Nyilvántartási szám:

Az adatszolgá ltatás a hivatalos

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
24. és 26. §-a alapján köte l ező .

2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
első

2021.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vá llalkozások, költségvetési,
költségvetési re nd szen nt gazdá lkodó szerve k és nonprofit szervezetek.

negyedév
Az adatszolgáltatás statisztikai célra t örténik.
Az adatszolgáltatás elmu lasztása, illetve a ham is adatszo lgáltatás a

h ivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. t örvé ny 32-33. §-a alapjá n közigazgatási bírság kiszabását
vonh atja maga utá n.

Az adatszolgá ltatás a Stt. fe lhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Program ról szóló Korm . re nde let a lapjá n történik.
figyelemmel a 549/ 2013/ EU és a 1893/ 2006/EK re ndeletekre.

15395175

Törzsszám:

Stati sztikai főtevé ke nység:

8411

Megye:

13

NAGYKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Neve:

Nagykőrös.Szabadság

2750

Címe:

tér 5.

2021.04.20

Beérkezési határidő:

A be ruh ázás szakág azata szeri nt kitöltött adatlapok da rabszáma
(A m inisztériumoknak, az önkorm ányzatoknak es az önkormá nyzati tá rsulásokna k ke ll kitölteni.):

Beküldés módja:
Kapcsolat:

http://elektra.ksh.hu

a KSH ELEKTRA rend sze rén ke resztü l

www.ksh .hu --+ Adatszolgáltatóinknak --+ Nyomtatványok --+ Munkatársak

elérhetősége i

A kitöltéssel és adattovábbítássa l kapcsolatos kérdéseit az a lább i telefonszámon vagy e-mail címen teheti fe l:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

80/200-766

telefonszáma:
e lérése a honlapon:

https:l/kapcso/at.ksh.hu/Contacteenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

p-üi irodavez„.1 0653/550-340

Kiss Péter

e-m ail címe

telefo nszá ma

kisspeter@nagykoros.eu

A kitöltő adatai
neve

Czuczi Mónika

beosztása

ktg-vetési

telefon szá ma

üg„.~

0653/550-346

e-m ail címe

czuczimonika@nagykoros.eu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére ford ított i dő:

15

perc

Köszönjük az

Bizonylatszám: 13912799-1

együttműködésüket!

1/4

2021.04.20. 14:45

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
első

2021.

negyedév

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.
A kérdőíven csak a tárgy i dőszaki adatok jelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi
adatait korrigálni kívánJ.a. úgy azt a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül , a hibás i dőszak helyes
adatát tarta lmazó kérdoív ismételt elküldésével teheti meg.
A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül, ezer Ft-ban beírn i!

Beruházás szakágazata
TEAOR'08 (NAC ERev.2) szeri nt:

8411

Általános közigazgatás

FIGYELEM! A beruházás szakágazata és megnevezése kódrovatot csak a minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati
társulásoknak kell kitölteni! (Bővebben lásd útmutató)

Figyelem!
-A beruházások teljesítményértéke - a pénzügyi teljesítéstől fügaetlenü l - az adott i dőszakra vonatkozó beruházási ráford ítások összegét. ezen
belül a befejezetlen beruházások értéket is tartalmazza. Ké rj ük tehat a beruházásokat fo lyamatosa n, nem pedig az aktivá láskor jelenten i.

- A kis értékű tárgyi eszközök beszerzési és saját válla lkozásban
amennyiben egy éven tú l használják a tá rgyi eszközt.

történő előá llítási

értékét, értékhatártól függetlenü l kérj ük jelenteni,

-A B/1-es táblában az adatok nem tartalmazzák a tá rgyieszköz-apportot, a bére lt és lízingelt tá rgyi eszközöket. Va lamint az adatok nem
tartalmazhatják a használt tá rgyi eszközök beszerzését sem (kivéve az 1.4 és 1.5 sorokat).

A beruházásokhoz kapcsolódó le nem vonható (vissza nem igényelhetö) ÁFA a statisztikai beruházási teljesítményérték részét képezi ,
(független attól , hogy "egyenes", vagy "fordított" módon történik az adó megfizetése), azaz a le nem vonható ÁFÁ-t minden esetben jelenteni
szükséges. Kiemelten kérjük a költségvetési szerveket, hogy a le nem vonhatóÁFÁ-t szerepeltessék a beruházá.sjelentéseikben!

A B/1 -es tábla 10. pontjában a beruházási el ő l eg hatása lehet pozitív vagy negatív, attól függően, hogy a beruházás ra fizetett e l ő l egek növelték,
vagy a korábbi i dőszakban má r leje lentésre került beruházási e l ő l egek csökkentették-e a teljesítményértéket (negatív korrekciók, az e l ő l eg
visszafizetésekor, a szállítói szám ra könyvelése után).

8/1. Nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke 1000 Ft

Sor azonosító

1.1

Új tá r~i eszközök beszerzése,
sajat váll alkozásban való
létes1tése, a meglevő eszközök
bőv ítése és felújítása
(a karbantartási munkák nélkü l)

Megnevezés

5274

Épületek és egyéb építmények (új)
Eltér a számvite li

el ő írástó l,

lásd a kitöltési útmutatót.

1.2

Belfö ldi gyártású gépek és berendezések Oárművek nélkül) (új)

1.3

Belfö ldi gyártású j árművek (új)
Figyelem! Belfö ld i gyártásúnak m i nősülnek azok a j á rművek, amelyek alvázszámának e l ső 2 karaktere
TR, TS, TT, TU vagy TV.

Bizonylatszám: 13912799-1
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