות היתרונות הרבים שמידע זה היה נותן ע על מחירי מוצרים ליחידת מדידה סטנדרטיתמיד

אם כי (לציבור הקונים בהשוואת מחירים בין מוצרים שונים המגיעים באריזות ובגדלים שונים 

חוסר תחרות ). לאחרונה הועלתה הצעת חוק שידרוש הצגת מחיר ליחידת מדידה סטנדרטית

מצב שללא ספק פוגע , וק המקומי אינו מציע שירות זה באופן וולונטארימספקת מביא לכך שהש

   .בצרכן הישראלי
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  סיכום ומסקנות. 13פרק 

  

נראה שהמגמה המסתמנת . חוק סימון מחירים פרטני וגורף לא קיים כיום  ברוב המדינות בעולם

א לפטור את הקמעונאים מדרישות סימון הי, במרבית המדינות  והמקומות שבהם  עדיין חל חוק זה

, מעבר לכך). 98%-97%דיוק מחירים של (מחירים  כל עוד הם עומדים ברמות דיוק מחירים נדרשות 

חידושים טכנולוגיים המתרחשים בתחומים של תמחור והצגת מחירים במערכות קמעונאיות 

  .ית המדינותמביאים לידי כך שחוק סימון מחירים נהייה די מיותר ומיושן במרב

  

  

 בהכרח מהתועלות שלא כל הצרכנים נהניםטיעון עיקרי בולט כנגד סימון מחירים נוגע לעובדה 

כל הצרכנים : קרי. כל הצרכנים משלמים בעקיפין עבור החוקאבל , הנובעות מחוק סימון מחירים

  . נושאים בנטל מימון פעולת סימון המחיר על המוצר

  

ועל כן צרכן המשלם , לא בכל עסקה נופלת טעות במחיר, ראשית? ים מי לא נהנה מחוק סימון מחיר

לא כל הצרכנים , שנית. מחיר גם עבור טעות פוטנציאלית, שלא לצורך ,מממן, את המחיר הנדרש

אנשים  ברמות הכנסה גבוהות לא תמיד יבדקו או ישוו , כך לדוגמה.  רגישים למחירים באותה מידה

  .   לא תמיד מעניינות  אותם והסימון מבחינתם מיותרתוויות מחירים ,מחירי מוצרים

  

תופעה (מחקרים בתחום  מלמדים שצרכנים רבים נוטים להתעלם  משינויים זעירים  במחיר , בנוסף

  תופעה זו RATIONAL INATTENTION.(52 -הקשורה לרעיון של חוסר מודעות רציונאלית 

מתעלמים - ירים קפדנית  ורבים מהם עקבית עם ההבנה שצרכנים לא תמיד עורכים בדיקת מח

  .הסימון לא משמעותי,   כך שגם עבור אוכלוסייה זו 53.מהמחירים ואינם מודעים להם כלל

  

  

  

                                                 
 ”,Levy, D., H. Chen, S. Ray, and M. Bergen (2006), “Asymmetric Price Adjustment in the Small :ראה 52

Bar-Ilan University and Emory University Working Paper; and: Levy, D., D. Lee, H. Chen, R. Kauffman, 
and M. Bergen (2007), “Price Points and Price Rigidity,“ Bar-Ilan University and Emory University 

Working Paper. 
.  באחד המחקרים האחרונים שלי בחנתי את מידת המודעות של הצרכנים הישראליים למחירי המוצרים שהם קונים 53

ברק למחירי המוצרים -גן מודעים פחות בהשוואה לתושבי בני-תושבי גבעתיים ורמת: הממצא המרכזי מאשר טענה זו
 . שהם קונים ברשתות שיווק
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הקמעונאים , משום שכדי לקיים את דרישות החוק?  מדוע כל הצרכנים משלמים עבור החוק

 דורשת רק שנייה אחת או הדבקת תווית מחיר על פריט בודד אומנם: צריכים להקצות  לכך מקורות

ועקב  הדרישה  בחוק , אולם רשתות שיווק וסופרמרקטים מוכרים מיליוני פריטים מדי שנה, שתיים

תהא זו טעות לחשוב  שהקמעונאים . עלויות אלו מצטברות, להדבקת תווית על כל אחד מהפריטים

ראליות מגלגלות עלויות רשתות שיווק יש: ההיפך הוא הנכון. הישראלים יספגו בעצמם עלויות אלו

תורים ארוכים (אלו על הצרכנים במונחים של מחירים גבוהים יותר ובמונחים של איכות השירות 

וכל ,   )מילוי החסר על המדפים, מחסור במוצרים על המדפים, מספר קופות פעילות נמוך יותר, יותר

  .הצרכנים משלמים מחירים גבוהים אלו

  

ומוכן להמשיך , שהוא משלם מכספו ומזמנו עבור חוק סימון המחיריםכל עוד הצרכן הישראלי יודע 

אני מוכן "אין כל פסול בטענה . אין בכך פסול או חוסר רציונאליות, ולשלם עבור החוק גם בעתיד

אין ספק שיהיו ."  נוספים בכדי שהקמעונאים ידביקו תוויות מחירים על כל פריט ופריט5%לשלם 

י קטעי עיתונות המתארים את "אבל מצב זה שונה מהמצב המתואר ע.  צרכנים בעלי  העדפות כאלו

 מהנשאלים רוצים 89%- נמצא ש... י"בסקר שנערך ע: "ההעדפה של הצרכנים הישראלים באופן הבא

ההנחה הסמויה היא שלחוק סימון , כשצבור הצרכנים נשאל באופן כזה."  חוק סימון מחירים

כמה הצרכן הישראלי מוכן לשלם :שצריך לשאול בסקר היא השאלה הנכונה .  מחירים אין עלויות

במצב זה  על המחוקק לשקול באיזו מידה מועיל החוק בהשוואה ?   מחוק סימון מחיריםתכדי ליהנו

  .לתוספת במחיר המוצר כתוצאה מגלגול עלויות הסימון על הצרכן 

  

ברור שבדרך .  בידי הצרכןזוהי שאלה של הכמות האופטימאלית של האינפורמציה ש, בסופו של דבר

אולם טענה זו אינה נכונה באופן . כלל יותר אינפורמציה עדיפה על פני פחות אינפורמציה

אך  אם לאינפורמציה יש , היא אמנם  נכונה בעולם שבו האינפורמציה מסופקת חינם. אוניברסאלי

בעלות התשובה תלויה ? אז צריך לשאול מהי כמות האינפורמציה האופטימאלית, מחיר

ב חוק סימון מחירים מביא לעליית "הסקירה שלעיל העלתה  שבארה. האינפורמציה ובתועלת שלה

 יותר רק 10%האם כל הצרכנים האמריקאים היו מוכנים לשלם .   בממוצע10%-מחירים של כ

אל , ולכן. שלילית , קרוב לוודאי ,  התשובה לשאלה זו הינה?  בשביל תוויות מחירים על הפריטים

הדבקת תוויות מחירים על כל .  רכן הישראלי להניח ששירות הדבקת תוויות מחירים ניתן בחינםלצ

לכן על . מגלגלים עלויות אלו על הצרכנים ,קרוב לוודאי,והקמעונאים, יותפריט ופריט כרוכה בעלו

  .הצרכנים  לדעת שהם משלמים עבור שירות זה של סימון המחיר על המוצר 

  

  



  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________סיכום ומסקנות סיכום ומסקנות 

 

129129
  

  

  

חוסר תחרותיות מספקת בשוק  שיש צורך בחוק סימון מחירים בישראל היא אחת הסיבות לכך

  חוסר תחרות זה מביא לידי כך שהקמעונאים לא מתחשבים מספיק ברצונות .הקמעונאי הישראלי

הקמעונאים הישראלים , ב ובמדינות שוק מפותחות אחרות"שלא כמו בארה.  ובחששות הצרכנים

גישה זו של הקמעונאים היא אחת הסיבות ." הצרכן תמיד צודק"אינם מונעים על פי  מדיניות של 

הצבור רואה את הקמעונאים כמי שמטרתם היחידה . לחוסר האמון ההדדי בין הצרכנים וקמעונאים

זה לא מפתיע לאור . ולא משנה באיזה מחיר, לקחת מהצבור כמה שיותר, היא להרוויח כמה שיותר

כשהם משווקים מוצרים " נתפסים"ם לעיתים קרובות מדי ישראליי) ויצרנים(העובדה שקמעונאים 

, מבלי שהם דואגים ליידע את צבור הקונים על השינוי, באותו מחיר אבל  בתכולה נמוכה מבעבר

כפי שהם נוהגים לעשות כאשר הם , באמצעות פרסום השינוי באותיות גדולות ובשלטים צבעוניים

ותופעות , DOWNSIZING או WEIGHOUTם הידועה בש, תופעה זו. מציעים מבצעים שונים

  .מגדילות את חוסר האמון של צבור הצרכנים ברשתות השיווק, דומות לה

  

מה יעשו היצרנים והקמעונאים אם חוק סימון , הדילמה שבפניו עומד המחוקק היא השאלה

ת החיסכון בעלויוהאם הקמעונאים יגלגלו  על הצרכנים את ?  מחירים יבוטל בחלקו או במלואו

גלגלו , כנראה, כפי שהם,  כתוצאה מביטול הדרישה לסימון מחירים על כל פריט ופריטשייגרם להם

  ?  של חוק סימון המחיריםהעלויותאת 

  

בעולם לא תחרותי אין שום מכניזם שיכול להבטיח שאם מבטלים את .  לא בהכרח: התשובה היא

עקב החיסכון בהוצאות  (הקמעונאים עלויות התפעול הנמוכות שמהם ייהנו , חוק סימון המחירים

, תבאנה  תועלת כלשהי לצרכנים במונחים של מחירי צרכן נמוכים יותר) סימון מחיר על המוצר

רק תחרות אמיתית בין .  'וכד, בקופות בשעות העומס, בתורים קצרים יותר, בשירות טוב יותר

 מהחיסכון שביטול או צמצום רשתות שיווק וקמעונאים אחרים יכולה להבטיח שגם הצרכנים ייהנו

  .משמעותי של חוק סימון מחירים יכול להביא
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  נספחים
  

  חוק סימון מחירים של מדינות האיחוד האירופי   .1' נספח מס

  חוק סימון מחירים של אירלנד  . 2' נספח מס

  , קמעונאים וסיטונאים באירלנדי"ח על כללי שימוש במערכות סורקים ע"דו.   3'  מסנספח

Scanning Code of Practice for Retailers and Wholesalers, European Article Numbering 

and Office of the Director of Consumer Affairs, Ireland 

  2004 עד 1999-חוק סימון מחירים של אנגליה שהיה בתוקף מ.   4' נספח מס

  מון מחירים של פינלנדחוק סי.   5' נספח מס

  ב"ארה, חוק סימון מחירים של מדינת מישיגן  . 6' נספח מס

  ב"ארה, וסטס'חוק סימון מחירים של מדינת מסצ  . 7' נספח מס

  ב"ארה, חוק סימון מחירים של מדינת קונטיקט  . 8' נספח מס

  ב "ארה, מדינת ניו יורק, לבניחוק סימון מחירים של מחוז א  . 9' נספח מס

  ב"ארה, מדינת ניו יורק, חוק סימון מחירים של מחוז ארי. 10' ספח מסנ

  ב"ארה, מדינת ניו יורק, חוק סימון מחירים של מחוז סופוק. 11' נספח מס

  ב"ארה, מדינת ניו יורק, חוק סימון מחירים של מחוז סנט לורנס. 12' נספח מס

  קנדה, חוק סימון מחירים של מחוז קוויבק. 13' נספח מס

  פיליפיניםחוק סימון מחירים של . 14' ח מסנספ

, מדינת ניו יורק, רשימת קנסות שהוטלו על מפרי חוק סימון מחירים במחוז סופוק. 15' נספח מס

  ב"ארה

  

  
  :להלן קישור לקובץ הנספחים
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DIRECTIVE 98/6/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL

of 16 February 1998

on consumer protection in the indication of the prices of products offered to
consumers

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF

THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 129a(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the Economic and Social
Committee (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 189b of the Treaty (3), in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on 9 December
1997,

(1) Whereas transparent operation of the market and
correct information is of benefit to consumer protec-
tion and healthy competition between enterprises
and products;

(2) Whereas consumers must be guaranteed a high level
of protection; whereas the Community should con-
tribute thereto by specific action which supports and
supplements the policy pursued by the Member
States regarding precise, transparent and unam-
biguous information for consumers on the prices of
products offered to them;

(3) Whereas the Council Resolution of 14 April 1975 on
a preliminary programme of the European Economic
Community for a consumer protection and informa-
tion policy (4) and the Council Resolution of 19 May
1981 on a second programme of the European
Economic Community for a consumer protection
and information policy (5) provide for the establish-
ment of common principles for indicating prices;

(4) Whereas these principles have been established by
Directive 79/581/EEC concerning the indication of
prices of certain foodstuffs (6) and Directive
88/314/EEC concerning the indication of prices of
non-food products (7);

(5) Whereas the link between indication of the unit
price of products and their pre-packaging in pre-
established quantities or capacities corresponding to
the values of the ranges adopted at Community level
has proved overly complex to apply; whereas it is
thus necessary to abandon this link in favour of a
new simplified mechanism and in the interest of the
consumer, without prejudice to the rules governing
packaging standardisation;

(6) Whereas the obligation to indicate the selling price
and the unit price contributes substantially to im-
proving consumer information, as this is the easiest
way to enable consumers to evaluate and compare
the price of products in an optimum manner and
hence to make informed choices on the basis of
simple comparisons;

(7) Whereas, therefore, there should be a general obliga-
tion to indicate both the selling price and the unit
price for all products except for products sold in
bulk, where the selling price cannot be determined
until the consumer indicates how much of the
product is required;

(8) Whereas it is necessary to take into account the fact
that certain products are customarily sold in quantit-
ies different from one kilogramme, one litre, one
metre, one square metre or one cubic metre; whereas
it is thus appropriate to allow Member States to
authorise that the unit price refer to a different single
unit of quantity, taking into account the nature of
the product and the quantities in which it is cus-
tomarily sold in the Member State concerned;

(9) Whereas the obligation to indicate the unit price
may entail an excessive burden for certain small
retail businesses under certain circumstances;
whereas Member States should therefore be allowed
to refrain from applying this obligation during an
appropriate transitional period;

(1) OJ C 260, 5. 10. 1995, p. 5 and
OJ C 249, 27. 8. 1996, p. 2.

(2) OJ C 82, 19. 3. 1996, p. 32.
(3) Opinion of the European Parliament of 18 April 1996 (OJ C

141, 13. 5. 1996, p. 191). Council Common Position of 27
September 1996 (OJ C 333, 7. 11. 1996, p. 7) and Decision of
the European Parliament of 18 February 1997 (OJ C 85, 17. 3.
1997, p. 26). Decision of the European Parliament of 16 De-
cember 1997 and Decision of the Council of 18 December
1997.

(4) OJ C 92, 25. 4. 1975, p. 1.
(5) OJ C 133, 3. 6. 1981, p. 1.

(6) OJ L 158, 26. 6. 1979, p. 19. Directive as last amended by
Directive 95/58/EC (OJ L 299, 12. 12. 1995, p. 11).

(7) OJ L 142, 9. 6. 1988, p. 19. Directive as last amended by
Directive 95/58/EC (OJ L 299, 12. 12. 1995, p. 11).
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(10) Whereas Member States should also remain free to
waive the obligation to indicate the unit price in the
case of products for which such price indication
would not be useful or would be liable to cause
confusion for instance when indication of the quant-
ity is not relevant for price comparison purposes, or
when different products are marketed in the same
packaging;

(11) Whereas in the case of non-food products, Member
States, with a view to facilitating application of the
mechanism implemented, are free to draw up a list
of products or categories of products for which the
obligation to indicate the unit price remains ap-
plicable;

(12) Whereas Community-level rules can ensure homo-
genous and transparent information that will benefit
all consumers in the context of the internal market;
whereas the new, simplified approach is both neces-
sary and sufficient to achieve this objective;

(13) Whereas Member States must make sure that the
system is effective; whereas the transparency of the
system should also be maintained when the euro is
introduced; whereas, to that end, the maximum
number of prices to be indicated should be limited;

(14) Whereas particular attention should be paid to small
retail businesses; whereas, to this end, the Commis-
sion should, in its report on the application of this
Directive to be presented no later than three years
after the date referred to in Article 11(1), take par-
ticular account of the experience gleaned in the ap-
plication of the Directive by small retail businesses,
inter alia, regarding technological developments and
the introduction of the single currency; whereas this
report, having regard to the transitional period
referred to in Article 6, should be accompanied by a
proposal,

HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

The purpose of this Directive is to stipulate indication of
the selling price and the price per unit of measurement of
products offered by traders to consumers in order to
improve consumer information and to facilitate com-
parison of prices.

Article 2

For the purposes of this Directive:

(a) selling price shall mean the final price for a unit of the
product, or a given quantity of the product, including
VAT and all other taxes;

(b) unit price shall mean the final price, including VAT
and all other taxes, for one kilogramme, one litre, one
metre, one square metre or one cubic metre of the
product or a different single unit of quantity which is
widely and customarily used in the Member State
concerned in the marketing of specific products;

(c) products sold in bulk shall mean products which are
not pre-packaged and are measured in the presence of
the consumer;

(d) trader shall mean any natural or legal person who
sells or offers for sale products which fall within his
commercial or professional activity;

(e) consumer shall mean any natural person who buys a
product for purposes that do not fall within the sphere
of his commercial or professional activity.

Article 3

1. The selling price and the unit price shall be in-
dicated for all products referred to in Article 1, the indica-
tion of the unit price being subject to the provisions of
Article 5. The unit price need not be indicated if it is
identical to the sales price.

2. Member States may decide not to apply paragraph 1
to:

— products supplied in the course of the provision of a
service,

— sales by auction and sales of works of art and antiques.

3. For products sold in bulk, only the unit price must
be indicated.

4. Any advertisement which mentions the selling price
of products referred to in Article 1 shall also indicate the
unit price subject to Article 5.

Article 4

1. The selling price and the unit price must be unam-
biguous, easily identifiable and clearly legible. Member
States may provide that the maximum number of prices
to be indicated be limited.

2. The unit price shall refer to a quantity declared in
accordance with national and Community provisions.
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Where national or Community provisions require the
indication of the net weight and the net drained weight
for certain pre-packed products, it shall be sufficient to
indicate the unit price of the net drained weight.

Article 5

1. Member States may waive the obligation to indicate
the unit price of products for which such indication
would not be useful because of the products’ nature or
purpose or would be liable to create confusion.

2. With a view to implementing paragraph 1, Member
States may, in the case of non-food products, establish a
list of the products or product categories to which the
obligation to indicate the unit price shall remain ap-
plicable.

Article 6

If the obligation to indicate the unit price were to consti-
tute an excessive burden for certain small retail businesses
because of the number of products on sale, the sales area,
the nature of the place of sale, specific conditions of sale
where the product is not directly accessible for the
consumer or certain forms of business, such as certain
types of itinerant trade, Member States may, for a trans-
itional period following the date referred to in Article 11
(1), provide that the obligation to indicate the unit price
of products other than those sold in bulk, which are sold
in the said businesses, shall not apply, subject to Article
12.

Article 7

Member States shall provide appropriate measures to
inform all persons concerned of the national law trans-
posing this Directive.

Article 8

Member States shall lay down penalties for infringements
of national provisions adopted in application of this
Directive, and shall take all necessary measures to ensure
that these are enforced. These penalties must be effective,
proportionate and dissuasive.

Article 9

1. The transition period of nine years referred to in
Article 1 of Directive 95/58/EC of the European Par-
liament and of the Council of 29 November 1995

amending Directive 79/581/EEC on consumer protection
in the indication of the prices of foodstuffs and Directive
88/314/EEC on consumer protection in the indication of
the prices of non-food products (1) shall be extended until
the date referred to in Article 11(1) of this Directive.

2. Directives 79/581/EEC and 88/314/EEC shall be
repealed with effect from the date referred to in Article 11
(1) of this Directive.

Article 10

This Directive shall not prevent Member States from
adopting or maintaining provisions which are more
favourable as regards consumer information and com-
parison of prices, without prejudice to their obligations
under the Treaty.

Article 11

1. Member States shall bring into force the laws, regu-
lations and administrative provisions necessary to comply
with this Directive not later than 18 March 2000. They
shall forthwith inform the Commission thereof. The
provisions adopted shall be applicable as of that date.

When Member States adopt these measures, they shall
contain a reference to this Directive or shall be accom-
panied by such reference at the time of their official
publication. The methods of making such reference shall
be laid down by Member States.

2. Member States shall communicate to the Commis-
sion the text of the provisions of national law which they
adopt in the field governed by this Directive.

3. Member States shall communicate the provisions
governing the penalties provided for in Article 8, and any
later amendments thereto.

Article 12

The Commission shall, not later than three years after the
date referred to in Article 11(1), submit to the European
Parliament and the Council a comprehensive report on
the application of this Directive, in particular on the
application of Article 6, accompanied by a proposal.

(1) OJ L 299, 12. 12. 1995, p. 11.
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The European Parliament and the Council shall, on this
basis, re-examine the provisions of Article 6 and shall act,
in accordance with the Treaty, within three years of the
presentation by the Commission of the proposal referred
to in the first paragraph.

Article 13

This Directive shall enter into force on the day of its
publication in the Official Journal of the European
Communities.

Article 14

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 16 February 1998.

For the European Parliament

The President

J. M. GIL-ROBLES

For the Council

The President

J. CUNNINGHAM
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 אירלנדחוק סימון מחירים של 



S.I. No. 639 of 2002 
European Communities 

(Requirements to Indicate Product 
Prices) Regulations 2002 

 

I, Mary Harney, Minister for Enterprise, Trade and Employment, in exercise of the powers conferred on me 
by section 3 of the European Communities Act, 1972 (No. 27 of 1972) and for the purpose of giving effect 
to Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 19981, hereby make the 
following regulations: 

 

1. (1) These Regulations may be cited as the European Communities    
  (Requirements to Indicate Product Prices) Regulations 2002. 

 

 (2) These Regulations shall come into operation on the 1st day  

of  March 2003.  

 

2. (1) In these Regulations - 

“advertisement” means an advertisement promoting the sale of a product but does not include an 
advertisement promoting the sale of a product by means of a distance contract, catalogue, price list, 
container or label; 

 

“consumer” means a natural person who buys a product for purposes that do not fall within the sphere of 
his or her commercial or professional activity; 

 

“Directive” means Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 
on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers; 

 

“Director” means the Director of Consumer Affairs; 

 

“distance contract” means a contract for the sale of a product entered into by a trader and a consumer by 
any means, or in any manner, not involving those persons being present together; 

 

“itinerant trader” means a trader who, as a pedestrian, or from a train, aircraft, vehicle, ship, stall, barrow or 
other mobile sales unit, offers products to consumers other than by means of pre-printed material; 

                                                           
1 O.J. No. L 80,18.3.98, p. 27 



 

“net drained weight” means the weight of a solid food product contained in a liquid medium (within the 
meaning of paragraph 4 of Article 8 of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the 
Council relating to the labelling, presentation and  advertising of foodstuffs2); 

 

“premises” includes any building, shop, store, dwelling, kiosk, temporary construction, or an area in any of 
the foregoing in which trading is carried on pursuant to a franchise or concession; 

 

“products sold in bulk” means products which are not pre-packaged and are measured in the presence of the 
consumer; 

 

“selling price” means the final price in euro, including value-added tax and all other taxes, for a unit of a 
product, or a given quantity of a product; 

  

“trader” means any natural or legal person who sells or offers for  sale products which fall within the 
sphere of his or her commercial or professional activity; 

 

“unit price” means the final price in euro, including value-added  tax and all other taxes, for one 
kilogram, one litre, one metre, one square metre or one cubic metre of a product or, in respect of a product 
mentioned in the first column of the Schedule, the final  price in euro, including value-added tax and 
all other taxes, for the number of units specified in the second column of the Schedule opposite such 
mention. 

 

 (2) In these Regulations - 

 

(a) a reference to a Regulation or the Schedule is a reference to a Regulation of, or the Schedule to, 
these Regulations, unless it is indicated that reference to some other provision is intended, and 

 

(b) a reference to a paragraph or a subparagraph is a reference to the paragraph or subparagraph of the 
provision in which the reference occurs, unless it is indicated that reference to some other provision is 
intended. 

 

(3) A word or expression that is used in these Regulations and is also used in the Directive has, unless 
the contrary intention appears, the same meaning in these Regulations as it has in the Directive. 

 

3. These Regulations do not apply to - 

 

(a) products supplied in the course of the provision of a service, and 

 

(b) sales by auction or sales of works of art and antiques. 
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4. (1) Subject to paragraph (2), where a trader indicates that a product is or may be for    

sale to a consumer, he or she shall indicate the selling price of that product in accordance with these 
Regulations. 

 

 (2) Paragraph (1) does not apply in respect of - 

 

(a) products sold in bulk, or 

 

(b) an advertisement for a product. 

 

 (3) A person who contravenes this Regulation is guilty of an offence. 

 

 

5. (1) Subject to paragraphs (2) and (3) and (4), where a trader indicates that a  

product is or may be for sale to a consumer, he or she shall indicate the unit price of the product in 
accordance with these Regulations. 

 

Paragraph (1) does not apply in relation to a product - 

 

(a) which is pre-packaged with a content equal to or less than 50 grams or 50 millilitres; 

 

(b) the selling price of which is not related to the quantity of that product being offered for sale; 

 

(c) the unit price of which is identical to its selling price;  

 

(d) the selling price of which has been reduced from the usual price at which it is sold on account of 
its damaged  condition or the danger of its deterioration; 

 

(e) which comprises an assortment of different items sold in a single package; 

 

(f) which is sold from an automatic dispenser or a vending machine  from which different products 
are offered for sale, or 

 

(g) which is sold other than in bulk - 

 

(i) in a premises in which the trader does not make use of equipment for printing shelf edge labels or 
equipment for point of sale scanning, or 



 

by an itinerant trader.  

 

 

Any question as to whether the selling price of a product is related to the quantity of that product being 
offered for sale shall be determined by the Director. 

 

Paragraph (1) applies in relation to an advertisement for a product except where – 

 

(a) the selling price of the product is not indicated in the advertisement, or 

 

(b) the advertisement is: 

(i) solely aural, 

(ii) broadcast on television, or 

(iii) shown in a cinema. 

 

A person who contravenes this Regulation is guilty of an offence. 

  

 6. (1) A trader shall ensure that the indication of the selling price and where 

appropriate, the unit price of a product offered by him or her to consumers or to prospective consumers is – 

 

 (a)       unambiguous, easily identifiable as referring to that     product, 

 

(b) clearly visible and legible to prospective customers, and 

(c) in proximity to the product or, in the case of a product for sale by distance contract, to the 
description of the product. 

 

(2) Where a trader offers products for sale at less than the selling price or the unit price previously 
applicable, the indication of the reduced prices in accordance with these Regulations may be effected by 
reference to a reduction of the prices by a fraction or percentage of the previous prices indicated by a 
general notice or any other visible means if the particulars of the reduction are - 

 

(a) unambiguous and easily identifiable as referring to those products; and 

 

(b) clearly visible and legible to prospective consumers. 

 

(3) A person who contravenes paragraph (1) is guilty of an offence. 

 

 



7. (1) Where a pre-packaged solid food product is offered for sale in a liquid  

medium - 

 

(a) it shall be sufficient to indicate in accordance with these Regulations the unit price of the net 
drained weight; and 

 

(b) if the unit price of the net weight is also indicated in accordance with these Regulations, the trader 
concerned shall ensure that it shall be clear to which weight each unit price refers. 

 

A person who contravenes this Regulation is guilty of an offence. 

 

8. (1) Where, in the opinion of the Director, a trader is contravening or has contravened these 
Regulations, the Director may apply to the Circuit Court for an order requiring the trader to do or to refrain 
from doing anything the doing or refraining from the doing of which is, in the opinion of the Director, 
necessary or expedient to ensure compliance by the trader with these Regulations. 

 

On the hearing of an application under paragraph (1) (“an application”) the Circuit Court may make an 
order under that paragraph or an order refusing the application or making such other provision as it 
considers appropriate. 

 

The Director shall cause notice of the intention to make an application to be given to the trader concerned 
and to be published in Iris Oifigiúil and in at least 2 national newspapers and in any other manner that the 
Circuit Court may direct. 

 

Every person claiming to have an interest in an application shall be entitled to appear before and be heard 
by the Circuit Court on the hearing of the application. 

 

On an application, it shall not be necessary for the Director to prove – 

 

actual loss or damage, or 

 

recklessness or negligence on the part of the trader concerned. 

 

On an application, the onus of proving compliance with these Regulations shall be on the trader concerned. 

 

On an application, the Circuit Court shall take account of all the interests involved and in particular the 
public interest. 

 

Paragraph (1) is without prejudice to the right of a consumer to invoke the provisions of these Regulations 
in any case before a court. 

 



Without prejudice to the power of the Circuit Court to enforce an order made under this section, a person 
who contravenes such an order is guilty of an offence. 

  

9. (1) The Director may appoint persons to be authorised officers for the purposes of these 
Regulations. 

 

(2) An authorised officer when exercising a power under these Regulations shall, if so requested by a 
person affected, produce to the person evidence in writing of his or her appointment as an authorised 
officer. 

 

(3) The Director may revoke the appointment of an authorised officer. 

 

(4) An authorised officer may, for the purposes of these Regulations and the Directive - 

 

(a) at all reasonable times enter a premises, if there are reasonable grounds for believing that any 
trade, business or profession involving the sale of products to consumers is carried on there and search the 
premises and inspect any products, indications of selling prices or unit prices or records found there, 

 

(b) secure for later inspection any such records or any part of the premises in which such records are 
kept or there are reasonable grounds for believing that such records are kept, 

 

(c) inspect and take copies of, or of extracts from, any such records (including in the case of such 
records  in a non-legible form a copy of, or of an extract, from such records in a permanent, legible form), 

 

(d) require any person who is carrying on the trade, business or profession or any of his or her 
employees to produce to the officer any such records relating to the trade business or profession in his or 
her possession or procurement and, in the case of any such records in a non-legible form, to reproduce them 
in a permanent, legible form or to give to the officer such information within his or her knowledge or 
procurement as he or she may reasonably require in relation to any entries in such records, 

 

(e) inspect and copy or extract information from any data (within the meaning of the Data Protection 
Act 1988 (No. 25 of 1988)) found or produced to the officer under this Regulation, 

 

(f) remove and retain any such records for such period as may be reasonable for further examination 
and copying, 

 

(g) require a person found on the premises to give to the officer any information within his or her 
knowledge or procurement which the officer may reasonably require in regard to the trade, business or 
profession being carried on there or in regard to the persons carrying it on or their employees, 

 

(h) require any person by or on whose behalf data equipment is or has been used on the premises or 
any person having charge of, or otherwise concerned with the operation of, such data equipment or any 
associated apparatus or material, to afford to the officer all reasonable assistance in relation thereto, 



 

(i) require any other person employed in connection with the trade, business or profession to give to 
the officer any information within his or her knowledge or procurement which the officer may reasonably 
require in regard to the trade, business or profession and to produce to the officer any records which are in 
that person’s possession or control. 

 

(5) An authorised officer shall not, without the consent of the occupier, enter a premises, or a part of a 
premises, used as a dwelling unless he or she has obtained a warrant from the District Court under 
Regulation 10 authorising such entry. 

 

(6) An authorised officer may, if he or she considers it necessary, be accompanied by a member of the 
Garda Síochána when exercising any powers conferred on an authorised officer by these Regulations. 

 

(7) A person who obstructs or interferes with an authorised officer in the exercise of his or her powers 
under these Regulations or gives to an authorised officer information that is, to his or her knowledge, false 
or misleading or who does not comply with a requirement of such an officer under these Regulations is 
guilty of an offence. 

 

10. If a judge of the District Court is satisfied on the sworn information of an authorised officer that 
there are reasonable grounds for believing that information required by an authorised officer under these 
Regulations is held on any premises, or a part of any premises, occupied as a dwelling, the judge may issue 
a warrant authorising an authorised officer, accompanied, if appropriate, by other authorised officers, or a 
member or members of the Garda Síochána at any time or times within one month from the date of issue of 
the warrant, on production if so requested of the warrant, to enter, if need be by the use of reasonable force, 
the premises or the part of the premises and there exercise all or any of the powers conferred on an 
authorised officer under Regulation 9. 

 

11. Where an offence under these Regulations has been committed by a body corporate and is proved 
to have been committed with the consent or connivance of or to be attributable to any neglect on the part of 
a person being a director, manager, secretary or other officer of the body corporate, or a person who was 
purporting to act in any such capacity, that person as well as the body corporate is guilty of an offence and 
is liable to be proceeded against and punished as if he or she were guilty of the first-mentioned offence. 

 

12. (1) An offence under these Regulations may be prosecuted by the Director. 

 

(2) A person guilty of an offence under these Regulations is liable on summary conviction to a fine 
not exceeding €3,000. 

 

13. The following Regulations are revoked: 

 

the Retail Prices (Potatoes) Display Order 1977 (S.I. No. 11 of 1977), 

 

the Retail Prices (Food) Display Order 1977 (S.I. No. 127 of 1977), 

 



(c) the European Communities (Requirements to Indicate Product Prices) Regulations 2001 (S.I. No. 
422 of 2001). 



