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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Španija (ES) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

- 99999999L - 8 številk in 1 črka Španske fizične osebe: DNI* 

- L9999999L - L + 7 številk in 1 črka Španci nerezidenti brez DNI* 

- K9999999L - K + 7 številk in 1 črka Španci rezidenti, mlajši od 14 let,  
brez DNI* 
 

- X ó Y ó Z 9999999 - X/Y/Z + 7 številk in 1 črka Tujci z NIE** 

- M9999999L - M + 7 številk in 1 črka Tujci brez NIE** 

 
* DNI = Documento Nacional de Identidad (nacionalna osebna izkaznica) 
** NIE = Número de Identificación de Extranjero (identifikacijska številka za tujce) 
  

2. Opis TIN 

TIN za fizične osebe v Španiji je edinstvena za carinske in davčne namene ter vsebuje devet 
znakov, pri čemer je zadnja črka namenjena kontroli. 

 
– Fizične osebe, ki imajo špansko državljanstvo:   na splošno je TIN številka na vaši 

nacionalni osebni izkaznici, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve (Generalni direktorat 
Policija). Davčna uprava bo fizičnim osebam, ki imajo špansko državljanstvo in niso 
obvezane imeti nacionalne osebne izkaznice (DNI), na zahtevo izdala davčno identifikacijsko 
številko (TIN) s prvo črko L (Španci nerezidenti) ali K (Španci rezidenti, mlajši od 14 let). 

 
– Fizične osebe, ki nimajo španskega državljanstva:  na splošno je njihova davčna 

identifikacijska številka (TIN) identifikacijska številka za tujce (NIE), ki jo prav tako izda 
Ministrstvo za notranje zadeve. Fizične osebe, ki nimajo španskega državljanstva in nimajo 
identifikacijske številke za tujce (NIE), vendar potrebujejo davčno identifikacijsko številko 
(TIN), ker bodo udeležene v poslih, ki vključujejo špansko obdavčitev, lahko pridobijo davčno 
identifikacijsko številko, ki se začne s črko M in je prehodne narave, dokler ne pridobijo 
identifikacijske številke za tujce (NIE), kadar je to ustrezno, ki jo prav tako izda davčna 
uprava. 
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
3.1. Osebna izkaznica 

3.1.1. Običajna osebna izkaznica do leta 2006 

 
 
3.1.2. Elektronska osebna izkaznica 

Elektronska osebna izkaznica je bila uvedena marca 2006. 
 

 
 
3.1.3. Dovoljenje za prebivanje za tujce 

DNI (TIN) 

Prvi priimek 

Drugi priimek 

Ime 

Datum rojstva 

DNI (TIN) 

Prvi priimek 

Drugi priimek 

Ime 
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3.2. Novo vozniško dovoljenje 

Novo vozniško dovoljenje je v uporabi od novembra 2004. Je velikosti kreditne kartice (9 cm krat 
6 cm). 
 

 
 
3.3. Izkaznica za davčno identifikacijo 

Izkaznica za davčno identifikacijo se pošlje skupaj z dopisom tistim fizičnim osebam, ki pridobijo TIN. 
Ta izkaznica ima elektronsko oznako, ki omogoča preverjanje njene verodostojnosti z vpisom na 
spletišču nacionalne davčne uprave (Agencia Tributaria). 
 
 

Osebna identifikacijska 

številka (TIN) 

Prvi priimek 
Drugi priimek 

Ime 
Datum in država rojstva 

DNI (TIN) 
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Poleg tega se ta izkaznica pošlje skupaj z uradnim dopisom; na koncu dopisa je navedena varnostna 
koda za preverjanje, da se omogoči preverjanje njene verodostojnosti z vpisom na spletišču 
nacionalne davčne uprave (Agencia Tributaria). 
 
Primer zaključka uradnega dopisa: 
„Preverjanje verodostojnosti je mogoče z uporabo varnostne kode za preverjanje 
JKM7T8BDDSBSTNAX na spletišču www.agenciatributaria.gob.es“. 
 
 
3.4. Izkaznica socialnega zavarovanja 

Na izkaznici, ki jo izda javna zdravstvena služba (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria – INGESA), 
je poleg osebne identifikacijske številke socialne varnosti in članske številke ter številke TIN navedena 
tudi imetnikova številka DNI. 
 

 
 

4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: www.agenciatributaria.es 
 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tri
butaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domici
lio_fiscal.shtml 
 

Preverjanje TIN prek Če ima zadevna oseba elektronsko potrdilo, ki ga priznava nacionalna 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal.shtml
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spleta:  davčna uprava, lahko preveri, če je TIN tretje strani pravilna in registrirana z 
vpisom na spletišču www.agenciatributaria.gob.es. 
 
Če imetnik TIN pokaže izkaznico za davčno identifikacijo, ki jo je izdala 
davčna uprava, lahko vsaka oseba, tudi če nima elektronskega potrdila, 
preveri njeno verodostojnost z vpisom elektronske kode izkaznice na 
spletišču davčne uprave, možnost: „preverjanje verodostojnosti izkaznice za 
davčno identifikacijo z uporabo elektronske kode“; če ima uradni dopis, pa z 
uporabo možnosti „primerjava dokumentov  z uporabo varnostne kode za 
preverjanje“ in vpisom varnostne kode za preverjanje, ki je navedena na 
koncu dopisa.  

 
 

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 Kraljevino Španijo (2012) 
 
Dostop do in uporaba vsebin na evropskem portalu TIN, ki jih je predložila Španija, informacije na 
priloženih povezavah in ostale storitve so v pristojnosti davčne uprave (Agencia de Tributaria) ali teles, 
ki sodelujejo z njo, in zaščiteni z ustreznimi pravicami intelektualne in industrijske lastnine. Uporaba, 
reproduciranje, distribucija, dajanje na voljo javnosti ali spreminjanje teh vsebin ali katera koli druga 
podobna dejavnost so v celoti prepovedani brez izrecnega dovoljenja davčne uprave (Agencia de 
Tributaria). Uporabnikovo dovoljenje za uporabo katerih koli vsebin s tega portala je omejeno na 
prenašanje in zasebno uporabo teh vsebin, če ostanejo nespremenjene. 

http://www.agenciatributaria.gob.es/
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

