УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И
ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ЕКОНОМСКИХ ОПЕРАТЕРА У
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ (EORI)
У Службеном листу Европске уније бр. L 98, од 17. априла 2009. године,
објављена је Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 312/2009, којом се, у циљу јачања
безбедности робе која прелази преко спољне границе Заједнице, уводи обавеза
обезбеђивања регистарског и идентификационог броја економског оператера
(Economic Operators Registration and Identification number (EORI) и која представља
правни основ за примену EORI система. Уредба се примењује од 1. јула 2009.
године.
EORI број је јединствен у Европској унији и додељује се сваком економском
оператеру и, по потреби, другим лицима, а служи као заједничка референца за
идентификацију економских оператера и других лица у њиховом пословању са
царинским органима у Европске уније, као и за размену информација између самих
царинских органа и између царинских и других органа у Европске уније.
Економски оператери и друга лица имају само један EORI број, који важи у свим
државама Европске уније.
Ако економски оператер, који није регистрован у царинском подручју
Европске уније, нема EORI број, регистроваће га царински органи или други
именовани орган државе чланице у којој прво обави једно од следећег:
а) поднесе у Европској унији сажету декларацију или декларацију која није:
-

царинска декларација, сачињена у складу са чл. 225. до 238. Уредбе
Комисије (ЕЕЗ) бр. 2454/93, или

-

царинска декларација за поступак привременог увоза;

б) поднесе у Европској унији излазну или улазну сажету декларацију;
в) управља просторима за привремени смештај у складу са чланом 185(1)
Уредбе Комисије (ЕЕЗ) бр. 2454/93;
г) поднесе захтев за одобрење у складу са чланом 324а или 372. Уредбе
Комисије (ЕЕЗ) бр. 2454/93;
д) захтева потврду овлашћеног економског оператера у складу са чланом
14а Уредбе Комисије (ЕЕЗ) бр. 2454/93.
Једном додељен EORI број, економски оператери и друга лица користе у
свакој комуникацији са царинским службама држава чланица.

Од 1. јула 2009. године, EORI број мора да се унесе у царинске декларације.
На нивоу Европске комисије ће се развити централни електронски
информациони и комуникациони систем за похрањивање и размену података о
EORI бројевима и регистрацији економских оператера и других лица. Државе
чланице ће у централни систем редовно уносити податке о економским
оператерима и другим лицима, код сваке доделе нових EORI бројева или код сваке
промене већ унетих података.
Имајући у виду ове нове измене које су ступиле на снагу од 1. јула 2009, као
и да поступак регистрације може да траје неколико дана, заинтересована лица која
имају намеру да се баве царинским пословањем у Европској унији, морају унапред
поднети захтев за доделу EORI броја, и то, у држави чланици Европске уније у
којој намеравају да обаве своје прво царињење. Пошто добију тај број, није
потребно да се поново региструју у другој држави чланици.
У вези са горе наведеним Европска комисија је, на веб страници:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs_security, објавила Смернице у вези са
применим EORI бројева, као и документ који садржи податке о органима који су у
свакој држави чланици надлежни за доделу EORI бројева, потребној документацији
и уопште о поступку регистровања за EORI број у свакој држави чланици

