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Nyilvántartási szám: 

2130
AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

2016. ………… negyedév

Adatszolgáltatók: az üzleti szolgáltatást végző, a  megfigyelésbe bevont gazdasági 
szervezetek 

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 
549/2013/EU, 1158/2005/EK, 1503/2006/EK rendeletekre, valamint a 98/715/EK és a 2002/990/EK határozatokra.

város
község

út,
utca,
tér
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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai
neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Megjegyzés

  perc

Köszönjük az együttműködésüket! 213016



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

–

  1. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

 2. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

  3. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

–

  1. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

 2. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

  3. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

–

  1. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

 2. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

  3. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

Számviteli jelentés összeállítása (TESZOR'15 6 számjegy)
Számviteli jelentés összeállításának óradíja munkatársi kategóriák 
szerint

12

13

..................................................

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

− −

−

−

KÖNYVVIZSGÁLÓI (audit) szolgáltatás (TESZOR'15 6 számjegy) A6920100000

−−

Nyilvántartási szám: 2130

hf g

213016

A6920220103 16

A6920220102 15

11A6920210103

A6920220000

A6920220100

A6920220101 14

7

A6920100103

A6920210102 10

..................................................

.................................................. A6920210101 9

6

Beszámoló felülvizsgálatának óradíja munkatársi kategóriák szerint A6920210100 8

Beszámoló felülvizsgálata (TESZOR'15 6 számjegy) A6920210000

Könyvvizsgálat számlázási óradíja munkatársi kategóriák szerint A6920100100

5

4..................................................

..................................................

A6920100101

−

3

A6920100102

2 −

ea b c
SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 
(TESZOR'15 4 számjegy) A6920000000 1

mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lésmegnevezése 

Kibocsátási egységár

..................................................

kódja

..................................................

törzsszám

..................................................

..................................................



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

–

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

–

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

Könyvelés (TESZOR'15 6 számjegy) A6920230000 17

ea b c

− −

   Ügyfél1 részére A6920230101

21

20

   Ügyfél3 részére

   Ügyfél2 részére A6920230102

19

A6920230103

22

   Ügyfél6 részére A6920230106 24

   Ügyfél5 részére A6920230105 23

   Ügyfél4 részére A6920230104

   Ügyfél3 részére A6920230203 31

   Ügyfél2 részére

A6920230109

25

A6920230201

A6920230202

   Ügyfél4 részére A6920230204 32
213016

f g

−−

− −

27

28

29

30

Könyvelési szolgáltatás nyújtása "nagyobb" ügyfelek részére A6920230100

törzsszám

Nyilvántartási szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

h

18

Könyvelési szolgáltatás nyújtása "kisebb" ügyfelek részére

   Ügyfél1 részére

   Ügyfél9 részére

A6920230200

   Ügyfél8 részére A6920230108 26

   Ügyfél7 részére A6920230107



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

–

Ft/fő/ hó

Ft/fő/ hó

Ft/ 
munkaóra

Ft/ 
munkaóra

Ft/hó

Ft/hó

mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

   Ügyfél5 részére A6920230205 33

ea b c

   Ügyfél7 részére A6920230207

37

36

   Ügyfél9 részére

   Ügyfél8 részére A6920230208

35

A6920230209

38

     Megbízó1 részére A6920240101 40

Bérszámfejtési szolgáltatás (Ft/ fő / hó mértékegységgel) A6920240100 39

Bérszámfejtés (TESZOR'15 6 számjegy) A6920240000

     Megbízó2 részére A6920240302 47

     Megbízó1 részére

A6920240201

41

A6920240300

A6920240301

48

−−

213016

f g

43

44

45

46

   Ügyfél6 részére A6920230206

törzsszám

Nyilvántartási szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

h

34

     Megbízó2 részére

Bérszámfejtési szolgáltatás havidíj fejében

     Megbízó1 részére

A6920240202

Bérszámfejtési szolgáltatás (Ft/munkaóra mértékegységgel) A6920240200 42

     Megbízó2 részére A6920240102



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

   Egyéb számviteli szolgáltatás (megnevezés1: )

   Egyéb számviteli szolgáltatás (megnevezés2: )

