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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 192/2009
2009 m. kovo 11 d.
kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio
bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais, nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir valstybių
narių keitimosi konfidencialiais duomenimis
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 177/2008, nustatantį bendrą verslo
registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantį Tarybos regla
mentą (EEB) Nr. 2186/93 (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

(2)

(3)

2 straipsnis
Konfidencialumo užtikrinimo priemonės
1.
Atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų Komisijai
(Eurostatui) perduoti ar iš kitų šaltinių Komisijos (Eurostato)
gauti duomenys saugomi tarptautinių įmonių grupių ir jų sude
damųjų vienetų Bendrijos registre (toliau – registras „Euro
Groups“).

kadangi:

(1)

Kiekvieną kartą teikdamos duomenis Komisija (Eurostatas) ir
atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos teikia būtinus elek
troninius metaduomenis pagal Europos statistikos sistemos stan
dartus ir tokios struktūros, kuri apibrėžta naujausioje Komisijos
(Eurostato) verslo registrų rekomendacijų vadovo versijoje.

Reglamentu (EB) Nr. 177/2008 nustatoma bendra
sistema verslo registrams išimtinai statistikos tikslais,
siekiant, kad verslo registrai būtų toliau plėtojami pagal
suderintą sistemą.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 177/2008 11 straipsnį būtina
nustatyti Komisijai (Eurostatui) perduodamų individualių
vienetų ir atitinkamoms nacionalinėms valdžios instituci
joms perduodamų duomenų apie tarptautines įmonių
grupes formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones
bei perdavimo tvarką.

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tarybos
sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, įsteigto Statistikos
programų komiteto nuomonę (2),

2.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 177/2008 11 straipsnį perduo
damos duomenis Komisijai (Eurostatui) atitinkamos nacionalinės
valdžios institucijos pažymi duomenis, kurie yra konfidencialūs
pagal nacionalinės teisės aktus.

3.
Siekdama užtikrinti nuoseklų duomenų registravimą, išim
tinai statistikos reikmėms, Komisija (Eurostatas) perduoda vals
tybių narių, išskyrus duomenis teikiančią šalį, atitinkamoms
nacionalinėms valdžios institucijoms priedo B dalyje nurodytas
charakteristikas, įskaitant slaptumo žymas, susijusias su tarptau
tinėmis įmonių grupėmis ir jų sudedamaisiais vienetais, kai bent
vienas grupės vienetų yra tos valstybės narės teritorijoje.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

3 straipsnis
Saugumo užtikrinimo priemonės
1 straipsnis
Formatas
Komisija (Eurostatas) ir atitinkamos nacionalinės valdžios insti
tucijos Reglamento (EB) Nr. 177/2008 11 straipsnyje nurodytus
duomenis perduoda šio reglamento priedo A dalyje nustatytu
formatu.
(1) OL L 61, 2008 3 5, p. 6.
(2) OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

Komisija (Eurostatas) ir atitinkamos nacionalinės valdžios insti
tucijos saugo duomenis, kuriuos nacionalinės valdžios institucijų
pažymėjo kaip konfidencialius pagal 2 straipsnio 2 dalį, saugioje
ribotos ir kontroliuojamos prieigos zonoje. Gavusios prašymą,
atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos Komisijai (Euros
tatui) teikia informacijos apie susijusiose valstybėse narėse
taikomas saugumo priemones. Komisija (Eurostatas) perduoda
šią informaciją kitoms valstybės narėms. Komisija (Eurostatas)
taip pat teikia nacionalinėms valdžios institucijoms informaciją
apie savo saugumo priemones.
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Duomenys perduodami šifruota forma saugia Komisijos (Euros
tato) konfidencialių duomenų keitimuisi naudojama priemone.

priemonėmis ir įkeliami į Komisijos (Eurostato) bendrą
duomenų prieigą.

4 straipsnis

2.
Valstybės narės įgyvendina keitimosi duomenimis stan
dartus ir Komisijos (Eurostato) pateiktas gaires laikydamosi šio
reglamento reikalavimų.

