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AVRUPA BĠRLĠĞĠ
EORĠ ve Elektronik Özet Beyanı Uygulaması
-

AB’de ithalat ve ihracatta gümrük uygulamalarına değiĢiklik getiren yeni kurallar 1 Temmuz 2009
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢ bulunmakla birlikte firmalara 1 Ocak 2011 tarihine kadar bir
geçiĢ süreci öngörülmüĢtür.

-

Söz konusu yeni kurallara göre, AB’ye ithal edilecek ürünlerle ilgili güvenlik bilgileri AB sınırına
varılmadan, ya elektronik giriĢ özet beyanında (Entry Summary Declaration-ENS) sunulmalı, ya da
transit/TIR beyannamesine dahil edilmelidir.
İthal edilen ürünün alıcısı, geliş zamanı, miktarı, taşıma bilgileri gibi detaylardan oluşan bu bilgiler:
Gümrüğe elektronik olarak ve,
Sınıra varmadan önce gönderilmeli,
Beyan sahibinin vergi kimlik numarasını (EORI numarasını) ve, AB’de bulunan alıcı (veya alıcıların)
vergi kimlik numarasını içermelidir. (Beyan sahibi taşıyıcı/nakliyeci değilse aynı zamanda
taşıyıcı/nakliyecinin de EORİ numarası belirtilmelidir.)

-

Bu koĢullara uyulmaması halinde AB sınırı geçiĢinde gecikmeler yaĢanması mümkündür.
-

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Gümrükleri, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren baĢlamak üzere, zorunlu
olarak gümrüklerde işlem yapmak isteyen firma ve şahıslardan Vergi Kimlik Numarası(EORI) talep
edeceklerdir. EORI numarası AB’nin gümrüklerinden başvuru üzerine alınacak ve artık gümrük işlerinde bu
numara kullanılacaktır. AB dışındaki firmalar/nakliyeciler ürünleriyle ilgili gümrük işlemleri yaparken EORI
numaralarını bildirmek zorundadırlar. Söz konusu EORI numaraları ürünlere değil gümrükte işlem yapan kişi
ya da firmalara verildiği için her bir ihracatçı ya da nakliyeci vb. tüzel ya da gerçek kişiler AB
gümrüklerindeki işlemleri için tek bir EORI numarası almak zorunda olacaklardır. (İhracatçının numarasının
nakliyeci tarafından kullanılması söz konusu değildir.)

-

Bununla birlikte, AB dışı firmalar, AB’ye ürün ihracatında, ürünler AB gümrüklerine ulaşmadan önce, AB
gümrüklerine elektronik ortamda giriĢ özet beyanını(ENS) göndermeleri gerekiyor. Bu değişiklikle 1
Ocak 2011 tarihinen itibaren AB’ye gidecek her ürün için ürünün gönderim şekline göre değişen
zamanlarda(deniz yolu :4-24 saat, havayolu: 4 saat, karayolu: 1 saat, demiryolu: 2 saat) ürün gümrüklere
gelmeden önce giriĢ özet beyanı ile ürüne ilişkin bilgilerin gümrüklere bildirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

-

Elektronik Özet Beyanı Yükümlülüğü, 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte 1 Ocak
2011 tarihine kadar bir geçiĢ dönemi öngörülmüĢ ve firmalara gönüllülük esasına göre bu bildirimi yapma
hakkı tanınmıştır. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bu bildirim zorunlu olarak yapılacaktır.

-

EORI Numarası Örnekleri:
PL1234567890ABCDE (PL : Polonya tarafından verildiğini gösterir.)
Daha önce TIR Karnesi olanların işlemlerinin daha hızlı halledilmesi ve ilerde sorun yaşamamaları için EORI
numarası başvurularını bu karneyle birlikte yapmaları önerilmektedir.
Bu durumda EORI numarası Ģöyle olacaktır. CZT0530123456789 (CZT: Çek Cumhuriyeti tarafından
verildiğini gösterir. 053: Tır Karnesinin hangi ülke tarafından verildiğini gösterir. 053 Rusya’nın kodu olduğu
için bu EORI numarası, Rusya tarafından verilmiş bir Tır Karnesi ile yapılan bir başvuru sonucunda Çek
Cumhuriyeti tarafından verilmiştir. )
EORĠ numarasını verecek AB üye ülke gümrüklerindeki ilgili irtibat bilgilerine buradan ulaĢılabilir.
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