
Kód Leírás 

ACM Ügynöki jutalék 

AES Végkielégítés előlege 

ALW Költségtérítések 

ATS Légi fuvarozás 

BON Bónusz 

CCP Vállalati kártyás fizetés 

CHC Jótékonysági adományok 

CIN Kereskedelmi befektetések 

COM Jutalék 

COP Kompenzáció 

CRP Hitelkártyával történő fizetések 

DCP Előre fizetett újratölthető és megszemélyesített betéti bankkártyával történő fizetések 

DIV Osztalékkifizetések 

DOE Csoporton kívüli tulajdonrész utáni osztalékok 

EDU Oktatási célú támogatás 

EMI Egyenlő havi részletek 

EOS Végkielégítés 

FAM Családi támogatás 

FIS Pénzügyi szolgáltatások 

GDS Beszerzett vagy értékesített áruk 

GMS Árukon végzett feldolgozási, javítási és karbantartási szolgáltatások 

GOS Állami felhasználású áruk és szolgáltatások, nagykövetségek stb. 

GRI Államhoz köthető jövedelemadók, vámok, tőketranszferek stb. 

IFS Információs szolgáltatások 

IGD Csoporton belüli osztalékok 

IGT Csoportok közötti átutalás 

IID Csoporton belüli adósság kamata 



INS Biztosítási szolgáltatások 

IOD Betéteken elért  eredmény 

IOL Kölcsönökön elért eredmény 

IPC Szellemi tulajdon használatáért felszámított díjak, jogdíjak 

IPO Elsődleges kibocsátású részvények jegyzése 

IRP Kamatlábcsere-ügyeltek kifizetése 

IRW Kamatlábpozíció likvidálásával összefüggő kifizetések 

ISH Befektetési alapon elért eredmény  

ISL Éven túli értékpapírokon elért kamat 

ISS Éven belüli értékpapírokon elért kamat 

ITS Számítástechnikai szolgáltatások 

LAS Fizetett szabadság után járó munkabér 

LIP Kölcsön után járó kamat fizetése 

LNC Kölcsönre felszámított díjak 

LND Kölcsönfolyósítások 

MCR Pénzkövetelések kifizetése, egészségbiztosítás vagy gépjármű-biztosítás stb. 

MWI Pénzbefizetés mobiltárcára 

MWO Pénzkivonás mobiltárcáról 

MWP Mobiltárcával végrehajtott fizetések 

OAT Saját számlák közötti átvezetés 

OTS Egyéb fuvarozás 

OVT Túlóra 

PEN Nyugdíj 

PIN Személyi befektetések 

PIP Muzulmán pénzügyi termékeken elért nyereség 

PMS Szaktanácsadási és vállalatvezetési tanácsadási szolgáltatások 

POR Elsődleges kibocsátású részvények jegyzésének visszatérítése vagy sztornózása 

POS Elfogadóhelyet üzemeltető kereskedővel történő elszámolás 

PRP Nyereségcsere-ügylettel kapcsolatos fizetések 



PRR Ingatlanon elért nyereségek vagy bérleti díjak 

PRS Személyi kulturális, audiovizuális és szabadidős szolgáltatások 

PRW Nyereségráta-pozíció likvidálásával összefüggő fizetések 

RDS Kutatás-fejlesztési szolgáltatások 

RNT Bérleti díjak fizetése 

SAA Munkabérelőleg 

SAL Munkabér 

SCO Építőipar 

STR Utazás 

STS Tengeri fuvarozás 

SVI Pénzbefizetés értéktároló kártyára 

SVO Pénzkivonás értéktároló kártyáról 

SVP Értéktároló kártyával végrehajtott fizetések 

TCS Távközlési szolgáltatások 

TKT Jegyek 

TOF Pénzátutalás természetes és jogi személyek között 

TTS Technikai, kereskedelmi és egyéb üzleti szolgáltatások 

UTL Közüzemi számlák kifizetése 

CEA 
Devizabelföldiek tőkerészesedése új társaság alapításában külföldön, devizabelföldiek tőkerészesedése külföldi vállalatok  
beolvasztásában vagy felvásárlásában, és  külföldi kapcsolat vállalkozás tőkeemelésében való részesedés 

PPA Devizabelföldi külföldi ingatlanügylete 

DIF Határon átívelő ügyletek hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokkal, csoporton belüli kölcsönökkel, értékpapírokkal és betétekkel 

FSA Nem kapcsolt külföldi vállalkozásban lévő  tőkerészesedés, ami nem befektetési jegy 

FIA Külföldi befektetési jegy 

DSA Nem kapcsolt külföldi vállalkozás által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, éven belüli  értékpapírok vásárlása és eladása 

DLA Nem kapcsolt külföldi vállalkozás által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, éven túli  értékpapírok vétele és eladása 

FDA Külföldi származékos pénzügyi termékek 

AFA Magánszemély devizabelföldiek külföldi bankszámlájának vagy betétjének pénzforgalma 

SLA Kölcsönök - devizakülföldinek nyújtott éven belüli kölcsönök lehívása vagy törlesztése 



LLA Kölcsönök - devizakülföldinek nyújtott éven túli kölcsönök lehívása vagy törlesztése 

LEA Külföldi lízing 

RFS Külföldi értékpapírokkal végzett repó 

TCR Kereskedelmi hitel- és előlegkövetelések 

CEL 
Devizakülföldiek tőkerészesedése új társaság alapításában az Egyesült Arab Emírségekben, devizakülföldiek tőkerészesedése  
Egyesült Arab Emírségek-beli vállalatok beolvasztásában vagy felvásárlásában, és kapcsolt vállalkozás tőkeemelésében való részesedés 

PPL Devizakülföldiek Egyesült Arab Emírségek-beli ingatlanügyletei 

DIL 
Egyesült Arab Emírségek-beli ügyletek hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokkal, csoporton belüli kölcsönökkel,  
értékpapírokkal és betétekkel 

FSL Nem kapcsolt Egyesült Arab Emírségek-beli vállalkozásban lévő  tőkerészesedés, ami nem befektetési jegy 

FIL Egyesült Arab Emírségek-beli befektetés jegy 

DSL Nem kapcsolt devizabelföldi vállalkozás által kibocsátott éven belüli  értékpapírok vétele és eladása 

DLL Nem kapcsolt devizabelföldi vállalkozás által kibocsátott éven túli  értékpapírok vétele és eladása 

FDL Egyesült Arab Emírségek-beli származékos pénzügyi termékek  

AFL Magánszemély devizakülföldiek Egyesült Arab Emírségek-beli bankszámlájának pénzforgalma 

SLL Kölcsönök - devizabelföldinek nyújtott éven belüli külföldi kölcsönök lehívása vagy törlesztése  

LLL Kölcsönök - devizabelföldinek nyújtott éven túli külföldi kölcsönök lehívása vagy törlesztése  

LEL Egyesült Arab Emírségek-beli lízing 

RLS Devizabelföldi által kibocsátott értékpapírokkal végzett repó 

TCP Kereskedelmi hitel- és előlegkötelezettségek 

 


