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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Irska (IE) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
9999999L(L)  
 

7 številk + 1 ali 2 črke 
 

Na koncu sta lahko samo dve črki.. 

 
2. Opis TIN 

Irska izda TIN, ki niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih. Številka za identifikacijo 
davkoplačevalcev je osebna številka za javne storitve (PPS No, Personal Public Service Number). 
Številko izda Ministrstvo za socialno varstvo (Department of Social Protection), za identifikacijo 
davkoplačevalcev pa jo uporablja tudi Urad za državne finance (Revenue Commissioners).  
 
Številka PPS se otrokom, rojenim v državi, avtomatično dodeli ob registraciji rojstva. Vsi drugi morajo 
zanjo zaprositi na uradu Ministrstva za socialno varstvo. Številka PPS se po izdaji ne spreminja.  
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, možno pa jih je najti na obrazcu davčne 
napovedi:  
 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: www.welfare.ie 
Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Ministrstvo za socialno varstvo 
Áras Mhic Dhiarmada 
Store Street 
Dublin 1 
Irska 
Telefon: + 353 1 7043000 

 
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 Irsko (2012) 
 
Gradivo na strani evropskega portala za TIN, ki ga je predložila Irska, je zaščiteno z avtorskimi 
pravicami irske vlade v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2000 (Copyright and 
Related Rights Acts 2000). To gradivo se lahko prenese ali natisne samo za osebno uporabo. Kadar 
se v taki obliki daje drugim osebam, je treba navesti vir in avtorske pravice. 
 

PPS N° (TIN)

http://www.welfare.ie/
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


 IE – Irska sl – slovenščina 
 

Različica z dne 09/07/2015 13:04:00  3/3 

Dovoljenje za reproduciranje gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami irske vlade, ne velja za 
drugo gradivo na strani evropskega portala za TIN, ki je lahko last tretje osebe. Dovoljenje za 
reproduciranje takega gradiva je treba dobiti od zadevnih imetnikov avtorskih pravic. 
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