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K I T Ö L T É S I   Ú T M U T A T Ó 
„AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE” 

(TESZOR’15 6920: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység) című kérdőívhez 
(Nyilvántartási szám: 2130) 

 

A) ÁLTALÁNOS RÉSZ 
A kérdőíven negyedévente a vállalkozások tevékenységét jellemző szolgáltatásfajták (reprezentánsok) 
termelői (kibocsátási) egységárát kérjük megadni.  

A reprezentáns olyan szolgáltatásfajta, amely az árbevételben jelentős súlyt képvisel, és amelyről az 
adatszolgáltatás folyamatosan biztosított. 

A termelői (kibocsátási) egységár az az összeg, amelyet a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás 
egységéért a vásárlótól kap (nem beleszámítva a hozzáadott érték típusú forgalmi adót (ÁFA) és más, a 
vásárlónak számlázott visszaigényelhető adókat, valamint a külön számlázott – szállítási, csomagolási 
stb. – költségeket). 

 
Az adatgyűjtés kizárólag statisztikai célra történik! A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény értelmében BIZALMASAN kezeljük. 
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8.§ (2) bekezdése alapján kötelező! 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.5.). Korm. 
rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a KSH a Korm. rendelet mellékleteiben kijelölt adatgyűjtések teljesítését 
kizárólag az erre a célra kialakított KSH-Elektra informatikai rendszeren keresztül (http://elektra.ksh.hu/) fogadja 
el. 
 

A kérdő ív elő lapjának kitöltése 
 
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai: Kapcsolattartás céljából kérjük a kérdőívet jóváhagyó vezető nevét, 
telefonszámát, faxszámát és e-mail címét megadni.  

A kitöltő adatai: A kitöltő napközbeni kapcsolattartási adatai.  
Abban az esetben is kérjük kitölteni, ha kérdőívet kitöltő és jóváhagyó vezető személye ugyanaz. 

Megjegyzés: A kérdőívvel, illetve annak kitöltésével kapcsolatos észrevételeiket, illetve az előző időszak 
adataitól való jelentős eltérés indoklását egyéb megjegyzésként tüntessék fel. 

A kérdőív kitöltésére fordított idő: Kérjük, adja meg, hogy a kérdőív kitöltése mennyi időt vett igénybe! (Egy 
kérdőív és a hozzá tartozó kitöltési útmutató megismerésére, a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése céljából 
gyűjtendő adatok előállítására, a kérdőív kitöltésére, több kitöltő esetén a koordinatív tevékenységre, a kitöltött 
kérdőív ellenőrzésére, valamint az esetleges segítségkérésre, ügyintézővel folytatott konzultációra fordított idő 
(percben).) 

 

B) RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 A kérdőív két részből áll: az „A” részt a belföldi, a „B” részt a külföldi megrendelőnek nyújtott (ÁFA nélkül 

számlázott) szolgáltatásokról kérjük kitölteni. 

 Áradatot csak azoknál a szolgáltatásoknál szükséges megadni, amelyek az Önök tevékenységét 
legjobban jellemzik (az árbevételben jelentős súlyt képviselnek). 

 Egy adott sorban szereplő árreprezentánsnak negyedévről negyedévre lehetőleg azonos tartalommal kell 
bírnia, hogy az egymást követő időszakokban a hozzá tartozó áradatok összehasonlíthatók legyenek. Az 
adott árreprezentáns egységárának megadásához mindig ugyanazt a mértékegységet használja. 

 Árreprezentánsok cseréje: amennyiben valamelyik korábban jelentett szolgáltatás időközben megszűnik, 
annak pótlásáról gondoskodni kell. A megszűnt reprezentánshoz a szolgáltatás jellege, minősége 
szempontjából leginkább hasonló szolgáltatást kérjük kiválasztani az áradatok folyamatos közléséhez. A 
reprezentáns cseréjét a KSH témafelelősével egyeztetni szükséges. 

 Árbevétel adatot kérünk megadni minden olyan szolgáltatáscsoportra vonatkozóan, amelyre Önök 
árreprezentánsokat (a szolgáltatáscsoportot képviselő konkrét szolgáltatásokat) választottak ki. Az árbevétel 
adatot éves szinten, a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan kérjük megadni. 
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A kérdőív oszlopainak tartalma: 

Reprezentáns-szolgáltatás: 

 Megnevezése: a kérdőív megnevezés rovatában kerültek felsorolásra a hivatalos osztályozás szerinti 
szolgáltatás-kategóriák (TESZOR’15) és alattuk az általunk javasolt árreprezentánsok (a kérdőíven nem 
szereplő, az Önök tevékenységét jobban jellemző szolgáltatásokat kérjük a kérdőív végén lévő üres sorokban 
megadni). A számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységre vonatkozó szolgáltatás-kategóriák 
(TESZOR’15) tartalma a következő: 

 KÖNYVVIZSGÁLAT: 

1. 692010 Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás 
Idetartozik: a könyvelési tételek és a kiegészítő nyilvántartások ellenőrzése annak megállapítása érdekében, 
hogy a szervezetnek az adott időszakra vonatkozó pénzügyi, számviteli kimutatása és a működés eredményei a 
valós állapotot tükrözik-e, illetve betartotta-e a számviteli irányelveket. 
Nem tartozik ide: 
- beszámoló felülvizsgálata, lásd 69.20.21 
- az üzletvezetés folyamatának ellenőrzése, lásd 70.22.11 

 SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSOK: 

2. 692021 Beszámoló felülvizsgálata 
Idetartozik: az éves és időközi pénzügyi és egyéb számviteli jelentés, beszámoló felülvizsgálata (a felülvizsgálat 
hatóköre kisebb, mint a könyvvizsgálaté és kevesebb garanciát nyújt), mérleg elemzése stb. 

