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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 192/2009
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008
ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych
w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami
członkowskimi
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające
wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statys
tycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
2186/93 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 177/2008 ustanowiono
nowe wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw
wyłącznie do celów statystycznych w celu zapewnienia
zharmonizowanych ram dla rozwoju rejestrów przedsię
biorstw.

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 177/2008
konieczne jest ustalenie formatu, środków bezpieczeń
stwa i poufności oraz procedury przekazywania danych
dotyczących poszczególnych jednostek do Komisji (Euro
statu), a także przekazywania danych dotyczących wielo
narodowych
grup
przedsiębiorstw
odpowiednim
organom krajowym.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Programu Statystycznego usta
nowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W odniesieniu do wszelkich dostarczanych danych Komisja
(Eurostat) i odpowiednie organy krajowe przekazują konieczne
metadane w formie elektronicznej zgodnie ze standardami
Europejskiego Systemu Statystycznego oraz zgodnie ze struk
turą określoną w najnowszej wersji opracowanego przez Euro
stat Podręcznika zaleceń dotyczącego rejestrów przedsiębiorstw,
dostępnego w Komisji (Eurostacie).

Artykuł 2
Środki poufności
1.
Dane przekazane Komisji (Eurostatowi) przez odpo
wiednie organy krajowe bądź otrzymane przez Komisję (Euro
stat) z innych źródeł są przechowywane we wspólnotowym
rejestrze wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek
składowych (dalej zwanym „rejestrem EuroGroups”).

2.
Przy przekazywaniu danych Komisji (Eurostatowi) zgodnie
z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 177/2008 odpowiednie
organy krajowe oznaczają dane, które są poufne zgodnie
z ustawodawstwem krajowym.

3.
W celu zapewnienia spójnego zapisu danych Komisja
(Eurostat) przekazuje odpowiednim organom krajowym państw
członkowskich innych niż kraj przedstawiający dane, wyłącznie
w celach statystycznych, cechy określone w części B załącznika,
w tym oznaczenia poufności, dotyczące wielonarodowych grup
przedsiębiorstw i ich jednostek składowych, w przypadkach gdy
przynajmniej jedna jednostka grupy mieści się na terytorium
danego państwa członkowskiego.

Artykuł 3
Środki bezpieczeństwa

Artykuł 1
Format
Komisja (Eurostat) i odpowiednie organy krajowe przekazują
dane, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr
177/2008, w formacie określonym w części A załącznika do
niniejszego rozporządzenia.
(1) Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6.
(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

Komisja (Eurostat) i odpowiednie organy krajowe przechowują
dane oznaczone przez organy krajowe jako poufne zgodnie
z art. 2 ust. 2 w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp jest
ograniczony i kontrolowany. Odpowiednie organy krajowe
przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej wniosek informacje
o środkach bezpieczeństwa stosowanych w danym państwie
członkowskim. Komisja (Eurostat) przekazuje te informacje
pozostałym państwom członkowskim. Analogicznie Komisja
(Eurostat) przekazuje organom krajowym informacje
o stosowanych przez siebie środkach bezpieczeństwa.
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Przekazywanie danych odbywa się w formie zakodowanej za
pośrednictwem bezpiecznego nośnika stosowanego przez
Komisję (Eurostat) do wymiany danych poufnych.
Artykuł 4
Procedura przekazywania
1.
Wymiana danych i metadanych przekazywanych na mocy
niniejszego rozporządzenia odbywa się w formie elektronicznej
pomiędzy odpowiednimi organami krajowymi a Komisją (Euro
statem). Format przekazywanych danych odpowiada właściwym
standardom wymiany określonym przez Komisję (Eurostat).
Dane są przekazywane drogą elektroniczną i przesyłane do
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Komisji (Eurostatu) za pośrednictwem prowadzonego przez
nią jednego punktu odbioru danych.
2.
Państwa członkowskie wdrażają standardy wymiany
i wytyczne przedstawione przez Komisję (Eurostat) zgodnie
z wymogami niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 5
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2009 r.
W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
A. STRUKTURA I FORMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH
1. Wprowadzenie
Standaryzacja struktury zapisu danych ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego przetwarzania danych. Jest to konieczny
krok w kierunku dostarczania danych zgodne ze standardami wymiany określonymi przez Komisję (Eurostat).
Dane są przesyłane jako zbiór wpisów (zbiór danych).
Dane poufne należy przesyłać z rzeczywistą wartością zapisaną w polu wartości oraz z oznaczeniem wskazującym, że
dane są poufne zgodnie z art. 2 ust. 2.
Dane dotyczące kwot pieniężnych powinny być wyrażone w tysiącach jednostek waluty krajowej (euro dla krajów strefy
euro). Kraje przystępujące do strefy euro powinny, począwszy od roku przystąpienia, składać dane dotyczące kwot
pieniężnych w euro, a nie w walucie krajowej.
2. Identyfikator zbioru danych
Wszelkie zbiory danych przekazywane przez Komisję (Eurostat) oraz organy krajowe są identyfikowane poprzez zasto
sowanie konwencji nazewniczej określonej w szczegółowej dokumentacji i wytycznych dotyczących standardów
wymiany, udostępnionych przez Komisję (Eurostat).
3. Zbiory danych, struktura i definicje pól
W tej sekcji określono treść zbiorów danych przekazywanych przez Komisję (Eurostat) i władze krajowe. Nazwy tech
niczne zbiorów danych, ich strukturę, pola, kody i atrybuty, które należy stosować, określa się w najnowszej wersji
opracowanego przez Eurostat Podręcznika zaleceń dotyczącego rejestrów przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 7
rozporządzenia (WE) nr 177/2008.
Przetwarzanie danych z rejestru EuroGroups jest procesem cyklicznym, rozpoczynanym centralnie przez Komisję (Euro
stat). Na zakończenie każdego cyklu, podmiotom zestawiającym statystyki w państwach członkowskich udostępnia się
operat populacji.
Na początku każdego cyklu Komisja (Eurostat) przekazuje odpowiednim krajowym organom statystycznym zbiory
danych z metadanymi, np. klasyfikacją NACE, w celu zapewnienia, że we wszystkich krajach dostępne i stosowane są
te same metadane.
3.1. Pierwsza wymiana danych
Pierwsza wymiana danych następuje po rozpoczęciu przetwarzania nowych danych dotyczących jednostek prawnych,
pozyskanych od prywatnych dostarczycieli podstawowych danych rejestrowych. Jeśli dostarczycieli jest więcej niż jeden,
dane dotyczące tej samej jednostki prawnej są wiązane ze sobą. Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom
statystycznym wymienione poniżej zbiory danych wraz z informacją o wyniku procesu takiego wiązania danych oraz
o jednostkach prawnych. Krajowe organy statystyczne przekazują z powrotem te same zbiory danych z poprawionymi
i uzupełnionymi informacjami, w tym oznaczeniami poufności.
Zbiór danych wraz z wynikami procesu wiązania

Treść

Numer identyfikacyjny (1.1)
Nazwa (1.2a)
Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku, inny administracyjny numer identyfikacyjny
(1.3)

Zbiory danych wraz z informacjami o jednostkach prawnych

Treść

Numer identyfikacyjny (1.1)
Nazwa (1.2a)
Adres (wraz z kodem pocztowym), maksymalnie szczegółowy (1.2b)
Opcjonalne: Numery telefonu i faksu, adresy poczty elektronicznej oraz informacje pozwala
jące na elektroniczne zbieranie danych (1.2c)
Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku, inny administracyjny numer identyfikacyjny
(1.3)

12.3.2009

PL

12.3.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data oficjalnego uznania za podmiot gospodarczy
dla osób fizycznych (1.4)
Data, od której jednostka prawna przestała być częścią przedsiębiorstwa (zgodnie z 3.3) (1.5)
Forma prawna (1.6)
Odniesienie do rejestru podmiotów wewnątrzwspólnotowych oraz do akt celnych lub do
rejestru podmiotów pozawspólnotowych (1.7a)
Opcjonalne: Odniesienie do danych z bilansu oraz do rejestru bilansu płatniczego lub rejestru
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz do rejestru gospodarstw rolnych (1.7b)
Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przedsiębiorstw (4.1), do której dana jednostka należy
(1.8)

3.2. Łączenie źródeł danych z różnych państw członkowskich
Kolejnym etapem przetwarzania danych jest łączenie centralnie w Komisji (Eurostacie) informacji pochodzących
z różnych państw członkowskich. Informacje te dotyczą kontroli i własności jednostek prawnych oraz jednostki statys
tycznej przedsiębiorstwa, które jest zdefiniowane przez państwa członkowskie i może składać się z jednej jednostki
prawnej lub z większej ich liczby. Komisja (Eurostat) przekazuje wyniki takiego łączenia krajowym organom statys
tycznym, które przekazują zbiory danych z powrotem z poprawionymi i uzupełnionymi informacjami, w tym
z oznaczeniami poufności.

