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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Romunija (RO) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

9999999999999 1 niz 13 številk n.r. 

 

2. Opis TIN 

Romunski davčni organi izdajo TIN, ki so navedene le na uradnih davčnih dokumentih in se lahko 
uporabljajo le za davčne namene. TIN (Codul de înregistrare fiscală) se izdajo tudi za davčne 
zavezance nerezidente v Romuniji in se razlikujejo od osebne identifikacijske številke. 

 
Osebno identifikacijsko številko izda ministrstvo za notranje zadeve. 
 

3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih dokumentih: 
 
3.1. Potrdilo o prijavi davka (stari obrazec) 

      
 

TIN 
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3.2. Potrdilo o prijavi davka (novi obrazec) 

 

3.3. Potni list (Pasaport): 

3.3.1. Običajen potni list 

 
 
 
 
 
 

TIN 

TIN 
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3.3.2. Začasen potni list (Pasaport temporar): 

 
 
3.3.3. Elektronski potni list (Pasaport electronic): 

 
 
3.4. Osebna izkaznica (Carte de Identitate) 

(vir http://prado.consilium.europa.eu) 

3.4.1. Prva izdaja junija 1997 

 

TIN 

TIN 
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3.4.2. Prva izdaja maja 2009  
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3.5. Osebna izkaznica za državljane Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
(služi tudi kot dovoljenje za stalno prebivanje za družinske člane in dovoljenje za 
prebivanje za družinske člane) – prva izdaja januarja 2007 

(vir http://prado.consilium.europa.eu) 

 
 
3.6. Osebna izkaznica za državljane izven EU, ki imajo začasno (ali dolgoročno) dovoljenje za 

prebivanje – prva izdaja januarja 2007  

(vir http://prado.consilium.europa.eu) 

 
 
3.7.  Vozniško dovoljenje (Permis de conducere) 
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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: Nacionalna romunska agencija za davčno upravo 
Enota za mednarodno izmenjavo informacij  
E-pošta: direct.exchange@anaf.ro 

 

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 Romunijo (2011) 
 
Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Romunije ali v njenem imenu v lasti tretjih subjektov ter 
so objavljeni na evropskem portalu za TIN, veljajo nacionalni predpisi o avtorskih pravicah, če ni 
navedeno drugače. Reproduciranje vsebine romunskih strani je dovoljeno z navedbo vira, če ni 
navedeno drugače.  
 
Kadar je treba pridobiti predhodno dovoljenje za reproduciranje ali uporabo besedil in multimedijskih 
informacij (zvok, slika, programska oprema itd.), tako dovoljenje razveljavlja zgoraj navedeno splošno 
dovoljenje in jasno določa vse omejitve uporabe.  
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