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SKATTENUMRE
Faktablad: Spanien (ES)
1. Skattenummerstruktur
Format
- 99999999L
- L9999999L

Forklaring
- 8 cifre + 1 bogstav
- L + 7 cifre + 1 bogstav

- K9999999L

- K + 7 cifre + 1 bogstav

- X/Y/Z 9999999
- M9999999L

- X/Y/Z + 7 cifre + 1 bogstav
- M + 7 cifre + 1 bogstav

Bemærkninger
Spanske statsborgere: DNI*
Spanske statsborgere med bopæl i
udlandet uden DNI*
Spanske statsborgere under 14 år
med bopæl i Spanien uden DNI*
Udlændinge med NIE**
Udlændinge uden NIE**

* DNI = Documento Nacional de Identidad (nationalt identitetskort)
** NIE = Número de Identificación de Extranjero (udlændingeidentifikationsnummer)

2. Beskrivelse af skattenumre
Skattenummeret for fysiske personer i Spanien er et entydigt nummer, der anvendes til skatte- og
toldformål og består af ni tegn, hvoraf det sidste er et kontrolbogstav.
-

Fysiske personer med spansk statsborgerskab: Almindeligvis er skattenummeret lig med
nummeret på det nationale identitetskort (DNI), der udstedes af indenrigsministeriet
(politimyndigheden). Skattemyndigheden tildeler efter anmodning fysiske personer med
spansk statsborgerskab, som ikke er forpligtede til at være i besiddelse af et nationalt
identitetskort, et skattenummer, der begynder med bogstavet L (spanske statsborgere med
bopæl i udlandet) eller et K (spanske statsborgere under 14 år med bopæl i Spanien).

-

Fysiske personer uden spansk statsborgerskab: Almindeligvis er skattenummeret lig
med
udlændingeidentifikationsnummeret
(NIE),
der
ligeledes
udstedes
af
indenrigsministeriet. Fysiske personer uden spansk statsborgerskab, der ikke er i besiddelse
af et udlændingeidentifikationsnummer, men har brug for et skattenummer, fordi de vil
foretage transaktioner, der skattepligtige i Spanien, kan få et skattenummer, der tildeles af
skattemyndigheden og begynder med bogstavet M. Dette nummer er midlertidigt, indtil den
pågældende person – hvis det er relevant – får et udlændingeidentifikationsnummer.
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3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret fremgår af følgende officielle identifikationsdokumenter:
3.1. Personligt id-dokument
3.1.1. Almindeligt id-dokument indtil 2006

Fornavn
Første efternavn
Andet efternavn

DNI (skattenummer)

3.1.2. Elektronisk id-dokument
Det elektroniske id-dokument blev indført i marts 2006.

Første efternavn
Andet efternavn
Fornavn
Fødselsdato

DNI (skattenummer)

3.1.3. Id-kort for udlændinge med bopæl i Spanien
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DNI (skattenummer)

3.2. Nyt kørekort
Det nye kørekort har været i brug siden november 2004 og er på størrelse med et kreditkort (9 x 6
cm).

Første efternavn
Andet efternavn
Fornavn
Fødselsdato og fødeland

Personligt
identifikationsnummer
(skattenummer)
3.3. Skattekort
Skattekortet sendes pr. brev til de fysiske personer, der får tildelt et skattenummer. Kortet indeholder
en elektronisk kode, hvormed man kan kontrollere dets ægthed på den nationale skattemyndigheds
websted (Agencia Tributaria).
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Kortet ledsages af et brev, der indeholder en kontrolkode (nederst i brevet), som også kan bruges til at
kontrollere kortets ægthed, når man logger på den nationale skattemyndigheds websted (Agencia
Tributaria).
Eksempel på teksten nederst i ledsagebrevet:
“Ægtheden kan kontrolleres på www.agenciatributaria.gob.es
JKM7T8BDDSBSTNAX”.

ved

hjælp

af

kontrolkoden

3.4. Socialsikringskort
Kortet, der udstedes af sundhedsvæsenet (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria – INGESA) viser –
ud over det personlige socialsikringsnummer og medlemsnummeret – indehaverens nationale
identitetskortnummer (DNI), der også fungerer som skattenummer.

4. Det nationale websted for skattenumre
Oplysninger
skattenumre:

om

www.agenciatributaria.es
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tri
butaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domici
lio_fiscal.shtml

Onlinekontrol

af
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skattemyndighed, kan man kontrollere, om en anden persons skattenummer
er
korrekt
og
registreret,
ved
at
logge
på
webstedet
www.agenciatributaria.gob.es
Hvis indehaveren af et skattenummer forelægger et skattekort, der er
udstedt af skattemyndigheden, kan enhver – også uden et elektronisk
certifikat – kontrollere skattekortets ægthed ved på skattemyndighedens
websted at vælge muligheden “Check the authenticity of the Fiscal
Identification cards with electronic code” (kontrol af skattekorts ægthed ved
hjælp af elektronisk kode) og indtaste den elektroniske kode, der er anført
på kortet. Hvis man har det brev, der ledsager skattekortet, kan man vælge
muligheden “ Document check using the secure verification code” (kontrol af
dokumenter ved hjælp af kontrolkode) og indtaste den kode, der findes
nederst i brevet.

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

Der foreligger ingen kontaktoplysninger

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 privatlivets fred.
Særlig meddelelse om ophavsret for Spanien (2012)
Adgang til og anvendelse af indhold på den europæiske skattenummerportal, som er leveret af
Spanien, oplysninger deri og de vedhæftede links og ydelser tilhører Agencia de Tributaria eller
organer, der samarbejder med denne, og er beskyttet af de relevante intellektuelle og industrielle
ejendomsrettigheder. Anvendelse, gengivelse, distribution, formidling til offentligheden eller
omdannelse heraf eller enhver anden lignende aktivitet er forbudt uden Agencia de Tributarias
udtrykkelige tilladelse. Brugerens licens til at anvende enhver form for indhold på denne portal er
begrænset til download og privat brug af dette indhold, under forudsætning af at det bevares intakt.
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