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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Italija (IT) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
LLLLLL99L99L999L 16 znakov (6 črk + 2 številki + 1 

črka + 2 številki + 1 črka + 3 
številke + 1 črka) 

n.r. 

 
2. Opis TIN  

Italija izda TIN (v italijanščini: Codice fiscale), ki niso navedene na uradnih identifikacijskih 
dokumentih. 
 
Splošni predpisi v zvezi z dodelitvijo TIN fizičnim in drugim osebam so določeni s predsedniškim 
dekretom št. 605 z dne 29. 9. 1973. 
 
TIN je veljavna, če je registrirana v italijanskem davčnem registru, s katerim upravlja italijanska 
agencija za javne prihodke (Agenzia delle Entrate). 
 
Osebe, ki nimajo TIN, morajo predložiti zahtevek kateremu koli uradu italijanske agencije za javne 
prihodke. Na zahtevku morajo biti navedeni osebni podatki in pravilen domači naslov, kjer bodo 
prejele kartico z dano TIN. Z zahtevkom morajo italijanski državljani ali državljani drugih držav EU 
pokazati veljaven identifikacijski dokument. 
 
V primeru mladoletne osebe zahtevek predloži eden od staršev in pokaže njen identifikacijski 
dokument. 
 
Pri majhnih otrocih TIN določijo občine, ko se ti prvič vpisujejo v registre. 
 
Državljani iz držav zunaj Evropske unije morajo pokazati: 
- veljaven potni list z vizumom, če se ta zahteva, ali enakovreden dokument, ki ga odobrijo italijanski 
organi, ali 
- identifikacijsko potrdilo (s fotografijo), ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo države 
porekla v Italiji ali 
- veljavno dovoljenje za prebivanje ali 
- osebno izkaznico, ki jo izda občina stalnega prebivališča. 
 
Edina sprejemljiva TIN je tista, ki jo izda italijanska agencija za javne prihodke (Agenzia delle Entrate). 
Nihče drug nima pooblastila za proizvajanje programske opreme za izračun TIN ali za tiskanje 
izkaznic.  
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN (Codice fiscale) niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, vendar jih je mogoče najti 
na zdravstveni izkaznici in izkaznici TIN.  
 
3.1. Zdravstvena izkaznica 

Pri ljudeh, ki so vključeni v italijanski zdravstveni sistem, je TIN navedena na osebni zdravstveni 
izkaznici (Tessera sanitaria) pod davčno identifikacijsko številko (Codice fiscale).  
 

² 
 
3.2. Izkaznica TIN 

Pri ljudeh, ki niso vključeni v italijanski zdravstveni sistem, je TIN navedena na izkaznici TIN.  
 
3.2.1. Nova kartica (od leta 2006 naprej) 

 
 
3.2.2. Stara kartica (izdana pred letom 2006) 

 
 

Codice fiscale (TIN)

Codice fiscale (TIN)

Codice fiscale (TIN)
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4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: Italijanska agencija za javne prihodke 
Preverjanje TIN prek 
spleta:  

- Italija ima javno dostopno spletno stran za preverjanje veljavnosti TIN: 
preverite lahko, ali TIN dejansko obstaja in ali se TIN ujema s podatki o 
identiteti, ki so bili predloženi. 
- Poleg tega lahko s spletne strani italijanske agencije za javne prihodke 
(Agenzia delle Entrate) prenesete posebni program za preverjanje 
italijanskih TIN (izberite „Programma“ na levi strani in boste lahko prenesli 
program). 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/contatta 
(obrnite se na italijansko agencijo za javne prihodke neposredno prek e-
pošte ali telefona ali poiščite njen urad) 

 
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 Italijansko republiko (2012) 
 
Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in finance in 
drugih javnih institucij ali v njihovem imenu v lasti tretjih subjektov ter so objavljeni na evropskem 
portalu za TIN, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni navedeno drugače. 
 
Reproduciranje vsebine, objavljene na straneh italijanskega Ministrstva za  gospodarstvo in finance in 
drugih javnih institucij, je dovoljeno z navedbo vira, če ni navedeno drugače. 
 
Kadar je treba pridobiti predhodno dovoljenje za reproduciranje ali uporabo besedil in multimedijskih 
informacij (zvok, slika, programska oprema itd.), tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno 
dovoljenje in jasno določa vse omejitve uporabe.   
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Richiesta+TS_CF/schedai/
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCfPf
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCfPf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/!ut/p/c5/rY_PboJAGMSfpS_A9-2fLO1xFYpId1tYQNyLQaMGETHRaNynL_ZOe-nM8ZfJzICFwaf61uzra9Of6iNUYMVqgp_a5NSEuogmGMtIlzGTLErEwJejHEv6R3oBFfKVOTzOsWtddnApMUiSi5_eVRBSk8-VKiiqEMnVZVoH6qGcVXmgFV7eSPme
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/contatta
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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