LEI direct
LEI meklēšana
Kā atrast informāciju par sadarbības partneriem
Informāciju no globālās LEI datu bāzes un pilnīgi visu LEI direct datu bāzi var iegūt, izmantojot LEI
meklēšanu. Tas nozīmē, ka, izmantojot šo rīku, var piekļūt visiem iepriekš piešķirtajiem LEI kodiem.
Visi GS1 Germany izdotie LEI kodi un to datu kopas ir atrodamas LEI direct datubāzē. Visu pasaulē izdoto LEI
kodu datu bāze (ieskaitot GS1 Germany izdotos LEI) ir pieejama LEI globālajā datubāzē.
Ievadiet, piemēram, LEI kodu, lai saņemtu informāciju par jūsu sadarbības partneri vai pārbaudītu
informāciju par jūsu pašu LEI kodiem.
Pastāv iespēja arī lejuplādēt visu LEI datu bāzi, kas tiek atjaunota katru dienu, ar visām izmaiņām, vienotā
LEI failu formātā (CFF).

Statusa informācijas pārskats
Veicot LEI meklēšanu GS1 datu bāzē vai globālajā datu bāzē, jūs saņemsiet LEI statusa informāciju par katru
datu kopu.

Statusa informācija globālajā LEI datu bāzē
ISSUED (IZDOTS)
Visi dati tika pārbaudīti un LEI ir piešķirts. Tas nozīmē, ka visi dati par pagājušo gadu ir pārbaudīti.

LAPSED (ZAUDĒJIS SPĒKU)
Pēdējā reize, kad tika pārbaudīta datu pareizība, bija vairāk nekā pirms viena gada, un šī iemesla dēļ LEI
datu kopa vairs nav aktuāla.
MERGED (APVIENOTS)
Ar šo LEI saistītā juridiskā persona ir apvienota ar citu juridisko personu. Attiecīgi šī neatkarīgā juridiskā
persona vairs nepastāv.
RETIRED (SLĒGTS)
Ar šo LEI saistītā juridiskā persona vairs nepastāv un netika apvienota ar citu juridisko personu.
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PENDING TRANSFER (GAIDA PĀRSŪTĪŠANU)
Pieprasīta šī LEI pārsūtīšana uz citu izdevējiestādi (LOU). Pēc pārsūtīšanas pabeigšanas LEI statuss būs
ISSUED (IZSNIEGTS).

PENDING ARCHIVAL (GAIDA ARHIVĒŠANU)
LEI tiks pārsūtīts uz citu izdevējiestādi (LOU).

DUPLICATE (DUBLIKĀTS)
Tādas juridiskas personas LEI, kurai jau ir cits LEI. Viens no LEI tiks atzīts par nederīgu un tam tiks
piemērots statuss DUPLICATE (DUBLIKĀTS).

ANNULLED (ANULĒTS)
LEI ir atzīts par bojātu vai nederīgu pēc tā izsniegšanas.

Statusa informācija LEI direct datu bāzē
NEW (JAUNS)
Uzņēmums, fonds vai publisko tiesību juridiskā persona ir iesniegusi pieteikumu LEI saņemšanai, kas vēl nav
piešķirts. Šī iemesla dēļ parādās tikai vienības nosaukums, bet vēl nav no jauna piešķirta LEI.

ISSUED (IZDOTS)
Visi dati tika pārbaudīti un LEI ir piešķirts. Tas nozīmē, ka visi dati par pagājušo gadu ir pārbaudīti.
PENDING CONFIRMATION (GAIDA APSTIPRINĀŠANU)
LEI datu kopnē pašlaik tiek veiktas izmaiņas vai ikgadēja informācijas pārskatīšana. Pēc pārskata
pabeigšanas ir iestatīts atšķirīgs statuss (piemēram, IZDOTS)
CONFIRMATION OVERDUE (NOKAVĒTS APSTIPRINĀJUMS)
Iepriekšējā datu precizitātes pārbaude notikusi vairāk nekā pirms gada. Šī iemesla dēļ LEI datu kopne vairs
nav uzskatāma par tekošo.
TRANSFER PENDING (GAIDA PĀRSŪTĪŠANU)
LEI, kura pārsūtīšana pieprasīta citai izdevējiestādei (LOU). Statuss mainīsies uz ISSUED (IZDOTS) pēc
pārsūtīšanas pabeigšanas.
TRANSFERRED (PĀRSŪTĪTS)

LEI datu kopa tika pārsūtīta uz citu izdevējiestādi (LOU). Informācija par jauno LEI izdevējiestādi
tiks parādīta citā datu kopas laukā.
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RETIRED (SLĒGTS)
Juridiskā vienība, kurai LEI tika izsniegts, vairs nav aktīva. Neaktivitātes datums un iemesls (piemēram,
fonda likvidācija vai maksātnespēja) ir norādīti papildu laukumos.
DUPLICATE (DUBLIKĀTS)
Tādas juridiskas personas LEI, kurai jau ir cits LEI. Viens no LEI tiks atzīts par nederīgu un tam tiks
piemērots statuss DUBLIKĀTS.
ANNULLED (ANULĒTS)
LEI datu kopa atzīta par nederīgu pēc tā publicēšanas.
PENDING VALIDATION (GAIDA VALIDĀCIJU)
LEI iesniegums ir saņemts. Notiek datu pārbaude.
CANCELLED (ATCELTS)
LEI reģistrācija tika pārtraukta pirms LEI izsniegšanas. LEI datu kopa netiks publicēta tās pašreizējā stāvoklī,
bet LEI izdevējiestādes (LOU) ar to var savstarpēji apmainīties.

Vai jums ir kādi jautājumi par Juridiskās Personas Identifikatoru (LEI)?
Sazinieties jebkurā laikā ar mūsu atbalsta dienestu, izmantojot mūsu kontaktformu.
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