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ÁRUK
Áruforgalom
Áruforgalmi fizetések
Külkereskedelmi áruforgalom miatti átutalások, kivitt és behozott áruk ellenértéke.
Árutőzsdei forgalom
Árutőzsdei ügyletek bonyolításához szükséges - a tőzsdén letéti és margin számlákon
megjelenő - biztosítékfizetéssel kapcsolatos forgalmak. (A letéti és margin számlákon
keletkezett és hazautalt nyereséget az 53-as, a veszteség miatt kiutalt összeget a 60-as
jogcímcsoportban kell jelenteni.)
Áruforgalomhoz kapcsolódó
Áruforgalom után kapott és fizetett forgalmi visszatérítések, reklamáció miatti utólagos
bevételek és kiadások
árengedmények, visszáru ellenértéke, árkorrekció, elszámolási és egyéb
maradványösszegek visszatérítése (előleg kivételével), garancia megváltása miatti
fizetések, garanciadíjak, kártérítések, késedelmi kamatok és kötbérek, a téves fizetések
miatti korrekciós bevételek és kiadások, valamint üzletszerzői díjak, ügynöki jutalékok,
közvetítői díjak.
SZOLGÁLTATÁSOK
Építési-szerelési szolgáltatások
Javítási díj
Kapott és fizetett javítási díjak. (Az építési-szerelési szolgáltatások a 180., a
számítógép-javítási díjak a 230., a kikötőkben, repülőtereken végzett szállítóeszközjavítások díjai pedig a 110., 120., 130. jogcímeken kerülnek elszámolásra.)
Építési-szerelési szolgáltatások
A magyar export miatt a vevő által fizetett építési-szerelési díjak bevétele, illetve az
importtal összefüggő építési-szerelési költségek. Az ingatlan fenntartását célzó kiadások
és bevételek is ezen a jogcímen jelennek meg.
Kereskedelmi szolgáltatások
Bérmunkadíj
Belföldön végzett bérmunka bevétele, külföldön végeztetett bérmunka költsége.
Reexport és egyéb kereskedelmi Reexport, valamint ellenőrzési díjak (pl. minőségvizsgálat, ideértve a különféle
szolgáltatások
tanúsítványok megszerzésére fizetett díjakat.)
Fuvarozás és szállítmányozás
Személyszállítás
Utasok országok közötti szállításával kapcsolatos - menetjegy, túlsúlydíj stb. fizetések. (A tengeri hajókörutak és a célországon belüli utazás díját a 160. Magán
idegenforgalom jogcímen kell szerepeltetni.)
Árufuvardíj magyar export miatt Exportáru fuvarozásáért a külföldi fuvarozó, szállítmányozó részére fizetett, illetve a
belföldi fuvarozó külföldi megbízótól kapott díja.
Árufuvardíj magyar import
Import fuvarozásáért a külföldi fuvarozó, szállítmányozó részére fizetett, illetve a
miatt
belföldi fuvarozó külföldi megbízótól kapott díja.
Külföldi árufuvardíj
Belföldi fuvarozók külföldiektől származó, külföldi áru fuvarozásával kapcsolatos
bevételei, valamint a külföldi fuvarozók részére reexport fuvar miatt teljesített
átutalások.
Fuvarozók nemzetközi
Nemzetközi fuvarozási tevékenységet végző vállalkozások külföldi vasutaknak,
elszámolásai
légitársaságnak, illetve fuvarozóknak és szállítmányozóknak nettó elszámolás
kiegyenlítése fejében teljesített és tőlük kapott fizetései.
Egyéb szállítási díj magyar
Belföldi exportőr, illetve szállítmányozó külföldi fuvarozó részére fizetett, illetve a
export miatt
külföldi vevőtől kapott egyéb szállítási díja, valamint minden egyéb, a szállítással
összefüggő kiadás és bevétel (kikötői, repülőtéri, vasúti, közúti szolgáltatások, mint
raktározás, átrakás, újracsomagolás, ellenőrzés, fuvar ügynöki jutalékok és bizományosi
díjak).