3. 692022 Számviteli jelentés összeállítása 
Idetartozik: 
- pénzügyi, számviteli jelentés, beszámoló összeállítása a megbízó által szolgáltatott információk alapján (az 
elkészített jelentések vonatkozásában nincs garancia a hitelességre) 
- társasági jövedelemadó-bevallás elkészítése a pénzügyi számviteli beszámolókkal egy csomagban külön díjért 
- eredmény-kimutatás és mérleg összeállítása stb. 
Nem tartozik ide: 
- társasági adó összeállítása, ha azt önálló szolgáltatásként nyújtják, lásd 69.20.3 

4. 692023 Könyvelés 
Idetartozik: a gazdasági események számlarend szerinti besorolása és rögzítése a számviteli nyilvántartásokban, 
pénzben vagy egyéb mértékegységben kifejezve. 
Nem tartozik ide: 
- fizetési jegyzék, bérszámfejtés, főkönyvi feladás, lásd 69.20.24 
- adóbevallással kapcsolatos könyvviteli szolgáltatás, lásd 69.20.3 
- számlagyűjtés a követelésbehajtás keretében, lásd 82.91.12 

5. 692024 Bérszámfejtés 
Idetartozik: fizetési jegyzék, bérszámfejtés, főkönyvi feladás. 

6. 692029 Egyéb számviteli szolgáltatás 
Idetartozik: egyéb számviteli szolgáltatás, mint bizonylatolás, értékelés, előzetes beszámoló elkészítése. 

 ADÓTANÁCSADÁS: 

7. 692031 Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére 
Ide tartozik: a vállalkozási adótanácsadás és valamennyi adónem bevallásának elkészítése (pl. társasági adó). 

8. 692032 Egyéni adóbevallás készítése, adótervezés 
Idetartozik: 
- adótanácsadás és tervezés nem társasági formában működő vállalkozások/szervezetek számára 
- adótanácsadás és tervezés magánszemélyek számára 

 VAGYONFELÜGYELŐI TEVÉKENYSÉG CSŐD- és FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS SORÁN: 

9. 692040 Csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások 
Idetartozik: tanácsadás és segítségnyújtás a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezője 
számára és/vagy csőd és felszámolási eljárás végzése. 

 

Reprezentáns-szolgáltatás: 

 Kódja: az ebben a rovatban szereplő 10 számjegyű kódok első 6 számjegye a TESZOR’15 nómenklatúra 
kódjaival egyezik meg. Az utolsó 4 számjegy az árreprezentáns szolgáltatás egyedi azonosítását teszi 
lehetővé. 
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 Mértékegysége: ebben a rovatban kérjük szerepeltetni a megadott áradathoz tartozó (leginkább jellemző) 
mértékegységet, pl. Ft/munkaóra, Ft/hónap, Ft/tétel stb. Egy-egy reprezentánshoz olyan mértékegységet 
válasszon, amelyre vonatkozóan az árinformációk folyamatosan rendelkezésre állnak, és a további 
felmérések során az adott reprezentáns áradatához mindig a kiválasztott mértékegységet használja! 

Kibocsátási egységár: 

 Előző negyedév; Tárgynegyedév: a kérdőív két árrovata. Az árrovatokba a megfigyelt szolgáltatás 
tárgynegyedévet megelőző negyedévi, illetve tárgynegyedévi kibocsátási egységárát kérjük beírni. Az adott 
negyedévben nyújtott (teljesített) szolgáltatások árát kérjük megadni, függetlenül a számla kiállításának, 
illetve az ellenérték kifizetésének idejétől. A nemzetközi statisztikai gyakorlatnak megfelelően a szakszerű 
becsléssel készült adatokat elfogadjuk és nagyra értékeljük. 

Szolgáltatás éves árbevétele: ebben a rovatban a szolgáltatások tárgyévet megelőző évi nettó (vagyis ÁFA 
nélkül számított) árbevételét kérjük 1000 Ft-ban feltüntetni: a kérdőív „A” részében a (belföldi, nem lakossági 
igénybevevőtől származó) belföldi árbevételt, a „B” részében a (külföldi, nem lakossági igénybevevőtől 
származó) export árbevételt. 

Megjegyzés rovat: kérjük, itt tüntesse fel a jelentős mértékűnek ítélt árváltozás okát (pl. árfolyamváltozás, 
engedmény, felár stb.). Itt kérjük szerepeltetni az előző oszlopok tartalmához kapcsolódó egyéb 
kiegészítő/magyarázó megjegyzéseket. 


