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közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.
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A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
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Nyilvántartási szám: 2239
Végzett-e 2016-ban gazdasági tevékenységet:

igen (1)
nem (0)

Ha igen, kérjük töltse ki a T „TELJESÍTMÉNYADATOK” rész megfelelő tábláit!

T

TELJESÍTMÉNYADATOK

T/1. Bevételek
Sorazonosító

Megnevezés
Értékesítés árbevétele

1 000 Ft
a

01

számviteli törvény szerint (72.§.)

Ebből (01-ből): a termelő, importőr árbevételében realizált regisztrációs, jövedéki és
energiaadó (ELÁBÉ miatt lásd útmutató)

08

Ebből (01-ből): hirdetési hely eladásából származó árbevétel
(ha 5811, 5813, ill 5814 TEÁOR'08 tevékenységre jelent árbevételt)

09

Ebből (01-ből): exportértékesítés árbevétele

10

Ebből (06-ból):

külföldi vállalkozások hazai regisztráció, 269-cel, 303-mal és
304-gyel kezdődő adószám felé történő értékesítése (vagy:
áfa regisztrált nem rezidens)

11

Ebből (06-ból):

a hazai vállalkozások külföldi áfaregisztráción keresztüli
exportértékesítése

12
13

Egyéb bevételek
Ebből (09-ből): biztosítóintézetektől kapott kártérítések

14

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

(Nem tartalmazza: az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a fakitermelésre szánt erdők
telepítésének értékét, az értékvesztés, káresemény és apport értékét sem.)
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Technikai összesen

99

0

Kérdőíven belüli összefüggések:
Ha az 01. sorban van adat, akkor a T/2. táblázatot is ki kell tölteni.
Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő azonos tartalmú adatokkal (néhány, a
kitöltési útmutató elején felsorolt eset kivételével) az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban
lennie.
Mindemellett a külöböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi, főbb
összefüggések teljesülését vizsgáljuk:
1) Az értékesítés árbevételének meg kell egyeznie a 1039 OSAP sz. kérdőív összesített (9999 sor) Export árbevétel, Belföldi
árbevétel és a Regisztrációs, jövedéki és energia adó összesenjével
2) Az értékesítés árbevételének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 OSAP sz. kérdőív esetén 1.5. pontjában
szereplő éves összesített adattal, vagy a havi 2235 OSAP sz. kérdőív esetén 1.5. pontjában szereplő éves összesített adattal.
Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
3) Az értékesítés árbevételéből kiemelt reg.jöv. és energia adó értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236
OSAP sz. kérdőív esetén 1.51 pontjában lévő éves összesített értékkel, vagy a havi 2235 OSAP sz. kérdőív esetén 1.51 pontjában
lévő éves összesített értékkel. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján
utólagosan javítandó az évközi adat.
4) Az exportértékesítés árbevételnek meg kell egyeznie a 1039 OSAP sz. kérdőíven az Export árbevétel összesen sorával.
5) Az exportértékesítés árbevételnek meg kell egyeznie a havi 2235 OSAP sz. kérdőíven az 1.1.b+1.2.b. pontokban lévő értékek
Kérdőívek közötti összefüggések:
6) A saját előállítású eszközök aktivált értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 OSAP sz. kérdőív esetén
5.1. pontban lévő éves összesített értékek összegével, vagy a havi 2235 OSAP sz. kérdőív esetén a 5.1.d. pontban lévő éves
összesített értékek összegével. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján
utólagosan javítandó az évközi adat.
7) Ha a saját előállítású eszközök aktivált értékénél (15. sorban) szerepel adat, akkor a 2240 OSAP sz. beruházásstatisztikai
kérdőíven kell adatnak szerepelnie a tárgyi eszközökre és/vagy az immateriális javakra vonatkozóan.
8) Ha a saját előállítású eszközök aktivált értékénél (15. sorban) megadott adat tartalmazza az immateriális javak értékét, akkor azt a
2240 OSAP sz. beruházási kérdőív B/4. „Az immateriális javak tárgyévi változásai” c. táblázat 01., 04., 05., 06., 07. és 08. soraiban
meg kell bontania.
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T/2. Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása (Lásd útmutató)
A felsorolt tevékenységek szerinti árbevételnek ki kell adnia a T/1 tábla 01. sorának 100 %-át!
A Kitöltési útmutatóhoz mellékelt Segédletben megadjuk a 2008. január 1-jétől érvényes tevékenységek
TEÁOR’08 szerinti felsorolását. A TEÁOR'08 keresőporgram a KSH honlapján
(www.ksh.hu/Osztályozások/TEÁOR'08/TEÁOR'08 keresőporgram) elérhető.
Amennyiben a T/3. tábla 04. és/vagy 19. sorában adatot közölt, kérjük, olvassa el a kitöltési útmutató T/2. pontját,
amelyet a „kiszervezett tevékenység” új besorolási szabályaival egészítettünk ki!
Az előző évben megadott TEÁOR'08 kódok tájékoztató jelleggel előnyomtatásra kerülnek. Amennyiben az
adott évben nincs ilyen TEÁOR'08 kód, akkor ezek a kódok törölhetőek és új kódok felvehetők.