   Egyéb számviteli szolgáltatás (megnevezés3: )

–

–

Ft/ 
munkaóra

Ft/ 
munkaóra

Ft/hó

Ft/hó

Ft/bevallás

Ft/bevallás

     Ügyfél1 részére

60

61

62

−

−−

Nyilvántartási szám: 2130

−

−

hf g

213016

64

Gazdasági szervezeteknek nyújtott adótanácsadás (havidíj 
ellenében) A6920310200 58

59

     Ügyfél1 részére

A6920310201

A6920310202

A6920310301

Gazdasági szervezetek társaságijövedelemadó bevallásának 
elkészítése

     Ügyfél2 részére A6920310102 57

     Ügyfél2 részére A6920310302 63

     Ügyfél2 részére

51

A6920300000

A6920290003

54

A6920310300

53

52

55

     Ügyfél1 részére A6920310101 56

Gazdasági szervezeteknek nyújtott adótanácsadás (óradíj 
ellenében) A6920310100

Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére 
(TESZOR'15 6 számjegy) A6920310000

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

A6920290002

A6920290000

............................

mérték-
egység

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

Sor-
jelö-
lés

Kibocsátási egységár

c

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

ADÓTANÁCSADÁS (TESZOR'15 5 számjegy)

törzsszám

............................

............................

megnevezése 

EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS (TESZOR'15 6 számjegy) (A 
mértékegység rovatot kérjük kitölteni!)

a

49 −

kódja

b

A6920290001

e

50



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

Ft/ 
munkaóra

Ft/bevallás

–

mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés (TESZOR'15 6 számjegy A6920320000 65

ea b c

− −

66
Nem társasági formában működő szervezetek részére adóbevallás 
készítése (Ft/bevallás mértékegységgel)

A6920999999

69

68
Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 
reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

A6920320002

Technikai összesen

67

70

72

71

74

73

79

80
213016

f g h

Nyilvántartási szám: 2130

00 0

75

76

77

78

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

Nem társasági formában működő szervezetek részére adóbevallás 
készítése (óradíj ellenében) A6920320001

törzsszám



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

93

94

91

92

Nyilvántartási szám: 2130

hf g

213016

96

90

95

85

84

87

83

89

86

88

81

megnevezése 

82

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

ea b c

kódja

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

törzsszám

Kibocsátási egységár
mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

–

  1. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

 2. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

  3. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

–

  1. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

 2. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

  3. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

–

  1. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

 2. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

  3. munkatársi kategória ( ) óradíja
Ft/ 

munkaóra

..................................................

..................................................

mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

..................................................

..................................................

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése 

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 
(TESZOR'15 4 számjegy) B6920000000 1

ea b c

−

Könyvvizsgálat számlázási óradíja munkatársi kategóriák szerint B6920100100

5

4

−KÖNYVVIZSGÁLÓI (audit) szolgáltatás (TESZOR'15 6 számjegy) B6920100000

B6920210101 9

6

Beszámoló felülvizsgálatának óradíja munkatársi kategóriák szerint B6920210100 8

Beszámoló felülvizsgálata (TESZOR'15 6 számjegy) B6920210000 7

B6920100103

B6920210102 10

B6920220102 15

11B6920210103

B6920220000

B6920220100

213016

B6920220103 16

hf g

−

−

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

− −

Nyilvántartási szám: 2130

Számviteli jelentés összeállítása (TESZOR'15 6 számjegy) −−12

14

B6920100102

2

Számviteli jelentés összeállításának óradíja munkatársi kategóriák 
szerint

..................................................

.................................................. B6920220101

13

törzsszám

..................................................

..................................................

..................................................

