EORI numbri taotlemise vormi andmeelemendid
Näide

Andmeelemendi nimetus
1. ESINDAJA ANDMED
Eesnimi ja perekonnanimi
Dokumendi number
2. ETTEVÕTJA ANDMED
Isiku täisnimi
Eesti mitteresidendi kood
KMKR ja/või VAT numbrid
Asutamise kuupäev (pp.kk.aaaa)

Põhitegevusala kood (NACE )
Mitteühenduse isiku tolli ID

Pikkus

* Mari Maasikas
* AA1234567

MTA poole pöördunud isiku nimi.
Passi või ID kaardi nr.

* OOO Testisik
12345678
* EE999999999;
FI88888888
01.01.2000

Ettevõtte nimetus või füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi.
Mitteresidentide registri number (kui on).

(an..512)

Kõik ELis välja antud VAT numbrid, ühe VAT nr pikkus võib olla kuni 17 tähemärki.
Juriidilise isiku asutamise kuupäev või füüsilise isiku sünnikuupäev.
Põhitegevuse kood, mis on märgitud Äriregistris, vastavalt Euroopa Ühenduse
majandustegevuste klassifikaatorile (NACE - European Classification of Economic
Activities).
Identifitseerimisnumber, mille kolmanda riigi pädevad asutused on isikule andnud,
et identifitseerida tollialased ettevõtjad.
Kas füüsiline või juriidiline isik ning kas AS, OÜ, MTÜ vm vorm, mis on märgitud
asutamisdokumendis.
Märgitud kuupäevast muutub EORI kehtetuks ja seda ei saa enam kasutada.
Lõppkuupäeva ei saa märkida minevikku.

(1 an..17)

1234
RU1234567898765
* Jur. isik; OÜ (private
limited company )

Õiguslik tüüp ja vorm
EORI kehtivuse lõppkuupäev
(pp.kk.aaaa )
31.12.2050
3. ASUTAMISE VÕI ALALISE ASUKOHA AADRESS
* Tallinna mnt 1
Tänav, maja number, korteri number
* Peterburi
Vald, linn
* 11111
Sihtnumber
* Venemaa
Riik
4. KINNITUSED
*
Asutatud ELi tolliterritooriumil
X -Ei
*
EORI numbrit ei ole määratud ega
taotletud teises likmesriigi
X
*
Olen nõus oma andmeid avalikustama
X - Jah
* - kohustuslik

Kirjeldus

(n..8)

(n..8)

(n 4)
(an..15)
(an..50)
(a..8)
(an..70)
(an..35)

Juriidilise isiku registrijärgse asukoha, peakontori, püsiva tegevuskoha või füüsilise (n..9)
isiku elukoha aadress.
Märkige „Jah“ kui juriidilise isiku registrijärgne asukoht, peakontor, püsiv
tegevuskoht või füüsilise isiku elukoht asub Eestis.
Kinnitus, et ettevõttele ei ole teises liikmesriigis juba taotletud EORI numbrit.
Märkige kas ettevõte on nõus oma andmeid avaldama või mitte.

Andmeelemendi nimetus
5. KONTAKTANDMED
Tänav, maja number, korteri number
Vald / linn
Sihtnumber
Riik
Telefoninumber
Faksinumber
E-post
Kontaktisiku nimi

* - kohustuslik

Näide
Südalinna 1
Tallinn
22222
Eesti
372 6060606
372 6161616
info@testisik.ee
Mari Maasikas

Kirjeldus

Pikkus
(an..70)
(an..35)
(n..9)
(an..50)
(an..50)

Kolmanda riigi isiku Eesti esindaja aadress ja kontaktandmed.
Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, mitte ettevõtte nimi.

(an..70)