A tevékenység TEÁOR'08 szerinti
megnevezése

Sorazonosító

A tevékenység TEÁOR’08
szerinti
4 számjegyű kódszáma

Az értékesítés árbevétele
(áfa nélkül)
1000 Ft

a

b

Legnagyobb arányú tevékenység
01
Második legnagyobb arányú tevékenység
02
Harmadik legnagyobb arányú tevékenység
03
Negyedik legnagyobb arányú tevékenység
04
Ötödik legnagyobb arányú tevékenység
05
Hatodik legnagyobb arányú tevékenység
06
Hetedik legnagyobb arányú tevékenység
07
Nyolcadik legnagyobb arányú tevékenység
08
Kilencedik legnagyobb arányú tevékenység
09
Tizedik legnagyobb arányú tevékenység
10
Tizenegyedik legnagyobb arányú
11
Tizenkettedik legnagyobb arányú
12
Tizenharmadik legnagyobb arányú
13
Tizennegyedik legnagyobb arányú
14
Fel nem sorolt árbevétel (max. 100 e Ft
értékben):

98

9898

Árbevétel összesen

99

9999

A táblázat sorai szükség esetén bővíthetőek.
Eltérés a T1./01.sorban jelentett
Értékesítés árbevétele és az T2. Árbevetel
összesen között:

Kérdőíven belüli összefüggések:
A T/2. tábla összesen értékenek meg kell egyeznie a T/1. tábla értékesítés árbevételével

Kérdőívek közötti összefüggések:
Minthogy a T/2. tábla összesen értékenek meg kell egyeznie a T/1. tábla értékesítés árbevételével, így a T/1. táblázat alján az
értékesítés árbevételre vonatkozó kérdőívek közötti összefüggések ezen összesenre is vonatkoznak.
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T/3. Költségek és ráfordítások
Sorazonosító

Megnevezés
Anyag- és energiaköltség

1 000 Ft
a

02

Ebből (02-ből): az üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a
villamosenergia értéke

03

Igénybe vett szolgáltatások értéke

04

Ebből (04-ből): munkaerő-ügynökségeknek történő kifizetések
Egyéb szolgáltatások értéke (a tevékenységhez közvetlenül nem kötődő
szolgáltatások)
Ebből (06-ból): a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő
kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki
és energia adó
Ebből (06-ból): bankköltségek
(a kamat kivételével)

05

Ebből (06-ból): biztosítási díjak
(kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt [aktivált], valamint a személyi jellegű
kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)
Eladott áruk beszerzési értéke

06
07
08

09
10

Ebből (10-ből): importőrként megfizetett, árbevételből ki nem emelt
termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó
Bérköltség

11
14

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A „személyi jellegű egyéb kifizetés” tartalmazza az „Egyéb bruttó munkajövedelem”
összegét is (Bővebben lásd útmutató).

15

Bérjárulékok (Lásd útmutató)

16

Értékcsökkenési leírás

17

Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke (árbevétel részeként is jelentett)

19

Egyéb ráfordítások

20

Ebből (20-ból): termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energia
adó
Technikai összesen

