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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Švedska (SE) 

 

1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 

999999–9999 
 

10 številk Osebna identifikacijska številka: 
fizična oseba, ki je ali je bila prebivalec 
Švedske. 
 

999999–9999 10 številk Koordinacijska številka: 
fizična oseba, ki ni ali ni bila prebivalec 
Švedske. 
 

 

2. Opis TIN 

Na Švedskem obstajata dve vrsti TIN za fizične osebe:  
1. osebna identifikacijska številka (personnummer) za osebe, ki so ali so bile registrirane v 

švedskem registru prebivalstva, in  
2. koordinacijska številka (samordningsnummer) za osebe, ki niso ali niso bile registrirane v 

švedskem registru prebivalstva. 
 

Osebna identifikacijska in koordinacijska številka sta javni in se uporabljata pri večini javnih ali 
zasebnih dejavnosti. Informacije o tem, kdo ima določeno osebno identifikacijsko številko ali 
koordinacijsko številko je mogoče dobiti v vseh davčnih uradih. 
 
Osebna identifikacijska številka in koordinacijska številka sta sestavljeni iz 10 številk. Vezaj (ali znak 
za minus) se nahaja med 6. in 7. številko.  
1. Osebna identifikacijska številka 
Vsi tisti, ki so registrirani v švedskem registru prebivalstva, dobijo za identifikacijo osebno 
identifikacijsko številko. Osebne identifikacijske številke se uporabljajo za identifikacijo pri večini 
uradnih ali zasebnih dejavnosti. 
 
Osebne identifikacijske številke so stalne in enotne, kar pomeni, da ima oseba isto številko celo 
življenje in da osebni identifikacijski številki dveh oseb nista enaki. Če oseba pozneje zapusti Švedsko 
in jo odstranijo iz evidence prebivalstva, obdrži svojo osebno identifikacijsko številko. Osebne 
identifikacijske številke ni mogoče nikoli nadomestiti s koordinacijsko številko.  
 
Osebno identifikacijsko številko je treba navesti v davčni napovedi, napovedi za odmero davka od 
dohodka in drugih dokumentih, ki se predložijo švedskemu davčnemu uradu. 
 
2. Koordinacijska številka 
Koordinacijska številka je enotna identifikacijska številka za fizične osebe, ki niso ali niso bile 
registrirane v švedskem registru prebivalstva. 
Davčni organ lahko dodeli koordinacijsko številko samo na zahtevo organa za posebne namene. 
Primeri takšnih namenov so, da oseba prejema dohodek od dela ali pokojnino, ki je obdavčljiva na 
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Švedskem. Vendar lahko vsak, ki ima koordinacijsko številko, to uporablja pri drugih javnih in zasebnih 
dejavnostih. 
Koordinacijska številka mora biti trajna in enotna, kar pomeni, da je vezana na osebo in da dve 
koordinacijski številki nista enaki. Če je oseba pozneje registrirana v registru prebivalstva, se 
koordinacijska številka nadomesti z osebno identifikacijsko številko. 
Če je davčnemu zavezancu dodeljena koordinacijska številka, je treba to številko na isti način kot 
osebno identifikacijsko številko navesti v davčni napovedi, napovedi za odmero davka od dohodka in 
drugih dokumentih, ki se predložijo švedskemu davčnemu uradu. 
Oseba ne more dobiti uradnega identifikacijskega dokumenta s koordinacijsko številko. 
 

3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN so navedene na naslednjih uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
3.1. Potni list (Europeiska Unionen Sverige Pass) 

3.1.1 Potni list (od 2.1.2012) 
 

 
 
 
3.2. Osebna izkaznica (Nationellt Id-Kort/National identity card/Carte nationale d'identité) 

3.2.1 Osebna izkaznica (od 2.1.2012) 
 

Osebna 
identifikacijska 

številka (TIN) 
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3.3. Vozniško dovoljenje (Körkort Sverige) 

3.3.1 Vozniško dovoljenje (od 21.1.2016) 
 

 
 
3.3.2 Vozniško dovoljenje (od 19.1.2013 do 20.1.2016) 

Osebna 
identifikacijska 

številka (TIN) 

Osebna 
identifikacijska 

številka (TIN) 
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3.4. Druga osebna izkaznica (IDENTITETSKORT)  

Osebna izkaznica za ljudi, ki so registrirani v švedskem registru prebivalstva. Ta izkaznica se 
uporablja za identifikacijo na Švedskem in ne more nadomestiti potnega lista ali nacionalne osebne 
izkaznice pri potovanjih. TIN je mogoče najti pod naslovom PERSONNUMMER.  
 
3.4.1 Druga osebna izkaznica (od 2.4.2013) 
 

 
 
3.4.2 Druga osebna izkaznica (od 1.7.2017) 
 
 

 

Osebna 
identifikacijska 

številka (TIN) 

Osebna 
identifikacijska 
številka (TIN) 

 

Osebna identifikacijska 

številka (TIN) 
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4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: www.skatteverket.se 

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 

5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Opomba:  TIN je javna in informacije o tem, kdo ima določeno osebno identifikacijsko 
ali koordinacijsko številko je mogoče dobiti v vseh davčnih uradih. 

Kontakt: Švedski davčni urad 
Naslove je mogoče najti na www.skatteverket.se 
Telefon iz tujine: +46 856485160  
Telefon iz Švedske: 0771-567 567 
E-pošta:  kontakt 

 

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 Kraljevino Švedsko (2011) 
 
Informacije švedske vlade o evropskem portalu za TIN so javne in za njih ne veljajo pogoji glede 
avtorskih pravic.  