Zbiory danych wraz z informacjami o kontroli i własności jednostek

Treść

Numery identyfikacyjne jednostek prawnych mających siedzibę w danym kraju, które podle
gają kontroli jednostki prawnej (1.11a)
Numer identyfikacyjny jednostki prawnej mającej siedzibę w danym kraju, która sprawuje
kontrolę nad jednostką prawną (1.11b)
Kraje rejestracji jednostek niemających siedziby w danym kraju, które podlegają kontroli
jednostki prawnej (1.12a)
Numery identyfikacyjne lub nazwy i adresy jednostek niemających siedziby w danym kraju,
które podlegają kontroli jednostki prawnej (1.12a)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Numery identyfikacyjne VAT jednostek niemających siedziby
w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej (1.12b)
Kraj rejestracji jednostki niemającej siedziby w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad
jednostką prawną (1.13a)
Numer identyfikacyjny lub nazwa i adres jednostki niemającej siedziby w danym kraju, która
sprawuje kontrolę nad jednostką prawną (1.13a)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Numer identyfikacyjny VAT jednostki niemającej siedziby
w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną (1.13b)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Numery identyfikacyjne oraz udział (%) jednostek prawnych
mających siedzibę w danym kraju, będących własnością jednostki prawnej (1.14a)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Numery identyfikacyjne oraz udział (%) jednostek prawnych
mających siedzibę w danym kraju, będących właścicielem jednostki prawnej (1.14b)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Kraje rejestracji jednostek niemających siedziby w danym
kraju, będących własnością jednostki prawnej (1.15)
Numery identyfikacyjne lub nazwy i adresy oraz udział (%) jednostek niemających siedziby
w danym kraju, będących własnością jednostki prawnej (1.15)
Numery identyfikacyjne VAT jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących włas
nością jednostki prawnej (1.15)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Kraje rejestracji jednostek niemających siedziby w danym
kraju, będących właścicielem jednostki prawnej (1.16)
Numery identyfikacyjne lub nazwy i adresy oraz udział (%) jednostek niemających siedziby
w danym kraju, będących właścicielem jednostki prawnej (1.16)
Numery identyfikacyjne VAT jednostek niemających siedziby w danym kraju, będących właś
cicielem jednostki prawnej (1.16)
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Zbiory danych wraz z informacjami o przedsiębiorstwach

Treść

Numer identyfikacyjny (3.1)
Nazwa (3.2a)
Opcjonalne: Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej (3.2b)
Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) prawnej(-ych), z której(-ych) składa się przedsię
biorstwo (3.3)
Data rozpoczęcia działalności (3.4)
Data ostatecznego zakończenia działalności (3.5)
Kod podstawowej działalności zgodnie z 4-cyfrowym poziomem NACE (3.6)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Działalność dodatkowa, jeżeli dotyczy, zgodnie
z 4-cyfrowym poziomem NACE (3.7)
Liczba zatrudnionych osób (3.8)
Liczba pracowników (3.9a)
Opcjonalne: Liczba pracowników wyrażona w liczbie pełnych etatów (3.9b)
Obrót (3.10a i Opcjonalne: 3.10b)
Sektor i podsektor instytucjonalny zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków (3.11)
Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przedsiębiorstw (4.1), do której przedsiębiorstwo
należy (3.12)

3.3. Zestawianie okrojonych i globalnych grup przedsiębiorstw
Kolejnym etapem jest zestawianie okrojonych grup przedsiębiorstw i globalnych grup przedsiębiorstw. Komisja (Eurostat)
przekazuje wyniki takiego zestawienia krajowym organom statystycznym, które przekazują zbiory danych z powrotem
z poprawionymi i uzupełnionymi informacjami, w tym oznaczeniami poufności.

Na zakończenie cyklu Komisja (Eurostat) przekazuje krajowym organom statystycznym wyniki ostatecznego zestawienia
okrojonych i globalnych grup przedsiębiorstw. Komisja (Eurostat) przekazuje dane krajowym organom statystycznym
krajów innych niż kraj przedstawiający dane jedynie dla cech wymienionych w części B niniejszego załącznika.

Zbiory danych wraz z informacjami o globalnych grupach przedsiębiorstw

Treść

Numer identyfikacyjny grupy globalnej (4.11)
Nazwa grupy globalnej (4.12a)
Opcjonalne: Kraj rejestracji, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i strony internetowej
zarządu grupy globalnej (4.12b)
Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej, jeśli jest to jednostka mająca
siedzibę w danym kraju (4.13a)
Kraj rejestracji jednostki dominującej grupy globalnej, jeśli jest to jednostka niemająca siedziby
w danym kraju (4.13a)
Opcjonalne: Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej lub nazwa i adres,
jeśli jest to jednostka niemająca siedziby w danym kraju (4.13b)
Opcjonalne: Liczba zatrudnionych osób globalnie (4.14)
Opcjonalne: Skonsolidowany globalny obrót (4.15)
Opcjonalne: Kraj w którym mieści się globalny ośrodek decyzyjny (4.16)
Opcjonalne: Kraje, w których mieszczą się przedsiębiorstwa lub jednostki lokalne (4.17)
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Zbiory danych wraz z informacjami o okrojonych grupach przedsiębiorstw

