A VMKIK Alapszabályának 2. számú melléklete
VAS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
TAGDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara /VMKIK/ alapszabályának 86. pontja alapján a
VMKIK küldöttgyűlése az Alapszabály mellékleteként és elválaszthatatlan részeként
megalkotott alábbi Tagdíjfizetési szabályzatában a kamarai tagdíjak mértékéről,
megfizetéséről, valamint az ennek elmulasztása alapján alkalmazandó szankciókról a
következők szerint rendelkezik:
Tagdíjat köteles fizetni minden gazdálkodó szervezet, amelynek a kamarai törvény illetve a
VMKIK Alapszabálya alapján kamarai tagsági viszonya jön létre a VMKIK illetékességi
területén.
A Tagdíjfizetési szabályzatot a VMKIK Küldöttgyűlése fogadja el, amelyet ki kell hirdetni.
A tagdíj alapja és mértéke
A kamarai tagdíj alapja a tárgyévet megelőző évben működő vállalkozásoknál az előző év
korrigált nettó árbevétele, ami a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §-ának 1.
bekezdése szerinti érték /az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó
árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítmények
értékével valamint az anyagköltséggel /.
A kamarai tagdíj mértéke, tagdíj minimális és maximális éves összege:
Tagdíjalap:
Tagdíj mértéke
Éves tagdíj minimális összege
Éves tagdíj maximális összeg

0 - 200 mFt
200 mFt felett
0,65 ‰
0,5 ‰
18 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
900 000 Ft

A tevékenységüket a tárgyévben megkezdő kamarai tagok az éves tagdíj minimális
összegének időarányos részét fizetik.
Az évközben tagsági viszonyt létesítő – előző évben már működő – tagok az éves számított
tagdíjuk időarányos részét fizetik.
Az időarányos tagdíj számítása havi arányosítással történik. A tagsági viszonyt létesítő
vállalkozások arra a tárgyhóra vonatkozó tagdíjat is megfizetik, amely hónapban tagsági
viszonyt létesítettek.
Az évközben megszűnő tagsági viszonyú vállalkozások az éves számított tagdíjuk időarányos
részét fizetik
Az időarányos tagdíj számítása havi arányosítással történik, a megszűnő tagságú
vállalkozások a megszűnésük hónapjára mint tárgyhóra vonatkozó tagdíjat is megfizetik.
A nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, amennyiben a jelen szabályzat alapján a minimális
tagdíj fizetésére kötelezett, a számított tagdíj 50 százalékát fizeti.
Egyedi tagdíj megállapítására kizárólag országos hálózatú, nem Vas megyei székhelyű
vállalkozások esetében van mód, az Elnökség vonatkozó határozata, egyetértése alapján
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A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2012. január 1-től hatályos
módosítása szerint minden gazdálkodó szervezetnek kérnie kell a kamarai nyilvántartásba
való bejegyzését, melyhez kapcsolódóan 5.000 Ft kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség
terheli.
A megfizetett kamarai hozzájárulás összege levonásra kerül a tagdíjból.
Pártoló tagdíj
A pártolói tagságot létesítő, gazdálkodó szervezeten kívüli szervezetek és természetes
személyek pártolói tagdíjat fizetnek.
A pártolói tagdíj összege egyedi megállapodás alapján kerül megállapításra, de nem lehet
kevesebb évi 24.000 Ft-nál.
A tagdíj megállapításának és megfizetésének rendje
1./ A működő vállalkozások tagdíjmegállapítása önbevallás alapján történik.
2./ A bevallás benyújtásának határideje egyéni vállalkozók számára február 15. napja, társas
vállalkozások számára május 31. napja.
A kamara esetenként, szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a bevallások adatainak valódiságát.
3./ A kamarai tagok a tagdíjat két részletben, a kamara által kiállított számla alapján kötelesek
megfizetni az alábbiak szerint:
a.) minden év március 15. napjáig az előző évi tagdíj 50 %-a esedékes tagdíjelőleg címén. A
tárgyévet megelőző évben is már tagdíjat fizető vállalkozások részére a kamara a
rendelkezésre álló árbevétel adatok alapján számlázza az első félévben esedékes
tagdíjösszeget. A megelőző évben még tagdíjat nem fizető vállalkozások esetében a kamara a
minimális tagdíj 50 %-át számlázza le.
b.) szeptember 15. napjáig esedékes a március 15. napjáig számlázott tagdíjelőleg és a
bevallás szerinti éves tagdíj különbözetének összege.
c) a szeptember 15-ig esedékes tagdíjat csökkenti a vonatkozó jogszabály által megadott
határidőig megfizetett kamarai hozzájárulás.
d) amennyiben a vállalkozás számított éves tagdíja nem haladja meg a 10.000 Ft-ot, úgy az
első félévben esedékes tagdíjösszeg az éves tagdíj 5.000 Ft-ot meghaladó része.
4./ A tagdíjbevallás fióktelepek /több megyés hálózatok/ esetén:
A nem Vas megyei székhelyű, de Vas megyei telephelyű kamarai tag tagdíjának
megállapítása a többes tagság által érintett kamarák között, a tagdíjalap képződésének a
székhely és a fióktelepek közötti megoszlás arányában /vagyis az tagdíjalap képződési helye
szerinti arányban/ történik.
A többes tagság által érintett tag a tagdíjat a fenti megosztás arányában, az érintett
kereskedelmi és iparkamarák tagdíjfizetési szabályzatában rögzített tagdíjszámítást alapul
véve, közvetlenül tartozik bevallani és megfizetni.
5./ Jogutódlás
a.) A jogfolytonosan átalakuló önkéntes kamarai tagok (vállalkozási formát vagy társasági
formát változtató gazdálkodó szervezetek) a megelőző év teljes adatait adatlapon bocsátják
rendelkezésre a jogelőd és az új vállalkozási formára vonatkozóan, és annak megfelelően
fizetnek tagdíjat.
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b.) A több gazdálkodó szervezet összeolvadásával átalakuló gazdálkodó szervezet esetében a
megszűnő jogelőd tag esetleges tartozásait a jogutód tag fizeti meg.
c.) a jogfolytonosan szétváló önkéntes kamarai tagok esetében a jogfolytonosan gazdálkodó
szervezet bocsátja rendelkezésre adatlapon a jogelőd tag megelőző teljes évi adatait, és
eszerint fizeti meg a tagdíjat. Több jogutód esetén a tagok megállapodása szerint arányosított
tagdíjfizetést kell teljesíteni.
Tagdíjfizetési mentesség
Nem kell tagdíjat fizetnie a felszámolás illetve végelszámolás alatt álló gazdálkodó
szervezetnek attól a naptól, amelytől a felszámolási, illetve végelszámolási eljárás
megindítását hitelt érdemlően igazolja.
Nem kell tagdíjat fizetnie a vállalkozási tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak arra
az időszakra, amelyre vonatkozóan hitelt érdemlően igazolja egyéni vállalkozói tevékenysége
szünetelését.

