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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 192/2009
(2009. gada 11. marts),
ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju
uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām attiecībā uz konfidenciālu datu apmaiņu starp
Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada
20. februāra Regulu (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju
uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ
Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (1), un jo īpaši tās
11. panta 3. punktu,

(2)

(3)

2. pants
Konfidencialitātes pasākumi
1.
Datus, ko Komisijai (Eurostat) nosūtījušas attiecīgās valstu
iestādes, vai datus, ko Komisija (Eurostat) saņēmusi no citiem
avotiem, glabā Kopienas starptautisko uzņēmumu grupu un
tās veidojošo vienību reģistrā (turpmāk “EuroGroups reģistrs”).

tā kā:

(1)

Komisija (Eurostat) un attiecīgās valstu iestādes, ik reizi sniedzot
datus, elektroniski nodrošina vajadzīgo metadatu informāciju
saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas standartiem un atbilstoši
struktūrai, kas definēta jaunākajā Eurostat ieteikumu rokasgrā
matas redakcijā par uzņēmumu reģistriem, kas pieejama Komi
sijā (Eurostat).

Ar Regulu (EK) Nr. 177/2008 izveido jaunu kopēju uzņē
mumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām, lai uzņē
mumu reģistru izstrāde notiktu saskaņotā sistēmā.

2.
Nosūtot datus Komisijai (Eurostat) saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 177/2008 11. panta 1. punktu, attiecīgās valstu iestādes
atzīmē datus, kas ir konfidenciāli saskaņā ar valsts tiesību
aktiem.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 177/2008 11. pantu jāno
saka formāts, drošības un konfidencialitātes pasākumi un
procedūra individuālo vienību datu nosūtīšanai uz Komi
siju (Eurostat) un datu par starptautiskām uzņēmumu
grupām nosūtīšanai uz attiecīgajām valstu iestādēm.

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota
ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (2),

3.
Lai nodrošinātu saskaņotas datu kopas, Komisija (Eurostat)
vienīgi statistikas vajadzībām nosūta attiecīgajām valsts iestādēm
dalībvalstīs, izņemot ziņotāju valsti, pielikuma B daļā norādītos
raksturlielumus, iekļaujot konfidencialitātes atzīmes, attiecībā uz
starptautiskām uzņēmumu grupām un tās veidojošajām
vienībām, ja vismaz viena grupas vienība atrodas minētās dalīb
valsts teritorijā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

3. pants
1. pants

Drošības pasākumi

Formāts

Komisija (Eurostat) un attiecīgās valstu iestādes drošā vietā, iero
bežojot un kontrolējot piekļuvi, glabā datus, kurus valstu
iestādes atzīmējušas kā konfidenciālus saskaņā ar 2. panta
2. punktu. Attiecīgās valstu iestādes pēc pieprasījuma sniedz
Komisijai (Eurostat) informāciju par attiecīgajās dalībvalstīs
piemērotajiem drošības pasākumiem. Komisija (Eurostat) par to
informē pārējās dalībvalstis. Komisija (Eurostat) līdzīgi sniedz
informāciju valstu iestādēm par saviem drošības pasākumiem.

Komisija (Eurostat) un attiecīgās valstu iestādes nosūta Regulas
(EK) Nr. 177/2008 11. pantā minētos datus formātā, kas
noteikts šīs regulas pielikuma A daļā.
(1) OV L 61, 5.3.2008., 6. lpp.
(2) OV L 181, 28.6.1989, 47. lpp.
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Datu nosūtīšanu veic kodētā veidā, izmantojot drošu vidi, ko
Komisija (Eurostat) izmanto konfidenciālu datu apmaiņai.

(Eurostat). Datus Komisijai (Eurostat) elektroniski nosūta un aug
šupielādē, izmantojot vienoto datu ievadīšanas sistēmu.

4. pants

2.
Dalībvalstis izmanto Komisijas (Eurostat) saskaņā ar šī
regulas prasībām paredzētos apmaiņas standartus un pamatno
stādnes.

