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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 192/2009

frá 11. mars 2009

um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 177/2008 um að setja 
sameiginlegan ramma fyrir fyrirtækjaskrár vegna hagskýrslugerðar að því er varðar skipti 

á trúnaðargögnum milli framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópubandalaganna) og 
aðildarríkjanna (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 177/2008 frá 20. febrúar 2008 um að setja sameiginlegan 
ramma fyrir fyrirtækjaskrár vegna hagskýrslugerðar og um 
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2186/93 (1), einkum 
3. mgr. 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 177/2008 er komið á nýjum sam-
eiginlegum ramma fyrir fyrirtækjaskrár, eingöngu vegna 
hagskýrslugerðar, til að tryggja þróun fyrirtækja skráa á 
samræmdan hátt.

2) Nauðsynlegt er að ákvarða snið, ráðstafanir varðandi 
öryggi og trúnað og tilhögun við sendingar á slíkum 
trúnaðar gögnum til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu 
Evrópu banda laganna) og við sendingu gagna um fjölþjóð-
legar fyrirtækjasamstæður til viðeigandi landsbundins 
yfir valds í samræmi við 11. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 177/2008.

3) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunarnefndarinnar 
sem komið var á fót með tilskipun ráðsins 89/382/EBE, 
KBE (2),

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Snið

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) og 
viðeigandi landsbundið yfirvald skulu senda gögnin, sem um 
getur í 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 177/2008, á sniðinu sem sett 
er fram í A-hluta viðaukans við þessa reglugerð.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 12.3.2009, bls. 14. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2009 frá  
25. september 2009 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 61, 19.11.2009, bls. 15.

(1) Stjtíð. ESB L 61, 5.3.2008, bls. 6.
(2) Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) og 
viðeigandi landsbundin yfirvöld skulu leggja fram, fyrir 
hverja afhendingu gagna, nauðsynlegar upplýsingar lýsi-
gagna í rafrænu formi í samræmi við staðla evrópska hag-
skýrslukerfisins og með því skipulagi sem skilgreint er í 
nýjustu útgáfu af tilmælum Hagstofu Evrópubandalaganna 
til fyrirtækjaskráa sem fáanleg eru hjá framkvæmdastjórninni 
(Hagstofu Evrópubandalaganna).

2. gr.

Trúnaðarráðstafanir

1. Geyma skal gögn, sem viðeigandi landsbundin yfirvöld 
senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) 
eða framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) tekur 
við eftir öðrum leiðum, í skrá Bandalagsins yfir fjölþjóðlegar 
fyrirtækjasamstæður og einstaka hluta þess (hér á eftir nefnd 
„skrá evruhópsins“).

2. Viðeigandi landsbundin yfirvöld skulu, þegar þau senda 
gögn til framkvæmdastjórnarinnar (Hagstofu Evrópu banda-
laganna) í samræmi við 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 177/2008, kennimerkja gögn sem falla undir þagnarskyldu í 
samræmi við landsbundna löggjöf.

3. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
skal, í því skyni að tryggja samræmi í skráningu gagna 
og eingöngu vegna hagskýrslugerðar, senda viðkomandi 
lands bundnum yfirvöldum annarra aðildarríkja en skýrslu-
gjafar landsins skráningaratriðin sem tilgreind eru í B-hluta 
viðaukans, þ.m.t. trúnaðarmerki, varðandi fjölþjóðlegar fyrir-
tækjasamstæður og einstaka hluta þeirra, þegar a.m.k. ein eining 
samstæðunnar er staðsett á yfirráðasvæði þess aðildarríkis.

3. gr.

Öryggisráðstafanir

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
og viðkomandi landsbundin yfirvöld skulu geyma gögnin 
sem landsbundnu yfirvöldin hafa merkt sem trúnaðarmál, í 
samræmi við 2. mgr. 2. gr., á öryggissvæði með takmörkuðum 
og stýrðum aðgangi. Viðkomandi landsbundin yfirvöld skulu, 
samkvæmt beiðni, senda framkvæmdastjórninni (Hagstofu 
Evrópubandalaganna) upplýsingar um öryggisráðstafanirnar 
sem gilda í hlutaðeigandi aðildarríki. Framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópubandalaganna) skal senda þessar upplýsingar 
áfram til hinna aðildarríkjanna. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) skal með sama hætti senda landsbundnu 
yfirvöldunum upplýsingar um öryggisráðstafanir hennar.
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Gagnasending skal fara fram á dulkóðaðan hátt með öruggum 
miðli sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópu banda-
laganna) notar fyrir skipti á trúnaðargögnum.

4. gr.

Tilhögun sendinga

1. Skipta skal á gögnum og lýsigögnum, sem send eru 
samkvæmt þessari reglugerð, á rafrænu eyðublaði milli 
viðkomandi landsbundinna yfirvalda og framkvæmdastjórninnar 
(Hagstofu Evrópubandalaganna). Afhendingarsniðið skal 
uppfylla viðeigandi skiptistaðla sem framkvæmdastjórnin 
(Hagstofa Evrópubandalaganna) skilgreinir. Senda skal  

gögn á rafrænan hátt og þeim upphalað til sameiginlegs 
komustaðar fyrir gögn sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) rekur.

2. Aðildarríki skulu taka í notkun skiptistaðlana og 
viðmiðunarreglurnar sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa 
Evrópubandalaganna) leggur fyrir samkvæmt kröfum þessarar 
reglugerðar.

5. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. mars 2009.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Joaquín ALMUNIA

 framkvæmdastjóri.

_______
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VIÐAUKI

A.  SKIPULAG OG SNIÐ FYRIR SENDINGU GAGNA

1. Inngangur

Stöðlun á skipan gagnaskráa er grundvallaratriði í skilvirkri gagnavinnslu. Nauðsynlegt skref í því er að leggja fram 
gögn sem samræmast skiptastöðlum sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) tilgreinir.

Gögn eru send sem færslusafn (gagnasafn).

Senda verður trúnaðargögn með raungildi skráðu í gagnareitinn og kennimerki sem sýnir að gögnin eru bundin 
þagnarskyldu í samræmi við 2. mgr. 2. gr.

Gefa skal upp peningamálagögn í þúsundum í gjaldmiðilseiningu hvers ríkis (í evrum fyrir lönd á evrusvæðinu). Lönd, 
sem gerast aðilar að evrusvæðinu, skulu gera grein fyrir peningamálagögnum í evrum í stað eigin gjaldmiðils frá því 
ári þegar evran er tekin upp.

2. Kennimerki gagnasafns

Auðkenna skal öll gagnasöfn sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) og landsbundin yfirvöld senda 
með því að nota nafnagiftir sem tilgreindar eru í þeim nákvæmu gögnum og viðmiðunarreglum sem varðar skiptistaðla 
sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) gerir tiltæka.

3. Gagnasöfn, uppbygging og skilgreining gagnareita

Þáttur þessi kemur fram með efni gagnasafna sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) og 
landsbundin yfirvöld skulu senda. Tækniheiti, uppbygging, gagnareitir, kóðar og eigindir gagnasafna sem notuð eru 
skulu fylgja í nýjustu útgáfu tilmæla Hagstofu Evrópubandalaganna til fyrirtækjaskráa sem um getur í 7. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 177/2008.

Gagnavinnsla í skrá evruhópsins er lotubundið ferli sem framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) 
hrindir miðlægt af stað. Mannfjöldarammi skal vera tiltækur við lok hverrar lotu fyrir þá sem taka saman hagtölur í 
aðildarríkjum.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) sendir viðeigandi landsbundnum hagskýrsluyfirvöldum 
gagnaskrár við upphaf hverrar lotu með lýsigögnum, t.d. flokkunarkerfi atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins 
(NACE), til að tryggja að sömu lýsigögn sé tiltæk og notuð í öllum löndum.

