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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Luksemburg (LU) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika Obrazložitev Opomba  

9999999999999 13 številk n.r. 

 
 

1. Opis TIN 

Luksemburg trenutno nima sistema TIN niti ne izdaja TIN v strogem pomenu, vendar se po zakonodaji 
z dne 19. 6. 2013 identifikacijska številka s 13 številkami dodeli vsem fizičnim osebam, ki: 
 

 so registrirane v občinskem registru fizičnih oseb;  

 so po zakonu registrirane v spisu javne uprave;  

 imajo luksemburško državljanstvo in bivajo v tujini. 
 

2. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, vendar jih je mogoče najti v naslednjih 

dokumentih: 
 
2.1. Izkaznica o socialnem zavarovanju 

 
 

3. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.ccss.lu/matricule (v francoščini)  

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 

4. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt:  Administration des contributions directes 

http://www.ccss.lu/matricule
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Division échange de renseignements et retenue d'impôt sur les intérêts 
45, boulevard Roosevelt 
L-2982 Luxembourg 
 
Tel.: +352 40800-1 
Telefaks: +352 40800-5600 
E-naslov: divechren@co.etat.lu 
http://www.impotsdirects.public.lu 

 

5. 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, 
obvestila o avtorskih pravicah in predpisov v zvezi z zaščito osebnih podatkov in zasebnosti.  
 
Posebne avtorske pravice za Veliko vojvodstvo Luksemburg (2011) 
 
Za reprodukcijo vsebine in informacij, predstavljenih na luksemburških straneh, ki so v lasti države 
Luksemburg ali tretjih oseb, se uporablja luksemburško pravo, če ni drugače določeno.   
 
Če ni drugače določeno, je reprodukcija informacij na luksemburških straneh evropskega portala za 
TIN dovoljena v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti viri izrecno navedeni. 
 
Če se za reprodukcijo ali uporabo besedilne ali večpredstavne vsebine (zvoki, slike, programska 
oprema itd.) zahteva predhodno dovoljenje, tovrstna določba razveljavlja splošno dovoljenje in po 
potrebi omeji uporabo. 
 
Država Luksemburg odklanja vso odgovornost za uporabo informacij, vsebovanih na luksemburških 
straneh evropskega portala za TIN. Treba je opozoriti, da informacije, objavljene na evropskem 
portalu za TIN, niso nujno popolne, izčrpne, točne ali najnovejše. Če se besedila, objavljena na teh 
straneh, razlikujejo od originalnih dokumentov, se uporabljajo slednji, kot so bili objavljeni v uradnem 
listu Mémorial.   
 
Strani države Luksemburg včasih vsebujejo povezave na strani, ki so v lasti tretjih oseb in ki jih država 
Luksemburg ne nadzira ter zanje ne odgovarja.  
 
Država Luksemburg ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki jo na računalniku 
uporabnika povzroči uporaba strani v lasti države Luksemburg ali tretjih oseb.  
 
Država Luksemburg odklanja vso odgovornost za morebitno, tudi začasno, prekinitev v delovanju teh 
strani.   
 
Namen teh izjav o omejitvi odgovornosti ni obiti veljavnih zakonodajnih zahtev na tem področju niti 
izključiti odgovornosti v primerih, ko je ni mogoče izključiti na podlagi navedene zakonodaje. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#disclaimer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#copyright
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#dataprotection