SCHEDULE  

Regulation 2 

 

Relevant units of quantity for specific products for the purpose of the definition of  

“unit price” in Regulation 2 

 

PRODUCT UNITS OF QUANTITY 

Wines, sparkling wine, liquer wine, fortified wine 75cl 

Spirits as defined by Article 1 of Council Regulation 
(EEC) No.1576/89 of 29 May 1989 laying down 
general rules on the definition, description and 
presentation of spirit drinks 

70cl 

 

 

 

 

 

 

   GIVEN  under my Official Seal 

this  20th  of December 2002 

 

  

     Mary Harney                

      Minister for Enterprise, Trade and 

Employment 



EXPLANATORY NOTE 

 

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.) 

 

These Regulations replace the European Communities (Product Prices) Regulations 2001, S.I. 422 of 2001, 
which gave effect to Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 
on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers.  The Regulations 
apply to most products offered for sale by traders to consumers.  Subject to the exceptions specified, where 
traders indicate that a product is or may be for sale to consumers, they are required to indicate the selling 
price and the unit price of that product in accordance with the provisions of the Regulations.  The indication 
of the selling price and of the unit price must be clearly visible.  The Regulations are enforced by the 
Director of Consumer Affairs. 
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The Scanning Code of Practice for Retailer and Wholesalers was produced by the Retail and 

Wholesale members of EAN Ireland. 

The Scanning Code of Practice outlines procedures for the use of bar coding and scanning 

in retail and wholesale outlets. The procedures described are not legal requirements but are 

strongly recommended by EAN Ireland and are based on the practical experience of 

retailers. 

The Price Seen is the Price paid
The basic premise to the Scanning Code of Practice is that the price displayed on the shelf 

edge label equals the price charged at the checkout. 

This is a safeguard for the consumer and its successful implementation will ensure that 

consumer confidence in scanning is maintained. 

Adherence to these procedures will also help retailers to establish and maintain a good 

ongoing relationship with Inspectors from the Office of the Director of Consumer Affairs.

The Scanning Code of Practice has been discussed with the Department of Enterprise, 

Trade and Employment and is endorsed by the Office of the Director of Consumer Affairs. 

EAN Ireland retains responsibility for the Scanning Code of Practice.
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Scanning at retail level was first introduced in Ireland more that seventeen years ago, and is 

now being used in over 2,000 grocery retail outlets throughout the country. The code has 

involved a major change in how goods are presented and sold in retail outlets. 

In December 2002, the Tanaiste signed the European Communities (Requirements to 

Indicate Product Prices) Regulations 2002 into law. The new Regulations, came into effect 

on 1st March 2003. They replaced the 2001 Regulations and were introduced because the 

original legislation needed modifications to make them clearer and more easily 

enforceable. The 2002 Regulations apply to all goods including basic foodstuffs and 

household items. These Regulations place the onus on retailers to provide clear and 

unambiguous information as to what price they are charging the consumer for any given 

product.  Unit pricing also makes it easier for the consumer to make accurate and speedy 

price comparisons between competing products, which are sold by quantity. The new 

Regulations apply to all traders whether they are selling in the local store, by mail-order 

catalogue or over the internet. 

I am pleased that particular emphasis is being given to the requirements of the Product 

Prices legislation in the Code.    

I believe that the EAN Ireland Scanning Code of Practice for Retailers and Wholesalers has 

been and will continue to be a major factor in ensuring that scanning is accepted. Under 

the code, procedures have been put in place to protect the customer, with subscribers to the 

code being required to have systems in place to ensure that:

the price seen is the price paid 

price information is provided at the location of the product (or on the product), at the 

cash point and on the till receipt.

Of course, it is one thing to have systems - it is another to have them work. I am pleased to 

see that there are procedures for investigating complaints and would hope that as time 

goes on we will see fewer and fewer complaints about incorrect charging. In this regard 

there should never be an acceptable level of error. Indeed my office is actively striving to 

ensure that the consumer is not mislead or overcharged.  It is my belief that co-operation 

between ODCA and EAN Ireland will deliver a better deal to the customer with consequent 

satisfaction to the retailer.

Finally, I would like to pay tribute to all at EAN Ireland for their work in promoting and 

developing the Code.

Carmel Foley

Director of Consumer Affairs

 ENDORSEMENT
FROM THE DIRECTOR OF CONSUMER AFFAIRS
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Regulations on Price Display
According to Statutory Instrument S.I. 639 of 2002, the European Communities 
(Requirements to Indicate Product Prices) Regulations 2002, it is a legal obligation to 
indicate not only the selling price of a product offered to consumers, but its unit price. The 
unit price, in simple terms, is the final selling price of an item, including all applicable taxes, 
stated in the most appropriate standard measure such as kilogram, litre or metre for 
example. 

The function of these Regulations is to enable the consumer to make valid comparisons 
between similar products. The Regulations should improve consumer protection by giving 
greater price transparency.

In scanning stores the majority of items are not individually priced and shelf edge labels are 
the most commonly used method to indicate this information.

In brief S.I. 639 stipulates that:
Where a product is or may be for sale, the selling price of that product shall be 
indicated.
Where a product is or may be for sale, the unit price of that product shall be indicated.
The selling price and/or unit price (if appropriate) of a product must be indicated in an 
unambiguous manner, be easily identifiable as relating to the product, be clearly visible 
and legible to prospective customers.
The indication of the selling price and unit price should be in proximity to the product.

Certain products, services and methods of sale and packaging are exempt from these 
regulations. Full details of these exemptions are outlined in S.I. 639. An offence under 
these Regulations may be prosecuted by the Director of Consumer Affairs and a person so 
guilty is liable on summary conviction to a fine not exceeding    3,000. Copies of S.I. 639 of 
2002 may be obtained from the Government Publications Office (see page 16 for contact 
details).

The information content of shelf-edge labels must be clear and concise. Item description, 
size/weight should be given in addition to the total price and unit price. The position of shelf 
edge labels should relate to the item by fixing them firmly in place either by shelf edge 
design or by use of an appropriate adhesive or through use of tags which are not easily 
moved.

Out of Stock
If a particular item is out of stock, leaving a gap on the shelf, the space should not be filled 
with another item unless the shelf edge label is changed in advance. If an item is out of 
stock it is suggested that a label stating "Sorry out of stock" be placed over the shelf edge 
label.
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AND SHELF EDGE LABELS
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Considerable time and investment has been made in systems to ensure there is a shelf edge 

label on display for every product. Currently in use are a range of plastic shelf edge strips to 

hold labels, that are designed and made to suit most variations of shelves, racks, displays or 

stands ensuring the correct positioning of the shelf edge labels in relation to the products 

they represent.

To continue to maintain the highest possible standards of price display, any shelves, stands, 

racks or coolers used, must come fitted with the facility to hold shelf edge labels. There are 

several considerations that need to be addressed by the manufacturers and suppliers of 

these display units to achieve this successfully.

These are:
1.  A shelf edge label holder should accommodate most variations of shelf edge labels.

2. For refrigerated units the shelf edge label holder must be able to withstand the 

environment, normal use and maintenance of the unit.

3. The shelf-edge label holders should always harmonise with the style and finish of the 

display unit.

4. Free standing display systems made of a paperboard based material must have a 

facility for shelf edge labels.

5. Display systems that use peg hooks or euro hooks must have the facility to display a 

shelf edge label at the front of the product being sold. Any other pricing system used 

with this merchandising system should be discussed and agreed with the retailer.

The design of any display system should allow the shelf edge label to be positioned correctly 

ensuring that the customer can see the information clearly and associate it with the 

corresponding product.

In the case of a display unit where it is not possible to apply shelf edge labels, a store price 

list must be visible and accessible to consumers. This is applicable to display units typically 

used for the sale of greeting cards and confectionery items.

If the size of an item or its method of display make it impossible to display a shelf-edge 

label or other price indication which can be clearly related to that item then the item itself 

should be price marked.
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Price increases should not be applied during trading hours except in exceptional 

circumstances. These circumstances could include the correction of a genuine mistake, 

abnormal circumstances on a particular trading day or where the trading pattern makes it 

impossible e.g. 24 hour stores.

When implementing a price increase during trading hours, staff must ensure that the shelf-

edge label price is increased before the computer file price is increased. This will ensure 

that customers are not charged a higher price than that indicated when the customer 

selected the item.

All price increases effected outside trading hours should be checked to ensure that shelf-

edge prices and computer prices are in line at the start of the trading day.

Adequate notice should be given to store management of price increases applied by central 

management. This is to ensure that price and label management at store level can be 

carried out effectively.

In the event of a price error, information identifying the cause of an error may be required 

by inspectors from the Office of the Director of Consumer Affairs or by EAN Ireland. 

Scanning systems should record all price changes implemented, including dates and times, 

for error identification and audit purposes.
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 PRICE DECREASES
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Price decreases may be applied at any time but are best implemented outside of trading hours.

Price decreases effected outside of trading hours should be checked to ensure that shelf-

edge label prices and computer prices are in line at the start of the trading day.

Price decreases effected during trading hours must ensure that the computer file price 

decreases before the shelf-edge label price is decreased. This ensures that customers are 

not charged a higher price than that indicated when the item was selected.

Adequate notice should be given to store management of price decreases applied by 

central management. This is to ensure that price and label management at store level can 

be carried out effectively.

Store Policies and Procedures
In order to protect Customers interests and in an effort to ensure that “The price seen is the 

price paid” it is very important that all procedures relating to the production, positioning, 

changing and regular checking of shelf edge labels are documented as store policies. In 

addition it is vital that the completion of these checks are monitored and recorded on a 

regular basis. 

Specific attention is required to vulnerable areas where experience has shown that pricing 

errors are most likely to occur. These areas include: 

Shelf-edge labels for promotion items

Local prices for items where store management can alter centrally communicated prices

Products which are price marked at source. 

Multipacks
Retailers must ensure that multi-packs are bar coded in a manner that customers splitting 

items will not be charged the price of the multi-pack.  
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Specific attention to promotions is required both at the commencement and end of a 

promotion when price changes occur. Promotional material such as posters, leaflets, point 

of sale advertising as well as shelf-edge labels must be in line with the computer file price.

The start of the promotion should follow the procedures provided in "Price Decreases". 

Shelf-edge labels and promotional material must not be in place before the promotional 

price is activated in the computer file.

The end of the promotion should follow the procedures provided in the Price Increases 

section. In particular shelf-edge labels must be changed and promotional material must be 

removed before the computer file price is returned to the "normal" price.

Multiple Purchase Promotions which include more than one item should be checked to 

ensure that all relevant codes are correctly included and are in line with all promotional 

literature.

Money Off Vouchers or Coupons may include a bar code. Where this applies, the system 

should be checked to ensure that all such vouchers provide the appropriate price reduction.
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What constitutes a breach of the Code of Practice?

There are 2 possible instances in which a store may be held to be in breach of the 

Scanning Code of Practice.

1. A refusal to participate in the surveys which monitor adherence to the Code is considered 

a breach and may result in the withdrawal of the Code Compliance Notice from that store.

2. Upon completion of a survey a store may be in breach of the Code if an error rating 

greater than the following is recorded:

more than 1 overcharge in a basket of 20 goods or

more than 2 overcharges in a basket of 40 goods.

A store will be surveyed on the basis of a 20-item or a 40-item basket of goods depending 

on store size or type. Errors are considered to be pricing overcharges, where the price 

charged at the point of sale is greater than that displayed on the shelf edge label. 

If breaches of the Code are found to occur, EAN Ireland will write to the scanning store 

concerned and seek an immediate investigation and rectification of any irregularities that 

may have arisen. 

Any store found to be in breach of the Scanning Code of Practice must return their 

Compliance Notice to EAN Ireland immediately.

A store in breach of the Code may apply to be resurveyed in order to have its Compliance 

Notice reinstated. A fee is levied for this service.

Decisions relating to breaches of the Code and re-surveys are at the sole discretion of EAN 

Ireland.

SCANNING CODE OF PRACTICE



 CUSTOMER RELATIONS

H 10Scanning Code of Practice for Retailers and Wholesalers

CUSTOMER RELATIONS • EAN007>53915092013456.ITF005.EAN007>53915092013

Customer information must be provided at the point of purchase in terms of register display 

and a printed receipt. Both should give the description and price of each item and the 

description should be sufficient to identify the item as specifically as possible. The customer 

display should be positioned in such a manner as to assist the customer in checking the 

accuracy of each recorded sale. The receipt should indicate quantities of multiple 

purchases, items sold by weight and any credits allowed such as coupons.

Customer Complaints Procedures should be defined relating to any errors identified in 

scanning stores. These procedures will be within the general framework of a retailer's 

customer service policy. However they should recognise that errors can still occur and seek 

to deal promptly and positively with any complaints, resolving as many as possible at the 

time they are raised. In addition, a formal record of errors should be kept so that:

Necessary corrective action is taken and monitored in the store

Head Office is made aware when similar corrective action is required in other stores

General sources of error and trends in error rates can be identified.
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This code of practice applies to all products that are merchandised by suppliers.

Van sales persons and / or merchandisers should introduce themselves to store 

management when they arrive in the Store and be informed of procedures for 

merchandising product. If the retailer has a visitor’s book it should be signed on arrival.

A senior management person should be responsible for ensuring that defined 

procedures and operations are in place and adhered to.

Only listed products, relevant to the store, symbol group or supermarket should be 

merchandised.

Merchandisers should use only the space on shelves allocated to them and must not 

move the shelf edge labels relating to other products.

If a product does not have an SEL the merchandiser must inform a member of 

management. 

If a product is price marked the merchandiser must check that the RSP (Recommended 

Sale Price) on the product is the same as the Shelf Edge Label displayed. If prices differ 

a member of management must be informed.

If a product has additional point of sale material the merchandiser should check that 

this concurs with the price on the SEL.

Merchandisers should check with Management before leaving the store.

FOR EXTERNAL MERCHANDISERS
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BACKGROUND
As part of EAN Ireland’s on-going monitoring of scanning practices among Irish retailers, 

external consultants have been commissioned to conduct price audits in retail stores around 

the country. 

This document summarises how the interviewers have been instructed to proceed with the 

audit when visiting retail stores and details procedural policy in the event of any problems 

that might arise during the field work stage.

 

STAGE 1 - ON ENTERING THE STORE
On entering any store the first action of the interviewer is to introduce themselves to the 

store manager or supervisor and to show their letter of introduction and explain in detail 

how the audit works.

REFUSALS
If permission to conduct the audit in the manner outlined in the letter of introduction is 

refused the interviewer will record on their audit sheet:

1.The name of the person they spoke to in the store

2.The word "refusal" and a brief note detailing the circumstances of the refusal.

The interviewer then explains to the store manager or supervisor that the store has been 

recorded as a non-participant in the EAN audit and this result will be passed on to EAN 

Ireland. A refusal to participate in the survey is considered a breach of the Scanning Code 

of Practice and may result in the withdrawal of the Code Compliance Notice from the store.

STAGE 2 - CONDUCTING THE AUDIT 

On establishing agreement to proceed with the audit, the interviewer observes the following 

procedure:

STEP 1: The interviewer takes a trolley through the store and gathers the twenty or forty 

items detailed on their audit sheet. As they take each item from the shelf, they write down 

on the audit sheet the price in Euro and cent, as it was displayed on the shelf edge label.

If no price was displayed on the shelf edge, the interviewer records NPD, "no price 

displayed", on their audit sheets.

SURVEY METHODOLOGY
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If the interviewer cannot find the specified brand or item, they must choose another similar 

brand (avoiding own-label) and amend their audit sheet to reflect the change. Similarly, if 

the interviewer cannot find a specific size, they must choose another size and amend the 

audit sheet to reflect the change.

If the interviewer finds that one of the items on their list is on special offer, they are 

instructed to pay special attention and record the correct shelf edge label price.

STEP 2: The interviewer takes the trolley to the checkout, informing the checkout 

operator that they are not going to pay for the items. The checkout operator scans each of 

the items and prints a till receipt for the interviewer. The interviewer leaves the items at the 

checkout.

STEP 3: The interviewer takes the till receipt and transfers the prices from the till receipt 

to their audit sheet, writing them in Euro and cent under the appropriate heading. The 

interviewer staples the till receipt to the audit sheet.

STEP 4: The interviewer must then show the manager/supervisor their audit sheet and till 

receipt for inspection before they leave the store. The interviewer will request the 

manager/supervisor to sign the declaration which accompanies the audit sheet. It is the 

manager/supervisor’s responsibility to inspect and check the audit sheet prior to signing it. 

A copy of this summary declaration sheet will be left with the store manager.

If the store manager finds any errors on the interviewer’s audit sheet, for example a shelf 

edge price that has been recorded incorrectly, the store manager must show the interviewer 

where the error has occurred prior to any amendment being made to the interviewer’s audit 

sheet.

The interviewer can only amend the results on their audit sheet at this stage if the store 

manager has demonstrated that a genuine recording error has occurred on the part of the 

interviewer.

If the store manager/supervisor refuses to sign the audit sheet, the interviewer must record 

this in detail in the form of a brief note attached to the audit sheet.

SURVEY METHODOLOGY
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Is the current year’s Scanning Code of Practice Notice displayed?

Is the Notice in a prominent position easily seen by customers? 

Are staff members aware that the Notice is displayed?

Is a copy of the Scanning Code of Practice kept in an accessible 

place?

Are staff members conversant with the procedures outlined in the 

Scanning Code of Practice?

Are staff members aware that the Director of Consumer Affairs 

endorses the Code?

Is the Scanning Code of Practice an inherent part of all in-store 

training?

Are staff members aware of the importance of maintaining 

consumer confidence in scanning, through adherence to the 

Scanning Code of Practice?

Do all bar coded products have an accurate and clearly visible shelf 

edge label?

Is the correct shelf edge label placed as close as possible to the 

relevant product?

Do the shelf edge label prices match the prices charged at the 

checkout?

Are there procedures in place for managing shelf edge labels?

Are there procedures for reporting scanning and shelf edge label 

problems to management?

Are there clear procedures for dealing with situations where a higher 

price is charged at the checkout than indicated on the Shelf Edge 

Label?

Are staff members aware that if a customer is charged a higher price 

at the checkout than that indicated on the shelf edge label that this 

may be in breach of the Consumer Information Act 1978?

Are staff members aware that if a product has no price indication 

that this may be in breach of pricing indication legislation? (SI 422 

E. C. Requirements to Indicate Product Prices Regulations 2001)

FOR STORE MANAGERS

YES NO
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EAN Ireland members signing up to the Code of Practice will be requested to confirm in 

writing that they will adhere to the principles of the Code. The signatory of this letter should 

either be the Company Secretary or the Managing Director. 

EAN Ireland members will be provided with a Certificate of Compliance, which should be 

displayed in a prominent position in their store. The certificates are public statements that 

the retailer undertakes to comply with the Code of Practice. 

EAN Ireland members involved in the sale of scanning equipment and/or systems will be 

asked to make written commitments that they will bring the Code of Practice to the notice 

of their existing, prospective and future customers.

EAN Ireland, 
Confederation House, 84-86 Lower baggot Street, Dublin 2
Tel: (01) 605 1539  Fax (01) 638 1539  Email: info@ean.ie

www.ean.ie

Contact EAN Ireland
For additional copies of this guide or for further information please contact EAN Ireland:
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AND ADDRESSES

Office of the Director of Consumer Affairs
4 Harcourt Road
Dublin 2

or

89 – 90 South Mall
Cork

Tel: 402 5555 (within 01 area)   
LoCall: 1890 220229 (outside 01 area)
Fax: 01 402 5501
Email: odca@entemp.ie
Website: www.odca.ie

Consumer Association of Ireland
43 – 44 Chelmsford Road
Dublin 6

Tel: 01 497 8600
Fax: 01 497 8601
Email: cai@consumerassociation.ie 
Website: www.consumerassociation.ie 

RGDATA
(Retail Grocery Dairy & Allied Trades' Association)
Rock House
Main Street
Blackrock
Co. Dublin

Tel: 01 2887584 / 288 8274
Fax: 01 2832206
Email: rgdata@rgdata.ie 
Website: www.rgdata.ie

Department of Enterprise Trade and Employment
Kildare Street
Dublin 2 

Tel: 01 6312121     
LoCall: 1890 220222 
Fax: 01 6312827 
E-mail: webmaster@entemp.ie 
Website: www.entemp.ie 

Government Publications Sales Office
Sun Alliance House
Molesworth Street
Dublin 2

Tel: 01 6476879



EAN Ireland, 
Confederation House, 84-86 Lower baggot Street, Dublin 2
Tel: (01) 605 1539  Fax (01) 638 1539  Email: info@ean.ie

www.ean.ie
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STATUTORY INSTRUMENTS 

 
 

1999 No. 3042 
 

PRICES 
 

The Price Marking Order 1999 
 
  Made 10th November 1999   

  Laid before Parliament 11th November 1999   

  Coming into force   

  Article 2(1) 4th December 1999   

  Remainder 18th March 2000   
 
The Secretary of State, after consulting in accordance with section 2(6) of the Prices 
Act 1974[1], as applied by section 4(3) of that Act, in such manner as appeared to him 
to be appropriate having regard to the subject matter and the urgency of the Order, 
with such organisations representative of interests substantially affected by the Order 
as appeared to him having regard to those matters, to be appropriate, in exercise of his 
powers under section 4 and of all other powers enabling him in that behalf, hereby 
makes the following Order: 
 
Citation, commencement and interpretation 
     1.  - (1) This Order may be cited as the Price Marking Order 1999. Article 2(1) of 
this Order shall come into force on 4th December 1999 and all other articles shall 
come into force on 18th March 2000. 
 
    (2) In this Order -  

"advertisement" means any form of advertisement which is made in order to 
promote the sale of a product but does not include any advertisement by 
means of which the trader intends to encourage a consumer to enter into a 
distance contract, a catalogue, a price list, a container or a label; 
 
"consumer" means any individual who buys a product for purposes that do not 
fall within the sphere of his commercial or professional activity; 
 
"distance contract" means any contract concerning products concluded 
between a trader and a consumer, by any means, without the simultaneous 
physical presence of the trader and the consumer; 
 
"foreign currency" means any currency other than sterling; 
 



"itinerant trader" means any trader who, as a pedestrian, or from a train, 
aircraft, vessel, vehicle, stall, barrow, or other mobile sales unit, offers 
products to consumers other than by means of pre-printed material; 
 
"net drained weight" means the weight of a solid food product when it is 
presented in a "liquid medium", as that expression is defined for the purposes 
of paragraph 4 of Article 8 of Council Directive 79/112/EEC relating to the 
labelling and presentation of foodstuffs[2]; 
 
"products sold from bulk" means products which are not pre-packaged and are 
weighed or measured at the request of the consumer; 
 
"relevant floor area" in relation to a shop means the internal floor area of the 
shop excluding any area not used for the retail sale of products or for the 
display of such products for retail sale; 
 
"selling price" means the final price for a unit of a product, or a given quantity 
of a product, including VAT and all other taxes; 
 
"shop" includes a store, a kiosk and a franchise or concession within a shop; 
 
"small shop" means any shop which has a "relevant floor area" not exceeding 
280 square metres; 
 
"trader" means any person who sells or offers or exposes for sale products 
which fall within his commercial or professional activity; 
 
"unit price" means the final price, including VAT and all other taxes, for one 
kilogram, one litre, one metre, one square metre or one cubic metre of a 
product, or, in respect of the products specified in Schedule 1, the final price 
for the corresponding unit of quantity set out in that Schedule, or, where 
products are sold by number, the final price for one individual item of the 
product. 

Revocations 
     2.  - (1) Article 7 of the Price Marking Order 1991[3] is hereby revoked. 
 
    (2) The following orders are hereby revoked: 

(a) The Price Marking Order 1991 except article 7; 
 
(b) The Price Marking (Pre-packed Milk in Vending Machines) Order 
1976[4]. 

Exclusion from application of the Order 
     3. This Order shall not apply: 

(a) to products which are supplied in the course of the provision of a service; 
or 



 
(b) to sales by auction or sales of works of art or antiques. 

Obligation to indicate selling price 
     4.  - (1) Subject to paragraph (2) of this article, where a trader indicates that any 
product is or may be for sale to a consumer, he shall indicate the selling price of that 
product in accordance with the provisions of this Order. 
 
    (2) The requirement in paragraph (1) above shall not apply in respect of: 

(a) products sold from bulk; and 
 
(b) an advertisement for a product. 

Obligation to indicate unit price 
     5.  - (1) Subject to paragraphs (2) (3) and (4) below, where a trader indicates that 
any product is or may be for sale to a consumer he shall indicate the unit price of that 
product in accordance with the provisions of this Order. 
 
    (2) The requirement in paragraph (1) shall apply only in respect of any product sold 
from bulk or required by or under Parts IV or V of the Weights and Measures Act 
1985[5] to be: 

(a) marked with an indication of quantity; or 
 
(b) made up in a quantity prescribed by or under that Act. 

    (3) The requirement in paragraph (1) of this article shall not apply in relation to any 
product: 

(a) which is listed in Schedule 2; 
 
(b) the unit price of which is identical to its selling price; or 
 
(c) which is pre-packaged in a constant quantity and sold: 

(i) in a small shop; 
 
(ii) by an itinerant trader; or 
 
(iii) from a vending machine. 

    (4) The requirement in paragraph (1) shall apply in relation to an advertisement for 
a product only where the selling price of a product is indicated in the advertisement. 
 
Manner of indication of selling price and unit price 
     6.  - (1) The indication of selling price and unit price required by this Order shall 
be in sterling. 
 
    (2) If a trader indicates his willingness to accept foreign currency for the purchase 
of a product, he shall, in addition to the price indications in sterling, either: 



(a) identify the selling price and the unit price of the product in the foreign 
currency in question together with any commission to be charged; or 
 
(b) shall clearly identify the conversion rate on the basis of which the foreign 
currency prices will be calculated together with any commission to be 
charged. 

    (3) Where a trader identifies the selling price and the unit price of the product in a 
foreign currency or identifies the conversion rate on the basis of which the foreign 
currency prices will be calculated, he shall also indicate that such selling price, unit 
price or conversion rate does not apply to transactions (via payment card or Uniform 
Eurocheque) to be applied to accounts denominated in currencies other than sterling, 
the exchange rate for which will be that applied by the relevant payment scheme 
which processes the transaction. 
 
     7.  - (1) The indication of selling price, unit price, commission, conversion rate or 
change in the rate of Value Added Tax shall be -  

(a) unambiguous, easily identifiable and clearly legible; 
 
(b) placed in proximity to the products to which it relates; and 
 
(c) so placed as to be available to consumers without the need for them to seek 
assistance from the trader or someone else on his behalf in order to ascertain 
it. 

    (2) The indication of any charges for postage, package or delivery of a product 
shall be unambiguous, easily identifiable and clearly legible. 
 
    (3) Where, in addition to a unit price, a price per quantity is indicated in relation to 
a supplementary indication of quantity expressed in imperial units of measurement, 
the unit price shall predominate and the price per imperial quantity shall be expressed 
in characters no larger than the unit price. 
 
     8. In the case of a pre-packaged solid food product presented in a liquid medium, 
the unit price shall refer to the net drained weight of the product. Where a unit price is 
also given with reference to the net weight of the product, it shall be clearly indicated 
which unit price relates to net drained weight and which to net weight. 
 
Change in Value Added Tax 
     9. The provisions of this Order shall be complied with notwithstanding any change 
in the rate or coverage of VAT or any other tax, provided that where there is any such 
change a retailer who adjusts his prices in consequence thereof may -  

(a) by means of a general notice or notices for a period of 14 days from the 
date any such change takes effect, indicate that any products subject to that 
change are not for sale at the price indicated and that such price will be 
adjusted to take account of the change; 
 



(b) continue to distribute any catalogue or sales literature printed or ordered to 
be printed before a change is announced if, but only if -  

(i) there is firmly attached thereto a label which prominently states that 
some or all of the prices printed therein are to be adjusted to reflect the 
change, and 
 
(ii) it includes sufficient information to enable prospective purchasers 
to establish the adjusted prices of any products listed, or 
 
(iii) it refers to and is accompanied by a supplement which enables 
them to do so. 

Decimal places and roundings of unit prices 
     10. Where the unit price of a product falls below £1 it shall be expressed to the 
nearest 0.1p. Where the figure denoting one hundredths of one penny in the unit price 
is 5 or higher, it shall be rounded up. Where it is 4 or lower it shall be rounded down. 
 
     11. Where the unit price of a product falls above £1 it shall be expressed to the 
nearest 1p. In these cases where the figure denoting tenths of one penny in the unit 
price is 5 or higher, it shall be rounded up. Where it is 4 or lower it shall be rounded 
down. 
 
Enforcement 
     12.  - (1) This Order shall be enforced under the Prices Act 1974[6]. 
 
    (2) For the purpose of ascertaining whether any trader is exempt, under article 
5(3)(c)(i), from the requirement to unit price products which are pre-packaged in a 
constant quantity, a trading standards authority may require that trader to produce 
such documentary evidence relating to the shop in question as it considers necessary. 
 
 
Kim Howells, 
Parliamentary Under-Secretary of State for Consumers and Corporate Affairs, 
Department of Trade and Industry 
 
10th November 1999 
 
 



SCHEDULE 1 
 
Relevant unit of quantity for specific products for the purpose of the definition of 

"unit price" 
 

PRODUCT  UNITS 

Herbs 10 g 

Spices 10 g 

Flavouring essences 10 ml 

Food colourings 10 ml 

Seeds other than pea and bean seeds 10 g 

Cosmetic make-up products 10 
g/ml 

Rice 100 g 

Pickles 100 g 

Sauces, edible oils 100 ml 

Fresh processed salad 100 g 

Chilled desserts 100 ml 

Cream 100 ml 

Bread 100 g 

Biscuits 100 g 

Pies and flans indicating net quantity 100 g 

Ice cream and frozen desserts 100 
g/ml 

Preserves 100 g 

Soups 100 g 

Fruit juices, soft drinks 100 ml 

Coffee 100 
g/ml 

Tea and other beverages prepared with liquid 100 g 

Confectionery 100 g 

Potato crisps and similar products commonly known as snack foods 100 g 

Breakfast cereal products 100 g 



Dry sauce mixes 100 g 

Lubricating oils other than oils for internal combustion engines 100 ml 

Shaving creams 100 
g/ml 

Hand creams 100 ml 

All purpose lotions and creams 100 ml 

Sun products 100 ml 

Oral products, including toothpaste 100 
g/ml 

Hair lacquer 100 ml 

Hair shampoos and conditioners 100 
g/ml 

Hair strengtheners, creams and brilliantines 100 ml 

Bubble baths and foaming products for bath and shower 100 ml 

Deodorants 100 
g/ml 

Talcum powders 100 g 

Toilet soaps 100 g 

Alcohol based beauty and toilet products containing less than 3% by volume 
of natural or synthetic perfume oil and less than 70% by volume of pure 
ethyl alcohol; aromatic waters, hair lotions, pre-shower and after-shave 
lotions 

100 ml 

Handrolling and pipe tobacco 100 g 

Wines, sparkling wine, liqueur wine, fortified wine 750 ml 

Coal, where sold by the kilogram 50 kg 

Ballast, where sold by the kilogram 1,000 
kg 

 
 



SCHEDULE 2 
 

Products in respect of which a trader is exempt from the requirement to unit 
price 

 
 
Any product which is offered by traders to consumers by means of an advertisement 
which is: 

(a) purely aural; 
 
(b) broadcast on television; or 
 
(c) shown at a cinema. 

Any product the price of which has been reduced from the usual price at which it is 
sold, on account of: 

(a) its damaged condition; or 
 
(b) the danger of its deterioration. 

Any product which comprises an assortment of different items sold in a single 
package. 
 

 



EXPLANATORY NOTE  
 

(This note is not part of the Order) 
 
 
This Order is made under section 4 of the Prices Act 1974 and implements Directive 
98/6/EC of the European Parliament and of the Council (OJ No. L180, 18.3.98 p. 27) 
on consumer protection in the indication of the prices of products offered to 
consumers. 
 
The Order revokes article 7 of the Price Marking Order 1991 as from 4th December 
1999 and revokes the remainder of the Price Marking Order 1991 as from 18th March 
2000. 
 
The Order applies to all products offered by traders to consumers other than those 
supplied in the course of the provision of a service, those sold by auction or works of 
art or antiques. (article 3). With specified exceptions, the Order requires that the 
selling price is given where a product is offered by a trader to a consumer. (article 4). 
 
The Order also requires, subject to specified exceptions, that the unit price must be 
indicated for all products sold from bulk or for pre-packaged products which are 
required by or under Parts IV or V of the Weights and Measures Act 1985 to be 
marked with quantity or to be made up in a prescribed quantity. (article 5). 
 
The Order requires the display of prices in sterling but permits additional indications 
of price in a foreign currency subject to specified conditions. (article 6). All price and 
other indications required under the Order are subject to requirements on visibility. 
(article 7). Prices are required to be inclusive of VAT and all other taxes and 
provision is made in respect of price indications following a change in the rate of 
VAT. (articles 1(2) and 9). Provision is also made in respect of the manner in which 
the unit price shall be expressed with regard to decimal places and roundings of 
figures. (articles 10 and 11). 
 
The Order is to be enforced under the Prices Act 1974. (article 12(1)). 
 
The Order (except article 2(1)) is brought into force on 18th March 2000. Article 2(1) 
is brought into force on 4th December 1999. 
 
A Regulatory Impact Assessment of the costs and benefits which will result from this 
Order has been prepared. Copies have been placed in the libraries of both Houses of 
Parliament and can also be obtained from the Consumer Affairs Directorate of the 
Department of Trade and Industry, Room 458, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET. 