3.1. Fyrstu gagnaskipti

Fyrstu gagnaskiptin fara fram eftir upphaf vinnslu nýrra gagna um lögformlegar einingar sem tekið er við frá 
einkaaðilum sem veita grunngögn úr skránum. Gögn sem vísa til sömu lögformlegu eininganna eru tengd, ef 
fleiri en einn veitandi á í hlut. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) sendir landsbundnum 
hagskýrsluyfirvöldum eftirfarandi gagnasöfn með upplýsingum um niðurstöður tengslaferlisins og upplýsingum um 
lögformlegar einingar. Innlend hagskýrsluyfirvöld senda sömu gagnasöfnin til baka með leiðréttingum og fullnægjandi 
upplýsingum, þ.m.t. trúnaðarmerkjum.

Gagnasöfn með niðurstöðum tengslaferlisins

Innihald Kenninúmer (1.1)

Nafn (1.2a)

Virðisaukaskattsnúmer (VSK) eða, ef það er ekki tiltækt, annað stjórnsýslulegt kenni-
númer (1.3)

Gagnasöfn með upplýsingum um lögformlegar einingar

Innihald Kenninúmer (1.1)

Heiti (1.2a)

Fullt heimilisfang (þ.m.t. póstnúmer) þar sem sundurliðun er mest (1.2b)

Valkvætt: Síma- og bréfasímanúmer, tölvupóstfang og upplýsingar sem gera rafræna 
gagnasöfnun mögulega (1.2c)

Virðisaukaskattsnúmer (VSK) eða, ef það er ekki tiltækt, annað stjórnsýslulegt kenninúmer 
(1.3)
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Stofndagur lögaðila, eða dagsetning opinberrar viðurkenningar sem atvinnurekandi, fyrir 
einstaklinga (1.4)

Dagsetning þegar lögformlega einingin hætti að vera hluti af fyrirtæki (eins og auðkennt 
er í 3.3) (1.5)

Lagalegt form (1.6)

Tilvísun í skrána um rekstraraðila innan Bandalagsins, viðskiptamannaskrár eða skrána 
yfir rekstraraðila utan Bandalagsins (1.7a)

Valkvætt: Tilvísun í gögn efnahagsreiknings og greiðslujöfnuð eða skrá yfir beina, erlenda 
fjárfestingu og skrá yfir landbúnað (1.7b)

Kenninúmer þess landsbundna hluta fyrirtækjasamstæðunnar (4.1) sem einingin tilheyrir 
(1.8)

3.2. Aðlögun gagnagjafa frá mismunandi aðildarríkjum

Næsta skrefið í gagnavinnslunni er miðlæg aðlögun upplýsinga, sem koma frá mismunandi aðildarríkjum, hjá 
framkvæmdastjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna). Upplýsingar þessar vísa til stjórnunar og eignarhalds á 
lögformlegum einingum og til hagskýrslueiningarfyrirtækisins sem aðildarríkin skilgreina og getur verið ein eða fleiri 
lögformleg eining. Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal senda niðurstöður aðlögunar þessarar 
til landsbundinna hagskýrsluyfirvalda sem senda gagnasöfnin til baka með leiðréttum og fullnægjandi upplýsingum, 
þ.m.t. trúnaðarmerki.

Gagnasöfn með upplýsingum um stjórn og eignarhald á einingum

Innihald Kenninúmer lögformlegra eininga sem eru með aðsetur í landinu og lögformlega 
einingin stjórnar (1.11a)

Kenninúmer lögformlegu einingarinnar sem er með aðsetur í landinu og stjórnar 
lögformlegu einingunni (1.11b)

Skráningarlönd lögformlegu eininganna sem eru ekki með aðsetur í landinu og 
lögformlega einingin stjórnar (1.12a)

Kenninúmer eða nöfn og póstföng lögformlegra eininga sem eru ekki aðsetur í landinu 
og lögformlega einingin stjórnar (1.12a)

