
EORI – Ulusal Uygulamalar 

 

DUYURU 

 

Bu belge; 

- EORI numarası tahsisinden sorumlu idareler, 

- EORI numarası tahsisine ilişkin ulusal prosedürler, 

- kayıt sürecinde ibraz edilecek belgeler, 

- faydalı linkleri 

içerecek şekilde EORI numarasına dair ulusal uygulamalarla ilgili bilgi vermektedir. 

Belgedeki bilgiler, üye ülkeler tarafından 2 Haziran 2009 tarihi itibariyle verilen 

bilgilerdir. 

Fakat kullanıcılar, tam ve güncel bilgi alabilmek için, EORI numarası tahsisinden 

sorumlu ilgili ulusal idarelerle irtibat kurmalıdırlar. 

Komisyon yeni bilgiler aldığı takdirde, belge güncellenerek internet sitesine gerektiği 

şekilde yüklenecektir. 

Bu belgedeki bilgiler yasal bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. 

Europa internet sitesinde güncel EORI bilgileri bulunmaktadır: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/security_amendment/who_is_concerned/in

dex_en.htm#EORI 

EORI mevzuat ve uygulaması ile bağlantılı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linke 

tıklayın. 

- 312/2009 sayılı Yönetmelik için: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:098:0003:0023:EN:PDF 

- EORI Rehber İlkeleri‘nin son hali için: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/security_amendment/

EORI_guidelines_en.pdf 

- Gümrük Kodu Uygulama Hükümleri için: 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:329:0001:0051:EN:PDF 
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AVUSTURYA 

2.1.Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

Hayır. 

2.2. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI mnumarası olarak 

kullanabilecek midir? 

Hayır. 

2.3. bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak ulanmalarıı gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

Evet. 

2.4. ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

Gönüllülük esasına dayanarak başvururlarsa EVET. 

2.5. yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

Tahminen 10 gün( şimdilik tahsis etme süresi hakkında bir deneyimimiz yok) 

3. kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Sadece imzalı başvuru formu(websitesinde bulunan başvuru formunun çıktısı). 

Avusturya gümrüğünün iş kayıtlarına elektronik erişimi olduğu için tüzel kişilerden ek 

belge talep edilmemektedir, gerçek kişiler ise başvuru belgesine kanuni ikametgah 

belgesi ekleyebilirler. 

4. faydalı bağlantılar 

BELÇİKA 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkililer 

Bureau Unique des 

Douanes et Accises 

Enig Kantoor der 

Douane en Accijnzen 

 

Koning Albert II-laan 33 bus 388    1030  

Brussels      Belgium 

Tel:          +32 257 93333 

Fax:          +32 257 966 79 



e-mail:      EORI.be@minfin.fed.be 

  

 

Information about EORI will be available on the website:  

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/ 

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Belçika gümrüğüne zaten kayıtlı olan Belçikalı ekonomi operatörleri otomatik olarak 

EORI‘ye kaydedilecektir. EORI numarası=KDV numarası. Bu kişiler 15 hazirana 

kadar mektupla bilgilendirilecektir. 

Otomatik olarak kaydedilmeyenler, EORI web sitesinde bulunan kayıt formunu 

doldurup, fax veya posta hizmetiyle formu EORI kayıt yetkilimize göndermelidir. 

elimize geçtikten sonra bir iş günü içinde bu kayıtlarla ilgilenilecektir. 

AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Bu ekonomi operatörleri, yine EORI web sitesinde bulunan farklı bir kayıt formunu 

doldurup, fax veya posta hizmetiyle formu(kanuni varlığını gösteren gerekli 

belgelerle birlikte) EORI kayıt yetkilimize göndermelidir. Bütün gerekli belgeler 

sağlandığı takdirde elimize geçtikten sonra iki iş günü içinde bu kayıtlarla 

ilgilenilecektir. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

EVET 

KDV numarası (10 haneli format BE0123456789) 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

HAYIR 

2.4. bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

EVET 
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2.5.  ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

HAYIR 

2.6.  yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

Belçika ekonomi operatörleri: 1 iş günü 

Yabancı ekonomi operatörleri: 2 iş günü 

3. kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Muhtemelen ülkenin kurumuna bağlı olacaktır, mümkün olduğunda iş kaydından belge 

istenir yoksa kanuni varlığı kanıtlayan alternatif belgeler istenir. 

Her ülke için gerekli belgelerin listesi henüz hazırlanmamıştır. 

4. faydalı bağlantılar 

EORI hakkındaki bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz: 

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/ 
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BULGARİSTAN 

1.EORI numarası tahsisinden sorumlu idare(ler) 

Bulgarian Customs 

Agency 

Агенция „Митници” 

София 1202  

ул."Раковски" 47  

Агенция "Митници" 

Web address: http://www.customs.bg 

Електронната поща: EORI_BG@customs.bg  

Fax number: +3599859 40 66 

 

Customs House Burgas 

ТМУ Бургас 

8000 гр. Бургас, пл. "Александър Батенберг" № 1 

Phone: +359 56/876211; + 359 56/876123 

e-mail: EORI_Burgas@d1999.customs.bg  

Customs bureau Sliven 

Митническо бюро 

Сливен 

8800 гр. Сливен, бул. "Банско шосе" № 5, ет.4 

Phone: +359 044/662884; + 359 044/662826 

e-mail: EORI_Sliven@d1999.customs.bg 

Customs bureau Yambol 

Митническо бюро 

Ямбол 

8600 гр. Ямбол , ул. Димитър Благоев" № 13 

Phone: +359 46/664239; + 359 46/664238 

e-mail: EORI_Yambol@d1999.customs.bg 

Customs border point 

Malko Tarnovo 

Митнически пункт 

Малко Търново 

ГКПП Малко Търново 

Phone: +359 5952/3140 

e-mail: EORI_MalkoTarnovo@d1999.customs.bg 

Customs border point 

Lesovo 

Митнически пункт 

Лесово 

ГКПП Лесово 

Phone: +359 478/81209 

e-mail: EORI_Lesovo@d1999.customs.bg 

Customs House Varna 

ТМУ Варна 

гр.Варна 9000, пл. "Славейков" № 2 

Phone: +359 52/689 531 

e-mail: milena_ivanova@mail.rmdvarna.com  
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Customs House Dobrich 

ТМУ Добрич 

гр. Добрич, 9300, ул."Независимост" № 36 

Phone: +359 58/600103 

e-mail: m2100@mail.rmdvarma.com  

Customs House Plovdiv 

ТМУ Пловдив 

гр. Пловдив 4004, бул. "Кукленско шосе" № 32 

Phone: +359 32/606228 

e-mail: EORI_Plovdiv@d3999.customs.bg  

Customs bureau 

Pazardzhik 

Митническо бюро 

Пазарджик 

гр. Пазарджик 4400, ул."Пловдивска"103 

Phone: +359 34/445336 

e-mail: EORI_Pazardzhik@d3999.customs.bg 

Customs bureau Stara 

Zagora  

Митническо бюро Стара 

Загора 

гр.Стара Загора 6011, кв. "Голеш" - Източна 

индустриална зона 

Phone: +359 42/621498 

e-mail: EORI_StaraZagora@d3999.customs.bg 

Customs House 

Svilengrad 

ТМУ Свиленград 

гр. Свиленград 6500, кв."Петко войвода", ул."Асен 

Илиев"4 

Phone: +359 379/73565 

e-mail: Marian.Iaycarov@d3100.customs.bg 

Customs bureau Haskovo 

Митническо бюро 

Хасково 

гр. Хасково 6300, ул."Правда"1  

Phone: +359 38/662734 

e-mail: mu3107@d3100.customs.bg 

Customs border point 

Kapitan Andreevo 

Митнически пункт 

Капитан Андреево 

ГКПП Капитан Андреево 

Phone: +359 38/662734 

e-mail: Gospodin.Gospodinov@d3100.customs.bg 

Customs House Ruse 

ТМУ Русе 

гр.Русе 7005, бул. "Липник" 117 А 

Phone: +359 82/861266 

e-mail: Plamen.Petrakiev@d4000.customs.bg  

Customs House Vidin 

ТМУ Видин 

гр.Видин  3700, ул."Дунавска" № 14 

Phone: +359 94/605635 
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e-mail: Georgi.Mishinski@d4100.customs.bg  

Customs House Lom 

ТМУ Лом 

гр.Лом  3600, ул. "Дунавска" № 44 

Phone: +359 971/66806 

e-mail: Boyko.Kirilov@d4200.customs.bg  

Customs House Svishtov 

ТМУ Свищов 

гр.Свищов  5250, ул. "Дунав" № 10 

Phone: +359 631/61066 

e-mail: Dimitar.Kirev@d4300.customs.bg  

Customs bureau Gabrovo 

Митническо бюро 

Габрово 

гр. Габрово 5300, ул."Станционна" № 14, п.к.№ 6 

Phone: +359 66/800601 

e-mail: Savtcho.Sabev@d4301.customs.bg  

Customs bureau Gorna 

Oryahovica 

Митническо бюро Горна 

Оряховица 

гр. Горна Оряховица  5100, ул."Иван Момчилов" № 2А 

Phone: +359 618/60214 

e-mail: Nikolay.Kulov@d4302.customs.bg   

Customs bureau Lovech 

Митническо бюро 

Ловеч 

гр Ловеч  5500, ул. "Осъмска" № 235, п.к. 32 

Phone: +359 68/601357 

e-mail: Ilya.Iliev@d4304.customs.bg  

Customs bureau Pleven 

Митническо бюро 

Плевен 

гр. Плевен  5800, ул. "Гривишко шосе" № 6, ет. 2, п.к. 385 

Phone: +359 64/801114 

e-mail: Neli.Stoyanova@d4306.customs.bg   

Customs bureau Sevlievo 

Митническо бюро 

Севлиево 

гр.Севлиево  5400, ул. "Стефан Пешев" № 161 

Phone: +359 675/30642 

e-mail: Ventsislav.Slavchev@d4309.customs.bg  

Customs bureau Troyan 

Митническо бюро 

Троян 

гр.Троян  5600, ул."Васил Левски" № 477 

Phone: +359 670/60592 

e-mail: Emilia.Koleva@d4310.customs.bg  

Customs House Silistra 

ТМУ Силистра 

гр.Силистра  7500, ул"Цар Шишман" № 5 

Phone: +359 86/821006 

e-mail: Krasimir.Savov@d4400.customs.bg  
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Customs House Sofia 

ТМУ София 

гр.София 1202, ул. ―Веслец‖ № 84 

Phone: +359 2/98594725 

e-mail: Cvetinka.Tasheva@d5999.customs.bg  

Customs House Airport 

Sofia 

ТМУ Аерогара София 

гр.София 1540, бул. "Брюксел" 1, п.к. 1540 

Phone: +359 2/8708504 

e-mail: Maria.Kirilova@d5999.customs.bg   

Customs House 

Blagoevgrad 

ТМУ Благоевград 

гр.Благоевград  2700, ул. "Покровишко шосе", ПК 39 

Phone: +359 73/8894104 

e-mail: Rumiana.Prodanova@d5999.customs.bg   

Customs House Kalotina 

ТМУ Калотина 

ГКПП Калотина 

Phone: +359 71742218 

e-mail: Peter.Petrov@d5999.customs.bg   

Customs House Kulata 

ТМУ Кулата 

с. Кулата 2868, общ. Петрич, обл. Благоевград 

Phone: +359 74252442 

e-mail: Vasilka.Tochkova@d5999.customs.bg    

Customs House 

Kyustendil 

ТМУ Кюстендил 

гр. Кюстендил  2500, ул. "Петър Берон" 30 

Phone: +359 78550583 

e-mail: Vasil.Peshev@d5999.customs.bg  

Customs House Pernik 

ТМУ Перник 

гр.Перник -2304, ул."Владайско въстание" № 1 

Phone: +359 76649110 

e-mail: Viktor.Rangelov@d5999.customs.bg  

 

2.EORI numarası tahsisine dair ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bulgaristan‘da yerleşik ekonomik operatörler için; 

Ekonomik operatörler kayıt formunu yazılı olarak doldurmalıdırlar. Bu kayıt formu 

Ulusal Gümrük Müdürlüğünün internet sitesinde (www.customs.bg) e-gümrük 

sekmesinin EORI kayıt altbölümünde bulunmaktadır.  

Bu kayıt formunun yanında, formu ibraz eden kişiyi tanıtan tevsik edici belgeler de 

bulunmalıdır. İmzalı form, ekonomik operatörün ikamet ettiği yerde bulunan yetkili 
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gümrük idaresine ibraz edilmelidir. Kayıt formunu alan gümrük memuru bilgilerin 

doğruluğunu kontrol eder ve bilgiler doğruysa operatöre bir EORI numarası tahsis eder. 

Bulgaristan‘da yerleşik olan ekonomik operatörler, EORI numarası için 1 Temmuz 

2009‘dan sonra, elektronik imzalı bir elektronik form ibraz etmek suretiyle elektronik 

ortamda da başvuruda bulunabilirler. 

 AB‘de yerleşik olmayan ekonomik operatörler için; 

Bulgaristan‘da yerleşik ekonomik operatörler için geçerli olan yazılı prosedür onlar için 

de geçerlidir. Gümrük idaresinde EORI numarası tahsis etmek için kayıtlar, internet 

sitesinden (www.customs.bg) alınan kayıt formunun doldurulup tesliminden sonra 

yapılır. Kayıt formunun yanında, kişinin kimlik bilgilerini ve bulunduğu üçüncü ülkedeki 

iş kayıtlarından sorumlu yetkili idareler tarafından en az altı ay önce düzenlenmiş olan ve 

kişinin mevcut statüsünü gösteren, Bulgarca çevirisi onaylanmış kayıt belgeleri de 

bulunmalıdır.  

Kayıt formu Bulgarca doldurulmalıdır. 

 Yukarıda atıfta bulunulanlar haricindeki kişiler için; 

Prosedür yukarıdakiyle aynıdır. Kimlik belgeleri, geçerli bir pasaport ya da hüviyettir. 

 

Ancak, geçici numaralar; 

- bir gümrük beyannamesinin ibrazı aşamasında EORI numarası olmayan veya 

- yetkili gümrük idarelerince mücbir sebeplerden ötürü bir EORI numarası tahsis 

edilemeyen ya da  

- EORI kayıt süreci tamamlanmayan 

kişilere tahsis edilecektir. 

2.2. Bulgaristan‘da yerleşik olan bir ekonomik operatör, kendisine 312/2009 sayılı 

Yönetmelik (Gümrük Kodu Uygulama Hükümlerinin 4k(3) nolu maddesi) yürürlüğe 

girmeden önce verilmiş olan bir kimlik numarasını, EORI numarası olarak kullanabilir 

mi? 

EVET. 

EORI numarasının formatı aşağıdaki gibidir: 

BG+X+Ticari kayıt numarası+kontrol hanesi 

BG+X+ID numarası+Kontrol hanesi, 

X, kişinin durumuna bağlı olarak değişir: 

A ya da C – Bulgar ekonomik operatörleri için, 

B ya da D – Bulgaristan‘da yerleşik gerçek kişiler için. 
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2.3. AB dışında yerleşik olan bir ekonomik operatör,  kendisine 312/2009 sayılı 

Yönetmelik (Gümrük Kodu Uygulama Hükümlerinin 4k(3) nolu maddesi) yürürlüğe 

girmeden önce verilmiş olan bir kimlik numarasını, EORI numarası olarak kullanabilir 

mi? 

EVET. 

EORI numarası için, kişiye bulunduğu üçüncü ülkedeki (iş kaydı, pasaport numarası için) 

yetkili idare tarafından verilmiş olan kimlik numarası esas alınacaktır.  

EORI numarasının formatı aşağıdaki gibidir: 

BG+X+üçüncü ülke kodu+iş kayıt numarası+kontrol hanesi 

BG+X+üçüncü ülke kodu+kimlik numarası+kontrol hanesi, 

X, kişinin durumuna bağlı olarak değişir: 

K – Bulgaristan‘da yerleşik olmayan ekonomik operatörler için, 

E – Bulgaristan‘da yerleşik olmayan gerçek kişiler için. 

2.4. Tüm ekonomik operatörler, hangi mevcut kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanılması gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR. 

EORI numarası hakkındaki genel bilgiler (kayıt, form, format gibi) internet sitesinde 

yayımlanmaktadır. Ayrıca Türk Gümrük İdaresine de bilgi sunulmuştur. 

2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki kişilere, Gümrük Kodu Uygulama Hükümlerinin 

4l(4) nolu maddesi uyarınca bir EORI numarası tahsis edilecek mi? 

Şartlara uygunsa, EVET.  

2.6.  Yeni kayıt süreci: İlgili mükellefin talebinin alınmasından ne kadar süre sonra bir 

EORI numarası tahsis edilecektir?  

Kayıt süreci, kayıt formunun ibrazından itibaren 5 gün içerisinde tamamlanacaktır. 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

EORI numarası tahsisine yönelik kayıt sürecinde, ekonomik operatörler tarafından hangi 

belgeler ibraz edilmelidir? 

EORI kayıt formunun yanı sıra; 

- tüzel kişiler için ticaret kaydını gösteren bir belge,  

- gerçek kişiler için bir kimlik belgesi 

gerekmektedir. 



Kayıt formu, ilgili mükellef tarafından yetki verilmiş bir kişi tarafından ibraz edilecekse, 

noter onaylı vekâletname sunulmalıdır. Yetki verilen kişi, kayıt için ve eğer gerekliyse 

kayıt verilerinin değiştirilmesi amacıyla beyanda bulunmak için açık bir şekilde 

yetkilendirilmiş olmalıdır.  

EORI numarası için başvuruda bulunan ve AB‘de yerleşik olmayan kişiler, (tacirler için) 

ilgili ülkenin iş kayıtları konusunda yetkili idarelerinden alınan gerekli belgeleri ya da 

(gerçek kişiler için) geçerli bir pasaportu ibraz etmelidirler. Kayıt için gerekli olan ve 

Bulgarca olmayan belgeler ve vekâletname, onaylanmış Bulgarca çevirileriyle birlikte 

ibraz edilmelidir.   

4. Faydalı bağlantılar 

www.customs.bg 
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Kıbrıs 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

 

Τμήμα Τελωνείων,  

Αρτιτελωνείο,  

Υποσργείο Οικονομικών 

 

Department of Customs & 

Excise, Headquarters,  

Ministry of Finance. 

 

Mr Demetris Mavrommatis,  

Customs Officer, 

Customs Headquarters,  

1440, Nicosia, CYPRUS 

 

dmavrommatis@customs.mof.gov.cy 

 

www.mof.gov.cy/ce  

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

ekonomi operatörleri kayıt formunu yazılı olarak doldurmalıdırlar. Başvurular gümrük ve 

tekel bakanlığına yapılmalıdır. Başvuru formu Kıbrıs Gümrüğü web sitesinde 

bulunmaktadır: http://www.mof.gov.cy/ce.  

Başvuru Gümrük memurunun gözetiminde imzalanmalıdır ya da imza tam olarak 

onaylanmış olmalıdır. 

Başvuru kabul edildikten sonra EORI kaydı için onay belgesi hazırlanıp, başvurana posta 

ile gönderilir. 

 AB‘nde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri; 

 Prosedür yukarıdaki ile aynıdır. 

 Yukarıda sıralanlar dışında bağlantılı diğer insanlar için; 

Prosedür yukarıdaki ile aynıdır. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatörü, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilir mi? 

EVET 

Gümrük kayıt numaraları, EORI numaraları olarak kullanılacaktır. 

mailto:dmavrommatis@customs.mof.gov.cy
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2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce bu ülkede kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

HAYIR 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR 

Ekonomi operatörleri şubeye ait bir genelge ile bilgilendirilecektir. Genelge Kıbrıs 

gümrüğünün ulusal web sitesinde yayımlanmaktadır: http://www.mof.gov.cy/ce.   

2.5.  ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET 

2.6.  Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

Bütünüyle tamamlanmış bir başvurunun kaydı için tahmini süre 2 ile 24 saat arasında 

değişmektedir. 

3. kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Tüzel kişiler için aşağıda belirtilen belgeler ve ruhsatlar gerekmektedir: 

 Tüzel kişinin kayıt ruhsatı, 

 Yöneticilerin ruhsatları, 

 KDV kayıt ruhsatı (eğer kişinin KDV numarası varsa) 

 Temsilci yetkilendirilmesi ya da vekâletname (eğer gerekliyse) 

Gerçek kişiler için aşağıda belirtilen belgeler ve ruhsatlar gerekmektedir: 

 Kimlik kartı ya da pasaport, 

 KDV kayıt ruhsatı (eğer kişinin KDV numarası varsa) 

 Temsilci yetkilendirilmesi ya da vekâletname (eğer gerekliyse) 

4. faydalı bağlantılar 

                 URL:www.mof.gov.cy/ce 

 

http://www.mof.gov.cy/ce
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ÇEK CUMHURİYETİ 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Generální ředitelství cel 

/ General Directorate of 

Customs (responsible 

for the procedure) 

 

All customs offices of the 

Czech Republic 

(responsible for 

assigning the EORI 

numbers) 

 

Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

E-mail: cz_eori@cs.mfcr.cz 

Website: http://www.cs.mfcr.cz 

 

 

 

The addresses are available on the website mentioned above. 

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için başvuruda bulunmalı, EORI 

başvuru formunu doldurmalı ve gerekli belgeleri de eklemelidir.  Ekonomi operatörü 

başvuruyu belgeleriyle birlikte herhangi bir gümrük şubesine ulaştırmal 

 AB’nde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri; 

 Aynı prosedür AB‘de yerleşik olmayan diğer ekonomi operatörleri için de 

geçerlidir. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatörü, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilir mi? 

EVET 

KDV  numarası  

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce bu ülkede kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

HAYIR 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

http://www.cs.mfcr.cz/


EVET 

2.5.  ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

HAYIR 

2.6.  Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir?  

Teknik şartlara göre birkaç saniye ile birkaç gün arasında değişir. 

3. kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Ekonomi operatörünün kimlik verilerini içeren ve şirket kayıtlarından sorumlu 

yetkililer tarafından hazırlanmış resmi bir belge. 

4. faydalı bağlantılar 

URL: http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Informace-a-prirucky 

ALMANYA 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Informations- und 

Wissensmanagement 

Zoll 

Name: Informations- und Wissensmanagement Zoll 

Address: Carusufer 3-5 

City: Dresden 

Postal Code: 01099 

Country Code: DE 

Phone: +49 (351) 44834-520 

E-Mail: info.gewerblich@zoll.de 

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

Prosedür 2 kategori için de aynıdır: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

 AB’nde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri; 

mailto:info.gewerblich@zoll.de


EORI numarası ( gümrük numarası, örneğin DE1234567) başvuranlara Informations- 

und Wissensmanagement Zoll ( Gümrük Bilgi ve Bilişim Yönetimi) tarafından ücretsiz 

temin edilir.  

Başvuru 0870 nolu resmi form ( tarafın ana verisi Party Master Data – Adres Kaydı ve 

Düzeltme) kullanılarak yapılmalıdır.  Belge resmi imza taşımalı ve aşağıda sıralanan 

gerekli belgelerle ( formun arkasındaki bilgileri dikkate alınız) birlikte gönderilmelidir. 

Mektup ile: 

Informations- und Wissensmanagement Zoll 

Postfach 10 07 61 

01077 Dresden 

Ya da 

Fax ile 

Fax numarası: 0351/44834-444 

Başvuru taraf adına bir temsilci tarafından yapılacaksa başvurunun yanında  tarafın 

hazırladığı temsil hakkı belgesi de verilmelidir ya da temsil hakkı başvuru da açık bir 

şekilde belirtilmelidir.   

Temsilcinin iletişim verileri başvuruyla birlikte gönderilmelidir. 

Temsilci, EORI numarası ( gümrük numarası )  başvuru sonucu hakkında  Informations- 

und Wissensmanagement Zoll tarafından bilgilendirilecektir. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatörü, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilir mi? 

EVET 

EORI numarası olarak birkaç yıldır kullanımda olan gümrük numaralarını kullanacağız.  

Fakat ilk olarak, EORI numarası formatına uygun hale getirmek için gümrük 

numarasında bazı değişlikler yapılmak zorundadır. 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce bu ülkede kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET, bakınız 2.2 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

EVET,( şimdiden bilgilendirildiler.) 



2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET 

2.6.  Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir? 

Yeni bir EORI numarası tahsis ettirmek için gereken tahmini süre 2 ile 6 hafta arasında 

değişmektedir. 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

 İş kaydı ( ekonomi operatörü tarafından) 

 Kimlik kartı ( diğer şahıslar tarafından) 

 

4. Faydalı bağlantılar 

http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/e0_azr_zolln

ummer/zollnummer_en/index.html 

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0870 

  

DANİMARKA 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen  

 

Kampmannsgade 1 

1780 København V 

DK 

Tel: +45 33 30 77 00 

Email: eogs@eogs.dk 

Web: www.eogs.dk 

Fax: +45 33 30 77 99 

 

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/e0_azr_zollnummer/zollnummer_en/index.html
http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/e0_azr_zollnummer/zollnummer_en/index.html
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0870
mailto:eogs@eogs.dk


2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Danimarka‘da hâlihazırda ihracat ve ithalat için kayıtlı olan şirketlerin EORI kimlik 

numarası olarak, şirketin CVR/SE numarasını kullanmasına karar verilmiştir.  EORI 

numarası, CVR/SE numarasına Danimarka ülke kodu (DK) ön ek getirilerek 

hazırlanacaktır. Örneğin: DK11223344. 

 AB’nde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri; 

Yukarıya bakınız. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatörü, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilir mi? 

EVET 

Danimarka‘da EORI kimlik numarası olarak şirketin CVR numarasının kullanılmasına 

karar verilmiştir.  Bazı durumlarda CVR numarası olmayan ama SE numarası olan 

şirketler EORI kimlik numarası olarak SE numarasını kullanacaktır. 

EORI kayıt süreci için yeni bir kayıt ruhsatı (certificate of registration) 

hazırlanmayacaktır. 

Yurtdışında şirket Danimarka EORI numarası sorulduğunda bunu Danimarka ülke 

koduna (DK) CVR/SE numarasını ekleyerek söyler. Örneğin, DK11223344.  

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce bu ülkede kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET 

Danimarka‘da EORI kimlik numarası olarak şirketin CVR numarasının kullanılmasına 

karar verilmiştir.  Bazı durumlarda CVR numarası olmayan ama SE numarası olan 

şirketler EORI kimlik numarası olarak SE numarasını kullanacaktır. 

EORI kayıt süreci için yeni bir kayıt ruhsatı (certificate of registration) 

hazırlanmayacaktır. 

Yurtdışında şirket Danimarka EORI numarası sorulduğunda bunu Danimarka ülke 

koduna (DK) CVR/SE numarasını ekleyerek söyler. Örneğin, DK11223344.  

 

 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR. 



EORI kayıt süreci için yeni bir kayıt ruhsatı (certificate of registration) 

hazırlanmayacaktır. 

Web sitemiz aracılığıyla operatörler bilgilendirilir. 

Diğer bilgilendirme tekniklerini kullanmayı düşünüyoruz. 

2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET 

Ekonomi operatörleri dışındaki kişiler için ortak bir EORI numarası düzenlenir.  Bu 

numara bireyler ve ekonomi operatörü olmayan diğer şahıslar tarafından kullanabilir. 

2.6.  Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir? 

EORI numarasını tahsis etmede önemli bir erteleme söz konusu değildir. 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Danimarka‘da ithalat ve/veya ihracat için kayıtlı birçok şirket EORI sağlamak 

için eyleme geçmek zorunda değildir. İthalat ve/veya ihracat için kayıtlı olmayan 

şirketler 1 Temmuz 2009 tarihinden önce kayıt olmalıdır, bu tarih kayıt 

memurları için son gündür.  İthalat ve ihracat için kayıt www.webreg.dk 

adresinden yapılabilir. 

1 Temmuz 2009 tarihinden sonra kayıt olan şirketler de www.webreg.dk sitesini 

kullanmalıdır. Kayıt prosedüründe ve istenilen belgelerde çok az değişiklik 

olacaktır. 

4. Faydalı bağlantılar 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813047&vId=0&search=eori  
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ESTONYA 

 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

 

Maksu-ja Tolliamet 

 

Tax and Customs Board 

 

Name: Estonian Tax and Customs Board 

Address: 

Street and Number: Narva mnt 9j 

City: Tallinn 

Postal Code: 15176 

Country Code: EE 

Phone: +372 676 2700 

Email address: emta@emta.ee 

                        eori-info@emta.ee 

Faks: + 372 676 2709 

Website: www.emta.ee 

 

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Ekonomi operatörü EORI numarasını kendiliğinden alamaz, EO numarası almak için 

başvuruda bulunmalıdır. Çünkü kurumun web sitesindeki verinin yayınlanmasına izin 

verebilir ya da bunu reddebilir. EO, EORI numarasına yalnızca elektronik ortamda 

başvurabilir.  EO, başvurusunu göndermek için e-vergi/e-gümrük sistemini kullanma izni 

almalıdır. Bu izni alabilmek için EO öncelikle kendisini tanıtmalı ve gümrük 

formalitelerini yerine getirmek için EO yetkisine sahip olmalıdır. E-vergi/ e,gümrük 

işleyiş dili Estonca‘dır. 

 AB’nde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri; 

Ekonomi operatörü EORI numarasını kendiliğinden alamaz, EO numarası almak için 

başvuruda bulunmalıdır. Çünkü kurumun web sitesindeki verinin yayınlanmasına izin 

verebilir ya da bunu reddebilir. EO, EORI numarasına yalnızca elektronik ortamda 

başvurabilir.  EO, başvurusunu göndermek için e-vergi/e-gümrük sistemini kullanma izni 

almalıdır. Bu izni alabilmek için EO öncelikle kendisini tanıtmalı ve gümrük 

mailto:emta@emta.ee
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formalitelerini yerine getirmek için EO yetkisine sahip olmalıdır. E-vergi/ e,gümrük 

işleyiş dili Estonca‘dır. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatörü, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilir mi? 

EVET 

EORI numara yapısı şu şekilde olmalıdır 

EE+ İş kaydı numarası veya 

EE+ Kişisel kimlik kodu 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce bu ülkede kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET 

EORI numarasının yapısı şöyle olmalıdır: 

EE+ Yerleşik olmayan kişinin kayıt numarası 

 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR. 

EORI numarasının esası iş kayıt numarası, yerleşik olmayan kişinin kayıt numarası ya da 

kişisel kimlik kodudur. Ancak, EO EORI numarasını kendiliğinden alamaz.  EO, EORI 

numarası almak için başvuruda bulunmalıdır.  EORI  numarasının tanıtımı ve yapısı 

hakkına genel bir bilgi vermek üzere EO lara toplu e-posta gönderilecektir.  Ayrıca, basın 

açıklamaları yayınlıyor, web sitemize  ilgili bilgileri koyuyor, sınır geçiş noktalarında 

bilgilendirme yapıyor, EOlar için bilgilendirme toplantıları ve eğitim kursları veriyor ve 

Rus gümrüğüne bilgi gönderiyoruz. 

2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET, eğer ilgiliyse. 

2.6.  Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir? 

Kayıt süreci 24 saate kadar sürebilir ancak şartlara göre değişir. 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 



Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

E-vergi ve e-gümrük sistemini kullanma izni olan EOların ek bir belge sunmalarına gerek 

yoktur. İzin almak için EOlar iş kayıt belgesi ve izne başvuran kişinin kimlik belgesini 

sunmalıdır. E-vergi ve e-gümrük sistemine girerken EO e-vergi/e-gümrük sistemi (kimlik 

kartı, mobil kimlik, erişim şifre kartı)  kullanma izni alırken yaptığı seçime göre 

onaylanır.  EO, e-gümrük ve e-vergi sisteminden EORI numarasına başvurur. 

4. Faydalı bağlantılar 

http://www.emta.ee/eori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emta.ee/eori


YUNANİSTAN 

1. EORI numarası tahsisinden sorumlu idare(ler) 

Υποσργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών  

Γενική Γραμματεία 

Φορολογικών & 

Τελωνειακών Θεμάτων  

Γενική Διεύθσνση 

Τελωνείων & ΕΦΚ/ 

 

Ministry of Economy & 

Finance 

General Secretary of Tax 

and Customs  

General Directorate of 

Customs & Excise 

Καραγιώργη Σερβίας 10 

Τατ. Κώδικας/ Postal Code: 101 84 

 

Τηλέφωνο/Phone: +302103312036 

 

Email: d19diadi@otenet.gr 

 

2. EORI numarası tahsisine dair ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Yunanistan’da yerleşik ekonomik operatörler için; 

EORI numarası mükelleflere, bir başvuru sürecini takiben tahsis edilir.  Operatörler 

başvuru formunu yazılı olarak doldururlar.  Başvuru formu, işlemlerin elektronik 

ortamda gerçekleştirildiği Yunan gümrük idarelerinden herhangi birine ibraz edilir. 

Başvuru formunun yanında, ibraz eden kişiyi tanımlayıcı mahiyette gerekli diğer tevsik 

edici belgeler de bulunmalıdır.  Başvuruyu alan gümrük memuru bilgilerin geçerliliğini 

kontrol eder ve bilgiler doğru ise operatöre bir EORI numarası tahsis eder.   

Gümrük idaremizde kaydı bulunan tüm operatörlere hâlihazırda bir EORI numarası 

tahsis edildiğinin altını çizmek gerekir. Bununla birlikte, başvuru prosedürü, ekonomik 

operatörlere ait yayımlanacak bilgilerin temin edilebilmesi ve verilerin güncellenebilmesi 

için gereklidir. 

 AB’de yerleşik olmayan ekonomik operatörler için; 

Prosedür yukarıdakiyle aynıdır. Ekonomik operatörler başvuru formunu yazılı olarak 

doldurmalı ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği Yunan gümrük 

idarelerinden herhangi birine ibraz etmelidirler. Başvuru formunun yanında, ibraz eden 

tüzel ya da gerçek kişiyi tanımlayıcı mahiyette gerekli diğer tevsik edici belgeler de 

bulunmalıdır.  Başvuruyu alan gümrük memuru bilgilerin geçerliliğini kontrol eder ve 

bilgiler doğru ise operatöre bir EORI numarası tahsis eder.   



Yunan ekonomik operatörlerine geçici numaralar tahsis edilmeyecektir.  Ancak, bir 

gümrük beyannamesinin ibrazı aşamasında, yetkili gümrük idarelerince mücbir 

sebeplerden ötürü bir EORI numarası tahsis edilemediği için EORI numarası olmayan 

üçüncü ülke operatörlerine geçici numaralar tahsis edilecektir. 

2.2. Yunanistan‘da yerleşik olan bir ekonomik operatör, kendisine 312/2009 sayılı 

Yönetmelik (Gümrük Kodu Uygulama Hükümlerinin 4k(3) nolu maddesi) yürürlüğe 

girmeden önce verilmiş olan bir kimlik numarasını, EORI numarası olarak kullanabilir 

mi? 

EVET. 

EORI numarası olarak Yunan operatörlerine tahsis edilen kimlik numarası, KDV 

numarasıdır. 

2.3. AB dışında yerleşik olan bir ekonomik operatör,  kendisine 312/2009 sayılı 

Yönetmelik (Gümrük Kodu Uygulama Hükümlerinin 4k(3) nolu maddesi) yürürlüğe 

girmeden önce verilmiş olan bir kimlik numarasını, EORI numarası olarak kullanabilir 

mi? 

HAYIR. 

2.4. Tüm ekonomik operatörler, hangi mevcut kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanılması gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR. 

EORI numarasıyla ilgili olarak, Bakanlık Makamınca resmi bir duyuru yayımlanmıştır.   

Konuya ilişkin olarak yayımlanan ulusal talimatlar ticaret odalarına ve ilgili ticaret 

birliklerine gönderilmiştir.  Gerekli bilgiler internet sitemizde de yayınlanmıştır.   

2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki kişilere, Gümrük Kodu Uygulama Hükümlerinin 

4l(4) nolu maddesi uyarınca bir EORI numarası tahsis edilecek mi? 

HAYIR.  

2.6.  Yeni kayıt süreci: İlgili mükellefin talebinin alınmasından ne kadar süre sonra bir 

EORI numarası tahsis edilecektir?  

Başvuru kabul edilir edilmez, EORI numarası 1 iş günü içinde tahsis edilecektir. 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

EORI numarası tahsisine yönelik kayıt sürecinde, ekonomik operatörler tarafından hangi 

belgeler ibraz edilmelidir? 

(a) Yunanistan‘da yerleşik ekonomik operatörler için tevsik edici belgeler (tüzel 

kişiler) 

(i) Yönetim Kurulu‘nun, şirketi kimin temsil ettiğini gösteren tutanakları, 

(ii) Şirketin ana sözleşmesi,  



(iii) Şirketin, kendi bilgisi dâhilinde Topluluk‘ta başka bir yerde EORI numarası için 

başvuruda bulunmadığına dair başvuru sahibi tarafından imzalanan yasal bir beyan, 

(iv) 312/2009 sayılı Yönetmeliğin 38d nolu ekinde yer alan verilerdeki değişiklikleri 

yetkili gümrük idarelerine haberdar etme zorunluluğuna dair başvuru sahibi 

tarafından imzalanan bir beyan, 

(v) KDV numarası,  

(vi) Yetkili vergi idaresi tarafından yapılan son statü değişikliği. 

      (b) Yunanistan‘da yerleşik ekonomik operatörler için tevsik edici belgeler (gerçek 

           kişiler) 

(i) Kimlik belgesinin onaylanmış örneği, 

(ii) KDV numarası. 

(c) Avrupa Birliği‘nde yerleşik olmayan ekonomik operatörler için tevsik edici 

belgeler (tüzel kişiler) 

(i) İş kaydını gösteren bir belge (operatörü tanımlayıcı nitelikte veriler içeren ve 

AB‘de veya üçüncü ülkede iş kayıtlarından sorumlu yetkili idareler veya 

ticaret odaları tarafından en az altı ay önce düzenlenmiş olan resmi belgenin 

aslı veya onaylı örneği) 

(ii) Şirketin, kendi bilgisi dâhilinde Topluluk‘ta başka bir yerde EORI numarası için 

başvuruda bulunmadığına dair başvuru sahibi tarafından imzalanan yasal bir 

beyan, 

(iii) 312/2009 sayılı Yönetmeliğin 38d nolu ekinde yer alan verilerdeki 

değişiklikleri yetkili gümrük idarelerine haberdar etme zorunluluğuna dair 

başvuru sahibi tarafından imzalanan bir beyan. 

(d) Avrupa Birliği‘nde yerleşik olmayan ekonomik operatörler için tevsik edici 

belgeler (gerçek kişiler) 

(i) Geçerli bir pasaport ya da başka bir seyahat belgesi, 

(iv)  Şirketin, kendi bilgisi dâhilinde Topluluk‘ta başka bir yerde EORI numarası için 

başvuruda bulunmadığına dair başvuru sahibi tarafından imzalanan yasal bir 

beyan, 

(v) 312/2009 sayılı Yönetmeliğin 38d nolu ekinde yer alan verilerdeki değişiklikleri 

yetkili gümrük idarelerine haberdar etme zorunluluğuna dair başvuru sahibi 

tarafından imzalanan bir beyan. 

4. Faydalı bağlantılar 

www.gsis.gr 

 



İSPANYA 

1.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Tax Agency (AEAT) Departamento de Aduanas e Impuesto Especiales 

Avenida Llano castellano, 17 

28071 MADRID 

Tel.: 91 728 94 50  

Fax: 91 729.20.65 

E-mail: gesadu@aeat.es 

Website: www.aeat.es  

 

2.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

İspanya‘da kayıtlı her operatörün bir vergi kimlik numarası vardır. ( Bunların hâlihazırda 

gümrük ve vergi amacıyla kayıtlara alınmıştır.) Bunları şubeler ve yabancı şahıslar 

haricinde kendiliğinden kaydedilir. (Tüzel veya gerçek) Operatörler web sitemiz 

aracılığıyla kişisel veri ve bilgilerinin yayınlanmasını kabul ettiklerini gösteren yazılı bir 

belge verirler. ( internet gümrük ve vergi şubesi) 

 AB’nde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri; 

Bu operatörlerin vergi kimlik numaraları yoktur bu yüzden gümrük veya vergi amaçlı 

kaydedilmezler.  Başvuru için web sitesini kullanamazlar çünkü vergi kimlik 

numarasına bağlı elektronik bir imza gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgelerle 

birlikte herhangi bir gümrük şubesine başvuruda bulunabilirler. 

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatörü, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilir mi? 

EVET 

EORI numarası olarak Yunan operatörlerine tahsis edilen kimlik numarası KDV 

numarasıdır. 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce bu ülkede kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET 

mailto:gesadu@aeat.es
http://www.aeat.es/


Eğer kimlik numarası önceden tahsis edildiyse bu numara EORI numarası olarak 

kullanılabilir. 

 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR. 

Web sitemizde ve ulusal mevzuatta yayınlanacaktır. 

2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET 

2.6.  Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir? 

Eğer tacir önceden vergi kimlik numarası tahsis etmişse EORI kaydı 5 çalışma gününden 

daha az sürecektir.  Eğer değilse, süreç 10 çalışma gününe sarkabilir. 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Vergi kimlik numarası tahsis edilmemiş operatörler orijinal pasaportla (gerçek kişiler 

için) veya iş kaydı belgesinden elde etmelidir. ( kimlik bilgisi sağlayan ve AB‘den ya da 

AB dışındaki ticaret odası ya da iş kaydından sorumlu yetkililer tarafından en fazla 6 ay 

öncesinde verilmiş resmi bir belgenin aslı ya da tasdikli nüshası) Bu belge İspanyolcaya 

apostilli çevrilmiş olmalıdır. 

4. Faydalı bağlantılar 

www.aeat.es  

 FINLAND 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Tullihallitus (Ulusal 

Gümrük Makamları) 

Ulusal Gümrük Makamları 

Adres: P.O. Box 512, FIN-00101 Helsinki, Finland 

Tel: +358 (0)9 6141 

Fax: + 358 (0)20 492 2852 

Açılış saatleri: 08.00-16.15 

Çalışma günleri: Pazartesi-Cuma, resmi tatilleri dışında 



 Website: http://www.tulli.fi/  

 

 

 

 

2. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bu ülkede yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Finli EORI numarası başlangıç verileri, Fin Gümrükleri müşteri kaydında gümrük 

kararlarıyla (ithalat, ihracat, transit) ilgili olarak kaydolan ekonomi operatörlerini 

kapsamaktadır.  

Ekonomi operatörleri, ithalat, ihracat ya da mal geçişiyle ilgili işler yapan kayıtlı 

müşteriler olarak başvurduklarında, aynı süreçte EORI tüccarları olarak kaydolacaklardır.  

Finli ekonomi operatörleri, Fin gümrüklerinin websitesinde Haziran ayının ortalarına 

doğru yayınlanacak olan başvuru formunu doldurarak da EORI kaydı için başvurabilirler.  

 AB’de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Üçüncü ülke ekonomi operatörleri Fin gümrüklerinin websitesinde Haziran ayının 

ortalarına doğru yayınlanacak olan başvuru formunu doldurarak da EORI kaydı için 

başvurabilirler.  

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

Diğer şahıslar Fin gümrükleri tarafından kaydedilmeyeceklerdir.  

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) 

nolu karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI 

numarası olarak kullanacak mıdır? 

EVET. 

Finlandiya‘da kurulan işletmeler, gümrüklerle ilgili beyanlarda İş Kimliklerini (İş 

Kimlik Kodu)  kullanmaya devam edeceklerdir. Tek fark; hareket sistemimizin kayıt 

alınırsa şu an itibariyle EORI olarak tanıması olacaktır.  

İşletme numarası (?)(business id), yetkililer tarafından işletmelere ve örgütlere 

verilen bir koddur ve Fin Vergi İdaresi ve Finlandiya Ulusal Patent ve Kayıt Kurulu 

tarafından ortak yürütülen bir bilgi sistemi olan İşletme Bilgi Sisteminde (BIS) 

yayınlanır. BIS diğerlerinin yanı sıra Ticaret Kaydı ve KDV kaydına giren işletme ve 

örgütleri de kapsar. 

http://www.tulli.fi/


2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

 

HAYIR. 

 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası olarak 

kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR. 

Finli işletmeler, gümrükle ilgili beyanlarında yıllarca sadece İşletme numaralarını 

kullandılar ve bu değişmeyeceği için, tüm ekonomi operatörlerine tek tek ulaşmak için 

bir sebep görmüyoruz. Bilgi, çoğunlukla farklı müşteri işbirliği grupları aracılığıyla 

dağıtılmıştır. 1 Hazirandan itibaren Finlandiya Gümrük websitesinde daha fazla bilgi 

mevcut olacaktır. 