 
Notes: 
 
[1] 1974 c. 24; section 4 was amended by the Price Commission Act 1977 (c. 33), section 16(1). 
[2] OJ No. L33, 8.2.79, p. 1; as amended by Council Directive 89/395/EEC, OJ No. L186, 30.6.89, p. 17. 
[3] S.I. 1991/1382, amended by S.I. 1991/1690, S.I. 1994/1853 and S.I. 1995/1441. 
[4] S.I. 1976/796. 
[5] 1985 c. 72. 
[6] 1974 c. 24; section 4 was amended by the Price Commission Act 1977 (c. 33), section 16(1). 
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STATUTORY INSTRUMENTS 

 
 

2004 No. 102 
 

PRICES 
 

The Price Marking Order 2004 
 
  Made 19th January 2004   

  Laid before Parliament 21st January 2004   

  Coming into force 22nd July 2004   
 
Whereas the Secretary of State, in accordance with section 2(6) of the Prices Act 
1974[1] as applied by section 4(3) of that Act has consulted in such a manner as 
appeared to her to be appropriate having regard to the subject-matter and urgency of 
this Order, with such organisations representative of interests substantially affected by 
this Order as appeared to her, having regard to those matters, to be appropriate; 
 
     Now, therefore, the Secretary of State, in exercise of the powers under section 4 of 
the said Act, hereby makes the following Order -  
 
Citation, commencement and interpretation 
     1.  - (1) This Order may be cited as the Price Marking Order 2004 and shall come 
into force on 22nd July 2004. 
 
    (2) In this Order -  

"advertisement" means any form of advertisement which is made in order to promote 
the sale of a product but does not include any advertisement by means of which the 
trader intends to encourage a consumer to enter into a distance contract, a catalogue, a 
price list, a container or a label; 
 
"consumer" means any individual who buys a product for purposes that do not fall 
within the sphere of his commercial or professional activity; 
 
"cosmetic products" means any substance or preparation intended to be placed in 
contact with an external part of the human body, or with the teeth, inside of the mouth 
or throat with a view exclusively or mainly to one or more of the following purposes: 
cleaning, perfuming, changing the appearance of, protecting, and keeping in good 
condition it or them or correcting body odour; 
 
"distance contract" means any contract concerning products concluded between a 
trader and a consumer, by any means, without the simultaneous physical presence of 
the trader and the consumer; 
 



"itinerant trader" means any trader who, as a pedestrian, or from a train, aircraft, 
vessel, vehicle, stall, barrow, or other mobile sales unit, offers products to consumers 
other than by means of pre-printed material; 
 
"liquid medium" has the meaning given for the purposes of paragraph 4 of Article 8 
of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council on the 
approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation 
and advertising of foodstuffs[2]; 
 
"make-up products" means cosmetic products solely intended temporarily to change 
the appearance of the face or nails, including (but not limited to) lipsticks, mascaras, 
eye shadows, blushers and concealers; 
 
"net drained weight" means the weight of a solid food product when it is presented in 
a liquid medium; 
 
"precious metal" means gold, silver or platinum, or any other metal to which by an 
order under section 17 of the Hallmarking Act 1973[3] the provisions of that Act are 
applied; 
 
"products sold from bulk" means products which are not pre-packaged and are 
weighed or measured at the request of the consumer; 
 
"relevant floor area" in relation to a shop means the internal floor area of the shop 
excluding any area not used for the retail sale of products or for the display of such 
products for retail sale; 
 
"selling price" means the final price for a unit of a product, or a given quantity of a 
product, including VAT and all other taxes; 
 
"shop" includes a store, kiosk and a franchise or concession within a shop; 
 
"small shop" means any shop which has a "relevant floor area" not exceeding 280 
square metres; 
 
"standard of fineness" means any one of the standards of fineness specified in column 
(2) of paragraph 2 of Schedule 2 to the Hallmarking Act 1973; 
 
"trader" means any person who sells or offers or exposes for sale products which fall 
within his commercial or professional activity; 
 
"unit price" means the final price, including VAT and all other taxes, for one 
kilogram, one litre, one metre, one square metre or one cubic metre of a product, 
except (i) in respect of the products specified in Schedule 1, where unit price means 
the final price including VAT and all other taxes for the corresponding units of 
quantity set out in that Schedule; and (ii) in respect of products sold by number, where 
unit price means the final price including VAT and all other taxes for an individual 
item of the product. 



Revocation 
     2. The Price Marking Order 1999[4] is hereby revoked. 
 
Scope of application of the Order 
     3.  - (1) This Order shall not apply: 

(a) to products which are supplied in the course of the provision of a service; or 
 
(b) to sales by auction or sales of works of art or antiques. 

    (2) The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002[5] shall apply to 
this Order notwithstanding Regulation 3(2) of those Regulations. 
 
Obligation to indicate selling price 
     4.  - (1) Subject to paragraph (2) and articles 9 and 10, where a trader indicates that 
any product is or may be for sale to a consumer, he shall indicate the selling price of 
that product in accordance with the provisions of this Order. 
 
    (2) The requirement in paragraph (1) above shall not apply in respect of: 

(a) products sold from bulk; or 
 
(b) an advertisement for a product. 

Obligation to indicate unit price 
     5.  - (1) Subject to paragraph (2), (3) and (4) and article 9, where a trader indicates 
that any product is or may be for sale to a consumer, he shall indicate the unit price of 
that product in accordance with the provisions of this Order. 
 
    (2) The requirement in paragraph (1) only applies in respect of products sold from 
bulk or required by or under Parts IV or V of the Weights and Measures Act 1985[6] 
to be: 

(a) marked with an indication of quantity; or 
 
(b) made up in a quantity prescribed by or under that Act. 

    (3) The requirement in paragraph (1) shall not apply in relation to: 

(a) any product which falls within Schedule 2; 
 
(b) any product the unit price of which is identical to its selling price; 
 
(c) bread made up in a prescribed quantity which is or may be for sale in a small shop, 
by an itinerant trader or from a vending machine; or 
 
(d) any product which is pre-packaged in a constant quantity which is or may be for 
sale in a small shop, by an itinerant trader or from a vending machine. 

    (4) The requirement in paragraph (1) applies in relation to an advertisement for a 
product only where the selling price of the product is indicated in the advertisement. 



 
Manner of indication of selling price and unit price 
     6.  - (1) The indication of selling price and unit price shall be in sterling. 
 
    (2) If a trader indicates his willingness to accept foreign currency in payment for a 
product, he shall, in addition to the required price indications in sterling: 

(a) give an indication of the selling price and any unit price required for the product in 
the foreign currency in question together with any commission to be charged; or 
 
(b) clearly identify the conversion rate on the basis of which the foreign currency 
price will be calculated together with any commission to be charged; and indicate that 
such selling price, unit price or conversion rate as the case may be does not apply to 
transactions via a payment card to be applied to accounts denominated in currencies 
other than sterling, the conversion rate for which will be that applied by the relevant 
payment scheme which processes the transaction. 
 
     7.  - (1) An indication of selling price, unit price, commission, conversion rate or a 
change in the rate or coverage of value added tax given in accordance with article 11 
shall be -  

(a) unambiguous, easily identifiable and clearly legible; 
 
(b) subject to paragraph 2, given in proximity to: 

(i) the product; or 
 
(ii) in the case of distance contracts and advertisements, a visual or written description 
of the product; and 

(c) so placed as to be available to consumers without the need for them to seek 
assistance from the trader or someone on his behalf in order to ascertain it. 

    (2) Paragraph (1)(b)(i) does not apply to an indication given in relation to any item 
of jewellery, item of precious metal, or watch displayed in a window of the premises 
where it is or may be for sale and the selling price of which is in excess of £3,000. 
 
    (3) The indication of any charges for postage, package or delivery of a product 
shall be unambiguous, easily identifiable and clearly legible. 
 
    (4) Where, in addition to a unit price, a price per quantity is indicated in relation to 
a supplementary indication of quantity the unit price shall predominate and the price 
per supplementary indication of quantity shall be expressed in characters no larger 
than the unit price. 
 
    (5) In paragraph (4) "supplementary indication of quantity" refers to an indication 
of quantity expressed in a unit of measurement other than a metric unit as authorised 
by section 8(5A) of the Weights and Measures Act 1985[7]. 
 
     8. In the case of a pre-packaged solid food product presented in a liquid medium, 



the unit price shall refer to the net drained weight of the product. Where a unit price is 
also given with reference to the net weight of the product, it shall be clearly indicated 
which unit price relates to net drained weight and which to net weight. 
 
Special provisions relating to general reductions 
     9. Where a trader proposes to sell products to which this Order applies at less than 
the selling price or the unit price previously applicable and indicated in accordance 
with article 7(1), he may comply with the obligations specified in articles 4(1) (to 
indicate the selling price) and 5(1) (to indicate the unit price) by indicating by a 
general notice or any other visible means that the products are or may be for sale at a 
reduction, provided that the details of the reduction are prominently displayed, 
unambiguous, easily identifiable and clearly legible. 
 
Special provisions relating to precious metals 
     10. In the case of products the selling price of which varies from day to day 
according to the price of the precious metals contained in them the obligation to 
indicate the selling price referred to in article 4(1) may be complied with by indicating 
in a manner which is unambiguous, easily identifiable and clearly legible: 

(a) the weight, type and standard of fineness of each precious metal contained in the 
product; and 
 
(b) any element of the selling price which is not referable to weight, accompanied by 
a clearly legible and prominent notice stating the price per unit of weight for the type 
and standard of fineness of each precious metal contained in the product. 
 
Change in Value Added Tax etc. 
     11. Where there is a change in the rate or coverage of VAT or any other tax, a 
trader who adjusts his prices in consequence may comply with the provisions of this 
Order -  

(a) by means of a general notice or notices for a period of 14 days from the date any 
such change takes effect, indicating that any products subject to that change are not 
for sale at the price indicated and that such price will be adjusted to take account of 
the change; and 
 
(b) if he continues to distribute any catalogue or sales literature printed or ordered to 
be printed before a change is announced and there is firmly attached to it a label 
which prominently states that some or all of the prices printed in it are to be adjusted 
to reflect the change, and: 

(i) the label includes sufficient information to enable consumers to establish the 
adjusted price of any product listed, or 
 
(ii) the label refers to and is accompanied by a supplement which enables them to do 
so. 

Decimal places and rounding of unit prices 
     12. Where the unit price of a product falls below £1 it shall be expressed to the 
nearest 0.1p. Where the figure denoting one hundredths of one penny in the unit price 



is 5 or higher, it shall be rounded up and where it is 4 or lower it shall be rounded 
down. 
 
     13. Where the unit price of a product falls above £1 it may be expressed to the 
nearest: 

(a) 1p, in which case where the figure denoting tenths of one penny in the unit price is 
5 or higher, it shall be rounded up and where it is 4 or lower it shall be rounded down; 
or 
 
(b) 0.1p, in which case where the figure denoting one hundredths of one penny in the 
unit price is 5 or higher it shall be rounded up and where it is 4 or lower it shall be 
rounded down. 

Units of Quantity 
     14. For the purposes of Schedule 1, the figure denoting the relevant units of 
quantity in the second column of the table for the corresponding product in the first 
column of the table refers, as indicated by or under the Weights and Measures Act 
1985[8], and unless specified otherwise to: 

(a) grams where the product is sold by weight; 
 
(b) millilitres where the product is sold by volume; and 
 
(c) either grams or millilitres, as indicated by the manufacturer of the product, where 
the product is permited to be sold by either weight or volume. 

Enforcement 
     15. For the purpose of ascertaining whether any trader enjoys exemption from unit 
pricing under article 5(3)(c) or (d) in respect of a small shop, a local weights and 
measures authority may require that trader to produce such documentary evidence 
relating to the shop in question as it considers necessary. 
 
 
Gerry Sutcliffe, 
Parliamentary under Secretary of State for Employment Relations, Competition and 
Consumers, Department of Trade and Industry 
 
19th January 2004 
 
 



SCHEDULE 1 
Articles 1(2) and 14 
 

RELEVANT UNITS OF QUANTITY FOR SPECIFIED PRODUCTS FOR THE 
PURPOSE OF THE DEFINITION OF "UNIT PRICE" 

 

Product  Units of Quantity  

Flavouring essences 10 

Food colourings 10 

Herbs 10 

Make-up Products 10 (except where sold by number) 

Seeds other than pea, bean, grass and wild 
bird seeds 

10 

Spices 10 

Biscuits and shortbread 100 (except where sold by number) 

Bread 100 (except where sold by number) 

Breakfast cereal products 100 (except where required to be 
quantity marked by number) 

Chocolate confectionery and sugar 
confectionery 

100 

Coffee 100 

Cooked or ready-to-eat fish, seafoods and 
crustacea 

100 

Cooked or ready-to-eat meat including game 
and poultry 

100 

Cosmetic products other than make-up 
products 

100 

Cream and non-dairy alternatives to cream 100 

Dips and spreads excluding edible fats 100 

Dry sauce mixes 100 

Fresh processed salad 100 

Fruit juices, soft drinks 100 

Handrolling and pipe tobacco 100 

Ice cream and frozen desserts 100 



Lubricating oils other than oils for internal 
combustion engines 

100 

Pickles 100 

Pies, pasties, sausage rolls, puddings and 
flans indicating net quantity 

100 (except where sold by number) 

Potato crisps and similar products commonly 
known as snack foods 

100 

Preserves including honey 100 

Ready to eat desserts 100 

Sauces, edible oils 100 

Soups 100 

Tea and other beverages prepared with liquid 100 

Waters, including spa waters and aerated 
waters 

100 

Wines, sparkling wine, liqueur wine, 
fortified wine 

75 cl 

Coal, where sold by the kilogram 50 kg 

Ballast, where sold by the kilogram 1,000 kg 

 
 



SCHEDULE 2 
Article 5(3) 
 

PRODUCTS IN RESPECT OF WHICH A TRADER IS EXEMPT FROM THE 
REQUIREMENT TO UNIT PRICE 

 
 
     1. Any product which is offered by traders to consumers by means of an 
advertisement which is: 

(a) purely aural; 
 
(b) broadcast on television; 
 
(c) shown at a cinema; or 
 
(d) inside a small shop. 

     2. Any product the price of which has been reduced from the usual price at which 
it is sold, on account of: 

(a) its damaged condition; or 
 
(b) the danger of its deterioration. 

     3. Any product which comprises an assortment of different items sold in a single 
package. 
 
     4. Any product the unit price of which is 0.0p as a result of article 12 (Decimal 
places and rounding of unit prices) of this Order.



EXPLANATORY NOTE  
 
(This note is not part of the Order) 

This Order implements Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the 
Council (OJ No. L180, 18.3.98 p. 27) on consumer protection in the indication of 
prices of products offered to consumers. It revokes the Price Marking Order 1999 (S.I. 
1999 No. 3042) which previously implemented the Directive. 
 
Article 4 requires traders to indicate the selling prices of all products offered for sale 
to consumers except those offered in the course of the provision of a service, those 
sold by auction, works of art or antiques (article 3(1)) and products sold from bulk. 
Article 1 defines the selling price as the final price including VAT and other taxes. 
 
Article 3(2) applies to this Order the requirements of the Electronic Commerce (EC 
Directive) Regulations 2002 (S.I. 2002 No. 2013). 
 
Article 5 requires, with exceptions, that the unit price must be indicated for all 
products sold from bulk and pre-packaged products that are required by or under Parts 
IV or V of the Weights and Measures Act 1985 to be marked with quantity or to be 
made up in a prescribed quantity. Article 14 specifies the units of quantity to be used 
for unit prices of the items listed in Schedule 1 to the Order. 
 
Article 6 requires selling and unit prices to be indicated in sterling but provides for 
additional indications to be given where a trader indicates that he is willing to accept 
payment in a foreign currency. 
 
Article 7 requires prices and other indications required under the Order to be given in 
a clear and unambiguous manner. 
 
The Order includes specific provisions relating to general price reductions (article 9), 
precious metals the selling price of which varies from day to day (article 10), and 
changes in VAT or other taxes which cause adjustments in prices (article 11). 
 
A regulatory impact assessment and a Transposition Note in relation to these 
Regulations have been prepared and are available from the Consumer and 
Competition Policy Directorate, Department of Trade and Industry, 1 Victoria Street, 
London SW1H 0ET or at www.dti.gov.uk/ccp/. Copies of both these documents have 
also been placed in the libraries of both Houses of Parliament.

 

Notes: 
 
[1] 1974 c. 24. Section 4 was amended by section 16 of the Price Commission Act 1977 (c. 33).  
[2] OJ No. L109, 6.5.2000, p. 29. 
[3] 1973 c. 43.  
[4] S.I. 1999/3042.  
[5] S.I. 2002/2013.  
[6] 1985 c. 72.  
[7] 1985 c. 72. Section 8(5A) was inserted by article 5(2) of S.I. 1994/2867 and amended by article 3(2) of S.I. 
2001/55.  
[8] 1985 c. 72.   
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DECREE 
ON THE INDICATION OF THE PRICES IN 

MARKETING CONSUMER PRODUCTS 
(1359/1999) 

 
 

FINLAND 
Unofficial translation 

18 February 2000 
 
 
General provisions 
 
Section 1 
 
This Decree shall apply to the indication of the selling prices and the unit prices of 
consumer products governed by the Consumer Protection Act (38/1978), except for 
dwellings. 
 
The information to be supplied in marketing dwellings is governed by separate 
legislation. 
 
Section 2 
 
For the purposes of this Decree: 
 
(a) selling price shall mean the final price for a unit of the product, or a given quantity 
of the product, or a service, including VAT and all other taxes, as well as deposits 
charged, 
 
(b) unit price shall mean the final price, including VAT and all other taxes but 
excluding deposits, for one kilogram, one litre, one metre, one square metre or one 
cubic metre of the product, 
 
(c) products sold in bulk shall mean products, which are not pre-packaged and are 
measured in the presence of the consumer. 
 
Price indications for products 
 
Section 3 
 
In marketing consumer products, both the selling price and the unit price shall be 
indicated for all products, save as otherwise provided in this Decree as to the unit 
price. The unit price need not be indicated if it is identical to the selling price. 
 
For products sold in bulk, the unit price must be indicated before measuring. The 
selling price shall be indicated after measuring. 
 
Ways of indicating the price 



 
Section 4 
 
In marketing a consumer product, the selling price and the unit price shall be indicated 
in a simple and an unambiguous manner and they shall be readily comprehensible and 
noticeable by the consumer. 
 
Special charges related to the acquisition of the product to be collected from some 
consumers in connection with the sale of a consumer product shall be clearly 
indicated. 
 
Section 5 
 
In marketing by advertising or by other similar means a specified consumer product to 
the consumer, the retailer or any other entrepreneur operating like a retailer or 
engaged in a service business shall indicate the selling price of the product and, save 
as otherwise provided in this Decree, the unit price of the consumer product shall 
simultaneously be indicated. 
 
Section 6 
 
Consumer products, whether available for sale at the place of retail sale or shown in 
the display window, shall be provided with an indication of selling prices and unit 
prices. 
 
Section 7 
 
For foodstuffs, the obligation to indicate the unit price does not apply to  
 
(1) pre-packed products with a content of less than 50 grams, or 50 millilitres:  
 
(2) pre-packed complete meals and other packages containing different foodstuffs;  
 
(3) pastry, confectionery, chocolate eggs and other sugar confectionery used for 
garnishing,  
 
(4) vegetables for early season sold in bunches and vegetables in pots. 
 
For non-food products, the obligation to indicate the unit price does not apply to 
 
(1) consumer products, sold one by one, which cannot be divided into parts without 
changing their quality or characteristics and to which the obligation to indicate their 
weight, length or volume does not apply, 
 
(2) pre-packed products with a content of less than 50 grams or 50 millilitres. 
 
Section 8 
 



Notwithstanding what has been provided above, for the following products the unit 
price to be indicated is the price per piece: 
 
1) paper serviettes 
 
2) nappies, sanitary towels and tampons. 
 
For cleaning detergents sold in concentrate form, the unit price to be indicated is the 
price for dilute quantity. 
 
Section 9 
 
The unit price shall be calculated on the basis of the net contents of the package. If 
solid food is marketed in pickle, marinade, syrup or other liquid, the unit price shall 
be calculated on the basis of the weight of the solid food indicated on the package. 
 
The price per kilogram of unpacked bread shall be calculated on the basis of the 
average weight given by the bakery. 
 
Section 10 
 
The selling price and the unit price shall be indicated 
 
(1) on the product itself or on its wrapping, or 
 
(2) separately on the product stand, or, 
 
(3) where the type of the product or the way in which it is preserved at the place of 
retail sale prevents from indicating the price in accordance with subparagraphs 1 and 
2 above, in a price list placed in the immediate vicinity of the product. 
 
In cases covered by subparagraphs 2 and 3 of the first paragraph of this Section, 
special attention shall be paid to the simplicity of the indication of selling prices and 
unit prices and their identifiability beyond any risk of doubt concerning the product or 
its package size. The unit price must be clearly distinguishable from the selling price. 
The price indication must be located and dimensioned in a way that makes it readily 
noticeable by the consumer. 
 
Price indications for services 
 
Section 11 
 
An entrepreneur providing consumer services to the consumer shall have a price list 
or some other account of the criteria used in calculating the prices. This shall be 
placed at some suitable place on the business premises so as to be readily noticeable 
by the consumer, even from outside. 
 
If, on account of the large number of the services provided or some similar 
circumstance, it is impracticable to set out all the prices or their calculation criteria in 
a list, it will suffice to show in the list the most common prices or the criteria for their 



calculation. In such a case, a complete list of the prices or the calculation criteria of 
the prices shall be available to the consumer and a statement to that effect shall be 
included in the copy of the list displayed. 
 
If services are provided or performed at a place not constituting business premises, the 
price list or other account of the criteria used in price calculation shall be produced on 
request. 
 
Section 12 
 
The National Consumer Agency may, on special grounds, grant derogations from the 
provisions of this Decree in so far as indication of the prices of services is concerned. 
 
Entry into force 
 
Section 13 
 
This Decree enters into force on 1 April 2000. 
 
This Decree repeals the Decree on the indication of the prices in marketing consumer 
products issued on 13 January 1989 (9/1989). 
 
 
Source:  
 
http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?id=8517&site=36&tmf=7442&root_id=7442&mode=readdoc 
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PRICING AND ADVERTISING OF CONSUMER ITEMS
Act 449 of 1976

AN ACT to regulate the pricing of consumer items and the advertising of consumer items, services, goods,
merchandise, commodities, and real property; to prescribe the powers and duties of certain state and local
officials in relation thereto; to provide remedies and penalties; and to repeal certain acts and parts of acts.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

The People of the State of Michigan enact:

445.351 Definitions.
Sec. 1. As used in this act:
(a) “Advertising” means all representations disseminated in any manner by any means for the purpose of

inducing, or which are likely to induce, directly or indirectly, the purchase of a consumer item, service, good,
merchandise, commodity, or real property.

(b) “Automatic checkout system” means an electronic device, computer, or machine which determines the
price of a consumer item by using a product identity code, and may but is not required to include an optical
scanner.

(c) “Class of item” means a group of consumer items which may vary by brand, style, pattern, color, or
size other than weight or volume. Items within a class must otherwise be identical and offered at the same
total price.

(d) “Consumer item” means an article of tangible personal property used or consumed, or bought for use or
consumption, primarily for personal, family, or household purposes.

(e) “Director” means the director of the department of agriculture or his authorized representative.
(f) “Person” means an individual, firm, partnership, corporation, association, or other legal entity.
(g) “Sale at retail” means the transfer of an interest in a consumer item by a person regularly and

principally engaged in the business of selling consumer items to a buyer for use or consumption and not for
resale.

(h) “Total price” means the full purchase price of a consumer item, excluding sales tax and container
deposit.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.352 Implementation and administration of §§ 445.353 and 445.354; investigations; rules.
Sec. 2. The director shall be responsible for the implementation and administration of sections 3 and 4 and:
(a) Shall investigate complaints concerning violations of sections 3 and 4, and shall conduct such other

investigations as he deems advisable.
(b) Shall, as the state director of weights and measures, promulgate rules pursuant to Act No. 306 of the

Public Acts of 1969, as amended, being sections 24.201 to 24.315 of the Michigan Compiled Laws, for the
implementation and administration of sections 3 and 4.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

Administrative rules: R 285.555.1 et seq. of the Michigan Administrative Code.

445.353 Stamping or affixing total price of consumer item; exemptions; lists and signs for
classes of items or individual items, “item” defined.
Sec. 3. (1) The total price of a consumer item displayed or offered for sale at retail shall be clearly and

conspicuously indicated in arabic numerals, so as to be readable and understandable by visual inspection, and
shall be stamped upon or affixed to the consumer item. If the consumer item is in a package or container, the
total price shall be stamped upon or affixed to the outside surface of the package or container and need not be
placed directly upon the consumer item.

(2) The requirements of subsection (1) shall not apply to:
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(a) A consumer item sold by weight or volume which is not in a package or container.
(b) A consumer item sold in a coin operated vending machine.
(c) Prepared food intended for immediate consumption, as defined in section 4g of Act No. 167 of the

Public Acts of 1933, being section 205.54g of the Michigan Compiled Laws.
(d) A consumer item purchased by mail or through catalog order, or which is not otherwise vis ible for

inspection by the consumer at the time of the sale, and which is ordered or requested by the consumer, if the
price of the item is on the consumer's written order or request or on a bill, invoice, or other notice which
describes or names the item and which is enclosed with the item.

(e) An unpackaged food item.
(f) A consumer item which has a total weight of not more than 3 ounces, a total volume of not more than 3

cubic inches, and a total price of not more than 30 cents.
(g) Live plants.
(h) Live animals.
(i) Motor vehicles.
(j) Motor vehicle parts.
(k) Packages of 20 or fewer cigarettes.
(l) Greeting cards sold individually which have a readable coded price on the back of the card.
(m) Merchandise ordered as a gift by a consumer which is sent by mail or other delivery service to a

person other than the consumer by the retailer at the request of the consumer.
(3) In addition to the exemptions allowed in subsection (2), a retailer may choose to not individually price

mark not more than 25 classes of items or individual items which classes or items shall be listed and posted in
a conspicuous place in the retail store, and may choose to not individually price mark not more than 25
additional classes of items or individual items which are advertised or featured at a reduced price.

(4) The price and the name or description of a class of items or individual items not marked pursuant to
subsection (3) shall be indicated by a clear, readable, and conspicuous sign in immediate conjunction with the
area in which the unmarked item or class of items is displayed.

(5) As used in subsections (3) and (4), “item”, except as otherwise provided in this subsection, means 1 or
more identical articles, sold in identical quantities or measures. An item may include more than 1 product,
brand, kind, size, or type of packaging, if they are packaged together and sold as a set and the sets are
identical in all respects, including quantity or measure.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978;Am. 1979, Act 193, Imd. Eff. Dec. 21, 1979.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.354 Charging more or less than price indicated; evidence of violation.
Sec. 4. (1) A person shall not knowingly charge or attempt to charge for a consumer item a retail sale price

exceeding the price required to be indicated pursuant to section 3. It shall not be construed to be a violation of
this act to charge for a consumer item a total price less than the price required to be indicated pursuant to
section 3.

(2) It shall be prima facie evidence of a violation of this section if a price charged or attempted to be
charged as a result of electronic identification or calculation by an automatic checkout system exceeds the
price required to be indicated pursuant to section 3.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978;Am. 1979, Act 193, Imd. Eff. Dec. 21, 1979.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.355 Advertising availability of consumer item at sale price, special price, or reduced
price; dates and quantity available; requirements for advertising at specific price through
media; written guarantee to deliver; providing similar item; holding item for delivery;
exceptions.
Sec. 5. (1) A person shall not knowingly advertise the availability of a consumer item for sale at retail at a

sale or special price or as being reduced in price by an amount or proportion unless the advertisement includes
the dates that item is available, or the quantity available at the advertised price together with information that
the item is available at that price only as long as the advertised quantity lasts. A limitation on the quantity
available of a consumer item per customer shall be clearly disclosed in an advertisement of the consumer
item.
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(2) If a consumer item is advertised at a specific price through the media which is not indicated to be a
special, sale, or reduced price the advertiser shall do one of the following:

(a) Make the consumer item available at the advertised price for not less than 5 days after the date the
consumer item was last advertised. If the item is not available for this period of time the requirements of
subsection (3) shall apply. The advertiser shall not be required to make the consumer item available nor fulfill
the requirements of subsection (3) if the unavailability of the consumer item is due to a governmental action, a
plant closing, or an act of God and if the specific cause of the unavailability of the consumer item is posted
conspicuously for the review of the consumer.

(b) Indicate in the advertisement the dates the consumer item is available at the advertised price. If the item
is not available for the period of time indicated, the requirements of subsection (3) shall apply.

(c) Indicate in the advertisement the quantity available at the advertised price together with the information
that the consumer item is available at the advertised price only as long as the stated quantity lasts.

(3) If an advertisement under this section does not state the quantity of the consumer item available, and if
an item of merchandise cannot be sold at the advertised price throughout the advertised period of sale, the
advertiser shall make available to the customer a written guarantee to deliver under the advertised conditions
the consumer item at a future date stated in the guarantee, or upon notification of the customer by the
merchant. If the advertised consumer item cannot be obtained to satisfy the condition of the guarantee, the
advertiser may provide a similar consumer item of equal or greater monetary value. The notification of
availability shall take place not more than 90 days after the guarantee is given. After the notice of availability
is given, the merchant shall hold the consumer item for delivery to the customer for not less than 7 days,
except the merchant need hold the consumer item for only 2 days if it is a perishable item.

(4) This section shall not apply to baked goods, fresh fruit, and fresh vegetables.
History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978;Am. 1979, Act 193, Imd. Eff. Dec. 21, 1979.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.356 Advertisement; untrue, deceptive, or misleading statement or representation; failure
or refusal to sell in manner or at price advertised; determination of deceptive or
misleading advertising; intent not to sell; defective, blemished, or rejected goods,
merchandise, or commodities; seconds; identification.
Sec. 6. (1) A person shall not knowingly make, publish, disseminate, circulate, or place before the public

an advertisement which contains a statement or representation which is untrue, deceptive, or misleading.
(2) The failure to sell goods, merchandise, commodities, or services in the manner advertised, or the

refusal to sell at the price at which it was advertised, or in accordance with other terms and conditions of the
advertisement creates a rebuttable presumption of an intent to violate this act.

(3) In determining whether advertising is deceptive or misleading, the extent to which the advertising fails
to reveal facts which are material in light of the representations made or suggested in a positive manner shall
be taken into account.

(4) A person shall not make, publish, disseminate, circulate, or place before the public an advertisement
with the intent, design, or purpose not to sell at the price stated in the advertisement, or otherwise
communicated, or with intent not to sell the goods, merchandise, commodities, or service so advertised.

(5) A person shall not advertise, call attention to, or give publicity to the sale of goods, merchandise, or
commodities which are known to be substantially defective and therefore not first class, or which consist of
articles or units or parts known as seconds or blemished goods, merchandise, or commodities, which goods,
merchandise, or commodities have been rejected by the manufacturer of the goods, merchandise, or
commodities as not being first class, unless there is displayed directly in connection with the name and
description of the goods, merchandise, or commodities, a direct and unequivocal statement, phrase, or word
which will clearly indicate that the goods, merchandise, or commodities so advertised are seconds or are
blemished goods, merchandise, or commodities, or have been rejected by the manufacturer of the goods,
merchandise, or commodities. Merchandise advertised, offered for sale, and sold as a unit or set consisting of
more than 1 part or piece shall be sufficiently identified as not first class, within the meaning of this section, if
advertised, offered for sale, and sold as a unit or set at the single price advertised, and displayed in connection
with a direct and unequivocal statement, phrase, or word identifying the goods as not first class as required by
this section.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law
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Popular name: Item Pricing Act

445.357 Discrimination in advertising real property; evidence; legal or equitable remedies.
Sec. 7. A person shall not make, publish, disseminate, circulate, or place before the public, an

advertisement concerning the buying, selling, exchanging, or trading of real property if that advertising
contains language expressing discrimination on the part of the seller concerning prospective buyers because
of race, creed, color, national origin, sex, or marital status. This act shall not authorize the attorney general to
assume facts not in evidence. The attorney general shall at all times bear the burden of proof to all charges
made against a party. This act shall not diminish the right of a party to direct and immediate legal or equitable
remedies in the courts of this state.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.358 Publication of advertisement in good faith and without knowledge of falsity or
deception.
Sec. 8. This act shall not apply to an owner, publisher, printer, agent, or employee of a newspaper or other

publication, periodical, circular, including those circulars prepared for national distribution, or outdoor
advertising or of a radio or television station, who in good faith and without knowledge of the falsity or
deceptive character of an advertisement, publishes, causes to be published, or takes part in the publication of
an advertisement in violation of this act.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.359 Injunction; assurance of discontinuance; notice of violation; penalty; jurisdiction;
rules.
Sec. 9. (1) The attorney general may maintain an action to enjoin a continuing violation of this act. If the

court finds that the defendant is violating or has violated this act, it shall enjoin him from a continuance of
that violation. It shall not be necessary that actual damages to a person be alleged or proved.

(2) A proceeding shall not be instituted for an injunction unless the attorney general has notified the
defendant of his intention to seek an injunction if the defendant does not cease and desist or take positive
action to cease and desist from continuing to act in violation of this act. The notice shall be given at least 48
hours before the filing of the action. An injunction shall not issue if the defendant has ceased or has taken
positive action to cease and desist violating this act, upon receipt of the notice.

(3) The attorney general may accept an assurance of discontinuance of a practice alleged to be in violation
of this act from the person engaging in, or who was engaged in, that practice. The assurance of discontinuance
shall be in writing and be filed with the clerk of the circuit court of the county in which the alleged violator
resides or has his principal place of business. A filing fee shall not be required for the filing of an assurance
with the clerk of the circuit court. The assurance of discontinuance shall be signed by the person and shall
contain a statement describing the acts or practices for which the assurance of discontinuance is being given
and the specific sections of the law prohibiting those acts or practices. The assurance is not an admission of
any fact or issue at law.

