3.4. Συμπλήρωση της Αίτησης-Δήλωσης για χορήγηση μοναδικού
αριθμού αναγνώρισης (EORI).
Για την ορθή υποβολή της καθοριζόμενης με το Παράρτημα 1 της
κοινοποιούμενης ΑΥΟΟ Αίτησης-Δήλωσης, για τη χορήγηση μοναδικού
αριθμού αναγνώρισης (EORI), από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
πρέπει να συμπληρώνονται οι ακόλουθες θέσεις, ως εξής:
Θέση 1. Επωνυμία εταιρίας/Ονοματεπώνυμο Προσώπου/Full Name
of the person:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και αναγράφεται η
πλήρης επωνυμία της εταιρίας ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού
προσώπου, που υποβάλλει, κατά περίπτωση ή για λογαριασμό του οποίου
υποβάλλεται η Αίτηση-Δήλωση.
Θέση 2. Διεύθυνση Εγκατάστασης/Διεύθυνση Κατοικίας/Address of
Establishment/Address of residence:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και ο οικονομικός
φορέας πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Οδός και αριθμός της κύριας εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή
της κύριας κατοικίας του φυσικού προσώπου .
β) Ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής.
γ) Πόλη.
δ) Χώρα και
ε) Κωδικός αναγνώρισης της χώρας (κωδικός χώρας ISO alpha-2).
Θέση 3. Ημερομηνία Σύστασης / Ημερομηνία Γέννησης / Date of
Establishment / Date of birth:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και αναγράφεται
αριθμητικώς η ημέρα, ο μήνας και το έτος ίδρυσης του οικονομικού
φορέα (έναρξη επιτηδεύματος). Στην περίπτωση φυσικού προσώπου,
αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης.
Θέση 4. Νομικός χαρακτήρας /Legal status:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική, όταν ο αιτών (θέση
1) είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων και αναγράφεται η νομική
μορφή του, όπως αυτή προσδιορίζεται στο καταστατικό του (για
παράδειγμα ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ κλπ).
Θέση
5.
Είδος
προσώπου
(Νομικό,
Φυσικό,
Ένωση
Προσώπων)/Type of person (Legal, Natural, Association of
persons):
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και αναγράφεται το
είδος προσώπου (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)
υπό μορφή κωδικού ως ακολούθως:
α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αναγράφεται ο κωδικός 1.
β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αναγράφεται ο κωδικός 2.
γ) Εφόσον πρόκειται για ένωση προσώπων, αναγράφεται ο κωδικός 3.
Θέση
6.
Τόπος
άσκησης
κύριων
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων/Location of main place of business:

Η συμπλήρωση της θέσης αυτής δεν είναι υποχρεωτική και ο αιτών
δύναται να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Οδός και αριθμός της κύριας εγκατάστασης του,
β) Ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής,
γ) Πόλη.
δ) Χώρα.

Θέση 7. Υπεύθυνος επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, e-mail) / Contact person (name, address, phone, fax. e-mail):
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και ο αιτών πρέπει
να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αφορούν αποκλειστικά
στον υπεύθυνο επικοινωνίας:
α) Ονοματεπώνυμο.
β) Οδός και αριθμός της εγκατάστασης, εντός της οποίας βρίσκεται ο
υπεύθυνος επικοινωνίας
γ) Ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής,
δ) Αριθμός Τηλεφώνου.
ε) Αριθμός Τηλεομοιοτύπου.
στ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
Θέση 8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και αναγράφεται ο
αριθμός φορολογικού μητρώου του οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση
οικονομικού φορέα εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα, αναγράφεται ο
αριθμός καταχώρησης με τον οποίο καταχωρείται στις φορολογικές αρχές
της χώρας του.
Θέση 9. Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας /Principal
economic activity code:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής δεν είναι υποχρεωτική και δύναται να
συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα, εφόσον είναι γνωστός ο
τετραψήφιος κωδικός της κύριας οικονομικής δραστηριότητάς του, όπως
αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την στατιστική ονοματολογία των
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE).
Θέση 10. Συγκατάθεση για την ανακοίνωση:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική και δηλώνεται η
συμφωνία ή η διαφωνία του οικονομικού φορέα για την δημοσίευση στο
Διαδίκτυο των στοιχείων του που συνδέονται με το μοναδικό αριθμό
αναγνώρισης (EORI) και τα οποία είναι τα ακόλουθα:
α) αριθμός EORI,
β) Επωνυμία της Εταιρίας/Ονοματεπώνυμου Φυσικού Προσώπου και
γ) Διεύθυνσης Εγκατάστασης /Διεύθυνσης Κατοικίας
Θέση 11. Υπογραφή, ημερομηνία και επωνυμία υπογράφοντος:
Η συμπλήρωση της θέσης αυτή είναι υποχρεωτική και αναγράφονται το
ονοματεπώνυμο του προσώπου που υπογράφει την Αίτηση-Δήλωση, η
ημερομηνία υποβολής της και η επωνυμία της εταιρίας εφόσον πρόκειται