21
99

0

Kérdőíven belüli összefüggések:
A 5. sorban szereplő érték nem haladhatja meg a T/1. tábla 1. sorában szereplő árbevétel 1/5-ét.
A 10. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet.
A 16. sorban szereplő bérjárulékok értéke a 14. és 15. sorban szereplő értéke összegének a felét nem haladhatja meg.
A 21. sorban lévő jövedéki adó nem lehet több a T/1. 2. sorában szereplő jövedéki adó értékénél.
Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő azonos tartalmú adatokkal (néhány, a kitöltési útmutató
elején felsorolt eset kivételével) és az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban lennie.
Mindemellett a különböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi főbb Összefüggések
teljesülését vizsgáljuk:
1) OSAP 1846: Telep tevékenységében részt vevők bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetése (magyarországi székhelyű vállalk.
külföldi fióktelep nélküli) összesenje = bérköltség + személyi jellegű egyéb kifizetés.
2) Az anyag- és energiaköltség értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 OSAP sz. vagy a havi 2235 OSAP sz.
kérdőív 9.1.1. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő
egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
3) Az igénybevett szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 OSAP sz. vagy a havi 2235 OSAP
sz. kérdőív 9.1.2. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő
egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
4) A közvetített szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 OSAP sz. kérdőív esetén a 4.1.
pontjában szereplő éves összesített adattal, vagy a havi 2235 OSAP sz. kérdőív esetén 4.1.d. pontjában szereplő éves összesített
adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
5) Az ELÁBÉ értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 OSAP sz. vagy a havi 2235 OSAP sz. kérdőív a 2.1.
pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján
utólagosan javítandó az évközi adat.
6) Az egyéb szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív 9.1.3. pontjában szereplő éves
összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az
évközi adat.
7) Az egyéb szolgáltatások értékéből kiemelt "a saját előállítású termékek....jöv.és energia adó" értékének nagyságrendileg meg kell
egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív "9.1.3-ból" pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől
függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
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T/4. Egyéb teljesítményadatok
T/4.1

Alvállalkozói teljesítmények
Megnevezés

Sorazonosító

Alvállalkozóként végzett tevékenység
Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján alvállalkozói
végzett munkák értéke

01

Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések)
Az ipari (építőipari) tevékenység keretében alvállalkozókkal végeztetett – közvetített
szolgáltatásként, és/vagy az igénybevett szolgáltatások között bérmunkadíjként elszámolt –
tevékenység értéke.

02

Technikai összesen (01+02)

99

1 000 Ft
a

0

Kérdőíven belüli összefüggések:
Az 1. sorban szereplő érték max. a T/1. tábla 01. sorában szereplő árbevétel értékével egyezhet meg.
A 2. sorban szereplő érték max. a T/3. tábla 04. sorában és a 19. sorában szereplő értékek összegével egyezhet meg.

T/4.2-T/4.5. Termék-előállítás, szolgáltatás kiszervezése
A T/4.2, T/4.3, T/4.4. és T/4.5 pontokban a kiszervezett tevékenységről gyűjtünk információt a fővállalkozótól.
Kiszervezett tevékenység:
A kiszervezett tevékenység, olyan szerződésbe foglalt megállapodás, amely alapján a fővállalkozó az alvállalkozót meghatározott feladatok
végrehajtásával bízza meg, amely lehet a termelési folyamat egy része, vagy egésze, továbbá lehetnek a vállalkozást segítő kiegészítő szolgáltatások
is.
A kiszervezett tevékenységek osztályozási szabályai megtalálhatók a KSH honlapján: www.ksh.hu/Osztályozások/TEÁOR’08/Módszertani
útmutatók/Kiszervezett tevékenységek kézikönyve.

T/4.2

A teljes tevékenységét (termék előállítást, illetve szolgáltatás nyújtását) kiadja-e
alvállalkozónak?
Igen (1)

Nem (0)

Amennyiben nem adja ki a teljes tevékenységet alvállalkozónak (termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtás), akkor nem kell
kitölteni a T/4.3.,T/4.4. és T/4.5 pontokat.

T/4.3. Amennyiben a teljes tevékenységét kiszervezte alvállalkozónak, jelölje x-szel a megfelelő
kiszervezett tevékenység jellegét)
Termékelőállítás (1)

Szolgáltatás (0)

Amennyiben a kiszervezett tevékenység termék előállítás és a teljes tevékenységet kiadja alvállalkozónak, akkor válaszoljon a
T/4.4. kérdésre.
Amennyiben a kiszervezett tevékenység szolgáltatás nyújtása és a teljes tevékenységet kiadja alvállalkozónak, akkor hagyja
figyelmen kívül a T/4.4. kérdést és válaszoljon a T/4.5. kérdésre.

T/4.4

Amennyiben a kiszervezett tevékenység termékelőállítás, az alapanyag az Ön (fővállalkozó)
tulajdonában van-e?
Igen (1)

Nem (0)

Amennyiben az alapanyag az Ön (fővállalkozó) tulajdonában van kérjük válaszoljon a T/4.5 kérdésre is, "nem" válasz esetén a T/4.5
pontot nem kell kitölteni.