Nosūtīšanas procedūra

5. pants

1.
Ar atbilstoši šai regulai nosūtītajiem datiem un metada
tiem notiek elektroniska apmaiņa starp attiecīgajām valstu
iestādēm un Komisiju (Eurostat). Nosūtīšanas formāts atbilst
attiecīgiem apmaiņas standartiem, kurus noteikusi Komisija

Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 11. martā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Joaquín ALMUNIA
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PIELIKUMS
A. NOSŪTĪŠANAS STRUKTŪRA UN FORMĀTS
1. Ievads
Datu ierakstu struktūru standartizācija ir ļoti svarīga, lai datus varētu efektīvi apstrādāt. Tas nepieciešams, lai sniegtu datus,
kas atbilst Komisijas (Eurostat) noteiktajiem apmaiņas standartiem.
Datus nosūta kā ierakstu kopu (datu kopu).
Konfidenciāli dati jānosūta, faktisko vērtību ierakstot vērtības ailē un ar apzīmējumu norādot, ka minētie dati ir konfi
denciāli saskaņā ar 2. panta 2. punktu.
Monetārie dati jāizsaka tūkstošos valsts valūtas vienību (tūkstošos euro, ja valsts ir euro zonā). Valstis, kas pievienojas euro
zonai, no pievienošanās gada monetārajos datos izmanto euro, nevis valsts valūtu.
2. Datu kopas identificētājs
Visas datu kopas, ko nosūta Komisija (Eurostat) un valstu iestādes, jāidentificē, ievērojot tos noteikumus par nosaukumiem,
kas norādīti sīki izstrādātajā Komisijā (Eurostat) pieejamajā dokumentācijā un pamatnostādnēs par apmaiņas standartiem.
3. Datu kopas, struktūra un aiļu definīcija
Šajā sadaļā atspoguļots to datu kopu saturs, ko nosūta Komisija (Eurostat) un valstu iestādes. Izmantojamie datu kopas
tehniskie nosaukumi, ailes, kodi un apzīmētāji ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 177/2008 7. pantā minētajā jaunākajā Eurostat
ieteikumu rokasgrāmatas redakcijā par uzņēmumu reģistriem.
EuroGroups reģistra datu apstrāde ir ciklisks process, ko Komisija (Eurostat) sāk centrāli. Katra cikla beigās dalībvalstu
statistikas apkopotājiem ir pieejams populācijas atlases pamats.
Katra cikla sākumā Komisija (Eurostat) nosūta datu kopas ar metadatiem, piemēram, NACE klasifikāciju, attiecīgajām valstu
statistikas iestādēm (turpmāk “VSI”), lai nodrošinātu, ka visās valstīs ir pieejami un tiek izmantoti vieni un tie paši
metadati.
3.1. Pirmā datu apmaiņa
Pirmā datu apmaiņa notiek pēc tam, kad sākts apstrādāt jaunus datus par juridiskām vienībām, kas saņemti no privātiem
datu sniedzējiem, kuri sniedz reģistra pamatdatus. Ja ir vairāk par vienu datu sniedzēju, dati, kas attiecas uz vienu un to
pašu juridisko vienību, tiek saistīti. Komisija (Eurostat) nosūta VSI turpmāk norādītās datu kopas ar informāciju par
sasaistes procesa rezultātiem un informāciju par juridiskajām vienībām. VSI atsūta atpakaļ tās pašas datu kopas ar koriģētu
un papildinātu informāciju, iekļaujot konfidencialitātes atzīmes.

Datu kopa ar sasaistes procesa rezultātiem

Saturs

Identifikācijas numurs (1.1.)
Nosaukums (1.2.a)
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs vai, ja tāda nav, – cits
administratīvs identifikācijas numurs (1.3.)

