IE – Irland
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SKATTENUMRE
Faktablad: Irland (IE)
1. Skattenummerstruktur
Format
9999999L(L)

Forklaring
7 cifre + 1 eller 2 bogstaver

Bemærkning
Der kan være et eller to bogstaver i
slutningen.

2. Beskrivelse af skattenumre
De skattenumre, der tildeles i Irland, anføres ikke på officielle identifikationsdokumenter. Nummeret,
der anvendes til at identificere skatteydere, er det offentlige personnummer (Personal Public Service
Number – PPS-nr.). Dette nummer tildeles af socialministeriet, men anvendes også af skattevæsenet
til at identificere skatteydere.
PPS-numre tildeles automatisk ved fødslen for børn, der fødes i Irland. Alle andre skal ansøge om
nummeret hos et af socialministeriets kontorer. Når PPS-nummeret først er udstedt, ændres det
aldrig.
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3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret
selvangivelsen:

anføres

ikke

på

officielle

identifikationsdokumenter,

men

kan

findes

på

PPS-nr.
(skattenummer)

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

om
af

www.welfare.ie
Ikke muligt

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

Department of Social Protection
Áras Mhic Dhiarmada
Store Street
Dublin 1
Irland
Tlf.: + 353 1 7043000

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 Irland (2012)
Det materiale fra Irland, som findes på den europæiske skattenummerportal, er underlagt den irske
regerings ophavsret i henhold til lovene om ophavsret og ophavsretligt beslægtede rettigheder fra
2000. Materialet må udelukkende downloades og gemmes på en computer eller udskrives til privat
brug. Udleveres det til andre, skal kilde og ophavsretlig status angives.
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Tilladelsen til at gengive den irske regerings ophavsretligt beskyttede materiale omfatter ikke materiale
på den europæiske skattenummerside, som måtte tilhøre tredjemand. Tilladelse til at gengive sådant
materiale skal indhentes fra de pågældende rettighedshavere.
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