MARA RY:N JÄSENHAKEMUS / VALTAKIRJA
Yrityksemme hakee Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n jäsenyyttä ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä sekä suorittamaan vuosittain sääntöjen määräämät jäsenmaksut. Ilmoitamme MaRalle kaikki MaRan edustamilla toimialoilla toimivat yrityksemme ja toimipaikkamme.
YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Yrityksen virallinen nimi
Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

www-osoite
Jos yrityksellä on käytössä verkkolaskuosoite tai skannauspalvelu, voit ilmoittaa osoitteen sähköpostilla: jasenpalvelu@mara.fi
YHTEYSHENKILÖN TIEDOT
Nimi

Asema

Puhelin

Sähköpostiosoite

Postitusosoite, jos eri kuin yrityksen osoite yllä (tähän osoitteeseen toimitetaan kaikki yritykselle tuleva MaRan posti, jos kenttä on täytetty)
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

YRITYKSEN LISÄTIEDOT
Yrityksen majoitus- ja
ravintolatoimialat
Yrityksen muut
toimialat

Yrityksessä noudatettavat
työehtosopimukset








majoitus




matkailu-,jaravintola- ja vapaa-ajan palveluita
majoituskoskeva
tes
ravitsemisalan
tes

fast food
hiihtokeskus
kuntoutus
maatila
kongressi

huvi-, teema- ja
elämyspuistoalan tes









ravintola
henkilöstöravintola
leirintäalue
kylpylä
keilahalli

 kahvila
 pitopalvelu
 huvipuisto
 henkilöstövuokraus
 matkailun
markkinointi



liikenneasema





ohjelmapalvelut

ohjelmapalvelualan
 tes

hiihtokeskusalan
 tes

festarit
matkailu, mikä?

muu, mikä?

muu mikä?

Seuraavat, työntekijöitä, palkkoja ja liikevaihtoa koskevat tiedot ilmoitetaan edelliseltä kalenterivuodelta (1.1.–31.12.). Jos tilikausi poikkeaa
kalenterivuodesta, ilmoitetaan arvio edelliseltä vuodelta. (Palkat toimivat jäsenmaksulaskennan perusteena.)
Uusi, aloittava yritys, ei liiketoimintaa viime vuonna (palkkoja ja liikevaihtoa koskevia tietoja ei tarvitse ilmoittaa)



Työntekijöiden lukumäärä yhteensä, josta vakituisia kokoaikaisia

määräaikaisia*

Vuokratyöntekijöiden lukumäärä*

vakituisia osa-aikaisia*

*Ilmoitetaan kokoaikaisiksi muutettuna. Työkuukaudet lasketaan yhteen, 12 kk = 1 hlö

Ennakonpidätyksenalaiset palkat luontoisetuineen ja lomarahoineen, €
Vuokratyöstä maksettu korvaus arvonlisäverottomana, €                  Liikevaihto, €
Yhtiön työntekijöiden eläkevakuutusyhtiö (TYEL)
Tilintarkastaja



KHT-tilintarkastaja



HTM-tilintarkastaja

Tilintarkastajan nimi
Yrityksen kirjanpitoa hoitaa
Yrityksemme liittyy alueensa Matkailu- ja Ravintolayrittäjät ry:n jäseneksi. (Pk-yrityksille)



kyllä



ei

VALTUUTUS
Valtuutamme 1) verohallinnon antamaan yrityksemme verovelkatodistuksen tiedot säännöllisesti
        2) TYEL-vakuutusyhtiön, -kassan tai -säätiön antamaan tiedot maksetuista vakuutusmaksuista pyydettäessä
        3) aluehallintoviraston (AVI) antamaan tiedot yrityksen omistuksista ja määräysvallasta
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:lle. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
Yrityksen virallinen nimi
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus/allekirjoitukset
(kaupparekisteriin merkityt nimenkirjoittajat)
Nimenselvennys/-selvennykset
Jäsenyys tulee voimaan, kun jäsenyyden edellytykset on tarkistettu ja MaRan hallitus on hyväksynyt hakemuksen.

Tyhjennä

KÄÄNNÄ JA TÄYTÄ

TOIMIPAIKKOJEN TIEDOT
Täytetään aina kaikista yrityksen toimipaikoista. Kopioikaa lomaketta tarvittaessa!
Toimipaikka
1

Toimipaikan (ravintolan, hotellin, kahvilan tms.) markkinointinimi

Yhteyshenkilö
Toimipaikan lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Toimipaikan puhelinnro
Sähköpostiosoite
www-osoite
Toimipaikan majoitus- ja
ravintolatoimialat
Toimipaikan muut
toimialat








majoitus
fast food
hiihtokeskus
kuntoutus
maatila
kongressi








ravintola
henkilöstöravintola
leirintäalue
kylpylä
keilahalli

markkinointi






liikenneasema

ohjelmapalvelut
festarit
matkailu, mikä?

muu, mikä?

Mikäli ette halua mitään postia tähän toimipaikkaan, rastittakaa

Toimipaikka
2

 kahvila
 pitopalvelu
 huvipuisto
 henkilöstövuokraus
 matkailun


Toimipaikan (ravintolan, hotellin, kahvilan tms.) markkinointinimi

Yhteyshenkilö
Toimipaikan lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Toimipaikan puhelinnro
Sähköpostiosoite
www-osoite
Toimipaikan majoitus- ja
ravintolatoimialat
Toimipaikan muut
toimialat








majoitus
fast food
hiihtokeskus
kuntoutus
maatila
kongressi








ravintola
henkilöstöravintola
leirintäalue
kylpylä
keilahalli

 kahvila
 pitopalvelu
 huvipuisto
 henkilöstövuokraus
 matkailun
markkinointi






liikenneasema

ohjelmapalvelut
festarit
matkailu, mikä?

muu, mikä?

Mikäli ette halua mitään postia tähän toimipaikkaan, rastittakaa



Tyhjennä

MaRa edustaa hotelleja, hostelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä,
eines-ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia
yrityksiä.

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MaRa ry
Merimiehenkatu 29 00150 Helsinki   puhelin (09) 6220 200   www.mara.fi

