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2019. évi árbevétel közlő adatlap
Levélcím: 1535 Bp., Pf. 903.

T AGS ÁG I AD AT KÖZLŐ L AP
A vállalkozás/
vállalkozó neve
A vállalkozás
székhelye
A vállalkozás
levelezési címe

irányítószám

irányítószám

helység

helység

postafiók

A vállalkozás
Adószáma
Főtevékenység
TEÁOR kódja

út, utca, tér

házszám / em. / ajtó

út, utca, tér

házszám / em. / ajtó

Kamarai azonosító
Cégjegyzékszám vagy
a vállalkozói igazolvány száma

Vállalkozás
számlaszáma

A kamarai tag által fizetendő tagdíj alapját a könyvvezetés (nyilvántartás) módjától függően
(a) a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó és a számviteli törvény hatálya alá tartozó
(bármilyen adózási módot alkalmazó) gazdálkodó szervezet esetében a tagdíjfizetési évet megelőző év
nettó árbevételnek
− az anyagköltséggel,
− az eladott áruk beszerzési értékével,
− a közvetített szolgáltatások értékével,
− az alvállalkozói teljesítések értékével,
− az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével
csökkentett összege képezi,
a nettó árbevétel és az azt csökkentő tételek összegét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény vonatkozó értelmező
rendelkezései szerinti tartalommal kell meghatározni;
ettől eltérően
(b) a bevételi nyilvántartást vezető gazdálkodó szervezet esetében a bevételi nyilvántartás szerinti bevétel tagdíjfizetési évet
megelőző évi összegének 80 százaléka képezi.
Ide tartozik különösen: az egyszerűsített vállalkozói adónak (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) a számviteli
törvény hatálya alá nem tartozó alanya valamint az átalányadózó egyéni vállalkozó.
Kérjük a megfelelő kódkockában jelölje X-szel, hogy a gazdálkodó szervezet 2019-ben az alábbiak közül melyik meghatározásnak
felelt meg:
1. vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó

(A)

2. a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet

(A)

3. átalányadózó egyéni vállalkozó

(B)

4. eva- vagy kata-alany egyéni vállalkozó

(B)

5. bevételi nyilvántartást vezető eva- vagy kata-alany gazdasági társaság, egyéni cég

(B)

Visszavonás

A gazdasági adatokat
az (A) jelű táblázatban kell közölni az 1. vagy a 2. kódkocka bejelölése esetén,
a (B) jelű táblázatban kell közölni a 3-5. kódkocka bejelölése esetén

2019. évi gazdasági adatok
(A)
A tagdíjalapot az (a) pont szerint megállapító tag esetén

1. Nettó árbevétel:

ezer Ft

2. anyagköltség

ezer Ft

3. eladott áruk beszerzési értéke

ezer Ft

4. közvetített szolgáltatások értéke

ezer Ft

5. alvállalkozói teljesítések értéke

ezer Ft

6. alapkutatás, alkalmazott kutatás,
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége

ezer Ft

7. A nettó árbevételt csökkentő tételek
összesen (2+3+4+5+6):

0

ezer Ft

8. A tagdíj alapja (1-7):

0

ezer Ft

(B)
A tagdíjalapot a (b) pont szerint megállapító tag esetén

Bevételi nyilvántartás szerinti bevétel:
A tagdíj alapja (a bevétel 80%-a):

ezer Ft

0

ezer Ft

Ph.

Kelt: ................................................., 2020. .................................................

.............................................................

aláírás

Kérjük, hogy az adatlapot kitöltve a fenti levelezési címre visszaküldeni szíveskedjen!
Az adatok a jogszabályban előírt adatvédelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak!
Szolgáltatásainkról információt talál: www.bkik.hu

