Az üzleti élet közös nyelve

LEI kód regisztrációs szolgáltatás a
GS1 Magyarország támogatásával

2018 január 3-tól a LEI Globális jogalany-azonosító, angol elnevezése
szerint Legal Entity Identifier, használata kötelező a pénzpiac szereplői
számára az értékpapír-tranzakciók vagy derivatív ügyletek során. Érvényes
ez a vállalkozásokra és az egyéb szervezetkere, a különféle társaságokra,
az egyesületekre és az alapítványokra, illetve az önkormányzatokra is.
Ezeknek a szervezeteknek meg kell adniuk a LEI azonosítójukat, a
pénzügyeiket, értékpapírügyleteiket kezelő pénzügyi közvetítőknek,
például a bankjuknak vagy a vagyonkezelőjüknek, mivel 2018-tól nem
megengedett számukra, hogy értékpapírokkal vagy származtatott
eszközökkel kapcsolatos ügyleteket hajtsanak végre, ha az ügyfelet nem
lehet pontosan beazonosítani a LEI kóddal és a hozzá kapcsolódó
adatokkal.

A GS1, a globális szabványosítás
területén több mint 40 éves
tapasztalattal
rendelkező
szektorsemleges, non-profit szervezet.
Napjainkra több, mint 2 millió
vállalkozás szavazott bizalmat a GS1nek, valamint a GS1 szabványokra
épülő
szolgáltatásoknak
és
megoldásoknak
világszerte.
A szabványaink lehetővé teszik az
automatikus
azonosítást,
az
elektronikus adatgyűjtést, az adat- és
információ áramlást és a nyomon
követést az üzleti folyamatokban.

A GS1 Magyarország 2017 decemberétől hivatalosan elismert
Regisztrációs képviselőként, magyar nyelven segíti az érintett
vállalkozásokat és szervezeteket a LEI kód zökkenőmentes igénylésében,
megújításában és a LEI szolgáltató váltásban. A szolgáltatás alapja a GS1
Magyarország és a GS1 Németország, mint a GLEIF által akkreditált LOU
szolgáltató között létrejött megállapodás, vagyis a LEI számokat a GS1
Magyarország támogatásával a GS1 Németország adja ki a magyar
érintetteknek is.

LEI kód díjai

Miben segít Önnek a GS1 Magyarország?
•
•
•
•

Szakszerű segítséget nyújtunk a LEI azonosító beszerzéséhez;
Hamarosan magyar nyelven is elérhetővé tesszük a LEI azonosítót
kezelő regisztrációs weboldalt, űrlapokat és a szükséges lépéseket;
Ha meglévő LEI azonosítóját szeretné áthozni a GS1-hez, segítünk
ennek lépéseiben és mindez Önnek nem jár dupla költséggel;
Ha új igénylő, mind az egyedi, mind pedig a csoportos igénylésben
segítséget nyújtunk Önnek.

A GS1 működési környezete biztosítja a LEI kódok gyors és hatékony,
online igénylését. A LEI azonosítót kezelő weboldalak, az igényléshez
kitöltendő űrlap(ok), információk és a szükséges lépések magyar és angol
nyelven is elérhetők, a gyors ügyintézésben pedig magyarul segítjük a LEI
kód igénylőket.

LEI azonosító igénylése esetén
(egy éves határozott időre)

89,- EUR
+ Áfa

LEI azonosító megújítása esetén
(egy éves határozott időre)

59,- EUR
+ Áfa

Amennyiben az igénylő/megújító megadja az
EU adószámát, akkor a GS1 Németország az
angol nyelvű e-számlát ÁFA nélkül állítja ki.

A LEI azonosító a kibocsátását
követően egy évig érvényes, vagyis
évente megújítandó. Lehetőség van a
LEI szolgáltató megváltoztatásra is,
melynek menetéről honlapunkon
tájékozódhat.

Szolgáltatásunkról bővebben is olvashat a http://www.gs1hu.org/lei weboldalon.
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
H-1139 Budapest, Fáy utca 1/b
www.gs1hu.org

Keressen minket kérdéseivel a lei@gs1hu.org e-mail címen vagy
hívja ügyfélszolgálatunkat a + 36-1-237-7240 telefonszámon,
munkanapokon 8-14 óra között!