(4) A prosecuting attorney or law enforcement officer receiving notice of an alleged violation of this act, or
of a violation of an injunction, order, decree, or judgment issued in an action brought pursuant to this section,
or of an assurance under this act, shall immediately forward written notice of the violation together with any
information he may have to the office of the attorney general.

(5) A person who knowingly violates this act or the terms of an injunction, order, decree, or judgment
issued pursuant to this section shall forfeit and pay to the state a civil penalty of not more than $1,000.00 for
the first violation and not more than $5,000.00 for the second and any subsequent violation. For the purposes
of this section, the court issuing an injunction, order, decree, or judgment shall retain jurisdiction, the cause
shall be continued, and the attorney general may petition for recovery of a civil penalty as provided by this
section.

(6) The attorney general may promulgate rules pursuant to Act No. 306 of the Public Acts of 1969, as
amended, to implement and administer sections 5 to 12 of this act.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law
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Popular name: Item Pricing Act

Administrative rules: R 14.201 et seq. of the Michigan Administrative Code.

445.360 Declaratory judgment; injunction; damages; attorneys' fees.
Sec. 10. (1) Whether or not a person seeks damages or has an adequate remedy at law, a person may bring

an action to do either or both of the following if the attorney general or prosecuting attorney fails to initiate
action within 60 days after receiving notice of an alleged violation of this act:

(a) Obtain a declaratory judgment that a practice is in violation of this act.
(b) Enjoin by temporary or permanent injunction a person who is engaging or is about to engage in a

practice in violation of this act.
(2) Except as provided in section 10a, a person who suffers loss as a result of a violation of this act may

bring an individual or a class action to recover actual damages or $250.00, whichever is greater, for each day
on which violations of this act have been found together with reasonable attorneys' fees not to exceed
$300.00 in an individual action.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978;Am. 1984, Act 344, Eff. Mar. 29, 1985.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.360a Section applicable to sale at retail; conditions; conditions to bringing or joining in
action; exception.
Sec. 10a. (1) Except as provided in subsection (3), this section applies to a sale at retail which meets all of

the following conditions:
(a) There is a price stamped on or affixed to the item.
(b) The sale is recorded by an automatic checkout system.
(c) The buyer is given a receipt which describes the item and states the price charged for the item.
(2) Before bringing or joining in an action as provided in section 10(2), within 30 days after purchasing an

item, a buyer who suffers loss because the price charged for the item is more than the price stamped on or
affixed to the item shall notify the seller in person or in writing that the price charged is more than the price
stamped or affixed. The notice shall include evidence of the loss suffered by the buyer. If, within 2 days after
the notification, the seller tenders to the buyer an amount equal to the difference between the price stamped or
affixed and the price charged, plus an amount equal to 10 times that difference but which is not less than
$1.00 or more than $5.00, the buyer is barred from any further recovery for that loss. If the loss is suffered by
1 buyer within 1 transaction on 2 or more identical items, the amount to be tendered by the seller shall be the
difference on each item, plus an amount equal to 10 times the difference on a single item but which is not less
than $1.00 and not more than $5.00. If the seller does not tender this amount, the buyer may bring or join in
an action as provided in section 10(2).

(3) This section does not apply to a sale at retail in which the seller intentionally charges more for an item
than the price stamped on or affixed to the item.

History: Add. 1984, Act 344, Eff. Mar. 29, 1985.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.361 Investigation and action by prosecuting attorney.
Sec. 11. A prosecuting attorney may conduct an investigation pursuant to this act and may institute and

prosecute an action under this act in the same manner as the attorney general.
History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.362 Other causes of action not affected; liberal construction; inconsistent ordinance or
regulation prohibited.
Sec. 12. This act shall not affect any other cause of action which is available and shall be liberally

construed to effectuate its purpose. A city, village, township, or county shall not enact an ordinance or other
regulation inconsistent with this act or with a rule promulgated under this act.

History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

Rendered Thursday, December 16, 2004 Page 5 Michigan Compiled Laws Complete Through PA 401 of 2004

 Legislative Council, State of Michigan Courtesy of www.legislature.mi.gov



445.362a Provisions inapplicable to nonprofit food cooperatives.
Sec. 12a. This act shall not apply to nonprofit food cooperatives.
History: Add. 1979, Act 193, Imd. Eff. Dec. 21, 1979.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.363 Repeal of §§ 445.801 to 445.809.
Sec. 13. Act No. 241 of the Public Acts of 1966, being sections 445.801 to 445.809 of the Compiled Laws

of 1970, is repealed.
History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act

445.364 Effective date.
Sec. 14. This act shall take effect January 1, 1978.
History: 1976, Act 449, Eff. Jan. 1, 1978.

Popular name: Scanner Law

Popular name: Item Pricing Act
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GENERAL LAWS OF MASSACHUSETTS 
PART I.  

 
TITLE XV. 

REGULATION OF TRADE 
 

CHAPTER 94 

INSPECTION AND SALE OF FOOD, DRUGS AND VARIOUS ARTICLES 

 
MARKING OF PACKAGES CONTAINING FOOD  

Chapter 94: Section 184B Definitions applicable to sections 184B─184E 

Section 184B. For purposes of this section and sections 184C to 184E, inclusive, the 
following words shall have the following meanings: 

"Automatic checkout system,'' a cash register, computer, terminal, or other device 
capable of interpreting the universal product code, or any other code which is on an 
item offered for sale used to determine the price of the item being purchased, 
regardless of whether the code entry is accomplished manually, or automatically by a 
machine. 

"Coded'', any symbol, letter, number or combination thereof other than the price itself 
which is stored in and interpretable by the seller's automatic checkout system. 

"Correct price'', the advertised price in any circular, newspaper, magazine, television 
or radio commercial, or in any other medium, or any published correction thereof. If 
an item is not advertised, the correct price shall be the lowest price indicated on any 
store sign for the item, but not if such item is rung up at a lower price. If no sign is 
displayed, the correct price shall be the price of the item on its displayed unit price 
label, but not if such item is rung up at a lower price. If no unit price label is 
displayed, the correct price shall be the price rung up by the food store's or food 
department's automatic checkout system. If the foregoing provisions for establishing 
the correct price are not determinative in a particular situation, the correct price shall 
be the price on the seller's current price list. 

"Display'', two or more units of an item located together. A display shall be deemed to 
be checked after the correct price is ascertained and one or more units are removed 
from the display and examined for accurate price markings. 

"End-aisle display'', a display of a specific item consisting of at least fifty units, not 
including units in closed cartons or otherwise inaccessible to the consumer which is 
located in a freestanding display or at the end of, or adjacent to, a shelved tier of 
groceries or other items. 



"Food'', anything edible. 

"Food department'', any seller other than a food store with any grocery item section, 
area, or display and which sells ten or more different food items for consumption off 
the seller's premises at least in part to individuals for their own personal, family, or 
household use; provided, however, that any food section which is within a larger 
business and is the functional equivalent of a supermarket with its own separate 
checkout, may be deemed a food store by the director of standards. 

"Food store'', any store, shop, supermarket, grocer, convenience store, warehouse-type 
seller, club, outlet, or other seller, whose primary business is selling either food for 
consumption off the seller's premises alone or in combination with grocery items or 
other nondurable items typically found in a supermarket, and such items are sold at 
least in part to individuals for their own personal, family, or household use. 

"Grocery items'', any food, pet food or supply, soap, household cleaner of any type, 
laundry product, light bulbs, or disposable paper or plastic products. 

"Gross error'', a price which is less than half the price stated by the seller as the actual 
selling price, and which was never intended as the selling price at any time during the 
previous thirty day period. 

"Item'', a specific and distinct product, good or commodity. One item is differentiated 
from another by having a different universal product code for items so coded; and for 
items not so coded, the item has any distinguishing characteristics compared to 
another item. 

"Represented price'', any price represented to a consumer as the actual selling price 
including the price on any sign, price tag, unit price label, advertisement, item, or cash 
register display. 

"Rung up'', the price on a cash register or terminal sales slip or display which 
indicates the price the consumer will be charged for each item; provided, however, 
that such price is not the result of a keypunching error by the cashier or inspector. 

"Unit'', a single piece of an item, such as one can, package, bag, or multi-pack. 



GENERAL LAWS OF MASSACHUSETTS 
PART I.  

ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT 
 

TITLE XV. 
REGULATION OF TRADE 

 

CHAPTER 94 

INSPECTION AND SALE OF FOOD, DRUGS AND VARIOUS ARTICLES 

 

MARKING OF PACKAGES CONTAINING FOOD 

Chapter 94: Section 184C Price marking of food and grocery items 

Section 184C. Except as hereinafter provided, every item in a food store and every 
grocery item in a food department offered for sale, whether edible or not, shall have 
each unit individually marked with the correct selling price. All prices represented to 
the consumer for the same item shall be consistent with each other and to the price 
rung up and charged for the item. The seller shall be responsible for the completeness 
and accuracy of all price marking. 

The following classes of items are exempt from the price marking requirement of this 
section; provided, however, that the cashier can readily discern the price of the 
exempted item, that no exempted item is marked with an incorrect price, that the 
exempted item is on a current price list maintained by the seller as hereinafter 
provided and that a clear and conspicuous separate sign, or a single sign in the case of 
similar items all priced the same, larger than the seller's regular unit price label with 
the price no smaller than one inch high, is placed at the point of display of each 
exempted item containing the name of the item, the correct price, and, if appropriate, 
the size or other distinguishing information:-- 

 (1) unpackaged: produce, meat, fish, poultry, delicatessen, bakery items, and any 
other unpackaged items offered from a bulk display, except that any such item 
weighted or wrapped to order by the food store or food department but paid for at a 
place other than at the point of such weighing or wrapping shall have the correct price 
marked on the item; 

(2) gallons and half gallons of milk; 

(3) eggs; 

(4) cigarettes, cigars, tobacco and tobacco products; 



(5) individual units within a multi-unit package if the package is correctly price 
marked; 

(6) snack foods such as cakes, gum, candy, chips, and nuts if offered for sale 
individually, weigh less than three ounces, cost seventy-five cents or less, and are 
located at the checkout area; 

(7) individual greeting cards; provided, however, that such cards are marked with a 
price code readily understandable by the consumer; 

(8) individual glass jars of baby food of the same brand and price where vegetable or 
fruit is the predominant ingredient other than water, but not including juices; 
provided, however, that if offered for sale by a seller with an automatic checkout 
system they are coded, or if offered by a seller without such system, they are on an 
easily referenced price list at each cash register; 

(9) soft drink bottles and cans; provided, however, that items are fully and accurately 
price marked at their regular shelf location and the seller maintains a list of such items 
as required by section one hundred and eighty-four D; 

[Clause (10) of second paragraph effective until November 17, 2004. For text 
effective November 17, 2004, see below.] 

(10) not more than sixty items that are located in end-aisle displays; provided, 
however, that if offered for sale by a seller with an automatic checkout system they 
are coded, or if offered by a seller without such system they are on an easily 
referenced price list at each cash register; and provided, further, that such items are 
fully and accurately price marked at their regular shelf location, and the seller 
maintains a list of such items as required by section one hundred and eighty-four D. 
Said sixty item limit shall be reduced by seventy-five percent in the case of a food 
department. For the purpose of determining whether a seller has exceeded said sixty 
item limit, units of an item which differ only by color, flavor or scent shall be 
considered the same item if they are otherwise identical in all respects including price, 
size, and brand, unless in a particular case the director of standards determines that 
such units are different items. 

[Clause (10) of second paragraph as amended by 2004, 322 effective November 17, 
2004. For text effective until November 17, 2004, see above.] 

(10) not more than sixty items that are located in end-aisle displays; provided, 
however, that if offered for sale by a seller with an automatic checkout system they 
are coded, or if offered by a seller without such system they are on an easily 
referenced price list at each cash register; and provided, further, that such items are 
fully and accurately price marked at their regular shelf location, and the seller 
maintains a list of such items as required by section one hundred and eighty-four D. 
Said sixty item limit shall be reduced by seventy-five percent in the case of a food 
department. For the purpose of determining whether a seller has exceeded said sixty 
item limit, units of an item which differ only by color, flavor or scent shall be 
considered the same item if they are otherwise identical in all respects including price, 



size, and brand, unless in a particular case the director of standards determines that 
such units are different items; 

[Clause (11) of second paragraph added by 2004, 322 effective November 17, 2004.] 

(11) frozen food products. 
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Chapter 94: Section 184D Food stores or departments utilizing automatic 
checkout systems; exempt items; violations 

Section 184D. In addition to the exemptions in section one hundred and eighty-four 
C, food stores or food departments which, for a majority of the items offered for sale, 
utilize an automatic checkout system which is at least ninety-five per cent accurate as 
determined by the director of standards may also exempt up to a maximum of four 
hundred additional items; provided, however, that they are coded and subject to the 
following limitations and qualifications and those in section one hundred and eighty-
four C: 

(1) The exact number of additional exempt items allowed by this section shall be 
based on the number of operable cash registers or terminals located at the seller's 
main checkout location, but not to exceed four hundred. Cash registers at the seller's 
courtesy desk, or otherwise away from the main checkout location, if the seller 
maintains such main checkout location, shall not be included in the calculation, unless 
approved by the director of standards. 

Sellers with one operable cash register shall be allowed to exempt twenty additional 
items of their own choosing. Sellers with two, three to four, or five to six operable 
cash registers shall be allowed to exempt fifty, one hundred or two hundred additional 
items respectively. Sellers with seven or more operable cash registers may exempt up 
to four hundred additional items. In the case of a food department, the number 
obtained in the above calculation shall be reduced by seventy-five per cent. In no case 
shall the number of exemptions permitted by this exception exceed four and one-half 
per cent of the number of packaged grocery items carried by the seller. 

(2) Any food store or food department permitted to exempt additional items under this 
section shall establish at each store location a dated written list of the items it has 
chosen to exempt. The list shall include a readily understandable description of each 
item and the code number understood by the seller's automatic checkout system. The 
list shall be maintained so that any item may be referenced easily. Deletions may be 
made from the list at any time, but no additions, substitutions, or changes may be 
made to the list except twice a year in January and July starting with July nineteen 



hundred and eighty-seven. The exemption permitted by this section shall not apply to 
any item not on that list and shall not apply unless such list has been established and 
is available upon request at the store to any consumer or any representative authorized 
by the director of standards. The director of standards may require the periodic filing 
of such list with his office. No seller may choose to exempt items required to be price 
marked by other laws or regulations governing specific types of items, or may exempt 
more than two hundred items in any one department except in the dry grocery 
department. 

(3) All food stores and food departments shall maintain a current and accurate price 
list of all items exempted under the provisions of section one hundred and eighty-four 
C and this section. Such list may be maintained in any reasonable manner, including 
by an automatic checkout system or merged with nonexempt items; provided, 
however, that information contained therein can be referenced easily by the person 
requesting it. All food stores and food departments shall also maintain a separate, 
current, written or printed list of the items it chooses to exempt under the provisions 
applying to end-aisle displays. Such lists shall be made available upon request to any 
representative authorized by the director of standards, and the price for any item 
contained therein shall be provided to any person upon request. 

(4) Violations of the provisions of section one hundred and eighty-four B to one 
hundred and eighty-four E, inclusive, for which fines shall be levied shall include: 
having no price marked on any unit that is required to be priced and is not exempted; 
having an incorrect price on any unit; having an incorrect or missing sign; or 
overcharging on any unit. A unit shall be deemed to be overcharged once it is rung up 
at a price higher than any represented price. 

There shall be a tolerance for error on all fineable violations discovered during an in-
store inspection except overcharging. In the case of a display checked for unmarked 
and incorrectly marked units, the tolerance shall be such that the one display of an 
item most in violation out of each twenty displays checked shall be excluded in 
computing that fine. Said tolerance shall not be less than one display per inspection. 
In the case of a violation for incorrect or missing signs, the tolerance for error shall be 
calculated such that the number of sign violations actually found among those 
checked shall be reduced by ten per cent, but by not less than one violation, and such 
violations omitted shall be excluded in computing any fine. Each unit or sign in 
violation shall constitute a separate violation; provided, however, that no item may be 
subject to violations for both overcharging and incorrect price markings. Multiple 
units from the same display of an item which are found in violation of the same 
infraction shall be considered one fineable violation. An inspector may inspect any or 
all units in any display of any item. The seller shall allow the inspector access to the 
seller's automatic checkout system. 
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Chapter 94: Section 184E Inspections; fines; price accuracy guarantee; 
regulations 

Section 184E. Any representative authorized by the director of standards may conduct 
inspections of any item and shall issue notices of violation to any food store or food 
department for any violation of this section and sections 184B to 184D, inclusive, 
provided, however, that no food store or food department shall be inspected more than 
once a week. Violations shall be punished for the first offense by a fine of $100, for 
the second offense by a fine of $250, and for a subsequent offense, by a fine of $500. 
Notwithstanding the method for determining the amount of civil fines pursuant to 
section 29A of said chapter 98, a civil citation may be issued for $100 for each 
violation, up to a maximum of $2,500 per inspection. For purposes of this section 
each item which scans erroneously shall constitute a separate civil violation. The 
seller shall immediately correct all violations including those where a tolerance was 
granted. 

In the case of any verified consumer complaint, fines for overcharging shall be limited 
to one violation per item. A fine shall be issued without allowance for tolerance upon 
verification of any consumer complaint alleging overcharging or improper price 
marking except for those units where the seller gave the consumer the units tendered 
for purchase free under a qualified price accuracy guarantee. 

The director of standards may require sellers to disclose a consumer's rights under the 
provisions of this section and sections one hundred and eighty-four B to one hundred 
and eighty-four D, inclusive. 

Any food store or food department which maintains and complies with the terms of a 
qualified price accuracy guarantee in the form prescribed below, and posts an 
explanation of such price accuracy guarantee at each cash register or terminal, shall 
have all per violation fines reduced by fifty per cent. If the director of standards 
determines that a food store or food department is either intentionally or through gross 
negligence violating any provisions of this section and sections one hundred and 
eighty-four B to one hundred and eighty-four D, inclusive, all the store's exemptions 
shall be rescinded for a period of twelve months, and the matter shall be referred to 



the attorney general for action against such food store or food department. 
Uncontested fines levied under said sections shall be paid within thirty days of 
issuance of the notice of violation. Any aggrieved seller may appeal any unjustified 
fines to the director of standards if such appeal is filed within thirty days of issuance 
of the notice of violation. If the grounds for appeal are determined to be without 
reasonable basis, the fine shall be doubled. 

A qualified price accuracy guarantee at a minimum is one which immediately gives 
any consumer one unit free of every different item which was either (a) rung up at a 
price higher than the lowest price marked on the unit, and for unmarked units, the 
price on any sign or unit price label; or (b) rung up at a price higher than the price 
advertised for the item. Sellers may elect option (a) or (b), or both, but option (b) may 
only be elected alone if the seller advertises at least fifty packaged grocery sale items 
each week not including meat and produce. To take advantage of the guarantee, the 
consumer need only point out the over-ring to the cashier. 

All food stores and food departments shall provide an itemized sales slip to all 
consumers indicating at a minimum the price charged for each item or unit. No food 
store or food department shall refuse to sell any unit tendered for purchase at the 
lowest price represented to the consumer by the seller or supplier; provided, however, 
that the seller shall have no obligation to sell such unit at the lowest represented price 
if it is the result of a gross error, if it is based on the price marked on another unit of 
the same item and the tendered unit is marked only with a higher price, or if the price 
tag, label, or sign shows evidence of obvious physical tampering, or if it is given away 
free under a price accuracy guarantee. 

This section and sections one hundred and eighty-four B to one hundred and eighty-
four D, inclusive, shall only apply to food stores and to grocery items in food 
departments. Said sections shall not diminish any obligations under other laws or 
regulations regarding item pricing for sellers other than food stores or for items other 
than grocery items in food departments. The director of standards shall not issue a 
fine pursuant to this section and said sections one hundred and eighty-four B to one 
hundred and eighty-four D, inclusive, and section fifty-six D of chapter ninety-eight 
for the same violation. Where a seller is also subject to the item pricing regulations or 
guidelines of another agency, in cases where a specified number of items is allowed to 
be exempted under two similar exceptions to the requirement of item pricing, such 
similar provisions shall not be additive. Compliance with another agency's regulations 
or guidelines which differ from said sections or any regulations issued hereunder by 
the director of standards shall not be a defense to a violation of said section or any 
regulations promulgated hereunder. 

The director of standards may promulgate regulations or issue guidelines for the 
implementation or interpretation of said sections. 

Failure to comply with any of the provisions of said sections shall constitute a 
violation and an unfair or deceptive act or practice under the provisions of chapter 
ninety-three A. 



HOUSE, No. 4461 

HOUSE OF REPRESENTATIVES 

January 22, 2004. 

The committee on Commerce and Labor, to whom were referred the 
petition (accompanied by bill, Senate, No. 66) of Brian P. Lees, Guy 
W. Glodis, Michael R. Knapik, Bruce E. Tarr and Jo Ann Sprague for 
legislation to further regulate certain consumer product pricing, the 
petition (accompanied by bill, House, No. 495) of Michael J. 
Rodrigues, Rachel Kaprielian, Thomas M. Petrolati, Colleen M. Garry 
and Reed V. Hillman relative to the use of electronic shelf displays at 
retail food stores and food departments, and the petition (accompanied 
by bill, House, No. 2918) of Colleen M. Garry and Thomas M. 
Petrolati relative to consumer product pricing practices, reports 
recommending that the accompanying bill (House, No. 4461) ought to 
pass. 

For the committee, 

MICHAEL J. RODRIGUES. 

  

  

 
The Commonwealth of Massachusetts 

______________________ 
In the Year Two Thousand and Four. 

______________________ 

AN ACT RELATIVE TO CONSUMER PROTECTION. 

Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General Court 
assembled, and by the authority of the same, as follows: 

Chapter 94, section 184B, as so appearing, is hereby amended by inserting at the end 
thereof the following definition: 

“Retail Store”, a store selling any item at retail including any businesses selling non-
food items under other applicable Massachusetts law and regulations. A store which is 
not open to the general public but is reserved for use by its members shall come 



within the provisions of this definition unless the members must pay a direct fee to the 
store to qualify for membership and the store is not required to collect sales tax on 
transactions with members. Pursuant to this section a retail store shall not include any 
store which engages primarily in the sale of food for consumption on the premises or 
in a specialty trade. 

Chapter 94, section 184C, as so appearing, is hereby amended by inserting the 
following words “, retail store” after the word “store” in line 2. 

Chapter 94, section 184C, as so appearing, is hereby amended by striking subsection 
(10) in its entirety and replacing it with the following: 

(10) Items that are located in end-aisle or other freestanding displays; provided, 
however, that if offered for sale by a seller with an automatic checkout system they 
are coded, or if offered by a seller without such system they are on an easily 
referenced price list at each cash register; and provided, further, that such items are 
fully and accurately price marked at their regular shelf location, and the seller 
maintains a list of such items as required by section one hundred and eighty-four D. 

Chapter 94, section 184C, as so appearing, is hereby amended by inserting at the end 
thereof the following sections: 

(11) Unpackaged items sold by length or area, such as chain, rope, flooring, lumber or 
fabric on a bolt, with a clear and conspicuous “price per” marked on the bolt or at the 
point of display. 

(12) Unpackaged items sold by weight or volume from a bulk container or source, 
such as stone or soil, with a clear and conspicuous “price per” marked on the 
container or at the point of display. 

(13) Items that must be retrieved for the consumer by store staff, such as large 
electronics or appliances, where the display or representative items or items displayed 
in a locked case or out of reach of consumers. 

(14) Packaged self-service items that are small in size and are offered for sale within 
five feet of the cash register, with a clear and conspicuous “price per” marked on the 
container or at the point of display. 

(15) Unpackaged items which have a weight of not more than 3 ounces, and/or a price 
of not more than 75 cents, with a clear and conspicuous “price per” marked on the 
container or at the point of display. 

(16) Live animals and items sold in a coin operated vending machine, with a clear and 
conspicuous “price per” marked on the container or at the point of display. 

(17) Items offered temporarily at an advertised reduced price. 

(18) An additional 5% of items offered for sale, provided that a clear and conspicuous 
separate sign or a single sign in the case of similar items all priced the same, with the 
price no smaller than three eighths of an inch high, is placed at the point of display of 



each exempted sale item, identifying the item by its brand name and model number, if 
applicable, and SKU or UPC number; and further provided, that the store maintains a 
current and accurate price list of all items exempted under this provision. The seller 
may maintain such a list in any reasonable manner, provided that information 
contained on the list can be referenced easily by the person requesting it. The seller 
shall make the list available at the service desk for public inspection. An SKU number 
may substitute for the UPC number if the SKU is marked on the item. 

Chapter 94, section 184D, as so appearing, is hereby amended by inserting the 
following words “or retail stores” after the phrase “food stores or food departments” 
in lines 2, 43, and 49 in each instance. 

Chapter 94, section 184D, as so appearing, is hereby amended by inserting the words 
“or retail store” after the phrase “food store and food department” in line 26. 

Chapter 94, section 184E, as so appearing, is hereby amended by inserting the words 
“or retail store” after the phrase “food store and food department” in lines 3, 5, 23, 28, 
33 and 51 in each instance. 

Chapter 94, section 184E, as so appearing, is hereby amended by inserting the words 
“or retail stores” after the phrase “food stores and food departments” in line 49. 

Chapter 94, section 184E, as so appearing, is hereby amended by inserting the words 
“, retail stores” after the words “food stores” in line 60. 

Chapter 94, section 184E, as so appearing, is hereby amended by striking the second 
sentence of the first paragraph and replacing it with the following sentence: 

“Notwithstanding the provision of any law or regulation to the contrary, violations of 
section 184C shall be punished for the first offense by a fine of $200, for the second 
offense by a fine of $500, and for a subsequent offense, by a fine of $1,000.” 

Chapter 94, section 184E, as so appearing, is hereby amended by striking the third 
sentence of the first paragraph and replacing it with the following sentence: 

“Notwithstanding the method for determining the amount of civil fines pursuant to 
section 29A of said chapter 98 and notwithstanding the provision of any law or 
regulation to the contrary, a civil citation may be issued for not less than $100 and not 
more than $200 for each violation, up to a maximum of $5,000 per inspection.” 

Chapter 94, as so appearing, is hereby amended by inserting at the end thereof the 
following sections: 

Section 329A. 

(a) “Deputy Director” shall mean the Deputy Director of the division of standards. 

(b) “Person” shall mean an individual, firm, partnership, association or corporation. 

(c) “Division” shall mean the division of standards. 



(d) “Computer-assisted check out system” shall mean any electronic device, computer 
system or machine which determines the selling price of any item interpreting its 
universal product code, any other code, or by any other use of a price look-up 
function. 

(e) “Inspector” shall mean the Deputy Director or authorized agent to enforce the 
provisions of this chapter. 

(f) “Item price” shall mean the lowest indicated price on a shelf tag, sign or 
advertisement. 

(g) “Price look-up function” shall mean the capability of any checkout system to 
determine the retail price of an item electronically or by way of the manual entry into 
the system of a code number assigned to that particular unit by the retail store or by 
way of the checkout operator’s consultation of a file maintained at the point of sale. 

(h) “Retail store” shall mean a store selling any item at retail including food and non-
food items. A store which is not open to the general public but is reserved for use by 
its members shall come within the provisions of this definition unless the members 
must pay a direct fee to the store to qualify for membership and the store is not 
required to collect sales tax on transactions with members. Pursuant to this section a 
retail store shall not include any store which engages primarily in the sale of food for 
consumption on the premises or in a specialty trade, which the Deputy Director 
determines, by regulation, would be inappropriate for item pricing. 

(i) “Item” shall mean a specific and distinct product, good or commodity. One item is 
differentiated from another by having a different universal product code for items so 
coded, and for items not so coded, the item has any distinguishing characteristics 
compared to another item. 

(j) “Electronic product coding” shall mean any system of coding which entails 
electronic pricing. 

(k) “Self-service price check scanner” shall mean a device to be utilized by shoppers 
which reads the electronic or universal product code on a product, retrieves the correct 
price from the seller’s automatic checkout system or computer, displays the correct 
price on a readout panel, and has either a grease pencil attached to the device for 
shoppers to use in marking the price on an item or an alternative method by which a 
shopper may record the price of an item. Such alternative method shall be subject to 
the approval of the Deputy Director. 

(l) “Self-service price check scanner with printing capabilities” shall mean a device to 
be utilized by shoppers which reads the electronic or universal product code on a 
product, retrieves the correct price from the seller’s automatic checkout system or 
computer, displays the correct price on a readout panel, and is capable of printing an 
adhesive price sticker with the correct price and product description. 

Section 329B. 



(a) No retail store shall charge a price for any item, which exceeds the lowest of any 
item, shelf, scanned, sale or advertised price of such item. In the event that the price 
charged exceeds the lowest price a store is permitted to charge for the item, the store 
will be subject to a penalty as described in this chapter and other applicable law at the 
discretion of the Deputy Director. 

(b) In a store utilizing computerized laser scanning or other electronic assisted 
checkout system, the inspector shall be permitted to compare the item, shelf, sale, or 
advertised price of any item sold in the store with the programmed price. 

(c) The Deputy Director shall establish a randomized store inspection procedure 
designed to eliminate any bias in selecting stores to be inspected for price auditing 
purposes. However, any retail store may be inspected at any time upon complaint or if 
the Deputy Director has sufficient cause to audit a particular store or stores to ensure 
pricing accuracy. 

Section 329C. 

(a) Every person, store, firm, partnership, corporation, or association which uses a 
computer-assisted checkout system and which would otherwise be required to item 
price as provided in sections 184B through 184E, inclusive, of chapter 94, or other 
applicable Massachusetts law or regulation promulgated hereunder, may make an 
application in writing to the Deputy Director for a waiver of said item pricing 
requirement. A separate application shall be required for each store. 
An annual registration fee must be submitted with the initial application and 
subsequent renewal. The Deputy Director shall approve or reject the application 
within sixty days from the date of receiving the application. If the application is 
rejected, the application fee shall be returned. Pursuant to the regulations promulgated 
under this chapter, the Division will require that each applicant complete a “no job 
loss” affidavit stating the number of people employed at the time of the application 
process. After the filing of the affidavit, if there is any resulting job loss at the store 
due to the implementation of the waiver, not attributed to seasonal employment or 
verifiable economic pressures, the store will be required to item price pursuant to 
sections 184B through 184E, inclusive, of chapter 94, or other applicable 
Massachusetts law or regulation promulgated hereunder, and be subject to a fine of 
not more than five thousand dollars. 

 
(b) The registration fee is based upon the number of cash registers in each store as set 
according to the following schedule and exemption: 

i. Waiver Fee Cash Register Schedule: 

One to four cash registers $2,500 

Five or more cash registers $5,000 

ii. An applicant shall be exempt from submitting the annual waiver fee if shown at the 
time of each application to be a retail store with annual sales revenue equal to or less 
than $5,000,000 of in-store sales, as verified by its most recent Massachusetts tax 



return. For a retail store with more than one location engaged in a unitary business, 
such sales volume shall be reported as the aggregate of all sales reported by all 
locations. 

(c) Waiver applications and the required fee or acceptable proof of fee exemption 
must be received at the division by October 1, 2004, and annually thereafter. Stores 
that fail to comply with the required registration, do not renew an application, or fail 
to pay the annual renewal fee will be subject to the item pricing requirements and 
violations pursuant to sections 184B through 184E, inclusive, of chapter 94, or other 
applicable Massachusetts law. 

(d) A waiver from item pricing shall be valid for a period of one year from the date of 
issuance. Stores must reapply annually for renewal of waiver at the rates and 
procedures established in section 329C(b). 

(e) Systems approved by the Deputy Director must have means to provide an audit 
trail regarding item price changes that can be accessed by state enforcement agents 
upon request. All food and grocery item prices once entered into the store’s electronic 
pricing system shall remain unchanged for a minimum of seventy-two hours, unless 
the price is to be reduced or is the result of a gross pricing error as defined in chapter 
94, section 184B. 

(f) Any registered retail store that fails to meet the stated price accuracy standard of 
98 per cent, not including any under charges, based on the price accuracy inspection 
procedure adopted by the Division shall be re-inspected after thirty days of the failed 
inspection. If the store fails upon re-inspection to meet the price accuracy standard, 
the registration of such store may be suspended for a period of six months. During the 
suspension period, the store will be required to individually item price every item 
offered for sale pursuant to sections 184B through 184E, inclusive, of chapter 94, or 
other applicable Massachusetts law. After payment of fifty percent of the original 
application fee as provided for in section 329C(b), the store can request the Division 
in writing to be re-inspected. If the store after re-inspection meets the price accuracy 
standard, the registration may be re-instated. 

(g) As a condition of the waiver from item pricing pursuant to this section, each retail 
store which accepts a waiver must agree to meet the following requirements: 

i. The store shall designate and make available self-service price check scanners to 
enable consumers to confirm the price of an item. Stores that are arranged in an aisle 
format shall have one self-service price check scanner located on one end of every 
other aisle in those areas exempted under the waiver. Stores that are arranged in a 
format other than in aisles shall have one self-service price check scanner per five 
thousand square feet in those areas exempted under the waiver. Stores that are 
arranged in a combination of aisles and other formats shall have a number of self-
service price check scanners that is within the discretion of the Deputy Director. All 
stores shall have at least two self-service price check scanners. At least one of the 
self-service price check scanners shall have printing capabilities. These self-service 
price check scanners shall be strategically located in locations convenient to 
consumers with signs of sufficient sized lettering identifying these units to consumers. 



