VZOR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Hlásenie sa vzahuje na tuzemca alebo organizaènú zloku
cudzozemca v tuzemsku (ïalej len vykazujúca jednotka).
Predkladá sa Národnej banke Slovenska do 15 dní po skonèení
kalendárneho roka.

OHP (NBS) 2-01

Hlásenie o zriadení úètu a stave úètu v zahranièí
Hlásenie za rok
Oddiel A: Charakteristika subjektov
Por. è.

1. Vykazujúca jednotka

1.

Obchodné meno/meno a priezvisko:

2.

IÈO/rodné èíslo:

4.

Ulica:

5.

PSÈ:

3.
6.

OKEÈ:

Obec:

2. Cudzozemec
7.

Intitúcia spravujúca úèet:

8.

Kód krajiny:

Oddiel B: Charakteristika úètu
9.

Dátum zriadenia úètu:

10.

Èíslo úètu:

11.

Druh úètu:

12.

Stav úètu ku dòu:

13.

 v jednotkách cudzej meny

15.

 v tis. Sk

16.

Prírastok za sledovaný rok:

17.

 v jednotkách cudzej meny

19

 v tis. Sk

20.

Úèel prírastku:

21.

Úbytok za sledovaný rok:

22.

 v jednotkách cudzej meny

24.

 v tis. Sk

25.

Úèel úbytku:

Osoba zodpovedná za vypracovanie hlásenia:
(meno, priezvisko, podpis)
Èíslo telefónu:
Èíslo faxu:
Dátum vyhotovenia:
Odtlaèok peèiatky vykazujúcej jednotky:

14. Kód meny:

18. Kód meny:

23. Kód meny:

Metodika na vypracúvanie hlásenia OHP (NBS) 2  01
V riadku 1 sa uvádza obchodné meno právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a alebo meno a priezvisko fyzickej
osoby.
V riadku 2 sa uvádza identifikaèné èíslo právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a alebo rodné èíslo fyzickej osoby.
V riadku 3 sa uvádza OKEÈ, ktorým sa rozumie kód odvetvovej klasifikácie ekonomických èinností.
V riadkoch 4 a 6 sa uvádzajú údaje o adrese sídla alebo miesta podnikania právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a alebo adresa trvalého bydliska fyzickej osoby.
V riadku 7 sa uvádza názov intitúcie, ktorá spravuje úèet vykazujúcej jednotky v zahranièí.
V riadku 8 sa uvádza dvojmiestny alfabetický kód krajiny intitúcie, ktorá spravuje úèet vykazujúcej jednotky v zahranièí, pod¾a èíselníka kódov krajín a medzinárodných organizácií uvedeného v prílohe è. 8.
V riadku 9 sa uvádza dátum zriadenia úètu v zahranièí vykazujúcou jednotkou.
V riadku 11 sa uvádzajú druhy úètov, ktoré si vykazujúca jednotka zriadila v zahranièí (bený, termínovaný, kontokorentný, ostatné).
V riadku 12 sa uvádza dátum posledného dòa roka, ku ktorému sa vypracúva hlásenie.
V riadkoch 14 a 18 sa uvádza dvojmiestny alfabetický kód peòaných mien pod¾a èíselníka kódov peòaných mien
uvedeného v prílohe è. 9.
V riadkoch 16, 17 a 19 sa uvádza prírastok na úète zriadenom vykazujúcou jednotkou v zahranièí za vykazujúci rok.
V riadku 20 sa uvádza pecifikácia prevaujúceho úèelu prírastku na úète zriadenom vykazujúcou jednotkou v zahranièí, napríklad
a) inkasá za vývoz tovaru,
b) inkasá za vývoz sluieb,
c) inkasované výnosy (úroky, dividendy),
d) inkasá za predaj zahranièných cenných papierov,
e) inkasá za predaj cenných papierov, ktorých emitentom je slovenský subjekt,
f) èerpanie úveru od zahranièného subjektu,
g) inkasá za splátky úverov poskytnutých zahraniènému subjektu,
h) iné  (vypecifikuje sa).
V riadkoch 21, 22 a 24 sa uvádza úbytok z úètu pecifikácia prevaujúceho úèelu prírastku na to zriadenom vykazujúcou jednotkou v zahranièí za vykazujúci rok.
V riadku 25 sa uvádza pecifikácia prevaujúceho úèelu úbytku z úètu zriadeného vykazujúcou jednotkou v zahranièí, napríklad
a) platby za dovoz tovaru,
b) platby za dovoz sluieb,
c) platené výnosy (úroky, dividendy),
d) platby za nákup zahranièných cenných papierov,
e) platby za nákup cenných papierov, ktorých emitentom je slovenský subjekt,
f) platby za splátky úveru, ktorý poskytol zahranièný subjekt,
g) poskytnutie úveru zahraniènému subjektu,
h) iné  (vypecifikuje sa).
Poznámka: Hlásenie sa vypåòa za kadý úèet zriadený vykazujúcou jednotkou v zahranièí samostatne.

