СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

GS1 Македонија стана прв Агент за Регистрација за добивање
на Идентификационен број за правните субјекти (LEI) на
територијата на Република Македонија и од денес може да
им помогне на сите правни субјекти во Македонија во
процедурата за добивање на LEI броеви.
Од 3-ти Јануари 2018 година, сите правни субјекти инволвирани во
финансиски трансакции во Европа мора да добијат LEI број. Како
Агент за Регистрација, GS1 Македонија може да им помогне на
македонските компании во добивање на овој број.
Скопје, Република Македонија – 10/01/2019 - GS1 Македонија стана првиот
агент во Република Македонија за добивање на нови и обновување на постоечки
идентификациони броеви за правните субјекти и на тој начин да им помогне на
заинтересираните компании да ги исполнат новите регулаторни барања. Сите
организации (компании) во Европската Унија кои купуваат или продаваат акции,
обврзници или вршат друг тип на трансакции мора да се идентификувани со LEI
од 3 Јануари 2018 година, согласно новите европски MiFID II/MiFIR регулативи.
GS1 има повеќе од 40 години искуство во идентификувањето на уникатните
производи и компании во различни сектори. Веќе има воспоставено глобална
мрежа од национални организации во повеќе од 112 земји. Организацијата сега
ги проширува своите активности во делот на финансиските пазари, нудејќи им
на заинтересираните компании мрежа од национални агенти за регистрација, со
искуство во валидација на податоците и познавања од националните јазици,
закони и регулативи.
GS1 Македонија ќе им помогне на компаниите и индивидуалците кои се вклучени
во финансиските трансакции да го добијат потребниот LEI број во соработка со
GLEIF акредитираниот издавач – GS1 Глобалната канцеларија.
Што е LEI?
LEI е уникатен алфанумерички код со должина од 20 знаци, базиран на ISO
17442 стандардот, кој што им овозможува на правните лица идентификација при
нивното учество во финансиските трансакции.
Од 3 јануари 2018, при купувањето или продавањето на акции и обврзници, како
и сите други типови на финансиски трансакции задолжителна е
идентификацијата со LEI, согласно актуелната директива од Европската Унија за
финансиски пазари (MiFID II) и соодветната регулатива (MiFIR). MiFID II/MiFIR

ги имплементираат правните акти со кои се налага дека учесниците во
финансиските пазари мора да бидат идентификувани со идентификационен број
за правен субјект (LEI), што не било задолжително пред воведувањето на оваа
регулатива.
Во врска со трансакциските извештаи согласно MiFIR, одговорното тело за
европските пазари и сигурност (European Securities and Markets Authority - ESMA)
појасни дека инвестициските компании треба да добијат LEI од нивните клиенти
пред да се извршат услугите и овие идентификациони броеви треба да се
користат при трансакциите кои се прават во нивно име и извештаите за ваквите
трансакции.
Согласно новата регулатива, финансиските институции треба да ги пријават сите
трансакции од нивните клиенти до соодветното тело за надзор.
„Иако Република Македонија сеуште не е членка во Европската Унија,
нашите извозно-ориентирани компании имаат огромен број трансакции
со нивните трговски партнери од ЕУ. Поради тоа, идентификацијата на
македонските компании со LEI станува сериозна потреба за
исполнување на европските регулативи и непречено продолжување на
веќе започната трговска соработка со компаниите од ЕУ. GS1
Македонија ja превзема клучната улога во овозможување на
македонските компании да ги исполнат законските регулативи на
најлесен и наједноставен начин и нуди целосна поддршка при
добивањето и обновувањето на LEI броевите.“
Слаѓана Милутиновиќ,
Извршен директор,
GS1 Македонија
За GS1

GS1 е неутрална, непрофитна организација која ги развива и оддржува
најшироко употребените глобални стандарди за ефикасна бизнис комуникација.
Ние сме најпознати по бар кодовите, иновација која BBC ја наведе во 50-те
иновации кои ја создадоа светската глобална економија. GS1 стандардите ја
подобруваат ефикасноста, безбедноста и видливоста во дистрибутивниот синџир
во преку 25 физички и дигитални канали. Нашата мрежа од национални
организации во 112 земји, 1.5 милиони компании членки и 6 милијарди
трансакции со користење на бар код дневно, допридонесуваат GS1 стандардите
да креираат заеднички јазик за поддршка на системите и процесите на глобално
ниво. За повеќе информации, посетете не на www.gs1mk.org.
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