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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Latvija (LV) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

DDMMLL99999 
 
 
 
32999999999 
 
 

Datum rojstva + 5 številk 
 
 
 
32 + 9 števk 

- Datum rojstva v obliki: DDMMLL 
- Pri navedbi TIN ne sme biti nobenega 
pomišljaja 
 
- Osebna koda se začne s števkama 

„32“, preostale števke pa sistem 
samodejno ustvari iz števil od „0“ do 
„9“. 

 

2. Opis TIN 

Latvija izda osebno identifikacijsko kodo (PIC), ki je navedena na uradnih identifikacijskih dokumentih. 
PIC se uporablja kot TIN. Uporablja se v vseh uradnih dokumentih ali transakcijah, odobri pa jo urad 
za državljanstvo in migracije ministrstva za notranje zadeve, tako da vključi in posodobi podatke o 
fizičnih osebah v registru prebivalstva. Osebna identifikacijska koda posameznika se ne spremeni, 
razen ko se natančno opredeli datum rojstva ali ko je oseba posvojena. 
 
Edina razlika med PIC in TIN je pomišljaj med šestim in sedmim mestom: v TIN pomišljaja ni. 
 
V skladu s spremembami nacionalne zakonodaje se bo od 1. julija 2017 osebna identifikacijska koda 
izdajala brez navedbe datuma rojstva. Od 1. julija 2017 bo osebna identifikacijska koda sestavljena iz 
11 števk (kot prej), pod pogojem, da se osebna identifikacijska koda ne ponovi. Do 30. junija 2017 se 
bo osebna identifikacijska koda izdajala enako kot prej z navedbo datuma rojstva v prvih šestih 
števkah. Sestava osebnih kod, izdanih pred 1. julijem 2017, se ne bo spremenila. 
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 

3.1. Potni list (Pase) 

 
 

3.2. Osebna izkaznica 

 
 

PIC (TIN) 

PIC (TIN) 
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3.3. Vozniško dovoljenje 

 
 

4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: www.pmlp.gov.lv;  
http://likumi.lv/doc.php?id=187420  

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

www.latvija.lv; 
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/e-
pakalpojumi/e-pakalpojums6.html  

 

5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Državna davčna uprava Republike Latvije 
vid@vid.gov.lv  

 

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 pravil za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti.  
 
Posebne avtorske pravice za Republiko Latvijo (2011) 
 
Informacije, ki jih predloži latvijska vlada, so javne in niso avtorsko zaščitene. Zato so informacije, 
objavljene na latvijskih straneh portala evropskega e-pravosodja, brezplačno dostopne ter se lahko 
prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne in 
nekomercialne namene.  

PIC (TIN) 

http://www.pmlp.gov.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=187420
http://www.latvija.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/e-pakalpojumi/e-pakalpojums6.html
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/e-pakalpojumi/e-pakalpojums6.html
mailto:vid@vid.gov.lv
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