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

B6920100101

3



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

–

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

–

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

−

   Ügyfél9 részére

28

29

30

B6920230201

B6920230202

Könyvelési szolgáltatás nyújtása "kisebb" ügyfelek részére

−Könyvelési szolgáltatás nyújtása "nagyobb" ügyfelek részére B6920230100

−

Nyilvántartási szám: 2130

hf g

−

213016

B6920230204 32

   Ügyfél3 részére B6920230203 31

   Ügyfél4 részére

   Ügyfél8 részére B6920230108 26

27

   Ügyfél2 részére

B6920230109

   Ügyfél1 részére

   Ügyfél6 részére B6920230106 24

   Ügyfél7 részére B6920230107 25

B6920230200

   Ügyfél5 részére B6920230105 23

   Ügyfél1 részére B6920230101

22   Ügyfél4 részére B6920230104

21

20

−

19

B6920230103

18 −

B6920230102

Könyvelés (TESZOR'15 6 számjegy) B6920230000 17

megnevezése 

   Ügyfél3 részére

   Ügyfél2 részére

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

ea b c

kódja

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

törzsszám

Kibocsátási egységár
mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

–

Ft/fő/ hó

Ft/fő/ hó

Ft/ 
munkaóra

Ft/ 
munkaóra

Ft/hó

Ft/hó

     Megbízó1 részére

44

45

46

B6920240300

B6920240301

     Megbízó2 részére

   Ügyfél6 részére B6920230206

−

Nyilvántartási szám: 2130

−

hf g

213016

48

     Megbízó2 részére B6920240302 47

Bérszámfejtési szolgáltatás (Ft/munkaóra mértékegységgel) B6920240200 42

43

     Megbízó1 részére

B6920240201

Bérszámfejtési szolgáltatás havidíj fejében

     Megbízó1 részére B6920240101 40

     Megbízó2 részére B6920240102 41

B6920240202

Bérszámfejtési szolgáltatás (Ft/ fő / hó mértékegységgel) B6920240100 39

   Ügyfél7 részére B6920230207

38Bérszámfejtés (TESZOR'15 6 számjegy) B6920240000

37

36

35

B6920230209

34

B6920230208

   Ügyfél5 részére B6920230205 33

megnevezése 

   Ügyfél9 részére

   Ügyfél8 részére

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

ea b c

kódja

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

törzsszám

Kibocsátási egységár
mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

   Egyéb számviteli szolgáltatás (megnevezés1: )

   Egyéb számviteli szolgáltatás (megnevezés2: )

   Egyéb számviteli szolgáltatás (megnevezés3: )

–

–

Ft/ 
munkaóra

Ft/ 
munkaóra

Ft/hó

Ft/hó

Ft/bevallás

Ft/bevallás

mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése 

−

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

e

−

ha b c

Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére 
(TESZOR'08 6 számjegy) B6920310000

B6920290003

51

B6920300000

B6920290002

53

52

ADÓTANÁCSADÁS (TESZOR'15 5 számjegy)

     Ügyfél2 részére B6920310102 57

54

     Ügyfél1 részére B6920310101 56

Gazdasági szervezeteknek nyújtott adótanácsadás (óradíj 
ellenében) B6920310100 55

Gazdasági szervezeteknek nyújtott adótanácsadás (havidíj 
ellenében) B6920310200 58

     Ügyfél2 részére B6920310302 63

59

     Ügyfél1 részére

B6920310201

B6920310202

B6920310300

B6920310301

     Ügyfél2 részére

213016

64

f g

− −

−−

Nyilvántartási szám: 2130

61

62

törzsszám

............................

............................

............................

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

B6920290001 50

EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS (TESZOR'15 6 számjegy) (A 
mértékegység rovatot kérjük kitölteni!) B6920290000 49

Gazdasági szervezetek társaságijövedelemadó bevallásának 
elkészítése

     Ügyfél1 részére

60



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2016. negyedév

d

–

Ft/ 
munkaóra

Ft/bevallás

–

77

78

75

76

Nem társasági formában működő szervezetek részére adóbevallás 
készítése (óradíj ellenében) B6920320001

Nyilvántartási szám: 2130

00 0

−

hf g

213016

80

74

79

Technikai összesen

69

68

71

Nem társasági formában működő szervezetek részére adóbevallás 
készítése (Ft/bevallás mértékegységgel)

B6920999999

67

73

70

72

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 
reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

B6920320002

Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés (TESZOR'15 6 számjegy B6920320000 65

megnevezése 

−

66

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

ea b c

kódja

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

törzsszám

Kibocsátási egységár
mérték-
egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2015-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév


