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A.	Všeobecná časť:

	V štatistickom výkazníctve pre rok 2006 je snahou odboru štatistiky  stabilizovať základnú štruktúru údajov. Zároveň z dôvodu narastajúcich požiadaviek na vykazovanie štatistických údajov, ktoré vyplývajú predovšetkým z nášho začlenenia do Európskeho Systému Centrálnych Bánk a Európskej únie, bolo snahou odboru štatistiky aj racionálne revidovať a koordinovať  doterajší rozsah výkazov s požiadavkami jednotlivých užívateľov.

	Odbor štatistiky požiadal v apríli 2005 odborné útvary Národnej banky Slovenska
 a Štatistický úrad Slovenskej republiky o predloženie svojich požiadaviek na rozšírenie, zmenu          a redukciu platných výkazov v opatrení Národnej banky Slovenska č. 11/2004 z 26. novembra 2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely.
 	
	Koncepcia navrhovaného opatrenia je výsledkom rokovaní o jednotlivých návrhoch 
a požiadavkách medzi odborom štatistiky, odborom menovej politiky, odborom metodiky a riadenia rizika a odborom dohliadacím úseku bankového dohľadu, odborom riadenia rizika  
a odborom bankových obchodov z úseku obchodno-devízového, ako aj so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 
	Príprave návrhu opatrenia predchádzali aj pracovné stretnutia s Asociáciou bánk v rámci Komisie pre účtovníctvo bánk. 
	
		 Štruktúru a obsahovú náplň jednotlivých výkazov navrhovaných v rámci predkladaného opatrenia ovplyvnili nasledovné skutočnosti
	a) pre rok 2006 nie sú požadované koncepčné zmeny metodiky a štruktúry príslušných výkazov vzhľadom na to, že sa do roku 2005 priebežne zapracovali metodické zmeny pre bilančnú a úrokovú štatistiku požadované Európskou centrálnou bankou,
	zrušenie vykazovania úverov v kategóriách: štandardné, štandardné s výhradou, neštandardné, pochybné, stratové a nezatriedené pohľadávky z dôvodu pripravovanej novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, 

platnosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS/IFRS) od 1. januára 2006 pre individuálne účty a následne zrušenie platnosti rámcovej účtovnej osnovy a postupov účtovania v zmysle opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
povinnosť od 1. januára 2005 pripravovať podľa zákona o účtovníctve konsolidovanú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie, 
revidovanie existujúcej štruktúry výkazov a jej využiteľnosť z dôvodu nákladovosti pre banky a pobočky zahraničných bánk z požiadaviek finančného a štatistického vykazovania,
zapracovanie požiadaviek úseku finančného riadenia a platobného styku pre štatistiku platobného styku,
zapracovanie požiadaviek úseku obchodno-devízového,
zosúladenie metodiky vykazovania medzi výkazom Bil (NBS) 1-12   Mesačná bilancia aktív a pasív a produktovými výkazmi.
	
V rámci predkladanej novely opatrenia  navrhujeme od 1.1.2006 zaviesť týchto šesť nových výkazov:
1. PS 01-01        Ročný výkaz o inštitúciách poskytujúcich bezhotovostné platobné služby
2. PS 02-01        Ročný výkaz o vydaných platobných kartách a o termináloch
3. PS 03-01        Ročný výkaz ukazovateľov využitia platobných nástrojov a terminálov
Na základe požiadavky Európskej centrálnej banky sa zber štatistických údajov za oblasť platobného styku bude uskutočňovať pravidelne, a to na ročnej báze. Európska centrálna banka chce týmto skvalitniť úroveň, kvalitu a dostupnosť štatistických údajov platobného styku krajín Európskej únie. 
Zbierané štatistické údaje budú pravidelne publikované v Modrej knihe a zverejňované na internete Európskou centrálnou bankou a ako také budú slúžiť širokej verejnosti a relevantným inštitúciám ako zdroj potrebných údajov za oblasť platobného styku.
	
4. V (NBS) 19-98	Evidencia obchodov na medzibankovom trhu s dlhovými cennými papiermi
Navrhovaným denným výkazom budú získavané informácie o obchodoch bánk a pobočiek zahraničných bánk na medzibankovom trhu s dlhovými cennými papiermi, 
to znamená výlučne o obchodoch na neregulovanom trhu. Predmetom získavania údajov sú obchody, ktoré vykonávajú banky priamo medzi sebou, ďalej banky s inými finančnými inštitúciami alebo zahraničnými bankami. Predmetom sledovania nebudú obchody vykonávané prostredníctvom trhov burzy cenných papierov ani obchody vykonávané s Národnou bankou Slovenska. 
Sledovanie údajov o obchodoch na neregulovanom trhu s dlhovými cennými papiermi je súčasťou agendy Národnej banky Slovenska o akceptovateľných aktívach a ich likvidite na regulovanom a neregulovanom trhu, je v súlade s celkovou koncepciou akceptovateľných aktív uplatňovanou v rámci Európskeho systému centrálnych bánk a taktiež v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 1/2005 o vykonávaní obchodov Národnou bankou Slovenska 
na menové účely.

5. Bds (HAP) 71-02	Sumár – súvaha konsolidovaného celku
6. Bds (HZS) 72-02	Sumár – výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku
Výkazy sú doplňujúcimi výkazmi k výkazom Bdk (HAP) 51-02 Konsolidovaná súvaha a Bdk (HZS) 52-02 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a slúžia na overovanie finančných vzťahov vrámci konsolidovaných celkov pre účely výkonu bankového dohľadu.

	Odbor štatistiky navrhuje pre rok 2006 zrušiť osem výkazov, upraviť a využívať štruktúru v šiestich existujúcich výkazoch.
Navrhované zmeny a rozsah členenia požadovaných údajov boli prerokované s užívateľmi jednotlivých výkazov takto:
	Zrušiť výkaz V (NBS) 3-12 Mesačný výkaz o úveroch. Požadované údaje odborom menovej politiky sú zabezpečené v rámci návrhu výkazu V (NBS) 33-12	Mesačný výkaz       o úplnom sektorovom členení úverov (časť Menovitá hodnota).

	Zrušiť výkaz Dev (NBS) 31-12 Mesačný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách a zlúčiť s výkazom 
V(NBS) 33-12 Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení úverov.

	Zrušiť výkaz Dev (NBS) 41-12	Mesačný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch od klientov podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách a zlúčiť s výkazom V(NBS) 5-12  Mesačný výkaz o vkladoch a o prijatých úveroch.
	
	Zrušiť  výkaz V (NBS) 91-12	Mesačný výkaz o čerpaní úverov poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier z dôvodu jeho nevyužívania a nahradenia aktualizovaným výkazom o nových úveroch  M (NBS) 10-12 Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier. 
	
	Výkazy V (NBS) 31-12 Mesačný výkaz o úveroch podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v slovenských korunách a Dev (NBS) 51-12 Mesačný výkaz
 o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných menách zlúčiť do jedného výkazu s využitím štruktúry V (NBS) 31-12.

	Výkazy V (NBS) 51-12	Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v slovenských korunách 
a Dev (NBS) 61-12	Mesačný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch 
od klientov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných menách zlúčiť do jedného výkazu s využitím štruktúry V (NBS) 51-12.

	Výkazy V (NBS) 52-01	Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov 
v slovenských korunách  a  Dev (NBS) 62-01	Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch od klientov podľa krajov v konvertibilných menách zlúčiť do jedného výkazu s využitím štruktúry V (NBS) 52-01.

	Výkazy V (NBS) 32-01	Ročný výkaz o úveroch podľa krajov v slovenských korunách a Dev (NBS) 52-01	Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa krajov v konvertibilných menách zlúčiť do jedného výkazu s využitím štruktúry 
V (NBS) 32-01.
	
	
	Navrhované zmeny v jednotlivých výkazoch sú nasledovné: 
Bil (NBS) 1-12   	Mesačná bilancia aktív a pasív   
Navrhované zmeny sú výsledkom pracovných stretnutí s odborom metodiky a riadenia rizika a odborom dohliadacím úseku bankového dohľadu k metodike vykazovania. Definitívne členenie výkazu – v časti úvery - ako aj  názvoslovie pre navrhované kategórie bude závisieť od novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk. 
V návrhu je zapracované vykazovanie revolvingových úverov, kreditných kariet,  sektorové začlenenie Podielových fondov peňažného trhu a medzinárodných inštitúcií,  zmeny vyplývajúce z noviel rámcovej účtovnej osnovy v roku 2005. Upravená je štruktúra ako aj  názvoslovie v sektore Verejná správa.
 
Bil (NBS) 2-12   	Mesačný výkaz ziskov a strát
Predkladaný návrh vzoru výkazu je upravený o zmeny vyplývajúce z noviel rámcovej účtovnej osnovy v roku 2005.

V (NBS) 5-12	Mesačný výkaz o vkladoch a o prijatých úveroch 
	Vo výkaze sa zredukovalo členenie sektora S.13 Verejná správa z dôvodu pôsobnosti Štátnej pokladnice. Začlenením výkazu Dev (NBS) 41-12 sa upravilo pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky členenie nerezidentov, vyčlenil sa samostatne sektor S.14 Domácnosti pre indentifikáciu fyzických osôb. Pre potreby vykazovanie finančných účtov sa navrhuje členenie v stĺpci 25 a 26 – Prijaté úvery od klientov do/nad 1 rok.

V (NBS) 7-12	Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier 
	Navrhovaný výkaz je upravený v členení úverov podľa jednotlivých kategórií, ich názvoslovie bude závisieť od novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004  o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Návrh je rozšírený o podrobnejšie produktové členenie úverov s 0% úrokovou sadzbou, ktoré je porovnateľné s členením úverov vo výkaze V33-12 a umožňuje podrobnejšiu analýzu údajov medzi uvedenými výkazmi za objemy vykazované za a bez 0% úrokovej sadzby. Návrh výkazu je zredukovaný o prepočet „Sektory MP“.

V (NBS) 9-12	Mesačný výkaz o čerpaní úverov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier 
	Výkaz je upravený v členení úverov podľa jednotlivých kategórií, ich  názvoslovie bude závisieť od novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Návrh výkazov je zredukovaný o prepočet „Sektory MP“.

V (NBS) 11-12	Mesačný výkaz o stave vkladov v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier 
Navrhované je zosúladenie terminológie s výkazom V5-12. 
	
V (NBS) 33-12	Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení úverov
Zmeny vo výkaze významne ovplyvnilo zrušenie pôvodného členenia vytvorením nových kategórií úverov, ktoré vyplýva z novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk a nahradenie produktovým členením úverov, ktoré je zosúladené s výkazmi o úrokových mierach. Navrhované je vykazovanie úverov za kategóriu – celkom.
Výkaz je doplnený o zmeny zo začlenenie výkazu Dev (NBS) 31-12 (Mesačný výkaz 
o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách). Pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky sa preto upravilo členenie nerezidentov, vyčlenil sa samostatne sektor S.14 Domácnosti pre indentifikáciu fyzických osôb. Sektorové členenie rezidentov je podobne rozšírené o verejné, súkromné a pod zahraničnou kontrolou. Zredukovalo sa členenie sektora S.13 Verejná správa z dôvodu pôsobnosti Štátnej pokladnice. 

M (NBS) 2-12 	Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek
M (NBS) 3-12		Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek
Výkazy sú upravené v sektorom členení S.13 Verejná správa z dôvodu pôsobnosti Štátnej pokladnice, zohľadňujú sa tiež zmeny vyplývajúce z noviel rámcovej účtovnej osnovy v roku 2005 a z novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Členenie jednotlivých kategórií aktív a pasív je zosúladené s členením v príslušných výkazoch o vkladoch a úveroch.

M (NBS) 4-12 	Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek
Výkaz je doplnený o vykazovanie položiek v SKK z dôvodu úplnosti kontrol pre zostavenie agregovaných bilančných položiek v metodike Európskej centrálnej banky, vybilancovanie výkazu a o zmeny vyplývajúce z noviel rámcovej účtovnej osnovy v roku 2005.

M (NBS) 10-12	Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier 
Pre zosúladenie členenia druhov úverov medzi V7-12 navrhuje výkaz doplniť o vykazovanie kreditných/charge kariet, Repo obchodov a neobchodovateľných CP. Nové obchody navrhujeme vykazovať za kategóriu č.1 (tzv. dobré úvery) v zmysle novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk

M (NBS) 11-12 	Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier 
V návrhu výkazu je zosúladená terminológia názvov produktov s výkazmi V5-12 a V11-12. Upravuje sa vykazovanie neobchodovateľných CP (od 1 roka, od 1 – 2 roky,
nad 2 roky) pre zabezpečenie prepočtu vkladov s dohodnutou splatnosťou. Výkaz je redukovaný o prepočet „ sektory MP“.