Perdavimo tvarka
1.
Atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija
(Eurostatas) elektroniniu būdu keičiasi pagal šį reglamentą
perduotais duomenimis ir metaduomenimis. Perdavimo
formatas turi atitikti Komisijos (Eurostato) nurodytus keitimosi
duomenimis standartus. Duomenys perduodami elektroninėmis

5 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 11 d.
Komisijos vardu
Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys

LT
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PRIEDAS
A. PERDUODAMŲ DUOMENŲ STRUKTŪRA IR PERDAVIMO FORMA
1. Įvadas
Siekiant veiksmingai tvarkyti duomenis labai svarbu standartizuoti duomenų įrašymo struktūras. Tai būtina norint, kad
duomenys būtų teikiami pagal Komisijos (Eurostato) nustatytus keitimosi duomenimis standartus.
Duomenys siunčiami kaip įrašų rinkinys (duomenų rinkinys).
Konfidencialūs duomenys turi būti siunčiami tikrąją vertę įrašius į vertės lauką ir pridėjus žymą, rodančią, kad duomenys
yra konfidencialūs pagal 2 straipsnio 2 dalį.
Piniginiai duomenys turi būti išreikšti tūkstančiais nacionalinės valiutos vienetų (euro zonos šalių – eurais). Šalys, kurios
rengiasi prisijungti prie euro zonos, pradedant nuo kitų metų po jų įstojimo piniginius duomenis nurodo eurais, o ne
nacionaline valiuta.
2. Duomenų rinkinio identifikatorius
Visi Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių valdžios institucijų perduodami duomenų rinkiniai pažymimi taikant pavadi
nimų tvarką, nurodytą išsamiuose Komisijos (Eurostato) pateikiamuose dokumentuose ir gairėse dėl keitimosi duomenimis
standartų.
3. Duomenų rinkiniai, struktūra ir laukų apibrėžtis
Šiame skirsnyje pateikiamas Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių valdžios institucijų perduodamų duomenų rinkinių
turinys. Duomenų rinkinių techniniai pavadinimai, struktūra, laukai, kodai ir naudotini atributai pateikiami naujausioje
Reglamento (EB) Nr. 177/2008 7 straipsnyje nurodyto Eurostato verslo registrų rekomendacijų vadovo versijoje.
Registro „EuroGroups“ duomenų tvarkymas yra cikliškas procesas, kurį Komisija (Eurostatas) pradeda centralizuotai.
Kiekvieno ciklo pabaigoje valstybėse narėse statistinių duomenų rengėjams parengiamas tiriamų vienetų sąrašas.
Kiekvieno ciklo pradžioje Komisija (Eurostatas) perduoda duomenų rinkinius su metaduomenimis, pvz., pagal NACE
klasifikatorių, atitinkamoms nacionalinėms statistikos institucijoms (toliau – NSI), siekdama užtikrinti, kad visos šalys
turėtų ir naudotų tuos pačius metaduomenis.
3.1. Pirmas keitimasis duomenimis
Pirmą kartą duomenimis keičiamasi pradėjus tvarkyti naujus juridinių vienetų duomenis, gautus iš privačių pagrindinių
registro duomenų teikėjų. Jei yra daugiau kaip vienas teikėjas, su tuo pačiu juridiniu vienetu susiję duomenys susiejami.
Komisija (Eurostatas) perduoda NSI šiuos duomenų rinkinius ir informaciją apie susiejimo proceso rezultatus ir juridinius
vienetus. NSI perduoda atgal tuos pačius duomenų rinkinius ir pataisytą bei papildytą informaciją, pažymėtą slaptumo
žyma.
Duomenų rinkinys ir susiejimo rezultatai

Turinys

Identifikavimo kodas (1.1)
Pavadinimas (1.2a)
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo registracijos numeris arba, jei jo nėra, kitas
administracinio identifikavimo kodas (1.3)

