FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:
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REPREZENTATÍV KÜLKERESKEDELMI ÁRSTATISZTIKA
2019.

hónap
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek

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

Törzsszám:

Statisztikai főtevékenység:

###

Megye:

Neve:
Címe:

út,
utca,
tér

város
község

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 8.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen:
http://www.ksh.hu/elektra_postalada
év

hó

nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma

Megjegyzés
Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb általános szöveges
megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

e-mail címe

A gazdasági szervezet adatai:

0

0

törzsszám
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####

statisztikai
főtevékenység

megye

A reprezentáns termék adatai:
Forgalom iránya:

–

Vámtarifaszám–Sorszám:

Megnevezés:

Mennyiségi egység:

Áruleírás (típus,
termékkód stb.):
Feladó / Rendeltetési ország:

Devizanem:

A reprezentáns termék egy konkrét ügyletre vonatkozó átlagára havonta
Azon hónapban, amelyben a cégnek a kijelölt forgalmi irányban, vámtarifaszámon és országban volt bármilyen
forgalma – az Intrastat jelentés, illetve a NAV vámokmány szerinti forgalommal összhangban –, árat kell jelenteni vagy
az alapreprezentánsra vagy egy helyettesítő termékre. Helyettesítő terméknek olyan terméket kell kiválasztaniuk (a
Megjegyzésbe írt cikkszám, termékkód, stb. megjelöléssel), amelynek a forgalmi iránya, vámtarifaszáma és országa
megegyezik a megfigyelt reprezentánséval, és az adott hónapban volt belőle forgalmuk. (lásd Kitöltési útmutató!) Ha
ilyen termékük sem volt, kérjük, hogy a Megjegyzés rovatba szíveskedjenek beírni: „Semmilyen forgalom nem volt a
vámtarifaszámon.”
Ha a reprezentáns termék forgalma csökken, vagy megszűnik, kérjük, hogy válasszanak azonos vámtarifaszámú és
azonos országkódú új reprezentánst, és erről a KSH felelős munkatársát írásban tájékoztassák!
A reprezentánst helyettesítő termék
A reprezentáns termék
Tárgytárgyhavi átlagára
tárgyhavi átlagára korábbi havi átlagára és dátuma
hó
(Forint/me)
(Forint/me)
év
hó
Forint/me
a

b

c

e

d

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2

Megjegyzés:
ÁRVÁLTOZÁS
INDOKLÁSA
megnevezése és
(engedmény,
felár, eltérés
azonosító adatai
az áruleírástól)
f

g

