
 CY – Ciper sl – slovenščina 

Različica z 06/07/2012 14:27:00  1/4 

 
 

 

DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Ciper (CY) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99999999L 8 številk in 1 črka Za osebe je prva številka vedno 0 

(ničla). 
 
2. Opis TIN 

Ciper izda TIN, ki niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
TIN se na Cipru izda ob vpisu v podatkovno bazo davčnega organa. TIN se uporablja kot osebna 
identifikacijska koda (Tax Identification Code, TIC). 
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

3.1. Uradni dokumenti o dohodku / obrazci / davčne odločba 

 
 

TIN
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3.2. Potrdilo TIN izda Urad za notranje državne prihodke na zahtevo davkoplačevalca 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.mof.gov.cy/ird 
Preverjanje TIN prek 
spleta:  

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Ministrstvo za finance – Urad za notranje državne prihodke  
1472 Nicosia – Ciper 
Tel: +357 22601912 +357 22601912  
Faks: +357 22661243 +357 22661243 

 
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 Ciper (2012) 
 
Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti ciprskega Urada za notranje državne prihodke ali tretjih 
subjektov, ki delujejo v njihovem imenu in so objavljeni na evropskem portalu za TIN, veljajo 
nacionalni predpisi glede avtorskih pravic, razen če ni drugače navedeno. Reproduciranje vsebin 
ciprskega Urada za notranje državne prihodke je z navedbo vira dovoljeno, če ni navedeno drugače.  
 

TIN

http://www.mof.gov.cy/ird
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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Kadar je treba pridobiti predhodno dovoljenje za reproduciranje ali uporabo besedil in multimedijskih 
informacij (zvok, slika, programska oprema itd.), tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno 
dovoljenje in jasno določa vse omejitve uporabe. 
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