Duomenų rinkinys su informacija apie juridinius vienetus

Turinys

Identifikavimo kodas (1.1)
Pavadinimas (1.2a)
Kuo išsamesnis adresas (nurodyti pašto kodą) (1.2b)
Neprivaloma: telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas ir informacija, leidžianti rinkti
duomenis elektroniniu būdu (1.2c)
Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo registracijos numeris arba, jei jo nėra, kitas
administracinio identifikavimo kodas (1.3)
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Juridinio asmens įsteigimo data arba, fiziniam asmeniui, jo pripažinimo ūkio subjektu data
(1.4)
Data, kai juridinis vienetas nustoja būti įmonės dalimi (kaip nurodyta 3.3 punkte) (1.5)
Juridinė forma (1.6)
Nuoroda į Bendrijoje veikiančių ūkio subjektų registrą ir nuoroda į muitinės bylas arba į ne
Bendrijos ūkio subjektų registrą (1.7a)
Neprivaloma: nuoroda į balanso duomenis ir į mokėjimų balanso registrą arba į užsienio
tiesioginių investicijų registrą bei nuoroda į ūkių registrą (1.7b)
Atskirtinės įmonių grupės (4.1), kuriai priklauso vienetas, identifikavimo kodas (1.8)

3.2. Duomenų šaltinių iš įvairių valstybių narių integravimas
Kitas duomenų tvarkymo žingsnis – Komisijos (Eurostato) atliekamas centralizuotas informacijos iš įvairių valstybių narių
integravimas. Ši informacija susijusi su juridinių vienetų kontrole ir nuosavybės teisėmis bei statistiniu vienetu – įmone,
kurią apibrėžia valstybės narės ir kurią gali sudaryti vienas ar keli juridiniai vienetai. Komisija (Eurostatas) perduoda šio
integravimo rezultatus NSI, kurios perduoda atgal duomenų rinkinius ir pataisytą bei papildytą informaciją, pažymėtą
slaptumo žyma.
Duomenų rinkiniai ir informacija apie vienetų kontrolę ir nuosavybės teises

Turinys

Juridinio vieneto kontroliuojamų juridinių vienetų rezidentų identifikavimo kodai (1.11a)
Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto rezidento identifikavimo kodas (1.11b)
Juridinio vieneto kontroliuojamų juridinių vienetų nerezidentų registracijos šalys (1.12a)
Juridinio vieneto kontroliuojamų juridinių vienetų nerezidentų identifikavimo kodai arba
pavadinimai ir adresai (1.12a)
Sąlyginai: juridinio vieneto kontroliuojamų juridinių vienetų nerezidentų PVM mokėtojų kodai
(1.12b)
Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto nerezidento registracijos šalis (1.13a)
Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto nerezidento identifikavimo kodas arba
pavadinimas ir adresas (1.13a)
Sąlyginai: juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto nerezidento PVM mokėtojo kodas
(1.13b)
Sąlyginai: juridiniam vienetui priklausančių juridinių vienetų rezidentų identifikavimo kodai ir
akcijos (%) (1.14a)
Sąlyginai: juridinių vienetų rezidentų, kuriems priklauso juridinis vienetas, identifikavimo
kodai ir akcijos (%) (1.14b)
Sąlyginai: juridiniam vienetui priklausančių juridinių vienetų nerezidentų registracijos šalys
(1.15)
Juridiniam vienetui priklausančių juridinių vienetų nerezidentų identifikavimo kodai arba
pavadinimai ir adresai bei akcijos (%) (1.15)
Juridiniam vienetui priklausančių juridinių vienetų nerezidentų PVM mokėtojų kodai (1.15)
Sąlyginai: juridinių vienetų nerezidentų, kuriems priklauso juridinis vienetas, registracijos šalys
(1.16)
Juridinių vienetų nerezidentų, kuriems priklauso juridinis vienetas, identifikavimo kodai arba
pavadinimai ir adresai bei akcijos (%) (1.16)
Juridinių vienetų nerezidentų, kuriems priklauso juridinis vienetas, PVM mokėtojų kodai
(1.16)
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Duomenų rinkinys ir informacija apie įmones