 

2.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI numarası 

tahsis edilecek mi? 

 

HAYIR. 

 

2.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

 

Süreç çoğunlukla teslim edilen başvuruların miktarına ve bunların zamana nasıl 

yayıldığına bağlıdır. Başvuru formlarının basımının ilk 3 ayı içinde çok sayıda başvuru 

almayı bekliyoruz, fakat bu rakamlar birçok ekonomi operatörü kaydedildikten sonra 

nihayetinde düşecektir. Eğer iş yoğunluğu normalse, en fazla 2 günlük gecikme olmasını 

bekliyoruz. 

 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Hiçbir belge talep etmiyoruz, çünkü bize göre bunların güvenilir derecede geçerliliği 

olmayacaktır. Buna rağmen başvuru sahiplerinin, internet üzerinden veri tabanlarını 

kullanarak kontrol edilebilen çeşitli kimlik numaraları vermeleri istenir. Bu kimlik 

numaraları, TIR kimlik numarası, KDV numarası, ulusal iş kaydından bir numara ve D-U-N-

S numarası içerir. 

4. Faydalı Bağlantılar 

 

URL: http://www.tulli.fi/en/ 

Finlandiya Gümrüğü websitesi yenileniyor ve şu an kesin bir URL veremiyoruz, fakat EORI‘yle 

ilgili bilgi şu kategorilere göz atarak bulunabilecektir: Businesses > eServices > EORI 

 

 Fransa 



1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Direction Générale des 

Douanes et Droits Indirect 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

Sous-direction du Commerce international 

Bureau E3 

11, rue des deux communes 

93558 MONTREUIL CEDEX 

Tel: 01 57 53  

Tel: +33 1 40 04 04 04 

Faks: +33 1 57 53 49 40 

Email: dg-e3@douane.finances.gouv.fr 

Websiteleri: 

- http://www.douane.gouv.fr/ 

- https://pro.douane.gouv.fr/ 

 

 

2. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

Fransa tarafından verilen bir bilgi bulunmamaktadır. 

 MACARİSTAN 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Macar Maliye ve Gümrük 

Muhafaza   

 

Yetkililerin listesi için kenar çubuğundaki menüye bakınız:  

http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=42&modulId=13 

 

Website: http://www.vam.gov.hu/  

 

 

 

 

1. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

mailto:dg-e3@douane.finances.gouv.fr
http://www.douane.gouv.fr/
https://pro.douane.gouv.fr/
http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=42&modulId=13
http://www.vam.gov.hu/


2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Ekonomi operatörleri gümrük lerle ilgili muamele başlatırken, sınır geçerken, ya da başka bir 

zamanda (acilse)  kayıt için başvurabilirler, ve gerektiği yerde bazı özelliklerin 

değiştrilmesini rica edebilirler. Kayıt/ düzeltme öncelik verilerek üzerinde durulması gereken 

bir konudur: eğer kayıt bir gümrük muamelesiyle birlikte istenirse, bu süreç uygulamaya en 

fazla bir saat içinde konabilr. Kayıt ve düzeltme, herhangi bir memleket iç gümrük ofisinde, 

sınır geçiş ofisinde ya da yerel kontrol merkezlerinde istenebilir. Form ise Macar gümrük 

yönetimi bürolarının websitesinden indirilebilir. İlgili açıklama notları ve eklenecek 

belgelerin listesi de burada mevcuttur.  

 AB’de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Macaristan‘da yerleşik ekonomi operatörleri için geçerli olan prosedüre bakınız. 

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

       Macaristan‘da yerleşik ekonomi operatörleri için geçerli olan prosedüre bakınız. 

2.2 Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

Sözde VPID numarası  (gümrük kimlik numarası)  

 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

 

EVET.  

 

Sözde VPID numarası  (gümrük kimlik numarası). 

 

2.4.  Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası olarak 

kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR. 

 

Ulusal websitede gereken bilgi yayımlanacaktır.  

http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=10091 

 

2.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI numarası 

tahsis edilecek mi? 

HAYIR 

 

2.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

En fazla bir saat içerisinde. 

 

http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=10091


3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Aşağıdaki belgelerin asılları ya da onaylı suretleri gerekmektedir: 

I. Macaristan’da yerleşik ekonomi operatörleri:  

 Şirket kaydı ya da mahkeme kaydından özet 

 İmza belgesi  

 Banka bilgilerini de içeren kontrat 

 MVH müşteri kayıt numarası (eğer varsa) 

 GLN numarasını içeren belge (eğer varsa) 

Özel girişimciler: 

 Girişimcilerin belgeleri 

 Banka bilgilerini de içeren kontrat 

 Kimlik belgesi (kimlik kartı, paraport, 1 Ocak 2001‘den sonra alınan sürücü belgesi) 

 

II. Macaristan dışındaki üye devletlerde yerleşik ekonomi operatörleri:  

 Topluluk VAT numarasıyla ilgli, yetkili yabancı makamlar tarafından verilen 

belge, 

 İsmi, hukuki durumu ve ikamet adresini onaylayan belge, 

 Banka bilgilerini içeren kontrat. 

 

III. Avrupa Topluluğu dışında yerleşik ekonomi operatörleri: 

 İsmi, hukuki durumu ve ikamet adresini onaylayan belge. 

 

4. Faydalı Bağlantılar 

 

URL: http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=10091 

 

 

 İrlanda  

5. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Gümrük Bölümü 

 

 

Ad: eGümrük Bölümü. 

Adres: Government Offices, 

              Nenagh, 

              Co Tipperary. IRELAND 

Tel: 00353 67 63125 

E-mail: eori@revenue.ie 

mailto:eori@revenue.ie


 

 

6. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

EORI numarasına başvurmak için bizimle zaten iletişime geçen nitelikli tüccarlar için gerekli 

olmayacaktır. NA-IE otomatik olarak tahsis edecektir ve onlara EORI numarasını bildirecektir. 

Bizim zaten tanıdığımız yeni ekonomi operatörleri için, NA-IE, yasal gereksinimleri 

karşıladıklarını teyit ettikten sonra başvurunun hemen üzerine kayıt etmeyi ve EORI referans 

numaraları tahsis etmeyi amaçlar. Bu başvurunun yazılı olması gerekli olmayacaktır. 

Sistemlerimizin konsolide doğasını göz önünde bulundurursak, ulusal EORI kayıtlarımızı hemen 

güncelleyebilecek ve durumu doğrulayabileceğiz. Yeni anonim şirket durumları için, EORI kayıt 

sürecini KDV, gelir vergisi, kayıt idaresinin yanında mevcut Gelir Gümrük AEP‘nin içine 

yerleştirmeyi düşünüyoruz. TR1 ve TR2 kayıt formlarına bakınız. Yine de NA-IE  bunu uzun bir 

süreç olarak görmemektedir. 

 AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

NA-IE, bizimle tarihsel olarak bağlantılı bu kategori altındaki ekonomi operatörlerini tanımladı. 

Bu ekonomi operatörleri  zaten ulusal kimlik numaralarına sahipler ve bu numara 

nitelendirildiğinde EORI numarasına dönüştürülebilir. Duruma göre bir altyapıdan destek 

sağlamak ya da EORI referansları tahsisi için bu takımla irtibat halindeyiz. 

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

Uygulanamaz. 

6.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

NA-IE, çoğu durumda EORI numarası olarak KDV numarasını tahsis ediyor olacaktır. 

Bununla birlikte, bazı ekonomi operatörlerinin KDV-kayıtlı olmadığı bazı istisnalar ( 

<%1) olabilir. Bu durumlarda, C&E numaları EORI numaraları olarak tahsis edilecektir. 

Bu aşamada, EORI numarası tahsis ettiğimiz hemen hemen tüm ekonomi operatörlerini 

haberdar ettik ve 1 Temmuzdan önce dikkatimizi çeken yeni tüccarların kayıt ediyoruz 

ve gözlemliyoruz. 

 

6.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

 

EVET. 

2.1‘e bakınız. AB‘li ekonomi operatörleri olarak, kullanılan referans numarası hemen 

hemen kesinlikle onların VAT referanslarıdır. 

 



6.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası olarak 

kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

EVET. 

Bu aşamada, NA-IE, EORI numaralarını ekonomi operatörlerine doğrudan bildiren 

13000‘den fazla mektup olduğunu bildirdi. Süregelen kayıtlarda, EORI numarasını 

tüccara bildirmek için ayrıca bir mektup gönderilecektir. 

 

6.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI numarası 

tahsis edilecek mi? 

 

HAYIR. 

 

6.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

 

NA-IE yeni tacirlerin kaydında hiçbir gecikmeyi göze almaz. Analizlerimiz gümrüğe 

kayıtlı tacirlerin çoğunun zaten bir KDV numarasına sahip olduğunu gösterir.Milletçe 

kaydedilecek ve irtibat noktasında EORI numaraları hakkında danışmalık yapılacaktır. 

Buraya beyanında bulunulan bildirilerdeki IE EORI referansları göz önünde 

bulundurulursa, süreçte hiçbir gecikme olmamalıdır. Kayıta dair haber veren eklenti bir 

mesaj EU CD CDO veritabanına 24 saat içinde gönderilecektir. 

 

7. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

EORI süreci, şimdiki vergi kayıt kontrollerinin genişletilmesidir. Bu yüzden istenenden 

başka hiçbir evrak talep edilmemektedir. 

8. Faydalı Bağlantılar 

website: http://www.revenue.ie/en/customs/ecustoms/eori-aeo.html 

 

 

 İTALYA 

9. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

İtalya Gümrükler Birimi  

 

EORI Kayıt Uzmanlığı: İtalya Gümrükler Birimi  

Adres: Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma 

Tel: +39 06 5024 6577  

Fax: + 39 06 5024 3212 

Email: dogane.tecnologie@agenziadogane.it  

Web site: www.agenziadogane.it      

 

http://www.revenue.ie/en/customs/ecustoms/eori-aeo.html
mailto:dogane.tecnologie@agenziadogane.it
http://www.agenziadogane.it/


10.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

İtalyan gümrüklerince tanınan İtalyan operatörler, İtalyan gümrüklerinde kayıtlı olan kendi 

kimlik numaralarına  bağlı bir EORI numarasıyla otomatik olarak kaydedileceklerdir( mali kod 

ya da VAT numarası). 

Yeni bir veritabanı oluşturmak Mayıs ayının sonlarına doğru planlanıyor.  

Eski veritabanında ismi olmayan İtalyan operatörler ya da İtalyan gümrüklerince henüz 

tanınmayan operatörler, İtalyan gümrükleri veritabanında ilk işlemden sonra 1 Temmuz‘da 

otomatik olarak kayıt altına alınacaklardır. 

 AB’de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

AB‘de yerleşik olmayan ve AB‘de kayıtlı olmayan ekonomi operatörleri İtalyan gümrükleri, 

veritabanında ilk işlemden sonra 1 Temmuz‘da otomatik olarak kayıt altına alınacaklardır.  

AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için kayıt formları herhangi bir gümrük ofisinde 

hazır bulundurulmalı ve operatör tarafından sağlanacak bütün belgeler doğrulandıktan sonra 

hemen işlemden geçirilecektir. Bu operatörlere ısmarlama bir EORI numarası tahsis edilecektir.  

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

10.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

Mali kod ya da VAT numarası 

10.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

 

HAYIR. 

 

10.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR.  

 

10.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET. 

 

10.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir?  

Hemen. 

 

11.Kayıt sürecinde gereken belgeler 



Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

 İş kaydı ya da pasaport belgesi 

12.Faydalı Bağlantılar 

URL: www.agenziadogane.it     

 

 

 

 

 LİTVANYA 

13.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Vilniaus teritorinė muitinė 

(Vilnius Yerel Gümrük 

Dairesi) 

 

 

Website: http://www.cust.lt 

Vilnius Yerel Gümrük Dairesi 

Adres: Savanorių pr. 174, LT-03153 Vilnius, Lithuania 

Tel: +(370 5) 235 6200 or 235 6283 or 235 6223 

Fax: + (370 5) 235 6280 

E-mail: vilniusm@cust.lt 

Açılış saatleri :  

07.30-16.30 (Pazartesi-Perşembe),  

07:30-15:15 (Cuma) 

 

Kauno teritorinė muitinė 

(Kaunas Yerel Gümrük 

Dairesi) 

 

Kaunas Yerel Gümrük Dairesi  

Adres: Jovarų g.3, LT-47500 Kaunas, Lithuania 

Tel: +(370 37) 304 205 or 304 291 

Fax: + (370 37) 361 528, 361 550 

E-mail: kaunastm@cust.lt 

Açılış saatleri:  

08.00-17.00 (Pazartesi-Perşembe), 

08:00-16:45 (Cuma) 

http://www.agenziadogane.it/


 

Klaipėdos teritorinė 

muitinė (Klaipėda Yerel 

Gümrük Dairesi) 

 

Klaipėda Yerel Gümrük Dairesi 

Adres: S.Nėries g. 4, LT-92228 Klaipėda, Lithuania 

Tel: +(370 46) 390 190 or 390 083 or 390 000 

Fax: + (370 46) 390 110 

E-mail: klaipeda@cust.lt 

 

Açılış Saatleri:  

08.00-17.00 (Pazartesi-Perşembe), 

08:00-16:45 (Cuma) 

 

 

Panevėžio teritorinė 

muitinė (Panevėžys Yerel 

Gümrük Dairesi) 

 

Panevėžys Yerel Gümrük Dairesi 

Adres: Ramygalos g. 151, LT-36220 Panevėžys, Lithuania 

Tel: +(370 45) 502 642 or 502 648 

Fax: + (370 45) 587 320 

E-mail: panevezys@cust.lt 

Açılış saatleri: 

08.00-17.00 (Pazartesi- Perşembe),  

08:00-16:45 (Cuma) 

 

 

 

 

Šiaulių teritorinė muitinė 

(Šiauliai Yerel Gümrük 

Dairesi) 

 

Šiauliai Yerel Gümrük Dairesi 

Adres: Metalistų g. 4, LT- 78500 Šiauliai, Lithuania 

 

Tel: +(370 41) 540 455 or 540 041 

Fax: + (370 41) 540091 

 

E-mail: siauliaitm@cust.lt 

 

Açılış saatleri:  

08.00-17.00 (Pazartesi-Perşembe), 

08:00-16:45 (Cuma) 

 

mailto:klaipeda@cust.lt
mailto:siauliaitm@cust.lt


14.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 Bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Eğer operatör Litvanya Gümrük Alıcı Kaydı‘nda kayıtlı değilse(CCR) 

- Kayıt için gümrük işlemlerine başlamadan önce hemen başvurabilir ve CCR‘de daha 

sonra EORI numaraası olarak kullanacağı bir kimlik numarası edinebilir. (operatör 

madde 4l bölüm 3 (b), (c), (d) ve (e)de listelenen işlemleri yapmaya niyet ederse, hemen 

kayıt için başvurmak zorunludur. Bu durumlarda, ekonomi operatörü bu işlemleri 

gerçekleştirmeden önce kimlik numarası edinmek zorundadır.) 

