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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Avstrija (AT) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99-999/9999 9 številk  Vezaj in poševnica nista obvezna v 

vseh primerih (npr. za potrebe 
računalniške obdelave podatkov ju je 
bolje izpustiti). 

 
2. Opis TIN 

Avstrija izda TIN, ki niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih. Lokalni davčni uradi izdajo 
TIN davkoplačevalcem, ki imajo bivališče znotraj njihove pristojnosti, če ti zanjo zaprosijo pri lokalnem 
uradu. To pomeni, da se TIN lahko spremeni s spremembo bivališča davkoplačevalca.   
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  Kartice TIN se ne izdajajo.  Številke TIN se 
nahajajo na davčnih odmerah na zgornjem desnem kotu prve strani. Možna je tudi druga 
dokumentacija: standardni obrazec ni predviden.  
 
3.1. Davčna odločba: obrazec 

  
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: https://www.bmf.gv.at/Steuern/_start.htm 
 

Preverjanje TIN prek 
spleta:  

ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

E-pošta: Post.v-2-mi@bmf.gv.at 
Služba za informatiko, Zvezno ministrstvo za finance 

 

TIN

https://www.bmf.gv.at/Steuern/_start.htm
mailto:Post.v-2-mi@bmf.gv.at
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6. Pravno obvestilo 

Informacije o davčnih identifikacijskih številkah (TIN) in uporabi modula za preverjanje TIN prek spleta, 
ki so na voljo na tem evropskem portalu za TIN, so predmet izjave o neprevzemanju odgovornosti, 
avtorskih pravic in predpisov v zvezi z zaščito osebnih podatkov in zasebnosti.  
 
Posebne avtorske pravice za Republiko Avstrijo (2012) 
 
Vsi prispevki, objavljeni na avstrijskih straneh evropskega portala za TIN, so zaščiteni z zakonodajo o 
avtorskih pravicah, vse pravice so pridržane.  
 
Informacije, objavljene na avstrijskih straneh evropskega portala za TIN, se štejejo za javne 
informacije in se lahko distribuirajo ali kopirajo, če niso namenjene za komercialno uporabo in če je 
naveden njihov vir. 
 
Čeprav si Zvezno ministrstvo za finance (BMF) prizadeva, da bi na avstrijskih straneh evropskega 
portala za TIN objavilo točne in posodobljene informacije, ne prevzema odgovornosti za točnost, 
pravočasnost ali popolnost teh informacij ali informacij na drugih spletnih straneh, do katerih je 
navedlo povezave. Če in ko se odkrijejo napake, se čim hitreje odpravijo.  
 
Informacije na avstrijskih straneh evropskega portala za TIN, so splošne in zato niso prilagojene 
posebnim posamičnim zahtevam oseb, subjektov ali organizacij, niso nujno točne, popolne ali 
posodobljene; delno so povezane z drugimi spletnimi stranmi, nad katerimi BMF nima nadzora niti ne 
sodijo pod njegovo pristojnost. Te informacije ne nadomeščajo strokovnega (pravnega) svetovanja. 
Če potrebujete osebni nasvet, se vedno najprej obrnite na strokovnjaka na zadevnem področju. Če 
imate vprašanja v zvezi s sodnimi postopki, se obrnite na pristojno sodišče. V zvezi s predlogi ali 
vlogami, ki jih je treba vložiti pravočasno, se morate v vsakem primeru najprej obrniti na pristojno 
sodišče ali organ.  
 
Ne zagotavljamo, da dokument, ki je dostopen prek avstrijskih strani evropskega portala za TIN, 
natančno ustreza uradno sprejetemu besedilu.  
 
Nekateri dokumenti, ki so dostopni prek avstrijskih strani evropskega portala za TIN, se nanašajo na 
informacije, ki so jih predložile druge organizacije. Vendar pa BMF ne jamči ali zagotavlja točnosti, 
pravočasnosti ali pravilnosti tam navedenih podatkov. 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
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