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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
Davčne identifikacijske številke (TIN) 

 

Stran za posamezno državo: Francija (FR) 

 

1. Sestava TIN  

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

99 99 999 999 999 Številka TIN je sestavljena iz 13 
števk. 

Prva števka številke TIN je 
„0“, „1“, „2“ ali „3“. 
Za računalniško obdelavo 
mora biti 13 števk številke 
TIN zapisanih skupaj brez 
presledka. 
 

 

2. Opis TIN 

Francoski davčni organi izdajo davčno identifikacijsko številko za vse fizične osebe, ki so davčni 
zavezanci v Franciji. 
 
Številka TIF se dodeli ob registraciji osebe v podatkovne baze davčne uprave. Znana je pod imenom 
„referenčna davčna številka“ (ali številka „SPI“ – poenostavitev postopkov za odmero davka). Dodeli 
se vsaki osebi, ki je vnesena v sistem registracije Generalnega direktorata za javne finance 
(elektronski register PERS), in sicer za vse davke. Številka je enoznačna, ne vsebuje osebnih 
podatkov, je zanesljiva in trajna. 
 

3. Kje je navedena številka TIN? 

Referenčna davčna številka je navedena na predizpolnjeni napovedi za odmero dohodnine in na 
odločbi o odmeri dohodnine, stanovanjskega davka in zemljiškega davka. 
 
Če se dokument nanaša na več oseb, se navede davčna številka vsakega davčnega zavezanca v 
skladu z informacijami iz rubrike „zakonski stan“ v predizpolnjeni napovedi za odmero dohodnine. 
 
Številka TIN, ki jo je treba pridobiti, je številka TIN imetnika računa ali pogodbe, številka TIN imetnika 
premoženja oziroma številka TIN prejemnika dohodkov. Če to zadeva več oseb (v primeru skupnega 
računa, ki je v lasti dveh oseb), je treba pridobiti številko TIN vsake osebe. 
 
3.1. Predizpolnjena napoved za odmero dohodnine (davčna številka zavezanca) 
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3.2.  Odločba o odmeri davka (dohodnina, stanovanjski davek, zemljiški davek) – okvirček 

„Vaše referenčne številke“ (davčna številka) 

 

Dodelitev davčnih številk zavezancev 1 in 2 je enaka dodelitvi v predizpolnjeni napovedi za odmero 
dohodnine. 
 

4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=0&typePage=cpr02
&docOid=documentstandard_5147 
 

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni podatkov. 

 

5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontaktna točka Službe za obdavčitev fizičnih oseb 

 

  

  

 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=0&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5147
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=0&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5147
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6. Pravno obvestilo 

Za informacije o davčnih identifikacijskih številkah (TIN) in uporabi modula za preverjanje TIN prek 
spleta, ki so na voljo na tem evropskem portalu za TIN, veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo 
o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti. 
 
Posebne avtorske pravice za Republiko Francijo 
 
Vsebina tega spletišča je izključna last Ministrstva za finance in javne račune in/ali njenih avtorjev ter 
imetnikov pravic. Varujejo jo francoski in mednarodni pravni predpisi, ki se uporabljajo na področju 
pravic intelektualne lastnine, še zlasti določbe francoskega zakona o intelektualni lastnini. 
 
Pri tem gre predvsem za besedilo na spletišču, prikaze ekranov in potrebno programsko opremo, 
logotipe, slike, fotografije in grafike, ne glede na njihovo naravo. 
 
Ministrstvo za finance in javne račune uporabnikom dovoli ogled spletišča, pri čemer je prepovedana 
vsakršna ponovna uporaba celotne vsebine spletišča ali njegovega dela. 
 
Dovoljenje za reprodukcijo se da samo v digitalni obliki za računalnik, s katerim uporabnik išče 
informacije na spletišču, da se mu omogoči ogled spletnih strani z brskalnikom, ki ga uporablja. 
 
Prikaz vsebine spletišča, delno ali v celoti, brez izrecnega dovoljenja Ministrstva za finance in javne 
račune je prepovedana in bi pomenila poneverbo, ki se kaznuje v skladu s členom L.335-2 in 
naslednjimi členi zakona o intelektualni lastnini. 
 

Povezava: francoski zakon o intelektualni lastnini 
Povezava: francoski zakon o intelektualni lastnini, poglavje v zvezi s kazenskimi določbami 
 

  


