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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Malta (MT) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
(0000)999L do 
9999999L 
 

8 znakov: 
- 7 številk  
- 1 črka (M, G, A, P, L, H, B, Z) 

Osebe, ki so malteški državljani. 
Opomba 1: prve 4 številke se lahko 
izpustijo, če so 0 (ničla) 
Opomba 2: v primeru računalniške 
obdelave podatkov mora biti dolžina te 
TIN vedno 8 znakov; prvi 0 (ničla) mora 
biti tako vedno napisana 

999999999 9 številk Osebe, ki niso malteški državljani. 
 
2. Opis TIN 

Za osebe, ki so malteški državljani, Malta uporablja kot TIN številko osebne izkaznice, ki je navedena 
na uradnih identifikacijskih dokumentih.  
 
Osebe, ki niso malteški državljani, lahko uporabljajo TIN, ki jo izda Urad za notranje državne prihodke 
in je sestavljena iz niza 9 številk.  
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
3.1. Potni list (Passport) 

 
 

Osebna identifikacijska 
številka (TIN)
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3.2. Osebna izkaznica (Karta ta’ l-Identita’) 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: Obrazec za davkoplačevalce v tujini: 
http://www.ird.gov.mt/downloads/other/expatriates_form.pdf 

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

E-pošta: Davkoplačevalcem namenjene službe 
taxpayerservice.ird@gov.mt  

 
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 Malto (2012) 
 
Malteška vlada, skupaj s svojimi ministrstvi in oddelki, ter organi in avtorji spletne strani si prizadevajo 
za zanesljivost informacij, objavljenih na evropskem portalu za TIN, vendar ne morejo zagotavljati, da 
so informacije, objavljene na nekaterih njihovih spletnih straneh ali zunanjih povezavah, popolne, 
ažurne in točne, zato vztrajajo pri tem, da se tam objavljene informacije ne obravnavajo kot točne in 
popolne informacije o kateri koli temi. Zagotoviti ni mogoče niti kakovosti niti stalne dostopnosti, niti da 
ne bo prekinitev zaradi tehničnih težav. Zato ne morejo prevzeti odgovornosti za kakršno koli škodo ali 
izgubo, ki lahko nastane pri uporabi informacij, saj so objavljene informacije namenjene zgolj kot 
splošne usmeritve. Malteška vlada si pridržuje pravico do spremembe, dodajanja ali brisanja delov ali 
celih strani za prehodno obdobje brez posebnega obvestila. 
 
Malteška vlada, skupaj s svojimi ministrstvi in oddelki, ter organi in avtorji spletne strani ne 
zagotavljajo nadzora nad kakovostjo zunanjih povezav. Objave imena katere koli družbe ali trgovca na 
strani se ne sme razumeti kot priporočilo proizvodov in/ali storitev, ki jih ponuja ta družba ali trgovec. 
 
Na straneh evropskega portala za TIN se ne zagotavlja pravno svetovanje. Za to je še vedno pristojna 
pravna stroka. 
 
Za gradivo na tej spletni strani veljajo določbe zakona o avtorskih pravicah, malteške zakonodaje, 
politike in predpisi ter vsi mednarodni sporazumi, v katerih je omenjena malteška vlada. Informacije na 
tej spletni strani so na voljo za osebno in nekomercialno javno uporabo. Ob upoštevanju teh dveh 
namenov je mogoče te informacije reproducirati brezplačno in brez dovoljenja malteške vlade, če je 

Osebna identifikacijska 
številka (TIN)
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reproducirano gradivo točen prepis izvirnika in je kot njegov vir navedena malteška vlada.  
Reproducirano gradivo se v nobenem primeru ne sme predstavljati kot uradna različica niti kot 
pripravljeno v sodelovanju z malteško vlado ali z njenim soglasjem.  
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