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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Poljska (PL) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

99999999999 11 številk Številka PESEL 

9999999999 10 številk Številka TIN 

 

2. Opis TIN 

2.1. Opis PESEL 

Poljska priznava od 1. septembra 2011 naprej kot davčno identifikacijsko številko PESEL, ki se izda 
fizičnim osebam, registriranim v registru PESEL, ki ne izvajajo poslovne dejavnosti in niso registrirane 
za namene davka na dodano vrednost. 
 
PESEL je 11-številčni nespremenljiv numerični znak, ki enoznačno opredeli določeno osebo, 
registrirano v podatkovni bazi PESEL (skupni elektronski sistem registra prebivalstva). Podatki, 
shranjeni v skupnem elektronskem sistemu registra prebivalstva, so preneseni iz podatkovne baze 
občinskih uradov, ki predstavlja evidence na občinski ravni.  
 
Register PESEL obstaja od leta 1979 in vsebuje podatke o osebah, ki imajo stalno prebivališče na 
ozemlju Republike Poljske, ki na Poljskem živijo stalno ali začasno (več kot 3 mesece), ki oddajajo 
vlogo za osebno izkaznico ali potni list, ter osebah, ki morajo imeti v skladu z določbami poljskega 
prava številko socialnega zavarovanja. Številke PESEL izda ministrstvo za notranje zadeve. 
  
2.2. Opis TIN 

Poljska od 1. septembra 2011 naprej izdaja TIN drugim subjektom, ki se morajo registrirati (tj. fizičnim 
osebam, pravnim osebam, osebam, ki nimajo pravne osebnosti in drugim subjektom), če so v skladu s 
poljskimi zakoni opredeljene kot davkoplačevalci ali plačniki prispevkov za socialno ali zdravstveno 
zavarovanje.  
 
Vendar številka TIN, ki je bila dodeljena pred 31. avgustom 2011, v skladu z Zakonom z dne 29. julija 
2011 o predpisih za registracijo in identifikacijo (Uradni list št. 171, postavka 1016) postane davčna 
identifikacijska številka in tako ostanejo v veljavi sklepi o odobritvi takšne identifikacijske številke.  
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

3.1. PESEL 

PESEL so navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih. 
 
3.1.1. Potni list 

 
 
3.1.2. Osebna izkaznica 

 
 
3.2. TIN 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, možno pa jih je najti na uradnem obrazcu 
glavnega lokalnega davčnega urada, ki izdaja TIN, tj.: 
 
3.2.1. Sklep (NIP-4) za TIN, ki so bile izdane v skladu z zakonom, veljavnim do 31. avgusta 2011 

 

 
 

TIN 

PESEL 

PESEL 
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3.2.2. Obrazci, izdani v skladu z zakonom, veljavnim od 1. septembra 2011 

 
 

 
3.2.3. Od 1. decembra 2014 razkritje TIN v nacionalnem sodnem registru 

ali centralnem registru in bazi podatkov o podjetjih potrjuje, da je bila ta izdana zadevnemu 
subjektu/posamezniku. Posledično je TIN mogoče najti v naslednjih dokumentih: 

 

TIN 

TIN 
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3.2.3.1 Potrdilo centralnega registra in baze podatkov o podjetjih 

 
 
 
 
 
 



 PL – Poljska sl – slovenščina 

Različica 09/07/2015 16:19:00  5/6 

3.2.3.2 Informacije iz nacionalnega sodnega registra 

  

 

4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=143&wysw=14&sub=sub1 
(na voljo samo v poljščini) 

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 

Informacije o PESEL: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32/ 
(na voljo samo v poljščini) 

 

5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt za PESEL: Ministrstvo za notranje zadeve 
S stacionarnega telefona:  +48 226028208 

 

Kontakt za TIN: Nacionalni center za informacije o davkih (klicni center) 
S stacionarnega telefona:  +48 801055055 
Z mobilnega telefona:  +48 223300330 
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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 Ministrstvo za finance Poljske (2011) 
 
Na poljskih spletnih straneh evropskega portala za TIN so na voljo samo splošne informacije, ne pa 
tudi nasveti. Ministrstvo za finance ne daje zagotovil ali jamstev v zvezi s točnostjo, pravočasnostjo ali 
uporabnostjo katere koli vsebine.  
 
Ministrstvo za finance ne prevzema nobene odgovornosti za informacije na tej spletni strani in ne daje 
nobenega jamstva v zvezi s takimi informacijami. Posebne izjave o neprevzemanju odgovornosti ali 
zaščita avtorskih pravic se lahko poleg tega uporabljajo za nekatere vsebine ali dele strani. Informacije 
na poljskih straneh, za katere posebne izjave o neprevzemanju odgovornosti ali zaščita avtorskih 
pravic ne veljajo, so na voljo brezplačno ter se lahko prenesejo/reproducirajo/prevajajo/prilagajajo v 
vseh izdajah, oblikah in medijih v komercialne ali nekomercialne namene. 
 
Ministrstvo za finance ne prevzema nobene odgovornosti in izključuje vsakršno odgovornost v zvezi z 
brskanjem po tej spletni strani, uporabo informacij ali prenašanjem kakršnega koli gradiva s te strani, 
kot tudi, vendar ne izključno, odgovornost za napake, netočnosti, opustitve, zavajajoče ali obrekljive 
izjave. Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo mnenja ali stališča, ki niso nujno mnenja ali 
stališča Ministrstva za finance, če ni izrecno navedeno drugače. 
 
Na tej spletni strani so povezave do zunanjih spletnih mest, ki jih Ministrstvo za finance ne nadzira in 
za katera ne prevzema odgovornosti.  
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