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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 177/2008 av 20. februar 2008 om fastsettelse av en felles 
ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving 
av rådsforordning (EØF) nr. 2186/93(1), særlig artikkel 11 nr. 3, 
og

1) Ved forordning (EF) nr. 177/2008 ble det fastsatt en 
ny felles ramme for opprettelse av foretaksregistre 
utelukkende for statistisk bruk for å fortsette utviklingen 
av foretaksregistre innenfor en harmonisert ramme.

2) I samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 177/2008 

fortrolighetstiltak samt framgangsmåten for oversending 
av opplysninger om de enkelte enheter til Kommisjonen 
(Eurostat) og for oversending av opplysninger om de 
multinasjonale foretaksgruppene til vedkommende 
nasjonale myndigheter.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2

Artikkel 1

Format

Kommisjonen (Eurostat) og vedkommende nasjonale 
myndigheter skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 11 
i forordning (EF) nr. 177/2008 i det formatet som er fastsatt i 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2009 av 25. september 2009 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 61 av 19.11.2009, s. 15.

(1

(2

Kommisjonen (Eurostat) og vedkommende nasjonale 
myndigheter skal for hver innberetning av opplysninger 

med standardene for det europeiske statistikksystem og i 
henhold til strukturen angitt i den seneste utgaven av Eurostats 
håndbok med veiledende retningslinjer for foretaksregistre, 
som er tilgjengelig hos Kommisjonen (Eurostat).

Artikkel 2

Fortrolighetstiltak

1. Opplysninger som vedkommende nasjonale 
myndigheter oversender Kommisjonen (Eurostat), eller som 
Kommisjonen (Eurostat) mottar fra andre kilder, skal lagres i 
fellesskapsregisteret over multinasjonale foretaksgrupper og de 
foretak som inngår i dem (heretter kalt EuroGroups-registeret).

2. Når vedkommende nasjonale myndigheter oversender 
opplysninger til Kommisjonen (Eurostat) i samsvar med 
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 177/2008, skal de 
markere opplysninger som er fortrolige i henhold til nasjonal 
lovgivning.

3. For å sikre en ensartet registrering av opplysninger 
skal Kommisjonen (Eurostat), utelukkende for statistisk 
bruk, oversende vedkommende nasjonale myndigheter i hver 
medlemsstat unntatt den innberettende stat, de kjennetegn 

opplysninger, for multinasjonale foretaksgrupper og de foretak 
som inngår i dem, når minst ett av foretakene i gruppen ligger 
på vedkommende medlemsstats territorium.

Artikkel 3

Sikkerhetstiltak

Kommisjonen (Eurostat) og vedkommende nasjonale 
myndigheter skal lagre de opplysningene som de nasjonale 
myndigheter har markert som fortrolige i samsvar med 
artikkel 2 nr. 2, på et sikkert område med begrenset og 
kontrollert adgang. Vedkommende nasjonale myndigheter 
skal på anmodning opplyse Kommisjonen (Eurostat) om de 

Kommisjonen (Eurostat) skal videresende disse opplysningene 

skal likeledes opplyse de nasjonale myndigheter som sine 
sikkerhetstiltak.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009

av 11. mars 2009

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for 
foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige opplysninger mellom Kommisjonen (Eurostat) og 
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Opplysningene skal oversendes i kryptert form via et sikkert 
medium som Kommisjonen (Eurostat) benytter til utveksling 
av fortrolige opplysninger.

Artikkel 4

Framgangsmåte for oversending

1. Opplysninger og metadata som oversendes i henhold til 
denne forordning, skal utveksles i elektronisk form mellom 
vedkommende nasjonale myndigheter og Kommisjonen 
(Eurostat). Formatet for oversendingen skal være i samsvar med 
utvekslingsstandardene fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). 

Opplysningene skal oversendes elektronisk og lastes opp til 
Kommisjonens (Eurostat) sentrale dataportal.

og retningslinjene som Kommisjonen (Eurostat) har angitt i 
samsvar med kravene i denne forordning.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

 STRUKTUR OG FORMAT FOR OVERSENDINGEN

1. Innledning

for å kunne framlegge data som er i samsvar med utvekslingsstandardene fastsatt av Kommisjonen (Eurostat).

Dataene sendes som et sett poster (et datasett).

Fortrolige opplysninger skal sendes med den reelle verdien registrert i verdifeltet og en markering som angir 
opplysningenes fortrolige karakter, i samsvar med artikkel 2 nr. 2.

