Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged Párizsi krt 8-12.,( 6701 Szeged, Pf. 524), Tel.: 62/554-250, Fax: 62/426-149

ADATLAP
a kamarai tagnyilvántartáshoz és a 2019. évi kamarai tagdíj megállapításához
(Kérjük szövegszerkesztővel vagy nyomtatott nagy betűkkel hiánytalanul kitölteni!)
Cég/Egyéni vállalkozó teljes neve:......................................................................................................................................................
Rövid neve (cégeknél):………......................................................... Adószáma:

 -  - 

Kérjük a hátoldali segédlet gondos elolvasása után töltse ki a pénzügyi adatokat EZER Ft-ban!
2018. évi nettó árbevétel:
2018. évi eladott áruk beszerzési értéke
2018. évi közvetített szolgáltatások, alvállalkozói díj
2018. évi anyagköltség
2018. évi alapkutatatás, alkalmazott kutatás, kisérl. fejl. közvetlen költsége
Átalányadózó egyéni vállalkozó 2018. évi számított jövedelme
EVA-s vállalkozó 2018. évi egyszerűsített vállalkozói adó alapja
KATA-s vállalkozó 2018. évi bevétele
KIVA-s vállalkozó 2018. évi számított adóalapja

.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft
.. ezer Ft

Székhely címe: Irányítószám:………..……….. Település:……….................................................... Telefon:.………………………….
Utca, házszám:.……………………………………………………………………………………………... Fax:………………………………
Levelezési címe:……………………………………………………………………………………………………………………....................
Elektronikus levelezési címe (e-mail):………………………………...…………………. Honlap címe:…………………………………….
Adószáma:………………………..-…..-…….. Foglalkoztatottak száma: …………..fő.
Bankszámlaszáma:………………………….-………………………….-………………………….
Cégbírósági bejegyzés / egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:…………………………………………………
Tevékenység kezdete (év/hónap/nap):……………………………



FŐ TEVÉKENYSÉGE:................................................................................ TEÁOR’08
aránya: …..……%
A VÁLLALKOZÁS TOVÁBBI MŰKÖDŐ TEVÉKENYSÉGEI:
Minden sorba csak egy megnevezést írjon!


3. ................................................................................................................ TEÁOR’08 
4. ................................................................................................................ TEÁOR’08 
2. ................................................................................................................ TEÁOR’08

------------------------CSAK TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!-----------------------Vezető neve: ................................................. E-mail címe: ……………………………………. Beosztása: ........................................
Kapcsolattartó: .............................................. E-mail címe: ……………………………………. Beosztása: ........................................
Statisztikai jelzőszáma: ……………………………-………….-………-……
Törzstőkéje: ……………………….. ezer Ft
Külföldi tőke aránya: ……………………..%

Ország: ................................................................................................

Kitöltésért felelős személy neve, telefonszáma, e-mail címe:…………………………………………………………………………………………….
Tájékoztatjuk, hogy a fenti személyes adatokat Kamaránk az önkéntes tagsághoz kapcsolódó feladatok és a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvényben meghatározott kötelezettségek ellátásához használja fel a www.csmkik.hu honlapon található kamarai tagsághoz
kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.
Hozzájárulok, hogy a fenti általam megadott kapcsolattartási adatokat a kamara üzleti partnerkeresési szolgáltatásai keretében harmadik fél számára
átadja:
 igen
 nem
Nyilatkozom, hogy a 2020-as évre kamarai tagkártyát
 igénylek.  nem igénylek.

Dátum: ...............................................................

Nyomtat

..........................................................
cégszerű aláírás