- İlk işlemi boyunca kayıt için(kayıt için başvurusunu arzedebilir) başvurabilir.(bu 

gereksinim madde 4l bölüm 3 a‘da belirtilen işlemler için geçerlidir) 

 

14.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

Litvanyalı ekonomi operatörlerine(gerçek kişiler) tahsis edilen CCR kayıt numarası EORI 

numarası olarak kullanılacak ve merkezi veri tabanına yüklenecektir.  

14.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET. 

Eğer üçüncü ülke operatörü CCR sistemimizde kayıtlıysa, bu kayıtta oluşan kimlik numarası 

küçük değişiklikler yapılarak(LT kimlik numarasının başında belirtilecektir ) EORI numarası 

olarak kullanılacaktır. Eğer üçüncü ülke operatörü CCR sistemimizde kayıtlı değilse, kimlik 

numarası gümrük prosedürleri uygulanmadan önce tahsis edilecektir. (kayıt için form arz 

ettikten sonra). 

14.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR. 

Tahsis edilen kimlik numarasının kullanımıyla edinilen bütün bilgiler, Litvanya 

websitesinden ve yerel gümrük dairelerinden sağlanacaktır.  Görev eve EORI numarasının 

kimlik numarası olarak kullanılmasına ilişkin tüm bilgileri Dış İşleri Bakanlığı ve çeşitli 

ticaret dernekleri yoluyla üçüncü ülke operatörlerine sağlamak gibi planlarımız da var. 

14.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET. 



Kayıt için gereken belgeler sağlandığı ve kayıt için sunulan belgeler doğru olduğu sürece 

EORI numarası tahsisinde ciddi gecikmeler beklemiyoruz. 

15.Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Resmi kayıt belgesinin onaylanmış tasdiği --- Litvanya ekonomi operatörleri için (gerçek 

kişiler) 

Kimlik belgesi --- Litvanyalı gerçek kişiler için 

İş kaydının aslı ya da onaylanmış tasdiği --- üçüncü ülke ekonomi operatörleri için (gerçek 

kişiler)  

Geçerli bir pasaport ya da seyahat belgesi --- üçüncü ülke gerçek kişiler için 

16. Faydalı Bağlantılar 

URL:www.cust.lt 

 

 

 Lüksemburg 

17.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

‘Administration de 

l’Enregistrement et des 

Domaines’  

 

Administration de l‘Enregistrement et des Domaines 

1 – 3, Avenue Guillaume  

B.P. 31  

L — 2010 Luxembourg 

 

http://www.aed.public.lu/  

 

 

18.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Zaten bir VAT numarasına sahip olan Lüksemburglu ekonomi operatörleri VAT numaraları = 

EORI numaralarıyla otomatik olarak EORI‘de kayıt altına alınacaklardır.  Websitemiz ya da 

haber bülteni aracılığıyla bundan haberdar edileceklerdir. 

 AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Zaten bir VAT numarasına sahip olan AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri VAT 

numaraları = EORI numaralarıyla otomatik olarak EORI‘de kayıt altına alınacaklardır.  

http://www.aed.public.lu/


18.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanacak mıdır? 

 

EVET, VAT numarası. 

Yukarıda açıklandığı gibi, LU EORI numarası 8 rakamla takip edilen ülke kodu (LU) 

olacaktır örneğin LU12345678 

 

18.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

 

EVET, VAT numarası. 

 

18.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

EVET, haber bülteni aracılığıyla. 

 

18.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

 

HAYIR. 

 

18.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir?  

 

Genellikle gecikme olmamalı, VAT numarası oluşturulduktan sonra EORI numarası 

otomatik olarak tahsis edilir. 

 

19.Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Hiçbir şey. 

20.Faydalı Bağlantılar 

 

EORI‘yle ilgili bilgi aşağıdaki websitesinde mevcut olacaktır:  

http://www.do.etat.lu/ 

 

 

 Letonya  

2. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

http://www.do.etat.lu/


Latvijas Republikas Valsts 

ieņēmumu dienesta muitas 

iestādes 

Customs Offices of 

Latvian State Revenue 

Service  

National Customs Board of the State Revenue Service of Latvia 

11.Novembra krastmala 17  

Riga, 

Latvia,  

LV1841 

Tel: +371 67111222 

Fax: +371 67111291 

E-mail: customs@vid.gov.lv 

Website:  www.vid.gov.lv 

 

 

3. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak kullanacak 

mıdır? 

EVET. 

Letonya‘da yerleşik ekonomi operatörleri için, vergi için kullanılan kimlik numarası (Vergi 

Yönetimi tarafından tahsis edilen ve İş Kaydına daha önce alınmış ticaret erbabının kimlik 

bilgilerine dayalı) EORI numarası olarak kullanılacaktır (EORI numarası VAT numarasıyla aynı 

olacaktır.) 

Gümrük işlerinde düzenli olarak yer almış Letonyalı gerçek kişiler için, gerçek kişilere tahsis 

edilen kimlik numarası EORI numarası olarak kullanılacaktır.  

Letonya‘da yerleşik olan ve 1 Mayıs 2004 ve 13 Mayıs 2009 tarihleri arasında mal beyanında 

bulunan tüccarlar için, Mükellef Vergi Kaydı‘na dayanan EORI numarası otomatik olarak tahsis 

edilecektir. Buna, ulusal düzenlemelerde de yer verilecektir. Bu bilgiler, Avrupa Topluluğu‘na 

gönderilen başlangıç dosyasındadır.  

Ulusal düzenlemeler çerçevesinde, daha önce gümrük işlerinde rol almamış  Letonyalı tüccarlar 

ilk işlerinden önce ya da bu iş esnasında herhangi bir Letonya Gümrük Ofisi‘ne kayıt için 

başvurabilirler. EORI numarasına başvurmak için, tüccarın gerekli başvuru formunu doldurup,  

imzalaması ya da isteğini e-posta yoluyla göndermesi gerekecektir. İstek e-posta yoluyla 

gönderilirse, kişisel bilgilerin saklı tutulmasına ilişkin yazılı izin ayrı ayrı teslim edilmelidir.  

Gümrük kontrol noktalarına teslim edilen başvurular anında işleme koyulacaktır.  

2.2. AB  dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

HAYIR. 

http://www.vid.gov.lv/


AB  dışında yerleşik olan tüccarlar için yapılan ulusal düzenlemeye göre, eğer EORI numaraları 

yoksa, tüccarlara yeni numara tahsis edilecektir. Bu numara, kişiye 3. ülkedeki  uzman yetkililer 

tarafından verilen kimlik numarasına dayanacaktır. (İş Kaydı) Örneğin, Rusya Federasyonu‘nda 

tahsis edilen 111111111XX11 şeklinde kimlik numarasına sahip olan Rusyalı bir tüccar için, 

EORI numarası LVRU111111111XX11 olacaktır.  

AB dışında yerleşik tüccarlar herhangi bir Letonya Gümrük Ofisi‘ne kayıt için başvurabilirler. 

(sınırda olabileceği gibi ilk iş sırasında ya da öncesinde). EORI numarasına başvurmak içi tüccar 

ilgili başvuru formunu doldurup imzalamak zorundadır. Gümrük kontrol noktalarına teslim 

edilen başvurular (sınırda yapılanlar dahil) anında işleme alınmak zorundadır.  

2.3. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası olarak 

kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR.  

EORI numarasını otomatik olarak alacak Letonyalı tüccarlara ait bilgi (bkz:2.1) ulusal 

websitesinde ve haber ajanslarında duyurulacaktır. Tüccarların bilgi alabilmeleri için telefon 

numarası ve e-posta adresi de ulusal websitesinde yayımlanacaktır.  

2.4.  Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI numarası 

tahsis edilecek mi? 

EVET. 

Gümrük işlerinde düzenli olarak yer alan gerçek kişiler için. 

2.5. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra EORI 

numarası tahsis edilir?  

Herhangi bir gecikme beklenmemektedir.  

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Letonya‘da yerleşik ve Letonya Cumhuriyeti İş Kaydı‘nda kayıtlı olan tüccarlar için ek belge 

istenmemektedir.  

EORI‘ye başvuran AB dışında yerleşik olan tüccarlar gerekli evrakları ilgili ülkenin İş 

Kaydı‘ndan sağlamalıdır.  

4. Faydalı Bağlantılar 

URL:www.vid.gov.lv(bölüm—Gümrükler—E-Gümrük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malta 

http://www.vid.gov.lv/


21.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi 

ve Yatırım- Gümrük Kısmı  

EOS and Databases Unit 

Customs Division  

Lascaris Wharf, 

Valletta 

VLT 2000 

 

İrtibat kişisi: Mr Albert Zammit 

Tel: +356 25685290 

Fax: +356 25685291 

Email: eoricustoms.mfei@gov.mt,  

albert.zammit@gov.mt 

 

 

22.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Tüm ekonomi operatörlerinin VAT‘ta kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bu numara kaydını EORI 

kararları için kullanıyoruz.  

1. Gümrüklerle daha önceden bağlantısı bulunan  ve VAT kayıtlarıyla gümrüklerdeki iş 

kayıtları hala geçerli olan bütün ekonomi operatörleri EORI‘ye otomatik olarak 

kaydediliyorlardı.  

2. Yeni ekonomi operatörlerinin öncelikle VAT Departmanı‘nda kayıt olmaları 

gerekmektedir.  

3.  Ekonomi operatörü daha sonra gümrüklere EORI‘ye kaydolmak için VAT kaydı 

belgesini ve doldurulan EORI başvuru formunu da sunarak başvuruda bulunur. 

4. EORI Kaydı tüm bilgilerin doğru olması durumunda bir iş günü içerisinde hazır 

olacaktır.  

 

 AB ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Özet beyanı arz etmek için: kurye ya da temsilci olmaları beklenmektedir.  

1. Hiçbir ekonomik işin ülke içerisinde yer almadığını söylenebildiği için, VAT kaydının 

yapılmasına gerek yoktur. Ekonomi operatörü gereksinimin özellikle EORI başvuru 

formundan yararlanan özet beyanları sunmak için olduğunu açıklamak zorundadır.  

mailto:eoricustoms.mfei@gov.mt


2. Operatör aynı zamanda gümrüklere kimlik ispatını teslim etmek zorundadır. Bu, ulusal 

makamlardan alınan onay belgesi şeklinde olabilir. Kaydın kişiye özel olduğunu temin 

için daha fazla araştırma yürütülecektir.  

 

Diğer beyan türlerini arz etmek için EORI kaydında aşağıdakiler gerekmektedir.  

1. Operatör VAT yetkilileriyle kayda  geçer. 

2. Operatör EORI kaydı içim gümrüklere başvurur ve bu  Malta Mali Hizmet Makamları‘na 

kaydı sayesinde Malta‘da  yerleşik olduğunu gösterir. 

3. Tüm bilgilerin doğru olması halinde kayıt biriş günü içerisinde yapılacaktır.  

 

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

Ticari olmayan işler yürüten özel kişiler 

Bu amaçla, herkese ortak tahsis edilen numara kullanılır; EORI başvuru formuna gerek 

yoktur.  

Sivil toplum kuruluşları (elçilikler, hayır kurumları, devlet makamları/ bakanlıklar, dernekler, 

STKlar vb.):  

Bunlar EORI‘‘ye ayrı ayrı kaydedilecektir. Direkt olarak gümrüklere başvurmaları yeterlidir. 

EORI numarası ticari operatörler için VAT numarasıyla çok yakın olacaktır fakat haneler 

VAT numaralarıyla ilgisi olmayan 9 sayısıyla başlayacaktır.  

22.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanacak mıdır? 

EVET. 

Ayrı ayrı VAT numarası ya da MT öneki eklenmiş gümrük tahsis numarası. 

22.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

AB dışında yerleşik olan ekonomi operatörü Düzenleme 312/2009 (Madde 4k(3) CCIP) 

yürürlüğe girmeden önce numara tahsis edilmezdi.  

Uygulanmaz. 

22.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

HAYIR, fakat süreci açıklayan basın bültenleri bulunmaktadır. 

Bilgi iş yapan kurumlara gönderiliyor.  

Yukarıda da açıklandığı gibi tüm medyada bulunan basın bültenleri ve yerel gümrük 

portallarıyla birlikte ulusal websitemiz tüm detayları açıkça gösterecektir.  

22.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 



HAYIR.  Bireylere EORI numarası tahsis edilmeyecektir. (bir kerelik ithalatçılar) 

Ticari olmayan işlerde bulunan özel kişiler: 

Bu amaçla, herkese ortak tahsis edilen numara kullanılır; EORI başvuru formuna gerek 

yoktur.  

Sivil toplum kuruluşları (elçilikler, hayır kurumları, devlet makamları/ bakanlıklar, dernekler, 

STKlar vb.):  

Bunlar EORI‘‘ye ayrı ayrı kaydedilecektir. Direkt olarak gümrüklere başvurmaları yeterlidir. 

EORI numarası ticari operatörler için VAT numarasıyla çok yakın olacaktır fakat haneler 

VAT numaralarıyla ilgisi olmayan 9 sayısıyla başlayacaktır.  

22.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir?  

Bu, başvuru sahibinin gereken esaslara uygun olup olmamasına göre değişecektir. Tüm 

bilgilerin doğru olması halinde, bir iş günü yetecektir; fakat bir araştırma ya da soru 

gerekiyorsa kaçınılmaz olarak süreç uzayacaktır.  

23.Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

MT‘de yerleşik ticaret erbapları için EORI numarasının tahsisi için süreç boyunca gerekli olan 

belgeler VAT kayıt belgesi, EORI kayıt formu ve kimlik formudur. İhtiyaç halinde diğer belge ve 

bilgiler istenecektir.  

24.Faydalı Bağlantılar 

URL:   

 www.maltacustoms.gov.mt 

       www.ces.gov.mt/ 

 

 Hollanda 

25.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Belastingdienst/Centrale 

Administratie (B/CA).  

 

Belastingdienst/Centrale Administratie 

Postbus 74 

7300 AB Apeldoorn 

www.Douane.nl 

 

Tel: +31(0)55-577 66 55 

 

26.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

http://www.maltacustoms.gov.mt/
http://www.ces.gov.mt/
http://www.douane.nl/


 Bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Ekonomi operatörleri olarak bilinen kişiler EORI numarası almak için başvuruda bulunmak 

zorunda değillerdir. Operatörlere, Hollanda gümrükleri tarafından otomatik olarak EORI 

numarası tahsis edilecektir.  

Yeni Hollandalı ekonomi operatörleri gümrük yönetmelikleri çerçevesindeki aktivitelere 

başlamadan önce,belirli Hollanda gümrük ofislerine gönderileceklerdir. Bu ofisin adı 

Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA)’dır.  

 AB ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

EORI numarası almak için başvuran üçünü ülke ekonomi operatörleri gümrük yönetmelikleri 

çerçevesindeki aktivitelere başlamadan önce,belirli Hollanda gümrük ofislerine 

gönderileceklerdir. Bu ofisin adı Belastingdienst/Centrale Administratie (B/CA)’dır.  

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

EORI numarası almak için henüz başvuruda bulunmayan yeni Hollandalı ekonomi 

operatörlerine, elektronik gümrük beyannamesinde ilk kez isimleri geçtikten sonra otomatik 

olarak EORI numarası tahsis edilecektir.  

