
 

 

 

PLATOBNÉ KÓDY PRE CEZHRANIČNÉ PLATBY CEZ SIEŤ SWIFT 

Klasifikácia Kód Účel Stručný opis 

I. Príjmy a platby v súvislosti s tovarmi, službami, výnosmi a prevodmi 

Dovoz – vývoz 

GDE Predaj tovaru (vývozy 

v hodnote FOB) 

Všetky príjmy za vývoz a spätný vývoz tovaru 

medzi rezidentmi a nerezidentmi bez ohľadu na 

čas naloženia tovaru a typ vyrovnania. 

GDI Dovezený tovar 

(dovozy v hodnote CIF) 

Všetky platby za vývoz a spätný vývoz tovaru 

medzi rezidentmi a nerezidentmi bez ohľadu na 

čas naloženia tovaru a typ vyrovnania. 

Preprava a cestovanie 

STS Námorná preprava Služby prepravy osôb, tovaru a nákladu po mori a 

iné doplnkové služby. 

ATS Letecká preprava Prepravné služby poskytované leteckými 

spoločnosťami v súvislosti s prepravou osôb, 

tovaru a nákladu a iné doplnkové služby. 

OTS Iné spôsoby prepravy 

(vrátane poštových a 

kuriérskych služieb) 

Príjmy a platby medzi rezidentmi a nerezidentmi 

v súvislosti s cestnou prepravou, potrubnou 

prepravou a inými typmi prepravy a poštovými a 

kuriérskymi službami. 

STR Cestovanie Cestovanie zahŕňa cesty na rekreačné, zdravotné 

(lekárske) a vzdelávacie účely, návštevy rodiny a 

služobné cesty, lokálnu prepravu, hotely, 

reštaurácie, platby školného, poplatky za skúšky, 

platby cestovným agentúram za rezerváciu pri 

zájazdoch do zahraničia. 

Zahraničné služby 

GMS Služby spracovania, 

opravy a údržby 

tovaru 

Výrobné služby zahŕňajú spracovanie, montáž, 

označovanie, balenie a servis tovaru vykonávané 

podnikmi, ktoré nie sú vlastníkmi predmetného 

tovaru. 

SCO Stavebná činnosť Výstavba, rekonštrukcia, oprava alebo prístavba 

stálych aktív, ako sú objekty, pozemky a 

príslušenstvo vrátane inštalačných a montážnych 

prác, prípravy staveniska a všeobecnej výstavby, 

ceny stavebných prác, opráv a údržby objektov, 

ako aj nájmu a potrebného vybavenia a 

zariadenia. 
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 INS Poisťovacie služby Poskytovanie rôznych typov poistenia tovaru, 

životného poistenia a cestovného poistenia a 

zaistenia nerezidentmi alebo pre nich a poistné 

plnenia 
 FIS Finančné služby Explicitné poplatky, ktoré nevyžadujú osobitný 

výpočet, vrátane poplatkov za vklady, pôžičky, 

jednorazové záruky, poplatkov za predčasné 

alebo omeškané platby alebo penále, poplatkov 

za vedenie účtov, poplatkov za akreditívy, za 

služby spojené s kreditnými kartami, provízií a 

poplatkov za finančný lízing, faktoring, poistenie 

a zúčtovanie platieb. 
 IPC Licenčné poplatky za 

používanie práv 

duševného vlastníctva 

Evidencia príjmov alebo platieb súvisiacich s 

poplatkami za používanie práv duševného 

vlastníctva ako sú patenty, ochranné známky, 

autorské práva, know-how, priemyselné procesy 

a vzory vrátane obchodných tajomstiev a franšíz. 

 TCS Telekomunikačné 
služby 

Telekomunikačné služby zahŕňajú prenos zvuku, 

obrázkov a iných informácií cez telefónne, 

telexové, telegrafické, rozhlasové a televízne 

káble a vysielanie, satelitné, elektronické, 

mailové a faxové služby vrátane služieb 

podnikových sietí, telekonferenčných služieb a 

podporných služieb. 

 ITS Počítačové služby Počítačové služby zahŕňajú služby súvisiace s 

počítačovým hardvérom a/alebo softvérom a 

služby spracovania údajov. 