Egyéb szállítási díj magyar
Belföldi importőr, illetve szállítmányozó által a külföldi fuvarozó részére magyar
import miatt
importáru miatt fizetett egyéb szállítási díjak. Itt kell elszámolni a külföldi eladó által,
magyar importáru miatt fizetett egyéb szállítási díjakat is.
Egyéb szállítási díj külföldi
Belföldi fuvarozók, szállítmányozók, kikötők, pályaudvarok, repülőterek stb. külföldi
áruk/reexport miatt
áru- és személyforgalommal kapcsolatos egyéb bevételei, kiadásai (pl. raktározás,
átrakás, újracsomagolás, fuvareszköz-takarítás és gyorsjavítás, fuvar, ügynöki jutalékok
és bizományosi díjak, fuvareszközbérlés személyzettel).
Fuvarozók járatellátmánya
Fuvarozók napidíjára, szállás- és dologi költségeire felvett valuta- és devizaellátmány.
Idegenforgalom
Üzleti idegenforgalom
Vállalkozások, szervezetek hivatalos utazással (pl. eladási kampány, piackutatás,
kereskedelmi tárgyalások, termelésbeindítás, kongresszusok, külföldi továbbképzések,
kiküldetés, napidíj, szállás- és dologi költség, részvételi díj) összefüggő kiadásai. Nem
része a kiadásoknak a kiutazásokhoz igénybe vett menetjegyek miatti kiadás (060.
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220.

Pénzügyi szolgáltatások
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Kommunikációs szolgáltatások
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Szabadalmi és licencdíjak
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Bérleti díj
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Egyéb üzleti, professzionális és
technikai szolgáltatások

Személyszállítás). Itt kerülnek elszámolásra a munkavállalás céljából az adott
gazdaságban egy évnél rövidebb ideig tartózkodó külföldi munkavállalók (szezonális
munkások, határmenti munkavállalók) személyes, árura és szolgáltatásokra történő
kiadásai is. E jogcímen jelennek meg az idegenforgalmi szolgáltatások értékesítésére
jogosult szervezetek (utazási irodák, szállodavállalatok, idegenforgalmi hivatalok,
egyéb tevékenységként idegenforgalommal foglalkozók) üzleti, szakmai célú
idegenforgalmi szolgáltatásból származó, a közvetítői jutalék levonásával számított
bevételei vagy kiadásai is.
Turisztika, rokonlátogatás, gyógykezelés, tanulmányút stb. célból Magyarországra
érkező külföldiek magyarországi kiadásai (szállás, étkezés, szórakozás, saját használatra
vagy ajándékozásra történő vásárlás stb.) miatt bankjegy beváltásából, eurocsekk
átutalásából, közvetlen fizetésre történő felhasználásából, illetve ügyfélkártya (Visa,
Eurocard, Mastercard stb.) felhasználásából, valamint forint bankjegy kiszállításából
származó bevételek. Az utazási irodák, szállodák, idegenforgalmi hivatalok és egyéb
tevékenységként idegenforgalommal foglalkozók, idegenforgalmi szolgáltatásból
származó, a közvetítői jutalék levonásával számított bevételei. A lakosság külföldre
utazásával kapcsolatban felmerült kiadások: a valutaváltások, utazási irodák lakossági
utakkal kapcsolatos kiadásai, valamint az ügyfélkártya felhasználásából származó
kiadások. A belföldi üdülési jog külföldire történő cseréje (pl. RCI csatlakozás és csere)
miatti fizetések, a gyógykezelés alatt állók és diákok ösztöndíj-ellátmánya, utazási
költsége és egyéb kiadásai. (A kiutazók részéről vásárolt menetjegyek miatti kiadás a
060. Személyszállítás jogcímre kerül, kivéve a célországon belüli utazást és tengeri
körutat.)
Üzleti szolgáltatások
Belföldi exportőrök által külföldi biztosítónak, illetve külföldi importőrök által belföldi
biztosítónak fizetett biztosítási díjak. (A belföldiek és külföldiek között közvetlenül
kapott és fizetett biztosítási kártérítéseket a 41. jogcímcsoportban kell jelenteni.)
