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SKATTEREGISTRERINGSNUMMER
Skatteregistreringsnummer
Landeprofil: Frankrig (FR)
1. Skatteregistreringsnummerets struktur
Format

Forklaring

Bemærkninger

99 99 999 999 999

Skatteregistreringsnummeret
består af 13 cifre.

Det første ciffer er enten "0",
"1", "2" eller "3".
Ved
elektronisk
databehandling
skal
de
13 cifre
i
skatteregistreringsnummeret
angives som en blok uden
mellemrum.

2. Beskrivelse af skatteregistreringsnummeret
De franske skattemyndigheder tildeler et skatteregistreringsnummer ("numéro d'identification fiscale")
til alle fysiske personer, som har pligt til at opgive skattepligtig indkomst i Frankrig.
Skatteregistreringsnummeret tildeles, når personen registreres i skattemyndighedernes database.
Nummeret kaldes også skattereferencenummer ("numéro fiscal de référence") eller SPI-nummer
("numéro SPI", jf. "Simplification des Procédures d'Imposition" = forenkling af beskatningsprocedurer).
Nummeret tildeles alle personer, der er opført i det franske generaldirektorat for offentlige finansers
personregister ("référentiel PERS") og dækker hele skattesystemet. Nummeret er unikt,
ikkebetydningsbærende, sikkert og vedvarende.
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3. Hvor finder jeg skatteregistreringsnummeret?
Skatteregistreringsnummeret står på den fortrykte selvangivelse og på årsopgørelsen vedrørende
indkomst-, bolig- og ejendomsskat.
Hvis et dokument vedrører flere personer, er hver skattepligtig persons skatteregistreringsnummer
angivet i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af rubrikken civilstand ("Etat civil") i den
fortrykte selvangivelse.
Det skatteregistreringsnummer, der skal angives, er, afhængig af omstændighederne,
skatteregistreringsnummeret på konto- eller kontrakthaveren, indehaveren af godet eller
indkomstmodtageren. Hvis flere personer er berørt (f.eks. når to personer har en fælles konto), skal
alle personers skatteregistreringsnumre angives.
3.1. Fortrykt selvangivelse vedrørende indkomst (skatteregistreringsnummer på den, der
selvangiver)
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3.2. Årsopgørelse (indkomst-, bolig- og ejendomsskat) - rubrikken Deres oplysninger ("Vos
références") (skatteregistreringsnummer)

Skatteregistreringsnumrene for de personer, der selvangiver ("déclarant 1" og "déclarant 2"),
svarer til de numre, der er angivet i den fortrykte selvangivelse vedrørende indkomst.
4. Det nationale websted for skatteregistreringsnumre
Oplysninger
om
skatteregistreringsnum
re:
Onlinekontrol
af
skatteregistreringsnum
re:

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=0&typePage=cpr02
&docOid=documentstandard_5147
Ikke oplyst.

5. Nationale kontaktpunkter for skatteregistreringsnumre
Kontaktoplysninger
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6. Juridisk meddelelse
Oplysningerne om skatteregistreringsnumre og brugen af modulet til onlinekontrol af
skatteregistreringsnumre, der er tilgængeligt via den europæiske skatteregistreringsnummerportal, er
underlagt en ansvarsfraskrivelse, en angivelse af ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af
personoplysninger og privatlivets fred.
Erklæring om Den Franske Republiks intellektuelle ejendomsret
Denne hjemmeside tilhører udelukkende det franske finans- og budgetministerium og/eller sidens
ophavsmænd og rettighedshavere. Sidens indhold er følgelig beskyttet af franske og internationale
retsregler, der er gældende for intellektuelle ejendomsrettigheder, og særligt af bestemmelserne i den
franske lov herom.
Det drejer sig om såvel hjemmesidens redaktionelle dele som skærmudstyr og software, der skal
bruges for at vise siden, samt logoer, billeder, fotografier og grafik af enhver art.
Det franske finans- og budgetministerium giver brugerne mulighed for at se sidens indhold, men
tillader ikke gengivelse af siden eller dele heraf, uanset formål.
Gengivelse af hjemmesiden er kun tilladt i digital form på den computer, hvorpå den vises, med det
formål at se de sider, som besøges via brugerens software.
Enhver gengivelse af hjemmesiden, det være sig hel eller delvis, af hvilken som helt organisation uden
forudgående tilladelse fra det franske finans- og budgetministerium er forbudt og betragtes som en
forfalskning, hvorfor der vil blive truffet strafferetlige foranstaltninger i henhold til artikel L.335-2 og
følgende i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Link: Den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder (Code de la propriété
intellectuelle français)
Link: Den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder (Code de la propriété
intellectuelle français), kapitlet om strafferetlige foranstaltninger.
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