26.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanacak mıdır? 

EVET. 

NL‘deki bir EORI numarası ulusal ekonomi operatörlerimize vergi numarası olarak önceden 

tahsis edilmiştir. NL harflerinin birleşimi ve vergi numarası EORI numarası olarak 

kullanılmaktadır. Eğer vergi numarası 9 rakamdan azsa, bir ya da iki tane sıfırla başlayacaktır.  

26.3.  AB dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET. 

Bkz: 2.2 (NL & vergi numarası)  

26.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

  EVET. 

26.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

EVET. 

26.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir?  

Otomatik olarak tahsis edilen EORI numarası için gereken süre, kabaca EORI veritabanına 

günlük olarak yapılan yüklemelere tekabül etmektedir.  



Elden tahsis edilen EORI numarası için gereken süre henüz bilinmemektedir, çünkü şu anda bu 

süreci organize ediyoruz. 

27.Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

NL sadece iş kaydı belgesini isteyecektir.  

28.Faydalı Bağlantılar 

URL: Hollandaca için: http://www.douane.nl/zakelijk/ecustoms/ 

İngilizce için: http://www.douane.nl/zakelijk/ecustoms/en/ecustoms-34.html#P251_23384 

 

 

 

 Polonya 

29.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Ministerstwo Finansów  

Służba Celna 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Maliye Bakanlığı 

Polonya Gümrük İdaresi 

 

Maliye Bakanlığı 

Ul. Świętokrzyska 12,  

00-916 Warszawa  

 

Tel: + 48 22 694 55 58 

Faks: + 48 22 694 44 41 

Email: Sekretariat.sc@mofnet.gov.pl 

Website:  http://www.mf.gov.pl/?const=2  

 

 

30.EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

EORI numarası yalnızca kayıt için başvuran EO‘lara tahsis edilecektir. Sözümona geçici 

numaralar tahsis edilmeyecektir, örneğin tüm gerekli bilgiyi içeren kayıt/güncelleme için 

tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu teslim edilmeden. Kayıt süreci Polonya‘daki çoğu 

gümrük idarelerinde (46) ve gümrük şubelerinde (200, 60 sınır geçiş noktası dahil) icra edilir. 

Başvurular kağıt üzerinde olmalı ( başlangıçta elektronik başvurular işleme alınmayacak).EO‘nun 

kimliğini (aslı ve tasdikli nüshası) doğrulayan bazı destekleyici evraklar başvuruyla birlikte 

http://www.douane.nl/zakelijk/ecustoms/
http://www.douane.nl/zakelijk/ecustoms/en/ecustoms-34.html#P251_23384
mailto:Sekretariat.sc@mofnet.gov.pl
http://www.mf.gov.pl/?const=2


sunulmalıdırlar. Bu yüzden, EORI numarasının kaydına ve bir takım bilgilerine son şekli 

verilecel ve sağlanan bilgi onaylandıktan sonra CDCO‘ya gönderilecektir. 

AB‘li olmayan ülkelerle etkin şekilde ticaret yapan ve gümrük idarenin güncel kişilerini baz 

alarak tanımlayıcı bilgileri zaten bilinen Polonyalı ekonomi operatörleri, bir başvuru formu beyan 

etmesi gerekmeksizin 1 Temmuz 2009‘dan önce EORI numaralarını edinebilirler. Gümrük 

yetkilileri tarafından otomaik olarak tahsis edilen EORI numaraları bilgisi, 1 Temmuz 2009‘dan 

önce Polonya Maliye Bakanlığı‘nın websitesinde yayınlanacaktır. Bu tüzel kişiler 2009 sonuna 

kadar bilgilerini doğrulamak zorundadırlar ( tüm gerekli bilgiyi içeren kayıt/güncelleme formu 

beyanında bulunarak) 

Aynı başvuru formu kayıttan başka amaçlar için de kullanılabilir: güncelleme/ düzeltme ve veri 

ekleme ya da EORI numarasını iptal etme/silme için. Başvurular gümrük ithalat ya da ihracat 

işlemleri sırasında ya da öncesinde EO ya da onun temsilcisi tarafından teslim edilebilir. 

Başvuruyu teslim eden kişi, pasaportunu, iş kayıt tasdiğini(?) ya da sürücü belgesini göstererek 

kimliğini teyit etmelidir. 

Doğrulama süreci teslim edilen bilginin doğru olmadığını çıkarırsa ya da ulusal veri tabanında 

benzerleri bulunursa EORI numarası  EO‘ya tahsis edilmeyecektir. EO bilgilerini düzeltmek ve 

güncellemek zorundadır. 

Polonya hiçbir geçici numara tahsis etmyecektir. Tüm tahsis edilen numaralar kalıcıdır. Daimi 

kabul edilmiş EORI numaralarının yanında,  tamamlanacak statüsüyler de EORI numarası 

edinmek mümkün olacaktır. Böyle durumlarda EORI numarası tahsisi için kesinlikle gerekli olan 

bilgi zorunludur, örneğin; Polonyalı EO‘lar için ad, adress ve NIP & Regon numaraları fakat 

bilginin gerçek evraklarla doğrulanması gerekir. EORI başvuru formunun teslimi sırasında bilgi 

eksikse, EO‘dan başvuru tesliminden sonraki 30 gün içinde eksik bilgiyi sağlaması istenecektir. 

Bilgi tedarik edilmezse, EORI numarası devre dışı bırakılacaktır. 

 AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

EORI numarası yalnızca kayıt için başvuran EO‘lara tahsis edilecektir. Sözümona geçici 

numaralar tahsis edilmeyecektir, örneğin tüm gerekli bilgiyi içeren kayıt/güncelleme için 

tamamlanmış ve imzalanmış başvuru formu teslim edilmeden. Kayıt süreci Polonya‘daki çoğu 

gümrük idarelerinde (46) ve gümrük şubelerinde (200, 60 sınır geçiş noktası dahil) icra edilir. 

Başvurular kağıt üzerinde olmalı ( başlangıçta elektronik başvurular işleme alınmayacak).EO‘nun 

kimliğini (aslı ve tasdikli nüshası) doğrulayan bazı destekleyici evraklar başvuruyla birlikte 

sunulmalıdırlar. Bu yüzden, EORI numarasının kaydına ve bir takım bilgilerine son şekli 

verilecel ve sağlanan bilgi onaylandıktan sonra CDCO‘ya gönderilecektir. 

Aynı başvuru formu kayıttan başka amaçlar için de kullanılabilir: güncelleme/ düzeltme ve veri 

ekleme ya da EORI numarasını iptal etme/silme için. Başvurular gümrük ithalat ya da ihracat 

işlemleri sırasında ya da öncesinde EO ya da onun temsilcisi tarafından teslim edilebilir. 

Başvuruyu teslim eden kişi, pasaportunu, iş kayıt tasdiğini(?) ya da sürücü belgesini göstererek 

kimliğini teyit etmelidir. 

Doğrulama süreci teslim edilen bilginin doğru olmadığını çıkarırsa ya da ulusal veri tabanında 

benzerleri bulunursa EORI numarası  EO‘ya tahsis edilmeyecektir. EO bilgilerini düzeltmek ve 

güncellemek zorundadır. 

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

İlgili değil. 



30.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

Vatandaşı olan EO‘lar için: PL + NIP harfleri numara ( milli vergi ödeyicilerinin kimlik 

numarası – 10 rakam) + 5 rakam ( REGON numarasının sıfıları ya da soneki ( Milli 

Resmi Firma(?) Kaydı) 

30.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

 

HAYIR. 

Üçüncü ülke EO‘ları için: PL harfleri + EORI sistemi tarafından üretilen kişiye özgü 

ardıl numaral + sonunda ‗Z‘ harfi 

 

30.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR. 

 

Bilgi kampanyası sorumlu yetkililerle yapılan toplantılardan(örneğin; Polonyalı ve Beyaz 

Rusyalı Gümrük Başkanlarının 24 Şubat 2009‘daki bir toplantısı), basın 

konferanslarından ( ve bundan dolayı bilginin medya aracılığıyla aktarılması), bildiri 

dağıtımından ( Polonyaca, İngilizce, Almanca ve Rusça), sınır geçiş noktalarına, gümrük 

idarelerine ve Maliye Bakanlığına afişler yerleştirilmesinden ( Polonyaca, İngilizce, 

Almanca ve Rusça), ve EORI‘ye özel bulunan bir websitesinde gerekli bilgiyi ( 

Polonyaca, İngilizce, Almanca ve Rusça) sağlamaktan oluşur. (+48 22) 694 31 94, or 

(+48 22) 694 30 91 numaralı Varşov gümrüğü yardım hattından ya da diğer herhangi bir 

yerel gümrük yardım hattından (16 bölgenin hepsinde birer tane vardır) ya da 

Informacja.Celna@mofnet.gov.pl. Adresine e-mail atarak da bilgi edinilebilir. 

 

30.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

 

HAYIR. 

 

30.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre 

sonra EORI numarası tahsis edilir?  

 

Tüccardan talebin alınması üzerine EORI numarası tahsis etmenin süreceği tahmini 

zaman mümkün olduğunca kısa olacaktır fakat yine de bilinmemektedir. Sistemin 

etkinliğiyle ilgili faktörlere çoğunlukla aynı anda gerçekleştirilen işlemlerin sayısına ve 

iletişim ağı yoğunluğuna bağlıdır 

 

31.Kayıt sürecinde gereken belgeler 

 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

 

mailto:Informacja.Celna@mofnet.gov.pl


Tamamlanacak olan kayıt için, kayıt süreci sırasında ekonomi operatörü kayıt formunda verilen 

bilgileri teyit edecek belgeleri sunmalıdır, örneğin, EO‘nun adı, adresi, kayıt tarihi, firmanın 

yasal formu, NACE ana iş kodu, VAT numarası, AEO numarası (EO‘nun varsa) ve formu teslim 

eden kişinin kimliği. Yukarıdakiler bir firma kaydının, AEO belgesinin ( mümkünse) ve teslim 

eden kişinin kimlik belgesinin bir kopyasıyla doğrulanabilir. Belgeler orijinal ya da tasdikli nüsha 

olmalıdır. 

AB‘li olmayan ülkelerle etkin şekilde ticaret yapan ve gümrük idarenin güncel kişilerini baz 

alarak tanımlayıcı bilgileri zaten bilinen Polonyalı ekonomi operatörleri, bir başvuru formu beyan 

etmesi gerekmeksizin 1 Temmuz 2009‘dan önce EORI numaralarını edinebilirler. Gümrük 

yetkilileri tarafından otomaik olarak tahsis edilen EORI numaraları bilgisi, 1 Temmuz 2009‘dan 

önce Polonya Maliye Bakanlığı‘nın websitesinde yayınlanacaktır. Bu tüzel kişiler 2009 sonuna 

kadar bilgilerini doğrulamak zorundadırlar ( tüm gerekli bilgiyi içeren kayıt/güncelleme formu 

beyanında bulunarak) 

 

32.Faydalı Bağlantılar 

 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=512&wysw=83&sub=sub14 

 Portekiz 

33.EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Direcção-Geral das 

Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o 

Consumo / Direcção de 

Serviços de Planeamento e 

Organização 

 

Addres: Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo 

Direcção de Serviços de Planeamento e Organização 

Rua terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega 

1149-060 Lisboa, Portugal 

 

Resmi Web Syafası: www.dgaiec.min-financas.pt 

E-mail: dspo-eori@dgaiec.min-financas.pt 

Fax: (+351) 21 8813126 

Tel:  (+351) 21 8814196 

EORI için Portekiz‘de yardım masası noktası:  

DSPO (EORI Yardım Masası): dspo.eori@dgaiec.min-

financas.pt 

 

 

1. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=512&wysw=83&sub=sub14
http://www.dgaiec.min-financas.pt/
mailto:dspo-eori@dgaiec.min-financas.pt
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 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Portekiz’de yerleşik ekonomi operatörleri için EORI numarası PT+ vergi makamlarınca daha 

önceden onaylanmış vergi numarası olacaktır. Böylece kayıt süreci tamamen otomatik olacaktır.  

EORI numarası olarak zaten var olan bir numarayı kullanacağımız için, PT gümrük idaresi 

tarafından önceden tanınan işletmeler için  EORI numarası almak için başvuruda bulunmak 

gerekli değildir. Onlara otomatik olarak EORI numarası tahsis edilecektir. Bununla birlikte, PT 

ekonomi operatörleri, elektronik beyanlar için resmi websitesindeki tahsisli sayfayı kullanarak 

basıma rıza gösterme gibi isteğe bağlı bilgilerin eklenmesi için çağırılacaklardır.  

Yeni ekonomi operatörleri (PT‘de yerleşik olan ya da PT‘de  daimi temsilciliğe sahip olan), 

gümrük beyannamesinde ya da EORI numarası gerektiren diğer gümrük işlemlerinde ihtiyaç 

duyulan diğer gümrük belgelerinde vergi numaralarını kullandıkları için , ekonomi operatörleri 

yasal gereksinimleri çeşitli beyan sistemleri sayesinde otomatik olarak açılan vergi veri tabanı 

arayüzü yoluyla karşıladıkları zaman (vergi ödeyen tüzel ya da gerçek kişi olma gibi)  onlara 

hemen EORI numarası tahsis etmeye ve bunu kaydetmeye niyetliyiz. Böylece, eğer hala vergi 

numaraları yoksa (NIF), NIF tahsisinden sorumlu PT yetkililerinden acilen vergi numarası 

edinmeleri gerekmektedir. PT EORI veri tabanına girilen her türlü yeni bilgi, yeni bir fırsatta aynı 

gün içerisinde EC‘nin merkezi veri tabanına ihraç edilecektir.  

 AB ‗de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Topluluk ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri kayıt için, elektronik beyanlar için 

kullanılan resmi websitesindeki tahsisli sayfayı ya da websitesinden indirilerek elde doldurulup 

posta yoluyla EORI numarası tahsisinden sorumlu yetkiliye posta yoluyla teslim edilebilir. Her 

iki durumda da kimlik bilgileri, hukuki durumu sağlayan resmi belgeleri sunmak, EORI numarası 

tahsis edilmeden önce kimlik bilgilerini teyit etmek için önemlidir.  

Topluluk ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için EORI numarası PT+ ilgili 

operatörün ISO ülke kodunu takiben sonuncusu kontrol hanesi olan ardışık 7 haneli numara 

olacaktır. Bu kayıt süreci, destekleyici belgeler tedarik edildiğinde en az 24 saat alacaktır.  

2.2. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

EVET. 

Yukarıda da açıklandığı gibi, PT EORI numarası, ülke kodunu takiben dokuz haneli vergi 

numarası olacaktır(NIF). 

Örnek: PT 123456789 

2.3.Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

HAYIR. 

2.4.Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası olarak 

kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

Sadece Topluluk üyesi ülkelerde yerleşik ekonomi operatörleri için EVET. 



Portekiz‘de yerleşik ekonomi operatörleri için, EORI numarası önceden tahsis edilen bir 

numara olduğundan ve önceden gümrük beyanlarında kullanıldığından,yeni sistemi,  

uygulanan EORI numara taslağını ve beynanat sistemlerinde EORI numarası etkisini 

kamulaştırmak için websitemizi,seminerleri ve tezkereleri kullanacağız. 

