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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Nemčija (DE) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99999999999 11 številk Nova TIN: identifikacijska številka 

(IdNr., Identifikationsnummer)  (samo 
fizične osebe): glej spodaj.  

 
2. Opis TIN 

Nemčija izda TIN, ki niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
Identifikacijska številka (Identifikationsnummer), (nova TIN – krajše IdNr.): v uporabi od leta 2008, 
sestavlja jo 11 številk in se nanaša na fizične osebe. Slednja bo v prihodnosti nadomestila staro 
(Steuernummer), trenutno sta obe pravno veljavni.  
 
Z identifikacijsko številko (Identifikationsnummer) je možno identificirati davkoplačevalce, ki so fizične 
osebe. 
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, možno pa jih je najti na naslednji način:  
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3.1. Identifikacijska številka (Identifikationsnummer) (IdNr.).:  

Nova TIN (IdNr., Identifikationsnummer) je na primer navedena na dopisu o IdNr. „Obvestilo o 
dodelitvi identifikacijske številke“ (Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer 
Identifikationsnummer): 
 

Dostopno v angleščini: 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: Identifikacijska številka (Identifikationsnummer) (IdNr.): 
http://www.identifikationsmerkmal.de 
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/
steuerid_node.html;jsessionid=9850F9666EEA09A13C4A00670999CD13.int
ranet1 
 

Preverjanje TIN prek Ni na voljo 

(TIN)

http://www.identifikationsmerkmal.de/
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html;jsessionid=9850F9666EEA09A13C4A00670999CD13.intranet1
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html;jsessionid=9850F9666EEA09A13C4A00670999CD13.intranet1
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/steuerid_node.html;jsessionid=9850F9666EEA09A13C4A00670999CD13.intranet1
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spleta:  
 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt:  Davčni informacijski center pri Zvezni davčni upravi (Steuerliches 
Informationscenter im Bundeszentralamt für Steuern): 
allgemein@steuerliches-info-center.de 
info@identifikationsmerkmal.de 

 
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 Zvezno republiko Nemčijo (2012) 
 
Ponovna uporaba dokumentov na straneh evropskega portala za TIN, ki so v lasti Zvezne republike 
Nemčije, s strani tretjih oseb je zaščitena v skladu s pravili o avtorskih pravicah, kot so določena v 
nemški zakonodaji, pravu Evropske unije in mednarodnih konvencijah. 
 
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za popolnost informacij, uredniške ali tehnične napake, 
opustitve ali točnost informacij na spletni strani evropskega portala za TIN.  
 
Predvsem ne dajemo nobenega izrecnega ali implicitnega jamstva za popolnost ali točnost informacij, 
pridobljenih prek povezav na zunanje spletne strani.  
 
Operaterji spletnih strani so v skladu z določbami splošnega prava odgovorni za vsebino, ki jo na 
svojih spletnih straneh dajejo na voljo za uporabo. Te „lastne vsebine“ je treba razlikovati od povezav 
na vsebine, ki jih zagotavljajo operaterji zunanjih spletnih strani.  
 
Hiperpovezave na vsebine na zunanjih spletnih straneh so navedene samo informativno.  
 
Za vsebine na zunanjih spletnih straneh so odgovorni samo ponudniki teh vsebin. Zunanje spletne 
strani so po naših najboljših močeh pozorno in natančno pregledane in preverjene, preden se ustvari 
ustrezna povezava. Vendar ne dajemo izrecnega ali implicitnega jamstva za popolnost ali točnost 
informacij, dobljenih prek zunanjih hiperpovezav. Vsebine na zunanjih spletnih straneh se lahko kadar 
koli spremenijo brez vednosti nemške vlade.  
 
Kar zadeva vse povezave, navedene na straneh evropskega portala za TIN, izrecno izjavljamo, da ne 
nadziramo oblikovanja in vsebine zunanjih spletnih strani, do katerih je mogoče dostopati prek 
povezav na straneh evropskega portala za TIN. Poleg tega take povezave ne potrjujejo povezanih 
spletnih strani ali njihovih vsebin. Ta izjava velja za vse strani evropskega portala za TIN in povezave 
na njegovih spletnih straneh.  
 
Spletna uredniška ekipa nemških nacionalnih strani evropskega portala za TIN si pridržuje pravico, da 
brez predhodnega obvestila spremeni, nadomesti ali odstrani informacije, objavljene na tej spletni 
strani.  
 
 

mailto:allgemein@steuerliches-info-center.de
mailto:info@identifikationsmerkmal.de
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. Identifikacijska številka (Identifikationsnummer) (IdNr.).:

	4. Nacionalna spletna stran za TIN
	5. Nacionalna kontaktna točka za TIN
	6. Pravno obvestilo