 IFS Informačné služby Informačné služby zahŕňajú služby tlačových 

agentúr, databázové služby poskytované online 

alebo prostredníctvom magnetických, optických 

alebo tlačených nosičov a webové vyhľadávacie 

portály. 
 RDS Služby výskumu a 

vývoja 
Služby súvisiace so základným výskumom, 

aplikovaným výskumom a experimentálnym 

vývojom nových výrobkov a procesov. 

 PMS Odborné konzultačné 

služby a konzultačné 

služby v oblasti 

riadenia 

Patria sem právne služby, účtovné služby, 

konzultačné služby v oblasti riadenia, manažérske 

služby, služby v oblasti vzťahov s verejnosťou, 

reklamné služby, služby trhových prieskumov a 

prieskumov verejnej mienky. 
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 TTS Technické, obchodné a 

iné podnikové služby 

Patria sem architektonické, inžinierske, vedecké a 

iné technické služby, úprava odpadov a 

odstraňovanie znečistenia, poľnohospodárske a 

banské služby, služby operatívneho lízingu, 

obchodné služby a iné podnikové služby inde 

nezahrnuté. 

 PRS Osobné, kultúrne, 

audiovizuálne a 

rekreačné služby 

Osobné, kultúrne, audiovizuálne a rekreačné 

služby zahŕňajú vzdelávacie služby, zdravotné 

služby, služby v oblasti pamiatok, rekreačné 

služby a iné osobné služby. 

Klasifikácia Kód Účel Stručný opis 

Zahraničná majetková 

účasť a zisky 

IGD Dividendy v rámci 
skupiny 

Patria sem príjmy a platby vo forme dividend 

do/zo zahraničia, ktoré investori–rezidenti 

dostávajú z podnikov v zahraničí, v ktorých majú 

vyšší ako 10 % obchodný podiel. Ak presná výška 

obchodného podielu nie je známa, transakcia v 

rámci skupiny sa akceptuje. 

IID Úrok zo záväzkov 

v rámci skupiny 

Evidencia úrokov ako investičných výnosov z 

externého finančného majetku, ktoré investori–

rezidenti dostávajú z podnikov v zahraničí, v 

ktorých majú vyšší ako 10 % obchodný podiel. Ak 

presná výška obchodného podielu nie je známa, 

transakcia v rámci skupiny sa akceptuje. 

PIP Zisky z islamských 

nástrojov 

V zmysle definícií islamského bankovníctva, napr. 

sukuky. 

PRR Zisky alebo nájomné z 
nehnuteľností 

Nájomné sa týka príjmov z prenechania 

prírodných zdrojov k dispozícii inštitucionálnemu 

subjektu, ktorý nie je rezidentom. 

DOE Dividendy z akcií iné 

ako v rámci skupiny 

Patria sem príjmy a platby do/zo zahraničia vo 

forme dividend, ktoré investori–rezidenti 

dostávajú z podnikov v zahraničí, 
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   v ktorých majú nižší ako 10 % obchodný podiel, 

alebo ktoré nepatria do tej istej skupiny. 

ISH Výnosy z akcií 

investičných fondov 

Investičné výnosy pripadajúce na akcionárov 

fondov spoločného investovania vrátane 

vzájomných investičných fondov a podielových 

fondov. 

ISL Úroky z cenných 

papierov nad jeden 

rok 

Úroky rezidentov z držby cenných papierov so 

splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydaných 

nerezidentmi, a naopak. 

ISS Úroky z cenných 

papierov do jedného 

roka 

Úroky rezidentov z držby cenných papierov so 

splatnosťou kratšou ako jeden rok vydaných 

nerezidentmi, a naopak. 

IOL Výnosy z pôžičiek Úroky z pôžičiek medzi podnikmi, ktoré nepatria 

do tej istej skupiny. 

IOD Výnosy z vkladov Príjmy výnosov z účtov rezidentov vo finančných 

inštitúciách–nerezidentoch a platby výnosov z 

účtov nerezidentov vo finančných inštitúciách–

rezidentoch. 

Štátny sektor 

GOS Tovary a služby 

štátnych orgánov – 

veľvyslanectvá a pod. 

