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Zbierka zákonov è. 332/2012

Èiastka 84

Príloha
k opatreniu è. 332/2012 Z. z.
Časť 1
Príloha č. 1 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

DEV (NBS) 1 – 12
Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia

IČO

Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska
do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

rok

mesiac deň

OKRES

HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
Hlásenie predkladané tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku (ďalej len "vykazujúca jednotka"), na ktorého sa
vzťahuje povinnosť ohlásiť údaje týkajúce sa aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom (ďalej len "zahraničný subjekt")
okrem aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, a ktorého zahraničné aktíva alebo pasíva majú k dátumu zostavenia
hlásenia hodnotu 2 000 000,- eur a viac.

Vykazujúca jednotka
Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky

OBCHODNÉ
MENO:
SÍDLO:
OBEC A PSČ:

Číslo telefónu:

OKRES:

Číslo faxu:

Člen štatutárneho
orgánu:

E-mailová adresa:

Číslo telefónu:

I. Mesačné hlásenie
Predkladané hlásenie

aktíva

pasíva

A

Štatistická klasifikácia ekonomickej činnosti

B

NACE (4-miestny kód)

Splatený podiel priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky (peňažný a nepeňažný)
vrátane vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (pasíva)

C

Podiel v %

Sídlo zahraničného subjektu
alfabetický kód krajiny
(2-miestny)

Hodnota v eurách

Podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí (aktíva)
Podiel v %

D

Sídlo zahraničného subjektu
alfabetický kód krajiny
(2-miestny)

Hodnota v eurách

NACE zahraničného subjektu
(4-miestny kód)

II. Štvrťročné hlásenie
Počet listov hlásenia

Meno a priezvisko
Dátum odoslania

vyhotoviteľa

Podpis vyhotoviteľa

Odtlačok pečiatky vyhotoviteľa
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III. Rozpis majetkovej účasti, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedeliteľného
fondu) z kapitálových vkladov a emisného ážia
(z riadkov číslo 115, 116, 204a, 211, 212 častí 2 a 3 tohto hlásenia)
Číslo riadku

Dátum zvýšenia,
zníženia
rok/mesiac

hodnota v tis. eur

kód krajiny

hodnota v tis. eur

kód krajiny

NACE
prijímateľa
kapitálu

1

2

3

4

5

6

7

IV. Poznámky

Zvyšujúce aktíva, pasíva

Znižujúce aktíva, pasíva

