TAGSÁGI BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Felvételemet kérem a Magyar Cukrász Ipartestület tagjai sorába.
ADATOK:
Név:
Cég neve:
Lakcím / Székhely:
Cukrászda neve:
Cukrászda címe:
Telefon: 							Mobil:
E-mail:
Levelezési cím:
Számlázási cím:
Adószám:
Az önálló üzletvitel kezdetének éve:				

Tevékenységi kör:

Mesterlevél száma:				 		Kelte:
(a mesterlevél nem tagsági feltétel)
Tagdíj befizetés módja 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint éves nettó árbevételig
(Kérjük jelölje az Önnek megfelelőt)*
Az ipartestületi tagdíjat egy összegben befizetem, így az éves tagdíj összegéből 24.000 Ft
kedvezmény illet meg. (A befizetendő összeg ebben az esetben 96.000,- Ft)
Az ipartestületi tagdíjat két részletben, így az éves tagdíj összegéből 12.000 Ft kedvezmény
illet meg. (A befizetendő összeg ebben az esetben 2 x 54.000,- Ft, összesen 108.000,- Ft)
Az ipartestületi tagdíjat negyedéves periódusban kívánom fizetni, így tagdíjkedvezmény nem
illet meg. (A befizetendő összeg ebben az esetben 4 x 30.000,- Ft, összesen 120.000,- Ft)

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 							
..........................
											
aláírás
* az ipartestületi tagdíjat az Elnökség a tag írásbeli kérelmére, megfelelő indoklás esetén havi 5.000 Ft-ig egyedileg mérsékelheti

IPARTESTÜLETI TAGDÍJ TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elnökség javaslatára, az Alapszabály 1.§-ának módosítását az Ipartestület tagjai által fizetendő vagyoni hozzájárulás mértékéről 2020. február 24-én tartott Közgyűlésünk
elfogadta.
A határozat értelmében a tagdíj az alábbiak szerint módosul:
1.)
„- az ipartestületi tagdíj éves 5.000.000.000,- (azaz ötmilliárd forint) nettó árbevételig havi 10.000 Ft,
azaz évi 120.000 Ft, melyet az Elnökség a tag írásbeli kérelmére, megfelelő indoklás esetén havi 5.000
Ft-ig egyedileg mérsékelhet
- az ipartestületi tagdíj a tag választása szerint negyedéves, féléves, vagy éves periódusonként kiállított számla ellenében fizetendő
- abban az esetben, ha a tag az adott évre eső teljes tagdíját két részletben az adott év április 1.-ig,
és augusztus 1.-befizeti, akkor az éves tagdíj összegéből 12.000 Ft kedvezmény illeti meg
- abban az esetben, ha a tag az adott évre eső teljes tagdíját egy összegben az adott év április 30.-ig
befizeti, akkor az éves tagdíj összegéből 24.000 Ft kedvezmény illeti meg.

2.)
- az ipartestületi tagdíj éves 5.000.000.000,- (azaz ötmilliárd forint) – 100.000.000.000,- (azaz százmilliárd forint) nettó árbevétel között 2.000.000,- Ft, melyet a tag az adott év április 1-ig köteles befizetni.
- az ipartestületi tagdíj éves 100.000.000.000,- (azaz százmilliárd forint) nettó árbevétel fölött
3.000.000,- Ft, melyet a tag az adott év április 1-ig köteles befizetni.”

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben egyedi tagdíj mérséklést szeretnének kérelmezni, azt a honlapunkról letölthető nyomtatványon tehetik továbbra is meg. (A mérséklés alap kritériuma elnökségi
határozat alapján továbbra is max. 4 fő munkavállaló és 40 M forint alatti nettó éves árbevétel.)

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………………………………………………………………….. tagsági belépési nyilatkozatom elfogadása esetén hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület (Adatkezelő) a megadott személyes adataimat a honlapján (www.cukraszat.net) megtalálható „Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban” leírt módon kezelje. Az „Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban” leírtakat megismertem, azokkal egyetértek. Hozzájárulok, hogy a Magyar Cukrász Ipartestület az általam megadott
e-mail címre hírlevelket küldjön.
							
											

..........................
aláírás