Stores will submit their proposed sign and device locations in a schematic diagram to 
the Deputy Director for approval with the waiver application. 

ii. The store shall place a clear and conspicuous separate sign, shelf tag or unit price 
tag for the item, or a single sign in the case of similar items all priced the same, with 
the price no smaller than three eighths of an inch high, at the point of display of each 
such item, disclosing the price or discount of such item and information sufficient to 
identify the item which may include the brand name, model number if applicable, or 
electronic product code. 

iii. Each registrant shall verify the accuracy of all sale prices in the store’s electronic 
processing system prior to the start of any sale. Each registrant shall either assign an 
employee to check all sale prices in the store’s electronic pricing system prior to the 
start of any sale and maintain a sale price log including the following: name of the 
store employee, date the employee performed the pre-sale price accuracy audit, and 
the signature of the employee; or establish a reasonable process to verify the accuracy 
of all sale prices prior to the start of any sale subject to guidelines established by the 
Deputy Director. Failure to establish such a process or make that process available 
upon request by any authorized agent of the Deputy Director may be cause for 
registration suspension. 

iv. The store shall not charge any customer a price for any item, which exceeds the 
item, shelf, sale or advertised price. 

v. The store shall make prompt payment to consumers who have been overcharged 
and shall correct all pricing errors identified by consumers, guaranteeing the 
consumer the item free if it costs less than $10 or $10 off the item if the item costs 
more than $10. The price accuracy guarantee must be conspicuously posted at each 
cash register and at each self-service price check scanner. 

vi. If an item rings up higher than the lowest advertised price, the store will be subject 
to a fine of no more than $200. 

vii. If a store fails to post the required item price sign at the point of display, the store 
will be subject to a fine of not more than $100 per item. However, if the item, which 
was a result of the failure to post a required item price sign at the point of display, 
rings up at a price higher than the lowest price charged for that item during the 
previous thirty days, the fine will be increased to no more than $200. 

viii. For items that cannot easily be carried to an electronic scanner because of their 
size or weight, the seller must provide a scannable card or other device at the point of 
display of the item, so that a consumer can take the card or device to the self-service 
price check scanner. 

ix. Each registrant shall make available to customers written information explaining 
the item pricing waiver and use of self-service price check scanners. Stores shall 
submit their proposed written information to the Deputy Director for approval with 
the waiver application. 



(h) In no event shall a single act or violation of sections 329A through D inclusive, or 
184B through E inclusive or section 56D of Chapter 98 result in the imposition of 
multiple fines or penalties. 

(i) The Deputy Director, in his discretion, may revoke a waiver from item pricing for 
cause including but not limited to any of the following reasons: 

i. Failure to comply with any provisions of this chapter; 

ii. Deliberate overcharging of any consumer; or 

iii. Material misrepresentation in the application for a waiver. 

Section 329D. 

(a) The provisions of this chapter shall be enforced by the division. Upon 
representation of appropriate credentials, the division’s inspectors and agents shall 
have the right to enter upon the premises of any retail store to make an inspection and 
to determine compliance with the provisions of this chapter. 

(b) For the purpose of determining a store’s compliance with the requirement to 
disclose the item price to the consumer, an inspection shall be conducted of a sample 
of no less than twenty-five items. 

(c) No item shall be cited more than once in a forty-eight hour period for not 
disclosing the item price to the consumer. 

(d) For any inspection under section 329B, the store representative shall afford the 
inspector access to the test mode of the checkout system in use at that store or to a 
comparable function of said system and to the retail price information contained in a 
price look-up function. 

(e) The inspector shall have the authority to issue a stop sale order with respect to any 
item being used, handled, or offered for sale in violation of section 329B and for not 
disclosing the item price to the consumer. Any such order shall be in writing and 
direct that the item shall be removed for sale pending price correction. 

(f) The division shall retain up to ten percent of all registration fees and fines 
collected not to exceed $2,500,000 annually. The retained revenue collected may be 
used by the division to support its enforcement activities and for grants to approved 
agents to assist the division in the enforcement of the provisions of this law. Any 
revenue generated on an annual basis over this amount shall revert to the General 
Fund. 

(g) A hearing may be requested in writing on any fineable violation or registration 
suspension issued by the division. The division’s designated hearing officer will 
conduct the hearing. The division’s designated hearing officer shall make a written 
determination. Such determination may be appealed to the Deputy Director who, after 
due deliberation, shall issue an order accepting, modifying, or rejecting the hearing 



officer’s determination. If the grounds for appeal are determined to be without 
reasonable basis, the fine shall be doubled. 
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Committee Bill No. 5193 
 

January Session, 2001 
LCO No. 3125 

 
Referred to Committee on General Law  
 
AN ACT CONCERNING THE USE OF BAR CODE SCANNING MACHINES.  
 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General Assembly 
convened:  
 
Section 21a-79 of the general statutes is repealed and the following is substituted in 
lieu thereof:  
 
(a) For the purposes of this section, 
 
(1) "consumer commodity" and "unit of a consumer commodity" [shall] have the 
same meaning as in section 21a-73, except that consumer commodity [shall] does not 
include alcoholic liquor, as defined in subdivision (3) of section 30-1, or a carbonated 
soft drink container; 
 
(2) "carbonated soft drink container" means an individual, separate, sealed glass, 
metal or plastic bottle, can, jar or carton containing a carbonated liquid soft drink sold 
separately or in packages of not more than twenty-four individual containers; 
 
(3) "universal product coding" [shall mean] means any system of coding [which] that 
entails electronic pricing; 
 
(4) an electronic shelf labeling system is an electronic system [which] that utilizes an 
electronic device attached to the shelf or at any other point of sale, immediately below 
or above the item, [which] that conspicuously and clearly displays to the consumer the 
unit price and the price of the consumer commodity. Such electronic shelf labeling 
system reads the exact same data as the electronic cash register scanning system; and  
 
(5) an electronic pricing system is a system [which] that utilizes the universal product 
coding bar code by means of a scanner in combination with the cash register to record 
and total a customer's purchases.  
 
(b) (1) 
 
(A) Any person, firm, partnership, association or corporation [which] that utilizes 
universal product coding in totaling a retail customer's purchases shall mark or cause 
to be marked each consumer commodity which bears a Universal Product Code with 
its retail price.  
 



(B) Any person, firm, partnership, association or corporation that utilizes an electronic 
pricing system in totaling a retail consumer's purchases shall provide each consumer 
with an item-by-item digital display, plainly visible to the consumer, of the price of 
each consumer commodity or carbonated soft drink container, or both, selected for 
purchase by such consumer prior to accepting payment from such consumer for such 
commodity or container.  
 
(2) The provisions of subparagraph (A) of subdivision (1) of this subsection shall not 
apply if:  
 
(A) The Commissioner of Consumer Protection, by regulation, allows for the 
utilization of electronic shelf labeling systems; 
 
(B) a retailer is granted approval to utilize an electronic shelf labeling system by the 
commissioner; and 
 
(C) the retailer has demonstrated to the satisfaction of the commissioner that such 
electronic shelf labeling system is supported by an electronic which utilizes universal 
product coding in totaling a retail customer's purchases.  
 
(3) Consumer commodities [which] that are advertised in a publicly-circulated printed 
form as being offered for sale at a reduced price for a minimum seven-day period 
need not be individually marked at such reduced retail price, provided such consumer 
commodities are individually marked with their regular retail price and a conspicuous 
sign is adjacent to such consumer commodities, which sign discloses:  
 
(A) The reduced retail price and its unit price; and 
 
(B) a statement that the item will be electronically priced at the reduced price by the 
cashier.  
 
(4) If a consumer commodity is offered for sale at a reduced price, in accordance with 
subdivision (3) of this subsection and its electronic price is higher than the reduced 
price on the sign which is adjacent to the consumer commodity, then one item of such 
consumer commodity shall be given to the consumer upon demand at no cost. A 
conspicuous sign shall adequately disclose to the consumer that in the event the 
electronic price is higher than the reduced retail price, one item of such consumer 
commodity shall be given to the customer upon demand at no cost.  
 
(c) 
 
(1) The Commissioner of Consumer Protection may adopt regulations in accordance 
with the provisions of chapter 54 concerning the marking of prices and use of 
universal product coding on each unit of a consumer commodity.  
 
(2) The Commissioner of Consumer Protection may adopt regulations in accordance 
with the provisions of chapter 54 designating not more than ten consumer 
commodities [which] that need not be marked in accordance with subdivision (1) of 
subsection (b) of this section and specifying the method of providing adequate 
disclosure to consumers to insure that the electronic pricing of the designated 



consumer commodities is accurate. The commissioner may establish by regulation 
methods to protect consumers against electronic pricing errors of such designated 
consumer commodities and to insure that the electronic prices of such designated 
consumer commodities are accurate. Among the methods [which] that the 
commissioner may consider are conditions similar to those set forth in subdivision (4) 
of subsection (b) of this section.  
 
(d) The Commissioner of Consumer Protection, after providing notice and conducting 
a hearing in accordance with the provisions of chapter 54, may issue a warning 
citation or impose a civil penalty of not more than one hundred dollars for the first 
offense and not more than five hundred dollars for each subsequent offense on any 
person, firm, partnership, association or corporation [which] that violates any 
provision of subsection (b) of this section or any regulation adopted pursuant to 
subsection (c) of this section. Any person, firm, partnership, association or 
corporation [which] that violates any provision of subsection (b) of this section or any 
regulation adopted pursuant to subsection (c) of this section shall be fined not more 
than two hundred dollars for the first offense nor more than one thousand dollars for 
each subsequent offense. Each violation with respect to all units of a particular 
consumer commodity on any single day shall be deemed a single offense.  
 
Statement of Purpose:  
 
To provide consumers with a way to check for scanning errors during check out.  
 

 
[Proposed deletions are enclosed in brackets. Proposed additions are indicated by 
underline, except that when the entire text of a bill or resolution or a section of a 
bill or resolution is new, it is not underlined.] 
 
 
Co-Sponsors:  
 
REP. ABRAMS, 83rd Dist.  
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Local Law No. 1 For 1992  

A Local Law Requiring Item Pricing by Retail Stores in The County Of Albany 

By Messrs. Haines, Stackrow and Prentiss, Ms. Denison and Finance 
Committee: 

Be It Enacted by the County Legislature of the County of Albany as follows: 

Section 1. Title. 

     This Law shall be known as the “Albany County Item Pricing Law” 

Section 2. Legislative Intent. 

     This Law recognizes that clear, accurate item pricing is a basic consumer 
right which is no longer protected under State Law. It is the purpose of this 
Law to ensure that consumer goods offered for sale in the County of Albany 
are clearly, accurately and adequately marked as to their selling price. 

Section 3. Definitions. 

     A. “Stock keeping unit” shall mean each group of items offered for sale 
of the same brand name, quantity of contents, retail price, and variety 
within the following categories: 

1. food, including all material, solid, liquid or mixed, whether 
simple or compound, used or intended for consumption by 
human beings or domestic animals normally kept as household 
pets and all substances or ingredients to be added thereto any 
purpose; and,  

2. napkins, facial tissues, toilet tissues, and any disposable 
wrapping or container for the storage, handling or serving of 
food; and  

3. detergents, soaps, other cleansing agents, and cleaning 



implements; and  
4. non-prescription drugs, feminine hygiene products and health 

and beauty aids.  

     B. “Stock keeping item” shall mean each individual item of a stock 
keeping unit offered for sale. 

     C. “Universal product coding” shall mean any system of coding which 
entails electronic pricing. 

    D. “Item Pricing” shall mean the tag, stamp or mark affixed to a stock 
keeping item by an authorized person which sets forth, in clearly readable 
numerals, the selling price. 

     E. “Computer-assisted checkout system” shall mean any electronic 
device, computer system or machine which determines the selling price of a 
stock keeping item by interpreting its universal product code, or its price 
look-up function. 

     F. “Price look-up function” shall mean the capability of any checkout 
system to determine the selling price of a stock keeping item by way of the 
manual entry into the system of a code number assigned to that particular 
unit by the retail store or by way of the checkout operator’s consultation of 
a file maintained at the point of sale. 

     G. “Inspector” shall mean the authorized government official and his 
agents or employees having jurisdiction to enforce the provisions of this 
Local Law. 

     H. “Retail Store” shall mean a store selling stock keeping units at retail. 
A store which is not open to the general public but is reserved for use by its 
members shall come within the provisions of this definition unless the 
members must pay a direct fee to the store to qualify for membership and 
the store is not required to collect sales tax on transactions with members. 
Pursuant to this section, a retail store shall not include any store which: 

1. has as its only full-time employee the owner thereof, or the 
parent, or the spouse or child of the spouse or child of the 
owner, or in addition thereto, not more than two full-time 
employees; or  

2. had annual gross sales in a previous calendar year of less than 
three million dollars, unless the retail store is part of a 
network of subsidiaries, affiliates or other member stores, 
under direct or indirect common control, which as a group, 
had annual gross sales in the previous calendar or three million 
dollars or more; or  

3. engages primarily in the sale of food for consumption on the 
premises or in a specialty trade which the Director of Weights 
and Measures determines, by regulation, would be 



inappropriate for item pricing.  

Section 4. Item Pricing Required. 

     A. Every person, firm, partnership, corporation or association which 
sells, offers for sale or exposes for sale in a retail store, a stock keeping unit 
that bears a Universal Product Code shall disclose to the consumer the price 
of each stock, keeping item by individually marking each such item with the 
item price. 

     B. Certain items exempted. The following stock keeping items need not 
be item priced as provided in subdivision A of this section provided that a 
shelf price and a price look-up function are maintained for such stock 
keeping items: 

1. Snack foods such as cakes, gum, candies, chips and nuts 
offered for sale in single packages and weighing five ounces or 
less;  

2. Stock keeping items which are under three cubic inches in size, 
and weigh less than three ounces, and are priced under on 
dollar;  

3. Items sold through a vending machine;  
4. Fresh milk, cream, half and half and other similarly packaged 

liquid dairy products and orange juice;  
5. Fresh eggs;  
6. Unpackaged fresh produce;  
7. Food offered for sale in bulk;  
8. Items offered for sale which are packaged in poly-plastic 

frozen food bags;  
9. All sale items merchandised in segregated off-shelf displays for 

a period of up to 21 days provided the name of the product 
and the advertised or sale price is clearly and conspicuously 
posted on a sign at the point of display;  

10. Individual jars of strained and junior size baby food;  
11. Individual boxes of dry gelatin and pudding;  
12. Ice cream and frozen yogurt; and  
13. Stock keeping items within a multi-package that is properly 

item pricing.  

Section 5. Pricing Accuracy. 

     A. No retail store shall charge a price for any exempt or non-exempt 
stock keeping which exceeds the lower of any item price, shelf price, sale 
price of such stock keeping item. In the event that the programmed 
computer, a stock keeping unit , the store will be subject to a penalty as 
described in Section 6, Paragraph E. 

     B. In a store with a laser scanning or other computer assisted checkout 
system, the Inspector shall be permitted to compare the item, shelf, sale or 



advertised price of any stock keeping item sold in the programmed 
computer price. 

Section 6. Enforcement. 

     A. Item Pricing Inspection Procedures. For the purpose of determining a 
store’s compliance with the requirements of Section 4, an inspection shall 
be conducted of a sample of no less than ten stock keeping units. However, 
in the event the Inspector has received a specific written complaint, no such 
minimum sample shall be required in the investigation of same. 

     B. Laser Scanner Accuracy Inspection Procedures. For any inspection 
under section 5, the store representative shall afford the Inspector access 
to the test mode of the checkout system in use at that store or to a 
comparable function of said system and to the retail price information 
contained in a price look-up function. In the event the Inspector has 
received a specific written complaint, the Inspector, may, in his discretion, 
conduct an inspection of only those items. 

     C. Stop Removal Order. An Inspector shall have the authority to issue a 
stop removal order with respect to any device, system, or stock keeping unit 
being used, handled or offered for sale in violation of Section 4 or 5. Any 
such order shall be in writing and direct that the device, system or stock 
keeping unit, as the case may be, shall be removed from use or sale pending 
correction. 

     D. Penalties for Item Pricing Violations. Any retail store which fails to 
mark any stock keeping item in violation of Section 4 shall be subject to the 
penalties of not less than five dollars per violation. For additional 
violations during a subsequent inspection in a twelve month period, the 
above penalties shall be doubled. In doubling penalties, an Inspector shall 
not be limited to the doubling of any specific fine previously issued. No 
penalties shall be imposed for a violation of Section 4 if more than ninety-
five percent of all the stock keeping items inspected in each stock keeping 
unit at an I individual point of sale contain clearly readable and correct item 
prices. 

     E. Penalties for Scanner Accuracy Violations. Upon a violation of the 
provisions of Section 5, a penalty in the amount of fifty dollars per violation 
shall be imposed for the first two violations of the stock keeping items 
compared; one hundred dollars per violation of the next two violations; two 
hundred dollars per violation for the next two violations; and three hundred 
dollars for each additional violation. For additional violations during a 
subsequent inspection is a twelve month period, the above penalties shall 
be doubled. 

Section 7. Jurisdiction. 

     The provision of this Local Law and any Regulation promulgated 



hereunder shall be enforced by the Director of Weights and Measures for the 
County of Albany. The Director of Weights and Measures shall refer cases of 
unpaid penalties to the Albany County Attorney for appropriate legal action. 

Section 8. Appointment of Review Committee. 

     Upon the expiration of the first six months of operation; the Chairman of 
the County Legislature shall appoint a three member Review Committee to 
study this Law’s strengths and weaknesses and make appropriate 
recommendations for amendments to the Finance Committee. 

Section 9. Severability. 

     If any section of this Local Law, or the application thereof to any person 
or circumstance shall be adjudged invalid by a Court of competent 
jurisdiction, such order or judgment shall be confined in its operation to the 
controversy in which it was revision of any section or the application of any 
part thereof to any other person or circumstance and to this end the 
previsions of each section of this Law are hereby declared to be severable. 

Section 10. Effective Date 

     This law shall take effect July 1, 1992. 
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Erie County's Scanner Accuracy Law  

COUNTY OF ERIE 

LOCAL LAW NO. 7 - 1997 

LOCAL LAW INTRO. NO. 9 - 1997 

(PRINT #1)  

A LOCAL LAW in relation to item pricing and scanner accuracy in retail establishments in Erie 

county.  

BE IT ENACTED BY THE ERIE COUNTY LEGISLATURE AS FOLLOWS:  

Section One. Legislative findings and intent. The Erie county legislature finds that there is a technology which utilizes computer-assisted pricing systems 

which offer the user numerous efficiencies and economies in the operation of the retail industries, the use of which may make it economically advantageous for 

retail stores to remove price markings on individual commodities. This legislature further finds that the absence of individual price markings may make it 

difficult for consumers to make a fully informed purchase choice or to detect overcharges when they occur at the registers. It is the intention of this legislature 

to require that all retail stores place individual item prices on products which they sell and to require accuracy at the checkout registers. Further, it is the 

intention of this legislature to provide for a waiver of the item pricing requirement for certain stores which maintain a very high degree of computer-assisted 

pricing accuracy and which provide certain other services to permit consumers to record and verify individual item prices. It is also the intention of this 

legislature to require clear and legible shelf labels. Finally it is the intention of this legislature to ensure that consumers in Erie county know what they are 

paying and are not charged more than that amount at the registers.  

Section Two. Definitions. For the purpose of this local law the following terms shall have the following meanings:  

a. "Advertised price" shall mean the price of a SKI which a store has caused to be disseminated by means of promotional methods such as an in-

store sign, newspaper, circular, television, or radio advertising;  

b. "Computer-assisted checkout system" shall mean any electronic device, computer system, or machine which determines the selling price of a SKI 

by interpreting the item's UPC, or any other use of a price look-up function;  

c. "Director" shall mean the director of the Erie county bureau of weights and measures;  

d. "Inspector" shall mean an authorized representative of the Erie county bureau of weights and measures;  

e. "Item price" shall mean the tag, stamp, or mark affixed by an authorized person to a SKI which sets forth, in arabic numerals, the retail price 

thereof;  

f. "Price look-up function" shall mean the capacity of any checkout system to determine the retail price of a SKI by way of the manual entry into 

the system of a code number assigned to that particular SKI by the store or the checkout operator's consultation of a file maintained at the point 

of sale;  

g. "Sale price" shall mean the price of SKIs offered for sale in good faith at a price below the price for which such SKIs are usually sold in the 

store;  

h. "Shelf price" shall mean the sign or tag placed by an authorized person at each point of display of a SKU, which clearly sets forth the retail price 

of the SKIs within that SKU;  

i. "Stock-keeping item" (SKI) shall mean each item within a SKU being offered or exposed for sale;  

j. "Stock-keeping unit" (SKU) shall mean each group of items offered for sale of the same brand name, quantity of contents, retail price, and 

variety within;  

k. "Store" shall mean any establishment which offers SKUs for sale at retail. Each separate building within which such SKUs are offered for sale at 

retail shall constitute a separate store;  

l. "Store-coded item" shall mean the application of an UPC to any SKI by that particular store;  

m. "Universal product code" (UPC) shall mean the digit figure depicted through the use of bars and spaces that may be scanned into pricing systems; 

and  

n. "Waiver" shall mean a waiver from item pricing issued pursuant to section 10 of this local law.  

Section Three. Item pricing required. Every person, store, firm, partnership, corporation, or association which sells, offers for sale or exposes for sale at retail, 

SKUs, shall disclose to the consumer the item price of such SKUs, except as provided in sections four or ten of this local law, by causing to be conspicuously, 

clearly, and plainly marked, stamped, typed, or affixed thereto the retail price in Arabic numerals; except, however, that the provisions of this section shall not 

apply to a store that:  

a. has as its only full-time employees the owner or franchisee thereof, or the parent, spouse, or child of the owner or franchisee, or in addition 

thereto not more than two full-time employees; or  



b. engages primarily in the sale of food for consumption on the premises; or  

c. holds a current waiver as provided in section ten of this local law.  

Section Four. Certain items exempted.  

a. The following SKIs need not be item priced as provided in section three of this local law provided that a shelf price is posted at the point of 

display, consistent with section thirteen of this local law, and a price look-up function is maintained for such SKIs:  

i. SKIs within a multi-item package that are properly price marked;  

ii. Milk, cream, half-and-half, and other similarly packaged liquid dairy products and juices;  

iii. Eggs;  

iv. Unpackaged bulk or fresh produce;  

v. SKIs sold through a vending machine;  

vi. Food sold for consumption on the premises;  

vii. Snack foods, such as cakes, gum, candies, chips, and nuts offered for sale in single packages and weighing five ounces or less;  

viii. Cigarettes, cigars, tobacco, and tobacco products;  

ix. Frozen foods, gelatin, pudding and yogurt;  

x. Baby food;  

xi. SKIs which weigh three ounces or less and are priced under one dollar;  

xii. Greeting cards, magazines, books, and periodicals;  

xiii. Live plants; and  

xiv. Lumber, fencing, and bulk electrical wire.  

b. SKIs which must be purchased with the assistance of a sales person need not be item priced as provided in section three of this local law, nor be 

shelf priced at the point of display. For purposes of this section, merely accepting payment for the merchandise does not constitute assistance.  

Section Five. Item pricing inspections. For the purpose of determining a store's compliance with section three of this local law, an inspection shall be 

conducted of a sample of no fewer than fifty and no more than three hundred SKUs. The sample shall be selected by the inspector from a cross section of all 

SKUs offered for sale at the store inspected, exclusive of exempt SKUs.  

Section Six. Item pricing violations and penalties.  

a. The failure to item price three or more SKIs of a particular SKU shall constitute a single violation. The failure to item price additional SKIs 

within the same SKU shall not constitute an additional violation. Each day a violation is continued shall constitute a separate violation.  

b. Any store found in violation of section three of this local law shall be subject to the following penalties: for violation discovered upon the first 

inspection following any twelve month period in which no violation of section three of this local law has been found, the store shall pay a penalty 

of fifty dollars for each of the first four violations, one hundred dollars for each of the next twelve violations, and one hundred fifty dollars for 

each subsequent violation, but in no case shall the total penalty exceed five thousand dollars. For violations discovered upon a second or 

subsequent inspection following a previous violation within a twelve month period, the above penalties shall be doubled, with a maximum total 

penalty of fifteen thousand dollars.  

Section Seven. Price accuracy required. No store shall charge a retail price for any exempt or non-exempt SKI which exceeds the lowest of any item, shelf, 

sale, or advertised price of such SKIs.  

Section Eight. Price accuracy inspections.  

c. For any price accuracy inspection under this local law, the store representative shall afford the inspector access to the test mode of the computer-

assisted checkout system in use at the store or to a comparable function of said system and to the retail price information contained in a price 

look-up system.  

d. In a store with a laser scanning or other computer-assisted checkout system, the inspector shall be permitted to compare the item, shelf, sale, or 

advertised price of any SKIs offered in the store, not to exceed five hundred SKIs selected from a cross section of all SKUs offered for sale at the 

location at any one inspection, with the programmed computer price. The store shall provide such access to the computer as necessary for the 

inspector to make the determination.  

Section Nine. Price violations and penalties.  

e. For any violation of section seven of this local law, there shall be a penalty of five hundred dollars. Each day on which a violation is continued 

shall constitute a separate violation.  

f. In the event that the programmed computer price exceeds the item, shelf, sale, or advertised price of any SKI, the store will be subject to the 

following penalties:  



for violations of the provisions of section eight of this local law identified in the first inspection following any twelve month period in which no 

such violations have been found, a penalty in the amount of fifty dollars per violation shall be imposed for the first two percent of the SKIs 

compared rounded to the nearest whole number; one hundred dollars per violation for the next two percent; two hundred dollars per violation for 

the next two percent; and three hundred dollars per additional violation, but in no event shall the total penalty for all violations of section eight of 

this local law identified at such first inspection exceed two thousand dollars. For violations identified in a second of subsequent inspection in a 

twelve month period following a previous violation of section eight of this local law, the penalties shall be doubled, with a maximum total 

penalty of fifteen thousand dollars. 

Section Ten. Waiver from item pricing.  

g. Every person, store, firm, partnership, corporation, or association which uses a computer-assisted checkout system and which would otherwise be 

required to item price as provided in section three of this local law may make application in writing to the director for a waiver of said item 

pricing requirement. A separate application shall be required for each store. Each application shall be subject to a non-refundable processing fee 

to cover the cost of conducting scanner accuracy inspections as provided in subsection b of this section. The director shall determine the 

processing fee and may revise it from time to time to reflect said costs, but in no case shall said fee exceed one thousand seven hundred fifty 

dollars per application.  

h. Waiver applications and the required fee must be received at the bureau of weights and measures on or before May 1, 1998 and on or before each 

May 1 thereafter. Stores which fail to comply will be subject to all the provisions contained within section three. New stores or establishments 

which did not previously hold waivers may apply after the May 1 deadline and the application fee and the length of waiver will be appropriately 

adjusted.  

i. Upon receipt of an application and fee as provided in subsection a of this section, the director shall cause to be conducted two scanner accuracy 

inspections of the store for which the application has been submitted. These inspections shall be conducted on two separate days, and in the 

manner prescribed in section eight of this local law, excepting, however, that a minimum of one hundred SKIs shall be checked at each 

inspection. In the event that any violations are detected, penalties shall be assessed as provided in section nine of this local law. If, considering 

both inspections together, the number of SKIs found to be in violation does not exceed two percent of all SKIs inspected, the director shall grant 

to the applicant a one year revocable waiver from the item pricing requirement. Any store with a current waiver shall be exempt from the 

requirements of section three of this local law.  

j. A waiver from item pricing shall be valid for a period of one year from the date of issuance. Stores may reapply annually for renewal of a waiver. 

A processing fee and two inspections shall be required for each annual renewal application, as required for an original waiver application.  

k. In the event that total violations in excess of two percent are discovered in the inspections provided for in subsections c or d of this section, the 

director shall not grant a waiver to the applicant. Such a store must promptly reapply for a waiver and pay the required fee to the director within 

five business days after being notified of the failure. Stores which do not reapply must be in compliance with all the requirements of section three 

within sixty days from the date of failure.  

l. In the event that the director is unable to conduct inspections pursuant to subsection c of this section within thirty days of receipt of a complete 

waiver application and proper processing fee, the director shall grant a temporary waiver, pending completion of the inspections. The director 

shall cause said inspections to be completed as soon as practicable. If, upon completion, the inspections detect a violation rate of two percent or 

less, the director shall issue a regular waiver with an expiration date one year from the commencement date of the temporary waiver. If the 

inspections detect a violation rate in excess of two percent, the temporary waiver shall be immediately revoked and the provisions of subsection e 

of this section shall apply.  

m. As a condition of the waiver from item pricing pursuant to this section, each store which accepts a waiver must agree to meet the following 

requirements, and no regular or temporary waiver shall be granted to a store which has not agreed to these requirements in writing:  

i. The store shall designate and make available a price check scanner to enable consumers to confirm the price of a SKI. This price 

check scanner shall be in a location convenient to consumers with a sign of sufficient sized lettering identifying this unit to the 

consumers. Stores will submit their proposed sign and device location to the director for approval;  

ii. The store shall not charge any customer a price for any SKI which exceeds the item, shelf, sale, or advertised price of that SKI, 

whichever is least;  

iii. The store shall cause to be posted in conspicuous location(s), accessible by all consumers and approved by the director, sign(s) 

explaining the rights of consumers consistent with the waiver as set forth in section eleven of this local law. The director will 

specify the content, size and numbers of this sign(s) by regulation. The store is also required to post the temporary or annual waiver 

in the area designated for handling price discrepancies;  

iv. The store shall make payment to consumers who have been overcharged as provided in section eleven of this local law. Each store 

is required to designate at least one individual who is authorized to issue these payments during all of the store's operating hours; 

and  

v. The store shall correct all pricing errors identified by consumers at store level within three hours and, if applicable, at their firm, 

partnership, corporation, or association within twenty-four hours.  

Section Eleven. Consumer's right to special payment if overcharged by a store granted a waiver from item pricing. Any person who suffers a loss because the 

price charged for a SKI, by a store which has been granted a waiver from item pricing pursuant to section ten of this local law, is greater than the least of the 

item, shelf, sale, or advertised price may seek special payment by notifying the store in person or in writing that the price charged is more than the item, sale, 

shelf, or advertised price. The notice shall include evidence of the loss suffered by the consumer. As soon as practical, and in any case within one hour after 

receipt of such notification and verification of the overcharge, the store shall tender to the consumer an amount equal to the difference between the price 



charged and the least of the item, sale, shelf, or advertised price, plus an amount equal to ten times that difference, but not less than one dollar nor more than 

ten dollars. If the loss is suffered by one consumer within one transaction on two or more identical SKIs, the amount to be tendered by the store shall be the 

difference on each item, plus an amount equal to ten times the difference on a single item, but not less than one dollar nor more than ten dollars. If the store 

does not tender this amount within the time set forth in this local law, the consumer may request a hearing before the director. Within ten working days of 

receipt of such a request for a hearing, the director shall cause a hearing to be held, and shall rule as to what payment, if any, is due under this section.  

n. Every store which has been granted a waiver from item pricing pursuant to section ten of this local law shall maintain records of the number, 

dates, times and amounts of claims made by consumers pursuant to this section, and the disposition of each claim, and shall provide copies of 

such records to the director upon request. The director will specify by regulation forms for use by consumers in presenting claims for such 

payment.  

o. Every store which has been granted a waiver from item pricing pursuant to section ten of this local law shall make a good faith effort to resolve 

all legitimate complaints of overcharges by tendering payment consistent with the provisions of subsection a of this section. Failure to tender this 

payment and use of the specified form in section 11(a) may be grounds for the director to revoke that store location's waiver from item pricing.  

Section Twelve. Revocation of waiver.  

p. The director may revoke a waiver from item pricing for any of the following reasons:  

i. Failure to comply with any provision of sections ten, eleven or thirteen of this local law;  

ii. Deliberate overcharging of any consumer; and  

iii. Material misrepresentation in the application for a waiver.  

q. A store which has had its waiver revoked pursuant to this section may not reapply for a new waiver for a period of twelve months following the 

date of revocation. This store location must be in compliance with section three of this local law within sixty days from the date of the revocation 

notification.  

Section Thirteen. Readable shelf labels required.  

r. Any store which has been granted a waiver from item pricing pursuant to section ten of this local law shall provide a clear and readable shelf 

label for every SKU.  

Each SKI's retail price shall be printed on a shelf label in characters no less than three-quarters of a inch in height. Shelf price labels on bottom 

shelves shall be tilted upward at an angle of between thirty and sixty degrees from the floor.  

i. SKIs that are individually item priced are exempt from the requirements of section 13(a); and  

ii. In cases where the width of the facings of a particular SKI is smaller than the width of the store's standard shelf label, the store may 

decrease the size requirement specified in section 13(a). In these situations the lettering cannot be reduced below three-eighths of 

an inch.  

s. The director may, by regulation, specify standard shape, typeface, placement, and format of shelf labels, and may set other requirements to 

ensure the readability of shelf labels and the ability of consumers to identify which shelf label applies to each SKU.  

t. No provision of this section shall be construed to diminish the requirements of section 214-h of the agriculture and markets law. If any provision 

of this section of this local law conflicts with section 214-h of the agriculture and markets law, the agriculture and markets law shall control.  