Turinys

Identifikavimo kodas (3.1)
Pavadinimas (3.2a)
Neprivaloma: pašto, el. pašto ir tinklalapio adresai (3.2b)
Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų) identifikavimo kodas (-ai) (3.3)
Veiklos pradžios data (3.4)
Veiklos visiško nutraukimo data (3.5)
Pagrindinės veiklos kodas NACE keturženklio skaitmens lygmeniu (3.6)
Sąlyginai: antrinės veiklos, jei tokios yra, NACE keturženklio skaitmens lygmeniu (3.7)
Dirbančiųjų skaičius (3.8)
Darbuotojų skaičius (3.9a)
Neprivaloma: darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais (3.9b)
Apyvarta (3.10 ir neprivaloma: 3.10b)
Institucinis sektorius ir subsektorius pagal Europos sąskaitų sistemą (3.11)
Atskirtinės įmonių grupės (4.1), kuriai priklauso įmonė, identifikavimo kodas (3.12)

3.3. Atskirtinės ir tarptautinės įmonių grupės duomenų rinkimas
Kitas etapas – atskirtinės įmonių grupės ir tarptautinės įmonių grupės duomenų rinkimas. Komisija (Eurostatas) perduoda
šio rinkimo rezultatus NSI, kurios perduoda atgal duomenų rinkinius ir pataisytą bei papildytą informaciją, pažymėtą
slaptumo žyma.
Ciklo pabaigoje Komisija (Eurostatas) perduoda NSI galutinio atskirtinės įmonių grupės ir tarptautinės įmonių grupės
duomenų rinkimo rezultatus. Komisija (Eurostatas) perduoda duomenis valstybių narių, išskyrus duomenis teikiančią šalį,
atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms pagal šio priedo B dalyje nurodytas charakteristikas.
Duomenų rinkinys ir informacija apie tarptautines įmonių grupes

Turinys

Tarptautinės grupės identifikavimo kodas (4.11)
Tarptautinės grupės pavadinimas (4.12a)
Neprivaloma: tarptautinės grupės vadovaujančios įmonės buveinės registracijos šalis, pašto, el.
pašto ir tinklalapio adresai (4.12b)
Tarptautinės grupės vadovaujančios įmonės, jei vadovaujanti įmonė yra rezidentė, identifika
vimo kodas (4.13a)
Tarptautinės grupės vadovaujančios įmonės, jei vadovaujanti įmonė yra nerezidentė, registra
cijos šalis (4.13a)
Neprivaloma: jei tarptautinei grupei vadovaujanti įmonė yra nerezidentė, jos identifikavimo
kodas arba pavadinimas ir adresas (4.13b)
Neprivaloma: bendras dirbančiųjų skaičius (4.14)
Neprivaloma: konsoliduota tarptautinė apyvarta (4.15)
Neprivaloma: šalis, kuri yra pasauliniu mastu priimamų sprendimų centras (4.16)
Neprivaloma: šalys, kuriose yra įmonės arba vietiniai vienetai (4.17)
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Duomenų rinkinys ir informacija apie atskirtines įmonių grupes

Turinys

Atskirtinės grupės identifikavimo kodas (4.1)
Atskirtinės grupės pavadinimas (4.2a)
Neprivaloma: atskirtinės grupės vadovaujančios įmonės buveinės pašto, el. pašto ir tinklalapio
adresai (4.2b)
Sąlyginai: atskirtinės grupės vadovaujančios įmonės identifikavimo kodas (4.3)
Įmonių grupės rūšis (4.4)
Atskirtinės įmonių grupės veiklos pradžios data (4.5)
Atskirtinės įmonių grupės veiklos nutraukimo data (4.6)
Atskirtinės įmonių grupės pagrindinis veiklos kodas NACE dviženklio skaitmens lygmeniu
(4.7)
Neprivaloma: atskirtinės įmonių grupės antrinės veiklos kodas NACE dviženklio skaitmens
lygmeniu (4.8)
Atskirtinėje įmonių grupėje dirbančiųjų skaičius (4.9)
Neprivaloma: konsoliduota apyvarta (4.10)
Susivienijimo su atskirtine (juridinių vienetų) grupe data (1.9)
Atsiskyrimo nuo atskirtinės (juridinių vienetų) grupės data (1.10)

