Uchwała nr 3
Rady Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz terminów i zasad jej pobierania

1. Rada Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 20 lit.
f Statutu Izby Gospodarki Elektronicznej (zwanej dalej „Izbą”) postanawia ustalić
wysokość składki członkowskiej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do protokołu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, przez okres nie dłuższy
niż dwa lata przed złożeniem deklaracji członkowskiej, polegającą na prowadzeniu
handlu elektronicznego (tj. sprzedaży towarów lub usług na podstawie umów
zawieranych bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu
elektronicznych środków porozumiewania się na odległość) lub odpłatnym
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. świadczonych na odległość, za pomocą
urządzeń elektronicznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy), których przychód w
żadnym z okresów poprzedzających złożenie deklaracji członkowskiej nie przekroczył
kwoty 500 000,00 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej niż „złoty” walucie i
zatrudniające maksymalnie 2 osoby (dalej: „Start-upy”) w pierwszym roku
członkostwa zobowiązane są do zapłaty składki członkowskiej w wysokości 2.000,00
zł (dwa tysiące złotych).
3. Nowy członek Izby jest zobowiązany do wniesienia składki członkowskiej w pełnej
wysokości za dany rok niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków Izby.
4. Składka członkowska jest płatna za dany rok z góry w terminie:
a. do 31 stycznia danego roku kalendarzowego – dla dotychczasowych członków
Izby,
b. 14 dni od dnia przyjęcia w poczet członków Izby – dla nowych członków Izby
na rachunek bankowy Izby.
5. Rezygnacja z członkostwa w Izbie po 31 stycznia pozostaje bez wpływu na obowiązek
zapłaty składki za dany rok kalendarzowy.
6. Rezygnacja z członkostwa w Izbie przez nowych członków dokonana w roku
kalendarzowym przystąpienia i złożenia deklaracji członkowskiej pozostaje bez
wpływu na obowiązek zapłaty składki za dany rok kalendarzowy.
7. Składkę członkowską za dany rok kalendarzowy ustala Zarząd na podstawie
informacji podanych przez członka Izby. W razie powzięcia wątpliwości, co do
prawidłowości podanych informacji, Zarząd uprawniony jest do wezwania członka
Izby do przedstawienia dokumentów potwierdzających podawane informacje.
8. Członkowie Izby zobowiązani są przedstawić Zarządowi w terminie do 15 stycznia
danego roku aktualizację informacji umożliwiających obliczenie składki członkowskiej,
tj. wskazać wysokość przychodu i liczbę zatrudnionych.

9. W przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w ust. 8 niniejszej uchwały, członek
Izby zobowiązany jest do wniesienia składki w takiej samej wysokości, jak składka za
rok poprzedni, w terminach płatności składki. Nie zwalnia to członka Izby z obowiązku
złożenia aktualizacji informacji.
10. W przypadku, w którym po złożeniu aktualizacji okazałoby się, że składka zapłacona
zgodnie z ust. 9 niniejszej uchwały, jest niższa niż wynikająca z zaktualizowanych
informacji, członek Izby zobowiązany jest do uzupełnienia składki w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji o wysokości składki należnej za dany rok. W przypadku, w
którym po złożeniu aktualizacji okazałoby się, że składka zapłacona zgodnie z ust. 9
niniejszej uchwały jest wyższa niż wynikająca z zaktualizowanych informacji, różnica
między składką zapłaconą a składką należną zostanie zaliczona na poczet zaległości w
płatnościach członka Izby na rzecz Izby, lub w ich braku – na poczet składki na kolejny
rok.
11. W przypadku niezłożenia aktualizacji również w kolejnym roku kalendarzowym,
członek Izby jest zobowiązany do uiszczenia składki w wysokości 150% składki za
poprzedni rok kalendarzowy.
12. Składka członkowska jest bezzwrotna, w szczególności w przypadku utraty przez
członka Izby statusu członka w trakcie roku kalendarzowego.
13. Na potrzeby niniejszej uchwały przez „zatrudnionych” rozumie się zarówno osoby
pozostające w stosunku pracy, jak i osoby wykonujące pracę w oparciu o inną niż
umowa o pracę podstawę prawną.
14. Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia 27 marca 2018 roku i zastępuje uchwałę nr 2
Rady Izby Gospodarki Elektronicznej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości
składki członkowskiej oraz terminów i zasad jej pobierania.

