A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tagdíjszabályzata
(A VKIK Alapszabályának 2. sz. melléklete)

1.) Tagdíjat minden kamarai tag köteles fizetni.
2.) A tagdíjfizetési kötelezettség a tag nyilvántartásba vételével kezdődik, az év közben belépő vállalkozás
időarányos összeget köteles fizetni akként, hogy a tárgyév június 30. napjáig történő nyilvántartásba
vétel esetén a teljes évre járó díj egésze, július 1. napjától pedig az éves tagdíj 50 %-a fizetendő.
3.) A tagsági viszonyt a tag bármikor megszüntetheti, de tagdíjfizetési kötelezettsége az adott év december
31-ig fennáll.
4.) A kamarai tagdíj alapja a vállalkozás számlázás évét megelőző adóévi korrigált nettó árbevétele*, az
alábbi sávok alapján.
Korrigált nettó árbevétel
1 milliárd Ft felett
500 millió Ft – 1 milliárd Ft között
250 millió Ft – 500 millió Ft között
100 millió Ft – 250 millió Ft között
50 millió Ft – 100 millió Ft között
50 millió Ft alatt
5.)

Éves tagdíj (Ft)
480.000
240.000
120.000
60.000
30.000
15.000

Az a vállalkozás, amelynek a belépés időpontjában még nincs előző évi árbevétele, az első évben a
minimális 15.000,- Ft összegű tagdíjat köteles fizetni.

6.) A kamarai tag – tagdíja megállapítása érdekében – adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási
kötelezettségnek a kamara munkaszervezete által – papíron, vagy elektronikusan – megküldött adatlap
kitöltésével a tárgyév május 31-ig köteles eleget tenni.
7.) A tagok a kamarai tagdíjat a kamara munkaszervezete által kiállított számla alapján évente, július 31-ig
kötelesek megfizetni. A számlán feltüntetésre kerül – negatív előjellel – a tárgyév március 31-ig, a VKIK
számlájára megfizetésre került (hatályos 1999. évi CXXI. törvény 34/A. § (2) bekezdése alapján) kötelező
kamarai hozzájárulás összege. A fizetendő összeg ennek megfelelően a már megfizetett kamarai
hozzájárulás összegével csökkentett tagdíjat tartalmazza.
8.) Fizetési késedelem esetén a kamara jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat 50 %-ának megfelelő
késedelmi kamatot felszámítani.
9.) Amennyiben az egyéni vállalkozó szünetelteti vállalkozását és fenntartja kamarai tagságát, ebben az
esetben a minimum tagdíj – 15.000,- Ft – 50 %-át köteles tagdíjként megfizetni.
10.) Az ország területén több településen fióktelephellyel rendelkező vállalkozások (pl. hitelintézetek)
tagdíjának mértékét az elnök és a főtitkár egyedi megállapodásban is megállapíthatja.
11.) Jelen tagdíjszabályzatot a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. május 29. napján
megtartott küldöttgyűlése a 9/2018. sz. küldöttgyűlési határozattal elfogadta, az 2018. május 29. napján
lép hatályba.
* A tagdíj alapja az értékesítés nettó árbevétele, csökkentve az anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével és
a közvetített szolgáltatások értékével.