Treść

Numer identyfikacyjny grupy okrojonej (4.1)
Nazwa grupy okrojonej (4.2a)
Opcjonalne: Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej głównej
siedziby grupy okrojonej (4.2b)
Wymagane, o ile dane są dostępne: Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy okro
jonej (4.3)
Rodzaj grupy przedsiębiorstw (4.4)
Data powstania grupy okrojonej (4.5)
Data rozwiązania grupy okrojonej (4.6)
Kod podstawowej działalności grupy okrojonej, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem NACE
(4.7)
Opcjonalne: Kody działalności dodatkowej grupy okrojonej, zgodnie z 2-cyfrowym poziomem
NACE (4.8)
Liczba zatrudnionych osób w grupie okrojonej (4.9)
Opcjonalne: Skonsolidowany obrót (4.10)
Data przyłączenia się (jednostek prawnych) do grupy okrojonej (1.9)
Data odłączenia się (jednostek prawnych) od grupy okrojonej (1.10)

B. CECHY PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 3
Komisja (Eurostat) przekazuje odpowiednim organom krajowym państw członkowskich innych niż kraj przedstawiający
dane, wyłącznie w celach statystycznych, wymienione poniżej cechy, w tym oznaczenia poufności, dotyczące wielona
rodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składowych, w przypadkach gdy przynajmniej jedna jednostka grupy jest
zlokalizowana na terytorium danego państwa członkowskiego.
1. JEDNOSTKA PRAWNA

CECHY
IDENTYFIKUJĄCE

1.1.

Numer identyfikacyjny

1.2a.

Nazwa

1.2b.

Adres (wraz z kodem pocztowym), maksymalnie szczegółowy

1.2c.

Opcjonalne

Numery telefonu i faksu, adresy poczty elektronicznej oraz infor
macje pozwalające na elektroniczne zbieranie danych

1.3.

Numer identyfikacyjny VAT lub, w razie braku, inny administra
cyjny numer identyfikacyjny

1.4.

Data wpisu osób prawnych do rejestru lub data oficjalnego
uznania za podmiot gospodarczy dla osób fizycznych

1.5.

Data, od której jednostka prawna przestała być częścią przedsię
biorstwa (zgodnie z 3.3)

CECHY
EKONOMICZNE/
CECHY
WARSTWOWANIA

1.6.

Forma prawna

POWIĄZANIA
Z INNYMI REJESTRAMI

1.7a.

Odniesienie do rejestru podmiotów wewnątrzwspólnotowych
ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 638/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady (*) oraz odniesienie do akt
celnych lub do rejestru podmiotów pozawspólnotowych

CECHY
DEMOGRAFICZNE
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1.8.

Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przedsiębiorstw (4.1), do
której dana jednostka należy

1.9.

Data przyłączenia się do grupy okrojonej

1.10.

Data odłączenia się od grupy okrojonej

1.11a.

Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek) prawnej(-ych)
mającej(-ych) siedzibę w danym kraju, które podlegają kontroli
jednostki prawnej

1.11b.

Numer identyfikacyjny jednostki prawnej mającej siedzibę
w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną

1.12a.

Kraj(-e) rejestracji oraz numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y)
i adres(-y) jednostek niemających siedziby w danym kraju, które
podlegają kontroli jednostki prawnej

1.12b.

Wymagane,
o ile dane są
dostępne

1.13a.

WŁASNOŚĆ
JEDNOSTEK

12.3.2009

Numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT, jednostek niemających siedziby
w danym kraju, które podlegają kontroli jednostki prawnej
Kraj rejestracji oraz numer identyfikacyjny lub nazwa, adres
jednostki niemającej siedziby w danym kraju, która sprawuje
kontrolę nad jednostką prawną

1.13b.

Wymagane,
o ile dane są
dostępne

Numer identyfikacyjny VAT jednostki niemającej siedziby
w danym kraju, która sprawuje kontrolę nad jednostką prawną

1.14a.

Wymagane,
o ile dane są
dostępne

a) Numer(-y) identyfikacyjny(-e); oraz

Wymagane,
o ile dane są
dostępne

a) Numer(-y) identyfikacyjny(-e); oraz

Wymagane,
o ile dane są
dostępne

a) Kraj(-e) rejestracji; oraz

1.14b.

