FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség 2014
A gazdasági kamarákról szóló 1999.
évi CXXI. törvény 2012. január 1-től
hatályos rendelkezései alapján a
gazdálkodó szervezetek kötelesek
kamarai nyilvántartásba vételüket
kezdeményezni, illetve a kamarai
közfeladatok ellátásához évente
5.000 Ft kamarai hozzájárulást
fizetni.
Kis Gábor

„A meg nem fizetett
kamarai hozzájárulás
köztartozásnak
minősül, amelyet az
állami adóhatóság
adók módjára hajt
be.”

Azon gazdálkodó szervezetek, akik
nyilvántartásba vételi kötelezettségüknek eleget tettek (rendelkeznek
kamarai regisztrációs számmal), és
nyilvántartásba vételüket követően
adataikban
változás
nem
következett be, azokat 2014. év
vonatkozásában
adatszolgáltatási
kötelezettség nem terheli. Kötelesek
azonban a 2014. évre vonatkozó,
5.000
Ft
összegű
kamarai
hozzájárulás
megfizetésére.
A
kamarai hozzájárulás megfizetésének
határideje: 2014. március 31. Az
összeg átutalásánál a közlemény
rovatba feltétlenül fel kell tüntetni a
cég adószámát és a „kamarai
hozzájárulás” megjegyzést.
Az újonnan alakuló egyéni és társas
vállalkozások
a bejegyzésüket
követő 5 napon belül kötelesek a
székhely
szerinti
területi
kereskedelmi és iparkamaránál a
nyilvántartásba
vételüket
kezdeményezni és
a kamarai
hozzájárulás összegét megfizetni.

2014. március 17.

A gazdasági kamarákról szóló törvény
rendelkezései
szerint
minden gazdálkodó szervezet, a
megszűnése,
vagy
a
kamarai
nyilvántartásban szereplő adataiban
történt változás esetén köteles 5
munkanapon belül a nyilvántartást
vezető területi gazdasági kamaránál a
kamarai
nyilvántartásból
való
törlését, illetve az adatainak a
módosítását kezdeményezni.
A meg nem fizetett kamarai
hozzájárulás
köztartozásnak
minősül,
amelyet
az
állami
adóhatóság adók módjára hajt be. A
kamarai
hozzájárulás
behajtása
érdekében a gazdasági kamara abban
az esetben is megkeresheti az állami
adóhatóságot,
amennyiben
a
tartozás a 10 ezer forintot nem
haladja meg, de eléri az 5 ezer
forintot.
A kamarai hozzájárulás fizetésével a
gazdálkodó szervezetek nem válnak
kamarai tagokká, a kamarai tagság
továbbra is önkéntes maradt,
azonban a kamarai tagok jogosultak a
kamarai tagdíjuk összegét a kamarai
hozzájárulás összegével csökkenteni.
A fenti jogszabály hatálya nem terjed
ki a főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató
vállalkozásokra, a mezőgazdasági
termelőkre és az

agrárkamarákra.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