Monetære data skal uttrykkes i tusen nasjonale valutaenheter (euro for stater i euroområdet). Stater som slutter seg til 
euroområdet, skal rapportere monetære dataverdier i euro i stedet for nasjonal valuta fra og med det året de slutter seg til.

2.

for tildeling av navn som er angitt i den detaljerte dokumentasjonen og veiledningen om utvekslingsstandarder som 
Kommisjonen (Eurostat) stiller til rådighet.

3.

I dette avsnittet beskrives innholdet i de datasettene som Kommisjonen (Eurostat) og de nasjonale myndigheter skal 
oversende. De tekniske betegnelsene, strukturen, feltene, kodene og attributtene som skal brukes i datasettene, er fastsatt 
i den seneste utgaven av Eurostats håndbok med veiledende retningslinjer for foretaksregistre, som er nevnt i artikkel 7 
i forordning (EF) nr. 177/2008.

Ved slutten av hver syklus skal et utvalgsgrunnlag være tilgjengelig for de som utarbeider statistikker i medlemsstatene.

standarden, til vedkommende nasjonale statistikkmyndigheter for å sikre at alle stater har tilgang til og bruker samme 
metadata.

3.1.  Første utveksling av opplysninger

samordningen og opplysninger om de juridiske enhetene. De nasjonale statistikkmyndighetene skal sende de samme 
datasettene tilbake med korrigerte og kompletterte opplysninger, herunder markering av fortrolige opplysninger.

Datasett med resultater av samordningen

Innhold Identitetsnummer (1.1)

Navn (1.2a)

administrativt identitetsnummer (1.3)

Datasett med opplysninger om juridiske enheter

Innhold Identitetsnummer (1.1)

Navn (1.2a)

Valgfritt:
innsamling av data (1.2c)

administrativt identitetsnummer (1.3)
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Datasett med opplysninger om juridiske enheter

for fysiske personer (1.4)

(1.5)

Juridisk form (1.6)

Henvisning til registeret over markedsdeltakere innenfor Fellesskapet og henvisning til 
tollregister eller til registeret over markedsdeltakere utenfor Fellesskapet (1.7a)

Valgfritt: Henvisning til regnskapsopplysninger og henvisning til betalingsbalanseregister 
eller register over direkte investeringer i/fra utlandet samt henvisning til landbruksregisteret 
(1.7b)

3.2.  Integrering av datakilder fra forskjellige medlemstater

Neste trinn i databehandlingen er at opplysninger fra forskjellige medlemsstater integreres sentralt hos Kommisjonen 

resultatene av denne integreringen til de nasjonale statistikkmyndighetene, som skal sende de samme datasettene tilbake 
med korrigerte og kompletterte opplysninger, herunder markering av fortrolige opplysninger.

Datasett med opplysninger om kontroll og eierskap av enheter

Innhold Identitetsnummer for innenlandske juridiske enheter som kontrolleres av den juridiske en-
heten (1.11a)

Identitetsnummer for den innenlandske juridiske enheten som kontrollerer den juridiske en-
heten (1.11b)

den juridiske enheten (1.12a)

Identitetsnummer eller navn og adresse for de juridiske enhetene som ikke er innenlandske, 
og som kontrolleres av den juridiske enheten (1.12a)

Betinget: Mva.-nummer for juridiske enheter som ikke er innenlandske, og som kontrolleres 
av den juridiske enheten (1.12b)

juridiske enheten (1.13a)

Identitetsnummer eller navn og adresse for den juridiske enheten som ikke er innenlandsk, 
og som kontrollerer den juridiske enheten (1.13a)

Betinget: Mva.-nummer for den juridiske enheten som ikke er innenlandsk, og som kontrol-
lerer den juridiske enheten (1.13b)

Betinget: Identitetsnummer og andeler (%) i innenlandske juridiske enheter som eies av den 
juridiske enheten (1.14a)

Betinget: Identitetsnummer og andeler (%) i innenlandske juridiske enheter som eier den 
juridiske enheten (1.14b)

Betinget:
av den juridiske enheten (1.15)

Identitetsnummer eller navn og adresse for og andeler (%) i de juridiske enhetene som ikke 
er innenlandske, og som eies av den juridiske enheten (1.15)

Mva.-nummer for de juridiske enhetene som ikke er innenlandske, og som eies av den juri-
diske enheten (1.15)