Skilyrði: Virðisaukaskattsnúmer eininganna sem eru ekki með aðsetur í landinu og 
lögformlega einingin stjórnar (1.12b)

Skráningarland lögformlegu einingarinnar sem er ekki með aðsetur í landinu og stjórnar 
lögformlegu einingunni (1.13a)

Kenninúmer eða nafn og póstfang lögformlegu einingarinnar sem er ekki með aðsetur í 
landinu og stjórnar lögformlegu einingunni (1.13a)

Skilyrði: Virðisaukaskattsnúmer lögformlegu einingarinnar sem er ekki með aðsetur í 
landinu og stjórnar lögformlegu einingunni (1.13b)

Skilyrði: Kenninúmer og hlutdeild (%) lögformlegra eininga sem eru með aðsetur í 
landinu og eru í eigu lögformlegu einingarinnar (1.14a)

Skilyrði: Kenninúmer og hlutdeild (%) lögformlegra eininga sem eru með aðsetur í 
landinu og eiga lögformlegu eininguna (1.14b)

Skilyrði: Skráningarlönd lögformlegu eininganna sem eru ekki með aðsetur í landinu og 
eru í eigu lögformlegu einingarinnar (1.15)

Kenninúmer eða nöfn og póstföng og hlutdeild (%) lögformlegu eininganna sem eru 
ekki með aðsetur í landinu og eru í eigu lögformlegu einingarinnar (1.15)

Virðisaukaskattsnúmer lögformlegu eininganna sem eru ekki með aðsetur í landinu og 
eru í eigu lögformlegu einingarinnar (1.15)

Skilyrði: Skráningarlönd lögformlegu eininganna sem eru ekki með aðsetur í landinu og 
eiga lögformlegu eininguna (1.16)

Kenninúmer eða nöfn og póstföng og hlutdeild (%) lögformlegu eininganna sem eru 
ekki með aðsetur í landinu og eiga lögformlegu eininguna (1.16).

Virðisaukaskattsnúmer lögformlegu eininganna sem eru ekki með aðsetur í landinu og 
eiga lögformlegu eininguna (1.16).
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Gagnasöfn með upplýsingum um fyrirtæki

Innihald Kenninúmer (3.1)

Heiti (3.2a)

Valkvætt: Póstföng, tölvupóstföng og vefföng (3.2b)

Kenninúmer þeirra(r) lögformlegu eininga(r) sem fyrirtækið samanstendur af (3.3)

Dagsetning upphafs starfseminnar (3.4)

Dagsetning þegar starfsemi er hætt (3.5)

Kóði meginstarfssviðs á fjögurra tölustafa þrepi atvinnugreinaflokkunar Evrópu banda-
laganna (e. NACE) (3.6)

Skilyrði: Aukastarfsemi, ef einhver er, á fjögurra tölustafa þrepi atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalaganna (e. NACE) (3.7)

Fjöldi starfsmanna (3.8)

Fjöldi launamanna (3.9a)

Valkvætt: Fjöldi launamanna í heilum stöðugildum (3.9b)

Velta (3.10a og Valkvætt: 3.10b)

Haggeiri og undirgeiri samkvæmt evrópska þjóðhagsreikningakerfinu (3.11)

Kenninúmer þess landsbundna hluta fyrirtækjasamstæðunnar (4.1) sem fyrirtækið tilheyrir 
(3.12)

3.3. Samantekt landsbundinna og hnattrænna hluta fyrirtækjasamstæðna

Næsta stigið er samantekt landsbundinna hluta fyrirtækjasamstæðna og hnattrænna hluta fyrirtækjasamstæðna. 
Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal senda niðurstöður samantektar þessarar til landsbundinna 
hagskýrsluyfirvalda sem senda gagnasöfnin til baka með leiðréttum og fullnægjandi upplýsingum, þ.m.t. trúnaðarmerki.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal, við lok lotunnar, senda niðurstöður endanlegrar 
samantektar á landsbundnum og hnattrænum hlutum fyrirtækjasamstæðna til landsbundinna hagskýrsluyfirvalda. 
Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal aðeins senda gögn til annarra landsbundinna 
hagskýrsluyfirvalda en skýrslugjafarlandsins þegar um er að ræða skráningaratriði sem eru skráð í B-hluta þessa 
viðauka.

