Kötelező regisztráció a gazdasági kamarákban!
2012.01.25. Baranya

Kötelező regisztráció a gazdasági kamarákban!
Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvényben (egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról) rendelkezett a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
módosításáról.
A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2011/140. (XI. 29.) számában.
A módosítás lényege:
A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az
egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő
nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes
területi gazdasági kamaránál, Baranya megyében a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefon: 06 (72) 507-148
a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.
Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény
szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon
belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a
főtevékenysége szerint illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és
intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt.
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 kamarai
nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem
kell fizetni.
A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosak.
A kamarai közfeladatok ellátásához a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.
A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint.
A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a nyilvántartást vezető területi
kamara részére.
A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.
Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI.
törvény hatálybalépésekor már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60
napon belül kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
A gazdasági kamarák kötelesek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok
nyilvánosságát 2012. június 1-jétől biztosítani.
A változásokkal kapcsolatos részletek A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
egységes szövegszerkezetében találhatók.

