LEI direct
Căutare LEI
Iată cum puteți găsi informații despre partenerii de afaceri
Obțineți informații din baza de date globală LEI, precum și din baza de date LEI direct folosind Căutare LEI.
Aceasta înseamnă că toate numerele LEI emise anterior pot fi accesate prin această bază de date.
Toate codurile LEI emise de GS1, precum și seturile lor de date sunt disponibile în baza de date LEI direct.
Întreaga bază de date LEI a tuturor LEI-urilor emise în întreaga lume(inclusiv cele emise de GS1) este
disponibilă în baza de date LEI global .
Introduceți, de exemplu, un cod LEI pentru a obține informații despre partenerul dvs. de afaceri sau pentru a
verifica informațiile disponibile despre propriile LEI-uri.
De asemenea, puteți descărca întreaga bază de date, care este actualizată zilnic, ca și modificările, în LEI
Common File Format ca fișier XML.

Vizualizarea informațiilor despre statut
Când extrageți informațiile LEI prin căutarea LEI în baza de date GS1 sau în baza de date globală, veți primi
informații privind statutul fiecărui set de date.

Informațiile privind statutul, din baza de date globală LEI
ISSUED
Toate datele au fost verificate și a fost alocat LEI. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că toate datele din anul
trecut au fost verificate.
LAPSED
Ultima dată, datele au fost verificate pentru acuratețe cu mai mult de un an în urmă și din acest motiv, acest
set de date LEI nu mai este actual.
MERGED
Entitatea căreia i s-a alocat LEI a fuzionat cu o altă entitate. Persoana juridică independentă nu mai există.
RETIRED
Entitatea căreia i s-a alocat acest LEI nu mai există și nu a fuzionat cu o altă entitate.
PENDING TRANSFER
A fost solicitat un transfer către o altă agenție emitentă (LOU) pentru acest LEI. După finalizarea transferului,
LEI va primi statusul ISSUED.
PENDING ARCHIVAL
LEI este pe cale să fie transferat la o altă agenție emitentă(LOU).
DUPLICATE

Un LEI pentru o entitate pentru care deja are un LEI. Unul dintre LEI-urile va fi declarat invalid și va
primi statusul DUPLICATE.

ANNULLED
LEI a fost declarat greșit sau nejustificat, după ce a fost emis.

Statutul informațiilor în baza de date LEI direct
NEW
O societate, un fond sau o entitate juridică de drept public a solicitat un LEI, care încă nu i-a fost alocat. Din
acest motiv, apare numai numele unității, dar nu și noul LEI alocat.
ISSUED
Toate datele au fost verificate și a fost alocat LEI. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că toate datele din anul
trecut au fost verificate.
PENDING CONFIRMATION
Setul de date LEI e în curs de modificare sau este în curs revizuirea anuală a informațiilor. După finalizarea
revizuirii, este setată un alt statut, de exemplu, ISSUED.
CONFIRMATION OVERDUE
Ultima dată, datele au fost verificate pentru acuratețe cu mai mult de un an în urmă și din acest motiv, acest
set de date LEI nu mai este actual.
TRANSFER PENDING
Un LEI pentru care a fost solicitat un transfer în altă agenție emitentă(LOU) Statutul se va schimba la ISSUED
după finalizarea transferului.
TRANSFERRED
Setul de date LEI a fost transferat unei alte agenții emitente (LOU). Informațiile despre noua agenție emitentă
vor fi afișate într-un alt câmp din setul de date.
RETIRED
Persoana juridică pentru care s-a emis LEI nu mai este activă. Data și motivul inactivității(cum ar fi dizolvarea
sau insolvabilitatea unui fond) sunt indicate în câmpuri suplimentare.
DUPLICATE
Un LEI pentru o entitate pentru care deja are un LEI. Unul dintre LEI-urile va fi declarat invalid și va primi
statusul DUPLICATE.
ANNULLED
Acest set de date LEI a fost declarat necorespunzător, după publicarea sa.

PENDING VALIDATION
A fost depusă o cerere de LEI Datele sunt în prezent verificate.
CANCELLED
O înregistrare LEI abandonată înainte de alocarea unui LEI. Setul de date LEI nu va fi publicat sub acest statut,
dar poate fi schimbat între agențiile emitente(LOUs).

Aveți întrebări cu privire la Identificatorul Entității Juridice (LEI)?
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Contactați-ne:
Contactați echipa noastră de suport prin e-mail, utilizând formularul de contact.
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