Gagnasöfn með upplýsingum um hnattrænar fyrirtækjasamstæður

Innihald Kenninúmer hnattrænu samstæðunnar (4.11)

Heiti hnattrænu samstæðunnar (4.11)

Valkvætt: Skráningarland, póstfang, tölvupóstfang og veffang hnattrænu 
aðalskrifstofunnar (4.12b)

Kenninúmer hnattræna aðalfyrirtækisins, ef aðalfyrirtækið er með aðsetur í landinu 
(4.13a)

Skráningarland hnattræna aðalfyrirtækisins, ef aðalfyrirtækið er ekki með aðsetur í 
landinu (4.13a)

Valkvætt: Kenninúmer eða heiti og póstfang aðalfyrirtækisins ef það er ekki með 
aðsetur í landinu (4.13b)

Valkvætt: Fjöldi starfsmanna á heimsvísu (4.14)

Valkvætt: Samanlögð velta á heimsvísu (4.15)

Valkvætt: Land þar sem miðstöð ákvarðanatöku er staðsett (4.16)

Valkvætt: Lönd þar sem fyrirtæki eða starfsstöðvar eru staðsettar (4.17)
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Gagnasöfn með upplýsingum um landsbundna hluta fyrirtækjasamstæðna

Innihald Kenninúmer landsbundins hluta samstæðunnar (4.1)

Heiti hins landsbundna hluta samstæðunnar (4.2a)

Valkvætt: Póstfang, tölvupóstfang og veffang landsbundnu aðalskrifstofunnar 
(4.2b)

Skilyrði: Kenninúmer hins landsbundna hluta aðalfyrirtækisins (4.3)

Tegund fyrirtækjasamstæðu (4.4)

Dagsetning upphafs hins landsbundna hluta fyrirtækjasamstæðunnar (4.5)

Dagsetning loka hins landsbundna hluta fyrirtækjasamstæðunnar (4.6)

Kóði meginstarfssviðs hins landsbundna hluta fyrirtækjasamstæðunnar á tveggja 
tölustafa þrepi atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (e. NACE) (4.7)

Valkvætt: Kóði aukastarfsemi landsbundins hluta fyrirtækjasamstæðunnar á 
tveggja tölustafa þrepi atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna (e. NACE) 
(4.8)

Fjöldi starfsmanna í landsbundnum hluta samstæðunnar (4.9)

Valkvætt: Samanlögð velta (4.10)

Dagsetning sameiningar við landsbundinn hluta samstæðunnar (lögformlegar 
einingar) (1.9)

Dagsetning aðskilnaðar frá landsbundnum hluta samstæðunnar (lögformlegum 
einingum) (1.10)

B.  SKRÁNINGARATRIÐI SEM SENDA Á SKV. 3. MGR. 2. GR.

Framkvæmdastjórnin (Hagstofa Evrópubandalaganna) skal, einungis vegna hagskýrslugerðar, senda viðkomandi 
landsbundnum yfirvöldum annarra aðildarríkja en skýrslugjafarlandsins, eftirfarandi skráningaratriði, þ.m.t. 
trúnaðarmerki, varðandi fjölþjóðlegar fyrirtækjasamstæður og einstaka hluta þeirra, þegar a.m.k. ein eining 
samstæðunnar er staðsett á yfirráðasvæði þess aðildarríkis.

