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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Litva (LT) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99999999999 11 številk n.r. 

 
2. Opis TIN 

Litva izda TIN, ki so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

3.1. Potni list 

3.1.1. Potni list (od leta 2008 naprej) 
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3.1.2. Potni list (pred letom 2008) 

 
 
3.2. Osebna izkaznica  

 
 
3.3. Vozniško dovoljenje 

3.3.1. Vozniško dovoljenje (od leta 2005 naprej) 
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3.3.2. Vozniško dovoljenje (2003–2005) 

 
 
3.3.3. Vozniško dovoljenje (pred letom 2002) 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.gyvreg.lt/index.html 
Preverjanje TIN prek 
spleta:  

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Oddelek za mednarodno izmenjavo informacij 
Državni davčni inšpektorat v okviru ministrstva za finance 
Tel.: +370 5 2687993 

  
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 Litvo (2012) 
 
Informacije, ki jih je predložila Republika Litva, so zaščitene z litovskim zakonom o avtorski in sorodnih 
pravicah ter se lahko prosto uporabljajo, če je naveden vir.  
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