Datu kopas ar informāciju par juridiskajām vienībām

Saturs

Identifikācijas numurs (1.1.)
Nosaukums (1.2.a)
Adrese (arī pasta indekss) visdetalizētākajā formā (1.2.b)
Pēc izvēles: tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta adrese un informācija, kas vajadzīga, lai
varētu veikt elektronisku datu vākšanu (1.2.c)
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs vai, ja tāda nav, – cits
administratīvs identifikācijas numurs (1.3.)
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Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus
dalībnieku, fiziskām personām (1.4.)
Diena, no kuras juridiskā vienība vairs nav uzņēmuma daļa (kā norādīts 3.3. punktā) (1.5.)
Juridiskā forma (1.6.)
Atsauce uz Kopienas iekšējā tirgus dalībnieku reģistru un uz muitas datiem vai ārpuskopienas
tirgus dalībnieku reģistru (1.7.a)
Pēc izvēles: atsauce uz bilances datiem un uz maksājumu bilances vai ārvalstu tiešo ieguldījumu
reģistru un uz lauku saimniecību reģistru (1.7.b)
Tās atdalītās uzņēmumu grupas (4.1.) identifikācijas numurs, pie kuras pieder vienība (1.8.)

3.2. Dažādu dalībvalstu datu avotu integrācija
Nākamais datu apstrādes posms ir dažādu dalībvalstu sūtītās informācijas centrāla integrēšana Komisijā (Eurostat). Šī
informācija attiecas uz juridisko vienību kontroli un īpašumtiesībām un statistikas vienību “uzņēmums”, kuru definējušas
dalībvalstis un kuru var veidot viena vai vairākas juridiskas vienības. Komisija (Eurostat) nosūta šīs integrācijas rezultātus
VSI, kas atsūta atpakaļ datu kopas ar koriģēto un papildināto informāciju, iekļaujot konfidencialitātes atzīmes.
Datu kopas ar informāciju par vienību kontroli un īpašumtiesībām

Saturs

Identifikācijas numurs rezidentēm juridiskajām vienībām, ko pārvalda juridiskā vienība
(1.11.a)
Identifikācijas numurs rezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda juridisko vienību (1.11.b)
Reģistrācijas valstis nerezidentēm juridiskajām vienībām, ko pārvalda juridiskā vienība (1.12.a)
Identifikācijas numuri vai nosaukumi un adreses nerezidentēm juridiskajām vienībām, ko
pārvalda juridiskā vienība (1.12.a)
Ja pieejams: PVN maksātāja reģistrācijas numuri nerezidentēm juridiskajām vienībām, ko
pārvalda juridiskā vienība (1.12.b)
Reģistrācijas valsts nerezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda juridisko vienību (1.13.a)
Identifikācijas numurs vai vārds un adrese nerezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda
juridisko vienību (1.13.a)
Ja pieejams: PVN maksātāja reģistrācijas numurs nerezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda
juridisko vienību (1.13.b)
Ja pieejams: identifikācijas numuri un daļa (%) no rezidentēm juridiskajām vienībām, kas pieder
juridiskai vienībai (1.14.a)
Ja pieejams: identifikācijas numuri un daļa (%) no rezidentēm juridiskajām vienībām, kam
pieder juridiskā vienība (1.14.b)
Ja pieejams: reģistrācijas valstis nerezidentēm juridiskajām vienībām, kas pieder juridiskajai
vienībai (1.15.)
Identifikācijas numuri vai nosaukumi un adreses un daļa (%) no nerezidentēm juridiskajām
vienībām, kuras pieder juridiskajai vienībai (1.15.)
PVN maksātāja reģistrācijas numuri nerezidentēm juridiskajām vienībām, kas pieder juridi
skajai vienībai (1.15.)
Ja pieejams: reģistrācijas valstis nerezidentēm juridiskajām vienībām, kam pieder juridiskā
vienība (1.16.)
Identifikācijas numuri vai nosaukumi un adreses un daļa (%) no nerezidentēm juridiskajām
vienībām, kam pieder juridiskā vienība (1.16.)
PVN maksātāja reģistrācijas numuri nerezidentēm juridiskajām vienībām, kam pieder juridiskā
vienība (1.16.)
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Datu kopas ar informāciju par uzņēmumiem