B. PAGAL 2 STRAIPSNIO 3 DALĮ PERDUOTINOS CHARAKTERISTIKOS
Išimtinai statistikos reikmėms, Komisija (Eurostatas) perduoda atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms šias
valstybių narių, išskyrus duomenis teikiančią šalį, charakteristikas, įskaitant slaptumo žymas, susijusias su tarptautinėmis
įmonių grupėmis ir jų sudedamaisiais vienetais, kai bent vienas grupės vienetų yra tos valstybės narės teritorijoje.
1. JURIDINIS VIENETAS

IDENTIFIKAVIMO
CHARAKTERISTIKOS

1.1

Identifikavimo kodas

1.2a

Pavadinimas

1.2b

Kuo išsamesnis adresas (įskaitant pašto kodą)

1.2c

Neprivaloma

Telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas ir informacija,
leidžianti rinkti duomenis elektroniniu būdu

1.3

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo registracijos numeris
arba, jei jo nėra, kitas administracinio identifikavimo kodas

1.4

Juridinio asmens įsteigimo data arba, fiziniam asmeniui, jo pripa
žinimo ūkio subjektu data

1.5

Data, kai juridinis vienetas nustoja būti įmonės dalimi (kaip nuro
dyta 3.3 punkte)

EKONOMINĖS /
STRATIFIKACINĖS
CHARAKTERISTIKOS

1.6

Juridinė forma

NUORODOS Į KITUS
REGISTRUS

1.7a

Nuoroda į Bendrijoje veikiančių ūkio subjektų registrą, įsteigtą
remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr.
638/2004 (*) ir nuoroda į muitinės bylas arba į ne Bendrijos
ūkio subjektų registrą

DEMOGRAFINĖS
CHARAKTERISTIKOS
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RYŠYS SU ĮMONIŲ
GRUPE

VIENETŲ KONTROLĖ
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1.8

Atskirtinės įmonių grupės (4.1), kuriai priklauso vienetas, identifi
kavimo kodas

1.9

Susivienijimo su atskirtine grupe data

1.10

Atsiskyrimo nuo atskirtinės grupės data

1.11a

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
rezidento (-ų) identifikavimo kodas (-ai)

1.11b

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto rezidento iden
tifikavimo kodas

1.12a

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio vieneto (-ų) nerezi
dento (-ų) registracijos šalis (-ys) ir identifikavimo kodas (-ai) arba
pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

1.12b

Sąlyginai

1.13a

VIENETŲ NUOSAVYBĖS
DALYS

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
nerezidento (-ų) PVM mokėtojo kodas (-ai)
Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto nerezidento
registracijos šalis ir identifikavimo kodas arba pavadinimas ir
adresas

1.13b

Sąlyginai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto nerezidento
PVM mokėtojo kodas

1.14a

Sąlyginai

Juridiniam vienetui priklausančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
rezidento (-ų)
a) identifikavimo kodas (-ai) ir
b) akcijos (%).

1.14b

Sąlyginai

Juridiniam vienetui priklausančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
rezidento (-ų)
a) identifikavimo kodas (-ai) ir
b) akcijos (%).

1.15

Sąlyginai

Juridiniam vienetui priklausančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
nerezidento (-ų)
a) registracijos šalis (-ys) ir
b) identifikavimo kodas (-ai), pavadinimas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
c) akcijos (%).

