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SKATTENUMRE
Faktablad: Tyskland (DE)
1. Skattenummerstruktur
Format
99999999999

Forklaring
11 cifre

Bemærkning
Nyt
skattenummer:
"Identifikationsnummer" (IdNr.) (kun
privatpersoner): se nedenfor.

2. Beskrivelse af skattenumre
De skattenumre, der tildeles i Tyskland, anføres ikke på officielle identifikationsdokumenter.
Identifikationsnummer (det nye skattenummer – forkortet IdNr.): blev indført i 2008, består af 11 cifre
og anvendes til privatpersoner. Dette skattenummer skal på sigt erstatte det gamle skattenummer
(Steuernummer), men indtil videre er begge numre retsgyldige.
Det Identifikationsnummer kan anvendes til at identificere skatteborgere, som er fysiske personer.

3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret anføres ikke på officielle identifikationsdokumenter, men kan findes følgende steder:
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3.1. Identifikationsnummer (IdNr.):
Det nye skattenummer (Identifikationsnummer, IdNr.) fremgår f.eks. af brevet vedrørende tildeling af
IdNr. ("Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer Identifikationsnummer"):

(skattenummer)

Findes på engelsk:

4. Det nationale websted for skattenumre
Oplysninger
skattenumre:

om

Onlinekontrol
skattenumre:

af

Identifikationsnummer (IdNr.):
http://www.identifikationsmerkmal.de
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/
steuerid_node.html;jsessionid=9850F9666EEA09A13C4A00670999CD13.int
ranet1
Ikke muligt

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:
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Steuerliches Informationscenter im Bundeszentralamt für Steuern:
allgemein@steuerliches-info-center.de
info@identifikationsmerkmal.de
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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 Forbundsrepublikken Tyskland (2012)
Tredjemands anvendelse af dokumenter, som findes på den europæiske skattenummerportal og
tilhører Forbundsrepublikken Tyskland, er beskyttet af de ophavsretlige regler i tysk ret samt af EUkonventioner og internationale konventioner.
Vi påtager os intet ansvar for fuldstændighed, redaktionelle og tekniske fejl, udeladelser eller
manglende nøjagtighed i forhold til oplysningerne på den europæiske skattenummerportal.
Vi garanterer hverken udtrykkeligt eller stiltiende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de
oplysninger, der er adgang til via links til eksterne websteder.
Webstedsoperatørerne har ansvar for det indhold, de gør tilgængeligt på deres egne websteder, efter
lovens almindelige regler. Der skal skelnes mellem dette "eget indhold" og links til indhold fra
operatører af eksterne websteder.
Hyperlinks til indhold på eksterne websteder angives udelukkende til orientering.
Ansvaret for indholdet på de eksterne websteder påhviler alene udbyderen af dette indhold. Eksterne
websteder gennemgås omhyggeligt og kontrolleres efter bedste evne og overbevisning før oprettelse
af et link dertil. Vi garanterer imidlertid hverken udtrykkeligt eller stiltiende fuldstændigheden eller
nøjagtigheden af de oplysninger, som der er adgang til via eksterne hyperlinks. Der kan på et hvilket
som helst tidspunkt ske ændringer i eksterne websteders indhold uden den tyske regerings vidende.
I forhold til samtlige links på den europæiske skattenummerportal erklærer vi udtrykkeligt, at vi ikke
har nogen kontrol over designet af og indholdet på de eksterne websteder, der er adgang til via links
på den europæiske skattenummerportal. Endvidere indebærer sådanne links ikke nogen form for
godkendelse af disse websteder eller deres indhold. Denne erklæring gælder alle sider på den
europæiske skattenummerportal og alle links, der er indeholdt deri.
Redaktionspersonalet for de nationale tyske sider af den europæiske skattenummerportal forbeholder
sig ret til uden forudgående varsel at ændre, tilføje eller fjerne oplysninger på dette websted.
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