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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Danska (DK) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
999999-9999 10 številk Pomišljaj se nahaja med 6. in 7. 

številko. Za potrebe računalniške 
obdelave podatkov se TIN zapiše kot 
enoten niz 10 znakov brez pomišljaja.  

 
Pridržek: Številke CPR (TIN), ki so bile dodeljene po 1. oktobru 2007 so včasih zapisane na drugačen 
način. Teh številk CPR (TIN) ni mogoče preveriti na nacionalnih spletnih straneh.  
 
2. Opis TIN 

Danska izda TIN (številke CPR), ki so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
Centralni urad za civilno registracijo se nahaja v okviru Ministrstva za notranje zadeve in zdravstvo. 
Urad je zadolžen za upravljanje danskega sistema civilne registracije (CRS) in deluje kot glavni 
ponudnik osnovnih osebnih informacij za javne službe in privatni sektor. 
 
V okviru danskega sistema CPR je civilna registracijska številka dodeljena vsaki osebi, ki: 
 

1. je ob rojstvu ali pri preselitvi iz tujine nacionalno registrirana na Danskem; 
 

2. je vključena v dodatni pokojninski sklad danskega trga dela (ATP, Danish Labour Market 
Supplementary Pension Fund); 

 
3. mora na zahtevo davčnega organa za potrebe upravljanja z davčnimi zadevami na Danskem 

imeti takšno številko. 
 
TIN je unikatna številka osebe in služi identifikaciji vsakega posameznika. Skoraj vsa javna uprava 
uporablja to identifikacijsko številko, s čimer se preprečuje podvajanje vpisov in preprečujejo napake 
pri identifikacijah oseb. Uporaba identifikacijske številke omogoča tudi sodelovanje Centralnega urada 
za civilno registracijo z javnimi službami, ki uporabljajo njegove podatke. 
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

Številke CPR (TIN) so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
3.1. Potni list (Pas) 

Številka CPR (TIN) se v potnem listu nahaja na strani s fotografijo. 
 

 
 
3.2. Izkaznica zdravstvenega zavarovanja (Sundhedskort) 

Številka CPR (TIN) se nahaja na sprednji strani kartice.  
 

 
 
3.3. Vozniško dovoljenje (Kørekort) 

 
 

CPR (TIN)

CPR (TIN)

CPR (TIN)
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4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: www.cpr.dk 
Preverjanje TIN prek 
spleta:  

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

E-pošta: Danska davčna in carinska uprava 
Pristojni organ 
Lyseng Alle 1 
DK-8270 Hoejbjerg  
E-naslov: skat@skat.dk 
Telefon: +45 72221818 

 
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 Dansko (2012) 
 
Informacije o sistemu CPR (sistem TIN), ki jih posreduje danska vlada in so objavljene na evropskem 
portalu TIN, niso avtorsko zaščitene.  
 
 
 
 

http://www.cpr.dk/
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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