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Beérkezési határid : a tárgynegyedévet követ hó 20.
A kérd íven csak a tárgyid szaki adatok jelenthet k. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi
adatait korrigálni kívánja, úgy azt a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül, a hibás id szak helyes
adatát tartalmazó kérd ív ismételt elküldésével teheti meg.
A kérd ívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül, ezer Ft-ban beírni!

Beruházás szakágazata
TEÁOR 08 (NACE Rev.2) szerint:

8411

Általános közigazgatás

F GYELEM! A beruházás szakágazata és megnevezése kódrovatot csak a minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati
társulásoknak kell kitölteni! (B vebben lásd útmutató)

Figyelem!
A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítést l függetlenül az adott id szakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen
belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az aktiváláskor jelenteni.

A kis érték tárgyi eszközök beszerzési és saját vállalkozásban történ el állítási értékét, értékhatártól függetlenül kérjük jelenteni,
amennyiben egy éven túl használják a tárgyi eszközt.

A B/1-es táblában az adatok nem tartalmazzák a tárgyieszköz-apportot, a bérelt és lízingelt tárgyi eszközöket. Valamint az adatok nem
tartalmazhatják a használt tárgyi eszközök beszerzését sem (kivéve az 1.4 és 1.5 sorokat).

A beruházásokhoz kapcsolódó le nem vonható (vissza nem igényelhet ) ÁFA a statisztikai beruházási teljesítményérték részét képezi,
(független attól, hogy "egyenes", vagy "fordított" módon történik az adó megfizetése), azaz a le nem vonható ÁFÁ-t minden esetben jelenteni
szükséges. Kiemelten kérjük a költségvetési szerveket, hogy a le nem vonható ÁFÁ-t szerepeltessék a beruházás jelentéseikben!

A B/1-es tábla 10. pontjában a beruházási el leg hatása lehet pozitív vagy negatív, attól függ en, hogy a beruházásra fizetett el legek növelték,
vagy a korábbi id szakban már lejelentésre került beruházási el legek csökkentették-e a teljesítményértéket (negatív korrekciók, az el leg
visszafizetésekor, a szállítói számla könyvelése után).

B/1. Nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke 1000 Ft

Sorazonosító

1.1

Új tárgyi eszközök beszerzése,
saját vállalkozásban való
létesítése, a meglev eszközök
b vítése és felújítása
(a karbantartási munkák nélkül)

Megnevezés

Épületek és egyéb építmények (új)
Eltér a számviteli el írástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.2

Belföldi gyártású gépek és berendezések (járm vek nélkül) (új)

1.3

Belföldi gyártású járm vek (új)
Figyelem! Belföldi gyártásúnak min sülnek azok a járm vek, amelyek alvázszámának els 2 karaktere
TR, TS, TT, TU vagy TV.
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1.4

mport gépek és berendezések (járm vek nélkül) (új és használt)

1.5

mport járm vek (új és használt) A Magyarországon el ször forgalomba helyezett, külföldön gyártott,
új és használt járm vek.

1.6

Ültetvények, erd k

23 031

Eltér a számviteli el írástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.7

Tenyész- és igásállatok

1.8

Meglev föld értéknövelése
Eltér a számviteli el írástól, lásd a kitöltési útmutatót.

1.9

1.10

24 835

Összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)

1.9- b l: Új tárgyi eszköz beruházásra adott el legek nettó hatása (+,-)

1000 Ft

B/2. Egyéb beruházási adatok
Figyelem! Az itt jelentend egyéb beruházás adatok a B/1 táblában nem jelenthet k.

Sorazonosító

Megnevezés

2.1

Használt tárgyi eszközök (nem termelt tárgyi eszközzel együtt) (a
telek beszerzést/értékesítést is ezen a soron kell feltüntetni) lásd
kitöltési útmutató

2.2

Beszerzés

Értékesítés

a

b
6 200

2.1- b l: Használt tárgyi eszköz beruházásra adott el legek
nettó hatása (+,-)

2.3

Pénzügyi lízing-szerz dések

2.4

mmateriális javak (egyéb immateriális javak nélkül) lásd kitöltési
útmutató

Eltér a számviteli el írástól, lásd a kitöltési útmutatót.
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