
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 2020. 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! 

2019. évi nettó árbevétel: ���.���.��� ezer Ft 

2019. évi eladott áruk beszerzési értéke ���.���.��� ezer Ft 

2019. évi közvetített szolgáltatások, alvállalkozói díj ���.���.��� ezer Ft 

2019. évi anyagköltség ���.���.��� ezer Ft 

2019. évi alapkutatatás, alkalmazott kutatás, kisérl. fejl. közvetlen költsége ���.���.��� ezer Ft 

Átalányadózó egyéni vállalkozó 2019. évi számított jövedelme ���.���.��� ezer Ft 

EVA-s vállalkozó 2019. évi egyszerűsített vállalkozói adó alapja ���.���.��� ezer Ft 

KATA-s vállalkozó 2019. évi bevétele ���.���.��� ezer Ft 

KIVA-s vállalkozó 2019. évi számított adóalapja ���.���.��� ezer Ft 

Levelezési címe (ha eltér a székhelytől): ................................................................................................................................................................  

Telefon: ...................................................... Mobil: ........................................................................... Fax: ...............................................................  

Elektronikus levelezési címe (e-mail):..................................................................................  Honlap címe: ............................................................  

Foglalkoztatottak száma: …….. fő   Bankszámlaszáma: ………………………………-………………………………-……………………………… 

FŐ TEVÉKENYSÉGE:................................................................................ TEÁOR’08 ����  aránya: …..……%     

A VÁLLALKOZÁS TOVÁBBI MŰKÖDŐ TEVÉKENYSÉGEI: Minden sorba csak egy megnevezést írjon! 

2. ................................................................................................................ TEÁOR’08 ���� 

3. ................................................................................................................ TEÁOR’08 ���� 

4. ................................................................................................................ TEÁOR’08 ���� 

------------------------CSAK TÁRSAS VÁLLALKOZÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!------------------------ 

Vezető neve:  .........................................................  Beosztása:  ...................................  E-mail címe:  ..................................................................  

Kapcsolattartó:  ......................................................  Beosztása:  ...................................  E-mail címe:  ..................................................................  

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. 

 Nyilatkozom, hogy a mai naptól a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kibocsátott számlákat elektronikus úton kérem.  

 Az elektronikus számlát a következő e-mail címre kérem:  ..........................................................................................................................................  

Hozzájárulok, hogy a fenti általam megadott kapcsolattartási adatokat a kamara üzleti partnerkeresési szolgáltatásai keretében harmadik fél számára 
átadja:  igen  nem 

Nyilatkozom, hogy a 2021-es évre kamarai tagkártyát  igénylek.  nem igénylek. 

Dátum: ............................................................... ....................................................................... 
 cégszerű aláírás 

http://www.csmkik.hu/


Segédlet 
a CSMKIK 2020. évi tagdíj megállapításához szükséges ADATLAP kitöltéséhez 

Az Adatlapra a pénzügyi adatokat - az ELŐNYOMOTT EZER FORINT SZÖVEG FIGYELEMBEVÉTELÉVEL - a 

kerekítés általános szabályainak (499,- Ft-ig lefelé, 500,- Ft-tól felfelé) alkalmazásával kell beírni. Felhívjuk a figyelmet, 

hogy csak a számokkal, vagy tényleges  árbevétel híján a 0 jelöléssel kitöltött pénzügyi adatok tekinthetők a tagdíj 

alapját képező adatközlésnek. Az üresen hagyott, vagy áthúzott pénzügyi adatok  esetén a tagdíj számítása úgy 

történik, mintha adatközlés nem történt volna . 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tagdíjfizetési Szabályzatában rögzítettek alapján: a tagdíj alapja azonos a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott helyi iparűzési adó alapjával (a törvény 52 §-ában  

meghatározott értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás éves nettó árbevétele csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, 

a közvetített szolgáltatások értékével, alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, 

alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével). 

I. Társas vállalkozások esetében 

Nettó árbevétel: 

a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele 

(egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében:  a pénzügyileg 

rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített 

értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a 

jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az 

adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, 

illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó 

összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az 

adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, 

feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege 

az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön 

jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt 

összegével. 

hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál nettó árbevétel 

a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett 

kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb 

pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások 

bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás 

bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) 

nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet 

veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik 

a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú 

származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont 

különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű.  
Anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások 

esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelről szóló törvény 

szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) 

értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi 

nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi 

anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett 

anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett 

anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az 

anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz 

felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az 

érték, amellyel az adóalany az eladott áruk beszerzési értékeként, 

a közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét 

csökkentette. 

Eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott 

anyagoknak, áruknak - a számvitelről szóló törvény szerint az 

eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési 

(beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a 

személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - 

pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a  

tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett 

árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett 

árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk 

beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany 

anyagköltségként, közvetített szolgáltatások értékeként nettó 

árbevételét csökkentette. 
Közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját 

nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) 

írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon 

részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített 

(továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Ide sorolandó továbbá a 

közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által 

továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek 

végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind 

alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti – írásban kötött 

– vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az 

adóalany az eladott áruk beszerzési értékeként vagy 

anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette. 

II. Egyéni vállalkozások esetében 

Az egyéni vállalkozók esetében a tagdíj mértékének 

meghatározása során a bázist a 2019. évi 19SZJA Bevallás adatai 

képezik. 

Nettó árbevétel: a 19SZJA -13-03 Bevallási lap 21. sor 2019. évi 

adóalapba beszámító árbevétel. 

Anyagjellegű ráfordítások: a 19SZJA -13-03 Bevallási lap alábbi 

soraiból meghatározott összegek : 

 49-es sor: áru, anyag, göngyöleg beszerzési ára 

 54-es sorból az anyagköltség 

 51-es sor eladott közvetített szolgáltatás értéke 

+  120. sor: nyitó készlet leltár szerinti értéke 2019. január 1-jén  

 – 121 sor: zárókészlet leltár szerinti értéke 2019. december 31-én  

Az ÁTALÁNYADÓZÓ egyéni vállalkozóknál:  

Nettó árbevétel: a 19SZJA -13-06 bevallás 115. átalányadó 

alapjába beszámító bevétel sorában feltüntetett összeg  

(eladott áruk beszerzési értéke rovaton NEM állítható be 

összeg) 

Átalányban megállapított jövedelem rovaton a 19SZJA -13-06 

bevallás 116. sorába beállított összeg 

Az EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ hatálya alá tartozó 

vállalkozások egyszerűsített vállalkozói adó alapja 2019. évi 

1943-as bevallás 

Egyéni vállalkozó esetében 1943-01-01 bevallási lap 9-es sor 

Társas vállalkozó esetében 1943-02-01 bevallási lap 13-as sor 

KISVÁLLALATAI ADÓZÁST választó vállalkozás számított 

adóalapja 19KIVA-02 bevallás 21-es sora. 

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁS esetében a vállalkozás által elért 

bevétel a 19KATA bevallás (E) 01-es sora. 

 

Kérjük az adatlapot hiánytalanul kitöltve - az egyéni vállalkozók 2020. április 30-ig, a társas vállalkozások 2020. május 31-ig 

szíveskedjenek visszaküldeni a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6701 Szeged Pf. 524 címre. 

 


