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Γενικά /Αριθμός EORI (Economic Operator Registration
and Indentification)
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Ε

Τι είναι ο αριθμός EORI;

Α

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα
πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που
διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.
Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο
συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του
με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως
μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

Ε

Ποια η χρήση του αριθμού EORI;

Α

Η χρήση του αριθμού EORI διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που
έχουν ληφθεί για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν θεσμοθετηθεί με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ)
648/2005 και τις Διατάξεις Εφαρμογής του (Κανονισμός (ΕΚ) 1875/2006) καθώς όλοι οι
οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν άμεσα από τον αριθμό EORI που
τους έχει χορηγηθεί προς χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε

Τι είναι το Σύστημα Καταχώρησης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων (ΕΟSEconomic Operator System);

Α

Όλοι οι αριθμοί EORI που χορηγούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών
Μελών καταχωρούνται σε μία κεντρική βάση δεδομένων η οποία λειτουργεί υπό την
εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος αυτού
έχει ξεκινήσει από την 1 Ιουλίου 2009.

Ε

Πότε θα χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI;

Α

O μοναδικός αριθμός EORI θα χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, κατά την υποβολή στις
τελωνειακές αρχές, στοιχείων πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση των
εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
καθώς και κατά την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία,
εξαγωγής και διαμετακόμισης. Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιείται κατά την ανταλλαγή
πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά στην διακίνηση των
εμπορευμάτων.

Ε

Ποιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει αριθμό EORI;

Α

Ο αριθμός EORI χορηγείται:
Στους οικονομικούς φορείς που στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων
εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίοι
είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ο αριθμός EORI
χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στην οποία ο οικονομικός
φορέας είναι εγκατεστημένος.
Πιο συγκεκριμένα αριθμό EORI μπορούν να λάβουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που
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είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα από τις αρμόδιες στην Ελλάδα τελωνειακές αρχές. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα λαμβάνουν αριθμό EORI
από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι.
Στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας εφόσον πραγματοποιούν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες
τελωνειακές διαδικασίες:
 υποβάλλουν στην Κοινότητα συνοπτική ή τελωνειακή διασάφηση πλην των εξής:
 τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 225
έως 238 του Κανονισμού (ΕΚ) 2454/93 ή
 τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται για την διαδικασία της
προσωρινής εισαγωγής
 υποβάλλουν στην Κοινότητα συνοπτική διασάφηση εισόδου ή εξόδου
 διαχειρίζονται αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 185
παράγραφος 1
 υποβάλλουν αίτηση για άδεια, σύμφωνα με τα Άρθρα 324α ή 372.
 υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα,
σύμφωνα με το άρθρο 14α.
Στην περίπτωση όπου οι οικονομικοί φορείς δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, ο
αριθμός EORI χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο
πραγματοποιείται για πρώτη φορά μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες.
Όσον αφορά στην Ελλάδα αρμόδιες αρχές για την χορήγηση του αριθμού EORI είναι όλα
τα μηχανογραφημένα τελωνεία της χώρας.

6.

7.

Ε

Ποια η δομή του αριθμού αναγνώρισης – ΕΟRI;

Α

Η δομή του αριθμού αναγνώρισης – ΕΟRI ο οποίος χορηγείται στους οικονομικούς
φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποτελείται από:
 τον κωδικό ISO alpha-2 (GR) της χώρας μας
 τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του οικονομικού φορέα.
Η δομή του αριθμού αναγνώρισης – ΕΟRI ο οποίος χορηγείται στους οικονομικούς
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες αποτελείται από:
 τον κωδικό ISO alpha-2 (GR) της χώρας μας
 τον κωδικό της χώρας ISO alpha-2 στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική κοινοτική
νομοθεσία
 τον αύξοντα συστημικό αριθμό που παράγεται από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων

Ε

Πώς χορηγείται ο αριθμός EORI;

Α

Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να λάβουν αριθμό EORI πρέπει να υποβάλλουν
αίτηση για την χορήγηση αριθμού EORI. Ωστόσο για διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων στις ακόλουθες κατηγορίες οικονομικών φορέων έχει χορηγηθεί οίκοθεν
αριθμός EORI:
 Κύριοι υπόχρεοι που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις (διαμετακόμισης)
εντός του χρονικού διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της
31ης Μαρτίου 2009.
 Εξαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού
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διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
Εισαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού
διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
 Εκτελωνιστές.
Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που
προσδιορίζονται ανωτέρω καθώς και στους εγκατεστημένους σε Τρίτη χώρα να
υποβάλλουν την απαιτούμενη αίτηση - δήλωση για την χορήγηση του αριθμού ΕΟRI
πριν από την πρώτη τους συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές για την οποία απαιτείται
η κατοχή αριθμού EORI.
Σχετικές πληροφορίες για τον αριθμό ΕΟRI έχουν αναρτηθεί στα χρήσιμα έγγραφα &
πληροφορίες/οδηγίες Τελωνειακών διαδικασιών.
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