2.5.Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI numarası 

tahsis edilecek mi? 

HAYIR. 

2.6.Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

Bu soru yukarıda kısmen cevaplanmıştır. Ekonomi operatörü önceden vergi dairesinde kayıtlı 

ise EORI numarası almak için bekleme süreci yoktur. EORI kaydı vergi sistemlerinden 

gerekli bilgi otomatik olarak çıkarılarak yapılır. EORI kaydı merkezi sisteme aynı gün 

içerisinde ihraç edilir. Portekiz yasalarına göre, ekonomi operatörü vergi dairesine kayıtlı 

değilse ya da iş kaydı yoksa gümrük kararları dolayısıyla yetkili bir ekonomi operatörü 

sayılmamaktadır.  

AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için, bu süre değişebilir ve süre; posta yoluyla 

gönderilen destekleyici blgelerle birlikte gelen başvuruyu almak için geçen süreye vekontrol 

edilmesi gereken işin geçerliğiyle meşruiyetine  bağlı olacaktır. 

3.Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Gerçek kişiler için pasaport ya da kimlik belgesi. 

Tüzel kişiler için iş kaydı ve menşe ülkesinin Vergilendirme Hizmetleri‘nden alınacak 

belgeler. 

4. Faydalı Bağlantılar 

 

URL: www.dgaiec.min-financas.pt  

Haberler, genel bilgi ve kanun 

  URL: http://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp 

 PT  gümrükleri elektronik beyanları için resmi web sitesi: 

 AB’de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için EORI kaydı ve formlar 

 Ulusal ekonomi operatörleri için EORI hakkında ek bilgi formları 

 

 Romanya 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Autoritatea Nationala a 

Vamilor 

Autoritatea Nationala a Vamilor 

http://www.dgaiec.min-financas.pt/
http://www.e-financas.gov.pt/de/jsp-dgaiec/main.jsp


Ulusal Gümrük Makamı Adresa: Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,  

Bucuresti, cod postal 010144 

 

Tel/faks: (0040) 213 108 552 

E-mail: eori_aeo_helpdesk@customs.ro 

Açılış saatleri: 09.00-16.00 

Çalışma günleri: Resmi tatil günleri hariç pazartesiden cumaya 

Site: www.customs.ro 

 

Ulusal Gümrük Makamı 

Adres: 13 Matei Millo Street , district.1, Bucharest, cod 010144 

Tel and faks: (0040) 213 108 552 

Email adresi: eori_aeo_helpdesk@customs.ro 

Açılış saatleri: 09.00-16.00 

Çalışma günleri: Resmi tatil günleri hariç pazartesiden cumaya 

Web site: www.customs.ro 

 

 

2. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1. EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

EORI numarası tahsisi için, ekonomi operatörleri, Ulusal Gümrük Makamı‘nın www.custosm.ro 

websitesinde e-customs bölümü, EORI, Computerised system altbölümü seçilip EORI-RO 

başvurusu kullanılarak bir başvuru formu doldurmalıdırlar. 

Başvuru, ikametgah için Vergi ve Gümrük İşlemleri Yerel Müdürlüğünde başvuru sahipi 

tarafından imzalanıp damgalandıktan sonra EORI-RO‘da kayıt altına alınır, daha sonra yazdırılır 

ve beyanatta bulunulur. 

Genel müdürlüğü Romanya‘da olan ekonomi operatörleri aşağıdaki evrakların kopyalarıyla 

başvurularını teslim etmelidirler: 

a) Ulusal Ticaret Kaydı Ofisi‘nden verilmiş kayıt belgesi; 

b) Kamu Maliyesi Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü şekilde verilen VAT amaçlarıyla 

ilgili kayıt belgesi 

c) Uygun görülen şekilde mali ikametgah, bu mevcut belgede belirtileni karşılamazsa, Var 

olan genel müdürlüğü bildiren evraklar (?) 

mailto:eori_aeo_helpdesk@customs.ro
http://www.customs.ro/
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Destekleyici evraklarla başvurudaki bilgilerin sağlaması yapıldıktan sonra, Vergi ve Gümrük 

İşlemleri Yerel Müdürlüğü, EORI numarasını tahsis eder ve başvuruda verilen e-mail adresine 

EORI numarası tahsisini EORI-RO aracılığıyla bildirir. 

EORI numarasının biçimi şöyledir: ROX……..X, X……..X olan yerler vergi kayıt kodu (?) ya 

da tek tanımlama kodundan oluşan 15 karaktere kadar olan abecesayısal  bir seridir. 

 AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

EORI numarası tahsisi için, ekonomi operatörleri, Ulusal Gümrük Makamı‘nın www.custosm.ro 

websitesinde e-customs bölümü, EORI, Computerised system altbölümü seçilip EORI-RO 

başvurusu kullanılarak bir başvuru formu doldurmalıdırlar. 

Başvuru, 

- ikametgah için Komisyon Tüzüğünün 41(3) maddesinde öngörüldüğü gibi faaliyetlerin 

yürütüldüğü Vergi ve Gümrük İşlemleri Yerel Müdürlüğünde, ya da 

- uluslararası karayolu taşımacılığı (TIR) karnesi sahipleri için sınır gümrük ofisinde, 

başvuru sahipi tarafından imzalanıp damgalandıktan sonra EORI-RO‘da kayıt altına alınır, daha 

sonra yazdırılır ve beyanatta bulunulur. 

EORI numarası için başvuruya şu belgeler eşlik eder: 

a) Üçüncü ülkedeki uzman yetkili tarafından verilen kayıt belgesinin bir kopyası; 

b) Üçüncü ülkedeki uzman yetkili tarafından uygun görüldüğü şekilde verilen VAT 

amaçları için kayıt belgesinin bir kopyası; 

c) Mevcut genel müdürlük ya da mali ikametgah,uygun görüldüğü şekilde, üçüncü ülkedeki 

uzman yetkili tarafından verilen kayıt belgesinde belirtilene karşılık gelmezse, 6 aydan 

eski olmayan orijinal ya da yasal kopyası. 

TIR karnesi sahipleri için, EORI numarası başvurusu sınır gümrük ofisinde beyan edilir 

ve aşağıdaki belgeler eşlik eder: 

a) TIR karnesi sahiplerini tanımlayıcı bilgiyi içeren damgalı TIR karnesinin kapağının 

bir kopyası, 

b) Araç sürücüsünün pasaportunun bir kopyası. 

Destekleyici evraklarla başvurudaki bilgilerin sağlaması yapıldıktan sonra, Vergi ve Gümrük 

İşlemleri Yerel Müdürlüğü, EORI numarasını tahsis eder ve başvuruda verilen e-mail adresine 

EORI numarası tahsisini EORI-RO aracılığıyla bildirir. 

EORI numarasının biçimi şöyledir: ROX……..X, X……..X olan yerler tanımlayıcı kodu ya da 

VAT amaçları için kayıt kodunu takiben EORI numarası edinmek isteyen kişinin ikamet ettiği 

ülkenin 2 haneli ISO alfa ülke kodundan oluşan 15 karaktere kadar olan abecesayısal bir seridir. 

TIR karnesi sahipleri için, EORI numarasının biçimi şöyledir: ROTZZZX…...X,: 

- ―T‖ harfi, TIR karnelerinin kapağı altındaki Uluslar arası Mal Taşıma Gümrük 

Konvansiyonu‘nu altında TIR idaresi için yetkilendirilen ekonomi operatörleri için olan 

belirteci temsil eder; 

- ‗ZZZ‘, TIR karnesi sahibinin TIR idaresi için yetkilendirildiği ulusal tekellüf birliğinin 3 

haneli rakam şifresini temsil eder; 

- ‗X……X‘, ulusal tekellüf birliği tarafından tahsis edilen TIR karnesi sahibinin 

numarasını temsil eder. ( en fazla 10 haneli) 

http://www.custosm.ro/


 

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

2454/93 no‘lu Komisyon Tüzüğü‘nün (EEC) 41(5)(a) ve 41(4)(b) maddeleriyle 

uyumluysa, EORI numaraları ekonomi operatörlerinden başka kişilere de tahsis edilir. 

Ekonomi operatörleri için de prosedür aynıdır. 

2.2 Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) 

nolu karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını 

EORI numarası olarak kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

 

Ulusal  Ticaret Kaydı Ofisi tarafından tahsis edilen kayıt numarası EORI numarasının 

yapısındadır. 

 

2.3  Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) 

nolu karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını 

EORI numarası olarak kullanabilecek midir? 

 

EVET. 

Ulusal Ticaret Kaydı Ofisi tarafından tahsis edilen kayıt numarası kullanılır, ya da, TIR 

karnesi sahipliği durumunda, damgadaki numara TIR karnesine uygulanır. 

 

2.4 Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI 

numarası olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek 

bilgilendirilecekler mi? 

 

Diğer yollar kullanılır: EORI numarası bildirimi ulusal başvuru aracılığıyla gönderilir. 

 

2.5 Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca 

EORI numarası tahsis edilecek mi? 

 

EVET. 

 

2.6 Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar 

süre sonra EORI numarası tahsis edilir?  

 

Yaklaşık 2 gün. 

 

3 Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Yukarıdaki 2.1.‘e bakınız. 

4 Faydalı Bağlantılar 

 

URL: http://www.customs.ro/ro/e-customs/eori.aspx. 

http://www.customs.ro/ro/e-customs/eori.aspx


 

 

 

 

 

 

 İsveç 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Tullverket (İsveç 

Gümrüğü)  

Adres: P.O. Box 12854,  

SE-112 98 STOCKHOLM  

  

Tel: +46 771 520 520   

E-mail: eh.kcfo.tillstand@tullverket.se   

Website: www.tullverket.se  

 

 

2. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

İsveç gümrüğü tarafından verilen bir yetkisi bulunan İsveçte yerleşik olan ekonomik 

operatörleri Müşteri İdare Sistemimizde (?) (client management system)  zaten kayıtlıdır 

ve otomatik olarak bir EORI numarası alacaktır. Kurumsal ve kişisel kimlik 

numaralarında olduğu gibi EORI numarası SE + 10 rakamdır. (örneğin SE5561231234). 

EORI numarasına ihtiyaç duyan diğer ekonomi operatörleri bunun için başvurmak 

zorundadır. Müşteri İdare Sistemimize numaralarını girdiğimizde EORI numaralarını 

alacaklar. Başvuru formu aşağıdaki web sayfasında bulunmaktadır:  

http://www.tullverket.se/sokordao/e/economicoperatorregistrationandidentificationeori/a

nsokanomeorinummer 

 AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri EORI numarası için başvurabilirler. Onları 

Müşteri İdare Sistemimize kaydediyoruz ve daha sonra onlara EORI numaralarını 

gönderiyoruz. Başvuru formu aşağıdaki web sayfasında bulunmaktadır: 

http://www.tullverket.se/sokordao/e/economicoperatorregistrationandidentificationeori/a

nsokanomeorinummer 

 İlgiliyse: yukarıda listelenenden başka kişiler için; 

http://www.tullverket.se/
http://www.tullverket.se/sokordao/e/economicoperatorregistrationandidentificationeori/ansokanomeorinummer
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Gerçek kişi EORI numarası için başvuru formunu yetkilendirme başvurusuyla birlikte 

gönderebilir. 

Başvuru formu aşağıdaki web sayfasında bulunmaktadır: 

http://www.tullverket.se/sokordao/e/economicoperatorregistrationandidentificationeori/ansokano

meorinummer 

2.2 Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) 

nolu karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını 

EORI numarası olarak kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

 

2.3 Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) 

nolu karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını 

EORI numarası olarak kullanabilecek midir? 

 

HAYIR. 

 

2.4 Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI 

numarası olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek 

bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR. 

www.tullverket.se    sitesi üzerinden bilgi verilir. EORI‘yi seçiniz. 

 

2.5 Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca 

EORI numarası tahsis edilecek mi? 

 

Yetkilendirme için başvuran gerçek kişilerse EVET. 

 

2.6 Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar 

süre sonra EORI numarası tahsis edilir?  

 

Amacımız bir başvuruyu ele almak ve 24 saat içinde operatörü kaydetmek. 

 

3 Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

AB dışındaki ülkelerden olan tüzel kişiler, işletme kaydından bir belge sunmak zorundadırlar. 

Belge 6 aydan eski olmamalıdır. 

4 Faydalı Bağlantılar 

 

URL: www.tullverket.se  EORI’yi seçiniz. 

 

 

http://www.tullverket.se/sokordao/e/economicoperatorregistrationandidentificationeori/ansokanomeorinummer
http://www.tullverket.se/sokordao/e/economicoperatorregistrationandidentificationeori/ansokanomeorinummer
http://www.tullverket.se/
http://www.tullverket.se/


 Slovenya 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Ministrstvo za finance 

Carinska uprava 

Republike Slovenije 

 

Maliye Bakanlığı 

 Slovenya Cumhuriyeti 

Gümrük İdareleri 

Carinski urad Jesenice 

Center za TARIC in kvote 

Spodnji Plavž 6c 

SI — 4270 Jesenice 

 

Tel: +386 4 297 44 70 

Faks: +386 4 297 44 72 

E-mail:  eori.curs@gov.si 

Website: http://www.carina.gov.si 

 

 

2. EORI numarası tahsis etmek için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Sl, CCIP‘nin 4k(3) maddesini uygulayacaktır. (?) Örneğin biz yerleşik kişiler ve ekonomi 

operatörleri için kimlik numarası olarak vergi numarası kullanacağız: 

Sl ekonomi operatörleri için EORI numarası (an10): Sl + vergi no (n8) 

Sl gerçek kişiler için EORI numarası (an11): Sl + vergi no (n8) + O (a1) 

Aynı durum şu andaki gibi uygulanacaktır. ( Sl operatörleri ya da yerleşik kişiler için değişiklik 

yok) onların EORI numarası için başvuruda bulunmalarına gerek yok.  

Tüm Sl operatörleri , Vergi Kaydı kapsamında kayıt altına alınmıştır ve her birinin kişiye özel 

vergi numaraları bulunmaktadır. Gümrük yetkilileri, tüm Sl şahısları için ―Vergi Dairesi ve 

Gümrük Dairesi arasındaki Anlaşma‖da tanımlanan bilgi paketine erişebilirler. Bu bilgi paketi, 

elektronik ortamda gümrük IT sistemlerine-―CROS‖ kaydı içerisinde- günlük olarak gönderilir. 

