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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Estonija (EE) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99999999999 11 številk n.r. 

 
2. Opis TIN 

Estonija izda TIN, ki so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

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

 
 

Isikukood (TIN)
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3.2. Osebne izkaznice 

3.2.1. Osebne izkaznice estonskih državljanov, izdane od 1. 1. 2002 naprej 

 
 
3.2.2. Osebne izkaznice estonskih državljanov, izdane od 3. 9. 2007 naprej 

 
 
3.2.3. Osebne izkaznice estonskih državljanov, izdane od 1. 1. 2011 naprej 

 
 

Isikukood (TIN)

Isikukood (TIN)

Isikukood (TIN)
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3.3. Vozniška dovoljenja 

3.3.1. Izdana po 1. 10. 2004 (veljavna do navedenega datuma na osebni izkaznici v razdelku 4b) 

 
 
3.3.2. Izdana v letih med 1994 – 2004 (veljavna do konca leta 2014) 

 
 
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: Endla 8, 15177, TALLINN 
tinestonia@emta.ee 

 
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 Estonijo (2012) 
 

Isikukood
(polje 4d) (TIN)

Isikukood (TIN)

mailto:tinestonia@emta.ee
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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Informacije vlade Republike Estonije so avtorsko zaščitene. Vendar so informacije, objavljene na 
estonskih straneh evropskega portala za TIN, prosto dostopne ter se lahko 
prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in 
nekomercialne namene, če sta navedena vir in avtorstvo. Vsebina z estonskih strani evropskega 
portala za TIN se mora reproducirati natančno in se ne sme uporabljati v zavajajočem kontekstu.  
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