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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Finska (FI) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
999999(+/-/A)999(L/9) 11 znakov:  

– 6 številk 
– en znak je lahko + (plus), – 
(minus) ali črka A 
– 3 številke 
– en alfanumeričen znak 

Sedmi znak (+, – ali A) predstavlja 
stoletje rojstva in se ne sme izpuščati: 
Ustrezno mora biti zapisan v vseh 
evidencah. Znak + pomeni:  rojen med 
1800-1899, – pomeni: rojen med 1900-
1999 in A pomeni: rojen 2000-. 
Ta znak nima nobenega drugega 
pomena. 

 
2. Opis TIN 

Finska izda TIN, ki so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih. TIN so finske številke 
socialnega zavarovanja, ki jih finski center za registracijo prebivalstva (Population Register Centre of 
Finland) dodeli z rojstvom ali z imigracijo. 
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih:  
 
3.1. 1. Osebna izkaznica (Henkilökortti / Identitetskort) 

 
 
 

TIN : - 1. del 
večslojni 
laserski zapis
 
- 2. del 
običajen 
tekst  
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3.2. Potni list (Passi / Pass) 

 
 
3.3. Vozniško dovoljenje (Ajokortti-Körkort) 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://vrk.fi/default.aspx?docid=53&site=4&id=45  
Preverjanje TIN prek 
spleta:  

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Center za registracijo prebivalstva  
Box 70 
FI-00581 
Helsinki, Finska 
E-pošta: kirjaamo@vrk.fi 

 

TIN : - 1. del 
večslojni 
laserski zapis
- 2. del 
običajen 
tekst  

TIN

http://vrk.fi/default.aspx?docid=53&site=4&id=45
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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 Finsko (2012) 
 
Informacije na evropskem portalu za TIN, ki jih zagotovi finska vlada, niso zaščitene z avtorskimi 
pravicami. 
 
 

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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