Patria sem všetky transakcie týkajúce sa tovarov a 

služieb uskutočňované subjektmi ako sú 

veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské základne a 

medzinárodné organizácie s rezidentmi 

ekonomík, v ktorých sa tieto subjekty nachádzajú. 

GRI Dane z príjmov, clá, 

kapitálové transfery a 

pod. týkajúce sa 

štátnych orgánov. 

Transferové príjmy a platby od bahrajnských 

štátnych orgánov rezidentom a od nerezidentov v 

súvislosti s daňami z výrobkov, príjmov, bohatstva 

a kapitálových ziskov, s dotáciami na výrobky, 

sociálnymi príspevkami, sociálnymi dávkami, 

investičnými grantmi a darmi. 

Osobné 

CHC Charitatívne príspevky 

(charita a pomoc) 

Humanitárna pomoc, vojenská pomoc, príspevky 

medzinárodným organizáciám okrem pôžičiek, a 

to v peňažnej alebo nepeňažnej forme, medzi 

vládami rôznych krajín, alebo vládami a 

medzinárodnými organizáciami 

FAM Podpora pre rodiny 
(sumy poukazované 
pracovníkmi) 

Osobné transfery rezidentských domácností 
migrantov do alebo z rezidentských domácností. 
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 SAL Platy a mzdy 

zamestnancov 

Platy a mzdy vyplácané podnikmi–rezidentmi 

zamestnancom–nerezidentom za prácu vykonanú 

v priebehu daného účtovného obdobia. 

 PPA Kúpa nehnuteľností v 

zahraničí od 

rezidentov 

Reálna hodnota nehnuteľného majetku pri jeho 

kúpe rezidentmi v zahraničí alebo pri jeho 

likvidácii. 

 PPL Kúpa nehnuteľností v 

Bahrajne od 

nerezidentov 

Reálna hodnota nehnuteľného majetku pri jeho 

kúpe nerezidentmi v Bahrajne alebo pri jeho 

likvidácii. 

Klasifikácia Kód Účel Stručný opis 

II. Aktíva 

Toky priamych 

zahraničných investícií 

(PZI) – nadobudnutie a 

likvidácia akcií a 

cenných papierov 

rezidentmi v zahraničí 

(podiel nad 10 %) 

CEA Akcie akciových a 

investičných fondov 

od rezidentov pri 

založení novej 

spoločnosti v 

zahraničí, majetková 

účasť rezidentov pri 

fúzii alebo akvizícii 

spoločností v zahraničí 

a účasť rezidentov na 

zvýšení základného 

imania prepojených 

spoločností v zahraničí 

Založenie pobočky alebo spoločnosti v zahraničí, 

akvizícia existujúceho subjektu v zahraničí, predaj 

alebo kúpa ďalších akcií s 10 % alebo vyšším 

podielom na základom imaní v zahraničí, alebo 

likvidácia predchádzajúcej investície. Ak presná 

výška obchodného podielu nie je známa, 

transakcia v rámci skupiny sa akceptuje. 

DSF Dlhové nástroje, 

zahraničné cenné 

papiere v rámci 

skupiny 

Dlhopisy, ktoré priamy investor – rezident 

poskytne svojmu podniku priamej investície v 

zahraničí, alebo ich splatenie a dlhopisy, ktoré 

podnik priamej investície – nerezident poskytne 

priamemu investorovi – rezidentovi, alebo ich 

splatenie. Ak presná 



 

 

 

   výška účasti nad 10 % nie je známa, transakcia v 

rámci skupiny sa akceptuje. 

REL Reverzný majetkový 

podiel v Bahrajne 

Reverzná majetková účasť (zahraničnej 

spoločnosti, do ktorej predtým bahrajnská 

spoločnosť investovala vo výške najmenej 10 % 

podielu) v rozsahu menšom ako 10 % základného 

imania priameho investora –  rezidenta, alebo jej 

likvidácia. 
RDL Reverzné dlhové 

nástroje v Bahrajne 
Dlhopisy a pôžičky od zahraničnej spoločnosti, do 

ktorej predtým bahrajnská spoločnosť 

investovala vo výške najmenej 10 % majetkového 

podielu, poskytnuté jej priamemu investorovi – 

rezidentovi, alebo ich splátky. 

