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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Belgija (BE) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99999999999 11 številk za potrebe računalniške obdelave 

podatkov se TIN zapiše z nizem 11 
številk brez pik, presledkov, vezajev ali 
poševnic 

 
2. Opis TIN 

Belgija izda TIN, ki so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih. Za posameznike je TIN 
enaka „nacionalni številki“ (NN, Numéro National ), ki se posamezniku dodeli ob njegovem vpisu v 
nacionalni register fizičnih oseb. To identifikacijsko številko sestavlja enajst številk in je enotna 
identifikacijska številka za vsako vpisano osebo. 
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

„Numéro National“ (NN) se nahaja v sledečih dokumentih: 
 
3.1. Uradna osebna izkaznica (zadnja stran) samo za belgijske državljane (Carte d'identité 

officielle).  

 
 
Opomba: osebna izkaznica ne vsebuje nujno TIN.  
 

Nacionalna številka
(TIN) 
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3.2. Izkaznica socialnega zavarovanja (Carte de sécurité sociale (carte SIS)) 

 
 
3.3. Dovoljenje za bivanje in potrdilo o registraciji vozila za tujce s prebivališčem v Belgiji 

Ti dokumenti niso uradni dokumenti, kljub temu pa vsebujejo TIN. 
 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ 
Preverjanje TIN prek 
spleta: 

https://www.checkdoc.be/CheckDoc/homepage.do 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt:  helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be 
Tel: +32 25182116  
Faks: +32 25182616  

 
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 Kraljevino Belgijo (2012) 
 
Ponovno rabo informacij, vsebovanih na belgijskih nacionalnih straneh evropskega portala za TIN, 
ureja veljavna belgijska zakonodaja, zlasti zakon z dne 30. junija 1994 o avtorski in sorodnih pravicah. 
V skladu s tem zakonom in če ni drugače določeno, je treba za ponovno uporabo informacij pridobiti 
dovoljenje imetnikov avtorske pravice. Po členu 8(2) navedenega zakona uradni akti, ki jih izda organ 
oblasti, niso avtorska dela. Uradni akti, ki jih izda organ oblasti, so akti organa s pravnim učinkom 

Nacionalna številka
(TIN) 

Nacionalna številka
(TIN) 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/
https://www.checkdoc.be/CheckDoc/homepage.do
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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(zakoni, parlamentarni akti, odločbe sodišč in razsodišč, …). Zakon v členu 21(1) določa, da „uporaba 
citatov zakonito objavljenih del za namene kritike, polemike, raziskav ali poučevanja ali njihova 
uporaba v znanstvenih delih, ki je skladna z načeli dobre poslovne prakse in je v upravičenem obsegu 
glede na želeni namen, ne pomeni kršitve avtorske pravice. Citati iz prejšnjega odstavka morajo biti 
opremljeni s sklicem na vir in ime avtorja, razen če to ni mogoče.“ 
 
Za internetne strani, povezane z belgijskimi nacionalnimi stranmi portala za TIN, veljajo posebne 
določbe o avtorskih pravicah. Belgijska sodišča so pristojna za obravnavo vseh zahtevkov v zvezi z 
avtorskimi pravicami, ki se nanašajo na podatke, navedene na belgijskih nacionalnih straneh. 
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