Belföldi importőrök által külföldi biztosítónak, illetve külföldi exportőr által belföldi
biztosítónak fizetett biztosítási díjak. (A belföldiek és külföldiek között közvetlenül
kapott és fizetett biztosítási kártérítések a 41. jogcímen jelennek meg.)
Egyéb áruszállításhoz kapcsolódó vagyon-, felelősség-, személy- és életbiztosításból
eredő bevételek és kiadások, viszontbiztosítás miatti fizetések, a "zöldkártya"- és
rendszámegyezmény alapján történő gépkocsi felelősségbiztosítási elszámolások stb.
kiadásai és bevételei, belföldiek által külföldi biztosítónak küldött biztosítási díjak. (A
biztosítási kártérítéseket a 41. jogcímen kell jelenteni.)
Pénzügyi közvetítések miatt kapott és fizetett díjak (pl. értékpapírszámla kezelési díj,
értékpapír letétkezelési díj, brókerdíjak, árutőzsdei kereskedők jutalékai, bankköltségek,
hitellevél, bankári váltó, devizaügyletek jutalékai és díjai, faktorálási díj stb.).
Technikai és kulturális szolgáltatások
Távközlési (hang- és képátvitel, a telefon, telex, fax, sugárzási, műhold stb.), valamint
a postai és futárszolgálatok (levél-, újság-, folyóirat-, kiadvány-, csomagtovábbítás)
miatti bevételek és kiadások.
Belföldiek és külföldiek közötti számítógépes adat- és hírszolgálati tranzakciókkal adatbázis-fejlesztéssel, -tárolással, azonnali hozzáférésű idősorokkal,
adatfeldolgozással, hardver szaktanácsadással, szoftvertelepítéssel, internettel,
számítógép-karbantartással és -javítással, hírszolgálati szolgáltatásokkal (hír- és
fényképanyag átadás) - kapcsolatos fizetések, valamint a közvetlen újság- és folyóiratelőfizetések.
Eszmei javak használata után kapott és teljesített fizetések (szerzői, kiadói jogdíjak
szabadalmi díjak, névhasználati díjak, licencdíj, know-how-díj, védjegy, franchise,
goodwill, koncessziós díj stb.).
Bérleti szolgáltatás, haszonbérlet és a - pénzügyi lízingnek nem minősülő - lízing díja,
külföldön bérelt és külföldinek belföldön bérbe adott ingatlan bérleti díja, amennyiben a
bérlő nem természetes személy. (Természetes személy bérlő esetén a 160. Magán
idegenforgalom jogcím alkalmazandó. A külföldiek magyarországi, illetve a belföldiek
külföldön levő ingatlanai után járó bérleti díjakat a 32. jogcímen kell elszámolni.)
Jogi képviselettel és szaktanácsadással, reklámmal és piackutatással, kutatással és
fejlesztéssel, építészeti, mérnöki és egyéb műszaki szolgáltatásokkal, mezőgazdasági,
bányászati szolgáltatásokkal, valamint egyéb személyes, biztonsági és nyomozási
szolgáltatásokkal, fordítással és tolmácsolással, tenderdíjjal, vállalati képviselet
működési költségei és reprezentációs költségekkel, valamint minden, máshol nem
nevesített szolgáltatással (adótanácsadás, könyvvizsgálat, sírgondozás stb.) kapcsolatos
fizetések.
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Mozgófilm (mozi, videó) gyártásával, rádió- és televízió-programokkal, zenei
felvételekkel kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő - ideértve a bérletet, forgatási
díjakat, művészek fellépti díjait, közvetítési és kódolt sugárzási díjakat stb. - fizetések.
Egyéb kulturális és
Múzeumok, könyvtárak, levéltárak és egyéb művelődési, oktatási, sport és
szórakoztatási szolgáltatások
szórakoztatási tevékenységgel foglalkozó szervezetek szolgáltatásaiért kapott és fizetett
díjai (pl. tandíj).
