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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Bolgarija (BG) 

 
1. SESTAVA TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
9999999999 10 številk Osebna identifikacijska številka (enotna 

matična številka) 
9999999999 10 številk Osebna številka tujca / uradna številka 

iz registra NRA 
Opomba: identifikacijske številke ni 
mogoče preveriti s spletnim orodjem 

 
Za davčne potrebe Nacionalna agencija za javne prihodke (NRA) v Republiki Bolgariji kot TIN 
uporablja sledeče identifikacije:   

1. Za bolgarske državljane:  osebna identifikacijska številka (bolgarska enotna matična številka), 
ki jo sestavlja niz 10 številk; 

2. Za tujce, ki imajo bivališče v Bolgariji za davčne potrebe: identifikacijska številka, ki jo 
sestavlja niz 10 številk (pozor: identifikacijske številke ni mogoče preveriti s spletnim orodjem) 

 
2. OPIS TIN 

Za identifikacijo bolgarskih državljanov:  Nacionalna agencija za javne prihodke (NRA) uporablja UCN 
(enotno matično številko) kot osebno identifikacijsko številko – TIN. Osebne številke so navedene na 
uradnih bolgarskih osebnih dokumentih. 
 
Za tujce, ki imajo bivališče v Bolgariji za davčne potrebe bolgarska Nacionalna agencija za javne 
prihodke kot TIN uporablja osebno številko tujca / uradno številko iz registra NRA, ki jo sestavlja niz 10 
številk.  NRA izda potrdilo o fiskalnem prebivališču, ki potrjuje, da ima oseba prebivališče v Bolgariji za 
davčne potrebe v okviru konvencije o dvojnem obdavčevanju in je obdavčena v republiki Bolgariji 
glede na njen dohodek, kjerkoli na svetu. TIN je navedena na potrdilu. 
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3. KJE JE MOGOČE NAJTI TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
3.1. Potni list (ПАСПОРТ) 

 
 
3.2. Osebna izkaznica (ЛИЧНА КАРТА) 

 
 

 
 

 

Osebna identifikacijska številka 
(TIN)

Osebna identifikacijska številka (TIN)

Priimek

Ime

Datum rojstva

Naslov

Kraj rojstva
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3.3. Vozniško dovoljenje (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС) 

 
 
3.4. Potrdilo o fiskalnem prebivališču 

 
 
4. NACIONALNA SPLETNA STRAN ZA TIN 

Informacije o TIN: 1. Zakon o bolgarskih identifikacijskih dokumentih:   
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C1CF73E2-D317-4F62-9762-
17A7A329A15A/0/Law_BG_Identification_Documents_EN.pdf 

2. Zakon o davčnem postopku in postopek socialnega zavarovanja:   
http://www.nra.bg/en/page?id=537 

Preverjanje TIN prek Ni na voljo 

Osebna identifikacijska številka (TIN)

Priimek
Ime

Datum in kraj rojstva

Osebna identifikacijska številka ali druga 
identifikacijska številka, ki se uporablja 
kot  TIN    

http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C1CF73E2-D317-4F62-9762-17A7A329A15A/0/Law_BG_Identification_Documents_EN.pdf
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C1CF73E2-D317-4F62-9762-17A7A329A15A/0/Law_BG_Identification_Documents_EN.pdf
http://www.nra.bg/en/page?id=537
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spleta:  
 
5. NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA TIN 

Kontakt: Obrnite se na spletni naslov: http://www.nra.bg/en/  
 
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 Bolgarijo (2012) 
 
Vsebina virov informacij: Vsebina virov informacij, ki se nahaja na teh spletnih straneh, je v skladu z 
določili veljavne bolgarske zakonodaje. Prosimo vas, da nas v primeru neskladnosti, zastarelosti, 
nezanesljivosti ali nelegalnosti objavljenih informacij takoj obvestite.  Pravne informacije, objavljene na 
tej strani, niso pravni poduk, temveč so navedene izključno v informativne namene. Škoda iz pravnih 
ali materialnih postopkov, ki bi nastala izključno zaradi informacij, ki se nahajajo na tej strani, je v 
celoti strošek posameznikov, ki so sprožili te postopke. 
 
Odgovornost za tuje vsebine: Bolgarska Nacionalna agencija za javne prihodke ne odgovarja za 
legalnost, popolnost, točnost in posodobljenost virov informacij tretjih oseb, povezav, ki so navedene 
na tej strani, niti za legalnost aktivnosti tretjih oseb.  Prosimo vas, da nas v primeru zastarelih, 
netočnih ali nepopolnih vsebin ali informacijskih virov, katerih vsebina je v nasprotju z veljavno 
zakonodajo, obvestite.  
 
Avtorske pravice: Vse informacije na strani, ki niso javne informacije, so zaščitene z avtorskimi 
pravicami.  Nobenega dela zaščitenih elementov ni dovoljeno reproducirati, prevajati, urejati ali 
uporabljati na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega dovoljenja bolgarske Nacionalne agencije 
za javne prihodke. 
 
 

http://www.nra.bg/en/
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

	1. SESTAVA TIN
	2. OPIS TIN
	3. KJE JE MOGOČE NAJTI TIN?
	3.1. Potni list (ПАСПОРТ)
	3.2. Osebna izkaznica (ЛИЧНА КАРТА)
	3.3. Vozniško dovoljenje (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС)
	3.4. Potrdilo o fiskalnem prebivališču

	4. NACIONALNA SPLETNA STRAN ZA TIN
	5. NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA TIN
	6. PRAVNO OBVESTILO

