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SKATTENUMRE
Faktablad: Letland (LV)
1. Skattenummerstruktur
Format
DDMMYY99999

32999999999

Forklaring
Fødselsdato + 5 cifre

32 + 9 cifre

Bemærkninger
- Fødselsdato i formatet: DDMMÅÅ
- Bindestregen medtages ikke
skattenummeret

i

- Det personlige identifikationsnummer
begynder med cifrene "32", mens de
resterende
9
cifre
genereres
automatisk af systemet

2. Beskrivelse af skattenummeret
I Letland udstedes der personlige identifikationsnumre (PIC), som anføres på officielle
identifikationsdokumenter. Det personlige identifikationsnummer anvendes som skattenummer. Det
anføres på alle officielle dokumenter og i forbindelse med alle officielle transaktioner og tildeles af
kontoret for borgerskab og migration under indenrigsministeriet, idet fysiske personers data registreres
og holdes ajour i folkeregistret. Det individuelle personlige identifikationsnummer forbliver uændret,
bortset fra tilfælde, hvor fødselsdatoen anføres, eller personen adopteres.
Den eneste forskel mellem det personlige identifikationsnummer og skattenummeret er bindestregen
mellem det sjette og syvende tegn: Bindestregen medtages ikke i skattenummeret.
Efter en ændring af den nationale lovgivning vil personlige identifikationsnumre, der udstedes fra og
med den 1.7.2017, ikke længere indeholde fødselsdatoen. Det personlige identifikationsnummer vil
bestå af 11 cifre (som tidligere) og være unikt. Personlige identifikationsnumre, der udstedes til og
med den 30.6.2017, vil fortsat indeholde fødselsdatoen i de første seks cifre. Strukturen i personlige
identifikationsnumre, der er udstedt før den 1.7.2017, vil ikke blive ændret.
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3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret fremgår af de officielle identifikationsdokumenter:
3.1. Pas (Pase)

PIC (Skattenummer)

3.2. ID-kort

PIC (Skattenummer)
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3.3. Kørekort

PIC (Skattenummer)

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

om
af

www.pmlp.gov.lv;
http://likumi.lv/doc.php?id=187420
www.latvija.lv;
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/epakalpojumi/e-pakalpojums6.html

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

State Revenue Service of the Republic of Latvia
vid@vid.gov.lv

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
meddelelse om ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred.
Særlig meddelelse om ophavsret for Republikken Letland (2011)
Oplysningerne fra Letlands regering er offentlige og er ikke underlagt ophavsretlige bestemmelser.
Oplysningerne på de lettiske sider af den europæiske skattenummerportal er frit tilgængelige og må
downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i såvel kommercielt som
ikke-kommercielt øjemed.
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