LEI Direct
Podstawowe informacje o LEI
Korzyści płynące z LEI
LEI (Legal Entity Identifier), czyli identyfikator podmiotu prawnego, to 20-cyfrowy kod jednoznacznie
identyfikujący podmioty działające na rynku finansowym. To powszechnie uznany, zunifikowany
globalny system stworzony w jednym tylko celu: aby podnieść poziom bezpieczeństwa i przejrzystości
wszystkich zaangażowanych stron. Indywidualny kod LEI jest więc odpowiedzią na przyczyny leżące u
źródła globalnego kryzysu finansowego. Jest to też pierwszy powszechnie uznany system identyfikacji
łączący strony z transakcjami finansowymi (np. podmioty prawne lub fundusze inwestycyjne)
niezależnie od kraju ich pochodzenia, jurysdykcji lub rodzaju władz.
Kod LEI jest obowiązkowy dla następujących rodzajów przedsiębiorstw
Kod LEI jest obowiązkowy dla firm działających na rynku finansowym. Dotyczy to w szczególności
wszystkich firm zawierających transakcje na derywatach, zobowiązanych do zgłaszania tego faktu w
rejestrze transakcji począwszy od 12 lutego 2014 r., zgodnie z postanowieniami Artykułu 9
Rozporządzenia EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Obejmuje ono:
- Banki i instytucje finansowe
- Fundusze inwestycyjne
- Towarzystwa ubezpieczeniowe
- Dostawców usług związanych z papierami wartościowymi
Kod LEI jest również interesujący dla spółek zajmujących się eksportem, jak również pozostałych
przedsiębiorstw zawierających umowy na instrumenty pochodne.
Osoby fizyczne oraz zależne prawnie jednostki biznesowe nie wymagają jednak kodu LEI.
Kod LEI wydaje na poziomie krajowym oficjalna agencja, tzw. Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU,
Local Operating Unit). GS1 Germany jest jedną z takich certyfikowanych agencji.
Tak właśnie wygląda kod LEI
Podobnie jak IBAN (International Bank Account Number, Międzynarodowy Numer Rachunku
Bankowego) lub BIC (Business Identifier Code, kod identyfikujący instytucję finansową), kod LEI ma
strukturę zgodną z normą ISO.

[Legenda]
Identyfikator LOU
Prefiks obejmujący 4 znaki, przydzielany unikalnie każdej jednostce LOU
Znaki zarezerwowane
Dwa znaki zarezerwowane o nadanej wartości zero
Identyfikator podmiotu
Specyficzna dla podmiotu część kodu wygenerowana i nadana przez jednostkę LOU zgodnie z
przejrzystymi, rzetelnymi i rozsądnymi politykami przydzielania identyfikatorów
Suma kontrolna
Dwie cyfry kontrolne obliczane zgodnie z normą ISO 17442
Przykład: GS1 Germany GmbH, Niemcy
Format kodu LEI wykorzystuje 20 znaków alfanumerycznych zgodnie z normą ISO 17442 i ma
następującą budowę:
Kod: 1234 | 56 | 789101112131415161718 | 1920
1234: czteroznakowy prefiks, identyfikujący agencję przydzielającą (LOU, Local Operating Unit,
Lokalna Jednostka Operacyjna); identyfikator LOU 9676 jest unikalny dla GS1 Germany
56: dwucyfrowy separator, aktualnie zarezerwowany, o wartości 00
789101112131415161718: dwunastocyfrowy identyfikator podmiotu prawnego
1920: dwucyfrowa suma kontrolna zgodna z normą ISO 17442
W powiązaniu z kodem LEI zapisywane są następujące informacje:
- Oficjalna nazwa podmiotu prawnego lub zarządcy funduszu
- Nazwa rejestrowa i numer w rejestrze
- Forma prawna przedsiębiorstwa
- Adres siedziby głównej lub zarządcy funduszu
- Kod ISO kraju (np. PL)
- Data pierwszego nadania kodu LEI
- Data ostatniej zmiany zapisanych informacji
- Ustalona data kolejnego odnowienia kodu LEI

Czy masz pytania dotyczące kodu LEI (Legal Entity Identifier)?
Skontaktuj się z nami:
Od poniedziałku do piątku
8.00 – 17.30 (CET)
Aby skontaktować się z działem wsparcia skorzystaj z formularza kontaktowego.

