
Igazolás a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

A Budapesti  Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt.  99.) képviseletében értesítem és egyben
igazolom, hogy a
Gazdálkodó szervezet neve: SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű

Társaság

Adószáma: 11725769-2-43
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban szerepel.

Kamarai nyilvántartási száma: BU11725769

Igazolom továbbá, hogy a Gktv. 34/A. § (2) bekezdésében megállapított 5.000.-Ft, azaz Ötezer forint
kamarai hozzájárulást a 2020. évre megfizette.

Tájékoztatom, hogy a Gktv. 8. § (2a) bkezdése alapján jogosult az alábbi kamarai alapszolgáltatások

A  fenti  szolgáltatások  igénybevételének  módjáról  a  +36  1  488-2070  telefonszámon,  vagy  a
http://bkik.hu/informacios-es-tanacsado-iroda/  honlapon  elérhető  információk  alapján  tájékozódhat.
Felhívom tisztelt  figyelmét,  hogy a Gktv.  8/A.  §  (2)  bekezdése alapján a kamarai  hozzájárulás összegét  évente a
tárgyév  március  31-ig  külön  felhívás  nélkül  a  Budapesti  Kereskedelmi  és  Iparkamara  10102086-02614500-
02003005  számú  bankszámlájára  megfizetni  szíveskedjék.
A  kamara  tagja  a  kamarai  hozzájárulás  összegét  az  önkéntes  kamarai  tagdíjból  levonhatja.  Amennyiben  a  BKIK
önkéntes  tagja  az  5.000.-Ft  kamarai  hozzájárulást  megfizette,  a  BKIK  az  ezt  követően  kiállított  tagdíjszámlán
feltüntetett  tagdíj  összegéből  a  befizetett  összeget  levonja.

A  Gktv.8/A.  §  (6)  bekezdése  alapján  "A  gazdálkodó  szervezet  a  megszűnése,  vagy  a  kamarai  nyilvántartásban
szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági
kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni."
A változás-bejelentés történhet:

 • online módon, a kamarai honlapokon található regisztrációs szoftver elindítása és az adószámának beírása
után,
 • az illetékes területi kamara ügyfélszolgálati irodájában személyesen
 • a kamara honlapjáról letöltött adatlap kitöltésével, amit cégszerűen aláírva be kell küldenie a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara részére akár postán, akár elektronikus úton a kamreg@bkik.hu  e-mail címre.

Az adatmódosításért, illetve a kamarai nyilvántartásból való törlésért díjat nem kell fizetni.

Szentesi Lászlóné s.k.
 főtitkár

Kelt: Budapest, 2020.01.01

 • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
 • üzleti partnerkeresés;
 • pályázatfigyelés.
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