AT – Østrig

da – dansk

SKATTENUMRE
Faktablad: Østrig (AT)
1. Skattenummerstruktur
Format
99-999/9999

Forklaring
9 cifre

Bemærkning
Bindestregen og skråstregen skal ikke
altid medtages (de udelades f.eks. ved
it-behandling).

2. Beskrivelse af skattenumre
De skattenumre, der tildeles i Østrig, anføres ikke på officielle identifikationsdokumenter. Det enkelte
lokale skattekontor udsteder skattenumre til de skatteydere, der har bopæl i kontorets
kompetenceområde, når disse anmoder kontoret om en ydelse. Det betyder, at en skatteyder kan få et
nyt skattenummer, hvis vedkommende skifter bopæl.
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3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret anføres ikke på officielle identifikationsdokumenter, og der udstedes ikke et
skattenummerkort. Skattenummeret findes i øverste højre hjørne på første side af årsopgørelsen.
Anden dokumentation er også mulig – der findes ingen standardform.
3.1. Årsopgørelse: model

Skattenummer

4. Det nationale websted for skattenumre
Oplysninger
skattenumre:
Onlinekontrol
skattenumre:

om
af

https://www.bmf.gv.at/Steuern/_start.htm
Ikke muligt

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
E-mail:
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6. Juridisk meddelelse
Oplysningerne om skattenumre og brugen af modulet til onlinekontrol af skattenumre, der er
tilgængeligt via denne europæiske skattenummerportal, er underlagt en ansvarsfraskrivelse, en
angivelse af ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred.
Særlig meddelelse om ophavsret for Republikken Østrig (2012)
Alle artikler, der offentliggøres på de østrigske sider af den europæiske skattenummerportal, er
ophavsretligt beskyttede, og alle rettigheder forbeholdes.
Oplysninger på de østrigske sider af den europæiske skattenummerportal er at betragte som offentligt
tilgængelige og kan videregives eller gengives under forudsætning af, at der ikke er tale om
kommerciel brug, og at kilden angives.
Selv om det østrigske finansministerium i rimeligt omfang søger at sikre, at oplysningerne på de
østrigske sider af skattenummerportalen er korrekte og opdaterede, påtager det sig intet ansvar for
nøjagtigheden, rettidigheden og fuldstændigheden af sådanne oplysninger eller oplysninger på andre
websteder, hvortil der er anført links. Hvis og i det omfang der opdages fejl i materialet, vil disse blive
rettet så hurtigt som muligt.
Oplysningerne på de østrigske sider af skattenummerportalen er generelle og er derfor ikke tilpasset
bestemte individuelle behov hos personer, virksomheder eller organisationer. Oplysningerne er ikke
nødvendigvis korrekte, fuldstændige og opdaterede, og de er delvist forbundet med andre websteder,
som det østrigske finansministerium hverken har indflydelse på eller ansvar for. Oplysningerne er ikke
tænkt som en erstatning for professionel (juridisk) rådgivning. Hvis du har behov for personlig
rådgivning, skal du altid kontakte en sagkyndig inden for det relevante område først. Hvis du har
spørgsmål vedrørende din retssag, skal du kontakte den kompetente domstol. For så vidt angår
begæringer, som vedrører overholdelse af en bestemt tidsfrist, skal der altid rettes henvendelse til den
kompetente domstol eller myndighed først.
Vi garanterer ikke, at dokumenter, der er stillet til rådighed på de østrigske sider af
skattenummerportalen, svarer nøjagtigt til den officielle vedtagne tekst.
Visse af dokumenterne på de østrigske sider af den europæiske skattenummerportal henviser til
oplysninger, der stilles til rådighed af andre organisationer. Det østrigske finansministerium garanterer
dog på ingen måde nøjagtigheden, rettidigheden eller korrektheden af sådanne oplysninger.
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