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BA0032Kód: TRANSMLPAkronym:

4.0 PlatnýStav: 01.01.2000Platnost od:
ČNBZdroj: ing.Boušková / odb. 61Garant:
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S_VSE

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Verze:

Vybrané zahraniční mimobankovní subjekty

Zahranič.vláda, zahranič.centrální banka, MMF, Světová banka

Zahraniční banka

Jiný nerezident

Rezident

Vybrané subjekty devizových vztahů

Kód Název položky

Hlavní ředitelství, mateřská společnost, velký akcionář
(min. 10% podílu kmenového jmění), společnosti k nim se
vztahující, společnosti s nimi spojené, filiálky, přidružené
společnosti transaktora, podniky nebo společnosti s velkou
účastí.

Zahraniční vláda, zahraniční centrální banka, Mezinárodní
měnový fond, Světová banka

Zahraniční banka

Nerezident je ekonomický subjekt, který působí v zahraničí,
tj. na hospodářském teritoriu jiné země, déle než 1 rok. Za
nerezidenta je rovněž považován: - subjekt, který je
oddělenou částí institucionální jednotky v ČR, ale působí
déle než 1 rok mimo území ČR (např. pobočky peněžních a
pojišťovacích společností nebo výrobních podniků, tj. i
závody českých podniků umístěné a hospodařící na území SR);
- mezinárodní organizace, která působí na území ČR déle než
1 rok, má však statut svrchovanosti - tj. byla založena a
funguje podle uzavřených státních dohod a její členové jsou
z různých zemí (např. zastupitelské úřady jiných zemí ap.);
- ekonomický subjekt, který je vlasníkem budov a pozemků na
jiném území než ČR.

Rezident je ekonomický subjekt (organizace i fyzická osoba),
která vyrábí, poskytuje služby, zabývá se financováním,
pojišťováním, přerozdělováním prostředků, nebo vystupuje
jako spotřebitel na hospodářském teritoriu dané země (ČR)
alespoň 1 rok. Za rezidenta se rovněž považuje: - subjekt,
který působí mimo ČR, ale podle mezinárodní dohody je
umístěný na území, nad kterým má výhradní právo ČR (např.
ambasády České republiky v zahraničí); - občané, kteří na
krátké období (méně než 1 rok) vycestovali do zahraničí za
prací či z jiných důvodů (obchodníci, sportovci, umělci,
studenti, turisti ap.); - subjekt (organizace nebo fyzická
osoba), který je vlastníkem některých budov a pozemků na
území České republiky;

Celkem vybrané subjekty devizových vztahů

Subjekty devizových vztahůNázev:

P0032 Subjekt devizových vztahů
Použití číselníku v parametrech:

Vybrané typy subjektů, mezi nimiž může docházet k devizovým vztahům.
Charakteristika:

Poznámka:
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KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU

Verze StavKód Členění

BA0032

Název členění

Kód: Subjekty devizových vztahůNázev:

CVSE Členění pro vybrané subjekty devizových vztahů 1.0 20 01.01.2000

Platnost od
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CVSEKód: CVSEAkronym:
Členění pro vybrané subjekty devizových vztahůNázev:

Subjekty devizových vztahůPro Číselník:
Charakteristika:
BA0032

Položky:
S_VSE - Vybrané subjekty devizových vztahů
    1 - Vybrané zahraniční mimobankovní subjekty
    2 - Zahranič.vláda, zahranič.centrální banka, MMF, Světová banka
    3 - Zahraniční banka
    4 - Jiný nerezident
    5 - Rezident

Kód - Název

1.0 PlatnýStav: *********Platnost od
Zdroj:  / Garant:
Verze:
Poznámka:

 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU
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KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0032

Název domény

Kód: Subjekty devizových vztahůNázev:

D_S_VSE1 Vybrané subjekty devizových vztahů 1.0 20 01.01.2000

Platnost od
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D_S_VSE1Kód:
D_S_VSE1Akronym:

1.0 PlatnýStav: 01.01.2000Platnost od:
Zdroj:  / Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:
Poznámka:

Odvozena z číselníku:
BA0032 - Subjekty devizových vztahů

Vybrané subjekty devizových vztahůNázev:
Charakteristika:

Součtová položka k doméně:
Položka Členění �S_VSE - Vybrané subjekty devizových vztahů CVSE �

Výčet položek domény:
Položka
1 - Vybrané zahraniční mimobankovní subjekty
2 - Zahranič.vláda, zahranič.centrální banka, MMF, Světová banka
3 - Zahraniční banka
4 - Jiný nerezident
5 - Rezident
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