KITÖLTÉSI SEGÉDLET KAMARAI tagdíj meghatározásához
- a tagdíj számítás alapja az előző évben elért korrigált nettó árbevétel
- A nettó árbevételt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek megfelelően kell
meghatározni, azaz a számviteli törvényben meghatározott nettó árbevételhez ( az
értékesített termékek és szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, fogyasztási adóval
csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ) hozzá kell adni a kapott kamatokat és
kamatjellegű bevételeket és le kell vonni a kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített
kamat bevételként elszámolt részét. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény
hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás )
összefüggésben kapott, általános forgalmi adó nélküli készpénz jóváírás, természetben kapott
juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a
fogyasztási adóval.
- A korrigált nettó árbevételt úgy kapjuk, hogy a fenti nettó árbevételt csökkentjük az eladott
áruk beszerzési értékével és a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények összegével,
továbbá az anyagköltség 100%-val
A tagdíj mértéke: az előző évi korrigált nettó árbevétel (önbevallás 5. sor) 0,5 ezreléke, de
minimum 18 ezer Ft és maximum 600 ezer Ft, mely tartalmazza az 5.000,- forint kamarai
hozzájárulást.
azok a vállalkozások, amelyek év közben alakulnak vagy szűnnek meg és árbevételük
alapján a számított tagdíj nem éri el a minimum tagdíj összegét a minimum tagdíj időarányos
részét fizetik. (1.500,- Ft/hó)

A TAGDÍJFIZETÉS RENDJE
-

a tagdíj megfizetése 2 részben történik

I. félévi tagdíj: befizetése díjbekérő alapján történik, mértéke az előző évi árbevétel
adatok szerint számított tagdíj 50% -a.
II. félévi tagdíj: befizetése különbözeti díjbekérő alapján történik, mértéke az aktuális
évre vonatkozó önbevallás szerint számított tagdíj összege csökkentve az előleg számla
összegével.
Kezdő vállalkozás tagdíjelőlegének megállapítása a várható aktuális évi árbevétel adatok
alapján történik, a különbözeti számla kiállítására végleges árbevétel adatok szerint a
következő évben kerül sor.
A tagdíj befizetése a kamara számlájára történő átutalással, illetve a kamara által
kibocsátott csekken történő befizetéssel teljesíthető

