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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Madžarska (HU) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
9999999999 10 številk n.r. 

 
2. Opis TIN 

Madžarska izda TIN, ki niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
Fizični osebi je dodeljena izkaznica TIN, če ta prejema dohodek, ki se obdavčuje.  Plačilni zastopnik je 
to številko dolžan navesti na plačilnih dokumentih.  
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, možno pa jih je najti na madžarski 
izkaznici TIN:  
 
3.1.1. Madžarska Izkaznica TIN (stari format) 

 
 

TIN

Ime

Datum rojstva
Kraj rojstva

Ime matere
Datum izdaje
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3.1.2. Madžarska Izkaznica TIN (nova oblika) 

 
 
(1) koda označuje zaporedno številko TIN kartice. 
(2) oznaka navaja TIN. 

TIN
Ime

Datum rojstva
Kraj rojstva

Ime matere
Datum izdaje

Serijska številka

QR Code (1) 
 Črtna koda (2) 
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3.2. Drugi relevantni nacionalni identifikacijski dokumenti 

Plačilni zastopnik lahko preveri identiteto (ne pa tudi TIN) fizične osebe na naslednjih dokumentih: 
 
3.2.1. Stara osebna izkaznica 

Na prvi strani se nahajajo fotografija in osebni podatki za identifikacijo osebe (ime, dekliško ime, kraj in 
datum rojstva). Identifikacijska številka se nahaja na dnu vsake strani.  
 

 
 
3.2.2. Osebna izkaznica 

Pristojni sedaj izdajajo samo sledečo osebno izkaznico. Na njej se nahajajo fotografija in osebni 
podatki za identifikacijo osebe (ime, dekliško ime, kraj in datum rojstva). 
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3.2.3. Začasna osebna izkaznica 

V primeru izgube ali kraje izkaznice ali sprememb podatkov na njej se osebi izda začasno izkaznico, s 
katero izkazuje svojo identiteto do izdaje nove stalne osebne izkaznice. 
 

 
 
3.2.4. Izkaznica o prebivališču/stalnem naslovu 

Ta izkaznica, skupaj z osebno izkaznico, potrjuje identiteto posameznikov. Plačnik lahko iz teh 
izkaznic razbere dejanski domač naslov lastnika izkaznice. 
 

 
 
3.2.5. Vozniško dovoljenje 

Fizična oseba lahko svojo identiteto dokazuje tudi s tem dokumentom. Na prvi strani se nahajajo 
fotografija in osebni podatki za identifikacijo osebe (ime, dekliško ime, kraj in datum rojstva).  
 

 
 

1. Családnév Priimek 

2. Utónév Ime 

3. Születési idő, hely Datum in kraj rojstva 

4a. Kibocsátási dátum Datum izdaje 

4b. Érvényességi idő Velja do 

5. Sorszám Številka izkaznice 

14. Anyja neve Ime matere 

Államp. Državljanstvo  
 



 HU – Madžarska sl – slovenščina 

Različica z dne 03/05/2019 17:46:00  5/5 

3.2.6. Potni list 

Fizična oseba lahko svojo identiteto dokazuje tudi s tem dokumentom. Na zadnji strani se nahajajo 
fotografija in osebni podatki za identifikacijo osebe (ime, dekliško ime, kraj in datum rojstva).  
 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://en.nav.gov.hu/taxation/registration/general_rules.html 
Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: http://en.nav.gov.hu/contact/Tax_and_Customs_Directorates_of_the_NTCA/
Central_Customer_Serv20160412.html  

 
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 Madžarska (2012) 
 
Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Madžarske ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov in 
so objavljeni na strani evropskega portala za TIN, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če 
ni navedeno drugače. Zasebno in uradno reproduciranje vsebine madžarskih strani je dovoljeno z 
navedbo vira, če ni navedeno drugače. Za vsakršno drugo uporabo se zahteva predhodno dovoljenje 
imetnika avtorske pravice.  
 
 


