PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
1056 Budapest V. Váci utca 40. Tel.: 317-7666, 317-7955 Fax: 317-7755

ADATKÖZLŐ - VÁLTOZÁSBEJENTŐ LAP
tárgyévi kamarai tagdíj megállapításához
(8. számú melléklet)

(Kérjük, hogy a jelen tagdíjbevallási nyilatkozatot a tárgyévet megelőző év adatai alapján kitölteni és legkésőbb
augusztus 31. napjáig visszaküldeni szíveskedjenek!)
I. AZONOSÍTÓ ADATOK
A gazdálkodó szervezet megnevezése:...........................................................................………………………............................
Székhelye: .......................................................................................................................………………………………………….
Ügyvezető:……………………………………………...(név) ………………………………………………….…(szül. hely,idő)
……………………………(anyja neve)……………………………………………………….……………………….(lakóhelye)
Levelezési cím: (ha nem azonos a székhellyel)......................................................………………….……………………………..
Bankszámlaszám: ......................................................................Adószám:………………………..………………………………..
Cégjegyzékszám:………………………………………………Egyéni váll.ig.szám:………………………..……………………..
Telefonszám: ………………………..Fax:……………………E-mail:…………………………………….……………………...
II. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
(Kérjük, hogy az alábbi rovatokat a tárgyévet megelőző év éves beszámolójával egyezően töltse ki!)
A vállalkozás főtevékenységének megnevezése: ……………….........................................TEÁOR:..…………………….……
 A helyi iparűzési adó alapját képező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (1)
bekezdésében meghatározott, tárgyévet megelőző évi árbevétel:…………………………………………….………………...
 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a vállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben (továbbiakban:
Katv.) meghatározott adózási rend választása esetén az adóhatóság által rendszeresített, papíralapon vagy elektronikus
úton benyújtott nyomtatványon, az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről tett nyilatkozatban szereplő
bevételi összeg: ………………………………………………...…………………………………………………………………..
Tájékoztató a kamarai tagdíjszámítás módjáról, fizetési feltételekről:
1. A tagdíj alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározottakkal egyezően, a helyi iparűzési adó
alapját képező és a tárgyévet megelőző év nettó árbevétele adja csökkentve a Htv. 39. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban rögzített költségekkel.
2. Az éves tagdíj mértéke az előző pontban meghatározott tagdíj alap szerint sávosan kerül megállapításra, amelynek legkisebb összeg 12.000,-Ft,
legmagasabb összege pedig 1.200.000,-Ft.
3. A maximális tagdíj a PMKIK főtitkárával kötött írásbeli megállapodás alapján, önkéntesen felülfizethető. A felülfizetett összeg 50 %-át a tag által
meghatározott célra kell fordítani.
4. A tagdíjfizetési kötelezettség nulla árbevétel esetén is fennáll. A PMKIK regisztrált tagját terhelő tagdíjból a Gktv. 34/A. § (3) bekezdésének megfelelően a
kamarai hozzájárulás összege levonható.
5. A tagdíj évente két részletben fizetendő.
a) Első részlet megfizetése: Május 31. napjáig a PMKIK a tagdíj bevalláshoz szükséges nyomtatványokkal együtt díjbekérőt küld a tárgyévet megelőző
évben fizetett tagdíj összege 50%-ára vonatkozóan. Az első részlet megfizetésének végső határideje a díjbekérő kézhezvételét követő 15. nap. A részlet
megfizetését követően a PMKIK haladéktalanul intézkedik a tagdíjszámla kiállítása és kézbesítése iránt. Az éves esedékes tagdíj megállapításához szükséges,
jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség (bevallás) teljesítésének határideje augusztus 31. napja.
b) A második részlet megfizetése: Október 31. napjáig a PMKIK kiküldi a második részletre vonatkozó díjbekérőt a teljesített bevallási kötelezettség alapján
kiszámított tagdíjkülönbözet tekintetében. A második részlet megfizetésének végső határideje a díjbekérő kézhezvételét követő 15. nap. A részlet megfizetését
követően a PMKIK haladéktalanul intézkedik a tagdíjszámla kiállítása és kézbesítése iránt.
6. A kamarai tagnyilvántartásba újonnan, de még július 1-je előtt bejegyzett gazdálkodó szervezet a tárgyévre esedékes teljes tagdíj, míg a július 1-je után
bejegyzett gazdálkodó szervezet a tárgyévre esedékes tagdíj 50%-a megfizetésére köteles.
7. A pártolói tagdíj mértéke:
a) természetes személyek esetében:
12.000,-Ft
b) egyéb szervezet esetében:
25.000,-Ft
8. A tagdíjfizetés alóli mentesség eseteit, illetve a kedvezményeket a Tagdíjszabályzat 11-17. pontjai rögzítik.

.................................., 201.., .......................................

P. h.
..............................................................
az adatszolgáltató cégszerű aláírása

