Kitöltési útmutató
a 2022. évi Kamarai tagdíjbevallási ívhez
Az 1999. évi CXXI., a gazdasági kamarákról szóló törvény értelmében, 2000. november 1. napjától a
gazdasági kamarák önkéntes tagsággal, közjogi kamaraként működnek tovább, amelynek finanszírozási
forrása a tagdíj, szolgáltatási díj és egyéb bevétel lehet.
A BOKIK XV. Küldöttgyűlése elfogadta a kamara alapdokumentumait, és 23/2000. (XI.29.) számú
határozatával döntött a kamarai tagdíjak mértékéről és számítási módjáról.
A tagdíj mértéke a korrigált nettó árbevétel 0,6 ezreléke, de minimum 10.000 Ft, maximum 1.200.000
Ft. Az év közben belépett tagok részére - megkezdett hónaponként - időarányos tagdíj kerül
kiszámlázásra.
A tagdíj fizetése két részletben történik: folyó év március 1-ig az I. félévi tagdíj, szeptember 1-ig a bevallás
alapján számított II. félévi tagdíjat kell megfizetni a kamara által kibocsátott számla alapján.
A 2022. évi tagdíj meghatározásához a kamarai tagoknak a 2021. évi árbevétel alapján kell elkészíteniük
a bevallást.
A bevallási ív I. Azonosító adatok sorai a cégjegyzékben, NAV nyilvántartásban szereplő adattartalomnak
megfelelően töltendők ki.
A II. Tagdíjfizetés alapja sorok kitöltésénél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az ehhez kapcsolódó
kormányrendeletek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény előírásai az irányadók.
Az összegeket ezer forintban kell beírni.
Azon vállalkozásoknak és vállalkozóknak, akik tevékenységüket 2022. évben kezdték, a bevallás kitöltésénél
a 2022. évi tervezett adatokat kell szerepeltetni.
1. sor = Értékesítés nettó árbevétele a számviteli törvény 72.§, illetve az egyéni vállalkozók esetében a
személyi
jövedelemadó bevallás 21SZJA-13-03 lap 21-es sor „a” oszlop.
2. sor = A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek a számviteli törvény 84.§-a szerint.
3. sor = Nettó árbevétel összesen 1. + 2. sor
4. sor = Eladott áruk beszerzési értéke a számviteli törvény 78.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
A beszerzett áruk értékét korrigálni kell a készlettel!
5. sor = Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a számviteli törvény 78.§ (6) pontja szerint.
6. sor = Anyagköltség a számviteli törvény 78.§ (2) pont szerint.
7. sor = Korrigált nettó árbevétel 3.-(4.+5.+6.) sor, a KIVA adózást választó adóalanyok esetén az adóalap
20%-kal növelt összege (3x1,2)
8. Tagdíj = a 7. sor (korrigált nettó árbevétel) 0,6 ezreléke. 100.- Ft-ra kerekítve, forintban kell kitölteni.
A tagdíj határidőben történő megfizetésének elmulasztása a tagsággal járó kedvezmények elvesztését, illetve
a tag kizárását eredményezheti.
A kitöltött bevallási ív 1 példányát 2022. május 31-ig kell megküldeni a BOKIK postacímére:
3501 Miskolc, Pf. 376.
A bevallási ív elérhető a https://bokik.hu/onkentes-tagsag címen, amely aláírást követően postán vagy
a bevallas@bokik.hu e-mail címre is beküldhető.
Bevallás hiányában a Tagdíjszabályzatban elfogadott, becsült összegű tagdíj kerül kiszámlázásra a kamara
Tagdíjszabályzata szerint (lásd: https://bokik.hu/alapdokumentumok).
Kérjük, hogy bevallásukat határidőben megküldeni szíveskedjenek.

