
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 8.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat:  www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
telefonszáma:  80/200-766 
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

év hó nap

  A kérdőív kitöltésére fordított idő   

AAz adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 
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REPREZENTATÍV  KÜLKERESKEDELMI  ÁRSTATISZTIKA

2017.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 
549/2013/EU rendeletre és a 98/715/EK bizottsági határozatra.

hónap

Adatszolgáltatók: külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, 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.

város
község

út,
utca,
tér

###

A kitöltő adatai
telefonszámaneve

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

  perc

Megjegyzés

Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb általános szöveges 
megjegyzés:

e-mail címe

e-mail címe

neve beosztása telefonszáma

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

Köszönjük az együttműködésüket!
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A gazdasági szervezet adatai: 0 #### 1005

törzsszám megye

A reprezentáns termék adatai:

Forgalom iránya: –

Megnevezés:

Áruleírás:

Ügyleti feltételek:

a

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

b c d e

Vámtarifaszám–Sorszám:  

Mennyiségi egység:  

f

év hó Ft/me

Feladó / Rendel-
tetési ország:

fizetési mód:  devizanem:  

fuvarozási mód:  

A reprezentánst helyettesítő termék
Tárgy-

hó

A reprezentáns 
termék tárgyhavi 

átlagára 
(Ft/me)

tárgyhavi átlagára 
(Ft/me)

paritás/város:  

A reprezentáns termék egy konkrét ügyletre vonatkozó átlagára havonta

Megjegyzés: 
ÁRVÁLTOZÁS INDOKLÁSA

(engedmény, felár, eltérés az 
áruleírástól)

korábbi havi dátum ás átlagár

0
  statisztikai 
főtevékenység
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A reprezentáns termék vagy a reprezentánst helyettesítő termék árát az Intrastat jelentéssel illetve a NAV vámokmányokkal
összhangban mindig jelenteni kell, ha az adott forgalmi irány, vámtarifaszám és ország vonatkozásában a megfigyelt
hónapban volt forgalmuk. (lásd Kitöltési útmutató!) Nemlegesre akkor jelenthető a reprezentáns, ha a forgalmi
irány/vámtarifaszám/ország viszonylatban semmilyen forgalom nem volt!
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