A tagdíjszabályzat megsértésének szankciórendszere
A kamarai tagdíj meg nem fizetése esetén a tagdíj megfizetésére irányuló felszólítás
kézhezvételétől számított 45 nap múlva a kamara a tagot kizárja a gazdasági kamarai tagok
sorából és törli a tagokról vezetett nyilvántartásból. A tagdíj megfizetésére vonatkozó
felszólításnak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, amely szerint a felhívásban megjelölt
póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a tag a kamarából kizárásra kerül.
Amennyiben a kamara a tagot tagdíjtartozás miatt kizárja, a kizárt tag viszont a kizárását követően
ismételten tagfelvételi kérelmet nyújt be, a kamara a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
elutasíthatja, ha a gazdálkodó szervezet a kamara felhívására a korábbi tagdíjtartozását a
felhívásban megjelölt határidőn belül nem rendezi.
A tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítő önkéntes kamarai tagok
- a kamara kedvezményes szolgáltatásait nem vehetik igénybe,
- képviseletükben eljáró személyek küldöttnek, tisztségviselőnek a VMKIK Alapszabálya 1.
számú mellékletét képező Választási Szabályzatban foglaltak szerint nem jelölhetőek, nem
választhatóak, illetve visszahívásukat az elnökség automatikusan kezdeményezi a főtitkár
előterjesztése alapján, továbbá nem jelölhetők ki a szakképzéssel, mesterképzéssel,
vizsgáztatással, képzőhely-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokra. A korábbi megbízások
díjai a tagdíj rendezéséig nem kerülhetnek kifizetésre.
Záró rendelkezések
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a jelen tagdíjfizetési
szabályzatot 2015. december 30-án a 23/2015. (12.30.) számú küldöttgyűlési
határozatával elfogadta.
Szombathely, 2015. december 30.
Kovács Vince s.k.
elnök