Section Fourteen. Penalties for failure to provide proper shelf labeling. In the event that shelf labels do not conform with the provisions of section thirteen of 

this local law, the store will be subject to the following penalties: for violations of the provisions of section thirteen of this local law identified in the first 

inspection following any twelve month period within which no such violations have been found, a penalty in the amount of ten dollars per violation shall be 

imposed, but in no event shall the total penalty for all violations identified at such first inspection exceed five hundred dollars. For violations identified in a 

second or subsequent inspection in a twelve month period following a previous violation of section thirteen of this local law, the penalties shall be doubled, up 

to a maximum of two thousand dollars per inspection. Each SKU for which proper shelf labeling is not provided shall constitute a separate violation. Every day 

a violation is continued shall constitute a separate violation.  

Section Fifteen. Enforcement by director.  

u. The director shall have the authority to promulgate such regulations as necessary to carry out the purposes of this local law. This local law and 

regulations promulgated by the director under this local law shall be enforced by the director.  

v. The director shall, within available appropriations, cause retail stores to be inspected to ensure compliance with this local law.  

w. Upon finding a violation of the provisions of this local law, or of the rules and regulations promulgated hereunder, the director shall cause the 

same to be corrected and, if requested, cause a hearing to be held to determine whether a violation of this local law has occurred. At least ten 

days written notice of a hearing shall be served either personally upon the person in charge of the store where the alleged violation occurred, or 

by certified or registered mail addressed to such store. Such notice shall contain a concise statement of the facts constituting the alleged violation 

and shall set forth the date, time, and place that a hearing shall be held. Upon a finding of a violation of the provisions of this local law, the 

director shall be authorized to recover any civil penalty provided for in this local law.  



Section Sixteen. Appeals. Any decision of the director under this local law, including assessment of penalties, denial of an application for a waiver, or 

revocation of a waiver, may be appealed in writing to the Erie county commissioner of public works. Within thirty days of receipt of such an appeal the 

commissioner of public works shall cause a hearing to be held to review the contested decision of the director. At least ten days written notice of a hearing 

shall be served either personally upon the person in charge of the store filing the appeal, or by certified or registered mail addressed to such store. Such notice 

shall set forth the date, time, and place where a hearing shall be held. Within thirty days following such a hearing, the commissioner of public works shall issue 

a final written ruling regarding the appeal.  

Section Seventeen. Separability. If any clause, sentence, paragraph or section of this local law shall be adjudged by any court of competent jurisdiction to be 

invalid, such adjudication shall not affect, impair, or invalidate the remainder thereof, but shall be confined in its operation to the clause, sentence, paragraph, 

or section thereof directly involved in the proceeding or action in which such adjudication has been rendered; except, however, that if section eleven of this 

local law is adjudged to be invalid then the entirety of section ten shall also be invalid, and all waivers granted under section ten shall be null and void.  

Section Eighteen. Construction, repeal of prior legislation. local law number eight of 1993 is hereby repealed. This local law shall be deemed to supersede any 

and all prior enactments of the county of Erie with respect to the subject matter contained herein. Wherever any prior local law of the county of Erie is found to 

be inconsistent or in conflict with the provisions contained herein, such prior local law shall be deemed hereby amended. This local law shall be construed 

liberally so as to provide maximum protection to the consumers of Erie county.  

Section Nineteen. Effective date. This local law shall be effective January 1, 1998, except for section three, which shall be effective March 1, 1998.  
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LAWS OF SUFFOLK COUNTY, NEW YORK 

 
V67 Updated 12-15-2004 

PART IV REGULATORY LOCAL LAWS 
        
Chapter 328, ITEM PRICING 
 
HISTORY: Adopted by the Suffolk County Legislature 3-3-1992 as L.L. No. 4-1992. 
Amendments noted where applicable 
 
§ 328-1. Definitions. 

 

   As used in this chapter, the following terms shall have the meanings indicated:  
 

 

 
  COMMISSIONER -- The Commissioner of the County Department of Labor or the 
Director of the Division of Consumer Affairs. 

 

 

 

  
COMPUTER-ASSISTED CHECKOUT SYSTEM -- Any electronic device, 
computer system or machine which determines the selling price of a stock-keeping 
item by interpreting its universal product code or by use of its price look-up function.

 

 

   COUNTY -- The County of Suffolk.
 

 

 
  DEPARTMENT -- The Suffolk County Department of Labor, Division of Consumer 
Affairs. 

 

 

 
  DIRECTOR -- The Director of the Office of the Citizens Affairs. [Added 3-9-1993 
by L.L. No. 8-1993] 

 

 
 
NOTE: Local Law No. 8-1993 also provided as follows: 
 
Section 1. Legislative intent. 
 
  This Legislature hereby finds and determines that recent actions by this Legislature in adopting Local Law No. 15-1992, "A 
Charter Law Streamlining and Consolidating County Functions of Consumer Affairs in the Office of Citizen Affairs," resulted in 
a reorganization of the functions carried out by the County Department of Consumer Affairs by transferring the duties, powers 
and responsibilities of that Department to a newly created Office of Citizens Affairs within the County Executive's Office. 
 

This Legislature also finds and determines that during an interim period when the functions of the Department of Consumer 
Affairs were transferred to a division within the Department of Labor, Local Law No. 4-1992, "A Local Law to Establish Item 
Pricing Within Suffolk County," was adopted and specifically delegated the powers, duties and responsibilities assigned therein to 
the Division of Consumer Affairs located in the Department of Labor. 
  This Legislature further finds that the transition provisions set forth in Local Law No. 15-1992 failed to provide for the 
assumption of duties delegated to the Division of Consumer Affairs, Department of Labor, by the Item Pricing Law to the newly 
created Office of Citizens Affairs. 
  Therefore, the purpose of this law is to amend those provisions of Local Law 4-1992 to conform to Local Law No. 15-1992. 
Section 3. Applicability. 
  This law shall apply to any transactions consummated on or after the effective date of this law. 
Section 5. Reverse preemption. 
  This law shall be null and void on the day that statewide or federal legislation goes into effect, incorporating either the same or 
substantially similar provisions as are contained in this law, or in the event that a pertinent state or federal administrative agency 
issues and promulgates regulations preempting such action by the County of Suffolk. The County Legislature may determine, via 
mere resolution, whether or not identical or substantially similar statewide or federal legislation has been enacted for the 
purposes of triggering the provisions of this section. 

  INSPECTOR -- The Director of Weights and Measures or his or her agent, duly 



authorized to enforce the provisions of this chapter. [Amended 3-9-1993 by L.L. No. 
8-1993 EN] 

 

 
  ITEM PRICE -- The tag, stamp or mark affixed to a stock-keeping item which sets 
forth, in Arabic numerals, the retail price. 

 

 

 
  OFFICE -- The Suffolk County Office of Citizen Affairs. [Added 3-9-1993 by L.L. 
No. 8-1993EN] 

 

 

 

  

PRICE LOOK-UP FUNCTION -- The capability of any checkout system to 
determine the retail price of a stock-keeping item by way of the manual entry into the 
system of a code number assigned to that particular unit by the retail store or by way 
of the checkout operator's consultation of a file maintained at the point of sale. 

 

 

 

  

RETAIL STORE -- Any store, including stores whose primary sales product is 
merchandise of a general nature, selling stock-keeping units at retail. A store which 
is not open to the general public but is reserved for use by its members shall come 
within the provisions of this definition unless the members must pay a direct fee to 
the store to qualify for membership and the store is not required to collect sales tax 
on transactions with members. Pursuant to this section, a "retail store" shall not 
include any store which: 

 

 

 

  
A. Has as its only full-time employee the owner thereof or the parent, the 
spouse or the child of the owner or, in addition thereto, not more than two (2) full-
time employees; 

 

 

 

  

B. Had annual gross sales in a previous calendar year of less than three million 
dollars ($3,000,000.), unless the retail store is part of a network of subsidiaries, 
affiliates or other member stores, under direct or indirect common control, which, 
as a group, had annual gross sales in the previous calendar year of three million 
dollars ($3,000,000.) or more; or 

 

 

 

  
C. Engages primarily in the sale of food or consumption on the premises or in a 
specialty trade which the Director determines, by regulation, would be inappropriate 
for item pricing. [Amended 3-9-1993 by L.L. No. 8-1993EN] 

 

 
SALE ITEM or WEEKEND SPECIAL -- Stock-keeping item offered for sale for a 
period of seven (7) days or less in a retail store at a price below the price that the item is 
usually sold for in such store. The Director may authorize, by regulation, a fourteen-day 
sale period for holidays such as Thanksgiving, Christmas, Passover and Easter. 
[Amended 3-9-1993 by L.L. No. 8-1993 EN] 

 

   STOCK-KEEPING ITEM -- Each item of a stock-keeping unit offered for sale. 
 

 

 
  STOCK-KEEPING UNIT -- Each group of items offered for sale of the same brand 
name, quantity of contents, retail price and variety within the following categories: 

 

 

 
  A. Food, including all material, solid, liquid or mixed, whether simple or 

compound, used or intended for consumption by human beings or domestic animals 
 



 normally kept as household pets, and all substances or ingredients to be added 
thereto for any purpose. 

 

 

 
  B. Napkins, facial tissue, toilet tissues and any disposable wrapping or 

container for the storage, handling or serving of food. 
 

 

   C. Detergents, soaps, cleaning agents and cleaning implements.  
 

 

 
  D. Nonprescription drugs, feminine hygiene products and health and beauty 

aids. 
 

 

 
  UNIVERSAL PRODUCT CODE -- Any system of coding which entails electronic 
pricing. 

 

 
  
 § 328-2. Item pricing required.
 

 

  

  Notwithstanding the provision of any local law or regulation to the contrary, every 
person who sells, offers for sale or exposes for sale in a retail store, located within 
the County of Suffolk, a stock-keeping unit that bears a universal product code shall 
disclose to the consumer the item price of each stock-keeping item as defined in § 
328-1 of this chapter. 

 

 
  
 § 328-3. Exemptions.  

 
 

 

  
A. The following stock-keeping items need not be item priced as provided in § 
328-2 herein, provided that a shelf price adjacent to the display is maintained for 
such stock-keeping items: 

 

 

 
  (1) Stock-keeping items which are under three (3) cubic inches in size and 

weigh less than three (3) ounces and are priced under fifty cents ($0.50). 
 

 

   (2) Items sold through a vending machine.
 

 

 
 (3) Milk.  

 

(4) Eggs.  
 

   (5) Loose fresh produce.
 

 

 
  (6) Stock-keeping items which are offered for sale in single packages and 

weigh three (3) ounces or less. 
 

 

   (7) Stock-keeping items offered as a sale item or weekend special. 
 

 

   (8) Strained and junior-sized baby foods packaged in jars.
 

 

   (9) Single cans or bottles of soda where the selling price for different flavors 
 



 packaged in identical sizes or quantities is the same. 
 

 

 
  (10) Stock-keeping items which are displayed for sale in bulk which are 

either packaged for or by the consumer. 
 

 

 
  (11) Snack foods such as cakes, gums, candies, chips and nuts offered for 

sale. 
 

 

   (12) Food sold for consumption on premises.
 

 

   (13) Frozen juice and ice cream.
 

 

 
  (14) Frozen food products sold for storage in the freezer in polyethylene 

bags. 
 

 

 

  

B. The provisions of this section may be subsequently modified or amended by 
order of the Director either by adding or deleting stock-keeping units from the list 
of exemptions or by further directing the manner in which the selling price of 
exempted stock-keeping units shall be posted. [Amended 3-9-1993 by L.L. No. 8-
1993 EN] 

 

 
  
 § 328-4. Pricing accuracy. 

 
 

 

  

A. No retail store shall charge a retail price for any exempt or nonexempt stock-
keeping item which exceeds the lower of any item, shelf, sale or advertised price of 
such stock-keeping item. In the event that the price exceeds the lowest price a store 
is permitted to charge for a stock-keeping unit, the store shall be subject to a penalty 
as set forth in § 328-5 of this chapter. 

 

 

 

 

B. In a store with a laser-scanning or other computer-assisted checkout system, 
the Inspector shall be permitted to compare the item, shelf, sale or advertised price of 
any one (1) stock-keeping item within a stock-keeping unit sold in the store with the 
programmed computer price. 
 

 

§ 328-5. Enforcement. [Amended 3-9-1993 
by L.L. No. 8-1993 EN]  

 

 

 

A. The provisions of this chapter shall be enforced by the Office. Upon 
presentation of appropriate credentials, a representative of the Office or the 
Inspector shall have the right to enter upon the premises of any retail store to make 
an inspection and to determine compliance with the provisions of this chapter. 
 

 

 
B. Upon presentation of the appropriate credentials, a representative of the 
Office or an Inspector may compare the item, shelf or sale advertised price with the 
programmed computer price of stock-keeping items. 

 

 
  
 § 328-6. Inspection procedures.

  



 

 

  
A. For the purposes of determining a store's compliance with the requirements 
of § 328-2 of this chapter, an inspection shall be conducted of a sample of no fewer 
than twenty-five (25) stock-keeping units. 

 

 

 

 B. For the purposes of determining a violation of § 328-2 of this chapter, no 
item shall be cited more than once in a forty-eight-hour period. 
  

 

C. With respect to the item price of any exempt item, the Director, in his or her 
discretion, may direct a retail store to post a sign in a conspicuous and unobstructed 
location in the manner and form prescribed by the Director. [Amended 3-9-1993 by 
L.L. No. 8-1993EN] 

 

 
  
 § 328-7. Laser scanner accuracy inspection procedure.
 

 

  

  For any inspection pursuant to § 328-4 of this chapter, the store representative shall 
afford the Inspector access to the test mode of the checkout system in use at that store 
or to a comparable function of said system and to the retail price information 
contained in a price look-up function. 

 

 
  
 § 328-8. Stop-removal order. 

 
 

 

  
A. The Inspector shall have the authority to issue a stop-removal order with 
respect to any stock-keeping unit being used, handled or offered for sale in violation 
of §§ 328-2, 328-3 and 328-4 of this chapter. 

 

 

 
  B. Any such order shall be in writing and shall direct that the stock-keeping 

item be removed from sale pending correction. 
 

 

 

  
C. A violation pursuant to § 328-2 of this chapter shall be deemed to exist any 
time three (3) or more items within a stock-keeping unit are found to be not 
properly item priced. 

 

 

 
  D. If a stock-keeping unit consists of fewer than three (3) items, failure to item 

price one (1) or more items shall constitute a violation. 
 

 
  
 § 328-9. Penalties for offenses. 

A. Any person who fails to comply with the provisions of this chapter or any 
regulation or order promulgated hereunder, with the exception of § 328-6C, shall be 
subject to civil penalties of not more than fifty dollars ($50.) per violation, not to exceed 
one thousand dollars ($1,000.) per inspection. 

 

 

  
B. A person who fails to comply with the provisions of § 328-6C shall be 
subject to a civil penalty of not more than one hundred fifty dollars ($150.) per 
violation, not to exceed one thousand dollars ($1,000.) per inspection. 

 

  



 

   C. Such civil penalties may be recovered after a hearing on written notice.  
 

 

 
  D. For any additional violations during a subsequent inspection in a twelve-

month period, the above civil penalties shall be doubled. 
 

 
  
 § 328-10. Settlement or compromise.

 

 

  

A. In lieu of instituting or continuing a hearing to recover a civil penalty or 
penalties, the Director may release, settle or compromise any alleged violation by 
accepting written assurance of discontinuance of any act or practice in violation of 
this chapter. [Amended 3-9-1993 by L.L. No. 8-1993 EN] 

 

 

 
  B. An assurance entered into pursuant to this chapter shall not be deemed an 

admission of a violation unless it does so by its terms. 
 

 

 
  C. Violation of an assurance entered into pursuant to this chapter shall be 

treated as a violation and shall be subject to all the penalties provided therefor. 
 

 
  
 § 328-11. Hearing. 

 
 

 

  

A. A hearing held on any alleged violation or violations of the provisions of this 
chapter shall be scheduled on a date not less than five (5) business days after 
notification, in writing, to the person involved, of such hearing. The hearing shall be 
conducted by an officer or employee designated by the Director for such purpose. 
The person conducting the hearing shall make a written determination. Such 
determination may be appealed to the Director who, after due deliberation, shall 
issue an order accepting, modifying or rejecting such determination. [Amended 3-9-
1993 by L.L. No. 8-1993EN] 

 

 

 

  

B. Notice shall be served upon such person, either personally or by certified 
mail, and shall contain a concise statement of the facts constituting the alleged 
violation or violations, as well as setting forth the date, time and place the hearing 
will be held. 

 

 

 

  

C. At the hearing conducted by the officer or employee designated by the 
Director, the Office shall be authorized to recover any penalty imposed as the result 
of a finding of a violation of the provisions of this chapter. [Amended 3-9-1993 by 
L.L. No. 8-1993EN] 

 

 

 

  

D. The person against whom the charges are pending has the right to be heard 
in his or her defense and to be represented by counsel or have counsel appear on his 
or her behalf, and such person or the attorney for such person shall have the right to 
call witnesses and produce evidence on behalf of such person. 

 

 

 
  E. For the purpose of this chapter, the Director, or any officer or employee 

designated by him or her, may administer oaths, take testimony, subpoena witnesses 
 



 and compel the production of books, papers, records and documents pertinent to the 
subject of the investigation, pursuant to § C31-2B and C of the Suffolk County 
Charter. [Amended 3-9-1993 by L.L. No. 8-1993EN] 

 

 
  
 § 328-12. Rules and regulations. 
A. The Director shall issue, promulgate and adopt such rules and regulations as he or 
she shall deem necessary and sufficient to carry out and implement the purpose of this 
chapter. [Amended 3-9-1993 by L.L. No. 8-1993 EN] 

 

 

  

B. At least seven (7) days' prior notice of such public hearing shall be published 
in the official newspapers of Suffolk County. A copy of the regulations actually 
adopted hereunder and any amendments thereto shall be filed in the office of the 
Clerk of the County Legislature. 

 

NOTE: Local Law No. 4-1992, which added this chapter, also provided as follows: 
Section 1. Legislative intent. 
  This Legislature hereby finds and determines that clear and accurate item pricing is a basic consumer right that is not protected 
under current state law. 
  This Legislature also determines that consumer goods offered for sale in the County of Suffolk should be clearly, accurately and 
adequately marked as to selling price. 
  This Legislature also determines that, although statewide item-pricing legislation represents the most effective and most 
desirable way to address this issue over the long term, an interim countywide item-pricing measure may be necessary to protect 
county consumers until the state acts. 
  Therefore, the purpose of this law is to require item pricing on a countywide basis to protect the interests of Suffolk County 
consumers and to promote useful technology by permitting continued testing and development of the universal product code 
checkout system without the removal of item prices until such time as a statewide item - pricing statute is enacted. 
Section 3. Applicability. 
  This law shall apply to any transactions consummated on or after the effective date of this law. 
Section 5. Reverse preemption. 
  This law shall be null and void on the day that statewide or federal legislation goes into effect, incorporating either the same or 
substantially similar provisions as are contained in this law, or in the event that a pertinent state or federal administrative agency 
issues and promulgates regulations preempting such action by the County of Suffolk. The County Legislature may determine, via 
mere resolution, whether or not identical or substantially similar statewide or federal legislation has been enacted for the 
purposes of triggering the provisions of this section. 
  

 

Chapter 329, EN  ITEM PRICING DISPLAY, RETAIL 

 [HISTORY: Adopted by the Suffolk County Legislature 5-21-2002 by L.L. No. 13-
2002. 

 
 

 

 Section 3. 
Applicability.  
 

 

  
This law shall apply to all sales occurring on or after the first day of the twelfth 
month immediately subsequent to the effective date of this law.EN Amendments noted 
where applicable.] 

 

  
 

  § 329-1. Definitions. 
 

     As used in this chapter, the following terms shall have the meanings indicated:  
 

 

  
 



 
 
COMPUTER-ASSISTED CHECKOUT SYSTEM -- Any electronic device, 
computer system or machine which determines the selling price of merchandise by 
interpreting its universal product code or by use of its price look-up function. 

 

 

   COUNTY -- The County of Suffolk.
 

 

   DIRECTOR -- The Director of the Suffolk County Office of Consumer Affairs.  
 

 

 
  INSPECTOR -- The Director of Weights and Measures or his or her agent, duly 
authorized to enforce the provisions of this chapter. 

 

 

   OFFICE -- The Suffolk County Office of Consumer Affairs.
 

 

 

  

PRICE LOOK-UP FUNCTION -- The capability of any checkout system to 
determine the retail price of any item by way of the manual entry into the system of a 
code number assigned to that particular unit by the retail store or by way of the 
checkout operator's consultation of a file maintained at the point of sale. 

 

 

 

  

RETAIL STORE -- Any store, including stores whose primary sales product is 
merchandise of a general nature, sold at retail. A store which is not open to the 
general public but is reserved for use by its members shall come within the 
provisions of this definition unless the members must pay a direct fee to the store to 
qualify for membership and the store is not required to collect sales tax on 
transactions with members. Pursuant to this section, a "retail store" shall not include 
any store which: 

 

 

 

  
A.  Has as its only full-time employee the owner thereof or the parent, the spouse or 
the child of the owner or, in addition thereto, not more than two full-time 
employees; 

 

B.  Had annual gross sales in a previous calendar year of less than $1,000,000, unless the 
retail store is part of a network of subsidiaries, affiliates or other member stores, under 
direct or indirect common control, which, as a group, had annual gross sales in the 
previous calendar year of $1,000,000 or more; or 

 

 

  
C.  Engages primarily in the sale of food for consumption on the premises or in a 
specialty trade which the Director determines, by regulation, would be 
inappropriate for scanner pricing accuracy. 

 

 
  
 § 329-2. Pricing accuracy. 

 
 

 

  

A. In any retail store located within the County of Suffolk with a laser-scanning 
or other computer-assisted checkout system or device, the price charged for an item 
shall be displayed on the automated device so that the price may be accurately read 
by the purchaser of the item from a reasonable customer position. 

 

 

 

  
B. Any register, machine or any other device used by a retail store for the 
purpose of itemizing or totaling consumer sales shall display, on at least one side of 
said register, machine or device visible to the consumer, the cost of each item 

 



 purchased plus the tax and total cost of all items purchased. 
 

 
  
 § 329-3. Penalties for offenses.

 

 

  
A. Any person who fails to comply with the provisions of § 329-2 of this 
chapter shall be subject to a civil penalty of not more than $150 per violation, not to 
exceed $1,000 per inspection. 

 

 

   B. Such civil penalties may be recovered after a hearing on written notice.  
 

 

 
  C. For any additional violations during a subsequent inspection in a twelve-

month period, the above civil penalties shall be doubled. 
 

 
  
 § 329-4. Settlement or compromise.

 

 

  

A. In lieu of instituting or continuing a hearing to recover a civil penalty or 
penalties, the Director may release, settle or compromise any alleged violation by 
accepting written assurance of discontinuance of any act or practice in violation of 
this chapter. 

 

 

 
  B. An assurance entered into pursuant to this chapter shall not be deemed an 

admission of a violation unless it does so by its terms. 
 

 

 
  C. Violation of an assurance entered into pursuant to this chapter shall be 

treated as a violation and shall be subject to all the penalties provided therefor. 
 

 
  
 § 329-5. Hearing.

 

 

  

A. A hearing held on any alleged violation or violations of the provisions of this 
chapter shall be scheduled on a date not less than five business days after notification, 
in writing, to the person involved, of such hearing. The hearing shall be conducted by 
an officer or employee designated by the Director for such purpose. The person 
conducting the hearing shall make a written determination. Such determination may be 
appealed to the Director who, after due deliberation, shall issue an order accepting, 
modifying or rejecting such determination. 
 

 

B. Notice shall be served upon such person, either personally or by certified mail, 
and shall contain a concise statement of the facts constituting the alleged violation or 
violations, as well as setting forth the date, time and place the hearing will be held. 

 

 

  
C. At the hearing conducted by the officer or employee designated by the 
Director, the Office shall be authorized to recover any penalty imposed as the result 
of a finding of a violation of the provisions of this chapter. 

 

 

   D. The person against whom the charges are pending has the right to be heard 
 



 in his or her defense and to be represented by counsel or have counsel appear on his 
or her behalf, and such person or the attorney for such person shall have the right to 
call witnesses and produce evidence on behalf of such person. 

 

 

 

  

E. For the purpose of this chapter, the Director, or any officer or employee 
designated by him or her, may administer oaths, take testimony, subpoena witnesses 
and compel the production of books, papers, records and documents pertinent to the 
subject of the investigation, pursuant to § C31-2B of the Suffolk County Charter. 

 

 
  
 § 329-6. Rules and regulations.

 

 

  
A. The Director shall issue, promulgate and adopt such rules and regulations as 
he or she shall deem necessary and sufficient to carry out and implement the 
purpose of this chapter. 

 

 

 

  

B. At least seven days' prior notice of such public hearing shall be published in 
the official newspapers of Suffolk County. A copy of the regulations actually 
adopted hereunder and any amendments thereto shall be filed in the office of the 
Clerk of the County Legislature. 

 

 



Intro. Res. No. 1026-2004                                   Laid on Table 
1/2/2004 
Introduced by Legislator Alden 
  

RESOLUTION NO.           -2004, ADOPTING 
LOCAL LAW NO.      - 2004, A LOCAL LAW TO 
ESTABLISH ITEM PRICING INSPECTION 
WAIVER SCHEDULE WITHIN SUFFOLK COUNTY 
BASED ON PRICE ACCURACY 

  
 WHEREAS, there was duly presented and  introduced to this County 
Legislature at a regular meeting held on                                ,2004  a proposed local law 
entitled, "A LOCAL LAW TO ESTABLISH ITEM PRICING INSPECTION WAIVER 
SCHEDULE WITHIN SUFFOLK COUNTY BASED ON PRICE ACCURACY," and said local 
law in final form is the same as when presented and introduced; now, therefore, be it 
  
 RESOLVED, that said local law be enacted in form as follows: 
  
 LOCAL LAW NO.     -2004, SUFFOLK COUNTY, NEW YORK 
  

A LOCAL LAW TO ESTABLISH ITEM PRICING 
INSPECTION WAIVER SCHEDULE WITHIN SUFFOLK 
COUNTY BASED ON PRICE ACCURACY 
  

 BE IT ENACTED BY THE COUNTY LEGISLATURE OF THE COUNTY OF 
SUFFOLK, as follows: 
  
Section 1.  Legislative Intent. 
  
 This Legislature hereby finds and determines that clear and accurate item 
pricing has been codified as a basic consumer right in Suffolk County since 1992, ensuring 
clear, accurate, and adequately marked selling prices for consumer goods offered for sale 
by retailers within the County of Suffolk since that time. 
  
 This Legislature also determines that significant revenues can be generated 
by offering retailers the option of securing annual waivers from item pricing inspections 
based on price accuracy. 
  
 Therefore, the purpose of this law is to provide a fee-based waiver 
provision to induce voluntary compliance. 
  
Section 2. Amendments. 
  
I.) Chapter 328 of the SUFFOLK COUNTY CODE is hereby amended to read a
follows: 
  

Chapter 328 
ITEM PRICING 

  
* * * * * * 

  
  
§ 328-4. Pricing accuracy. 
  
A.) No retail store shall charge a retail price for any exempt or 

nonexempt stock-keeping item which exceeds the lower of any 
item, shelf, sale or advertised price of such stock-keeping item. In 
the event that the price exceeds the lowest price a store is 
permitted to charge for a stock-keeping unit, the store shall be 
subject to a penalty as set forth in §328-9 of this chapter. 

  
B.) In a store with a laser-scanning or other computer-assisted 

checkout system, the Inspector shall be permitted to compare the 



item, shelf, sale or advertised price of any one (1) stock-keeping 
item within a stock-keeping unit sold in the store with the 
programmed computer price. 

  
§ 328-5. Enforcement. 
  
A.)      The provisions of this chapter shall be enforced by the Office. Upon 

presentation of appropriate credentials, a representative of the 
Office or the Inspector shall have the right to enter upon the 
premises of any retail store to make an inspection and to 
determine compliance with the provisions of this chapter. 

  
B.) B.)         Upon presentation of the appropriate credentials, a 

representative of the Office or an Inspector may compare the item, 
shelf or sale advertised price with the programmed computer price 
of stock-keeping items. 

  
§ 328-6. Inspection procedures. 
  
A.) For the purposes of determining a store's compliance with the 

requirements of § 328-2 of this chapter, an inspection shall be 
conducted of a sample of no fewer than twenty-five (25) stock-
keeping units. 

  
B.) For the purposes of determining a violation of § 328-2 of this 

chapter, no item shall be cited more than once in a forty-eight-
hour period. 

  
C.)      With respect to the item price of any exempt item, the Director, in 

his or her discretion, may direct a retail store to post a sign in a 
conspicuous and unobstructed location in the manner and form 
prescribed by the Director.  

  
§ 328-7. Laser scanner accuracy inspection procedure. 
  
A.) For any inspection pursuant to § 328-4 of this chapter, the store 

representative shall afford the Inspector access to the test mode of 
the checkout system in use at that store or to a comparable 
function of said system and to the retail price information 
contained in a price look-up function. 

  
B.)  Every person, store, firm, partnership, corporation, or association which 

uses a computer-assisted checkout system, and which would otherwise be 
required to item price as provided in Section 328-2 of this Chapter, may 
make an application in writing to the Director for a waiver of said item 
pricing requirements.  A separate application shall be required for each 
separate retail store.  Each application shall be subject to an annual non-
refundable waiver fee based upon the gross square footage of each store 
as set according to the following schedule: 

  
Gross Store Size    Annual Waiver Fee 
  
Under 3,000 Sq. Ft.     $500.00 
Between 3,001 and 10,000 Sq. Ft.   $1,000.00 
Between 10,001 and 30,000 Sq. Ft.   $3,000.00 
Over  30,000 Sq. Ft.     $5,000.00 

  
1.) 1.)                Upon receipt of an application and fee as provided in 

subsection (1) of this paragraph, the Director shall cause to be 
conducted two scanner accuracy inspections of the store for which 
the application has been submitted.  These inspections shall be 
conducted on two (2) separate days, and in the manner prescribed 
by the Director.  A minimum of twenty five (25) stock keeping 



units shall be checked at each inspection for stores with less than 
3,000 sq. ft; a minimum of fifty (50) stock keeping units shall be 
checked at each inspection for stores with between 3,001 and 
10,000 sq. ft; and a minimum of one hundred (100) stock keeping 
units shall be checked at each inspection for stores with over 
10,000 sq. ft.  If, considering both inspections together, the 
number of stock keeping units found to be in violation does not 
exceed two percent (2%) of all those stock keeping units 
inspected, the Director shall grant to the applicant a one (1) year 
revocable waiver from the item pricing requirement.  Any store 
with a current waiver shall be exempt from the requirements of 
Section 328-2 of this code. 

  
2.) 2.)                A waiver from item pricing shall be valid for a period of 

one (1) year from the date of issuance.  Stores must reapply 
annually for renewal of waiver at the rates established in 
subsection (1) of this section.  The waiver fee and two (2) 
inspections shall be required for each annual renewal application, 
as required for an original waiver application. 

  
3.) 3.)                In the event that total violations in excess of two percent 

(2%) are discovered in the inspections provided for herein, the 
Director shall not grant a waiver to the applicant.  Such a store 
may reapply for a waiver and pay an additional waiver fee equal to 
one-half of the initial waiver fee to the Director within sixty (60) 
business days after being notified of the failure.  Stores which do 
not reapply must be in compliance with all the requirements of this 
Chapter within sixty (60) days from the date of failure. 

  
4.) 4.)                In the event that the Director is unable to conduct 

inspections pursuant to subsection (3) of this paragraph  within 
ninety (90) days after receipt of a complete waiver application and 
proper waiver fee, the Director shall grant a temporary waiver 
pending completion of the inspections.  The Director shall cause 
said inspections to be completed as soon as practicable.  If, upon 
completion, the inspections detect a violation rate of less than two 
percent (2%), the Director shall issue a regular waiver with an 
expiration date one year from the date of the temporary waiver.  If 
the inspectors detect a violation rate in excess of two percent 
(2%), the temporary waiver shall be immediately revoked and the 
provisions of subsection (4) of this paragraph shall apply.  
Applicants holding a waiver issued during the prior year who apply 
for a renewal waiver shall be deemed to hold a temporary waiver 
pending completion of the new inspections. 

  
5.) 5.)                As a condition of the waiver from item pricing pursuant to 

this paragraph, each store which accepts a waiver shall agree to 
meet the following requirements, and no regular or temporary 
waiver shall be granted to a store which has not agreed to these 
requirements in writing: 

  
a.) a.)                The store shall designate and make available price 

check scanners to enable consumers to confirm the price of 
the stock keeping item.  These price check scanners shall 
be in locations convenient to consumers with signs and 
sufficient sized lettering identifying the units to consumers.  
Retail stores shall submit their proposed sign and device 
locations to the Director for approval; 

  
b.) b.)                The store shall not charge any customer a price 

for any stock keeping item which exceeds the item, shelf, 
sale, or advertised price, whichever is less; and 

  



c.) c.)                 The store shall make prompt payment to 
consumers who have been overcharged and shall correct 
all verified pricing errors identified by consumers. 

  
6.) 6.)                The Director may revoke a waiver from item pricing for 

any of the following reasons: 
  

a.) a.)                Failure to comply with any provisions of this 
Chapter; 

  
b.) b.)                Deliberate overcharging of any consumer; and 

  
c.) c.)                 Material misrepresentation in the application for a 

waiver. 
  

* * * * * * 
  

§ 328-9. Penalties for offenses. 

