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 matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoimialalla
toimivat yrityksemme ja toimipaikkamme (hotellit, kylpylät, kuntoutumiskeskukset, leirintäalueet, ravintolat, catering-toiminta,
kahvilat, pubit, yökerhot, liikenneasemat, huvi-, teema- ja elämyspuistot, festivaalit ja konserttitapahtumat, ohjelmapalvelut,
hiihtokeskukset, keilahallit, matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavat yritykset ja toimipaikat).
Yrityksen perustiedot
Yrityksen virallinen nimi
Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Faksi

Www-osoite
Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön tiedot
Nimi

Asema

Puhelin

Sähköpostiosoite

Postitusosoite, jos haluatte postin muuhun kuin yllä olevaan yrityksen osoitteeseen
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Yrityksen lisätiedot
Yrityksen hotelli- ja
ravintolatoimialat
Yrityksen muut
toimialat

Yrityksessä noudatettavat työehtosopimukset







majoitus



muu, mikä?



majoitus- ja
ravitsemisalan tes

fast food
hiihtokeskus
kuntoutus
maatila







ravintola



ohjelmapalvelualan
tes

henkilöstöravintola
leirintäalue
kylpylä
keilahalli








kahvila



liikenneasema





ohjelmapalvelut



huvi-, teema- ja
elämyspuistoalan tes

pitopalvelu
huvipuisto
henkilöstövuokraus
matkailun
markkinointi

hiihtokeskusalan
tes

festarit
matkailu, mikä?

Seuraavat, työntekijöitä, palkkoja ja liikevaihtoa koskevat tiedot ilmoitetaan edelliseltä kalenterivuodelta (1.1.–31.12.).
Jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, ilmoitetaan arvio edelliseltä vuodelta.
Työntekijöiden lukumäärä yhteensä
josta

vakituisia kokoaikaisia

vakituisia osa-aikaisia *

määräaikaisia *
Vuokratyöntekijöiden lukumäärä *
* Työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan kokoaikaisiksi muutettuna. Työkuukaudet lasketaan yhteen, 12 kk = 1 hlö.
Ennakonpidätyksenalaiset palkat luontoisetuineen ja lomarahoineen, euroa
Vuokratyöstä työvoimanvuokrausyritykselle maksettu korvaus arvonlisäverottomana, euroa
Liikevaihto, euroa
Uusi, aloittava yritys, ei liiketoimintaa viime vuonna   
Jatkuu kääntöpuolella.

Yhtiön työntekijöiden eläkevakuutusyhtiö (TEL)
Tilintarkastaja



KHT-tilintarkastaja



HTM-tilintarkastaja



muu **

Tilintarkastajan nimi
** Mikäli yrityksellä ei ole hyväksyttyä (KHT tai HTM) tilintarkastajaa, kirjanpidon tulee olla muutoin luotettavalla tavalla hoidettu.
Yrityksen kirjanpitoa hoitaa
Yrityksemme haluaa liittyä oman alueensa Matkailu- ja ravintolayrittäjät
ry:n jäseneksi. (Tarkoitettu pk-yrityksille. Ei erillistä jäsenmaksua.)



kyllä



ei

Valtuutus
Valtuutamme
1) verohallinnon antamaan yrityksemme verovelkatodistuksen tiedot säännöllisesti;
2) TEL-vakuutusyhtiön ja TAEL-kassan antamaan maksutiedot pyydettäessä;
3) STTV:n 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 astuu voimaan, kun jäsenyyden edellytykset on tarkistettu ja hakemus hyväksytty MaRan hallituksen kokouksessa.
Täyttäkää myös toimipaikkojen tiedot (erillisellä lomakkeella).

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa
• hotelleja, kylpylöitä, kuntoutumiskeskuksia, leirintäalueita
• ravintoloita, kahviloita, pubeja, yökerhoja, catering-yrityksiä, liikenneasemia
• huvi-, teema- ja elämyspuistoja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, hiihtokeskuksia, keilahalleja sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.
MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on yli 5 500 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllistävät noin
60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Merimiehenkatu 29 00150 Helsinki
puhelin (09) 6220 200 telefax 6220 2025
www.mara.fi

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

Toimipaikan faksi

Www-osoite

Toimipaikan hotelli- ja
ravintolatoimialat
Toimipaikan muut
toimialat

Toimipaikkojen
maksuväline- ja
etukorttitiedot







majoitus



muu, mikä?





pankkikortti

fast food
hiihtokeskus
kuntoutus
maatila

Eurocard
K-Plussa







ravintola





Lounasseteli

henkilöstöravintola
leirintäalue
kylpylä
keilahalli

Diners Club
S-etukortti

Haluatteko suomenkielisen lisäksi ruotsinkielistä postia?
Mikäli ette halua mitään postia tähän toimipaikkaan, rastittakaa

Toimipaikka
2







kahvila



liikenneasema





ohjelmapalvelut




Visa Electron

pitopalvelu
huvipuisto
henkilöstövuokraus
matkailun
markkinointi

festarit
matkailu, mikä?







Visa

kyllä



ei







kahvila



liikenneasema





ohjelmapalvelut




Visa Electron



ei

American Express

Mastercard

Ykkösbonus

Toimipaikan (ravintolan, hotellin, kahvilan tms.) markkinointinimi

Yhteyshenkilö
Toimipaikan lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Toimipaikan puhelinnro

Sähköpostiosoite

Toimipaikan faksi

Www-osoite

Toimipaikan hotelli- ja
ravintolatoimialat
Toimipaikan muut
toimialat

Toimipaikkojen
maksuväline- ja
etukorttitiedot







majoitus



muu, mikä?





pankkikortti

fast food
hiihtokeskus
kuntoutus
maatila

Eurocard
K-Plussa







ravintola





Lounasseteli

henkilöstöravintola
leirintäalue
kylpylä
keilahalli

Diners Club
S-etukortti

Haluatteko suomenkielisen lisäksi ruotsinkielistä postia?
Mikäli ette halua mitään postia tähän toimipaikkaan, rastittakaa







pitopalvelu
huvipuisto
henkilöstövuokraus
matkailun
markkinointi

Visa
American Express

festarit
matkailu, mikä?

Mastercard

Ykkösbonus
kyllä

