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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Portugalska (PT) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
999999999 1 niz 9 številk Zadnja številka je testna številka. 

 
2. Opis TIN 

TIN izda portugalska davčna uprava. 
 
3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN je mogoče najti na posebnih izkaznicah TIN, ki jih izda portugalska davčna uprava, in na izkaznici 
o državljanstvu, ki je uradna osebna izkaznica: 
 
3.1. Kartice TIN 
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3.2. Izkaznica o državljanstvu (osebna izkaznica) 

 
 

 
 
4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: Ni na voljo. 
Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Direcção de Serviços do Registro de Contribuintes 
Av. João XXI, n° 76 - 6.°, 1049-065 Lisboa 
Tel.: +351 210761000 
Faks: +351 217937066 
E-pošta: dsrc@at.gov.pt  
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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 Republiko Portugalsko (2012)  
 
Ponovna uporaba dokumentov na evropskem portalu za TIN, ki so v lasti Portugalske, s strani tretjih 
oseb je zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami ter pravicami industrijske lastnine v skladu s 
portugalskim in evropskim pravom ter veljavnimi mednarodnimi sporazumi.  Informacije na tem portalu 
so javne ter se lahko reproducirajo in ponovno uporabijo z navedbo vira, če ni izrecno navedeno 
drugače.  Če se zahteva predhodno dovoljenje za reproduciranje ali uporabo besedil ali multimedijskih 
informacij (zvok, slika, računalniški programi itd.), zgoraj navedeno splošno dovoljenje ne velja.  Na 
zahtevo se lahko podeli posebno dovoljenje za ponovno uporabo in reproduciranje dokumentov z 
informacijami, ki jih v skladu z navedenimi pogoji ni mogoče prosto ponovno uporabljati. V posebnem 
dovoljenju so jasno določene omejitve, ki veljajo za uporabo dokumentov, za katere je bilo dovoljenje 
podeljeno.  
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