A.)      Any person who fails to comply with the provisions of this chapter 
or any regulation or order promulgated hereunder, with the 
exception of § 328-6C, shall be subject to civil penalties of not 
more than fifty dollars ($50.) per violation, [not to exceed one 
thousand dollars ($1,000) per inspection] for the first five (5) 
violations; not more than one hundred fifty dollars ($150.00) for 
the sixth (6th) through tenth (10th) violations; not more than two 
hundred dollars ($200.00) for the eleventh (11th) through fifteenth 
(15th)  violations; and not more than three hundred dollars 
($300.00) per violation for any violations in excess of fifteen (15) 
violations. 

B.) B.)                A person who fails to comply with the provisions of § 328-
6C shall be subject to a civil penalty of not more than one hundred 
fifty dollars ($150.) per violation, not to exceed one thousand 
dollars ($1,000) per inspection. 

  
C.)    Such civil penalties may be recovered after a hearing on written 

notice. 
  
D.)   For any additional violations during a subsequent inspection in a 

twelve-month period, the above civil penalties should be doubled. 
  

Section 3.  Applicability. 
  
 This law shall apply to any transactions consummated on or after the 
effective date of this law. 
  
Section 4.  Severability. 
  
 If any clause, sentence, paragraph, subdivision, section, or part of this law 
or the application thereof to any person, individual, corporation, firm, partnership, entity, 
or circumstance shall be adjudged by any court of competent jurisdiction to be invalid or 
unconstitutional, such order or judgment shall not affect, impair, or invalidate the 
remainder thereof, but shall be confined in its operation to the clause, sentence, 
paragraph, subdivision, section, or part of this law, or in its application to the person, 
individual, corporation, firm, partnership, entity, or circumstance directly involved in the 
controversy in which such order or judgment shall be rendered. 
  
Section 5.  SEQRA Determination. 
  
 This Legislature, being the State Environmental Quality Review Act 
(SEQRA) lead agency, hereby finds and determines that this law constitutes a Type II 
action pursuant to Section 617.5(c)(20), (21), and (27) of Title 6 of the NEW YORK CODE 



OF RULES AND REGULATIONS (6 NYCRR) and within the meaning of Section 8-0109(2) of 
the NEW YORK ENVIRONMENTAL CONSERVATION LAW as a promulgation of regulations, 
rules, policies, procedures, and legislative decisions in connection with continuing agency 
administration, management and information collection.  The Suffolk County Council on 
Environmental Quality (CEQ) is hereby directed to circulate any appropriate SEQRA notices 
of determination of non-applicability or non-significance in accordance with this law. 
  
Section 6.  Effective Date. 
  
  This law shall take effect immediately upon filing in the Office of the 
Secretary of State. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[    ]  Brackets denote deletion of existing language. 
___  Underlining denotes addition of new language. 
  
DATED: 
  
  APPROVED BY: 
  
  
  ___________________________________ 
  County Executive of the County of  Suffolk  
  

Date of Approval: 
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St. Lawrence 

County  

Weights and Measures  

Item Pricing Law  

NOTICE OF ADOPTED LOCAL LAW 

WHEREAS, Section 214 of County Law of the State of New York requires official 
publication of Local Laws, 
I HEREBY CERTIFY that the following is a true copy of Local Law No.  6  for the 
year 1998 adopted by the St. Lawrence County Legislature on September 7, 1998. 

 
Donna M. Reed, Deputy Clerk - St. Lawrence County Legislature  

   
   

 RESOLUTION NO. 269-98  

LOCAL LAW NO. 6 FOR THE YEAR 1998  
AMENDING ST. LAWRENCE COUNTY ITEM PRICING LAW BY INCLUDING  

A WAIVER FOR COMPUTER ASSISTED PRICING ACCURACY 

Be it enacted by the Board of Legislators of the County of St. Lawrence as follows:  

 

Section One:   LEGISLATIVE INTENT  

This law recognizes that clear, accurate item pricing is a basic consumer right that is 
not protected under current state law.  It is the intent of this legislation to ensure that 
consumer goods offered for sale in St. Lawrence County are clearly, accurately and 



adequately marked as to their selling prices.  Further, it is the intention of this 
legislature to provide for a waiver of the item pricing requirement for certain stores 
which maintain a very high degree of computer assisted pricing accuracy and which 
provide certain other services to permit consumers to record and verify individually 
priced items.  It is also the intention of the legislature to require clear and legible shelf 
labels. 
 
 
Section Two: DEFINITIONS  
 
A. "Stock keeping unit" shall mean each group of items offered for sale of the same 
brand name, quantity of contents, retail price, and variety within the following 
categories: 
 
i) food, including all material, solid, liquid or mixed, whether simple or compound, 
used or intended for consumption by human beings or domestic animals normally 
kept as household pets and all substances or ingredients to be added thereto for any 
purpose; and 
 
ii) napkins, facial tissues, toilet tissues, and any disposable wrapping or container for 
the storage, handling or serving of food; and 
 
iii) detergents, soaps, other cleansing agents, and cleaning implements; and 
 
iv) non-prescription drugs, feminine hygiene products and health aids. 
 
B. "Stock keeping item" shall mean each item of a stock keeping unit offered for sale. 
 
C. "Universal product coding" shall mean any system of coding which entails 
electronic pricing.  

D. "Item price" shall mean the tag, stamp or mark affixed to a stock keeping item by 
an authorized person which sets forth, in Arabic numerals, the retail price. 

E. "Computer-assisted checkout system" shall mean any electronic device, computer 
system or machine which determines the selling price of a stock keeping item by 
interpreting its universal product code, or by use of its price look-up function. 
 
F. "Price look-up function" shall mean the capability of any checkout system to 
determine the retail price of a stock keeping item by way of the manual entry into the 
system of a code number assigned to that particular unit by the retail store or by way 
of the checkout operator's consultation of a file maintained at the point of sale. 
 
G. "Inspector" shall mean an authorized government official having jurisdiction to 
enforce the provisions of this section. 
 
H. "Retail store" shall mean a store selling stock keeping units at retail.  A store which 
is not open to the general public but is reserved for use by its members shall come 
within the provisions of this definition unless the members must pay a direct fee to the 
store to qualify for membership and the store is not required to collect sales tax on 



transactions with members.  Pursuant to this section, a retail store shall not include 
any store which: 
 
i) has as its only full-time employee the owner thereof, or the parent, or the spouse or 
child of the owner, or in addition thereto, not more than two full-time employees; or 
 
ii) had annual gross sales in a previous calendar year of less than three million dollars, 
unless the retail store is part of a network of subsidiaries, affiliates or other member 
stores, under direct or indirect common control, which, as a group, had annual gross 
sales in the previous calendar year of three million dollars or more; or 
 
iii) engages primarily in the sale of food for consumption on the premises or in a 
specialty trade which the Director of the St. Lawrence County Department of Weights 
and Measures determines, by regulation, would be inappropriate for item pricing. 
 
I. "Pricing accuracy inspection" shall mean an inspection of a retail store for purposes 
of determining that programmed computer prices are consistent with the retail price or 
item, shelf, sale or advertised price.  A pricing accuracy inspection shall consist of not 
less than one-hundred nor more than two-hundred stock keeping units, representing a 
cross section of all stock keeping units offered for sale. 
 
J. "Shelf price" shall mean the tag or sign placed by an authorized person at each 
point of display of a stock keeping unit, which clearly sets forth the retail price of the 
stock keeping items within the unit. 
  
K. "Retail price" shall mean the lowest price of a stock keeping item as determined by 
item, shelf, sale or advertised price of such stock keeping item. 
 
L. "Sale price" shall mean the price of stock keeping items offered for sale in good 
faith at a price below the price for which such stock keeping items are usually sold in 
the store. 
 
M. "Waiver" shall mean a waiver from item pricing, issued by the Director of the St. 
Lawrence County Department of Weights and Measures pursuant to Section 7 of this 
local law. 

 
Section Three: ITEM PRICING REQUIRED  

A. Every person, firm, partnership, corporation or association which sells, offers for 
sale or exposes for sale in a retail store a stock keeping unit that bears a Universal 
Product Code shall disclose to the consumer the item price of each stock keeping 
item. 
 
B. Certain items exempted.  The following stock keeping items need not be item 
priced as provided in subdivision A of this section provided that a shelf price and a 
price look-up function are maintained for such stock keeping items; 
 



i) snack foods such as cakes, gum, candies, chips and nuts offered for sale in single 
packages and weighing five ounces or less, and cigarettes and tobacco, frozen foods, 
and publicly advertised items on sale for no longer than seven days. 
 
ii) stock keeping items which are under three cubic inches  in size, and weigh less 
than three ounces, and are priced under one dollar. 
 
iii) items sold through a vending machine. 
 
iv) cardboard boxes of gelatin, pudding and pie filling  (6 oz. maximum weight), glass 
jars of baby food (6 oz. maximum weight), white milk and eggs, canned cat food and 
tuna fish  (6 oz. maximum weight). 
 
 
Section Four: PRICING ACCURACY  
 
A. No retail store shall charge a retail price for any exempt or non-exempt stock 
keeping item which exceeds the lower of any item, shelf, sale or advertised price of 
such stock keeping item.  In the event that the programmed computer price exceeds 
the lowest price a store is permitted to charge for a stock keeping unit, the store will 
be subject to a penalty as described in Section Five (E). 
 
B. In a store with a laser scanning or other computer assisted checkout system, the 
enforcing agent shall be permitted to compare the item, shelf, sale or advertised price 
of any one stock keeping item sold in the store with the programmed computer price. 

 
 Section Five: ENFORCEMENT  

A. Item pricing inspection procedures.  For the purposes of determining a store's 
compliance with the requirements of section three, when an inspection is made it shall 
be conducted of a sample of no less than fifty stock keeping units. 
 
B. Laser scanner accuracy inspection procedures.  For any inspection under section 
four, the store representative shall afford the inspector access to the test mode of the 
checkout system in use at that store or to a comparable function of said system and to 
the retail price information contained in a price look-up function. 
 
C. Stop removal order.  An inspector shall have the authority to issue a stop removal 
order with respect to any device, system, or stock keeping unit being used, handled or 
offered for sale in violation of section three or four.  Any such order shall be in 
writing and direct that the device, system or stock keeping item, as the case may be, 
shall be removed from use or sale pending correction. 
 
D. Penalties for item pricing violations.  Any person who fails to mark any stock 
keeping item in violation of section three shall be subject to the penalties of not less 
than twenty dollars and not more than fifty dollars per violation.  For additional 
violations during a subsequent inspection in a twelve month period, the above 
penalties shall be doubled.  No penalties shall be imposed for a violation of section 



three if more than ninety-five percent of all the stock keeping items inspected in each 
stock keeping unit at an individual point of sale contain clearly readable item prices. 
 
E. Penalties for scanner accuracy violations.  For a violation of the provisions of 
section four, a penalty in the amount of fifty dollars per violation shall be imposed for 
the first two percent of the stock keeping items compared rounded to the nearest 
whole number; one hundred dollars per violation for the next two percent; two 
hundred dollars per violation for the next two percent; and three hundred dollars for 
each additional violation.  For additional violations during a subsequent inspection in 
a twelve month period, the above penalties shall be doubled. 
 
F. Jurisdiction.  The provisions of this section and the regulations promulgated 
hereunder shall be enforced by the Director of the St. Lawrence County Department 
of Weights and Measures. 
 
G. This law is to replace and amend Local Law No. 1 for the year 1997. 
 
H. This local law shall take effect sixty days from the date of its adoption by the St. 
Lawrence County Legislature. 

 
Section Six: DEFERRING TO STATE LEGISLATION  

If the New York State Legislature enacts an item pricing law it shall supersede this 
legislation in all respects and this legislation shall be null and void when the state 
legislation takes effect. 
 
 
Section Seven: WAIVER OF THE ITEM PRICING REQUIREMENT FOR 
CERTAIN STORES WHICH MAINTAIN A VERY HIGH DEGREE OF 
COMPUTER ASSISTED PRICING ACCURACY  
 
A.   In retail stores equipped with a "computer assisted checkout system", the St. 
Lawrence County Department of Weights and Measures shall have the authority to 
conduct pricing accuracy inspections.  Retail stores, with "computer assisted checkout 
systems", who do not place price stickers on individual stock keeping units, shall be 
required to: 
 
1. Display easy to read and properly located shelf tags or signs on every stockkeeping 
unit or group of stock keeping units of the same brand, size and price.  A retail store 
failing to comply with this section shall be subject to a penalty in the sum of not more 
than three hundred dollars for the first violation, nor more than six hundred dollars for 
the second and each subsequent violation. 
 
2. Achieve and maintain a pricing accuracy level of ninety-eight percent from an 
inspection of not less than one hundred nor more than two hundred stock keeping 
units, which shall represent a cross section of all stock keeping units offered for sale 
to ascertain that the retail price is the same as the computer assisted checkout price. 
 



3. Designate and make available a price check scanner to enable consumers to 
confirm the price of a stock keeping unit.  This price check scanner shall be in a 
location convenient to customers, with a sign of sufficient sized lettering, identifying 
this unit to the consumers.    Such waiver shall not be granted unless the location and 
size of the sign are approved.  The store may utilize this scanner to meet unanticipated 
customer checkout needs.  A retail store failing to comply with this section may be 
assessed a penalty not to exceed three hundred dollars per violation. 
 
4. Notify the St. Lawrence County Department of Weights and Measures of the 
installation of scanning equipment.  A retail store failing to comply with this section 
may be assessed a penalty not to exceed three hundred dollars per establishment. 
 
5. A notice must be posted for the consumer in a conspicuous location, of the granting 
of a waiver from item pricing within this store by the Director of the St. Lawrence 
County Department of Weights and Measures, and which shall state consumer rights 
under this local law.  Such sign, content, size and location is to be approved by the 
Director of the St. Lawrence County Department of Weights and Measures. 
 
B. The St. Lawrence County Department of Weights and Measures shall also have the 
authority to respond to consumer complaints of overcharges.  In the event the 
programmed computer price exceeds the retail price, a penalty in the amount of one 
hundred dollars will be assessed.  Inspections done in response to a consumer 
complaint shall not be considered as pricing accuracy inspections or result in greater 
penalties. 
 
C. In the event the programmed computer price exceeds the retail price, the retail 
store will correct the pricing before the inspector leaves the store. 
 
D. The following penalties are established for pricing accuracy inspection violations, 
based on a sample of not less than one hundred nor more than two hundred stock 
keeping units.  A violation exists when the programmed computer price exceeds the 
retail price. 
 
 1. Ninety-eight (98%) or better pricing accuracy, pricing corrected.  
 
 2. Ninety-seven (97%) pricing accuracy, a penalty of five hundred dollars ($500.00)  
 
 3. Ninety-six (96%)  pricing accuracy, a penalty of seven hundred fifty dollars 
($750.00)  
 
 4. Ninety-five (95%)  pricing accuracy, a penalty of  one thousand dollars 
($1,000.00).  
 
 5. Below ninety-five (95%)  pricing accuracy, a penalty of  fifteen hundred dollars 
($1,500.00) 
 
E. If a retail store fails to achieve a pricing accuracy level of ninety-five percent 
(95%) on two consecutive pricing accuracy inspections, on a sample of not less than 
one hundred nor more than two hundred stock keeping units, a penalty in the amount 
of two thousand dollars ($2,000.00) will be assessed. 



 
F. OBTAINING THE WAIVER FROM ITEM PRICING: 
 
1. Every retail store which uses a computer assisted checkout system and which 
would otherwise be required to item price as provided in Section Three of this local 
law, may make application in writing to the St. Lawrence County Department of 
Weights and Measures for a waiver of said item pricing requirement.  A separate 
application shall be required for each store.  Each application shall be subject to a 
non-refundable processing fee to cover the cost of conducting scanner accuracy 
inspections as provided in Section Seven (F)(2).  The St. Lawrence County 
Department of Weights and Measures shall determine the processing fee and revise it 
from time to time to reflect the costs, but in no case shall said fee exceed seven 
hundred fifty dollars ($750.00). 
 
2. Upon receipt of an application and fee, the St. Lawrence County Department of 
Weights and Measures shall cause to be conducted two scanner accuracy inspections 
of the store for which the application has been submitted.  These inspections shall be 
conducted on two separate days, and in a manner prescribed by this section excepting, 
however, that a minimum of one hundred store stock keeping items (SKI’s) shall be 
checked  at each inspection.  In the event that any violations are detected, a penalty 
shall be assessed and provided as in this local law.  If, considering both inspections 
together, the number of SKI’s found to be in violation does not exceed two percent 
(2%) of all SKI’s inspected, the St. Lawrence County Department of Weights and 
Measures shall grant to the applicant a one year revocable waiver from the item 
pricing requirement. 
 
3. A waiver from item pricing shall be valid for a period of one year from the date of 
issuance.  Stores may reapply annually for renewal of a waiver.  The processing fee 
and two inspections shall be required for each annual renewal application, as is 
required for an original waiver application. 
 
4. In the event that total violations in excess of two percent (2%) are discovered in the 
inspections provided for, the St. Lawrence County Department of Weights and 
Measures shall not grant a waiver to the applicant.  Such a store must promptly 
reapply for a waiver, and pay the required fee to the St. Lawrence County Department 
of Weights and Measures within five (5) business days after being notified of the 
failure.  Stores which do not reapply must be in compliance with all the requirements 
of the item pricing law. 
 
5. In the event that the St. Lawrence County Department of Weights and Measures is 
unable to conduct inspections pursuant to this section within thirty (30) days of 
receipt of a complete waiver application and proper processing fee, the St. Lawrence 
County Department of Weights and Measures shall grant a temporary waiver, pending 
completion of the inspections.  The St. Lawrence County Department of Weights and 
Measures shall cause said inspections to be completed as soon as practicable.  If upon 
completion, the inspections detect a violation rate of two percent (2%) or less, the St. 
Lawrence County Department of Weights and Measures shall issue a regular waiver, 
with an expiration date of one year from the commencement date of the temporary 
waiver.  If the inspections detect a violation rate in excess of two percent (2%), the 



temporary waiver shall be immediately revoked and the provisions of this section 
shall apply. 
 
 G. SUPER REFUND 
 
Any person who suffers a loss because the price charged for a stock keeping item, by 
a store which has been granted a waiver from item pricing pursuant to Section Seven 
of this local law, is greater than the least price of the item, shelf, sale or advertised 
price, may seek special payment by notifying the store in person or in writing that the 
price charged is more than the item, sale, shelf or advertised price.  The notice shall 
include evidence of the loss suffered by the consumer.  As soon as practical, and in 
any case, within one hour after receipt of such notification and verification of the 
overcharge, the store shall tender to the consumer an amount equal to the difference 
between the price charged and the least of the item, sale, shelf or advertised price, 
plus an amount equal to ten times that difference, but not less than one dollar nor 
more than ten dollars.  If the loss is suffered by one consumer within one transaction 
on two or more identical stock keeping items, the amount to be tendered by the store 
shall be the difference on each item, plus an amount equal to ten times the difference 
on a single item, but not less than one dollar nor more than ten dollars.  
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Price marking in Québec  

New regulatory rules 

The objective: accurate prices 
 
 

 
In 1998 the Office de la protection du 

consommateur (OPC) set up a working 

committee to review and update 

regulatory rules regarding the application 

of section 223 of the Consumer Protection 

Act whereby merchants are required to 

indicate prices on all goods sold in their 

establishments.  This working committee 

included representatives from the retail 

industry, various consumer associations 

and the OPC.  During the revision process 

the group considered new business 

practices, current consumer behaviour 

and attitudes as well as new technology.  

The committee also had a responsibility 

to ensure that the proposed measures 

followed the principles that govern 

consumer protection in Québec. 

 

As a result of the committee's work the 

government adopted new provisions that 

will be in force by February 23th, 2001 

and will be allowing merchants using 

scanner technology to benefit from a 

general exemption for their 

establishments, provided they comply 

with specific requirements in the area of 

price marking and price accuracy, as 

outlined in the regulation. 

 

Please note however that section 223 of 

the Act covering individual price labels 

and the principle behind this section 

remain strictly unchanged.  The new 

measures modify the Regulation 

respecting the application of the 

Consumer Protection Act (RCP) only, 

adding a number of categories of goods 

exempted from the application of section 

223 and introducing a general exemption 

merchants will be able to obtain for their 

establishments. 
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Consequently, merchants will in the future 

have the option of choosing between 

marking prices on all non-exempt goods 

offered for sale in their establishments or 

taking advantage of the newly introduced 

general exemption. 

 

The OPC will enforce and supervise the 

application of section 223 of the 

Consumer Protection Act (CPA) and new 

regulatory rules. 

 

THE ACT REMAINS UNCHANGED 
No changes were made to section 223 of 
the Consumer Protection Act.  The 
obligation to individually label all goods is 
maintained for the overall retail industry 
in Québec, except in specific cases where 
exemptions are provided for in the 
regulation.  Section 223 of the CPA is 
reproduced in the attached appendix.  
 
EXEMPTIONS PROVIDED FOR IN THE 

REGULATION 
The Regulation respecting the application 
of the Act (RCP) will provide for now on 
for two types of exemptions in the area of 
individual price labels.  The first 
exemption, outlined in section 91.1 of the 
RCP is applicable to all merchants.  It 
allows merchants not to mark prices on 
goods covered by the categories listed in 
this section.  One such exemption already 
existed in the regulation, but the list of 
categories for exempt goods has been 
updated. 
 
The second exemption will allow 
merchants using scanners to be exempted 

from the obligation to mark prices on all 
goods offered for sale in their 
establishments, on the condition however 
that they satisfy all the requirements 
outlined in the regulation. This new 
exemption is p rovided for in sections 91.4 
and 91.5 of the RCP. 
 
MERCHANTS WHO ELECT TO LABEL GOODS 
Merchants who elect to continue to mark 
prices on goods sold in their 
establishments will be required to do so 
on all goods, with the exception of articles 
that fall within the 13 categories listed in 
section 91.1 RCP, goods that are: 
 
a) for sale at a price not exceeding $0.60; 
b) sold in automatic vending machines; 
c) food not packaged before sale; 
d) not packaged before sale and whose sale price is 
based on a unit of measure; 
e) for sale at a price lower than their usual price in 
the same establishment, where the usual price of 
those goods is clearly and legibly posted near the 
place where they are for sale; 
f) not directly available to the consumer in the 
establishment and must be obtained from the 
merchant or his representative on request; 
g) part of a package, where the price of the 
package is indicated on it or where the wrapper of 
the package is to be reused by the manufacturer; 
h) marked with a sale price that the merchant does 
not intend to change; 
i)  sold as frozen food;  
j) so small as to make it impossible to read the 
price; 
k) usually sold from bulk, without packaging, except 
items of clothing;  
l)  trees, plants or flowers;  
m) sold in returnable containers. 
 
Although it is not mandatory for 
merchants to show a price on each article 
listed, they are however required to post 
up the price clearly and legibly in 
proximity to the display location of the 
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goods in the establishment. 
Prices for goods not directly accessible to 
consumers can also be indicated on a list 
or in a catalogue the consumer may 
consult on the premises, except when the 
establishment sells mainly: 
 
• food; or 
• non-prescription drugs, personal 

hygiene products and cleaning 
products. 

 
Such establishments are required to post 
a sign showing the price of goods not 
directly accessible to consumers in 
proximity to the location where these 
goods are sold. 
 
MERCHANTS WHO CHOOSE THE GENERAL 

EXEMPTION 
The new rules will allow merchants to 
take advantage of a general exemption 
with respect to the obligation to affix 
labels to goods sold in their 
establishments, on the condition however 
that they rigorously satisfy all the 
requirements outlined in the regulation 
for this particular exemption and that they 
also adopt and implement an Accurate 
Price Policy.  
 
The requirements merchants must satisfy 
to qualify for this exemption are as 
follows: 
 
1) Merchants must use Universal 
Product Code scanner technology in their 
establishments.  
 
2) All scanners in their 
establishments, including scanners for 
consumer use, as well as all label printing 
devices must be linked to the same 

database.  
 
3) Shelf labels must be displayed for 
all articles sold in the establishment. 
 
The prescribed size of these labels is 
12.90 cm2 for food products and 9.67 cm2 
for all other retail items. The labels must 
give customers the following information: 
 
• the nature of the goods and the 

characteristics that affect price or 
distinguish the goods from other 
articles of the same nature, namely 
brand name and size; 

 
• the price of the goods or, when price 

is based on a unit of measure, the 
price per unit of measure, and 

 
• when food is sold in an establishment 

for which the Regulation respecting 
food (R.R.Q., 1981, c. P-29, r.1) 
requires the merchant to hold a 
permit, the price per unit of measure 
in addition to the price of the goods; 
this requirement applies to all food 
products, including items pre-
packaged by the manufacturer. 

 
Labels for goods displayed in areas other 
than shelves must be affixed in proximity 
to the location where the goods are 
offered for sale and measure no less than 
38.71 cm2. 
 
4) In establishments where a 
minimum of 697 square metres of floor 
space are open to the public, scanners 
must be available for use by consumers. 
The number of scanners required is 
prescribed by regulation: 
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Number of 
scanners 

Minimum 
floor space 

Maximum 
floor space 

0  Less than 697 m2 
1 697 m2 1859 m 2 
2 1860 m 2 3719 m 2 
3 3720 m 2 5579 m 2 
4 5580 m 2 or more 

 
5) The cash register tape must show 
the following information: 
 
• the merchant's name; 
• the merchant's telephone number; 
• if applicable, the merchant's e-mail 

address or that of the Customer 
Service Department; 

• the date of the transaction; 
• the nature of each article purchased 

and, if applicable, the brand name; 
and 

• item identification followed by the 
price of each article purchased. 

 
This general exemption does not apply to 
clothing sold in the merchant's 
establishment or to goods not labelled 
with a Universal Product Code.  The 
general rule for individual labelling and 
exceptions for specific goods apply to 
these articles. 
 
Merchants have four months from the 
effective date of the amendments to the 
regulation, as for June 23th, 2001, to 
install the required number of scanners 
for consumer use and to indicate food 
prices per unit of measure.  
 
Sections 91.1 to 91.5 of the RCP are 
reproduced in the attached appendix. 
 
ACCURATE PRICE POLICY 
Every merchant availing himself of the 

general exemption is required to adopt an 
"Accurate Price Policy" in every 
establishment where he wishes to take 
advantage of this exemption. The 
minimum requirements for this policy are 
as follows: 
 
• should the price at the cash register be 

higher than the advertised price, the 
lowest price will prevail; 

 
• should the error pertain to an article 

costing exactly $10 or less, the article 
in question will be given to the 
customer free of charge;  

 
• if the error pertains to an article 

costing more than $10, the merchant 
will correct the error and give $10 to 
the consumer; 

 
• should the same error reoccur for 

identical goods in the same 
transaction, the price of each item will 
be corrected but the compensation 
policy will only apply to one article; 

 
• this compensation policy will not be 

applicable if it violates existing laws or 
regulations, meaning that it cannot 
allow a merchant to sell an article at a 
price lower than the minimum price 
set by law or regulation (e.g. milk, 
beer, wine) and does not apply to 
articles for which discounts are 
prohibited (e.g. tobacco and 
medication); 

 
• this policy is applicable immediately 

upon discovery and recording of the 
error at the cash register, even if the 
transaction at the cash register has not 
been completed, provided the 
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consumer purchases the goods. 
Under the regulation, merchants who take 
advantage of the general exemption with 
regard to individual labelling will need to 
inform their customers of this Accurate 
Price Policy by posting notices near the 
cash registers and in the case of large 
establishments, by posting large signs.  In 
addition, they will be required to 
periodically publish the Accurate Price 
Policy in their circulars. 
 
The Customer Service Department of the 
Protégez-Vous magazine will sell standard 
"Accurate Price Policy" notices and signs  
for $2 and $15 respectively, plus taxes 
and shipping costs. 

 
This department can be reached by 
telephone at (514) 875-4444 or 
1 800 667-4444, and by telecopier at 
514 523-4444. 
 
The decree enacting the rules regarding 
the "Accurate Price Policy" is reproduced 
in the attached appendix. 
 
PENALTIES  
Anyone found guilty of an offence under 
the CPA in relation to price marking or 
the Accurate Price Policy is liable to a fine 
ranging from $600 to $100,000.  For 
repeat offences, the minimum and 
maximum fine amounts will be doubled. 

 
This Business Letter was prepared by the Direction des communications, de la recherche et prospective of the 
Office de la protection du consommateur in cooperation with the Direction des affaires juridiques.  You can 
obtain copies of this Business letter by contacting your business association or the Direction des 
communications, de la recherche et prospective at the following address: 
 

Direction des communications, de la recherche et prospective 
Office de la protection du consommateur 
400 boulevard Jean-Lesage, bureau 450, Québec, Québec G1K 8W4 
 
or by visiting the OPC Web site at www.opc.gouv.qc.ca 
 

For more information on the Accurate Price Policy or price marking, please call the following number: 
1 888 OPC-ALLO 
(1 888 672-2556) 



 
 

APPENDIX 
SECTION 223 OF THE CONSUMER PROTECTION ACT 
 
Sale price must be 
indicated 

 223. A merchant must indicate the sale price clearly and legibly on all 
the goods or, if the goods are wrapped, on thew wrapping of all the 
goods offered for sale in his establishment, subject to the egulations.
1978, c. 9, s.223. 

 
 
SECTIONS 91.1 TO 91.5 OF THE REGULATION RESPECTING THE APPLICATION OF THE CONSUMER 

PROTECTION ACT  
(as they will be read from February 23th, 2001) 

 
91.1. Section 223 of the Act does not apply to goods that are: 
 
a) for sale at a price not exceeding $0.60; 
 
b) sold in automatic vending machines; 
 
c) food not packaged before sale; 
 
d) not packaged before sale and whose sale price is based on a unit of measure; 
 
e) for sale at a price lower than their usual price in the same establishment, where the usual price of those 
goods is clearly and legibly posted near the place where they are for sale; 
 
f) not directly available to the consumer in the establishment and must be obtained from the merchant or his 
representative on request; 
 
g) part of a package, where the price of the package is indicated on it or where the wrapper of the package is to 
be reused by the manufacturer; 
 
h) marked with a sale price that the merchant does not intend to change; 
 
i)  sold as frozen food; 
 
j) so small as to make it impossible to read the price; 
 
k) usually sold from bulk, without packaging, except items of clothing; 
 
l)  trees, plants or flowers;  
 
m) sold in returnable containers. 
 
 
 
91.2. Revoked 
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91.3 Where a merchant avails himself of an exemption pursuant to section 91.1, the price of an article thus 
exempted, including an article in a package when such article can be purchased separately from the package, 
must be clearly and legibly displayed near the place where the article is sold. 
 
However, if an article referred to in paragraph f) of section 91.1 covering goods not directly available to 
consumers is for sale in an establishment other than an establishment where mainly foods, or non-prescription 
drugs, personal hygiene products and cleaning products are sold, its price may, rather than be posted in 
accordance with the first paragraph, be indicated on a list or catalogue that the consumer may consult on the 
premises. 
 
 
91.4. A merchant who uses Universal Product Code scanner technology in his establishment is exempt from the 
application of section 223 of the Act, where all the following conditions are fulfilled:  
 
a) all scanners in the establishment, including scanners for consumer use, and devices used to print the labels 
prescribed in section 91.5 are linked to a single database containing the prices of goods sold in such 
establishment;   
 
b) the scanners used by cashiers and consumers have the ability to display the price of goods labelled with a 
Universal Product Code sold in the establishment;   
 
c) the label prescribed in section 91.5 is affixed in accordance with the requirements of this section to every 
article covered by this section and sold in the establishment.  
 
d) the cash register tape handed to the consumer after each transaction includes the following information: 
 

i. the merchant's name 
 

ii. the merchant's telephone number and, if applicable, his e-mail address or that of his Customer 
Service Department; 
 

iii. the date of the transaction; 
 

iv. the nature of each article purchased and, if applicable, the brand name; 
 

v. item identification followed by the price of each article purchased; 
 
e) in an establishment where 697 square meters or more of floor space are open to the public,  a number of 
scanners are available for consumer use, evenly distributed in the establishment and positioned in such a way 
that they are easily accessible, such number being:   
 

i. one, where at least 697 square metres, but less than 1,860 square metres of floor space are open to 
consumers; 
 

ii. two, where at least 1,860 square metres, but less than 3,720 square metres of floor space are open 
to consumers;  



 
 

 
iii. three, where at least 3,720 square metres, but less than 5,580 square metres of floor space are open 

to consumers;  
 

iv. four, where 5,580 square metres or more of floor space are open to consumers.   
 
The merchant may not however avail himself of this exemption with regard to items of clothing sold in his 
establishment or goods not labelled with a Universal Product Code. 
 
The requirement under paragraph e) of this section will only come into force on June 23 th, 2001. 
 
91.5. Every article in respect of which the merchant avails himself of the exemption under section 91.4 must 
carry a label showing the following information:  
 
a) the nature of the goods and the characteristics that affect price or distinguish the goods from other articles of 
the same nature, namely brand name and size when applicable;  
 
b) the price of the goods or, when price is based on a unit of measure, the price per unit of measure; 
 
c) when food is sold in an establishment for which the merchant is required to hold a permit pursuant to the 
Regulation respecting food (R.R.Q., 1981, c. P-29, r.1), the price per unit of measure in addition to the price of 
the goods. 
 
In all cases the price of the goods on the label must be printed using a bold typeface no smaller than 28 points 
and all other information, using a typeface no smaller than 10 points.    
 
When the article is sold on a shelf, the label prescribed in the first paragraph of this section must be affixed next 
to the goods on the shelf on which these articles are sold and must measure no less than: 
 
a) 12.90 square centimetres, in an establishment for which the merchant is required to hold a permit issued 
pursuant to the Regulation respecting food; 
 
b) 9.67 square centimetres in other establishments. 
 
