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SKATTENUMRE
Faktablad: Belgien (BE)
1. Skattenummerstruktur
Format
99999999999

Forklaring
11 cifre

Bemærkning
I forbindelse med it-behandling skal
skattenummeret skrives som en blok på
11 cifre uden punktum, mellemrum,
bindestreg eller skråstreg.

2. Beskrivelse af skattenumre
De skattenumre, der tildeles i Belgien, anføres på officielle identifikationsdokumenter. For
privatpersoner svarer skattenummeret til det nationale registernummer, der tildeles ved registrering af
fysiske personer i det nationale register. Dette personnummer består af 11 cifre og er et entydigt
identifikationsnummer, som alle registrerede personer har.

3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Det nationale registernummer fremgår af følgende kort:
3.1. Officielt identitetskort (på bagsiden), der kun udstedes til belgiske statsborgere.

Nationalt
registernummer
(skattenummer)

Bemærk: Identitetskortet indeholder ikke nødvendigvis skattenummeret.
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3.2. Socialsikringskort

Nationalt
registernumer
(stattenummer)

3.3. Opholdstilladelseskort og kørekort for udenlandske statsborgere, der bor i Belgien
Disse kort er ikke officielle identifikationsdokumenter, men indeholder ikke desto mindre indehaverens
skattenummer.
Nationalt
registernummer
(skattenummer)

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

om
af

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/
https://www.checkdoc.be/CheckDoc/homepage.do

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be
Tlf: + 32 (0)2 518 21 16
Fax: +32 (0)2 518 26 16

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 Kongeriget Belgien (2012)
Genanvendelse af oplysningerne på de nationale sider om Belgien på den europæiske
skattenummerportal er omfattet af gældende belgisk lovgivning, særlig lov af 30. juni 1994 om
ophavsret og beslægtede rettigheder. I henhold til denne lovgivning er genanvendelse af disse
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oplysninger betinget af forudgående tilladelse fra indehaverne af ophavsretten eller de beslægtede
rettigheder, medmindre andet er bestemt. I medfør af lovens artikel 8, stk. 2, er officielle retsakter, der
hidrører fra myndigheder, ikke omfattet af ophavsret. Officielle retsakter, der hidrører fra myndigheder,
er retsakter med retsvirkning (love, parlamentets arbejdsdokumenter, domstolsafgørelser o.l.). Det
hedder i artikel 21, stk. 1, at "Når der citeres fra værker, som er lovligt offentliggjort, i forbindelse med
kritik, polemik, undersøgelser, undervisning eller videnskabelige værker i overensstemmelse med god
skik og brug inden for det pågældende fag og i et omfang, der står i forhold til formålet, udgør det ikke
en overtrædelse af ophavsretten. Ved brug af citater som omhandlet i ovenstående stykke skal kilde
og ophavsmand angives, medmindre dette ikke er muligt".
Internetsider, som der henvises til på de nationale sider om Belgien på den europæiske
skattenummerportal, er omfattet af deres egne ophavsretsbestemmelser. De belgiske domstole har
kompetence til at pådømme enhver sag, hvor der gøres ophavsret gældende til de oplysninger, som
findes på de nationale sider om Belgien.
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