M (NBS) 12-12	Mesačný výkaz o stave úverov v euro a o výške priemerných úrokových mier
Výkaz je pre jednotlivé kategórie úverov upravený o zmeny vyplývajúce z novely opatrenia Národnej banky Slovenska č.13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek. Členenie podľa produktov je zosúladené s výkazom V(NBS)7-12.

M (NBS) 13-12	Mesačný výkaz o stave vkladov v euro a o výške priemerných úrokových mier
Navrhované je zosúladenie v členení podľa produktov s výkazom V(NBS)11-12.

V (NBS) 18-12	Mesačný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách
Dev (NBS) 17-12	Mesačný výkaz o stavoch a devízových transakciách a na účtoch nerezidentov v konvertibilných menách
Navrhované je zrušenie členenia opravných položiek na SKK, CM, rezident a nerezident a vytvorenie samostatných riadkov pre úvery poskytnuté podielovým fondom peňažného trhu a pre vklady prijaté od podielových fondov peňažného trhu.

Dev (NBS) 20-98	Denný výkaz o devízovej pozícii 
	Navrhované je zrušenie členenia opravných položiek na SKK, CM, rezident a nerezident. 

Dev (NBS) 12-12	Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách
V (NBS) 15-12	Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách
Dev (NBS) 14-04	Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia v konvertibilných menách 
V (NBS) 24-04	Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách v slovenských korunách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia 
	Návrh vzorov je upravený podľa požiadaviek na vykazovanie platobných titulov (zmena obsahovej náplne PT 637, zrušenie PT 693, nový PT 793, zaradenie samostatného stĺpca pre PT 263).


Bdk (HAP)51-02	Konsolidovaná súvaha
Bdk (HZS)52-02	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
	Nový návrh vzorov zohľadňuje požiadavku Komisie pre bankové účtovníctvo Asociácie bánk prehodnotiť predkladanie konsolidovanej účtovnej závierky v štruktúre podľa Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie („IAS/IFRS“). 
Na úrovni Európskej únie sa pripravujú jednotné výkazy pre finančné vykazovania („FINREP“) v súlade s IAS/IFRS, podľa ktorých banky už teraz pripravujú účtovnú uzávierku. Banky sú povinné od 1. januára 2005 pripravovať podľa zákona o účtovníctve konsolidovanú účtovnú závierku, ktorej štruktúra prezentácie je významne odlišná od súčasných požiadaviek Národnej banky Slovenska. Uvedené skutočnosti by znamenali pre banky nadmerné zaťaženie vypracovávať výkazy pre potreby národného regulátora vo viacerých verziách. Ako najpragmatickejšie riešenie sa v súčasnosti javí prebrať do legislatívy Národnej banky Slovenska štruktúru konsolidovanej súvahy a výkazu ziskov a strát podľa súčasného znenia FINREP už k 31. decembru 2005, prípadne prebrať aspoň jeho časť a  štruktúru výkazov dopracovávať postupne podľa vývoja FINREP. Toto riešenie by bolo významným krokom vpred v oblasti bankovej regulácie a umožnilo by bankám pripraviť svoje interné prostredie na postupnú implementáciu FINREP v plnom rozsahu v krátkodobom horizonte, to znamená napríklad od 1. januára 2007. Toto riešenie by pre Národnú banka Slovenska mohlo byť prijateľné do tej miery, ak by v porovnaním so súčasným stavom predmetných výkazov nedošlo k úniku potrebnej informácie.




K návrhu opatrenia bola vypracovaná Doložka zlučiteľnosti návrhu opatrenia 
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie, ktorá je súčasťou tohto odôvodnenia.

	Z dôvodu rozsahu navrhovaných zmien vo výkazoch, ako aj z hľadiska jednoznačnosti výkazníctva, navrhujeme opatrenie Národnej banky Slovenka č. 11/2004 z 26. novembra 2004 
o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely zrušiť 
a prijať nové opatrenie, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2006.

	Schválením navrhovaného opatrenia sa vytvoria legislatívne podmienky pre získavanie štatistických informácií zodpovedajúcich platnému právnemu stavu a potrebám Národnej banky Slovenska.

