
Az R02/R03,R12/R13, R19 és R38 jelű adatszolgáltatások 2012. évi változásai 

 

I. 2012. január/ 2012. I. negyedév vonatkozási időszaktól kezdődően a „Tőkebefektetések 

havi/negyedéves adatszolgáltatása” (azonosító kód: R02/R03, R12/R13) TB01/TB02 és TB03/TB04 

tábláihoz kapcsolódóan új kód kerül bevezetésre, melyet a 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet  

(http://www.mnb.hu/Statisztika/informaciok-

adatszolgaltatoknak/rendeletekallasfoglalasok/mnbhu_rendelet_2012) 3. mellékletének 4.9. 

pontjában szereplő kódlisták tartalmaznak. 

 

A TB01/TB02 táblák1 esetén ATAL kódon kell jelenteni az átalakulással érintett adatszolgáltató esetén 

az átvett illetve átadott jegyzett tőke állományából a külföldi befektetőre jutó részt (névérték oszlop) és 

az átalakulással érintett adatszolgáltató esetén az átvett illetve átadott saját tőke állományából a 

külföldi befektetőre jutó részt (piaci érték oszlop). 

 

A TB03/TB04 táblákban2 ATAL kódon kell jelenteni az átalakulással érintett adatszolgáltató esetén az 

átvett külföldi érdekeltség adatszolgáltatóra jutó jegyzett tőke állományát, valamint az átalakulással 

érintett külföldi leányvállalat átvett jegyzett tőke állományából az adatszolgáltatóra jutó részt (névérték 

oszlop), az átalakulással érintett adatszolgáltató esetén az átvett külföldi érdekeltség adatszolgáltatóra 

jutó saját tőke állományát, valamint az átalakulással érintett külföldi leányvállalat átvett saját tőke 

állományából az adatszolgáltatóra jutó részt (piaci érték oszlop). 

 

II. A „Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai” (azonosító kód: R19) adatszolgáltatás két 

új táblával bővül. Ez egy teljesen új típusú adatkérés, így kérjük, olvassák el figyelmesen a 

kitöltési útmutatót is! 

 

A MAFA táblában a nem rezidens vállalkozások Magyarországon bejegyzett ÁFA-regisztrációin keresztül 

lebonyolított értékesítési és beszerzési forgalmat kell - termék és bérmunkadíj bontásban – (ÁFA-

regisztrációs) partnerenként jelenteni. A jelentendő érték megegyezik azzal az értékkel, amelyet a 

rezidens vállalkozás a saját könyveiben elszámol. A bérmunka díj a hozzáadott értéket, azaz a 

feldolgozási díjat és a saját tulajdonú beépített termék értékét is tartalmazza. Ugyanitt kell jelenteni a 

mérlegben elszámolt EU-n kívüli országba történő értékesítést, ha a kiviteli vámokmányokat a cég a saját 

nevében állítja ki, de a kísérő számla a (cégcsoportba tartozó) nem rezidens partner nevében került 

kiállításra a külföldi fél részére. 

A KAFA táblában a rezidens vállalkozások külföldön bejegyzett ÁFA-regisztrációin keresztül nem 

rezidens partnerekkel lebonyolított értékesítési és beszerzési forgalmat kell - termék és bérmunkadíj 

bontásban – (ÁFA-regisztrációs) partnerenként jelenteni. A jelentendő érték megegyezik azzal az 

értékkel, amelyet a rezidens vállalkozás a saját könyveiben elszámol. 

                                                 

1 A külföldi közvetlen tőkebefektetőknek az adatszolgáltató vállalkozásban fennálló tulajdonosi részesedését érintő tranzakciók, 

valamint a kereszttulajdonos külföldi közvetlen tőkebefektetések adatszolgáltatóban megvalósult, 10%-ot el nem érő közvetlen 

tulajdonosi részesedését érintő tranzakciói 

 

2 Az adatszolgáltató külföldi közvetlen tőkebefektetésben vagy fióktelepben fennálló tulajdonosi részesedését érintő tranzakciók és 

az adatszolgáltató által kereszttulajdonolt külföldi közvetlen tőkebefektetőben megvalósult, 10%-ot el nem érő közvetlen 

tulajdonosi részesedést érintő tranzakciók 
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III. Az R38 adatszolgáltatásra kötelezett hitelintézeteknek 2012 I. negyedévi vonatkozási 

időszaktól kezdődően 00000004 kódon összesítve - összeghatártól függetlenül - jelenteniük 

kell a rezidens lakossági ügyfelek terhelés és jóváírás forgalmát is. 

 

 


