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Az adatszolFáltatás slatisztlkal célra történik,
Az adatszolgáltatás elóulasztása, illeNe a hamis adatszolEáltatás a

hlvatalos stati5ztlkáról szóló
2016, éVlcLV. törVény 32-33. §-a alap]án közl8az8atáslbír5ág klszabását
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Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2021.| ' el negyedév

Beérkezési határidő: a tárgvnegvedéVet köVető hó 20,
A kérdóíven csak a tárgyidószaÍi adatok jelenthetök. Amennviben az adatszolgáltató korábbi adatait korriPá|n; kíVánla,úgy aztaz KsH-ELEKrRí rendszeren kéréizitlt, iÁiojs iaosi,ít Éiy..-aaiiíü3ii.Tr"")ó főijdiiír'.i:i.ri óíüürii]ri:,,Ji'teheti mes.
A kérdőívet nemIeqes válasz esetén is kériük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek né|kü|, ezer Ft-ban beírniI

Amennvilren elszámolástIkat nem_íorlntban vezelik, kórjük adják meg, hogy a kérdőív ac|atait milyen eicvizancmrő| és
tnilyen árfolyamon számolták át torlntra.

Devizanem

Árfolyam
::-]

lso 4217 devlzakód

forlntban, e8y egysé8re (két tlzedessel)

Figyelem! kórjük az cgycdi bcszámolójukat az lFRs 57crint kószítő adatszolgáltatókat, horv - a fosalrni cltérósck miatt -
tanulmányoz7ák át ós köVeSsók a kitöítésj útmutátó VOnatko7ó móClosftása'Ít!

Flqyel.ml

-A,beruhá_zások teljesÍtményértéke -a pénzü8yl telle§ítést6l fogg€tlenül - az adott ldószakra Vonatkozó beruházásl ráfordltások összépét. ezen
oelUl a oele]ezet|en beíUházások értékét l§ tartalmazza, Kérjúk tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedIg az aktiváláskor lelenteni."

- A kls értéko tár8yl eszközökt, eszerzéslés salát vállalkozásban történó el6állításl értékét, értékhatánól fü8getlenül kérjük ]elentenl,amennyiben egy éven túl hasznáUák a tárgyl eszközt.

-A B/í.es táblában az adatok nem tartalmazzák a táígyleszköz-apportot, a bérelt és lízlngelt tárgvl eszközöket, Valamint az adaiok nemtartalmazhatjákahasználttárgyleszközökbeszerzésétíóm(klvéveáz1.4é5í,5sóióiat).'

Az egyedl beszámolÓ]ukat az lFRs szerlnt készító vállalkozás esetében a B/1 és B/2 táblában lelentendó stat|sztikai beruházás tellesítménvértékének
mInden esetben tartalmaznla kell az államl támoBatások összegét, fü88etlen attól, hogy a vá]lalkozás nyllVántartásaiban ez a bó*éiuiésI drtéiói
leCsökkentette-e, VaAv sem.
Az lFRs 16 standardz019, ]anUár 1-tóltörténó bevezetésétőlfüggetlenülaz operatív lízlng keretében besze rzett e szközö ket nem szabad
szerepeltetnl a negyedéve5 berUházás kérdóíven (B/2 tábla pén úgyi lízing-szérződések sórában), Lásd rész|etesen a kltöltés| útmutatótl

A beruházásokhoz kapcsolódó le nem Vonható (vlssza nem Igénvethetö) ÁFA a statlsztlkaI beruházásl t€llesítménvéíték részét kéoezi. ííüppétlén
i,!!9! _1.o,c,y,"9cy§nei'],JaFy 'fordított" módon tórténlk az adómé8fiietÉse), azaz a le nem Vonható AFÁ+ mlnden ésetben 1elentent szi.iks§§ei.
Klemelten kérJük a kóltsé8vetéslszerveket, ho8y a le nem vonható AFA-I szerepeltessék a beruházás.|elentéselkbent

V|55zdflzetúsekor,il 51á|lítói s1,1|ll[a konyvolésc lllún).

B/1. A beruházások teljesítményértéke 1000 Ft

l Úl társvleszközök beszerzése.l ' salái vállalkozásban való
l létesrtése, a meplevó eszközök
l bóvítéseéifelúIítása
1 

(a karbantartásl munkák nélkül)
ií
l...*,-,]",,..,",,,..-
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Épületek és e8yéb építmények (úl)

Eltér a számvíteli előírástól, |ásd a kitöltésl útmutatót.

Belföldi 8yártású 8épek és berendezések üárműVek nélkül)(új)

m]nősülnek azok a ]árműVek, amelyek alVázszámának első 2 karaktere

lmport 8épek és berendezések (árműVek nélkül) (ú.j és használt)

lmpon]árművek (új és há§znált) A Magvarországon eIóször for8áIomba helyezett, külfőldön gyártott,
úl é5 hásznáIt járrilúVek,

üLtetvények, €rdők

Eltér a számvltell előírástól, lásd a kitö|tésl útmutatót,

1 ,7 i Tenyész- és lgásállatok

Me8leVő föld értéknöVelése

Eltér a számvitell előírástól, lásd a kitöltési útmutatót,

Összesen (1.1+1 ,2+1 .3+1.4+1.5+1 ,6+1,7+1 .8)

1.10 i 1,9-bóI| Újtárgyi eszköz beruházásra adott előle8ek nettó hatása (+,-)

Bl2, Ewéb béruházási adatok

Flgyel€ml Az ltt]olenténdő égyéb boruházá§ adatok a 8/1 táblában n€m j€lenthotók,

1000 Ft

Sor-
azonosító Megnevezés

Beszerzés Értékesítés

b

2.1 Has7nál! (á,8yI eszkö7ök (nem ternelt tárgyl eszkozzel e8yütt)
lásd kltöltésiútmutátó

2,2 2,1, bő|| Használt lár8yi eszkóz berUházásra adott elöle8e(
nettó hatása (+,-)

2,3 Pénzü8yi lízln8-szerződések
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lmmateílálls Javak (egyéb lmmaterIálls javak nélkül) lásd kltdltésl
ütmUtátó

a számvlteIl elólrástóI, lásd a kitöltésl útmutatót,
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.Űrlaphoz kapcsolódó hibaüzenetek indoklása

Elle nő rzés
azo nosító

H iba üzen et lndok|ás

hftbcaa42 5

Biztos, hogy az új tár8yi eszköz beruházást érintóen nem fizettek ki és nem is
sZámo|tak eI beruházási e|ő|eget (a beruházási előleg fókönyvi számla
á llomá ny változása alapján)? (B/1 tábla 1 .10 a)

EIőleg elszámolása nem
történt aZ l. negyedéVet
illetőe n.

hftbcaa426
Biztos, ho8y a használt tárgyi eszköz beruházást érintően nem fizettek ki és
nem is SZámo|tak el beruházási elő]eget (a beruházási előleg főkönyvi számla
állomány vá ltozása a|apján)?(B/2 lábla 2.2 a)

Elő|eg eIszá mo|ása,
hasZnált tárgyi esZköz
beszerzés nem történt-

Űrla pon előford uló rövid ített szövegek jegyzéke

___,. ]1_1tÉn*yy9tetq f q|,g,?? gap

] pii, 9gtyez |r9|v
3 +3630l209-3824

né Dr. Mándó Zsuzsanna
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