MTÜ EESTI PEREETTEVÕTJATE LIIT
SISSEASTUMIS-, LIIKME- NING ÜRITUSTE FONDI MAKSU TASUMISE KORD
Vastu võetud üldkoosoleku 25.03.2020.a. otsusega ning jõustub alates 01.01.2021.a.
Käesolev dokument on kehtestatud MTÜ Eesti Pereettevõtjate Liit (EPEL) põhikirja punkti
4.2.6 alusel. Selle eesmärgiks on määrata kindlaks liikmetele sisseastumis-, liikme ning
ürituste fondi maksudest tulenevad õigused ja kohustused.
1. Liikmeks astumisel võtab liige endale põhikirjast tuleneva kohustuse tasuda
sisseastumis-, liikme- ning ürituste fondi maksu.
2. Sisseastumis-, liikme- ning ürituste fondi maksu suurus sõltub sellest, kas tegemist on
EPEL põhikirja punktis 2.1 nimetatud perepeaga või täiendava perekonna liikmega.
Juhul, kui ühest perekonnast astub EPEL-i liikmeks ainult üks liige või langeb ühe
perekonna liikmete arv EPEL-is mistahes põhjusel ühe liikmeni, loetakse teda
automaatselt perepeaks.
3. Sisseastumismaks on ühekordne tasu, mida liige maksab EPEL-i liikmeks astumisel.
Sisseastumismaksu suurus on järgmine:
1. perepeal 500 eurot;
2. täiendaval perekonna liikmel 200 eurot;
3. kuni 25-aastased liikmed (k.a.) on sisseastumismaksu tasumise kohustusest
vabastatud.
4. Isik võetakse EPEL-i liikmeks pärast sisseastumismaksu tasumist.
5. Liikmemaks on iga-aastane tasu, mida EPEL kasutab oma põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks. Liikmemaksu suurus ühes aastas on järgmine:
1. perepeal 100 eurot;
2. täiendaval perekonna liikmel 40 eurot;
3. kuni 25-aastased liikmed (k.a.) on liikmemaksu tasumise kohustusest
vabastatud.
6. Ürituste fondi makse on liikme poolt EPEL-ile iga-aastaselt tasutav sihtotstarbeline
ettemaks EPEL-i poolt liikmele ürituste korraldamise eesmärgil. Enamus EPEL-i
üritusi on liikmetele eraldi osalustasuta. Ürituste korraldamine hõlmab endas
muuhulgas ruumide renti, esinejatele tasude maksmist, toitlustamist, majutamist,
transporti ning muid ürituste korraldamisega seotud tegevusi. Liikmel on kohustus
tasuda Ürituste fondi makset sõltumata sellest, kas ja kui palju ta reaalselt EPEL-i
poolt korraldatavatest üritustest osa võtab. Juhul, kui liige mõnest üritusest osa ei
võta, kantakse vastav makseosa edasi järgmiste ürituste kulude katmiseks. Vajadusel
kaetakse makseosa arvelt teiste liikmete kulud. Ürituste fondi tasu suurus ühes aastas
on järgmine:
1. perepeal 400 eurot;
2. täiendaval perekonna liikmel 160 eurot;
3. kuni 25-aastased liikmed (k.a.) on ürituse fondi makse tasumise kohustusest
vabastatud.

7. Liikme- ning ürituste fondi maksu tasutakse kord aastas hiljemalt jooksva aasta 31.
jaanuariks. Juhul, kui isik saab EPEL-i liikmeks pärast 31. jaanuarit, tasub ta liikmeja ürituste fondi maksu koos sisseastumismaksuga.
8. EPEL-i juhatus väljastab liikmele iga aasta 15. jaanuariks arve liikmemaksu ning
ürituste fondi makse tasumiseks.
9. Sisseastumis- ja liikmemaksud tasutakse ülekandega EPEL-i pangakontole.
10. Liikmemaksu tasumisega viivitamisel on EPEL-il õigus nõuda viivist 0,05%
võlgnevuses olevast summast iga viivituses oldud päeva eest.
11. Liikmemaksu võlgnevuse tekkimisel üle kolme kuu saadetakse liikmele teatis
võlgnevuse suuruse kohta ning kirja koopia liikme soovitajatele.
12. Kui liikme võlgnevus on kasvanud suuremaks kui ühe aasta liikmemaks, võib liikme
arvata EPEL-ist põhikirja p.2.4 alusel välja. Liikme väljaarvamine ei kustuta liikme
võlgnevust.
13. EPEL-i juhatus peab kustutatud liikmete kohta nimekirja. Kui EPEL-i endine liige
soovib taas EPEL-iga liituda, tuleb tal eelnevalt tasuda vana võlgnevus, seejärel
taastatakse tema liikmestaatus vastavalt EPEL põhikirjale.
14. EPEL-ist liikme poolt vabatahtlikul väljaastumisel või EPEL-i poolt liikme
väljaarvamisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

