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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Nizozemska (NL) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
999999999 9 številk n.r. 

 
2. Opis TIN 

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

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
3.1. Potnem listu (Paspoort) 

3.1.1. Model potnega lista iz leta 2014 

 
 

http://prado.consilium.europa.eu/nl/8030/viewImage_212294.html
http://prado.consilium.europa.eu/nl/8030/viewImage_212294.html
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3.1.2. Model potnega lista iz leta 2011 

 
 

TIN

TIN 
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3.1.3.  Model potnega lista iz leta 2006 

 
3.1.4. Model potnega lista iz leta 2001 

 
 
 

TIN
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3.2. Osebna izkaznica (Identiteitskaart) 

3.2.1. Osebna izkaznica (od leta 2014 naprej) 

 
 
3.2.2. Osebna izkaznica (od leta 2011 naprej) 

 
 

TIN 

TIN
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3.2.3. Osebna izkaznica (od leta 2006 naprej) 

 

 

3.2.4. Osebna izkaznica (od leta 2001 naprej) 

 
 
 
3.3. Vozniško dovoljenje (Rijbewijs) 

3.3.1.  Vozniško dovoljenje (od 1. november 2014 naprej) 

  
 
    

 
3.3.2. Vozniško dovoljenje (od 1. oktobra 2013 naprej) 
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TIN

TIN

TIN
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3.3.3.  Vozniško dovoljenje (od 1. oktobra 2006 naprej) 

 
 

 
3.3.4. Vozniško dovoljenje (od 1. oktobra 2002 naprej) 

 

     
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst
/individuals/other_subjects/citizen_service_number_tax_and_social_security
_number/ 

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN  

Kontakt: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_fun
cties/individuals/contact/calling/calling 
 
Informacijsko središče za davčna vprašanja nerezidentov: +31 555385385 
(Uradne ure: pon.– čet. 8:00–20:00 – pet. 8:00–17:00) 
 
Naslov:  
Davčna in carinska uprava/Limburg/Oddelek za mednarodne zadeve 
Kloosterweg 22 
PO Box 2865 
6401 DJ Heerlen 
Nizozemska 

 

Frontside Backside 

TIN

TIN

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/other_subjects/citizen_service_number_tax_and_social_security_number/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/other_subjects/citizen_service_number_tax_and_social_security_number/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/other_subjects/citizen_service_number_tax_and_social_security_number/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/contact/calling/calling
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/standaard_functies/individuals/contact/calling/calling
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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 Nizozemsko (2012) 
 
Informacije, ki so na voljo javnosti in jih je predložila nizozemska vlada, niso avtorsko zaščitene, če ni 
navedeno drugače. Zato so informacije, objavljene na nizozemskih straneh evropskega portala za 
TIN, brezplačno dostopne ter se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v vseh izdajah, 
oblikah in medijih v komercialne in nekomercialne namene, razen če navedene informacije (ali 
nekateri njihovi deli) vsebujejo klavzulo o zaščiti avtorskih pravic.   
 
 

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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