Saturs

Identifikācijas numurs (3.1.)
Nosaukums (3.2.a)
Pēc izvēles: pasta adrese, elektroniskā pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese (3.2.b)
Identifikācijas numurs(-i) juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), kura(-as) veido uzņēmumu (3.3.)
Datums, kad sākta darbība (3.4.)
Datums, kad galīgi izbeigta darbība (3.5.)
NACE 4 ciparu pamatdarbības kods (3.6.)
Ja pieejams: NACE 4 ciparu kods sekundārajām darbībām, ja tādas ir (3.7.)
Nodarbināto personu skaits (3.8.)
Darbinieku skaits (3.9.a)
Pēc izvēles: ar pilnslodzes ekvivalentu izteikts darbinieku skaits (3.9.b)
Apgrozījums (3.10.a un pēc izvēles: 3.10.b)
Institucionālais sektors un apakšsektors atbilstīgi Eiropas kontu sistēmai (3.11.)
Tās atdalītās uzņēmumu grupas (4.1.) identifikācijas numurs, pie kuras pieder uzņēmums
(3.12.)

3.3. Statistikas apkopošana par atdalītām un globālām uzņēmumu grupām
Nākamais posms ir statistikas apkopošana par atdalītām uzņēmumu grupām un globālām uzņēmumu grupām. Komisija
(Eurostat) nosūta šīs apkopošanas rezultātus VSI, kas atsūta atpakaļ datu kopas ar koriģēto un papildināto informāciju,
iekļaujot konfidencialitātes atzīmes.
Cikla noslēgumā Komisija (Eurostat) nosūta VSI galīgās apkopošanas rezultātus par atdalītām un globālām uzņēmumu
grupām. Komisija (Eurostat) nosūta datus tikai par raksturlielumiem, kas minēti šā pielikuma B daļā, VSI, izņemot ziņotājas
valsts statistikas iestādes.
Datu kopas ar informāciju par atdalītajām uzņēmumu grupām

Saturs

Globālās grupas identifikācijas numurs (4.11.)
Globālās grupas nosaukums (4.12.a)
Pēc izvēles: globālās grupas galvenā biroja reģistrācijas valsts, pasta adrese, elektroniskā pasta
adrese un tīmekļa vietnes adrese (4.12.b)
Globālās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs, ja grupas galvenā vienība ir rezi
dente (4.13.a)
Globālās grupas galvenās vienības reģistrācijas valsts, ja globālās grupas galvenā vienība ir
nerezidente (4.13.a)
Pēc izvēles: globālās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs vai nosaukums un adrese,
ja tā ir nerezidente (4.13.b)
Pēc izvēles: visā pasaulē nodarbināto personu skaits (4.14.)
Pēc izvēles: konsolidētais apgrozījums pasaulē (4.15.)
Pēc izvēles: valsts, kurā atrodas centrs, kur pieņem pasaules mēroga lēmumus (4.16.)
Pēc izvēles: valstis, kurās atrodas uzņēmumi vai vietējās vienības (4.17.)
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Datu kopas ar informāciju par atdalītajām uzņēmumu grupām

Saturs

Atdalītās grupas identifikācijas numurs (4.1.)
Atdalītās grupas nosaukums (4.2.a)
Pēc izvēles: atdalītās grupas galvenā biroja pasta adrese, elektroniska pasta adrese un tīmekļa
vietnes adrese (4.2.b)
Ja pieejams: atdalītās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs (4.3.)
Uzņēmumu grupas veids (4.4.)
Datums, kad izveidota atdalītā uzņēmumu grupa (4.5.)
Datums, kad likvidēta atdalītā uzņēmumu grupa (4.6.)
Atdalītās grupas NACE 2 zīmju pamatdarbības kods (4.7.)
Pēc izvēles: atdalītās grupas NACE 2 ciparu sekundāro darbību kodi (4.8.)
Nodarbināto personu skaits atdalītajā grupā (4.9.)
Pēc izvēles: konsolidētais apgrozījums (4.10.)
Datums, kad notika (juridisko vienību) iesaistīšanās atdalītajā grupā (1.9.)
Datums, kad notika (juridisko vienību) atdalīšanās no atdalītās grupas (1.10.)