1.15.

b) udział (%) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę
w danym kraju, będących własnością jednostki prawnej

b) udział (%) jednostki(-tek) prawnej(-ych) mającej(-ych) siedzibę
w danym kraju, będącej(-ych) właścicielem jednostki prawnej

b) numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y),
numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT; oraz

adres(-y)

i

c) udział (%) jednostek niemających siedziby w danym kraju,
będących własnością jednostki prawnej
1.16.

Wymagane,
o ile dane są
dostępne

a) Kraj(-e) rejestracji; oraz
b) numer(-y) identyfikacyjny(-e) lub nazwa(-y),
numer(-y) identyfikacyjny(-e) VAT; oraz

adres(-y)

i

c) udział (%) jednostki(-tek) niemającej(-ych) siedziby w danym
kraju, będącej(-ych) właścicielem jednostki prawnej
3. PRZEDSIĘBIORSTWO

CECHY
IDENTYFIKUJĄCE

3.1.

Numer identyfikacyjny

3.2a.

Nazwa

3.2b.

CECHY
DEMOGRAFICZNE

Opcjonalne

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony interne
towej

3.3.

Numer(-y) identyfikacyjny(-e) jednostki(-tek)
z której(-ych) składa się przedsiębiorstwo

3.4.

Data rozpoczęcia działalności

3.5.

Data ostatecznego zakończenia działalności

prawnej(-ych),

12.3.2009

PL

CECHY
EKONOMICZNE/
CECHY
WARSTWOWANIA

POWIĄZANIE
Z GRUPĄ
PRZEDSIĘBIORSTW
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3.6.

Kod podstawowej działalności zgodnie z 4-cyfrowym poziomem
NACE

3.8.

Liczba zatrudnionych osób

3.11.

Sektor i podsektor instytucjonalny zgodnie z Europejskim
Systemem Rachunków

3.12.

Numer identyfikacyjny okrojonej grupy przedsiębiorstw (4.1), do
której przedsiębiorstwo należy
4. GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW

CECHY
IDENTYFIKUJĄCE

4.1.

Numer identyfikacyjny grupy okrojonej

4.2a.

Nazwa grupy okrojonej

4.2b.

Opcjonalne

Adres pocztowy, adres poczty elektronicznej oraz strony interne
towej głównej siedziby grupy okrojonej

4.3.

Częściowo
wymagane,
o ile dane są
dostępne

Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy okrojonej
(czyli numer identyfikacyjny jednostki prawnej, która stanowi
jednostkę dominującą grupy mającej siedzibę w danym kraju).

4.4.

Wymagane, o ile dane są dostępne, jeśli jednostką kontrolującą
jest osoba fizyczna, która nie jest podmiotem gospodarczym,
zapis zależy od dostępności tych informacji w źródłach admini
stracyjnych
Rodzaj grupy przedsiębiorstw:
2) kontrolowana wewnętrznie grupa okrojona;
3) kontrolowana z zagranicy grupa okrojona

CECHY
DEMOGRAFICZNE
CECHY
EKONOMICZNE/
WARSTWOWANIA
CECHY
IDENTYFIKUJĄCE

4.5.

Data powstania grupy okrojonej

4.6.

Data rozwiązania grupy okrojonej

4.7.

Kod podstawowej działalności
z 2-cyfrowym poziomem NACE

4.9.

Liczba zatrudnionych osób w grupie okrojonej

4.11.

Numer identyfikacyjny grupy globalnej

4.12a.

Nazwa grupy globalnej

4.12b.

Opcjonalne

4.13a.

grupy

okrojonej,

zgodnie

Kraj rejestracji, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej
i strony internetowej zarządu grupy globalnej
Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej, jeśli
jednostka ta ma siedzibę w danym kraju (czyli numer identyfika
cyjny jednostki prawnej, która stanowi jednostkę dominującą
grupy).
Jeżeli jednostką dominującą grupy globalnej jest jednostka niema
jąca siedziby w danym kraju, należy podać jej kraj rejestracji

CECHY
EKONOMICZNE/
WARSTWOWANIA

4.13b.

Opcjonalne

Numer identyfikacyjny jednostki dominującej grupy globalnej lub
nazwa i adres, jeśli jest to jednostka niemająca siedziby w danym
kraju

4.14.

Opcjonalne

Liczba zatrudnionych osób globalnie

4.16.

Opcjonalne

Kraj, w którym mieści się globalny ośrodek decyzyjny

4.17.

Opcjonalne

Kraje, w których mieszczą się przedsiębiorstwa lub jednostki
lokalne

(*) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1.

