Affarijiet barranin Činnosti v oblasti zahraničních věcí
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' għamara, oġġetti
għad-dar u ferramenta Zprostředkování
velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
s nábytkem, železářským zbožím a potřebami
převážně pro domácnost
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' injam u materjal
għall-bini Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení se dřevem
a stavebními materiály
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' makkinarju,
tagħmir industrijali, vapuri u inġenji ta' lajru Zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' materja prima
agrikola, annimali ħajja, materja prima
tat-tessuti u oġġetti imħejjija għall-aħħar
stadju tal-manifattura Zprostředkování
velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se
základními zemědělskými produkty, živými
zvířaty, textilními surovinami a polotovary
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' tessuti, ħwejjeġ,
xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod
v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami,
obuví a koženými výrobky
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' varjetà ta'
oġġetti Zprostředkování nespecializovaného
velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Aġenti li jispeċjalizzaw fil-bejgħ bl-ingrossa
ta' prodotti oħra Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný
velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
Aġenziji ta' l-ivjaġġar, operaturi tal-vjaġġi
u servizzi ta' riservazzjoni u attivijitajiet
relatati Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
Aġenziji ta' riklamar Činnosti reklamních
agentur
Aġenziji tal-proprjetà immobbli Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Akkomodazzjoni Ubytování
Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra Rekreační a ostatní krátkodobé
ubytování
Akkomodazzjoni oħra Ostatní ubytování
Akwakultura Akvakultura
Akwakultura ta' l-ilma ħelu Sladkovodní
akvakultura
Akwakultura tal-baħar Mořská akvakultura

Amministrazzjoni ta' l-Istat u l-politika ekonomika u soċjali tal-Komunità Veřejná
správa a hospodářská a sociální politika
Amministrazzjoni ta' swieq finanzjarji Řízení a správa finančních trhů
Arti teatrali Scénická umění
Assigurazzjoni Pojištění
Assigurazzjoni fuq il-ħajja Životní pojištění
Assigurazzjoni oħra Neživotní pojištění
Assigurazzjoni, riassigurazzjoni u flus
mogħtija għal pensjoni, barra sigurtà
soċjali obbligatorja Pojištění, zajištění
a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
Attiivitajiet ta' sostenn għall-minjieri Podpůrné činnosti při těžbě
Attivitajiet arkitettoniċi Architektonické činnosti
Attivitajiet arkitetturali u ta' inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi Architektonické
a inženýrské činnosti; technické zkoušky
a analýzy
Attivitajiet awżiljari għal assigurazzjoni
u flus mogħtija għal pensjoni Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím
a penzijním financováním
Attivitajiet awżiljarji għal attivitajiet ta' servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni Ostatní finanční činnosti
Attivitajiet awżiljarji għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija
għal pensjoni Pomocné činnosti související
s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Attivitajiet awżiljarji oħra għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus
mogħtija għal pensjoni Ostatní pomocné
činnosti související s finančním zprostředkováním
Attivitajiet fotografiċi Fotografické činnosti
Attivitajiet ġenerali ta' amministrazzjoni
pubblika Všeobecné činnosti veřejné správy
Attivitajiet ikkombinati ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji Univerzální administrativní činnosti
Attivitajiet kreattivi, ta' l-arti u divertiment
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
Attivitajiet legali Právní činnosti
Attivitajiet legali u tal-kontabilità Právní
a účetnické činnosti
Attivitajiet marbuta ma' l-impjiegi Činnosti
související se zaměstnáním
Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli
fuq bażi ta' drittijet jew kuntratt Činnosti
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v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana
Zdravotní péče
Attivitajiet mhux iddifferenzjati ta' produzzjoni ta' oġġetti u servizzi minn persuni
tad-dar għall-użu tagħhom individwali
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
Attivitajiet oħra awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni Ostatní
pomocné činnosti související
s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Attivitajiet oħra postali u ta' kurjer Ostatní
poštovní a kurýrní činnosti
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi
u tekniċi Ostatní profesní, vědecké
a technické činnosti
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi
u tekniċi Ostatní profesní, vědecké
a technické činnosti
Attivitajiet oħra speċjalizzati talkostruzzjoni Ostatní specializované stavební
činnosti
Attivitajiet oħra speċjalizzati talkostruzzjoni Ostatní specializované stavební
činnosti
Attivitajiet oħra ta' ħidma soċjali mingħajr
akkomodazzjoni Ostatní ambulantní nebo
terénní sociální služby
Attivitajiet oħra ta' ħidma soċjali mingħajr
akkomodazzjoni Ostatní ambulantní nebo
terénní sociální služby
Attivitajiet oħra ta' kura residenzjali Ostatní
pobytové služby sociální péče
Attivitajiet oħra ta' l-isports Ostatní sportovní
činnosti
Attivitajiet oħra ta' mogħdija ta' żmien
u rikreazzjoni Ostatní zábavní a rekreační
činnosti
Attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni Ostatní
vydavatelské činnosti
Attivitajiet oħra ta' servizz personali Poskytování ostatních osobních služeb
Attivitajiet oħra ta' servizz personali Poskytování ostatních osobních služeb
Attivitajiet oħra ta' servizz ta' sostenn filkummerċ Ostatní podpůrné činnosti pro
podnikání
Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' linformatika u ta' servizzi tal-kompjuter

Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
Attivitajiet oħra ta' telekomunikazzjoni
Ostatní telekomunikační činnosti
Attivitajiet oħra ta' tindif Ostatní úklidové
činnosti
Attivitajiet oħra ta' tindif ta' bini
u industrijali Specializované čištění a úklid
budov a průmyslových zařízení
Attivitajiet oħra tat-trasport ta' sostenn
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Attivitajiet postali taħt obbligu ta' servizz
universali Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
Attivitajiet speċjali ta' disinn Specializované
návrhářské činnosti
Attivitajiet ta' aġenti ta' l-assigurazzjoni
u brokers Činnosti zástupců pojišťovny
a makléřů
Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar Činnosti cestovních agentur
Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar
u operaturi tal-vjaġġi Činnosti cestovních
agentur a cestovních kanceláří
Attivitajiet ta' aġenziji għall-irkupru
u uffiċċji ta' kreditu Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
Attivitajiet ta' aġenziji ta' avvjament ta' limpjiegi Činnosti agentur zprostředkujících
zaměstnání
Attivitajiet ta' aġenziji ta' impjiegi temporanji Činnosti agentur zprostředkujících práci
na přechodnou dobu
Attivitajiet ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji
u ta' sostenn Administrativní a kancelářské
činnosti
Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni
Podpůrné činnosti ve vzdělávání
Attivitajiet ta' arkitettura u inġinerija
u konsulenza teknika relatata Architektonické a inženýrské činnosti a související
technické poradenství
Attivitajiet ta' avvjament ta' l-impjiegi Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Attivitajiet ta' benessri fiżiku Činnosti pro
osobní a fyzickou pohodu
Attivitajiet ta' ċentri ta' sejħiet Činnosti zprostředkovatelských středisek
Attivitajiet ta' difiża Činnosti v oblasti obrany
Attivitajiet ta' films taċ-ċinema, vidjo
u programmi tat-televixin Činnosti
v oblasti filmů, videozáznamů a televizních
programů
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