Betinget:
den juridiske enheten (1.16)

Identitetsnummer eller navn og adresse for og andeler (%) i de juridiske enhetene som ikke 
er innenlandske, og som eier den juridiske enheten (1.16)

Mva.-nummer for de juridiske enhetene som ikke er innenlandske, og som eier den juridiske 
enheten (1.16)
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Innhold Identitetsnummer (3.1)

Navn (3.2a)

Valgfritt:

Identitetsnummer for den/de juridiske enhet(ene) som foretaket består av (3.3)

Dato for oppstart av virksomheten (3.4)

Betinget:

Valgfritt:

Omsetning (3.10a og Valgfritt: 3.10b)

Institusjonell sektor og undersektor i henhold til det europeiske nasjonalregnskapssystem 
(3.11)

3.3.  Sammenstilling av opplysninger om trunkerte og verdensomspennende foretaksgrupper

Neste trinn er sammenstilling av opplysninger om trunkerte og verdensomspennende foretaksgrupper. Kommisjonen 
(Eurostat) skal oversende resultatene av denne sammenstillingen til de nasjonale statistikkmyndighetene, som skal 
sende de samme datasettene tilbake med korrigerte og kompletterte opplysninger, herunder markering av fortrolige 
opplysninger.

Ved slutten av syklusen skal Kommisjonen (Eurostat) oversende resultatene av den endelige sammenstillingen 
av opplysninger om trunkerte og verdensomspennende foretaksgrupper til de nasjonale statistikkmyndighetene. 

til de nasjonale statistikkmyndighetene, unntatt de nasjonale statistikkmyndighetene i den innberettende staten.

Datasett med opplysninger om verdensomspennende foretaksgrupper

Innhold Identitetsnummer for den verdensomspennende gruppen (4.11)

Navn på den verdensomspennende gruppen (4.12a) 

Valgfritt:
den verdensomspennende gruppen (4.12b)

Identitetsnummer for hovedforetaket i den verdensomspennende gruppen dersom hoved-
foretaket er innenlandsk (4.13a)

foretaket ikke er innenlandsk (4.13a)

Valgfritt: Identitetsnummer eller navn og adresse for hovedforetaket i den verdens-
omspennende gruppen dersom hovedforetaket ikke er innenlandsk (4.13b)

Valgfritt:

Valgfritt: Konsolidert omsetning på verdensbasis (4.15)

Valgfritt: Stat der beslutningssenteret for den verdensomspennende gruppen ligger (4.16)

Valgfritt: Stat der foretak eller lokale enheter ligger (4.17)
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Datasett med opplysninger om trunkerte foretaksgrupper

Innhold Identitetsnummer for den trunkerte foretaksgruppen (4.1)

Navn på den trunkerte foretaksgruppen (4.2a) 

Valgfritt:
foretaksgruppen (4.2b)

Betinget: Identitetsnummer for hovedkontoret til den trunkerte foretaksgruppen (4.3)

Type foretaksgruppe (4.4)

Dato for oppstart av den trunkerte foretaksgruppen (4.5)

Valgfritt:
virksomhet (4.8)

Valgfritt: Konsolidert omsetning (4.10)

Dato for tilknytning til den trunkerte foretaksgruppen (av juridiske enheter) (1.9)

Dato for utskilling fra den trunkerte foretaksgruppen (av juridiske enheter) (1.10)

 KJENNETEGN SOM SKAL OVERSENDES I SAMSVAR MED ARTIKKEL 2 NR. 3

Kommisjonen (Eurostat) skal, utelukkende for statistisk bruk, oversende vedkommende nasjonale myndigheter i hver 
medlemsstat unntatt den innberettende stat, de kjennetegnene som er angitt nedenfor, med markering av fortrolige 
opplysninger, for verdensomspennende foretaksgrupper og de foretak som inngår i dem, når minst ett av foretakene i 
gruppen ligger på vedkommende medlemsstats territorium.

KJENNETEGN
1.1. Identitetsnummer

1.2a. Navn

1.2b.

1.2c. Valgfritt Telefon- og faksnummer, e-postadresse og opplysninger som 

1.3.
mangel av dette, et annet administrativt identitetsnummer

KJENNETEGN
1.4.

godkjenning som markedsdeltaker for fysiske personer

1.5.

