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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Češka republika (CZ) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
999999/999 9 številk Za potrebe računalniške obdelave 

podatkov se TIN zapiše kot enoten niz 
znakov brez poševnice. 

999999/9999 10 številk Za potrebe računalniške obdelave 
podatkov se TIN zapiše kot enoten niz 
znakov brez poševnice. 

 
2. Opis TIN 

Češka republika uporablja številke podobne TIN (osebna številka) za identifikacijo davkoplačevalcev. 
Številke podobne TIN so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih kot „osebne številke“. 
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih. 
 
3.1. Osebne izkaznice 

3.1.1. Izdane pred 31. 12. 2000 (veljavne do navedenega datuma na OI) 

 
 

Osebna 
številka (TIN)
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3.1.2. Izdane po 1. 1. 2005 (veljavne do navedenega datuma na OI) 

 
 
3.1.3. Izdane po 1. 1. 2012 (veljavne do navedenega datuma na OI) 
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3.2. Potni list 

3.2.1. Izdan med 1. 7. 2000 in 15. 3. 2005 (veljavnost 10 let in 5 let za osebe mlajše od 15 let)  

 
 
3.2.2. Izdan med 16. 3. 2005 in 31. 8. 2006 (veljavnost 10 let in 5 let za osebe mlajše od 15 let)  

 
 
3.2.3. Izdan po 1. 9. 2006, veljavnost 10 let (5 let za osebe mlajše od 15 let)  
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3.3. Vozniško dovoljenje 

3.3.1. Izdana od 1. 5. 2004, na novo izdana od 19. 1. 2013 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: Ni na voljo 
Preverjanje TIN prek 
spleta:  

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Ni na voljo 
 
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 Češko republiko (2012) 
 
Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti češke vlade ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov 
in so objavljeni na evropskem portalu za TIN, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni 
navedeno drugače. Reproduciranje vsebine na čeških straneh je z navedbo vira dovoljeno samo za 
nekomercialne namene, če ni navedeno drugače. 
 
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. 
 
 
 

Osebna 
številka (TIN) 

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