Toky portfóliových 

investícií – 

nadobudnutie a 

likvidácia akcií a 

cenných papierov 

rezidentmi v 

zahraničí (podiel pod 

10 %) 

FSA Majetková účasť v 

neprepojených 

spoločnostiach v 

zahraničí iná ako akcie 

investičných fondov 

Kúpa alebo nadobudnutie majetkových podielov 

rezidentmi v spoločnostiach – nerezidentoch s 

účasťou menšou ako 10 %, alebo v 

neprepojených spoločnostiach, ktoré nepatria do 

tej istej skupiny spoločností, ak výška účasti nie je 

známa. 

FIA Akcie zahraničných 

investičných fondov 

Podniky kolektívneho investovania, cez ktoré 

investori združujú finančné prostriedky na 

investovanie do finančných a nefinančných aktív, 

ako sú vzájomné investičné fondy a podielové 

fondy. 

DSA Kúpa a predaj 

zahraničných dlhových 

cenných papierov pri 

neprepojených 

spoločnostiach – do 

jedného roka 

Cenné papiere vydané nerezidentmi, napr. 

dlhopisy, pokladničné poukážky, komerčné 

papiere, bankové avaly obchodované na 

organizovaných trhoch za trhové ceny so 

splatnosťou kratšou ako rok v spoločnostiach s 

majetkovou účasťou nižšou ako 10 %, alebo ktoré 

nepatria do tej istej skupiny spoločností, ak výška 

účasti nie je známa. 

DLA Kúpa a predaj 

zahraničných dlhových 

cenných papierov pri 

neprepojených 

spoločnostiach – nad 

jeden rok 

Cenné papiere vydané nerezidentmi, napr. 

dlhopisy, pokladničné poukážky, komerčné 

papiere, bankové avaly obchodované na 

organizovaných trhoch za trhové ceny so 

splatnosťou dlhšou ako rok v spoločnostiach s 

majetkovou účasťou nižšou ako 10 %, alebo ktoré 

nepatria do tej istej skupiny spoločností, ak výška 

účasti nie je známa. 

FDA Finančné deriváty v 

zahraničí 

Transakcie rezidentov s finančnými derivátmi 

nerezidentov podľa výsledného zisku alebo straty 

(marže) 
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   pri vysporiadaní vlastníctva, bez podkladového 

nástroja. 

Pôžičky – splátky a 

prevody pôžičiek a 

vkladov rezidentmi v 

zahraničí 

DLF 
Dlhové nástroje, 

pôžičky v rámci 

skupiny, vklady v 

zahraničí (podiel nad 

10 %) 

Pôžičky a úvery, ktoré priamy investor – rezident 

poskytne svojmu podniku priamej investície v 

zahraničí, alebo ich splatenie a dlhopisy, ktoré 

podnik priamej investície – nerezident poskytne 

priamemu investorovi – rezidentovi, alebo ich 

splatenie (transakcie v rámci finančných inštitúcií 

sú vylúčené). Ak presná výška účasti nad 10 % nie 

je známa, transakcia v rámci skupiny sa 

akceptuje. 

AFA Príjmy alebo platby z 

osobných bankových 

účtov alebo vkladov 

rezidentov v zahraničí 

Všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby 

rezidentov z účtov vedených v bankách v 

zahraničí 

SLA Pôžičky – čerpanie 

alebo splátky pôžičiek 

poskytnutých 

nerezidentom – 

krátkodobé 

Všetky čerpania alebo splátky pôžičiek 

poskytnutých nerezidentom so splatnosťou do 

jedného roka v prípade spoločností s majetkovou 

účasťou nižšou ako 10 %, alebo spoločností 

nepatriacich do tej istej skupiny, ak výška účasti 

nie je známa. 

LLA Pôžičky – čerpanie 

alebo splátky pôžičiek 

poskytnutých 

nerezidentom – 

dlhodobé 

Všetky čerpania alebo splátky pôžičiek 

poskytnutých nerezidentom so splatnosťou 

dlhšou ako jeden rok v prípade spoločností s 

majetkovou účasťou vyššou ako 10 %, alebo 

spoločností nepatriacich do tej istej skupiny, ak 

výška účasti nie je známa. 

