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DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) 
 

Stran za posamezno državo: Združeno kraljestvo (UK) 

 
1. Sestava TIN 

Oblika zapisa Obrazložitev Opomba 
9999999999 10 številk enotna referenčna številka 

davkoplačevalca (Unique Taxpayer 
Reference – UTR) 

LL999999L 9 znakov:  
- 2 črki 
- 6 številk 
- 1 črka (vedno A, B, C ali D) 

številka nacionalnega zavarovanja 
(National Insurance Number – NINO) 

 
2. Opis TIN 

Združeno kraljestvo ne izdaja TIN v ožjem smislu, vendar pozna dve številki, ki sta podobni TIN in 
nista navedeni na uradnih identifikacijskih dokumentih: 
 
1. Najnovejša TIN podobna številka je enotna referenčna številka davkoplačevalca (UTR). 

Sestavljena je iz enotnega niza 10 številk, ki so avtomatsko dodeljene davčnemu in 
carinskemu uradu Njenega veličanstva (Her Majesty’s Revenue and Customs – HMRC) za 
fizične osebe, ki morajo poslati davčno napoved. Čeprav se UTR uporablja pri davčnih 
napovedih in drugi korespondenci, ni navedena na izkaznici ali drugem uradnem dokumentu.  

 
2.  Druga referenčna številka, ki se pogosto uporablja v Združenem kraljestvu in je morda bolj 

običajna je številka nacionalnega zavarovanja (NINO). Sestavljena je iz dveh črk, šestih 
številk in končne črke A, B, C ali D (npr. DQ123456C). Vse fizične osebe, ki zakonito živijo v 
Združenem kraljestvu, že imajo NINO ali pa jim je ta lahko dodeljena. NINO se avtomatsko 
izda mladim, ki živijo v Združenem kraljestvu, ko dopolnijo 16 let.  
NINO se uporablja na številnih uradnih dokumentih. Fizične osebe so o NINO obveščene s 
plastično izkaznico ali od septembra 2010 naprej z uradnim dopisom Ministrstva za delo in 
pokojnine. Vendar pa dopis vključuje izjavo „To ni dokazilo o identiteti.“ in se zato ne more 
uporabljati za preverjanje identitete lastnika. NINO se lahko navaja kot davčna referenčna 
številka na nekaterih uradnih dokumentih davčnega in carinskega organa Njenega 
veličanstva.  
Davčni organi v Združenem kraljestvu so navedli, da bodo sprejeli to številko kot številko, 
podobno TIN, za namene direktive o prihrankih. 

 
UTR in NINO sta osebno dodeljeni fizični osebi in nista javni, se ne spreminjata in sta vedno v isti 
obliki.  
 
Vendar nimajo vsi davkoplačevalci rezidenti ali vsi državljani UTR ali NINO.  
 



 UK – Združeno kraljestvo sl – slovenščina 

Različica z dne 09/07/2015 16:42:00  2/3 

3. Kje je mogoče najti TIN? 

Enotna referenčna številka davkoplačevalca (UTR) in številka nacionalnega zavarovanja (NINO) nista 
navedeni na uradnih identifikacijskih dokumentih. Sta enotni in osebno dodeljeni zadevni fizični osebi.  
 
3.1. Enotna referenčna številka davkoplačevalca (UTR) 

UTR je mogoče najti na sprednji strani davčne napovedi (obrazec SA100), kakor je prikazano v 
spodnjem primeru:  
 

 
 
UTR je mogoče najti tudi na obvestilu o izpolnjevanju davčne napovedi (Notice to complete Tax 
Return) (obrazec SA 316) ali na izpisku računa. Glede na vrsto izdanega dokumenta se lahko 
referenčna številka natisne poleg naslovov  „Tax Reference“, „UTR“ ali „Official Use“. 
 
3.2. Številka nacionalnega zavarovanja (NINO) 

HMRC izda davkoplačevalcem obvestila o odmeri davka. Naslov obvestila vključuje številko 
nacionalnega zavarovanja, kakor je navedeno v primeru spodaj:  
 

 
 
Številka nacionalnega zavarovanja je lahko prikazana tudi na kartici nacionalnega zavarovanja in na 
dopisih, ki jih izda Ministrstvo za delo in pokojnine (Department for Work and Pensions – DWP). 
Številka je navedena tudi na plačilnem listu zaposlenega in na izpisku računa, ki ga izda HMRC. 
 

UTR (TIN)

NINO (TIN)



 UK – Združeno kraljestvo sl – slovenščina 

Različica z dne 09/07/2015 16:42:00  3/3 

4. Nacionalna spletna stran za TIN 

Informacije o TIN: Informacije o enotni referenčni številki davkoplačevalca (UTR) in o številkah 
nacionalnega zavarovanja so na voljo na spletišču davčne uprave 
Združenega kraljestva HMRC: http://www.hmrc.gov.uk in GOV.UK. 
 

Preverjanje TIN prek 
spleta: 

Ni na voljo 

 
5. Nacionalna kontaktna točka za TIN 

Kontakt: Kontakt za izdajalce, povezan z direktivo o prihrankih: 
Evropska direktiva o prihrankih 
Central Policy, Tax Administration Advice 
Imperial Court, 8th Floor 
2 – 24 Exchange Street East 
Liverpool, L2 3PQ 
E-pošta: spt.eusd@hrmc.gsi.gov.uk 

 
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 Združeno kraljestvo (2012) 
 
Informacije, ki jih je predložila vlada Združenega kraljestva, so zaščitene s avtorskimi pravicami krone.  
Dostop do teh informacij in njihova ponovna uporaba sta brezplačna. Informacije, zaščitene s 
avtorskimi pravicami krone, je mogoče uporabiti z navedbo vira in avtorstva. Tako zaščitene 
informacije se ne smejo uporabljati za zavajanje ali omalovaževanje.  
 
 

http://www.hmrc.gov.uk/
mailto:spt.eusd@hrmc.gsi.gov.uk
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
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