BELÉPÉSI NYILATKOZAT A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA ÖNKÉNTES TAGJAI SORÁBA
Törvényes képviselő neve:
Gazdálkodó szervezet/egyéni
vállalkozó neve:
Székhely:
Telephely(ek):
Fióktelep(ek):
Levelezési cím:
Adószám:
TEÁOR szám/ÖVTJ kód:
Választási osztály neve, melybe felvételét kéri:
Vállalkozás e-mail címe:
Vállalkozás telefonszáma:
Agrárkamarának tagja

igen:

Nem:

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában a vállalkozás képviseletére az alábbi természetes
személy(ek) jogosult(ak). (Csak abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben a képviseletre
jogosult eltér a törvényes képviselőtől.)
képviselet jogcíme: vezető tisztségviselő,
tag, alkalmazott, részvényes, segítő
családtag

név

telefon/e-mail

A vállalkozás az alábbi adózási mód szerint adózik:
társasági adó (TAO):

kisvállalati adó (KIVA):

vállalkozói jövedelem szerint adózó:

kisadózó (KATA):

átalányadózó:

Előző évi nettó árbevétel:

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. | +36 1 488 2000 | tagreg@bkik.hu | www.bkik.hu

A nettó árbevétel alapján sávosan meghatározott tagdíj mértéke:
Társas vállalkozás, sávosan megállapított éves
nettó árbevétel (HUF)
5 milliárd HUF felett

Éves tagdíj összege (HUF)
1.200. 000,-

3 milliárd HUF és 5 milliárd HUF között

600.000,-

1 milliárd HUF és 3 milliárd HUF között

150 000

500 milllió HUF és 1 milliárd HUF között

75.000,-

200 millió HUF és 500 millió HUF között

50.000,-

50 millió HUF és 200 millió HUF között

30.000,-

50 millió HUF alatt

15.000,-

Egyéni vállalkozások és kisadózó társas vállalkozások a legkisebb fizetendő tagdíj összegét kötelesek
megfizetni.
Egyéni vállalkozók, kisadózó társas vállalkozások
egységesen megállapított

Éves tagdíj összege (HUF)
15.000,-

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásával létrejött kamarai tagsági viszony alapján vállalom az
Alapszabályban éves időszakra megállapított tagdíj – előírt módon és időben – történő megfizetését.
Tudomásul veszem, hogy a meg nem fizetett tagdíjra vonatkozó követelést a Kamara velem szemben
jogi úton érvényesítheti. Az alatt az idő alatt, amíg a tagdíjhátralék terhel, vállalkozásom nem jogosult
a szolgáltatási díjkedvezmény igénybevételére.
Tudomásul veszem, hogy a tagsági viszony a tárgyév december 31. napjáig írásban mondható fel.
Kijelentem, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Tagdíjszabályzatát átvettem és
megismertem,
Kelt:

aláírás
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