1.16

Sąlyginai

Juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų), kuriam (-iems)
priklauso juridinis vienetas
a) registracijos šalis (-ys) ir
b) identifikavimo kodas (-ai), pavadinimas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
c) akcijos (%).
3. ĮMONĖS

IDENTIFIKAVIMO
CHARAKTERISTIKOS

3.1

Identifikavimo kodas

3.2a

Pavadinimas

3.2b

DEMOGRAFINĖS
CHARAKTERISTIKOS

Neprivaloma

Pašto, el. pašto ir tinklalapio adresai

3.3

Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ių) identifikavimo
kodas (-ai)

3.4

Veiklos pradžios data

3.5

Veiklos visiško nutraukimo data

2009 3 12

2009 3 12

LT

EKONOMINĖS /
STRATIFIKACINĖS
CHARAKTERISTIKOS

RYŠYS SU ĮMONIŲ
GRUPE

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

3.6

Pagrindinis veiklos kodas NACE keturženklio skaitmens lygmeniu

3.8

Dirbančiųjų skaičius

3.11

Institucinis sektorius ir subsektorius pagal Europos sąskaitų
sistemą

3.12

Atskirtinės įmonių grupės (4.1), kuriai priklauso įmonė, identifi
kavimo kodas
4. ĮMONIŲ GRUPĖ

IDENTIFIKAVIMO
CHARAKTERISTIKOS

4.1

Atskirtinės grupės identifikavimo kodas

4.2a

Atskirtinės grupės pavadinimas

4.2b

Neprivaloma

Atskirtinės grupės vadovaujančios įmonės buveinės pašto, el. pašto
ir tinklalapio adresai

4.3

Iš dalies
sąlyginai

Atskirtinės grupės vadovaujančios įmonės identifikavimo kodas
(sutampa su juridinio vieneto, kuris yra visų-rezidenčių grupės
vadovaujanti įmonė, identifikavimo kodu).
Sąlyginai, jei kontroliuojantis vienetas yra fizinis asmuo, kuris nėra
ūkio subjektas, jis registruojamas tik tada, jei tokią informaciją
galima rasti administraciniuose šaltiniuose.
Įmonių grupės rūšis:

4.4

2. šalies viduje kontroliuojama atskirtinė grupė;
3. užsienio kontroliuojama atskirtinė grupė.
DEMOGRAFINĖS
CHARAKTERISTIKOS

EKONOMINĖS/
STRATIFIKACINĖS
CHARAKTERISTIKOS

IDENTIFIKAVIMO
CHARAKTERISTIKOS

4.5.

Atskirtinės įmonių grupės veiklos pradžios data

4.6.

Atskirtinės įmonių grupės veiklos nutraukimo data

4.7.

Atskirtinės įmonių grupės pagrindinis veiklos kodas NACE dvižen
klio skaitmens lygmeniu

4.9.

Atskirtinėje grupėje dirbančiųjų asmenų skaičius

4.11.

Tarptautinės grupės identifikavimo kodas

4.12a.

Tarptautinės grupės pavadinimas

4.12b.

Neprivaloma

Tarptautinės grupės vadovaujančios įmonės buveinės registracijos
šalis, pašto, el. pašto ir tinklalapio adresai
Tarptautinės grupės vadovaujančios įmonės, jei vadovaujanti
įmonė yra rezidentė, identifikavimo kodas (sutampa su juridinio
vieneto, kuris yra grupės vadovaujanti įmonė, identifikavimo
kodu).

4.13a.

Jei tarptautinei grupei vadovaujanti įmonė yra nerezidentė, jos
registracijos šalis

EKONOMINĖS/
STRATIFIKACINĖS
CHARAKTERISTIKOS

(*) OL L 102, 2004 4 7, p. 1.

4.13b.

Neprivaloma

Jei tarptautinei grupei vadovaujanti įmonė yra nerezidentė, jos
identifikavimo kodas arba pavadinimas ir adresas

4.14.

Neprivaloma

Bendras dirbančiųjų skaičius

4.16.

Neprivaloma

Šalis, kuri yra tarptautiniu mastu priimamų sprendimų centras

4.17.

Neprivaloma

Šalys, kuriose yra įmonės arba vietiniai vienetai
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