
 EL – Grčija sl – slovenščina 

 

Različica z dne 07/09/2015 12:19:00  1/5 

 
 

 

DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Grčija (EL) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

999999999 9 številk n.r. 

 

2. Opis TIN 

Grčija izda TIN (številke CPR), ki niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, možno pa jih je najti na naslednjih 
dokumentih:  
 
3.1. „Davčni status“  

„Davčni status“ izda Ministrstvo za finance na prošnjo davkoplačevalca. Z dokumentom 
davkoplačevalec zainteresiranim strankam dokazuje, da nima odprtih davčnih obveznosti. 

 

PRIIMEK 

IME 

NASLOV 

PREBIVALIŠČA 

ŠTEVILKA OSEBNE 
IZKAZNICE / ŠTEVILKA 

POTNEGA LISTA 
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3.2. „Status vračila davka“ 

Ministrstvo za finance vsako leto izda „Status vračila davka“, s katerim davkoplačevalca obvešča o 
statusu njegovih davčnih napovedi (ali je dolžan doplačati oziroma je upravičen do povračila) za 
zadevno fiskalno leto. Davkoplačevalec lahko med transakcijami (npr. pri poslovanju s plačilnimi 
zastopniki) z dokumentom dokazuje svoj dohodek.  
 

 
 

DAVČNO LETO + 1 

IME IN PRIIMEK 

NASLOV PREBIVALIŠČA 
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3.3. „Potrdilo o izdani TIN“ 

„Potrdilo o izdani TIN“ izda Ministrstvo za finance na prošnjo davkoplačevalca. Dokument služi kot 
potrdilo vsem zainteresiranim strankam, da je za posameznega davkoplačevalca izdana TIN. 
 

 
 

PRIIMEK 

IME 

DATUM ROJSTVA 

KRAJ/DRŽAVA ROJSTVA 

DATUM SMRTI 

RAZDELEK O OSEBNI IZKAZNICI 

DATUM IZDAJE 

ŠTEVILKA OSEBNE IZKAZNICE / ŠTEVILKA 

POTNEGA LISTA 

ORGAN IZDAJATELJ 

RAZDELEK O NASLOVU PREBIVALIŠČA 

IME ULICE 

POŠTNA ŠTEVILKA 

HIŠNA ŠTEVILKA 
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4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.gsis.gr/ 

Preverjanje TIN prek 
spleta:  

ni na voljo 

 

5. Nacionalna kontaktna točka za TIN  

Služba:  taxisNet Help Desk 

E-pošta:  ni relevantno 

Telefon: +30 2104802552 

 

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 Helensko republiko (2015) 
 
Informacije na evropskem portalu TIN, ki jih zagotovi vlada Grčije, niso avtorsko zaščitene. Vendar 
lahko za nekatere zunanje povezave velja zakonodaja o avtorskih pravicah. 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.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#disclaimer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#copyright
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#dataprotection

