LEI direct
O nas: the Legal Entity Identifier (LEI)
Właśnie to oferuje LEI
Kod LEI jest unikalnym, 20-cyfrowym kodem powiązanym z pojedynczą osobą prawną zgodnie ze standardem
ISO 17442. LEI to narzędzie danych referencyjnych do standaryzacji identyfikacji kontrahenta w transakcjach
finansowych. Jego celem jest poprawa pomiaru i monitorowania ryzyka systemowego oraz wspieranie bardziej
opłacalnej zgodności z wymogami sprawozdawczości regulacyjnej. Pojedynczy podmiot prawny powinien mieć
przypisany tylko jeden kod LEI na całym świecie.
GS1 nie określa, które podmioty globalne wymagają kodów LEI. Wymogi te są oparte na regulacjach
międzynarodowych stosowanych wobec uczestników rynków finansowych.

Kto potrzebuje kodu LEI?
LEI może być wymagane dla wszystkich stron transakcji finansowej, w tym między innymi:
•

Zarejestrowane spółki, w tym zarejestrowane spółki zależne

•

Fundusze / trusty

•

Organizacje non profit / charytatywne

•

Instytucje i organizacje rządowe

•

Jednoosobowa działalność gospodarcza (osoby, które pojawiają się w swoim lokalnym rejestrze)

•

Oddziały (główna jednostka HQ musi już mieć LEI)

Nie należy żądać LEI dla osób lub działów operacyjnych. Podmioty te powinny wykorzystywać LEI swojej
macierzystej organizacji.
W przypadku niektórych firm kod LEI nie jest dobrowolną formą identyfikacji, ale wymaga przepisów lokalnych,
krajowych lub międzynarodowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów wymagających LEI
https://www.gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei

Tak wygląda kod LEI
Struktura identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) jest zdefiniowana w ISO 17442: 2012. Kod LEI składa się z
20 znaków:

•

Pierwsze cztery identyfikują lokalną jednostkę operacyjną (LOU), która wydała LEI.

•

Piąty i szósty znak są zarezerwowane i zawsze mają wartość 0.

•

Następne 12 znaków składa się zarówno z cyfr, jak i liter. Ta kombinacja jest unikalna dla osoby
prawnej/ dla danej firmy

•

Dwie ostatnie cyfry to cyfry kontrolne.

Jakie informacje są powiązane z LEI?
Zestaw danych referencyjnych jest dołączany do każdego kodu LEI i jest publicznie dostępny w bazie danych
GLEIF:
•

Oficjalna nazwa osoby prawnej lub zarządzającego funduszem

•

Nazwa rejestru i numer rejestracyjny

•

Forma prawna firmy

•

Siedziba siedziby głównej lub zarządzającego funduszem

•

Kod kraju ISO (np. PL)

•

Data pierwszego wydania numeru LEI

•

Data ostatniej zmiany zapisanych informacji

•

Termin realizacji następnego przedłużenia LEI
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Masz pytania dotyczące identyfikatora podmiotu prawnego (LEI)?
Skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z naszą e-mailową pomocą w dowolnym momencie, korzystając z naszego formularza
kontaktowego.
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