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Anvisning EORI-ansökningsblankett 
 

 

1. EORI - registrering av ekonomiska aktörer  

EORI (Economic Operators´ Registration and Identification) är ett EU-gemensamt system för registrering och 

identifiering av ekonomiska aktörer. Registreringen av ekonomiska aktörer regleras i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 952/2013 (publicerad i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) nr L 269 av 10 

oktober 2013).  

EORI-registrering betyder att en befullmäktigad myndighet beviljar en ekonomisk aktör ett tillstånd att använda ett 

identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheten i vilket EU-land som helst. EORI-numret ska användas på 

hela gemenskapens tullområde som specificeringsuppgift för kunder som i samband med sin affärsverksamhet 

bedriver export, import eller transitering av gods som överskrider gränserna till gemenskapens tullområde. 

2 Regler som ska iakttas vid ansökning 

 

 En EORI-ansökningsblankett på svenska kan endast användas av ett företag eller en organisation som är 

etablerad i Finland och som har ett FO-nummer och rättshandlingsförmåga enligt Finlands lagstiftning. 

 

 Tullen behandlar endast sådana EORI-ansökningar som innehåller åtminstone all obligatorisk information. 

Obligatoriska uppgifter är försedda med en asterisk *.  

 Endast det latinska alfabetet ska användas i blankettens textfält. 

 
Den elektroniskt ifyllda blanketten ska sändas som bilaga till th.eori@tulli.fi  

Efter att Tullen har mottagit meddelandet, skickas ett automatiskt meddelande om mottagande till avsändarens e-

postadress. 

Efter att Tullen har utfört registreringen får avsändaren en anmälan om lyckad registrering till EORI-

kontaktpersonens e-postadress som avsändaren har angett. I annat fall kontaktar Tullen den angivna EORI-

kontaktpersonen per e-post. Kom ihåg att EORI-numret kan användas för tulldeklarationer först då 

registreringsanmälan mottagits. 

3. Mera information och kontroll av EORI-uppgifter på Internet 

Kunder kan kontrollera sitt företags eller sin organisations EORI-uppgifter genom att använda den offentliga 

webbtjänsten som finns på Europa-webbplatsen. I tjänsten används EORI-numret som sökkriterium: 

Mera information om EORI-registrering fås från Tullens företagsrådgivning, tfn 0295 5202. 

Kunder kan också skicka frågor per e-post till Tullens EORI-servicepunkt på th.eori@tulli.fi   
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4. Ifyllningsanvisningar för EORI-ansökningsblanketten 

Fält Anvisning 

Datum Datumet då blanketten ifylls anges i fältet. 

Företagets fullständiga namn Det fullständiga namnet på företaget eller organisationen som 

ansöker om ett EORI-nummer anges i fältet i sådan form som 

det står i handelsregistret. Fältet är obligatoriskt. 

Postadress I detta fält anges adressen till det företag eller den 

organisation som ansöker om ett EORI-nummer dit posten ska 

sändas. Fältet är obligatoriskt. 

FO-nummer FO-numret, d.v.s. företags- och organisationsnumret, är en 

beteckning beviljad av myndigheterna för att identifiera ett 

företag eller en organisation. FO-numren administreras genom 

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) som förs 

gemensamt av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och 

Skatteförvaltningen. FO-numret består av sju siffror, ett 

bindestreck och ett kontrolltecken (t.ex. 1234567-8). Fältet är 

obligatoriskt. 

VAT-nummer VAT-numret, d.v.s. momsnumret som anger 

mervärdesskattskyldighet består av landskoden FI samt av en 

sifferserie som är FO-numret (företags- och 

organisationsnumret) utan ett bindestreck mellan de två sista 

siffrorna. Alltså om FO-numret är 1234567-8 är VAT-numret 

FI12345678. Fältet är obligatoriskt om företaget har ett VAT-

nummer. 

Namnet på företagets kontaktperson  

i EORI-ärenden 

Företaget eller organisationen som ansöker om registrering 

ska utse en person som vid behov kan vara i kontakt med 

Tullen i EORI-ärenden. Normalt informeras denna person om 

godkännandet av EORI-ansökan endast per e-post. Namnet 

på denna person anges i fältet. Fältet är obligatoriskt. 

E-postadress till företagets 

kontaktperson i EORI-ärenden 

Tullen sänder en anmälan om registrering till e-postadressen 

som angetts för EORI-kontaktpersonen i företaget eller 

organisationen som har ansökt om registrering. Fältet är 

obligatoriskt. 

 


