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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 192/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαρτίου 2009
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς
σκοπούς, σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και
των κρατών μελών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση
κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστι
κούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2186/93 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγρα
φος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 θεσπίζει ένα νέο κοινό
πλαίσιο για τα μητρώα επιχειρήσεων που προορίζονται απο
κλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, έτσι ώστε η ανάπτυξη
των μητρώων επιχειρήσεων να παραμείνει μέσα σε ένα εναρ
μονισμένο πλαίσιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
177/2008, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ο μορφότυπος,
τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα,
καθώς και η διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων των
μεμονωμένων μονάδων στην Επιτροπή (Eurostat) και για τη
διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τις πολυεθνικές ομάδες
επιχειρήσεων στις κατάλληλες εθνικές αρχές.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμ
ματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόμ του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Η Επιτροπή (Eurostat) και οι κατάλληλες εθνικές αρχές παρέχουν,
για κάθε παράδοση δεδομένων, τις απαραίτητες πληροφορίες μετα
δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα πρότυπα του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και με τη δομή που ορίζεται
στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου συστάσεων της Eurostat
για τα μητρώα επιχειρήσεων το οποίο διατίθεται από την Επιτροπή
(Eurostat).

Άρθρο 2
Μέτρα σχετικά με την εμπιστευτικότητα
1.
Τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από
τις κατάλληλες εθνικές αρχές ή λαμβάνονται από την Επιτροπή
(Eurostat) από άλλες πηγές αποθηκεύονται σε κοινοτικό μητρώο
πολυεθνικών ομάδων επιχειρήσεων και των συστατικών μονάδων
τους (εφεξής καλούμενο «μητρώο EuroGroups»).

2.
Όταν διαβιβάζουν δεδομένα στην Επιτροπή (Eurostat) σύμ
φωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
177/2008, οι κατάλληλες εθνικές αρχές συνοδεύουν με σηματοδό
τες τα δεδομένα που είναι εμπιστευτικά σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.

3.
Για να εξασφαλιστεί η συνεπής καταχώριση δεδομένων, η
Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει, αποκλειστικά για στατιστικούς σκο
πούς, στις κατάλληλες εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους εκτός
της δηλούσας χώρας, τα χαρακτηριστικά που διευκρινίζονται στο
μέρος Β του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων των σηματοδο
τών εμπιστευτικότητας, αναφορικά με τις πολυεθνικές ομάδες επι
χειρήσεων και τις συστατικές μονάδες τους, στις περιπτώσεις που
τουλάχιστον μία μονάδα της ομάδας είναι εγκατεστημένη στην επι
κράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 3
Μέτρα σχετικά με την ασφάλεια

Άρθρο 1
Μορφότυπος
Η Επιτροπή (Eurostat) και οι κατάλληλες εθνικές αρχές διαβιβάζουν
τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 177/2008 με το μορφότυπο που καθορίζεται στο μέρος Α
του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
(1) ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6.
(2) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

Η Επιτροπή (Eurostat) και οι κατάλληλες εθνικές αρχές αποθη
κεύουν τα δεδομένα που έχουν σηματοδοτηθεί ως εμπιστευτικά
από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 σε
ασφαλή περιοχή περιορισμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης. Οι
κατάλληλες εθνικές αρχές παρέχουν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πλη
ροφορίες για την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τα μέτρα ασφά
λειας που εφαρμόζονται στο οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή
(Eurostat) ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή
(Eurostat) παρέχει ομοίως πληροφορίες σχετικά με τα δικά της
μέτρα ασφάλειας στις εθνικές αρχές.
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Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται με κρυπτογραφημένη
μορφή μέσω ασφαλούς μέσου που χρησιμοποιείται από την Επι
τροπή (Eurostat) για την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων.
Άρθρο 4
Διαδικασία μεταβίβασης
1.
Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα που διαβιβάζονται σύμ
φωνα με τον παρόντα κανονισμό ανταλλάσσονται με ηλεκτρονική
μορφή από τις κατάλληλες εθνικές αρχές και την Επιτροπή (Euro
stat). Ο μορφότυπος διαβίβασης είναι σύμφωνος με τα κατάλληλα
πρότυπα ανταλλαγής που καθορίζει η Επιτροπή (Eurostat). Τα
δεδομένα διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και τηλεφορτώνονται
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στην Επιτροπή (Eurostat) μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου δεδο
μένων της.
2.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα πρότυπα ανταλλαγής και τις
κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την Επιτροπή (Euro
stat) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2009.
Για την Επιτροπή
Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

1. Εισαγωγή
Η τυποποίηση των δομών καταχώρισης των δεδομένων έχει θεμελιώδη σημασία για την αποτελεσματική επεξεργασία των
δεδομένων. Αποτελεί απαραίτητο βήμα για την παροχή δεδομένων στα πρότυπα της ανταλλαγής δεδομένων που καθορίζει η
Επιτροπή (Eurostat).
Τα δεδομένα αποστέλλονται ως σύνολο καταχωρίσεων (σύνολο δεδομένων).
Τα εμπιστευτικά δεδομένα πρέπει να αποστέλλονται με την πραγματική τιμή καταχωρισμένη στο πεδίο τιμών και σηματοδότη ότι
τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2.
Τα νομισματικά δεδομένα πρέπει να εκφράζονται σε χιλιάδες εθνικών νομισματικών μονάδων (ευρώ για τις χώρες της ζώνης του
ευρώ). Οι προσχωρούσες χώρες στη ζώνη του ευρώ υποβάλλουν τα νομισματικά δεδομένα σε ευρώ αντί του εθνικού νομίσματος
από το έτος της προσχώρησής τους.
2. Κωδικός προσδιορισμού συνόλου δεδομένων
Όλα τα σύνολα δεδομένων που διαβιβάζουν η Επιτροπή (Eurostat) και οι εθνικές αρχές προσδιορίζονται μέσω της σύμβασης
ονοματοδοσίας που ορίζεται επακριβώς στη λεπτομερή τεκμηρίωση και στις κατευθυντήριες γραμμές για τα πρότυπα ανταλλαγής
δεδομένων που καθιστά διαθέσιμα η Επιτροπή (Eurostat).
3. Σύνολα δεδομένων, δομή και ορισμός των πεδίων
Η ενότητα αυτή αφορά τα περιεχόμενα των συνόλων δεδομένων που διαβιβάζουν η Επιτροπή (Eurostat) και οι εθνικές αρχές. Οι
τεχνικές ονομασίες, η δομή, τα πεδία, οι κωδικοί και τα χαρακτηριστικά των συνόλων δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιούνται
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου συστάσεων της Eurostat για τα μητρώα επιχειρήσεων που αναφέ
ρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008.
Η επεξεργασία δεδομένων του μητρώου EuroGroups συνιστά κυκλική διαδικασία, την οποία η Επιτροπή (Eurostat) ξεκινά
κεντρικά. Στο τέλος κάθε κύκλου διατίθεται πλαίσιο πληθυσμού στους υπεύθυνους κατάρτισης στατιστικών στα κράτη μέλη.
Στην αρχή κάθε κύκλου η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει σύνολα δεδομένων με μεταδεδομένα, π.χ. ταξινόμηση NACE, στις
κατάλληλες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (εφεξής καλούμενες «ΕΣΥ»), έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι σε όλες τις χώρες είναι
διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται τα ίδια μεταδεδομένα.
3.1. Πρώτη ανταλλαγή δεδομένων
Η πρώτη ανταλλαγή δεδομένων λαμβάνει χώρα μετά την έναρξη της επεξεργασίας των νέων δεδομένων σχετικά με τις νομικές
μονάδες που λαμβάνονται από ιδιωτικούς παρόχους βασικών δεδομένων μητρώου. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι
του ενός πάροχοι, συνδέονται τα δεδομένα που αφορούν τις ίδιες νομικές μονάδες. Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στις ΕΣΥ τα
ακόλουθα σύνολα δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας σύνδεσης και πληροφορίες
σχετικά με τις νομικές μονάδες. Οι ΕΣΥ διαβιβάζουν τα ίδια σύνολα δεδομένων με διορθωμένες και συμπληρωμένες πληροφορίες,
συμπεριλαμβανομένων των σηματοδοτών εμπιστευτικότητας.
Σύνολο δεδομένων με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύνδεσης

Περιεχόμενο

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης (1.1)
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (1.2α)
Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός
αριθμός αναγνώρισης (1.3)

Σύνολα δεδομένων με πληροφορίες για τις νομικές μονάδες

Περιεχόμενο

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης (1.1)
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (1.2α)
Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) στο πιο αναλυτικό επίπεδο (1.2β)
Προαιρετικό: Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες
που επιτρέπουν την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων (1.2γ)
Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός
αριθμός αναγνώρισης (1.3)
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Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικη
τικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (1.4)
Ημερομηνία κατά την οποία η νομική μονάδα έπαυσε να αποτελεί μέρος μιας επιχείρησης (όπως
καθορίζεται στο σημείο 3.3) (1.5)
Νομική μορφή (1.6)
Αναφορά στο μητρώο ενδοκοινοτικών φορέων και σε τελωνειακά αρχεία ή στο μητρώο εξωκοινο
τικών φορέων (1.7α)
Προαιρετικό: Αναφορά σε στοιχεία του ισολογισμού και στο μητρώο ισοζυγίου πληρωμών ή στο
μητρώο άμεσων ξένων επενδύσεων, και αναφορά στο γεωργικό μητρώο (1.7β)
Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων (4.1), στην οποία ανήκει η
μονάδα (1.8)

3.2. Ενσωμάτωση πηγών δεδομένων από διαφορετικά κράτη μέλη
Το επόμενο βήμα στην επεξεργασία δεδομένων είναι η ενσωμάτωση των πληροφοριών που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη
κεντρικά στην Επιτροπή (Eurostat). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τον έλεγχο και την κυριότητα των νομικών μονάδων καθώς
και τη στατιστική μονάδα «επιχείρηση», η οποία ορίζεται από τα κράτη μέλη και είναι δυνατόν να αποτελείται από μία ή
περισσότερες νομικές μονάδες. Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης αυτής στις ΕΣΥ οι οποίες
διαβιβάζουν με τη σειρά τους τα σύνολα δεδομένων με τις διορθωμένες και συμπληρωμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων
των σηματοδοτών εμπιστευτικότητας.

Σύνολα δεδομένων με πληροφορίες για τον έλεγχο και την κυριότητα των μονάδων

Περιεχόμενο

Κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης των εγκατεστημένων νομικών μονάδων, οι οποίες ελέγχονται από τη
νομική μονάδα (1.11α)
Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος νομικής μονάδας, η οποία
ελέγχει τη νομική μονάδα (1.11β)
Χώρες καταχώρισης των μη εγκατεστημένων νομικών μονάδων, οι οποίες ελέγχονται από τη νομική
μονάδα (1.12α)
Κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης ή επωνυμίες και διευθύνσεις των μη εγκατεστημένων νομικών μονά
δων, οι οποίες ελέγχονται από τη νομική μονάδα (1.12α)
Υπό προϋποθέσεις: Αριθμοί ΦΠΑ των μη εγκατεστημένων νομικών μονάδων, οι οποίες ελέγχονται
από τη νομική μονάδα (1.12α)
Χώρα καταχώρισης της μη εγκατεστημένης νομικής μονάδας, η οποία ελέγχει τη νομική μονάδα
(1.13α)
Κωδικός αριθμός αναγνώρισης ή ονοματεπώνυμο/επωνυμία και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης
στο οικείο κράτος νομικής μονάδας που ελέγχει τη νομική μονάδα (1.13α)
Υπό προϋποθέσεις: Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης στο οικείο κράτος νομικής μονάδας, η
οποία ελέγχει τη νομική μονάδα (1.13β)
Υπό προϋποθέσεις: Κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης και μερίδια (%) των εγκατεστημένων στο οικείο
κράτος νομικών μονάδων, τις οποίες κατέχει η νομική μονάδα (1.14α)
Υπό προϋποθέσεις: Κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης και μερίδια (%) των εγκατεστημένων στο οικείο
κράτος νομικών μονάδων, τις οποίες κατέχει η νομική μονάδα (1.14β)
Υπό προϋποθέσεις: Χώρες εγγραφής των μη εγκατεστημένων νομικών μονάδων, οι οποίες ελέγχο
νται από τη νομική μονάδα (1.15)
Κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης ή επωνυμίες και διευθύνσεις καθώς και μερίδια (%) των μη εγκατε
στημένων νομικών μονάδων, τις οποίες κατέχει η νομική μονάδα (1.15)
Αριθμοί ΦΠΑ των μη εγκατεστημένων νομικών μονάδων, τις οποίες κατέχει η νομική μονάδα
(1.15)
Υπό προϋποθέσεις: Χώρες καταχώρισης των μη εγκατεστημένων νομικών μονάδων, οι οποίες
κατέχουν τη νομική μονάδα (1.16)
Κωδικοί αριθμοί αναγνώρισης ή επωνυμίες και διευθύνσεις καθώς και μερίδια (%) των μη εγκατε
στημένων νομικών μονάδων, οι οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα (1.16)
Αριθμοί ΦΠΑ των μη εγκατεστημένων νομικών μονάδων, οι οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα
(1.16)
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Σύνολα δεδομένων με πληροφορίες για τις επιχειρήσεις

Περιεχόμενο

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης (3.1)
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (3.2α)
Προαιρετικό: Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση
δικτυακού τόπου (3.2β)
Κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης της(των) νομικής(-ών) μονάδας(-ων) από την (τις) οποία(-ες)
αποτελείται η επιχείρηση (3.3)
Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων (3.4)
Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων (3.5)
Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE (3.6)
Υπό προϋποθέσεις: Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε τετραψήφιο επίπεδο της
NACE (3.7)
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (3.8)
Αριθμός μισθωτών (3.9α)
Προαιρετικό: Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (3.9β)
Κύκλος εργασιών (3.10α και Προαιρετικό: 3.10β)
Θεσμικός τομέας και υποτομέας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (3.11)
Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων (4.1), στην οποία ανήκει η
επιχείρηση (3.12)

3.3. Κατάρτιση κατατετμημένων και πολυεθνικών ομάδων επιχειρήσεων
Το επόμενο στάδιο είναι η κατάρτιση κατατετμημένων ομάδων επιχειρήσεων και παγκόσμιων ομάδων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή
(Eurostat) διαβιβάζει τα αποτελέσματα της κατάρτισης αυτής στις ΕΣΥ οι οποίες διαβιβάζουν με τη σειρά τους τα σύνολα
δεδομένων με τις διορθωμένες και συμπληρωμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σηματοδοτών εμπιστευτικότητας.

Στο τέλος του κύκλου η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει τα αποτελέσματα της τελικής κατάρτισης των κατατετμημένων και
παγκόσμιων ομάδων επιχειρήσεων προς τις ΕΣΥ. Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει δεδομένα στις ΕΣΥ, με εξαίρεση τις ΕΣΥ της
δηλούσας χώρας, μόνον όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

Σύνολα δεδομένων με πληροφορίες για τις παγκόσμιες ομάδες επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του παγκόσμιου ομίλου (4.11)
Επωνυμία του παγκόσμιου ομίλου (4.12α)
Προαιρετικό: Χώρα εγγραφής, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
διεύθυνση δικτυακού τόπου της παγκόσμιας έδρας (4.12β)
Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του επικεφαλής της παγκόσμιας ομάδας, εφόσον ο επικεφαλής της
ομάδας είναι εγκατεστημένος στο οικείο κράτος (4.13α)
Χώρα εγγραφής της επικεφαλής μονάδας της παγκόσμιας ομάδας, εφόσον η επικεφαλής μονάδα
είναι μη εγκατεστημένη (4.13α)
Προαιρετικό: Κωδικός αριθμός αναγνώρισης ή όνομα και διεύθυνση της επικεφαλής μονάδας της
παγκόσμιας ομάδας, εάν δεν είναι εγκατεστημένη στο οικείο κράτος (4.13β)
Προαιρετικό: Αριθμός απασχολούμενων ατόμων παγκοσμίως (4.14)
Προαιρετικό: Ενοποιημένος παγκόσμιος κύκλος εργασιών (4.15)
Προαιρετικό: Χώρα του παγκόσμιου κέντρου αποφάσεων (4.16)
Προαιρετικό: Χώρες όπου βρίσκονται επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες (4.17)

12.3.2009

12.3.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνολα δεδομένων με πληροφορίες για τις κατατετμημένες ομάδες επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας (4.1)
Επωνυμία της κατατετμημένης ομάδας (4.2α)
Προαιρετικό: Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση
δικτυακού τόπου της κατατετμημένης έδρας (4.2β)
Υπό προϋποθέσεις: Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας (4.3)
Τύπος ομάδας επιχειρήσεων (4.4)
Ημερομηνία δημιουργίας της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων (4.5)
Ημερομηνία διάλυσης της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων (4.6)
Κωδικός κύριας δραστηριότητας της κατατετμημένης ομάδας σε διψήφιο επίπεδο της NACE (4.7)
Προαιρετικό: Δευτερεύουσες δραστηριότητες της κατατετμημένης ομάδας σε διψήφιο επίπεδο της
NACE (4.8)
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στην κατατετμημένη ομάδα (4.9)
Προαιρετικό: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών (4.10)
Ημερομηνία σύνδεσης με την κατατετμημένη ομάδα (για τις νομικές μονάδες) (1.9)
Ημερομηνία αποχώρησης από την κατατετμημένη ομάδα (για τις νομικές μονάδες) (1.10)
B. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, στις κατάλληλες εθνικές αρχές των κρατών μελών, με
εξαίρεση τη δηλούσα χώρα, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των σηματοδοτών εμπιστευτικότητας, αναφο
ρικά με τις πολυεθνικές ομάδες επιχειρήσεων και τις συστατικές μονάδες τους, στις περιπτώσεις που τουλάχιστον μία μονάδα της
ομάδας είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.
1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1.1.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης

1.2α.

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

1.2β.

Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) στο πιο
αναλυτικό επίπεδο

1.2γ.

Προαιρετικό

Αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και
πληροφορίες που επιτρέπουν την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων

1.3.

Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ή, εάν δεν
υπάρχει, άλλος διοικητικός αριθμός αναγνώρισης

1.4.

Ημερομηνία σύστασης κατά νόμον, εφόσον πρόκειται για νομικά πρό
σωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρισης ως οικονομικού φορέα, εφόσον
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα

1.5.

Ημερομηνία κατά την οποία η νομική μονάδα έπαυσε να αποτελεί μέρος
μιας επιχείρησης (όπως καθορίζεται στο σημείο 3.3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.6.

Νομική μορφή

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΜΗΤΡΩΑ

1.7α.

Αναφορά στο μητρώο ενδοκοινοτικών φορέων που έχει καταρτιστεί σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (*), και αναφορά σε τελωνειακά αρχεία ή
στο μητρώο εξωκοινοτικών φορέων

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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1.8.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων
(4.1), στην οποία ανήκει η μονάδα

1.9.

Ημερομηνία σύνδεσης με την κατατετμημένη ομάδα

1.10.

Ημερομηνία αποχώρησης από την κατατετμημένη ομάδα

1.11α.

Κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης της (των) εγκατεστημένης(-ων) στο
οικείο κράτος νομικής(-ών) μονάδας(-ων), η (οι) οποία(-ες) ελέγχεται(ονται) από τη νομική μονάδα

1.11β.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο κράτος
νομικής μονάδας, η οποία ελέγχει τη νομική μονάδα

1.12α.

Χώρα(-ες) εγγραφής, και κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης, ή ονο
ματεπώνυμο(-α)/επωνυμία(-ες) και διεύθυνση(-εις) της (των) μη εγκατεστη
μένης(-ων) στο οικείο κράτος νομικής(-ών) μονάδας(-ων) που ελέγχεται(ονται) από τη νομική μονάδα

1.12β.

Υπό
προϋποθέσεις

1.13α.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αριθμός(-οί) ΦΠΑ μη εγκατεστημένης(-ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(-ων), που ελέγχονται από τη νομική μονάδα
Χώρα εγγραφής και κωδικός αριθμός αναγνώρισης, ή ονοματεπώνυμο/
επωνυμία και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης στο οικείο κράτος νομι
κής μονάδας που ελέγχει τη νομική μονάδα

1.13β.

Υπό
προϋποθέσεις

Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης στο οικείο κράτος νομικής μονά
δας, η οποία ελέγχει τη νομική μονάδα

1.14α.

Υπό
προϋποθέσεις

α) Κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης, και

Υπό
προϋποθέσεις

α) Κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης, και

Υπό
προϋποθέσεις

α) Χώρα(-ες) εγγραφής, και

1.14β.

1.15.

β) μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(-ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(-ων), την (τις) οποία(-ες) κατέχει η νομική μονάδα

β) μερίδια (%) της(των) εγκατεστημένης(-ων) στο οικείο κράτος νομικής(ών) μονάδας(-ων), η (οι) οποία(-ες) κατέχει(-ουν) τη νομική μονάδα

β) κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης ή ονοματεπώνυμο(-α)/επωνυ
μία(-ες), διεύθυνση(-εις) και αριθμός(-οί) ΦΠΑ, και
γ) μερίδια (%) της (των) μη εγκατεστημένης(-ων) στο οικείο κράτος
νομικής(-ών) μονάδας(-ων), την (τις) οποία(-ες) κατέχει η νομική
μονάδα

1.16.

Υπό
προϋποθέσεις

α) Χώρα(-ες) εγγραφής και
β) κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης ή ονοματεπώνυμο(-α)/επωνυ
μία(-ες), διεύθυνση(-εις) και αριθμός(-οί) ΦΠΑ, και
γ) μερίδια (%) της (των) μη εγκατεστημένης(-ων) στο οικείο κράτος
νομικής(-ών) μονάδας(-ων), η (οι) οποία(-ες) κατέχει(-ουν) τη νομική
μονάδα
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

3.1.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης

3.2α.

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

3.2β.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προαιρετικό

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύ
θυνση δικτυακού τόπου

3.3.

Κωδικός(-οί) αριθμός(-οί) αναγνώρισης της (των) νομικής(-ών) μονάδας(ων) από την (τις) οποία(-ες) αποτελείται η επιχείρηση

3.4.

Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων

3.5.

Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.6.

Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επίπεδο της NACE

3.8.

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

3.11.

Θεσμικός τομέας και υποτομέας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα
λογαριασμών

ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΑΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.12.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων
(4.1), στην οποία ανήκει η επιχείρηση
4. ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

4.1.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της κατατετμημένης ομάδας

4.2α.

Επωνυμία της κατατετμημένης ομάδας

4.2β.

Προαιρετικó

Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύ
θυνση δικτυακού τόπου της κατατετμημένης έδρας

4.3.

Υπό
προϋποθέσεις
εν μέρει

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της επικεφαλής μονάδας της κατατετμη
μένης ομάδας (ισοδυναμεί με τον αριθμό αναγνώρισης της νομικής μονά
δας η οποία είναι η επικεφαλής εγκατεστημένη στο οικείο κράτος
μονάδα).
Υπό προϋποθέσεις. Εάν η ελέγχουσα μονάδα είναι φυσικό πρόσωπο, το
οποίο δεν είναι οικονομικός φορέας, η καταχώριση εξαρτάται από τη
διαθεσιμότητα της πληροφορίας αυτής στις διοικητικές πηγές

4.4.

Τύπος ομάδας επιχειρήσεων:
2. εγχωρίως ελεγχόμενη κατατετμημένη ομάδα
3. αλλοδαπώς ελεγχόμενη κατατετμημένη ομάδα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.5.

Ημερομηνία δημιουργίας της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων

4.6.

Ημερομηνία διάλυσης της κατατετμημένης ομάδας επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.7.

Κωδικός κύριας δραστηριότητας της κατατετμημένης ομάδας σε διψήφιο
επίπεδο της NACE

4.9.

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στην κατατετμημένη ομάδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

4.11.

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του παγκόσμιου ομίλου

4.12α.

Επωνυμία του παγκόσμιου ομίλου

4.12β.

Προαιρετικó

4.13α.

Χώρα εγγραφής, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου και διεύθυνση δικτυακού τόπου της παγκόσμιας έδρας
Κωδικός αριθμός αναγνώρισης του επικεφαλής της παγκόσμιας ομάδας,
εφόσον ο επικεφαλής της ομάδας είναι εγκατεστημένος στο οικείο κράτος
(ισοδυναμεί με τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης της νομικής μονάδας η
οποία είναι η επικεφαλής του ομίλου).
Εάν η επικεφαλής μονάδα της παγκόσμιας ομάδας είναι μη εγκατεστη
μένη, η χώρα εγγραφής της

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.13β.

Προαιρετικό

Κωδικός αριθμός αναγνώρισης της επικεφαλής μονάδας της παγκόσμιας
ομάδας ή όνομα και διεύθυνση εάν δεν είναι εγκατεστημένη στο οικείο
κράτος

4.14.

Προαιρετικό

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων παγκοσμίως

4.16.

Προαιρετικό

Χώρα του παγκόσμιου κέντρου αποφάσεων

4.17.

Προαιρετικό

Χώρες όπου βρίσκονται επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες

(*) ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1.
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