Kormányzati szolgáltatások
Kormányzati szolgáltatások
Diplomáciai külképviseletek fenntartásával, felszerelésével, működtetésével, illetve
reprezentációval kapcsolatos költségek, valamint a katonai missziók (békefenntartó
küldetés, nemzetközi hadgyakorlatok) költségei, valamint a nagykövetségeken,
konzulátusokon kiadott vízumok, igazolások stb. miatti bevételek és kiadások.
JÖVEDELMEK
Egy évnél rövidebb ideig alkalmazottak díjazása
Egy évnél rövidebb ideig
Az évnél rövidebb ideig Magyarországon dolgozó külföldi és a külföldön dolgozó
alkalmazottak díjazása
magyar munkavállalók (pl. szezonális, illetve határvidéki cserében részt vevő
munkások) munkabér, fizetés és egyéb bérjellegű keresetei (pl. napidíj, költségtérítés,
ösztöndíj maradványának átváltása valutára, devizára, tudományos konferenciák
előadóinak tiszteletdíja stb.). Az egy éven túli munkavállalók jövedelmei esetében a
390. Munkavállalók hazautalásai jogcímet kell alkalmazni.
Közvetlen tőkebefektetések jövedelmei
Közvetlen tőkebefektetőnek fizetett osztalékok, osztalékelőlegek és egyéb felosztott
Profit, osztalék és
ingatlantulajdon után járó bérleti jövedelmek, a leányvállalatok és anyavállalatok közötti nyereségtranszferek, külföldi
belföldön lévő ingatlanának belföldi részére történő bérbeadásából eredő jövedelme, a
díj
belföldi külföldi ingatlana után kapott bérleti díja, valamint a külföldi belföldön
létrehozott, illetve belföldi külföldön létrehozott fióktelepének, telephelyének
jövedelme.
Belföldi leányvállalattal
Külföldi anya- és belföldi leányvállalat közötti hitelek miatti kamatbevételek és
kapcsolatos kamatfizetések
kiadások.
Külföldi leányvállalattal
Belföldi anya- és külföldi leányvállalat közötti hitelek miatti kamatbevételek és
kapcsolatos kamatfizetések
kiadások.
Portfólió-befektetések jövedelmei
A 10%-ot el nem érő tulajdonosi részesedés (részvény, befektetési jegy stb.) után
Tulajdonviszonyt megtestesítő
kapott és fizetett jövedelmek.
értékpapír-befektetések
osztalékai
Kötvények kamatai
Éven túli eredeti lejáratú kötvénykövetelés után kapott, illetve kötvénytartozás után
fizetett kamatok.
Pénzpiaci (egy évnél nem
Egy évnél nem hosszabb lejáratú pénzpiaci eszközök (pl. kincstárjegy, váltó) miatt
hosszabb lejáratú) eszközök
kapott és teljesített jövedelem jellegű fizetések.
kamatai
Egyéb befektetések jövedelmei
Hosszú lejáratú kölcsönök
Egy évnél hosszabb eredeti lejáratú kölcsönök és konzorciális hitelek kapott/fizetett
kamatai
kamatai.
Rövid lejáratú kölcsönök
Egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú kölcsönökkel (kamatelszámolás
kamatai
szempontjából a folyószámlahitelt is ideértve) kapcsolatos kapott/fizetett kamatok.
Egyéb hosszú befektetések
Kölcsönnek nem minősülő, egy évnél hosszabb eredeti lejáratú befektetések kapott és
jövedelmei (kamatok)
fizetett kamatai.
Egyéb rövid befektetések
Kölcsönnek nem minősülő, egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú befektetések
jövedelmei (kamatok)
kapott és fizetett kamatai.
VISZONZATLAN FOLYÓ ÁTUTALÁSOK
Munkavállalók hazautalásai
Magyarországon vagy külföldön egy évnél hosszabb ideig dolgozó vállalkozók és
alkalmazottak illetményátutalásai.
