
TTYP TDESC CZ

ACM Agenturní provize

AES Záloha proti EOS  

AFA Příjmy nebo platby z bankovního účtu nebo vkladů osobních rezidentů v zahraničí  

AFL Příjmy nebo platby z osobního nerezidentského bankovního účtu v Bahrajnu

ALW Příspěvek

ATS Letecká doprava

BON Bonus

CCP Platby firemní kartou  

CEA

Akcie akciových a investičních fondů pro založení nové společnosti od rezidentů v zahraničí, vlastní kapitál fúze nebo 

akvizice společností v zahraničí od rezidentů a účast na navýšení kapitálu společností ve spojení v zahraničí

CEL

Akcie kapitálových a investičních fondů pro založení nové společnosti v Bahrajnu od nerezidentů, vlastní kapitál fúze 

nebo akvizice společností v Bahrajnu od nerezidentů a účast na navýšení kapitálu společností ve spojení od 

nerezidentů v Bahrajnu

CHC Charitativní příspěvky (charita a pomoc)

CIN Komerční investice     

COM Provize

COP Kompenzace

CRP Platba kreditní kartou   

DCP Platba debetní kartou   

DIV Výplaty dividend od FI 

DLA Nákupy a prodej zahraničních dluhových cenných papírů ve společnostech, které nejsou ve spojení - Více než rok 

DLF Dluhové nástroje - vnitroskupinové úvěry, zahraniční vklady (podíl nad 10%)   

DLL Nákup a prodej cenných papírů vydaných rezidenty společností, které nejsou ve spojení - Více než rok 

DOE Dividendy z vlastního kapitálu, nikoli uvnitř skupiny 



DSA Nákupy a prodej zahraničních dluhových cenných papírů ve společnostech, které nejsou ve spojení - Méně než rok  

DSF Dluhové nástroje v rámci skupinových zahraničních cenných papírů   

DSL Nákup a prodej cenných papírů vydaných rezidenty společností, které nejsou ve spojení - Méně než rok  

EDU Podpora vzdělávání  

EMI Pravidelné měsíční splátky

EOS Ukončení služby / konečné vypořádání  

FAM Podpora rodiny (úhrady pracovníků) 

FDA Zahraniční finanční deriváty

FDL Finanční deriváty v Bahrajnu

FIA Zahraniční investiční podílové fondy

FIL Investiční podílové fondy v Bahrajnu

FIS Finanční služby

FSA Vlastní kapitál jiný než akcie investičních fondů ve společnostech bez vztahu k zahraničí  

FSL Vlastní kapitál jiný než akcie investičních fondů ve společnostech bez vztahu k Bahrajnu 

GDE Prodané zboží (vývoz v hodnotě fob) 

GDI Zakoupené zboží (dovoz v hodnotě cif)   

GMS Zpracování oprav a údržba zboží   

GOS Státní zboží a služby ambasád apod.

GRI Daně z příjmu související s vládou, sazby, kapitálové transfery atd. 

IFS Informační služby     

IGD Dividendy uvnitř skupiny 

IGT Převod v rámci skupiny

IID Úroky z vnitroskupinových dluhů

INS Pojišťovací služby   

IOD Výnosy z vkladů        

IOL Výnosy z úvěrů   



IPC Poplatky za užívání licenčních poplatků z duševního vlastnictví   

IPO Předplatné IPO

IRP PLATBY ÚROKOVÝCH SWAPŮ 

IRW PLATBY ÚROKŮ Z UNWIND PLATEB

ISH Výnosy z akcií investičních fondů    

ISL Úroky z cenných papírů více než rok  

ISS Úroky z cenných papírů kratší než jeden rok 

ITS Počítačové služby

LAS Výplata pracovníkovi na dovolené

LDL Dluhové nástroje - vnitroskupinové úvěry, vklady v Bahrajnu (podíl nad 10%)

LDS Dluhové nástroje - vnitroskupinové cenné papíry v Bahrajnu   

LEA Leasing v zahraničí

LEL Leasing v Bahrajnu

LIP Splátky úroků z úvěru  

LLA Úvěry - Čerpání nebo splátky úvěrů poskytnutých nerezidentům - Dlouhodobé

LLL Úvěry - Čerpání nebo splátky zahraničních úvěrů poskytnutých rezidentům - Dlouhodobé   

LNC Poplatky za půjčky 

LND Vyplacení půjček od FI 

MCR Úhrady peněžitých požadavků

MWI INKASO KARTY MOBILNÍ PENĚŽENKY 

MWO VÝBĚR PENĚZ Z KARTY MOBILNÍ PENĚŽENKY  

MWP PLATBY KARTOU MOBILNÍ PENĚŽENKY  

OAT PŘEVOD MEZI VLASTNÍMI ÚČTY

OTS Ostatní druhy dopravy (včetně poštovních a kurýrních služeb)

OVT Přesčas

PEN Důchod



PIN Osobní investice  

PIP Zisky z islámských produktů 

PMS Odborné a manažerské poradenské služby  

POR Vrácení peněz/stornování u předplatných IPO

POS POS vypořádání obchodníkovi

PPA Nákup nemovitostí v zahraničí od rezidentů   

PPL Nákup nemovitostí v Bahrajnu od nerezidentů

PRP SWAPOVÉ PLATBY SE ZISKOVOU SAZBOU

PRR Zisky nebo nájemné z nemovitostí 

PRS Osobní, kulturní, audiovizuální a rekreační služby

PRW MÍRA ZISKU Z  UNWIND PLATEB

RDA Reverzní dluhové nástroje v zahraničí

RDL Reverzní dluhové nástroje v Bahrajnu

RDS Služby v oblasti výzkumu a vývoje  

REA Reverzní podíl vlastního kapitálu v zahraničí 

REL Reverzní podíl na vlastním kapitálu v Bahrajnu

RFS Dohoda o zpětném odkupu u zahraničních cenných papírů 

RLS Dohoda o zpětném odkupu u cenných papírů vydaných rezidenty

RNT Platby nájemného   

SAA Záloha na mzdu 

SAL Plat (náhrada zaměstnancům)  

SCO Výstavba

SLA Úvěry - Čerpání nebo splátky úvěrů poskytnutých nerezidentům - Krátkodobé  

SLL Úvěry - Čerpání nebo splátky zahraničních úvěrů poskytnutých rezidentům - Krátkodobé  

STR Cestování

STS Námořní doprava 



SVI INKASO KARTY S ULOŽENOU HODNOTOU 

SVO VÝBĚR HOTOVOSTI KARTY S ULOŽENOU HODNOTOU 

SVP PLATBY KARTOU S ULOŽENOU HODNOTOU 

TCP Obchodní úvěry a splatné zálohy

TCR Obchodní úvěry a pohledávky záloh  

TCS Telekomunikační služby 

TKT Vstupenka, jízdenka, lístek

TOF Převod finančních prostředků mezi fyzickými a právnickými osobami

TTS Technické, obchodní a jiné obchodní služby  

UFP Úschova nevyzvedlých finančních prostředků 

UTL Platby účtu za služby