T/4.5. Ha Ön termékelőállítást szervez ki és az alapanyag az Ön (fővállalkozó) tulajdonában van, akkor adja meg,
hogy az alvállalkozóval gyártatott termékek közül a legnagyobb árbevételű termék gyártása melyik
TEÁOR'08 szakágazatba tartozik:

Ha Ön szolgáltatást nyújt, és a teljes szolgáltatást kiszervezi, akkor adja meg, hogy az alvállalkozóval
végeztetett szolgáltatások közül a legnagyobb árbevételű szolgáltatás melyik TEÁOR'08 szakágazatba
tartozik:
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Nyilvántartási szám: 2239

Szakágazat TEÁOR’08 (NACE Rev.2.) szerint (kötelező kitölteni):
Kiszervezett tevékenység rövid leírása (kötelező kitölteni):

Kérdőíven belüli összefüggés:
Az itt megadott TEÁOR'08 kódnak szerepelnie kell a T/2. táblában.

T/5. Készletek állománya

1 000 Ft

Sorazonosító

Megnevezés
Saját termelésű készletek összesen (02+ 03)

01

Ebből (01-ből): késztermékek

02

Ebből (01-ből): félkész termékek és befejezetlen termelés

03

Anyagok

Év elején

Év végén

a

b

0

0

0

0

04

Nem tartalmazza a készletekre adott előleget.

Áruk és szolgáltatások

05

Nem tartalmazza a készletekre adott előleget.

Vásárolt készletek összesen (04+05)

06

Készletek összesen (01+06)

99

Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő azonos tartalmú adatokkal (néhány, a kitöltési útmutató elején
felsorolt eset kivételével) az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban lennie.
Mindemellett a külöböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi, főbb összefüggések teljesülését vizsgáljuk:
1) A saját termelésű készletek összesen "Év elején" (nyitó) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 OSAP sz. januári jelentés 6.1 pontjában
(Építőipar esetén 6.3.d pontjában) vagy a 2236 OSAP sz. I. negyedévi jelentés 6.5. pontjában szereplő értékével, míg ugyanezen mutató "Év végén"
(záró) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 OSAP sz. decemberi jelentés 6.2 pontjában (Építőipar esetén 6.4.d pontjában) vagy a 2236 OSAP
sz. IV. negyedévi jelentés 6.6 pontjában szereplő értékével.
2) Vásárolt készletek összesen "Év elején" (nyitó) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 OSAP sz. vagy a 2236 OSAP sz. I. negyedévi
jelentés 8.1 pontjában szereplő I. negyedévre jelentett értékével, míg ugyanezen mutató "Év végén" (záró) értékének meg kell egyeznie az évközi
2235 OSAP sz. vagy 2236 OSAP sz. IV. negyedévi jelentés 8.2. pontjában szereplő IV. negyedévi értékével.
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Nyilvántartási szám: 2239

T/21. Kiskereskedelem árbevétel szerkezete (T/1. tábla 01. sorból) a Termékek és
Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) szerint
TESZOR
kód