EORI numarası almak için ‗SEROS‘ adlı başka bir kayıt bulunmaktadır. CPT merkezi veri 

tabanına ilk yüklemeyi yapmak için, 1 Nisan 2004 tarihli gümrük yönetmeliğince belirlenmiş 

aktivitelerde yer alan Sl operatörleri (gerçek kişiler değil), EORI bilgi paketiyle birlikte 

CROS‘tan SEROS‘a transfer edilecek,daha sonra merkezi veri tabanına gönderilecektir. İlk 

yüklemeden sonra: SEROS‘ta bulunmayan bir Sl operatörü Sl beyanında görüldüğünde, 

CROS‘tan SEROS‘a ve SEROS‘tan merkezi veri tabanına otomatik olarak geçecektir. Sl 

operatörleri için ikinci bir olasılık da web başvurusu ya da gümrük ofisi yoluyla sözde ―kendini 

harekete geçirme‖ (self activation???) olacaktır. Web başvurusu aynı zamanda webdeki kişisel 

bilgilerin saklı tutulmasına izin vermek ve iletişim bilgilerini ilave etmek için de kullanılacaktır.  

mailto:eori.curs@gov.si
http://www.carina.gov.si/


 AB‘de yerleşik olmayan ekonomi operatörleri  

Kayıtta oluşan ya da istenilen bilgi  

 EORI numarası 

 İsim  

 İkametgah adresi 

 Yerleşim tarihi 

 Şahıs türü 

 Üçüncü bir ülkede uzman yetkililer tarafından gümrüğe bağlı sebepler 

dolayısıyla ilgili kişiye tahsis edilen kimlik numarası (ları)nın verildiği yer (?) 

 Kişisel bilgileri gizlemeye yönelik izin (verildiği takdirde) 

 İletişim bilgileri 

 Kayıt tarihi 

 EORI numarasının geçersiz olacağı tarih 

Kayıt için gereken belgeler (lütfen madde 3‘e bakınız) EORI numarasını tahsisten sorumlu 

yetkiliye gönderilecektir. Eğer operatör, beyanatta bulunduğu süre içerisinde kayıt edilmemişse, 

ona ilgili beyanı için sahte bir geçici belge vereceğiz (SIA 33333333). EORI numarası 

mecburiyse operatörün en azından ismi ve ikametgah belgesini içeren belgelere sahip olduğunu 

düşünerek ona sınırlı kullanım süresi olan bir EORI numarası tahsis edeceğiz. Aynı zamanda, 

kesin kayıt için gereken talimatlar da operatöre sağlanacaktır.  

Sınırlı kullanım süresi olan kayıtlar bütün gümrük ofislerinde yapılabilir; fakat kesin kayıt sadece 

bir gümrük ofisinde yapılmaktadır.  

AB ülkelerinde yerleşik olmayan operatörler için EORI numarası yapısı: 

Sl + 3.ülke kodu+gümrük kayıt ofisi kodu (an6) + (an7) kodu  

 Eğer gerekliyse: yukarıda listelenenlerin dışındaki şahıslar 

Üçüncü ülkelerde daimi ikametgahı olan gerçek kişiler kayıt edilmeyecektir. Bu durumda sahte 

bir geçici belge numarası kullancağız. (SIA 11111111) 

2.2.  Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

       EVET.  

 Vergi numarası Sl operatörlerine özgü bir belirleyici unsur olarak kullanılacaktır.  

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanabilecek midir? 

 

HAYIR. 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası olarak 

kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

HAYIR. 

Slovenya‘da SI şahıslarına özgür bir belirleyici unsur olarak vergi numarasının 

kullanımı, SAD için milli yasal hükümler kapsamına ilave edilecektir. Bilgiler aynı 

zamanda ulusal web sitesinde de mevcut olacaktır. 



 

2.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI numarası 

tahsis edilecek mi? 

SI gerçek kişileri için EVET. 

 

2.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

 

Sl şahısları için bu süreç otomatik olacaktır. Diğer şahıslar için bu süre başvuru sahibi 

verilerinin kalitesine bağlı olacaktır. Eğer tüm belge ve bilgiler teslim edilirse, kayıt 

sürecinin bir ya da birkaç gün içinde bitmesi beklenir (talep sayısına göre) 

 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Sl şahısları için bu süreç otomatik olacaktır. (belgeye gerek yok). 

Üçüncü ülkelerde daimi ikametgahı olan gerçek kişiler kayıt edilmeyecektir. Bu durumda 

sahte bir geçici belge numarası kullancağız. (SIA 11111111). 

 

Topluluğun gümrük bölgelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri 

Kayıtta oluşan ya da istenilen bilgi  

 EORI numarası 

 İsim  

 İkametgah adresi 

 Yerleşim tarihi 

 Şahıs türü 

 Üçüncü bir ülkede uzman yetkililer tarafından gümrüğe bağlı sebepler 

dolayısıyla ilgili kişiye tahsis edilen kimlik numarası (ları)nın verildiği yer (?) 

 Kişisel bilgileri gizlemeye yönelik izin (verildiği takdirde) 

 İletişim bilgileri 

 Kayıt tarihi 

 EORI numarasının geçersiz olacağı tarih 

Gerekli belgeler:  

 Uzman yetkililerden alınacak orijinal belgeler ve ismi, adresi, ikametgah tarihini, 

şahıs türünü doğrulayan evrakların İngilizceye resmi çevirileri 

 Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması‘nın yürürlükte olduğu 3. Bir ülkedeki uzman 

yetkililer tarafından gümrükle kararlarından dolayı kişiye tahsis edilen kimlik 

numarası (ları) hakkındaki veriyi içeren belge. 

 Kişisel bilgileri gizlemeye yönelik yazılı izin (verildiği takdirde) 

 Yazılı iletişim bilgileri 

 

4. Faydalı Bağlantılar 

 

URL: http://www.carina.gov.si



 

 

 

 



 

 Slovakya 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

Colná správa Slovenskej 

Republiky 

Colné riaditeľstvo SR 

 

EN — Gümrük İdaresi 

Slovak Cumhuriyeti 

Gümrük Müdürlüğü 

 

Mierová 23 

815 23 Bratislava 

Slovakia 

 

Tel: +421 2 48273 265, (-202) or  (-260) 

Info.crsr@colnasprava.sk 

Website: www.colnasprava.sk 

 

 

2. EORI numarası tahsisi için ulusal prosedür(ler) 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

Slovakya‘da EORI‘nin yürürlüğe konması mevcut olan Gümrük Müşterileri Kayıt Merkezinin (?) 

yerini alacaktır. Gümrük Müşterileri Kayıt Merkezinde kayıtlı olan Slovakya‘daki ekonomi 

operatörleri kendilerine tahsis edilen EORI numarasını doğrulayan belge ve kayıt formuyla tüm 

AB ülkelerinde kullanılan EORI numarası hakkındaki bilgi paketini alacaklar. Kayıt formu ise 

istenen gerekli bilgilerle geri gönderilmelidir. 

Daha önce Gümrük Müşterileri Kayıt Merkezine kayıt olmamış Slovakya‘da yerleşik ekonomi 

operatörleri başvuru formunu doldurarak EORI‘ye başvurabilecekler. Ekonomi operatöleri 24 

saat içerisinde kayıt altına alınacaklardır. 

 AB ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

AB ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri daha önceden ya da ilk çalışmaları (? 

operation) sırasında bir başvuru formu doldurarak EORI başvurusu yapabileceklerdir. Ekonomi 

operatöleri 24 saat içerisinde kayıt altına alınacaklardır. 

2.2.  Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu karar 

yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası olarak 

kullanacak mıdır? 

 

EVET. 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

 

HAYIR. 

mailto:Info.crsr@colnasprava.sk
http://www.colnasprava.sk/


 

2.4. Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

 

EVET. 

 

2.5. Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

 

HAYIR. 

 

2.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir?  

 

24 saat içinde 

 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

Ekonomi operatörlerinin sadece kayıt formu doldurmaları gerekmektedir. Başka evraklar 

gerekli değildir. 

4. Faydalı Bağlantılar 

 URL: www.colnasprava.sk



 Birleşik Krallık 

1. EORI numarası tahsis etmeden sorumlu yetkili(ler) 

HM Gümrük Gelir İdaresi  

(HMRC)  

 

HM Gümrük Gelir İdaresi 

Adres:  EORI Team ,  

HMRC, 13
th
 Floor South, Government Buildings,  

Ty Glas, Llanishen, Cardiff CF14 5ZN 

 

Tel: National Advice Service 0845 010 9000 

Email:  turn@hmrc.gsi.gov.uk  ( yalnızca EORI başvuruları) 

Email: eori.custom&intl@hmrc.gsi.gov.uk     (yalnızca EORI 

sorgulamaları) 

 

Açılış Saatleri:  8.30 am to 15.30 pm 

Çalışma Günleri: Monday — Cuma hariç milli tatiller. 

EORI Scheme Home Page 

 

2. EORI numarası tahsisi için ulusal prosedür(ler) 

 

2.1.EORI kayıt sürecinin tanımlanması: 

 bu ülkedeki yerleşik ekonomi operatörleri için; 

 

Tüm yeni ekonomi operatörleri EORI‘ye kayıt olmak için elektronik (Form C220 

electronic application) ya da basılı kopya (Form C220A) şeklinde başvuru formunu 

teslim etmek zorundadırlar. 

Form 3 bölümden oluşur. B bölümü yalnızca Birleşik Krallık‘ta VAT‘a kayıtlı olmayan 

ya da AB ülkelerinde yerleşik olmayan başvuru sahipleri tarafından doldurulması 

gerekirken A VE C bölümleri tüm başvuru sahipleri tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. 

B bölümü başvuru sahiplerinden belgeleyici evrakları sağlamasını talep eder. Sağlanması 

gereken belgeleyici evraklar farklı başvuru sahiplerine göre çeşitlilik gösterir. (örneğin, 

ithalatçı, ihracatçı vb.). Lütfen aşağıdaki (3)‘e bakınız. 

 

Elektronik Başvurular 

Başvuru sahiplerinin başvuru formunu (Form C220 electronic application) Word belgesi 

olarak indirip kaydetmeleri ve talep edilen şekilde formu doldurmaları gereklidir. Daha 

sonra B bölümünü tamamlamışlarsa, taratılmış belgeleyici evraklarla tamamlanmış 

başvuru turn@hmrc.gsi.gov.uk adresindeki EORI kayıt ekibimize e-mail yoluyla 

göndermeleri gerekecektir. 

 

mailto:turn@hmrc.gsi.gov.uk
mailto:eori.custom&intl@hmrc.gsi.gov.uk
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028517&propertyType=document
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029340&propertyType=document
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029340&propertyType=document
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029340&propertyType=document
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029338&propertyType=document
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029340&propertyType=document
mailto:turn@hmrc.gsi.gov.uk


Lütfen Dikkat:  HMRC fakslanmış ya da çıktısı alınmış belgeleyici evrakları elektronik 

başvurularda kabul etmeyecektir. 

 

Basılı kopya başvuruları 

Başvuru sahiplerinin başvuru formunun (Form C220A)çıktısını alması ya da 

0845 010 9000  no‘lu Ulusal Danışma Servisini arayarak bir form edinmesi 

gerekmektedir. Formu tamamlamalı ve  B bölümünü tamamlamışlarsa belgeleyici 

evrakların basılı kopyalarıyla birlikte aşağıda adresi bulunan EORI kayıt ekibimize 

postayla göndermelidirler. 

 

 HM Gümrük Gelir İdaresi 

 EORI Team 

 13
th
 Floor South 

 Government Buildings 

 Ty Glas 

 Llanishen 

 Cardiff  

 CF14 5ZN 

 AB ülkelerinde yerleşik olmayan ekonomi operatörleri için; 

Yukarı bakınız. 

a. Bu ülkede yerleşik olan ekonomi operatör, 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) 

nolu karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını 

EORI numarası olarak kullanacak mıdır? 

EVET. 

EORI, Birleşik Krallık‘taki TURN sisteminin yerini alacaktır. Hem EORI hem de TURN 

Birleşik Krallık VAT kayıtlı ekonomi operatörleri için VAT kayıt numaraları temellidir. 

AB ülkelerinde yerleşik olmayan operatörlerin yanında VAT‘a kayıtlı olmayan Birleşik 

Krallık‘taki ekonomi operatörleri için TURN/EORI numarasını ortaya çıkaran da VAT 

sistemidir. Ekonomi operatörü son iki yıl içinde TURN numarasını kullanmışsa ve tüzel 

kişiyse, Birleşik Krallık gümrüğü, ekonomi operatörünün başvurmadan otomatik olarak 

EORI numarası alacağını bildirdi. Çoğu durumlarda EORI numarası TURN‘un aynısı 

olacaktır. 

2.3. Ab dışında yerleşik olan ekonomi operatörü 312/2009 (Art. 4k(3) CCIP) nolu 

karar yürürlüğe girmeden önce kendisine verilen kimlik numarasını EORI numarası 

olarak kullanabilecek midir? 

EVET. 

 

Lütfen yukarıdaki 2.2‘ye bakınız. 

 

2.4.  Bütün ekonomi operatörleri, hangi güncel kimlik numaralarının EORI numarası 

olarak kullanmaları gerektiği konusunda tek tek bilgilendirilecekler mi? 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_029338&propertyType=document


 

EVET. 

 

Nisan/Mayıs 2009‘da, Birleşik Krallık gümrüğü, son 2 yılda TURN‘lerini kullanan 

tüm hak kazanan ekonomi operatörlerine yeni EORI numarasını bildirdi. 

Ocak/Şubat‘ta, gümrük, tüzel kişiler olmayan operatörlere EORI numarası için 

değerlendirilmeyeceğini ve yerine ana şirketin başvurmasının gerekeceğini bildirdi. 

 

2.5.  Ekonomik operatörler dışındaki şahıslara 4l(4)CCIP maddesi uyarınca EORI 

numarası tahsis edilecek mi? 

 

EVET. 

 

Birleşik Krallık, EORI için gümrük faaliyetlerinde yer alan bireyleri ve ekonomi 

operatörlerini kaydedecektir. 

 

2.6. Yeni kayıt süreci: ilgili ticaret erbabının talebinin alınmasından ne kadar süre sonra 

EORI numarası tahsis edilir? 

 

Nisan 2009 başında ve başvuru akını beklediğimiz zamanlarda 72 saat bulabildiği 

halde ,başvuru sahipleri genellikle 1 iş günü içerisinde işlemden geçirilecektir. 

Bilgileri Komisyona ve Birleşik Krallık gümrük sistemine (CHIEF) yüklemek birkaç 

gün daha alacaktır. 

 

3. Kayıt sürecinde gereken belgeler 

 

Ekonomi operatörü EORI numarası tahsis ettirmek için kayıt sürecinde hangi belgeleri 

sunmalıdır? 

B bölümünü tamamlayan başvuru sahipleri için: 

Kişiler/özel bireyler- başvuru sahibinin pasaport/seyahat vizesi/kimlik kartının birer kopyası. 

İşletmeler-  AB ülkeleri içinde veya dışında bir devlet dairesi/resmi kuruluş, Ticaret Odası vb. 

tarafından bildirilen firmanız hakkında tanımlayıcı bilgi sağlayan resmi bir belgenin kopyası. 

İthalatçılar- Alış faturası, kargo faturası/havayolu faturası ve ithalat sevkiyatıyla ilgili sigorta 

belgeleri 

İhracatçılar- Satış faturası/ muhteviyat listesi ve ihracat sevkiyatıyla ilgili sigorta belgeleri. 

 

4. Faydalı Bağlantılar 

EORI Scheme Home Page 

URL: 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=tr

ue&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028517&propertyType=do

cument 

 

 

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028517&propertyType=document
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