Labels for goods displayed in an area other than a shelf must be affixed in proximity to the location where the 
goods are sold and measure no less than 38.71 square centimetres. 
 
The requirement under paragraph c) of this section will only come into force on June 23 th, 2001. 
 
 ***** 
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Gouvernement du Québec  
O.C. 11-2001, 11 January 2001 
 
Policy on accurate pricing for merchants who use optical scanner technology  
 

---ooo0ooo--- 
 

WHEREAS, under section 314 of the Consumer Protection Act (R.S.Q., c. P-40.1), the president of the 
Office de la protection du consommateur may accept a voluntary undertaking from a person with the object 
of governing relations between a merchant, or a group of merchants, and consumers ; 
 
WHEREAS, under section 315.1 of the Consumer Protection Act, the Government may, by order and with 
or without modification, extend the application of a voluntary undertaking made under section 314 of that 
same Act to all merchants in the same sector of activity, for all or part of the territory of Québec ; 
 
WHEREAS a number of merchants who use the universal product code optical scanning technology and 
wish to take advantage of the exemption prescribed in section 91.4 of the Regulation respecting the 
application of the Consumer Protection Act (R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1), introduced by section 4 of the 
Regulation to amend the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act made by 
Order in Counc il 10-2001 dated 11 January 2001, signed a voluntary undertaking to adopt and apply a policy 
to ensure the accurate pricing of the goods sold in their establishments ; 
WHEREAS it is appropriate, in the interest of the public, to extend the application of the voluntary 
undertaking to all merchants who use the universal product code optical scanning technology and take 
advantage of the aforementioned exemption, for all of the territory of Québec; 
 
WHEREAS, in accordance with sections 10 and 11 of the Regulations Act (R.S.Q., c. R-18.1), notice was 
given in Part 2 of the Gazette officielle du Québec of 5 July 2000 that the Government could extend the 
application of the voluntary undertaking, the text of which is attached hereto, to all merchants who use the 
universal product code optical scanning technology and take advantage of the exemption prescribed in 
section 91.4 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, for all of the 
territory of Québec ; 
 
WHEREAS it is expedient to make this Order in Council ; 
 
IT IS ORDERED, , therefore, upon the recommendation of the Minister of Relations with the Citizens and 
Immigration : 
 
THAT the application of the voluntary undertaking attached to this Order in Council be extended to all 
merchants who use the universal product code optical scanning technology and take advantage of the 
exemption prescribed in section 91.4 of the Regulation respecting the application of the Consumer 
Protection Act, for all of the territory of Québec ; 
 
THAT this Order in Council comes into force on 24 February 2001. 
 

***** 
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Voluntary Undertaking 
Consumer Protection Act 
(R.S.Q., c. P-40.1, s. 315.1) 
 
The merchant shall undertake to implement the mechanisms necessary to achieve and maintain the 
accurate pricing of the goods sold in his establishment and, with-out restricting the scope of the preceding, 
THE MERCHANT UNDERTAKES AS FOLLOWS:  
 
ACCURATE PRICING POLICY 
 
1. For each establishment in which the merchant intends to use the exemption prescribed in section 91.4 of 
the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act (R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1), 
introduced by section 4 of the Regulation to amend the Regulation respecting the application of the 
Consumer Protection Act made by Order in Council 10-2001 dated 11 January 2001, the merchant shall 
adopt and apply an accurate pricing policy offering consumers compensation in the case of an unfavourable 
error corresponding to the following minimum standards : 
 

(1) where the price of the good rung in at the check-out is higher than the price advertised, the 
lower price shall be honoured and : 

 
(a) the merchant shall give the good to the consumer free of charge, if the accurate price of 
the good is $10 or less ; or 
 
(b) the merchant shall correct the price and grant the consumer a discount of $10 on the 
corrected price, if the accurate price of the good is higher than $10 ; 

 
(2) where the same error occurs in respect of identical goods during the same transaction, the 

merchant shall correct each of the errors but compensate the consumer in accordance with 
subparagraph a for only one of those goods ; 

 
(3) the accurate pricing policy shall apply even if the error is noticed before the transaction is  
      completed, on the condition however that the consumer buys the good ; 
 
(4) the accurate pricing policy shall not apply in respect of a specific good if its application  

contravenes an act or regulation. 
 

2. The merchant shall post in a conspicuous place, near each check-out in the establishment and near each 
optical scanner made available to consumers, the accurate pricing policy in dark, easily legible letters on 
the white background of a sign measuring at least 387 square centimetres and on which only the policy 
appears. Where the area of the establishment open to the consumers is 697 square metres or more, the 
merchant shall also post the policy in a conspicuous place in the establishment in dark, easily legible 
letters on the white background of a sign measuring at least 0.56 square metres and on which only the 
policy appears. 
 
3. The accurate pricing policy shall be printed in the merchant’s flyer at least once during each trimester of 
publication of the flyer. 
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REIMBURSEMENT OF THE COSTS OF INVESTIGATION 
 
4. The merchant shall reimburse the Office de la protection du consommateur for the costs of any 
investigation carried out under the authority of the president of the Office in accordance the powers conferred 
on the president by the Act, to verify the pricing accuracy rate in the establishment up to : 
 

(1) $250 upon the first investigation ; 
 

(2) $1000 upon the second investigation if that second investigation is carried out within six months 
following a notice given by the president of the Office according to which the first investigation 
showed a pricing error rate of more than 2% in the establishment. 

 
 
INTERPRETATION 
 
5. For the purposes of this voluntary undertaking : 
 

“pricing accuracy” means the conformity of prices rung in at the check-out with the advertised price 
in respect of a good sold in the establishment ; 
 
“pricing accuracy rate” means the percentage of goods that are part of a transaction in which the 
price rung in at the check-out is identical to the advertised price ; 
 
“pricing error rate” means the percentage of goods that are part of a transaction in which the price 
rung in at the check-out is higher than the advertised price. 
 

6. For the purposes of this voluntary undertaking, the pricing error of a good in an advertisement shall not be 
taken into account in the calculation of the pricing error rate nor for the application of the accurate pricing 
policy described in section 1 as of the moment when the merchant posts, in a conspicuous place, a 
mention of the error and the correction made, near the place where the good is sold and near the check-outs 
in the establishment. 
This provision does not restrict the scope of paragraph c of section 224 of the Consumer Protection Act. 
 
 
FINAL PROVISIONS 
 
7. A merchant who contravenes any provision of this voluntary undertaking commits an offence under 
paragraph d of section 277 of the Act. 
 
8. The provisions of this undertaking shall take effect once the merchant begins to use the exemption pre-
scribed in section 91.4 of the Regulation and they shall cease to apply on the date on which the merchant 
ceases to use that exemption provided that he notifies the president of the Office de la protection du 
consommateur of that fact in writing at least 15 days before that date.  
 

***** 
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Republic of the Philippines 
Congress of the Philippines 

Metro Manila 

  
Fifth Regular Session 

  
Begun and held in Metro Manila, on Monday, the twenty 

second day of July, nineteen hundred and ninety-one 
-------------------- 

REPUBLIC ACT NO. 7394 
  

"The Consumer Act of the Philippines" 
  

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the 
Philippines in Congress assembled: 

  
TITLE I 

GENERAL PROVISIONS 
  

ARTICLE 1. Short Title - This act shall be known as the "Consumer Act of the Philippines". 
  
ARTICLE 2. Declaration of Basic Policy. – It is the policy of the State to protect the interest of the consumer, 
promote his general welfare and to establish standards of conduct for business and industry. Towards this end, 
the State shall implement measures to achieve the following objectives: 
a. protection against hazards to health and safety; 
  
b. protection against deceptive, unfair and unconscionable sales acts and practices; 
  
c. provision of information and education to facilitate sound choice and the proper exercise of rights by the 
consumer; 
  
d. provision of adequate rights and means of redress; and 
  
e. involvement of consumer representatives in the formulation of social and economic policies. 
 
ARTICLE 3. Construction. - The best interest of the consumer shall be considered in the interpretation and 
implementation of the provisions of this Act, including its implementing rules and regulations. 



 
CHAPTER IV 

LABELING AND FAIR PACKAGING 
 
ARTICLE 74. Declaration of Policy - The State shall enforce compulsory labeling, and fair packaging to enable 
the consumer to obtain accurate information as to the nature, quality and quantity of the contents of consumer 
products and to facilitate his comparison of the value of such products.  
 
ARTICLE 75. Implementing Agency - The Department of Trade and Industry shall enforce the provisions of this 
Chapter and its implementing rules and regulations: Provided, That with respect to food, drugs, cosmetics, 
devices, and hazardous substances, it shall be enforced by the concerned department.  
 
ARTICLE 76. Prohibited Acts on Labeling and Packaging - It shall be unlawful for any person, either as 
principal or agent, engaged in the labeling or packaging of any consumer product whose package or label does 
not conform to the provisions of this Chapter.  
The prohibition in this Chapter shall not apply to persons engaged in the business of wholesale or retail 
distributors of consumer products except to the extent that such persons:  
 
a) are engaged in the packaging or labeling of such products;  
  
b) prescribe or specify by any means the manner in which such products are packaged or labeled; or  
  
c) having knowledge, refuse to disclose the source of the mislabeled or mispackaged products. 
 
ARTICLE 77. Minimum Labeling Requirements for Consumer Products - All consumer products domestically 
sold whether manufactured locally or imported shall indicate the following in their respective labels of packaging:  
 
a) its correct and registered trade name or brand name;  
  
b) its duly registered trademark;  
  
c) its duly registered business name;  
  
d) the address of the manufacturer, importer, repacker of the consumer product in the Philippines;  
  
e) its general make or active ingredients;  
  
f) the net quantity of contents, in terms of weight, measure or numerical count rounded of to at least the nearest 
tenths in the metric system;  
  
g) country of manufacture, if imported; and 



  
h) if a consumer product is manufactured, refilled or repacked under license from a principal, the label shall so 
state the fact.  
 
The following may be required by the concerned department in accordance with the rules and regulations they will 
promulgate under the authority of this Act: 
 
a) whether it is flammable or inflammable;  
  
b) directions for use, if necessary;  
  
c) warning of toxicity;  
  
d) wattage, voltage or amperes; or  
  
e) process of manufacture used, if necessary.  
 
Any word, statement or other information required by or under authority of the preceding paragraph shall appear 
on the label or labeling with such conspicuousness as compared with other words, statements, designs, or devices 
therein, and in such terms as to render it likely to be read and understood by the ordinary individual under 
customary conditions of purchase or use.  
 
The above requirements shall form an integral part of the label without danger of being erased or detached under 
ordinary handling of the product. 
 
ARTICLE 78. Philippine Product Standard Mark - The label may contain the Philippine Product Standard Mark if 
it is certified to have passed the consumer product standard prescribed by the concerned department.  
 
ARTICLE 79. Authority of the Concerned Department to Provide for Additional Labeling and Packaging 
Requirements - Whenever the concerned department determines that regulations containing requirements other 
than those prescribed in Article 77 hereof are necessary to prevent the deception of the consumer or to facilitate 
value comparisons as to any consumer product, it may issue such rules and regulations to:  
 
a) establish and define standards for characterization of the size of a package enclosing any consumer product 
which may be used to supplement the label statement of net quantity, of contents of packages containing such 
products but this clause shall not be construed as authorizing any limitation of the size, shape, weight, 
dimensions, or number of packages which may be used to enclose any product; 
  
b) regulate the placement upon any package containing any product or upon any label affixed to such product of 
any printed matter stating or representing by implication that such product is offered for retail at a price lower than 



the ordinary and customary retail price or that a price advantage is accorded to purchases thereof by reason of the 
size of the package or the quantity of its contents;  
  
c) prevent the nonfunctional slack-fill of packages containing consumer products. For purposes of paragraph C of 
this Article, a package shall be deemed to be non-functionally slack-filled if it is filled to substantially less than its 
capacity for reasons other than (1) protection of the contents of such packaged, (2) the requirements of machines 
used for enclosing the contents in such package, or (3) inherent characteristics of package materials or 
construction being used. 
 
ARTICLE 80. Special Packaging of Consumer Products for the Protection of Children - The concerned 
department may establish standards for the special packaging of any consumer product if it finds that:  
 
a) the degree or nature of the hazard to children in the availability of such product, by reason of its packaging, is 
such that special packaging is required to protect children from serious personal injury or serious illness resulting 
from handling and use of such product; and  
  
b) the special packaging to be required by such standard is technically feasible, practicable and appropriate for 
such product. In establishing a standard under this Article, the concerned department shall consider:  
 
1) the reasonableness of such a standard;  
  
2) available scientific, medical and engineering data concerning special packaging and concerning accidental 
ingestions, illnesses and injuries caused by consumer product;  
  
3) the manufacturing practices of industries affected by this Article; and  
  
4) the nature and use of consumer products. 
 
ARTICLE 81. Price Tag Requirement - It shall be unlawful to offer any consumer product for retail sale to the 
public without an appropriate price tag, label or marking publicly displayed to indicate the price of each article and 
said products shall not be sold at a price higher than that stated therein and without discrimination to all buyers: 
Provided, That lumber sold, displayed or offered for sale to the public shall be tagged or labeled by indicating 
thereon the price and the corresponding official name of the wood: Provided, further, That if consumer products for 
sale are too small or the nature of which makes it impractical to place a price tag thereon price list placed at the 
nearest point where the products are displayed indicating the retail price of the same may suffice.  
 
ARTICLE 82. Manner of Placing Price Tags - Price tags, labels or markings must be written clearly, indicating 
the price of the consumer product per unit is pesos and centavos.  
 



ARTICLE 83. Regulations for Price Tags Placement - The concerned department shall prescribe rules and 
regulations for the visible placement of price tags for specific consumer products and services. There shall be no 
erasures or alterations of any sort of price tags, labels or markings.  
 
ARTICLE 84. Additional Labeling Requirements for Food - The following additional labeling requirements shall 
be imposed by the concerned department for food:  
a) expiry or expiration date, where applicable;  
  
b) whether the consumer product is semi-processed, fully processed, ready-to-cook, ready-to-eat, prepared food 
or just plain mixture;  
  
c) nutritive value, if any;  
  
d) whether the ingredients used are natural or synthetic, as the case may be;  
  
e) such other labeling requirements as the concerned department may deem necessary and reasonable. 
 
ARTICLE 85. Mislabeled Food - A food shall also be deemed mislabeled:  
 
a) if its labeling or advertising is false or misleading in any way;  
  
b) if it is offered for sale under the name of another food;  
  
c) if it is an imitation of another food, unless its label bears in type of uniform size and prominence, the word 
"imitation" and, immediately thereafter, the name of the food imitated;  
  
d) its containers is so made, formed, or filled as to be misleading;  
  
e) if in package form unless it bears a label conforming to the requirements of this Act: Provided, That reasonable 
variation on the requirements of labeling shall be permitted and exemptions as to small packages shall be 
established by the regulations prescribed by the concerned department of health;  
  
f) if any word, statement of other information required by or under authority of this Act to appear on the principal 
display panel of the label or labeling is not prominently place thereon with such conspicuousness as compared 
with other words, statements, designs or devices in the labeling and in such terms as to render it likely to be read 
and understood by the ordinary individual under customary conditions of purchase and use;  
  
g) if it purports to be or is represented as a food for which a definition or standard of identity has been prescribed 
unless: 

1) it conforms to such definition and standard; and  



  
2) its labels bears the name of the food specified in the definition or standards, and in so far as 
may be required by such regulations, the common names of optional ingredients other than 
spices, flavoring and coloring, present in such food; 

 
h) if it purports to be or is represented as: 
 
1) a food for which a standard of quality has been prescribed by regulations as provided in this Act and its quality 
fall below such standard, unless its label bears in such manner and form as such regulations specify, a statement 
that it falls below such standard; or  
  
2) a food for which a standard of standards or fill of container have been prescribed by regulations as provided by 
this ACT and it falls below the standard of fill of container applicable thereto, unless its label bears, in such 
manner and form as such regulations specify, a statement that it falls below such standard; 
 
i) if it is not subject to the provisions of paragraph (g) of this Article unless its label bears:  
 
1) the common or usual name of the food, if there be any; and  
  
2) in case it is manufactured or processed from two or more ingredients, the common or usual name of such 
ingredient; except the spices, flavorings and colorings other than those sold as such, may be designated as 
spices, flavorings and colorings without naming each: Provided, That to the extent that compliance with the 
requirement of the clause (2) of this paragraph is impracticable or results in deception or unfair competition 
exemptions shall be established by regulations promulgated by the concerned department of health; 
 
j) if it purports to be or is represented for special dietary uses, unless its label bears such information concerning 
its vitamin or mineral or other dietary properties as the concerned department determines to be, or by regulations 
prescribed as necessary in order fully to inform purchases as its value for such uses;  
  
k) if it bears or contains any artificial flavoring, artificial coloring, or chemical preservative, unless it bears labeling, 
stating that fact: Provided, that to the extent that compliance with the requirements of this paragraph is 
impracticable, exemptions shall be established by regulations promulgated by the concerned department. The 
provisions of this paragraph or paragraphs (g) and (i) with respect to the artificial coloring shall not apply in the 
case of butter, cheese or ice cream. 

 
ARTICLE 173. Effectivity - This Act shall take effect thirty (30) days from the date of its publication in the Official 
Gazette.  
  

Approved:  
                               (Sgd) RAMON V. MITRA  (Sgd.) NEPTALI A. GONZALES  
                                    Speaker of the House         President of the Senate  



                                      of Representatives 
  

This bill which is a consolidation of Senate Bill No. 1820 and House Bill No. 33757, was finally passed by the 
Senate and the House of Representatives on February 6, 1992  
  
  
  
                                  (Sgd.) CAMILO L. SABIO  (Sgd.) ANACLETO D. BADOY, JR.  
                                                 Secretary             Secretary of the Senate  
                                    House of Representatives  

 
 

Approved: April 13, 1992 
  

(Sgd.) CORAZO N C. AQUINO 
President of the Philippines 
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Item Pricing 
 

KNOW YOUR RIGHTS AS A CONSUMER! 
Do you know that many items that are offered for sale in Suffolk County are required to have the 
individual price of the item tagged, stamped, or marked on the item itself? This is in addition to any 
prices that may be posted on a shelf face or a sign, store circular or store window.  

There are some exceptions but most items in the following groups are required to have such individual 
item prices: 

A) Food and pet food. 

B) Paper goods, wrappings or containers used for storage, handling or serving of food. 

C) Detergents, soaps, cleaning agents, cleaning implements. 

D) Non prescription drugs, hygiene products, health and beauty aids. 

With some exception, these items are required to be marked regardless of the type of store where they 
might be offered for sale. 

You may call 631-853-5730 if you have any complaints or inquiries about the item pricing law as it 
applies in Suffolk County. 

Following is a list of stores that have received violations from the Office of Consumer 
Affairs for failing to properly item price commodities offered for sale since January of 
2003: 
 

Business Name Town Date Penalty

BEST YET MARKET #2 RONKONKOMA 5/5/2003 $250.00
BEST YET MARKET #2 RONKONKOMA 9/2/2003 $300.00
CVS #1115 LINDENHURST 8/1/2003 $375.00
CVS #1115 LINDENHURST 4/7/2004 $750.00
CVS #1117 BOHEMIA 4/12/2004 $200.00
CVS #1163 PORT JEFFERSON STATION 4/6/2004 $300.00
CVS #1186 SELDEN 4/6/2004 $200.00
CVS #1190 CENTER MORICHES 4/7/2003 $325.00
CVS #1190 CENTER MORICHES 4/2/2004 $400.00
CVS #1192 HOLBROOK 4/7/2003 $175.00



CVS #1222 DEER PARK 11/19/2003 $450.00
CVS #1228 NORTHPORT 4/8/2003 $325.00
CVS #1271 ROCKY POINT 4/9/2003 $325.00
CVS #1271 ROCKY POINT 4/5/2004 $500.00
CVS #1935 NORTHPORT 4/8/2004 $300.00
CVS #1950 ISLIP TERRACE 4/5/2004 $100.00
CVS #2059 NORTH BABYLON 4/2/2004 $500.00
CVS #2059 WEST BABYLON 4/8/2003 $175.00
CVS #206 DIX HILLS 11/19/2003 $500.00
CVS #2211 LINDENHURST 4/7/2003 $325.00
CVS #2211 LINDENHURST 4/7/2004 $500.00
CVS #2225 NESCONSET 4/7/2003 $250.00
CVS #2285 SMITHTOWN 4/6/2004 $400.00
CVS #2286 RONKONKOMA 4/8/2003 $150.00
CVS #236 BAY SHORE 4/9/2003 $250.00
CVS #2698 PORT JEFFERSON STATION 4/6/2004 $200.00
CVS #275 MEDFORD 4/5/2004 $300.00
CVS #2960 PORT JEFFERSON 4/6/2004 $400.00
CVS #325 SELDEN 4/8/2003 $325.00
CVS #325 SELDEN 4/6/2004 $750.00
CVS #390 RONKONKOMA 4/8/2003 $175.00
CVS #4452 NORTH BABYLON 4/8/2003 $175.00
CVS #4452 NORTH BABYLON 4/2/2004 $400.00
CVS #4455 EAST NORTHPORT 4/9/2003 $325.00
CVS #5062 SOUTHAMPTON 4/7/2003 $325.00
CVS #5062 SOUTHAMPTON 4/2/2004 $350.00
CVS #5063 EAST HAMPTON 4/7/2003 $325.00
CVS #5063 EAST HAMPTON 2/2/2004 $1,000.00
CVS #509 CENTRAL ISLIP 4/10/2003 $325.00
CVS #509 CENTRAL ISLIP 7/23/2003 $50.00
CVS #509 CENTRAL ISLIP 4/7/2004 $200.00
CVS #5372 PATCHOGUE 4/8/2003 $325.00
CVS #5372 PATCHOGUE 4/5/2004 $250.00
CVS #5446 EAST NORTHPORT 4/9/2004 $200.00
CVS #553 AMITYVILLE 4/7/2003 $175.00
CVS #553 AMITYVILLE 4/7/2004 $750.00
CVS #5753 CENTER MORICHES 7/23/2003 $500.00
CVS #5753 CENTER MORICHES 4/2/2004 $500.00
CVS #6025 CENTEREACH 4/7/2003 $250.00
CVS #6026 RIVERHEAD 4/8/2003 $325.00
CVS #6026 RIVERHEAD 4/5/2004 $750.00
CVS #7621 COPIAGUE 4/2/2004 $250.00
CVS #848 BELLPORT 4/9/2003 $100.00
CVS #848 BELLPORT 4/9/2003 $250.00
CVS #848 BELLPORT 4/5/2004 $750.00
CVS #922 WEST ISLIP 4/9/2003 $250.00
CVS #922 WEST ISLIP 4/2/2004 $300.00
ECKERD DRUGS #5626 FARMINGDALE 12/18/2003 $350.00
KMART #4868 RIVERHEAD 4/9/2003 $500.00
KMART #4871 FARMINGVILLE 4/8/2003 $1,000.00
KMART #9423 BRIDGEHAMPTON 4/7/2003 $200.00
KMART #9423 BRIDGEHAMPTON 11/18/2003 $150.00
PATHMARK #600 BRENTWOOD 4/2/2004 $500.00
PATHMARK #602 BAY SHORE 4/9/2003 $100.00
PATHMARK #602 BAY SHORE 4/5/2004 $200.00



PATHMARK #604 PORT JEFFERSON STATION 9/23/2003 $400.00
PATHMARK #604 PORT JEFFERSON STATION 4/6/2004 $800.00
PATHMARK #614 PATCHOGUE 4/8/2003 $100.00
PATHMARK #614 PATCHOGUE 4/5/2004 $500.00
PATHMARK #615 NORTH BABYLON 10/29/2003 $500.00
PATHMARK #615 NORTH BABYLON 2/5/2004 $1,000.00
PATHMARK #615 NORTH BABYLON 4/2/2004 $750.00
PATHMARK #620 COMMACK 4/8/2004 $300.00
PATHMARK #639 ISLIP 9/3/2003 $400.00
PATHMARK #639 ISLIP 4/5/2004 $800.00
PATHMARK #641 HOLBROOK 4/5/2004 $500.00
PATHMARK #644 WEST BABYLON 4/7/2004 $500.00
PATHMARK #646 SHIRLEY 4/7/2003 $1,750.00
PATHMARK #646 SHIRLEY 4/5/2004 $1,000.00
PATHMARK #663 CENTEREACH 4/7/2003 $200.00
PATHMARK #663 CENTEREACH 2/6/2004 $425.00
PATHMARK #663 CENTEREACH 4/5/2004 $300.00
PATHMARK #664 DIX HILLS 4/8/2004 $1,000.00
PATHMARK #664 HUNTINGTON STATION 6/10/2003 $100.00
SHOPRITE #821 BAY SHORE 11/13/2003 $250.00
SHOPRITE #831 HAUPPAUGE 9/23/2003 $500.00
STOP & SHOP #560 SMITHTOWN 2/28/2003 $600.00
STOP & SHOP #571 ISLANDIA 2/2/2004 $225.00
STOP & SHOP #585 LAKE GROVE 2/4/2004 $475.00
SUPER FOODTOWN #511 WEST BABYLON 9/19/2003 $400.00
SUPER FOODTOWN #511 WEST BABYLON 2/2/2004 $1,000.00
TARGET #1108 COMMACK 9/23/2003 $500.00
TARGET #1148 BAY SHORE 2/2/2004 $500.00
TARGET #1387 COMMACK 11/14/2003 $500.00
TARGET #1387 COMMACK 2/6/2004 $1,000.00
TRADER JOE'S #551 COMMACK 2/5/2004 $425.00
TRADER JOE'S EAST INC LAKE GROVE 2/4/2004 $500.00
WALDBAUMS #203 COMMACK 8/1/2003 $500.00
WALDBAUMS #203 COMMACK 2/5/2004 $1,000.00
WALDBAUMS #212 RIVERHEAD 11/24/2003 $300.00
WALDBAUMS #212 RIVERHEAD 2/3/2004 $1,500.00
WALDBAUMS #214 HAUPPAUGE 11/12/2003 $500.00
WALDBAUMS #214 HAUPPAUGE 2/3/2004 $1,000.00
WALDBAUMS #215 COMMACK 2/19/2003 $1,900.00
WALDBAUMS #215 COMMACK 4/9/2003 $700.00
WALDBAUMS #215 COMMACK 2/2/2004 $1,400.00
WALDBAUMS #217 GREENLAWN 2/4/2004 $500.00
WALDBAUMS #229 CENTER MORICHES 1/2/2003 $1,750.00
WALDBAUMS #229 CENTER MORICHES 2/19/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #229 CENTER MORICHES 4/7/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #229 CENTER MORICHES 7/23/2003 $1,600.00
WALDBAUMS #229 CENTER MORICHES 2/4/2004 $1,900.00
WALDBAUMS #232 WESTHAMPTON BEACH 2/19/2003 $1,700.00
WALDBAUMS #232 WESTHAMPTON BEACH 4/8/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #232 WESTHAMPTON BEACH 7/23/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #232 WESTHAMPTON BEACH 2/4/2004 $2,000.00
WALDBAUMS #236 HUNTINGTON 4/10/2003 $1,500.00
WALDBAUMS #236 HUNTINGTON 9/2/2003 $750.00
WALDBAUMS #236 HUNTINGTON 2/4/2004 $1,500.00
WALDBAUMS #241 PATCHOGUE 2/5/2004 $500.00



WALDBAUMS #251 LINDENHURST 2/2/2004 $500.00
WALDBAUMS #253 CENTEREACH 4/7/2003 $1,500.00
WALDBAUMS #253 CENTEREACH 7/23/2003 $1,250.00
WALDBAUMS #253 CENTEREACH 12/15/2003 $1,000.00
WALDBAUMS #253 CENTEREACH 2/2/2004 $1,250.00
WALDBAUMS #257 EAST HAMPTON 2/20/2003 $700.00
WALDBAUMS #257 EAST HAMPTON 2/2/2004 $1,000.00
WALDBAUMS #257 EASTHAMPTON 11/18/2003 $275.00
WALDBAUMS #260 SOUTHAMPTON 4/8/2003 $1,500.00
WALDBAUMS #260 SOUTHAMPTON 2/2/2004 $1,500.00
WALDBAUMS #261 MILLER PLACE 4/9/2003 $350.00
WALDBAUMS #263 MATTITUCK 2/3/2004 $700.00
WALDBAUMS #277 EAST SETAUKET 4/7/2003 $1,000.00
WALDBAUMS #277 EAST SETAUKET 7/23/2003 $1,700.00
WALDBAUMS #277 EAST SETAUKET 8/18/2003 $1,500.00
WALDBAUMS #277 EAST SETAUKET 12/5/2003 $1,000.00
WALDBAUMS #277 EAST SETAUKET 2/4/2004 $1,000.00
WALDBAUMS #278 SMITHTOWN 4/7/2003 $500.00
WALDBAUMS #278 SMITHTOWN 7/23/2003 $500.00
WALDBAUMS #278 SMITHTOWN 2/2/2004 $1,250.00
WALDBAUMS #286 HOLBROOK 2/20/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #286 HOLBROOK 4/7/2003 $1,250.00
WALDBAUMS #286 HOLBROOK 7/23/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #286 HOLBROOK 2/3/2004 $2,000.00
WALDBAUMS #288 OAKDALE 2/3/2004 $700.00
WALDBAUMS #298 MELVILLE 2/5/2004 $250.00
WALDBAUMS #601 STONY BROOK 2/19/2003 $1,300.00
WALDBAUMS #601 STONY BROOK 4/7/2003 $1,150.00
WALDBAUMS #601 STONY BROOK 2/3/2004 $1,300.00
WALDBAUMS #604 SHIRLEY 1/2/2003 $1,600.00
WALDBAUMS #604 SHIRLEY 2/19/2003 $900.00
WALDBAUMS #604 SHIRLEY 4/7/2003 $1,900.00
WALDBAUMS #604 SHIRLEY 7/23/2003 $1,500.00
WALDBAUMS #604 SHIRLEY 2/5/2004 $1,700.00
WALDBAUMS #611 ROCKY POINT 2/18/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #611 ROCKY POINT 4/9/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #611 ROCKY POINT 2/3/2004 $2,000.00
WALDBAUMS #630 RONKONKOMA 2/4/2004 $350.00
WALDBAUMS #660 EAST PATCHOGUE 2/19/2003 $1,900.00
WALDBAUMS #660 EAST PATCHOGUE 7/23/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #660 EAST PATCHOGUE 2/5/2004 $1,500.00
WALDBAUMS #661 WEST BABYLON 2/2/2004 $500.00
WALDBAUMS #662 SELDEN 2/18/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #662 SELDEN 4/8/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #662 SELDEN 7/23/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #662 SELDEN 12/17/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #662 SELDEN 2/6/2004 $100.00
WALDBAUMS #670 RIVERHEAD 2/19/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #670 RIVERHEAD 4/9/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #673 EAST ISLIP 2/18/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #673 EAST ISLIP 4/8/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #673 EAST ISLIP 7/23/2003 $2,000.00
WALDBAUMS #673 EAST ISLIP 2/3/2004 $1,200.00
WALDBAUMS #681 HUNTINGTON STATION 4/8/2003 $1,600.00
WALDBAUMS #681 HUNTINGTON STATION 2/6/2004 $1,800.00



WALDBAUMS #697 KINGS PARK 4/9/2003 $700.00
WALDBAUMS #697 KINGS PARK 2/10/2004 $1,200.00
WALDBAUMS #699 DEER PARK 2/3/2004 $700.00
WALGREENS #05439 DEER PARK 2/18/2003 $1,250.00
WALGREENS #05439 DEER PARK 11/5/2003 $1,500.00
WALGREENS #2157 SMITHTOWN 2/2/2004 $350.00
WALGREENS #2216 PATCHOGUE 2/19/2003 $1,250.00
WALGREENS #2216 PATCHOGUE 2/5/2004 $1,000.00
WALGREENS #3470 HUNTINGTON STATION 11/5/2003 $1,000.00
WALGREENS #4687 MEDFORD 2/19/2003 $1,250.00
WALGREENS #4687 MEDFORD 2/3/2004 $1,000.00
WALGREENS #5135 SELDEN 2/18/2003 $1,000.00
WALGREENS #5135 SELDEN 12/19/2003 $1,500.00
WALGREENS #5439 DEER PARK 2/3/2004 $500.00
WALGREENS #5956 AMITYVILLE 11/5/2003 $500.00
WALGREENS #5956 AMITYVILLE 2/3/2004 $1,000.00
WALMART #2156 MIDDLE ISLAND 2/18/2003 $2,000.00
WALMART #2156 MIDDLE ISLAND 12/5/2003 $1,200.00
WALMART #2156 MIDDLE ISLAND 2/2/2004 $1,500.00
WALMART #2286 CENTEREACH 2/18/2003 $1,000.00
WALMART #2286 CENTEREACH 9/2/2003 $1,750.00
WALMART #2286 CENTEREACH 12/15/2003 $700.00
WALMART #2286 CENTEREACH 2/2/2004 $1,750.00
WALMART #2906 RIVERHEAD 11/25/2003 $750.00
WALMART #2906 RIVERHEAD 2/3/2004 $1,500.00
WALMART #2915 EAST SETAUKET 2/18/2003 $500.00
WALMART #2915 EAST SETAUKET 12/5/2003 $1,400.00
WALMART #2915 EAST SETAUKET 2/2/2004 $750.00
WALMART #2917 ISLANDIA 2/18/2003 $400.00
WALMART #2917 ISLANDIA 9/2/2003 $1,500.00
WALMART #2917 ISLANDIA 2/2/2004 $1,500.00
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