ØKONOMISKE 
KJENNETEGN / 

KJENNETEGN

1.6. Juridisk form

1.7a. Henvisning til registeret over markedsdeltakere innenfor 
Fellesskapet, opprettet i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 638/2004(*), og henvisning til tollregister 
eller til registeret over markedsdeltakere utenfor Fellesskapet
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1.8. Identitetsnummer for den trunkerte foretaksgruppen (4.1) som 

1.9. Dato for tilknytning til den trunkerte foretaksgruppen

1.10. Dato for utskilling fra den trunkerte foretaksgruppen

1.11a. Identitetsnummer for innenlandsk(e) juridisk(e) enhet(er) som 
kontrolleres av den juridiske enheten

1.11b. Identitetsnummer for den innenlandske juridiske enheten som 
kontrollerer den juridiske enheten

1.12a.
den/de juridiske enhet(ene) som ikke er innenlandsk(e), og som 
kontrolleres av den juridiske enheten

1.12b. Mva.-nummer for juridisk(e) enhet(er) som ikke er innenlandsk(e), 
og som kontrolleres av den juridiske enheten

1.13a.
for den juridiske enheten som ikke er innenlandsk, og som 
kontrollerer den juridiske enheten

1.13b. Mva.-nummer for den juridiske enheten som ikke er innenlandsk, 
og som kontrollerer den juridiske enheten

1.14a. a)  Identitetsnummer og

b)  andeler (%) i innenlandsk(e) juridisk(e) enhet(er) som eies 
av den juridiske enheten

1.14b. a)  Identitetsnummer og

b)  andeler (%) i innenlandsk(e) juridisk(e) enhet(er) som eier 
den juridiske enheten

1.15.

b)  identitetsnummer, eller navn, adresse og mva.-nummer, og 

c)  andeler (%) i juridisk(e) enhet(er) som ikke er innenlandsk(e), 
og som eies av den juridiske enheten

1.16.

b)  identitetsnummer, eller navn, adresse og mva.-nummer, og 

c)  andeler (%) i juridisk(e) enhet(er) som ikke er innenlandsk(e), 
og som eier den juridiske enheten

KJENNETEGN
3.1. Identitetsnummer

3.2a. Navn

3.2b. Valgfritt

3.3. Identitetsnummer for den/de juridiske enhet(ene) som foretaket 
består av

KJENNETEGN
3.4. Dato for oppstart av virksomheten

3.5.
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ØKONOMISKE 
KJENNETEGN / 

KJENNETEGN

3.6.

3.8.

3.11. Institusjonell sektor og undersektor i henhold til det europeiske 
nasjonalregnskapssystem

3.12. Identitetsnummer for den trunkerte foretaksgruppen (4.1) som 

KJENNETEGN
4.1. Identitetsnummer for den trunkerte foretaksgruppen

4.2a. Navn på den trunkerte foretaksgruppen 

4.2b. Valgfritt
den trunkerte foretaksgruppen

4.3. Delvis betinget Identitetsnummer for hovedkontoret til det trunkerte 
hovedforetaket (tilsvarer identitetsnummer for den 
juridiske enheten som er hovedforetaket i den innenlandske 
foretaksgruppen)

4.4.

2. innenlandsk kontrollert trunkert gruppe,

3. utenlandsk kontrollert trunkert gruppe,

KJENNETEGN
4.5. Dato for oppstart av den trunkerte foretaksgruppen

4.6.

ØKONOMISKE 
KJENNETEGN / 

KJENNETEGN

4.7.
hovedvirksomhet

4.9.

KJENNETEGN
4.11. Identitetsnummer for den verdensomspennende gruppen

4.12a. Navn på den verdensomspennende gruppen 

4.12b. Valgfritt
hovedkontoret til den verdensomspennende gruppen

4.13a. Identitetsnummer for hovedforetaket i den verdensomspennende 
gruppen dersom hovedforetaket er innenlandsk (tilsvarer 
identitetsnummeret for den juridiske enheten som er 
hovedforetaket)

Dersom hovedforetaket i den verdensomspennende gruppen ikke 
er innenlandsk, oppgis registreringsstaten.

4.13b. Valgfritt Identitetsnummer eller navn og adresse for hovedforetaket i den 
verdensomspennende gruppen dersom hovedforetaket ikke er 
innenlandsk

ØKONOMISKE 
KJENNETEGN / 

KJENNETEGN

4.14. Valgfritt

4.16. Valgfritt Stat der beslutningssenteret for den verdensomspennende 
gruppen ligger

4.17. Valgfritt Stat der foretak eller lokale enheter ligger