	Navrhované opatrenie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom  
 č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	Návrh opatrenia nebude mať vplyv na štátny rozpočet, iné verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, na životné prostredie a nebude mať vplyv na zamestnanosť.






Doložka zlučiteľnosti navrhovaného opatrenia Národnej banky Slovenska 
o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely 
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.	Navrhovateľ opatrenia: Národná banka Slovenska
2.	Názov návrhu opatrenia: Opatrenie Národnej banky Slovenska č.…/2005
o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely
3.	Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám 
a Európskej únii: čl. 20 Zmluvy o pristúpení (Akt o podmienkach pristúpenia)
4.	Problematika návrhu právneho predpisu 
a)	je upravená v práve Európskych spoločenstiev v týchto právnych aktoch:
	Protokol č. 18 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Kapitola 2. Ciele a úlohy Európskeho systému centrálnych bánk, Článok 5 Zber štatistických informácií,

Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou, Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 318, 27/11/1998 str. 0008 – 0019,
Nariadenie Európskej centrálnej banky z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2001/13), Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 333, 17/12/2001 str.0001 - 0046,
Nariadenie (ES) 993/2002 Európskej centrálnej banky zo 6. júna 2002, ktoré opravuje nariadenie ECB/2001/13 týkajúce sa konsolidovanej súvahy sektora menových finančných inštitúcií (ECB/2002/4), Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 11/06/2002 str. 0011 - 0011,
Nariadenie (ES) č. 2174/2002 Európskej centrálnej banky z 21.novembra 2002, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/13 o konsolidovanej súvahe sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2002/8), Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 330, 6/12/2002 str. 0029 - 0032,
Nariadenie (ES) č. 63/2002 Európskej centrálnej banky z 20.decembra 2001, týkajúce 
sa štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými inštitúciami na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2001/18), Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 10, 12/01/2002, str. 0024 – 0046,
Nariadenie Rady ES č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných 
a regionálnych účtov v spoločenstve, Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 310, 30/11/ 1996, str. 0001 - 0469,
Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 6. februára 2003 o konkrétnych požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2003/2), Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 241, 26/09/2003, str. 0001 – 0460, 
Usmernenie Európskej centrálnej banky z 13. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/2 o určitých požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch vykazovania štatistických informácií v oblasti menovej a bankovej štatistiky národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/1), Úradný vestník Európskej únie L 083, 20/03/2004, str. 0029 – 0059;

5.	Stupeň zlučiteľnosti návrhu opatrenia s právom Európskych spoločenstiev 
a právom Európskej únie: čiastočný

6.	Gestor (spolupracujúce rezorty): 

7.	Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko 
k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev 
a právom Európskej únie (špecifikácia úrovne a spôsobu expertnej účasti,
napríklad konzultácie a podobne):   na príprave opatrenia nebola účasť expertov.








































B.	Osobitná časť:

K § 1
Toto ustanovenie upravuje  vzory výkazov bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré sa predkladajú Národnej banke Slovenska, ich obsah, členenie a miesto predkladania výkazov bánk a pobočiek zahraničných bánk.
K § 2 
V ustanovení sa upravuje termín, forma a spôsob  predkladania výkazov bánk a pobočiek zahraničných bánk.
K § 3
Ustanovenie rozčleňuje predkladanie výkazov podľa toho, či ich predkladá banka alebo pobočka zahraničnej banky.
K § 4
Toto ustanovenie upravuje termíny predkladania predbežných údajov, definitívnych údajov a východísk pre daný rok a upravuje výkazy, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke Slovenska. Súčasne upravuje prípady, kedy banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy v iných termínoch, ktoré dovoľuje osobitný zákon.
K § 5
V ustanovení sa upravuje spôsob zostavovania výkazov, ktoré sa predkladajú podľa § 4 ods. 1 písm. a) a f) za rok 2005.
K § 6
V tomto ustanovení sa ruší Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2004      z 26.novembra 2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (oznámenie č. 649/2004 Z. z.) v znení opatrenie Národnej banky Slovenska 
z 21. mája 2005 č.2/2005 (oznámenie č. 205/2005 Z. z.). 
K § 7
Ustanovenie obsahuje účinnosť návrhu opatrenia.