B. SASKAŅĀ AR 2. PANTA 3. PUNKTU NOSŪTĀMIE RAKSTURLIELUMI
Komisija (Eurostat) vienīgi statistikas vajadzībām nosūta attiecīgajām valsts iestādēm dalībvalstīs, izņemot ziņotāju valsti,
šādus raksturlielumus, iekļaujot konfidencialitātes atzīmes, attiecībā uz starptautiskām uzņēmumu grupām un tās veido
jošajām vienībām, ja vismaz viena grupas vienība atrodas minētās dalībvalsts teritorijā.
1. JURIDISKA VIENĪBA

IDENTIFIKĀCIJA

1.1.

Identifikācijas numurs

1.2.a

Nosaukums

1.2.b

Adrese (arī pasta indekss) visdetalizētākajā formā

1.2.c

Pēc izvēles

Tālruņa un faksa numuri, elektroniskā pasta adrese un informācija,
kas vajadzīga, lai varētu veikt elektronisku datu vākšanu

1.3.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs vai,
ja tāda nav, cits administratīvs identifikācijas numurs

1.4.

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi
oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

1.5.

Diena, no kuras juridiskā vienība vairs nav uzņēmuma daļa (kā
noteikts 3.3. punktā)

EKONOMISKA/
STRATIFIKĀCIJAS
INFORMĀCIJA

1.6.

Juridiskā forma

SAITES AR CITIEM
REĢISTRIEM

1.7a.

Atsauce uz Kopienas iekšējā tirgus dalībnieku reģistru, kas izveidots
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 638/2004 (*), un atsauce uz muitas datiem vai ārpuskopienas
tirgus dalībnieku reģistru

DEMOGRĀFISKIE
RAKSTURLIELUMI
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1.8.

Tās atdalītās uzņēmumu grupas (4.1.) identifikācijas numurs, pie
kuras pieder vienība

1.9.

Datums, kad notikusi iesaistīšanās atdalītajā grupā

1.10.

Datums, kad notikusi atdalīšanās no atdalītās grupas

1.11.a

Identifikācijas numurs(-i) rezidentei(-ēm) juridiskajai(-ām) vienībai(-ām), ko pārvalda juridiskā vienība

1.11.b

Identifikācijas numurs rezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda
juridisko vienību

1.12.a

Reģistrācijas valsts(-is) un identifikācijas numurs(-i) vai nosaukums(-i)
un adrese(-es) nerezidentei(-ēm) juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), ko
pārvalda juridiskā vienība

1.12.b

Ja pieejams

1.13.a

ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ
VIENĪBĀM

PVN maksātāja reģistrācijas numurs(-i) nerezidentei(-ēm) juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), ko pārvalda juridiskā vienība
Reģistrācijas valsts un identifikācijas numurs(-i) vai nosaukums un
adrese nerezidentei juridiskajai vienībai, kas pārvalda juridisko vienību

1.13.b

Ja pieejams

PVN maksātāja reģistrācijas numurs nerezidentei juridiskajai vienībai,
kas pārvalda juridisko vienību

1.14.a

Ja pieejams

a) Identifikācijas numurs(-i) un
b) daļa (%) no rezidentes(-u) juridiskās(-ajām) vienības(-ām), kas
pieder juridiskajai vienībai

1.14.b

Ja pieejams

a) Identifikācijas numurs(-i) un
b) daļa (%) rezidentei(-ēm) juridiskai(-ajām) vienībai(-ām), kam pieder
juridiskā vienība

1.15.

Ja pieejams

a) Reģistrācijas valsts(-is) un
b) identifikācijas numurs(-i) vai nosaukums(-i), adrese(-es) un PVN
maksātāja reģistrācijas numurs(-i) un
c) daļa (%) no nerezidentes(-ēm) juridiskās(-ajām) vienības(-ām), kas
pieder juridiskajai vienībai

1.16.

