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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Príloha č. 5
Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky

Výkazujúca jednotka doruËí ohlásenie v dvoch vyhotoveniach a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z. 
prísluönej poboËke NBS:

a) tuzemec-právnická osoba a tuzemec-fyzická osoba - podnikate¾ do 20 dní

   po skonËení kalendárneho ötvr�roka,

b) tuzemec-fyzická osoba do 20 dní po skonËení Vzor
  kalendárneho roka. OHP(NBS) 5-96
    

Ohlásenie zriadenia a stavu úËtu v zahraniËí

Ohlásenie za ötvr�rok, rok:

Oddiel A: Charakteristika zúËastnených subjektov

Por. Ë. 1. Tuzemec - vykazujúca jednotka

1. Názov / meno:
2. I»O / rodné Ëíslo:
3. Ulica:
4. Obec: PS»:

5. OKE»: 6. Sektor SNA: 7. Právna forma:
8. »íslo devízového povolenia:

2. Cudzozemec 

9. Inötitúcia spravujúca úËet:
10. Kód krajiny ISO:

Oddiel B: Charakteristika vkladu

11. Dátum otvorenia úËtu (RR/MM):
12. »íslo úËtu:
13. Druh úËtu:
14. ÚËel otvorenia:

Stav úËtu (DD/MM/RR):
15.  - hodnota v jednotkách cudzej meny 16. Kód meny ISO:
17.  - hodnota v tis. Sk

Prírastok za sledovaný ötvr�rok (rok):
18.  - hodnota v jednotkách cudzej meny 19. Kód meny ISO:
20.  - hodnota v tis. Sk

Úbytok za sledovaný ötvr�rok (rok):
21.  - hodnota v jednotkách cudzej meny 22. Kód meny ISO:
23.  - hodnota v tis. Sk

Predkladá:
Dátum:
Zodpovedá:
Meno:
Telefón / fax:
PeËiatka:
Podpis:
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 Vysvetlivky k OHP(NBS) 5-96

  1. Meno vypĺňa fyzická osoba.
  2. Rodné číslo vypĺňa tuzemec-fyzická osoba, ak nemá IČO.
  5. OKEČ sa rozumie číselník odvetvovej klasifikácie ekonomických  činností, nevypĺňajú fyzické osoby - príloha č. 7

čas� 2.
  6. SNA sa rozumie klasifikácia ekonomických sektorov pod¾a metodiky Štatistického úradu Slovenskej republiky pre

Systém národných účtov (System of  National Accounting - SNA) - príloha č. 7 čas� 1.
  7. Právna forma - príloha č. 7 čas� 3.
  8. Uvedie sa číslo devízového povolenia na zriadenie a vedenie účtu  v zahraničí vydaného Národnou bankou

Slovenska pred zriadením tohto účtu v zahraničí, ak devízový zákon toto devízové povolenie vyžaduje.
  9. Uvedie sa názov inštitúcie, ktorá spravuje účet.
10. Kód krajiny ISO - príloha č. 7 čas� 4.
13. Druh účtu: 1. bežný, 2. terminovaný, 3. kontokorentný, 4. ostatné.
14. Účel zriadenia a vedenia účtu tuzemca

a) na úhradu preukázate¾ných prevádzkových nákladov jeho  organizačnej zložky alebo zastúpenia v zahraničí;
b) na uloženie jeho peňažných prostriedkov, ak právne prekážky platné v zahraničí bránia prevodu týchto prostriedkov

do tuzemska;
c) na úhradu poplatkov, daní a ïalších výdavkov preukázate¾ne  spojených s údržbou trvania vlastníckeho práva k tejto

nehnute¾nosti;
d) na čerpanie a splácanie úveru prijatého od cudzozemca;
e) v súvislosti s realizáciou stavebných a montážnych prác v zahraničí.

16. Kód meny ISO - príloha č. 7 čas� 5.
18.—20. Uvádza sa prírastok za štvr�rok (rok), ktorý je predmetom ohlásenia.
21.—23. Uvádza sa úbytok za štvr�rok (rok), ktorý je predmetom ohlásenia.

Poznámka: Tlačivo sa vypĺňa za každý účet samostatne.
Ak ohlásenie vybavuje iná osoba, priloží plnú moc.

Strana 1714 Zbierka zákonov č. 203/1995 Čiastka 69

Tiefenbach
Strana 1714 Zbierka zákonov è. 203/1995 Èiastka 69