Egyéb viszonzatlan folyó
Ellenszolgáltatás nélkül pénzben teljesített átutalások, mint tagdíjfizetések, jövedelem-,
átutalások
örökösödési, ajándékozási, helyi adó, társadalombiztosítási járulék, önkormányzatnak
fizetett adók, bírság, perköltségek, óvadék, egyéb hatósági eljárás költsége,
követelésbehajtó díjazása, biztosítási kártérítés, nem kormányzati szerveknek nyújtott
adományok, valamint nem beruházási céllal ajándék, hagyaték, hozomány címén átutalt
összegek, továbbá jótékonysági szervezetek és egyházak, nonprofit intézmények,
alapítványok nem beruházási célú adományai.
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Egyéb szervezet privatizációs
bevétele
Külföldi anyavállalattól felvett
hitelek

VISZONZATLAN TŐKEÁTUTALÁSOK
Beruházási és befektetési célú viszonzatlan pénzátutalások, állami kártérítések,
jóvátételek, kormánysegélyek (pl. PHARE-program, OECD, EK segélyek), valamint a
jótékonysági szervezetek és egyházak, nonprofit intézmények, alapítványok beruházási
és befektetési célú adományai.
A hazatelepülők, illetve a kivándorlók pénzvagyonának átutalásaival kapcsolatos
fizetések.
Beváltott garancia, kezesség és egyéb pénzügyi biztosítékhoz kapcsolódó fizetések.
Beruházási céllal ajándék, hagyaték, hozomány címén átutalt összegek, valamint
jótékonysági szervezetek és egyházak, nonprofit intézmények, alapítványok beruházási
célú adományai.
ESZMEI, SZELLEMI JAVAK
Eszmei, szellemi javak (szabadalom, találmány, szerzői jog, franchise, bányászati jog
stb.) vétele és eladása. (Az eszmei javak használatáért fizetett és kapott díjak esetén a
240. Szabadalmi és licencdíjak jogcímet kell használni.)
KÖZVETLEN TŐKEBEFEKTETÉSEK
Magyarok befektetései külföldön
Magyar befektető által átutalt alaptőke, törzstőke és egyéb (pl. tőketartalék-feltöltés)
tőkebefizetések, vagy már működő vállalkozásban részesedésvásárlás, illetve külföldi
cégből történő tőkekivonás.
Belföldiek külföldön lévő ingatlan vásárlásával/eladásával kapcsolatos átutalás.
Külföldi leányvállalatnak nyújtott hitelek (tulajdonosi hitelek) nyújtása és törlesztése,
valamint egyéb veszteséget fedező átutalások, illetve azok visszafizetése miatti
forgalom.
A külföldi leányvállalattól felvett - tulajdonosi - hitelek forgalma.
Belföldi elszámolóközpont vagy anyavállalat külföldi leányvállalataival szemben cashpool, ACMS, zero-balancing stb. megállapodás miatt, központosított likviditás
menedzselés céljából történő forgalmak, illetve a kapcsolódó konverziók. A kimenő,
illetve bejövő utalások pillanatában nem állapítható meg, hogy a külföldi leányvállalat
belföldi központtal szemben fennálló eszközeiben vagy forrásaiban történt-e változás."
Külföldiek befektetései Magyarországon
Külföldi befektető által átutalt vagy készpénzben befizetett alaptőke, törzstőke és egyéb
(pl. tőketartalék-feltöltés) tőkebefizetések, vagy már működő vállalkozásban részesedés
vásárlása, illetve külföldi befektető tőkekivonása (pl. megszűnés, eladás).
Külföldiek magyarországi ingatlan vásárlásával/eladásával kapcsolatos átutalások.
Külföldiek által, az ÁPV Rt. közreműködésével végrehajtott, legalább 10%-os
tulajdonosi részesedést biztosító privatizáció miatti forgalom.
Külföldiek által, az ÁPV Rt.-n kívüli egyéb szervezet közreműködésével végrehajtott,
legalább 10%-os tulajdonosi részesedést biztosító privatizáció miatti forgalom.
