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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Slovenija (SI) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
99999999 1 niz 8 številk n.r. 

 
2. Opis TIN 

Pristojni davčni organ izda TIN, ki pa niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih. TIN se 
uporabljajo za enoznačno opredelitev in korelacijo podatkov v evidencah Finančne uprave Republike 
Slovenije. TIN se uporabljajo za vse davke. 
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3. Kje je mogoče najti TIN? 

TIN niso navedene na uradnih identifikacijskih dokumentih, možno pa jih je najti na naslednjih 
dokumentih: 
 
3.1. Potrdilo o vpisu v davčni register 

Finančna uprava Republike Slovenije izda potrdilo v 8 dneh po vpisu v davčni register. TIN je 
navedena na naslednjem potrdilu: 
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3.2. Potrdilo o rezidenstvu 

Potrdilo o rezidenstvu, ki se izda za namene izvajanja konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja v 
zvezi z davki od dohodka in premoženja (Potrdilo o rezidenstvu za fizične osebe). 
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4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije 
o TIN: 

http://www.durs.gov.si/en/angleske_strani/entry_into_the_tax_register_and_tax_number/
 

Preverjanje 
TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo. 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Finančna uprava Republike Slovenije 
Splošna finančna uprava 
Oddelek za davke 
Enota za davčni register 
E: gfu.fu@gov.si 
T: 00 386 1 478 38 00 

 
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 Slovenijo (2011) 
 
Informacije na evropskem portalu za TIN, ki jih zagotovi slovenska davčna uprava, so javne in niso 
zaščitene z avtorskimi pravicami.  

 

http://www.durs.gov.si/en/angleske_strani/entry_into_the_tax_register_and_tax_number/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#disclaimer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#copyright
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html#dataprotection
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