1.  LÖGFORMLEG EINING

SKRÁNINGARATRIÐI 
AUÐKENNINGAR

1.1. Kenninúmer

1.2a. Heiti

1.2b. Fullt heimilisfang (þ.m.t. póstnúmer) þar sem 
sundurliðun er mest

1.2c. Valkvætt Síma- og bréfasímanúmer, tölvupóstfang og 
upplýsingar sem gera rafræna gagnasöfnun mögulega

1.3. Virðisaukaskattsnúmer (VSK) eða, ef það er ekki 
tiltækt, annað stjórnsýslulegt kenninúmer

LÝÐFRÆÐILEG 
SKRÁNINGARATRIÐI

1.4. Stofndagur lögaðila, eða dagsetning opinberrar 
viðurkenningar sem atvinnurekandi, fyrir einstaklinga

1.5. Dagsetning þegar lögformlega einingin hætti að vera 
hluti af fyrirtæki (eins og auðkennt er í 3.3)

EFNAHAGSLEG/LAGSKIPT 
SKRÁNINGARATRIÐI

1.6. Rekstrarform að lögum

TENGINGAR VIÐ AÐRAR 
SKRÁR

1.7a. Tilvísun í skrána um rekstraraðila innan Bandalagsins, 
sett upp í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 638/2004(*), og tilvísun í tollskrár 
eða í skrá rekstraraðila utan Bandalagsins
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TENGING VIÐ 
FYRIRTÆKJASAMSTÆÐU

1.8. Kenninúmer hins landsbundna hluta fyrirtækja-
samstæðunnar (4.1) sem einingin tilheyrir

1.9. Dagsetning sameiningar við landsbundinn hluta 
samstæðunnar

1.10. Dagsetning aðskilnaðar frá hinum landsbundna hluta 
samstæðunnar

STÝRING EININGA 1.11a. Kenninúmer lögformlegra(r) eininga(r) með aðsetur í 
landinu sem lögformlega einingin stjórnar

1.11b. Kenninúmer lögformlegu einingarinnar með aðsetur í 
landinu sem stjórnar lögformlegu einingunni

1.12a. Skráningarland/-lönd og kenninúmer eða heiti og 
heimilisfang/-föng einingarinnar/eininganna sem er/
eru ekki með aðsetur í landinu og lögformlega 
einingin stjórnar

1.12b. Skilyrt Virðisaukaskattsnúmer einingarinnar/eininganna sem 
er/eru ekki með aðsetur í landinu og lögformlega 
einingin stjórnar

1.13a. Skráningarland og kenninúmer eða heiti og 
heimilisfang lögformlegu einingarinnar sem er 
ekki með aðsetur í landinu og stjórnar lögformlegu 
einingunni

1.13b. Skilyrt Virðisaukaskattsnúmer lögformlegu einingarinnar 
sem er ekki með aðsetur í landinu og stjórnar 
lögformlegu einingunni

EIGNARHALD EININGA 1.14a. Skilyrt a)  Kenninúmer og

b)  hlutir (%) lögformlegra(r) eininga(r) með aðsetur 
í landinu og lögformlega einingin á

1.14b. Skilyrt a)  Kenninúmer og

b)  hlutir (%) lögformlegra(r) eininga(r) með aðsetur 
í landinu og eiga/á lögformlegu eininguna

1.15. Skilyrt a)  Skráningarland/-lönd og

b)  kenninúmer eða heiti, heimilisfang/-föng og 
virðisaukaskattsnúmer og

c)  hlutir (%) lögformlegra(r) eininga(r) sem er ekki 
með aðsetur í landinu og lögformlega einingin á

1.16. Skilyrt a)  Skráningarland/-lönd og

b)  kenninúmer eða heiti, heimilisfang/-föng og 
virðisaukaskattsnúmer og

c)  hlutir (%) lögformlegra(r) eininga(r) sem eru/er 
ekki með aðsetur í landinu og eiga/á lögformlegu 
eininguna

