
D E K L A R A C J A 
 

WSTĄPIENIA DO REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KUTNIE 
 

 
 

1. Nazwa firmy i rok założenia: ..................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
2. NIP: ................................................... REGON: ....................................................... 
 
3. Organ rejestrujący firmę: ........................................................................................... 
 
4. Adres firmy : ............................................................................................................. 
 
5. tel: ....................................................... fax: ..............................................................  
 
    e-mail: ................................................. http: .............................................................         
 
6. Forma prawna podmiotu gospodarczego: .................................................................. 
 
7. Imię i nazwisko /właściciela / dyrektora/ prezesa/*:................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
6. Ilość zatrudnionych osób: .......................................................................................... 
 
7. Rodzaj prowadzonej działalności: ............................................................................. 
 
....................................................................................................................................... 
 
 Niniejszym deklaruję wolę przystąpienia do REGIONALNEJ IZBY 
GOSPODARCZEJ w Kutnie i zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statutu Izby 
oraz uchwał podjętych przez jej organy. 

 

 
................................................................ 

                                                                                      (data, podpis i pieczątka osoby składającej deklarację) 
 

� Wyrażam zgodę na nieodpłatne podlinkowanie na stronie internetowej Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11 (www.rig.kutno.pl):  nazwy firmy, adresu e-mail, 
logo oraz  ewentualnych zdjęć do naszej strony internetowej (w przypadku braku adresu 
internetowego będzie to przekierowanie na adres e-mailowy).  

 
 

• właściwe podkreślić 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku 
o zmianie "Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" 
Dziennik Ustaw nr 141 (poz. 1179), str. 9091, akapit "c" oraz                                                                                                                                                                                       

"Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych ustaw –  
Dziennik Ustaw nr 141 (poz. 1182), str. 9126, akapit "d", 

 które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku: 
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W IZBACH  

SĄ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU. 
Warunki rozliczenia składek członkowskich w Izbach Gospodarczych  

są identyczne jak miały dotychczas organizacje pracodawców. 
 
 
 

„Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – 
Dziennik Ustaw 141 (poz. 1179) na str. 9091 

 
pkt. 37 „c”  - składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na 

podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 
odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. 
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
 oraz zmianie niektórych ustaw – Dziennik Ustaw Nr 141 (poz. 1182) na str. 9126 

 
„d”  otrzymuje brzmienie 
pkt. 30 – składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z 
wyjątkiem 
a. wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu 

i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej 
b. składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców działających na podstawie 

odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 
odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, 
stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. 

Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów 
uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 15% 
najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku 
poprzedzającego rok podatkowy. 
 
Art. 8 i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem art. 1 pkt. 21, który 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.” 


