
VZOR

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Hlásenie sa vz ahuje na tuzemca alebo organiza nú zložku

cudzozemca v tuzemsku ( alej len „vykazujúca jednotka“).                       OHP (NBS) 2-04

Predkladá sa Národnej banke Slovenska do 15 dní po skon ení

kalendárneho štvr roka.

Hlásenie za štvr rok:

Oddiel A: Charakteristika subjektov
Por. . 1. Vykazujúca jednotka

1. Obchodné meno / meno a priezvisko:
2. I O / rodné íslo: 3. OKE :
4. Ulica:
5. PS : 6. Obec:

2. Cudzozemec 
7. Inštitúcia spravujúca ú et:
8. Kód krajiny:

Oddiel B: Charakteristika ú tu
  9. Dátum zriadenia ú tu:
10. íslo ú tu:
11. Druh ú tu:
12. Stav ú tu ku d u:
13.  - v jednotkách cudzej meny 14. Kód meny:
15.  - v tis. Sk
16. Prírastok za sledovaný štvr rok:
17.  - v jednotkách cudzej meny 18. Kód meny:
19.  - v tis. Sk
20. Ú el prírastku:

21. Úbytok za sledovaný štvr rok:
22.  - v jednotkách cudzej meny 23. Kód meny:
24.  - v tis. Sk
25. Ú el úbytku:

Vykazujúca jednotka:

Dátum:

Meno a priezvisko

osoby zodpovednej za správnos  údajov:

Telefón / fax:

Odtla ok pe iatky:

Podpis:

Hlásenie o zriadení ú tu a stave ú tu v zahrani í

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


Metodika na vypracúvanie hlásenia OHP (NBS) 2–04

r. 1 Pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza obchodné meno, pri fyzickej osobe
sa uvádza meno a priezvisko.

r. 2 Pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza IČO, pri fyzickej osobe sa uvádza
rodné číslo.

r. 3 Uvádza sa kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (ďalej len „OKEČ“). Vypĺňa sa pri
právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi podľa osobitného predpisu.2)

r. 7 Uvedie sa názov inštitúcie, ktorá spravuje účet v zahraničí.
r. 8 Kódom krajiny sa rozumie číselník kódov krajín podľa medzinárodnej normy ISO 3166 uvedenej v prí-

lohe č. 9 prvej časti. Použije sa dvojmiestny alfabetický kód.
r. 11 Druh účtu: bežný, termínovaný, kontokorentný, ostatné.
r. 12 Stav účtu ku dňu: uvedie sa dátum k vykazujúcemu štvrťroku (31. marec, 30. jún, 30. september,

31. december).
r. 14 Kódom meny sa rozumie číselník kódov peňažných mien podľa medzinárodnej normy ISO 4217

uvedenej v prílohe č. 9 druhej časti. Použije sa trojmiestny alfabetický kód.
r. 16 Uvedie sa prírastok za štvrťrok, ktorý je predmetom hlásenia.
r. 18 Obdobne ako riadok 14.
r. 20 Účel prírastku – uvedie sa prevažujúci účel prírastku na účte v zahraničí:

a) inkasá za vývoz tovaru,
b) inkasá za vývoz služieb,
c) inkasované výnosy (úroky, dividendy a pod.),
d) inkasá za predaj zahraničných cenných papierov,
e) inkasá za predaj cenných papierov, ktorých emitentom je slovenský subjekt,
f) čerpanie úveru od zahraničného subjektu,
g) inkasá za splátky úverov poskytnutých zahraničnému subjektu,
h) iné – (vyšpecifikuje sa).

r. 21 Uvedie sa úbytok za štvrťrok, ktorý je predmetom hlásenia.
r. 23 Obdobne ako riadok 14.
r. 25 Účel úbytku – uvedie sa prevažujúci účel úbytku na účte v zahraničí:

a) platby za dovoz tovaru,
b) platby za dovoz služieb,
c) platené výnosy (úroky, dividendy a pod.),
d) platby za nákup zahraničných cenných papierov,
e) platby za nákup cenných papierov, ktorých emitentom je slovenský subjekt,
f) platby za splátky úveru, ktorý poskytol zahraničný subjekt,
g) poskytnutie úveru zahraničnému subjektu,
h) iné – (vyšpecifikuje sa).

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každý účet samostatne.

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk

