Klasifikace

Kód

Účel

Stručný popis

1. Zboží - Služby - Příjmy-Převody přijaté a platby
Dovoz - Vývoz

Veškeré příjmy z vývozu a zpětného vývozu mezi rezidenty a nerezidenty zboží bez ohledu na to, kdy zboží bylo odesláno a typ

GDE

Prodané zboží

vypořádání

GDI

Koupené zboží

Všechny platby z dovozu mezi rezidenty a nerezidenty bez ohledu na to, kdy zboží bylo odesláno a typ vypořádání

STS

Námořní přeprava

ATS

Letecká doprava

OTS

Jiné druhy dopravy (včetně
poštovních a kurýrních
služeb)

STR

Cestování

GMS

Opravy a údržba prováděné
na zboží

SCO

Stavebnictví/Výstavba

Tvorba, renovace, opravy nebo rozšíření majetku ve formě budov, zhodnocení půdy včetně montáže a montážních prací,
příprava stavby a obecné výstavby, náklady na výstavbu, opravy a údržbu budov, osazování a zřízení nezbytných zařízení.

INS

Pojišťovací služby

Poskytování různých druhů pojištění pro/od nerezidentů a zajištění týkající se zboží, životního pojištění, cestování, náhrad.

FIS

Finanční služby

Explicitní poplatky, které nevyžadují zvláštní výpočet, včetně poplatků za úhradu vkladů a půjček, poplatků za jednorázové
záruky, předčasných nebo pozdních splátek poplatků nebo penále, poplatků spojených s účtem, poplatků spojených s
akreditivem, službami kreditní karty, provizí a poplatků souvisejících s finančním leasingem, factoringem, odpisováním a
zúčtovánmí plateb.

IPC

Licenční poplatky za
využívání duševního
vlastnictví

Příjmy nebo plateb související s poplatky za užívání vlastnických práv, jako např. ochranné známky, autorská práva, knowhow, průmyslové procesy a design, včetně obchodních tajemství a franšízy.

TCS

Telekomunikační služby

Telekomunikační služby zahrnující přenos zvuku, obrazů nebo jiných informací prostřednictvím telefonu, telexu, telegramu,
rozhlasového a televizního kabelu a vysílání, satelitu, elektronické pošty, faxových služeb včetně služeb obchodních sítí,
telekonferencí a podpůrných služeb.

ITS

Počítačové služby

IFS

Informační služby

RDS

Výzkum a vývoj

Služby, které jsou spojeny se základním výzkumem, aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem nových produktů a
procesů

PMS

Profesní a manažerské
poradenské služby

Zahrnující právní služby, účetnictví, manažerské poradenství, manažerské služby a služby pro styk s veřejností, reklamu,
výzkum trhu a služby veřejného mínění.

Dopravní služby provozované lodí po moři, přeprava zboží, nákladu a další pomocné služby.

Doprava a
cestování

Služby spojené
se zahraničím

Dopravní služby leteckých společností, které se vztahují k přepravě osob, nákladu a dalších pomocných služeb.
Příjmy a platby mezi rezidenty a nerezidenty týkající potrubní a jiných druhů dopravy a poštovních a kurýrních služeb.
Cestování zahrnující volný čas, zdraví (lékařské důvody), vzdělání (studenti), návštěva rodiny, obchodní jednání, místní
doprava, hotely, restaurace, školní výuka, poplatky za zkoušky, cestovní agentury pro rezervaci zahraničních cest.
Výrobní služby zahrnující zpracování, montáž, označování, balení a údržbu a opravy zboží uskutečněného podniky, které
nevlastní dotčené zboží

Počítačové služby skládající se ze služeb souvisejících s hardwarem a / nebo softwarovými službami a služby zpracování dat
Informační služby zahrnující služby zpravodajských agentur, databázové služby, a to jak on-line prostřednictvím magnetických,
optických nebo tištěných médií, tak portálů pro vyhledávání na internetu.

TTS

PRS

IGD
IID
PIP
PRR

Úroky a zisky
ze zahraničí

DOE

ISH
ISL

Technické, obchodní a jiné
obchodní služby
Personal, cultural,
audiovisual and recreational
services
Dividendy v rámci skupiny

Zahrnující architektonické, inženýrské, vědecké a jiné technické služby, nakládání s odpady a odstraňování znečištění,
zemědělské a těžební služby, služby operativního leasingu, služby související s obchodem, jiné obchodní služby nezahrnuté
jinde.
Osobní, kulturní a rekreační služby nebo služby v oblasti vzdělávání, zdravotnických služeb, dědictví a rekreačních služeb a
jiných osobních služeb.
Zahrnující inkasa a platby ve formě dividend do/ze zahraničí, které rezidenti obdrží od podniků v zahraničí, ve kterých se
účastní s podílem více než 10% na základním kapitálu. Není-li přesné procento známo, tak bude zahrnuto v této kategorii.

Úroky z dluhu v rámci
Zahrnující úroky jako příjmy z investic do zahraničních finančních aktiv, které rezidenti obdrží od podniků, na kterých se podílejí
skupiny
s podílem více než 10% na vlastním pobřežním kapitálu. Není-li přesné procento známo,tak bude zahrnuto v této kategorii.
Zisky z islámských produktů
S ohledem na islámské bankovní definice, např. sukuks
Zisky nebo nájemné z
nemovitostí
Dividendy z vlastního
kapitálu, nikoliv v rámci
skupiny
Výnosy z akcií investičních
fondů
Úroky z cenných papírů za
období větší než 1 rok

Nájemné zahrnuje příjem na účet institucionální jednotky, která není rezidentem.
Zahrnující příjmy a platby ve formě dividend ze zahraničí, které rezidenti obdrží od podniků, na kterých se podílejí podílem
méně než 10% základního kapitálu nebo pokud není podíl v rámci stejné skupiny
Investiční příjmy připadající na akcionáře fondů kolektivního investování, včetně mutual fondů a podílových fondů.
Úroky rezidentů, kteří drží cenné papíry se splatností delší než 1 rok vydané nerezidenty a naopak

ISS

Úroky z cenných papírů za
období menší než 1 rok

Úroky rezidentů, kteří drží cenné papíry se splatností menší než 1 rok vydané nerezidenty a naopak

IOL

Příjmy z úvěrů

Úrok z úvěrů mezi podniky, které nepatřích do stejné skupiny.

IOD

GOS

Výnosy z vkladů

Vládní služby a služby
velvyslanectví atd.

Vláda

Receipts of Income from financial institutions nonresidents for the accounts of residents and payments of income from resident
financial institutions for accounts of nonresidents.
Zahrnuje veškeré transakce jak zboží, tak služeb enkláv, jako jsou zastupitelské úřady, konzuláty, vojenské základny a
mezinárodní organizace, s rezidenty v ekonomikách, v nichž se enklávy nacházejí.
Příjmy z plateb převodů vlády Spojených arabských emirátů na nerezidenty a od nerezidentů, které se vztahují k daním z
produktů, příjmů, bohatství a kapitálové zisky, dotace na produkty, sociální příspěvky, sociální dávky, investiční granty a dary.

GRI
Daň z příjmů, sazby,

Osobní

CHC

Charitativní příspěvky
(dobročinnost a pomoc)

Humanitární pomoc, vojenská pomoc, příspěvky do mezinárodních organizací - půjčky, hotovost nebo v naturáliích, mezi
vládami různých zemí nebo mezi vládami a mezinárodními organizacemi.

FAM

Podpora rodiny (převody
pracovníků)

Osobní převody domácností zahraničních rezidentů do nebo z domácností nerezidentů.

SAL

PPA

Mzdy (odměňování
zaměstnanců)
Nákup nemovitostí v
zahraničí od rezidentů

Odměny vyplácené rezidentskými podniky nerezidentským zaměstnancům za práci vykonanou podniky během účetního období.

Reálná hodnota nemovitostí zakoupených rezidenty v zahraničí nebo jejich likvidace.

Osobní

PPL

Klasifikace

Kód

CEA
Toky FDl akvizice a
prodej akcií a
cenných
papírů
rezidenty v
zahraničí (nad
10% akcií)

DSF

REL

RDL

FSA
Toky
portfoliových
investic •
Akvizice a
likvidace
vlastního
kapitálu a
cenných
papírů
rezidenty v
zahraničí (pod
10% akcií)

Nákup nemovitostí v UAE od
nerezidentů

FIA

DSA

DLA

FDA

Reálná hodnota nemovitostí zakoupených nerezidenty v UAE nebo jejich likvidace.

Účel
2. Aktiva
Podíl akcií a investičních
fondů na založení nové
společnosti rezidenty v
zahraničí, podíl fúze nebo
akvizice společností v
zahraničí rezidenty a účast
na navýšení kapitálu
společností v zahraničí

Stručný popis

Založení pobočky nebo společnosti v zahraničí, akvizice stávajícího subjektu, nákup nebo prodej dodatečných akcií s podílem
10% nebo více v zahraničí nebo likvidace předchozí investice. Není-li přesné procento známo, bude akceptováno jako intragroup.

Dluhové nástroje
Dluhopisy, které přímý investor rezident poskytuje podnikům v zahraničí jako přímou investici nebo jejich splátky, nebo přímý
zahraničních cenných papírů investor nerezident poskytuje rezidentovi přímou investici nebo splátky. Pokud přesné procento účasti nad 10% není známo,
v rámci skupiny.
bude akceptováno jako intra-group.
Reverzní akciový podíl v
UAE

Reverzně sdílená účast (ve společnosti v zahraničí, ve které společnost z UAE předtím investovala nejméně 10% akcií) pod
10% na základním kapitálu přímého investora rezidenta nebo její likvidaci.

Reverzní dluhové nástroje v Dluhopisy, půjčky od společnosti, ve které společnost SAE dříve investovala nejméně 10% kapitálu přímému investorovi, který
UAE
je rezident nebo jejich splátky.
Akcie jiné než podíly na
investičních fondech
Nákupy nebo podíly na vlastním kapitálu rezidentů na akciích společností, které jsou nerezidenty s účastí méně než 10% nebo
nenapojených na
společnostmi, které nepatří do stejné skupiny podniků, jestliže není-li procento známo.
společnosti v zahraničí
Akcie investičních fondů zahraniční
Nákup a prodej zahraničních
dluhových cenných papírů v
nepropojených
společnostech - méně než
rok
Nákup a prodej zahraničních
dluhových cenných papírů v
nepropojených
společnostech -více než rok
Zahraniční finanční deriváty

Kolektivní investiční podniky, jejichž prostřednictvím investují investiční fondy do finančních nebo nefinančních aktiv, jako jsou
mutual funds a unit trust.
Cenné papíry vydané nerezidenty, např. dluhopisy, pokladniční poukázky, komerční cenné papíry, bankovní akceptace
obchodované na trzích za tržní ceny se splatností kratší než jeden rok ve společnostech s podílem kapitálu nižším než 10%
nebo které nepatří do stejné podnikové skupiny pokud procento není známo.
Cenné papíry vydané nerezidenty, např. dluhopisy, pokladniční poukázky, komerční cenné papíry, bankovní akceptace
obchodované na trzích za tržní ceny se splatností kratší než jeden rok ve společnostech s podílem kapitálu nižším než 10%
nebo které nepatří do stejné podnikové skupiny pokud procento není známo.
Transakce rezidentů s finančními deriváty nerezidentů se ziskem nebo ztrátou (marží), ke kterým dochází při vypořádání titulu, a
nikoli vypořádáním samotného nástroje.

DLF

AFA
Úvěry - splátky
a převody
rezidentů na
úvěry a vklady
v zahraničí

SLA

LLA
LEA
RFS
TCR

Klasifikace

Toky FDl akvizice a
prodej akcií a
cenných
papírů
nerezidenty v
UAE (nad 10%
akcií)

Zpětný odkup cenných
papírů
Pohledávky z obchodních
úvěrů a záloh

Kód

CEL

Podíl akcií a investičních
fondů na založení nové
společnosti nerezidenty v
UAE, podíl fúze nebo
akvizice společností v UAE
nerezidenty a účast na
navýšení kapitálu
společností v UAE
Dluhové nástroje UAE
cenných papírů v rámci
skupiny.

REA

Reverzní akciový podíl v
UAE

FSL

FlL

Smlouvy o zpětném odkupu cenných papírů vydaných nerezidenty.
Prodloužení splatnosti úvěrů poskytnutých dodavateli zboží a služeb jejich zákazníkům a zálohy na probíhající práce nebo
práce, které je ještě třeba provést ve formě předplacení zboží a služeb, které ještě nebyly poskytnuty.

Účel

LDS

RDA

Toky
portfoliových
investic •
Akvizice a
likvidace
vlastního
kapitálu a
cenných

Dluhové nástroje Úvěry a kredity, které přímý investor rezident poskytuje podnikům s přímými investicemi v zahraničí nebo jejich splátky, a přímý
vnitroskupinové úvěry,
vklady zahraniční (nad 10%
investor, který je nerezidentem, poskytuje přímému investorovi,který je rezidentem nebo jejich splátky (v rámci finančních
podílu)
institucí je toto vyloučeno). Pokud není známo procento nad 10% účast, bude akceptováno jako intragroup.
Příjmy nebo platby z
bankovního účtu rezidentů
Veškeré příchozí a odchozí transakce rezidentů z účtů vedených u bank v zahraničí.
nebo vklady v zahraničí
Úvěry - čerpání nebo splátky
Čerpání nebo splátky úvěrů poskytnutých nerezidentům s dobou trvání kratší než jeden rok v podnicích s kapitálovou účastí
úvěrů poskytnutých
méně než 10% nebo které nepatří do stejné skupiny podniků, není-li procento známo.
nerezidentům - Krátkodobé
Úvěry - čerpání nebo splátky
Čerpání nebo splátky úvěrů poskytnutých nerezidentům s dobou trvání delší než jeden rok v podnicích s kapitálovou účastí
úvěrů poskytnutých
méně než 10% nebo které nepatří do stejné skupiny podniků, není-li procento známo.
nerezidentům - Dlouhodobé
Leasing v zahraničí
Finanční leasing, který je smlouvou o pronájmu nerezidenta s rezidentem.

Stručný popis
3. Pasiva

Založení pobočky nebo společnosti v UAE, akvizice stávajícího subjektu, nákup nebo prodej dodatečných akcií s podílem 10%
nebo více v UAE nebo likvidace předchozí investice. Není-li přesné procento známo, bude akceptováno jako intra-group.

Dluhopisy, které přímý investor nerezident poskytuje podnikům v UAE jako přímou investici nebo jejich splátky, nebo přímý
investor rezident poskytuje nerezidentovi přímou investici nebo splátky. Pokud přesné procento účasti nad 10% není známo,
bude akceptováno jako intra-group.
Reverzně sdílená účast (ve společnosti v UAE, ve které zahraniční společnost předtím investovala nejméně 10% akcií) pod
10% na základním kapitálu přímého investora nerezidenta nebo její likvidaci.

Dluhopisy, půjčky od UAE společnosti, ve které zahraniční společnost dříve investovala nejméně 10% kapitálu přímému
Reverzní dluhové nástroje v
UAE
investorovi, který je nerezident nebo jejich splátky.
Akcie jiné než podíly na
Nákupy nebo podíly na vlastním kapitálu rezidentů na akciích společností, které jsou nerezidenty s účastí méně než 10% nebo
investičních fondech
společnostmi, které nepatří do stejné skupiny podniků, jestliže není-li procento známo.
nenapojených na
společnosti v UAE
Akcie investičních fondů UAE

Kolektivní investiční podniky, jejichž prostřednictvím investují investiční fondy do finančních nebo nefinančních aktiv, jako jsou
mutual funds a unit trust.

Toky
portfoliových
investic •
Akvizice a
likvidace
vlastního
kapitálu a
cenných
papírů
nerezidenty v
UAE (pod 10%
akcií)

DSL

DLL

Cenné papíry vydané rezidenty, např. dluhopisy, pokladniční poukázky, komerční cenné papíry, bankovní akceptace
obchodované na trzích za tržní ceny se splatností kratší než jeden rok ve společnostech s podílem kapitálu nižším než 10%
nebo které nepatří do stejné podnikové skupiny pokud procento není známo.

Cenné papíry vydané rezidenty, např. dluhopisy, pokladniční poukázky, komerční cenné papíry, bankovní akceptace
obchodované na trzích za tržní ceny se splatností kratší než jeden rok ve společnostech s podílem kapitálu nižším než 10%
nebo které nepatří do stejné podnikové skupiny pokud procento není známo.

FDL

Finanční deriváty UAE

Transakce nerezidentů s finančními deriváty nerezidentů se ziskem nebo ztrátou (marží), ke kterým dochází při vypořádání
titulu, a nikoli vypořádáním samotného nástroje.

LDL

Dluhové nástroje -

Úvěry a kredity, které přímý investor nerezident poskytuje podnikům s přímými investicemi v UAE nebo jejich splátky, a přímý
investor, který je rezidentem, poskytuje přímému investorovi,který je nerezidentem nebo jejich splátky (v rámci finančních

AFL

SLL
Úvěry - splátky
a převody
nerezidentů na
úvěry a vklady
v UAE

Nákup a prodej dluhových
cenných papírů vydaných
rezidenty v nepropojených
společnostech - méně než
rok
Nákup a prodej zahraničních
dluhových cenných papírů
vydaných rezidenty v
nepropojených
společnostech -více než rok

LLL

LEL
RLS
TCP

Veškeré příchozí a odchozí transakce nerezidentů z účtů vedených u bank v UAE.
Příjmy nebo platby z
Úvěry - čerpání nebo splátky
Čerpání nebo splátky úvěrů ze zahraničí poskytnutých rezidentům s dobou trvání kratší než jeden rok v podnicích s kapitálovou
zahraničních úvěrů
poskytnutých rezidentům účastí méně než 10% nebo které nepatří do stejné skupiny podniků, není-li procento známo.
Krátkodobé
Úvěry - čerpání nebo splátky
zahraniční úvěrů
Čerpání nebo splátky úvěrů ze zahraničí poskytnutých rezidentům s dobou trvání delší než jeden rok v podnicích s kapitálovou
poskytnutých rezidentům účastí méně než 10% nebo které nepatří do stejné skupiny podniků, není-li procento známo.
Dlouhodobé
Leasing v UAE
Finanční leasing, který je smlouvou o pronájmu rezidenta s nerezidentem.
Zpětný odkup cenných
papírů emitovaných
rezidenty
Pohledávky z obchodních
úvěrů a záloh

Smlouvy o zpětném odkupu cenných papírů vydaných rezidenty.
Prodloužení splatnosti úvěrů poskytnutých dodavateli zboží a služeb jejich zákazníkům a zálohy na probíhající práce nebo
práce, které je ještě třeba provést ve formě předplacení zboží a služeb, které ještě nebyly poskytnuty.