LEA Zahraničný lízing Zahraničné lízingy, teda lízingové zmluvy 

nerezidentov s rezidentmi. 

RFS Spätný odkup 

zahraničných cenných 

papierov 

Zmluvy o spätnom odkupe cenných papierov 

vydaných nerezidentmi. 

TCR Pohľadávky a splatné 

preddavky z 

obchodného styku 

Dodávateľské úvery poskytnuté dodávateľmi 

tovaru a služieb svojim zákazníkom a preddavky 

za rozpracované alebo ešte nerealizované 

zákazky vo forme platieb vopred od zákazníkov za 

ešte nedodané tovary a služby. 
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Klasifikácia Kód Účel Stručný opis 

III. Pasíva 

Toky priamych 

zahraničných investícií 

(PZI) – nadobudnutie a 

likvidácia akcií a 

cenných papierov 

rezidentmi v Bahrajn 

(podiel nad 10 %) 

CEL Akcie akciových a 

investičných fondov 

od nerezidentov pri 

založení novej 

spoločnosti v 

Bahrajne, majetková 

účasť nerezidentov pri 

fúzii alebo akvizícii 

spoločností v Bahrajne 

a účasť nerezidentov 

na zvýšení základného 

imania prepojených 

spoločností v Bahrajne 

Založenie pobočky alebo inej právnickej osoby v 

Bahrajne alebo zrušenie investície priamym 

investorom – nerezidentom. Majetková účasť 

nad 10 %. Akvizícia existujúceho subjektu v 

Bahrajne s majetkovou účasťou najmenej 10 % 

alebo likvidácia predchádzajúcej investície 

priamym investorom – nerezidentom. Kúpa alebo 

predaj ďalších akcií podniku priamej investície, 

ktorý je rezidentom v Bahrajne, alebo likvidácia 

predchádzajúcej investície. 

LDS Dlhové nástroje – 

cenné papiere v rámci 

skupiny v Bahrajne 

Dlhopisy, ktoré priamy investor – nerezident 

poskytne svojmu podniku priamej investície v 

Bahrajne, alebo ich splatenie a dlhopisy, ktoré 

podnik priamej investície – rezident poskytne 

priamemu investorovi – nerezidentovi, alebo ich 

splatenie. Ak presná výška účasti nad 10 % nie je 

známa, transakcia v rámci skupiny sa akceptuje. 

REA Reverzný majetkový 

podiel v zahraničí 

Reverzná majetková účasť (spoločnosti v 

Bahrajne, do ktorej predtým zahraničná 

spoločnosť investovala vo výške najmenej 10 % 

podielu) v rozsahu menšom ako 10 % základného 

imania priameho investora – nerezidenta, alebo 

jej likvidácia. 

RDA Reverzné dlhové 
nástroje v zahraničí 

Dlhopisy a pôžičky od spoločnosti v Bahrajne, do 

ktorej predtým zahraničná spoločnosť 

investovala vo výške najmenej 10 % podielu, 

poskytnuté jej priamemu investorovi – 

nerezidentovi, alebo ich splátky. 

Toky portfóliových 

investícií – 

nadobudnutie 

FSL Majetková účasť iná 

ako akcie investičných 

fondov v 

neprepojených 

Kúpa alebo nadobudnutie majetkových podielov 

nerezidentmi v spoločnostiach – rezidentoch s 

účasťou menšou ako 10 %, alebo v 

neprepojených spoločnostiach, ktoré nepatria do 

tej istej 
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a likvidácia akcií a 

cenných papierov 

rezidentmi v Bahrajne 

(podiel nad 10 %) 

 spoločnostiach v 
Bahrajne 

skupiny spoločností, ak výška účasti nie je známa. 

FIL Akcie investičných 

fondov v Bahrajne 

Podniky kolektívneho investovania, cez ktoré 

investori združujú finančné prostriedky na 

investovanie do finančných a nefinančných aktív, 

ako sú vzájomné investičné fondy a podielové 

fondy. 