Külföldi anyavállalattól kapott hitelek (tulajdonosi hitelek) felvétele és törlesztése,
valamint egyéb veszteséget fedező átutalások, illetve azok visszafizetése miatti
forgalom.
Külföldi anyavállalatnak nyújtott - tulajdonosi - hitelek forgalma.

Külföldi anyavállalatnak
nyújtott hitelek
92.
Vállalkozások külföldi
Külföldi elszámolóközponttal vagy anyavállalattal szemben cash-pool, ACMS, zeroelszámolóközponttal/anyavállalat balancing stb. megállapodás miatt, központosított likviditás menedzselés céljából
tal szembeni pozíció változása:
történő forgalmak, illetve a kapcsolódó konverziók. A kimenő, illetve bejövő utalások
pillanatában nem állapítható meg, hogy a vállalkozás külföldi központtal szemben
fennálló eszközeiben vagy forrásaiban történt-e változás.
PORTFÓLIÓ-BEFEKTETÉSEK
Követelések miatti forgalom
50.
Tulajdonviszonyt megtestesítő
Külföldiek tartozását megtestesítő, 10% tulajdoni részt el nem érő részvénycsomag,
értékpapír-követelések
részesedési jegy (szavazat nélküli részesedés) és egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő
értékpapír (befektetési jegyek) vétele/eladása.
51.
Kötvénykövetelések
Külföldiek tartozását megtestesítő kötvények, éven túli eredeti lejáratú adósságlevelek
stb. vétele/eladása, valamint a külföldiek részéről történő törlesztése.
519. Külföldi által kibocsátott forint
A külföldiek által Magyarországon vagy külföldön kibocsátott kötvények elsődleges és

másodlagos forgalma miatt teljesített fizetések."
Külföldiek tartozását megtestesítő, egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú
kincstárjegyek, kereskedelmi és pénzügyi papírok, bankári váltók, leszámítolható letéti
jegyek stb. vétele/eladása, valamint a külföldiek részéről történő törlesztése.
53.
Pénzügyi derivatíva követelések Külföldiekkel szembeni követelést megtestesítő származékos ügyletek miatti
elszámolások.
Tartozások miatti forgalom
54.
Tulajdonviszonyt megtestesítő
Belföldiek tartozását megtestesítő, 10%-ot el nem érő részvénycsomag, részesedési
értékpapír-tartozások
jegy (szavazat nélküli részesedés) és egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír
(befektetési jegyek) eladása/vétele.
548. Az ÁPV Rt. portfóliós
Külföldiek által, az ÁPV Rt. közreműködésével végrehajtott, 10%-os tulajdonosi
privatizációs bevétele
részesedést el nem érő privatizáció miatti forgalom.
549. Egyéb szervezet portfóliós
Külföldiek által, az ÁPV Rt.-n kívüli egyéb szervezet közreműködésével végrehajtott,
privatizációs bevétele
10%-os tulajdonosi részesedést el nem érő privatizáció miatti forgalom.
55.
Belföldön kibocsátott
Belföldiek tartozását megtestesítő, belföldön kibocsátott kötvények, éven túli eredeti
kötvénytartozások
lejáratú adósságlevelek stb. vétele és eladása, valamint törlesztése.
56.
Külföldön kibocsátott
Belföldiek tartozását megtestesítő, külföldön kibocsátott kötvények, éven túli eredeti
kötvénytartozások
lejáratú adósságlevelek stb. vétele és eladása, valamint törlesztése.
58.
Pénzpiaci eszköztartozások
Belföldiek tartozását megtestesítő, egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú
kereskedelmi és pénzügyi papírok, bankári váltók, leszámítolható letéti jegyek stb.
eladása, visszavétele és törlesztése.
60.
Pénzügyi derivatíva tartozások
Külföldiekkel szembeni tartozást megtestesítő származékos ügyletek miatti
elszámolások.
EGYÉB BEFEKTETÉSEK
Kereskedelmi követelések miatti forgalom
61.
Hosszú lejáratú kereskedelmi
Éven túli eredeti lejáratú, belföldiek által nyújtott kereskedelmi hitel pénzforgalom
követelések miatti forgalom
miatti változása (halasztott exportbevétel befolyása, importelőleg kifizetése).