3. FYRIRTÆKI

SKRÁNINGARATRIÐI 
AUÐKENNINGAR

3.1. Kenninúmer

3.2a. Heiti

3.2b. Valkvætt Póstfang, tölvupóstfang og veffang

3.3. Kenninúmer þeirra(r) lögformlegu eininga(r) sem 
fyrirtækið samanstendur af

LÝÐFRÆÐILEG 
SKRÁNINGARATRIÐI

3.4. Dagsetning upphafs starfseminnar

3.5. Dagsetning þegar starfsemi er hætt
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EFNAHAGSLEG/LAGSKIPT 
SKRÁNINGARATRIÐI

3.6. Kóði meginstarfssviðs á fjögurra tölustafa þrepi 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 
(e. NACE)

3.8. Fjöldi starfsmanna

3.11. Haggeiri og undirgeiri samkvæmt evrópska þjóðhags-
reikningakerfinu

TENGING VIÐ 
FYRIRTÆKJASAMTÆÐU

3.12. Kenninúmer hins landsbundins hluta fyrirtækja sam-
stæðunnar (4.1) sem á fyrirtækið

4.  FYRIRTÆKJASAMSTÆÐA

SKRÁNINGARATRIÐI 
AUÐKENNINGAR

4.1. Kenninúmer hins landsbundna hluta samstæðunnar

4.2a. Heiti hins landsbundna hluta samstæðunnar

4.2b. Valkvætt Póstfang, tölvupóstfang og veffang landsbundnu 
aðal skrifstofunnar

4.3. Skilyrt að 
hluta til

Kenninúmer landsbundna aðalfyrirtækisins (jafn-
gildir kenninúmeri lögformlegu einingarinnar sem er 
aðalfyrirtækið með aðsetur í landinu).

Skilyrt ef stjórnunareiningin er einstaklingur sem 
er ekki atvinnurekandi, skráning er með fyrirvara 
um að þessar upplýsingar séu aðgengilegar í 
stjórnsýsluheimildum

4.4. Tegund fyrirtækjasamstæðu:

2. landsbundinn hluti samstæðusem innlendir aðilar 
stjórna,

3. landsbundinn hluti samstæðu sem erlendir aðilar 
stjórna

LÝÐFRÆÐILEG 
SKRÁNINGARATRIÐI

4,5. Dagsetning upphafs hins landsbundna hluta fyrir-
tækja samstæðunnar

4.6. Dagsetning loka hins landsbundna hluta fyrir tækja-
samstæðunnar

EFNAHAGSLEG/LAGSKIPT 
SKRÁNINGARATRIÐI

4.7. Kóði meginstarfssviðs hins landsbundna hluta 
fyrirtækjasamstæðunnar á tveggja tölustafa þrepi 
atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 
(e. NACE)

4.9. Fjöldi starfsmanna í hinum landsbundna hluta sam-
stæðunnar

SKRÁNINGARATRIÐI 
AUÐKENNINGAR

4.11. Kenninúmer hnattrænu samstæðunnar

4.12a. Heiti hnattrænu samstæðunnar

4.12b. Valkvætt Skráningarland, póstfang, tölvupóstfang og veffang 
hnattrænu aðalskrifstofunnar

4.13a. Kenninúmer hnattræna aðalfyrirtækisins ef aðal-
fyrirtækið er með aðsetur í landinu (jafngildir kenni-
númeri lögformlegu einingarinnar sem er aðal-
fyrirtækið).

Skráningarland þess ef hnattræna aðalfyrirtækið er 
ekki með aðsetur í landinu.

4.13b. Valkvætt Kenninúmer hnattræns aðalfyrirtækis eða heiti og 
heimilisfang ef það er ekki með aðsetur í landinu

EFNAHAGSLEG/LAGSKIPT 
SKRÁNINGARATRIÐI

4.14. Valkvætt Heildarfjöldi starfsmanna

4.16. Valkvætt Land þar sem miðstöðin er þar sem hnattrænar 
ákvarðanir eru teknar

4.17. Valkvætt Lönd þar sem fyrirtæki eða starfsstöðvar eru staðsett

(*) Stjtíð. ESB L 102, 7.4.2004, bls. 1.