για νομικό πρόσωπο ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου. Στην
περίπτωση κατά την οποία η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται από νομικό
πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ενώ
στην περίπτωση νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, επί της
θέσεως αυτής τίθεται επιπλέον και η σφραγίδα του.
3.5. Επισυναπτόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά στην Αίτηση-Δήλωση
για χορήγηση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI).
Στην Αίτηση-Δήλωση για χορήγηση αριθμού αναγνώρισης EORI,
επισυνάπτονται,
κατά
περίπτωση
τα
ακόλουθα
έγγραφα
και
πιστοποιητικά:
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3.5.1. Για
Ελλάδα.

οικονομικούς

φορείς

εγκατεστημένους

στην

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, κατά την υποβολή
της Αίτησης- Δήλωσης πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα
και πιστοποιητικά:
3.5.1.1 Όταν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο:
α) Tο τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας ή το αρχικό
καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις και τα ΦΕΚ δημοσίευσης
αυτών.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από τον αιτούντα
με την οποία δηλώνει:
i) ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση μοναδικού αριθμού
αναγνώρισης (ΕΟRI) σε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου
Κράτους Μέλους και
ii) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια
τελωνειακή αρχή, οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του
παραρτήματος 38δ των ΔΕΚΤΚ.
γ) Πρόσφατη βεβαίωση μεταβολής-μετάταξης από την αρμόδια για τη
φορολογία του ΔΟΥ.
δ) Πρακτικά του Νομικού Προσώπου περί εκπροσώπησης της εταιρίας
και ΦΕΚ Δημοσίευσης αυτών.
3.5.1.2 Όταν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β) Τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία β) και γ) περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου 3.5.1.1.
3.5.1.3 Επισημάνσεις.
Επισημαίνεται ότι εφόσον κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο αιτών είναι
διαφορετικά σε σχέση με αυτά που ήδη υπάρχουν στο πληροφοριακό
σύστημα τελωνείων, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση μεταβολής
των συγκεκριμένων στοιχείων από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποία προέβη

στην μεταβολή των στοιχείων. Η προσκόμιση της βεβαίωσης μεταβολής
δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις που υπάρχουν μεταβολές:
• στη θέση 7 της αίτησης-δήλωσης «Υπεύθυνος επικοινωνίας»,
• στη θέση 9 της αίτησης-δήλωσης «Κωδικός κύριας οικονομικής
δραστηριότητας» και
• στην θέση 10 της αίτησης-δήλωσης «Συγκατάθεση για την
ανακοίνωση».
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση χωρίς την προσκόμιση μέρους ή και του
συνόλου
των
απαιτούμενων
επισυναπτόμενων
εγγράφων
και
πιστοποιητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να την αποδέχεται
και να χορηγεί μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (EORI) στον αιτούντα και
να ορίζει χρονική προθεσμία εντός της οποίας ο οικονομικός φορέας έχει
την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και
πιστοποιητικά.
α) Ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως καθορίζεται από
τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ης

αριθμ. 562/2006 της 15 Μαρτίου 2006.
β) Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτούντα σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1 της παρούσας, με την οποία δηλώνει:
i) ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση μοναδικού αριθμού
αναγνώρισης (ΕΟRI) σε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου
Κράτους Μέλους και
ii) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή, οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων του παραρτήματος 38δ των
ΔΕΚΤΚ.

