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1. EORI taloudellisten toimijoiden rekisteröinti
EORI (Economic Operators´ Registration and Identification) on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden
rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Taloudellisten toimijoiden rekisteröimisestä on säädetty Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 952/2013 (julkaistu EUVL L 269, 10.10.2013)
EORI -rekisteröinti tarkoittaa sitä, että valtuutettu viranomainen myöntää taloudelliselle toimijalle luvan käyttää yhtä
tunnistetta asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI -numeroa käytetään koko
yhteisön tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoimintansa puolesta harjoittavat yhteisön
tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta.
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Hakeutumisessa huomioitavat säännöt



Suomenkielistä EORI -hakemuslomaketta voi käyttää vain Suomeen sijoittautunut yritys tai yhteisö, jolla on
Y-tunnus ja on Suomen lainsäädännön mukaan oikeustoimikelpoinen



Tulli ottaa käsittelyyn vain sellaisen EORI -hakemuksen, johon on täytetty vähintään kaikki pakollisiksi
merkityt tiedot. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *



Lomakkeen tekstikentissä tulee käyttää ainoastaan latinalaisia aakkosia

Lomake toimitetaan sähköisesti täytettynä liitetiedostona osoitteeseen th.eori@tulli.fi
Kun Tulli on onnistuneesti vastaanottanut viestin, lähettäjän sähköpostiin toimitetaan automaattinen kuittaus.
Kun Tulli on suorittanut rekisteröinnin, hakijalle toimitetaan ilmoitus onnistuneesta rekisteröinnistä hakijan
ilmoittamaan EORI -yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Muussa tapauksessa Tulli ottaa sähköpostitse
yhteyttä ilmoitettuun EORI -yhdyshenkilöön. Huomioittehan, että EORI -numeroa voi käyttää tulli-ilmoituksilla vasta
sen jälkeen, kun rekisteröinti-ilmoitus on vastaanotettu.
Hakemuslomakkeen käsittelyaika on Tullissa normaalitilanteissa enintään kaksi työpäivää.

3. Lisätietoa ja EORI -tietojen tarkistamien Internetistä
Oman yrityksen tai yhteisön EORI -tietoja voi tarkistaa Internetistä Europa -sivustoilla olevan julkisen palvelun
kautta. Palvelussa käytetään hakukriteerinä EORI -numeroa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=fi&Screen=0
Lisätietoja EORI -rekisteröitymisestä saatte tullineuvonnasta puh. 0295 5200 (vaihde).
Kysymyksiä voi myös osoittaa Tullin EORI -palvelupisteelle sähköpostitse: th.eori@tulli.fi
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Kenttä

Ohje

Päiväys

Kenttään täytetään päivä, jolloin lomake on täytetty

Yrityksen täydellinen nimi

Kenttään täytetään EORI -numeroa hakevan yrityksen tai yhteisön
täydellinen nimi sellaisena, kuin se on kaupparekisteriin rekisteröity. Kenttä
on pakollinen.

Postiosoite

Kenttään täytetään se EORI -numeroa hakevan yrityksen tai yhteisön
osoite, johon yrityksen posti halutaan lähetettävän. Kenttä on pakollinen.

Y-tunnus

Y-tunnus, eli yritys- ja yhteisötunnus, on yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen
käytetty, viranomaisten myöntämä tunnus. Y-tunnuksia hallinnoidaan
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja verohallinnon yhteisesti
ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ). Y-tunnuksessa on
seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki (esim. 1234567-8). Kenttä
on pakollinen.

VAT -numero

Arvonlisäverovelvollisuuden osoittava VAT- tai alv -numero muodostuu
maatunnuksesta FI ja numerosarjasta, joka on Y-tunnus (yritys- ja
yhteisötunnus) ilman kahden viimeisen numeron välissä olevaa väliviivaa.
Siis, jos Y-tunnus on 1234567-8, alv-numero on FI12345678. Kenttä on
pakollinen, jos yrityksellä on VAT.

Yrityksen EORI -yhteyshenkilön nimi

Rekisteröintiä hakevan yrityksen tai yhteisön on organisaatiossaan
nimettävä henkilö, joka voi tarvittaessa olla EORI -asioissa yhteydessä
Tulliin. Normaalisti tälle henkilölle toimitetaan vain sähköpostitse tieto EORI
-hakemuksen hyväksymisestä. Kenttään syötetään tämän henkilön nimi.
Kenttä on pakollinen.

Yrityksen EORI -yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Rekisteröintiä hakevan yrityksen tai yhteisön EORI -yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteeseen Tulli toimittaa rekisteröinti-ilmoituksen, jolla
tiedotetaan rekisteröinnin suorittamisesta. Kenttä on pakollinen.
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