Ja pieejams

a) Reģistrācijas valsts(-is) un
b) identifikācijas numurs(-i) vai nosaukums(-i), adrese(-es) un PVN
maksātāja reģistrācijas numurs(-i) un
c) daļa (%) nerezidentei(-ēm) juridiskai(-ajām) vienībai(-ām), kam
pieder juridiskā vienība
3. UZŅĒMUMS

IDENTIFIKĀCIJA

3.1.

Identifikācijas numurs

3.2.a

Nosaukums

3.2.b

DEMOGRĀFISKIE
RAKSTURLIELUMI

Pēc izvēles

Pasta adrese, elektroniskā pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese

3.3.

Identifikācijas numurs juridiskajai(-ajām) vienībai(-ām), kura(-as) veido
uzņēmumu

3.4.

Datums, kad sākta darbība

3.5.

Datums, kad galīgi izbeigta darbība

12.3.2009.

12.3.2009.

LV

EKONOMISKA/
STRATIFIKĀCIJAS
INFORMĀCIJA

SAITE AR UZŅĒMUMU
GRUPU

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3.6.

NACE 4 ciparu pamatdarbības kods

3.8.

Nodarbināto personu skaits

3.11.

Institucionālais sektors un apakšsektors atbilstīgi Eiropas kontu
sistēmai

3.12.

Tās atdalītās uzņēmumu grupas (4.1.) identifikācijas numurs, pie
kuras pieder uzņēmums
4. UZŅĒMUMU GRUPA

IDENTIFIKĀCIJA

4.1.

Atdalītās grupas identifikācijas numurs

4.2.a

Atdalītās grupas nosaukums

4.2.b

Pēc izvēles

Atdalītās grupas galvenā biroja pasta adrese, elektroniskā pasta adrese
un tīmekļa vietnes adrese

4.3.

Daļēji
atkarībā no
pieejamības

Atdalītās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs (identifikā
cijas numurs juridiskajai vienībai, kas ir galvenā rezidentu grupā)

4.4.

Atkarībā no pieejamības, ja kontroles vienība ir fiziska persona, kas
nav tirgus dalībnieks, informāciju reģistrē tad, ja tā ir pieejama admi
nistratīvos avotos
Uzņēmumu grupas veids:
2. vietējā līmenī kontrolēta atdalīta grupa;
3. ārzemēs kontrolēta atdalīta grupa.

DEMOGRĀFISKIE
RAKSTURLIELUMI

4.5.

Datums, kad izveidota atdalītā uzņēmumu grupa

4.6.

Datums, kad likvidēta atdalītā uzņēmumu grupa

EKONOMISKA/
STRATIFIKĀCIJAS
INFORMĀCIJA

4.7.

Atdalītās grupas NACE 2 ciparu pamatdarbības kods

4.9.

Nodarbināto personu skaits atdalītajā grupā

IDENTIFIKĀCIJA

4.11.

Globālās grupas identifikācijas numurs

4.12.a

Globālās grupas nosaukums

4.12.b

Pēc izvēles

4.13.a

Globālās grupas galvenā biroja reģistrācijas valsts, pasta adrese, elek
troniskā pasta adrese un tīmekļa vietnes adrese
Globālās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs, ja grupas
galvenā vienība ir rezidents (identifikācijas numurs juridiskajai
vienībai, kas ir galvenā grupā)
Ja globālās grupas galvenā vienība nav rezidents, norāda reģistrācijas
valsti

EKONOMISKA/
STRATIFIKĀCIJAS
INFORMĀCIJA

4.13.b

Pēc izvēles

Globālās grupas galvenās vienības identifikācijas numurs vai nosau
kums un adrese nerezidenta gadījumā

4.14.

Pēc izvēles

Visā pasaulē nodarbināto personu skaits

4.16.

Pēc izvēles

Valsts, kurā atrodas centrs, kur pieņem pasaules mēroga lēmumus

4.17.

Pēc izvēles

Valstis, kurās atrodas uzņēmumi vai vietējās vienības

(*) OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.
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