DSL Kúpa a predaj 

zahraničných dlhových 

cenných papierov 

vydaných rezidentmi 

pri neprepojených 

spoločnostiach – do 

jedného roka 

Cenné papiere vydané rezidentmi, napr. dlhopisy, 

pokladničné poukážky, komerčné papiere, 

bankové avaly obchodované na organizovaných 

trhoch za trhové ceny so splatnosťou kratšou ako 

rok v spoločnostiach s majetkovou účasťou 

nižšou ako 10 %, alebo ktoré nepatria do tej istej 

skupiny spoločností, ak výška účasti nie je známa. 

DLL Kúpa a predaj 

zahraničných dlhových 

cenných papierov 

vydaných rezidentmi 

pri neprepojených 

spoločnostiach – nad 

jeden rok 

Cenné papiere vydané rezidentmi, napr. dlhopisy, 

pokladničné poukážky, komerčné papiere, 

bankové avaly obchodované na organizovaných 

trhoch za trhové ceny so splatnosťou dlhšou ako 

rok v spoločnostiach s majetkovou účasťou 

nižšou ako 10 %, alebo ktoré nepatria do tej istej 

skupiny spoločností, ak výška účasti nie je známa. 

FDL Finančné deriváty v 

Bahrajne 

Transakcie nerezidentov s finančnými derivátmi 

rezidentov podľa výsledného zisku alebo straty 

(marže) pri vysporiadaní vlastníctva, bez 

podkladového nástroja. 

Pôžičky – splátky a 

prevody pôžičiek a 

vkladov nerezidentmi v 

Bahrajne 

LDL 
Dlhové nástroje, 

pôžičky v rámci 

skupiny, vklady v 

Bahrajne (podiel nad 

10 %) 

Pôžičky a úvery, ktoré priamy investor – 

nerezident poskytne svojmu podniku priamej 

investície v Bahrajne, alebo ich splatenie a 

dlhopisy, ktoré podnik priamej investície – 

rezident poskytne priamemu investorovi – 

nerezidentovi, alebo ich splatenie (transakcie v 

rámci finančných inštitúcií sú vylúčené). Ak 

presná výška účasti nad 10 % nie je známa, 

transakcia v rámci skupiny sa akceptuje. 

AFL Príjmy alebo platby z 

osobných 

Všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby 

nerezidentov z účtov vedených v bankách v 

Bahrajne 



 

 

  

PLATOBNÉ KÓDY PRE CEZHRANIČNÉ PLATBY CEZ SIEŤ SWIFT 

 bankových účtov 

nerezidentov v 

Bahrajne 

 

SLL Pôžičky – čerpanie 

alebo splátky 

zahraničných pôžičiek 

poskytnutých 

rezidentom – 

krátkodobé 

Všetky čerpania alebo splátky pôžičiek 

poskytnutých rezidentom zo zahraničia so 

splatnosťou do jedného roka v prípade 

spoločností s majetkovou účasťou nižšou ako 

10 %, alebo spoločností nepatriacich do tej istej 

skupiny, ak výška účasti nie je známa. 

 LLL Pôžičky – čerpanie 

alebo splátky 

zahraničných pôžičiek 

poskytnutých 

rezidentom – 

dlhodobé 

Všetky čerpania alebo splátky pôžičiek 

poskytnutých rezidentom zo zahraničia so 

splatnosťou dlhšou ako jeden rok v prípade 

spoločností s majetkovou účasťou vyššou ako 

10 %, alebo spoločností nepatriacich do tej istej 

skupiny, ak výška účasti nie je známa. 

 LEL Lízing v Bahrajne Zahraničné lízingy, teda lízingové zmluvy 

rezidentov s nerezidentmi. 

 RLS Spätný odkup cenných 

papierov vydaných 

rezidentmi 

Zmluvy o spätnom odkupe cenných papierov 

vydaných rezidentmi. 

 TCP Záväzky a splatné 

preddavky z 

obchodného styku 

Dodávateľské úvery poskytnuté dodávateľmi 

tovaru a služieb svojim zákazníkom a preddavky 

za rozpracované alebo ešte nerealizované 

zákazky vo forme platieb vopred od zákazníkov za 

ešte nedodané tovary a služby. 