Sorazonosító

Megnevezés

47.00.11 Friss zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

01

47.00.12 Feldolgozott zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

02

47.00.13 Hús-kiskereskedelem

03

47.00.14 Húsáru-kiskereskedelem

04

47.00.15 Hal, rákféle, puhatestű kiskereskedelme

05

47.00.16 Pékáru-kiskereskedelem

06

47.00.17 Édesség-kiskereskedelem

07

47.00.18 Tejtermék-kiskereskedelem

08

47.00.19 Tojás-kiskereskedelem

09

47.00.21 Kávé, tea, kakaó, fűszer kiskereskedelme

10

47.00.22 Étolaj és étkezési zsiradék kiskereskedelme

11

47.00.23 Homogenizált és diétás ételkészítmény kiskereskedelme

12

47.00.24 Egyéb, m.n.s. élelmiszer kiskereskedelme

13

47.00.25 Alkoholtartalmú ital kiskereskedelme

14

47.00.26 Egyéb ital kiskereskedelme

15

47.00.27 Dohányáru-kiskereskedelem

16

47.00.31 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

17

47.00.32 Híradástechnikai termék kiskereskedelme

18

47.00.33 Audio-, videokészülék kiskereskedelme

19

47.00.41 Vasáru-kiskereskedelem

20

47.00.42 Festék, lakk kiskereskedelme

21

47.00.43 Síküveg kiskereskedelme

22

47.00.44 Pázsit- és kertápolási eszközök kiskereskedelme

23

47.00.45 Víz- és gázvezeték, fűtőberendezés és szerelvények kiskereskedelme

24

47.00.46 Szaniteráru-kiskereskedelem

25

47.00.47 Kéziszerszám-kiskereskedelem

26

47.00.49 Egyéb m.n.s. építőanyag kiskereskedelme

27

47.00.51 Textil-kiskereskedelem

28

47.00.52 Függöny kiskereskedelme

29

47.00.53 Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg kiskereskedelme

30

47.00.54 Elektromos háztartási készülék kiskereskedelme

31

47.00.55 Bútor-kiskereskedelem

32

47.00.56 Világítástechnikai termék kiskereskedelme

33
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Az értékesítés
árbevétele
(ÁFA nélkül)

A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

Nyilvántartási szám: 2239

T/21. Kiskereskedelem árbevétel szerkezete (T/1. tábla 01. sorból) a Termékekek és
Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) szerint (folytatás)
TESZOR
kód

Sorazonosító

Megnevezés

47.00.57 Háztartási faáru, parafatermék és fonottáru kiskereskedelme

34

47.00.58 Hangszer-, kotta-kiskereskedelem

35

47.00.59

Háztartási edény, porcelán-, üvegáru, evőeszköz és egyéb m.n.s. nem
elektromos háztartási készülék kiskereskedelme

36

47.00.61 Könyv-kiskereskedelem

37

47.00.62 Újság, folyóirat kiskereskedelme

38

47.00.63 Papíráru-, írószer-kiskereskedelem

39

47.00.64 Zenei és videofelvétel kiskereskedelme

40

47.00.65 Sportszer-kiskereskedelem

41

47.00.66 Kempingcikk-kiskereskedelem

42

47.00.67 Játék-kiskereskedelem

43

47.00.68 Bélyeg, érme kiskereskedelme

44

47.00.69 Ajándéktárgy, műalkotás kiskereskedelme

45

47.00.71 Ruházati kiskereskedelem

46

47.00.72 Lábbeli-kiskereskedelem

47

47.00.73 Bőráru, bőrönd, táska kiskereskedelme

48

47.00.74 Gyógyszer-kiskereskedelem

49

47.00.75 Gyógyászati-, ortopédiai cikk kiskereskedelme

50

47.00.76 Kozmetikai, testápolás cikk és illatszer kiskereskedelme

51

47.00.77 Virág, dísznövény, palánta, virágmag kiskereskedelme

52

47.00.78 Műtrágya, agrokémiai termék kiskereskedelme

53

47.00.79 Hobbiállat-, állateledel-kiskereskedelem

54

47.00.81 Gépjármű üzemanyag-kiskereskedelem

55

47.00.82 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

56

47.00.83

Fényképészeti és optikai eszköz, precíziós műszer kiskereskedelme, optikusi
szolgáltatás

57

47.00.84 Tisztítószer-kiskereskedelem

58

Háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa kiskereskedelme, valamint
47.00.85
közvetlen értékesítése házhozszállítással

59

47.00.86 Egyéb, m.n.s. nem élelmiszer fogyasztási cikk kiskereskedelme

60

47.00.87 M.n.s. mezőgazdasági nyersanyag kiskereskedelme

61

47.00.88 M.n.s. gép, berendezés kiskereskedelme

62

47.00.89 M.n.s. nem élelmiszeripari, nem fogyasztási cikk kiskereskedelme

63

47.00.91 Régiség-kiskereskedelem

64

47.00.92 Antikvár könyv kiskereskedelme

65

47.00.99 Egyéb használt cikk kiskereskedelme

66

47

Kiskereskedelem összesen (01+…+66)

Az értékesítés
árbevétele
(ÁFA nélkül)

67

0

Kérdőíven belüli összefüggések:
A T/21. tábla 67-es sor 47-es ágazat Kiskereskedelem összesen (1+…+66) sor adatának egyeznie kell a T/2. táblázat 47-es kódszámú
TEÁOR-ba sorolt tevékenységek összegével.
A T/21 tábla adott TESZOR'15 kód((ok)hoz tartozó TEÁOR'08 kódnak a T/2. táblában szerepelnie kell, valamint az ott közölt, megfelelő
érték(ek)kel szükséges az egyezőségnek teljesülnie.
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