62.
Rövid lejáratú kereskedelmi
Három hónapnál hosszabb, de egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú, belföldiek által
követelések miatti forgalom
nyújtott kereskedelmi hitel miatti pénzforgalom (halasztott exportbevétel befolyása,
importelőleg kifizetése). A három hónapnál rövidebb eredeti lejáratú kereskedelmi
hitelnyújtással kapcsolatos pénzforgalmak elszámolására a megfelelő áru- vagy
szolgáltatás jogcímek szolgálnak.
Kölcsönkövetelések miatti forgalom
63.
Nyújtott hosszú lejáratú
Éven túli eredeti lejáratú kölcsönök nyújtása/törlesztése.
kölcsönök miatti forgalom
64.
Nyújtott rövid lejáratú
Egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú kölcsönök nyújtása/törlesztése.
kölcsönök miatti forgalom
Egyéb követelések miatti forgalom
65.
Hosszú lejáratú egyéb
Az előző pontokba nem sorolt éven túli eredeti lejáratú követelések miatti forgalom.
követelések miatti forgalom
Az előző pontokba nem sorolt egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú követelések, az
66.
Rövid lejáratú egyéb
értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitelek (aktív repó), továbbá a külföldi bankkal kötött
követelések és aktív repó miatti
konverziós- és betétügyletek miatti forgalmak.
forgalom
Kereskedelmi tartozások miatti forgalom
67.
Hosszú lejáratú kereskedelmi
Éven túli eredeti lejáratú, belföldiek által kapott kereskedelmi hitel pénzforgalom miatti
tartozások miatti forgalom
változása (exportelőleg befolyása, halasztott importfizetés).
68.
Rövid lejáratú kereskedelmi
Három hónapnál hosszabb, de egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú, belföldiek által
tartozások miatti forgalom
kapott kereskedelmi hitel miatti pénzforgalom (exportelőleg befolyása, halasztott
importfizetés). A három hónapnál rövidebb eredeti lejáratú kereskedelmi hitelnyújtással
kapcsolatos pénzforgalmak elszámolására a megfelelő áru- vagy szolgáltatás jogcímek
szolgálnak.
Kölcsöntartozások miatti forgalom
69.
Felvett hosszú lejáratú
Éven túli eredeti lejáratú kölcsönök felvétele/törlesztése.
kölcsönök miatti forgalom
70.
Felvett rövid lejáratú kölcsönök Egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú hitelek felvétele/törlesztése.
miatti forgalom
Egyéb tartozások miatti forgalom
71.
Hosszú lejáratú egyéb
Az előző pontokba nem sorolt egyéb, éven túli eredeti lejáratú tartozások miatti
tartozások miatti forgalom
forgalmak.
72.
Pénzügyi lízing miatti fizetések
Külföldinek fizetett, illetve a külföldiektől kapott lízingdíjak.
73.
Rövid lejáratú egyéb tartozások Az előző pontokba nem sorolt egy évnél nem hosszabb eredeti lejáratú tartozásokkal,
és passzív repó miatti forgalom
valamint a külföldiektől értékpapír-fedezet mellett felvett hitelekkel (passzív repó)
52.

kötvény miatti forgalom:
Pénzpiaci eszköz követelések

83.

Világbanki hitelek felvétele és
törlesztése

760.

Belföldiek számlaáttételei és
egymás közti utalásai külföldi és
belföldi banknál vezetett számlák
között

kapcsolatos forgalmak.
Világbanki hitelek
Világbank által nyújtott hitelek felvétele és törlesztése.
TECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK
A külföldön számlát tartó belföldi hazai és külföldi számlái közötti átutalások, valamint
két belföldi közötti olyan átutalások, amikor egyikük számlája külföldön van, továbbá a
nettingből származó, a külföldi anyavállalattól vagy elszámolóközponttól kapott, illetve
a részére átutalt tételek.

