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SKATTENUMRE
Faktablad: Polen (PL)
1. Skattenummerstruktur
Format
99999999999
9999999999

Forklaring
11 cifre
10 cifre

Bemærkning
PESEL-nummer
Skattenummer

2. Beskrivelse af skattenumre
2.1. Beskrivelse af PESEL-nummer
Fra og med den 1. september 2011 anerkender Polen PESEL-nummeret som skattenummer. PESELnummeret udstedes til fysiske personer, der står opført i PESEL-registret, ikke udfører
erhvervsaktiviteter og ikke er momsregistrerede.
PESEL-nummeret er et 11 ciffer langt konstant tal til entydig identifikation af en person, som er
registreret i PESEL-databasen (det fælles elektroniske folkeregister). Dataene i det fælles elektroniske
folkeregister overføres fra kommunernes database, der rummer det kommunale register.
PESEL-registret har været anvendt siden 1979 og indeholder oplysninger om personer med
permanent bopæl på Republikken Polens område, personer med permanent eller midlertidigt (over tre
måneder) ophold, personer, der ansøger om et identitetskort eller et pas, og personer, som i henhold
til polsk lov skal have et socialsikringsnummer. PESEL-numre udstedes af indenrigsministeriet.
2.2. Beskrivelse af skattenumre
Fra og med den 1. september 2011 tildeles der i Polen skattenumre til andre enheder, som skal
registreres (dvs. fysiske personer, juridiske personer, fysiske personer uden retsevne og andre
enheder), hvis de i henhold til polsk lov er skattepligtige eller skal betale socialsikrings- eller
sygeforsikringsbidrag.
Dog bliver skattenumre, der er tildelt før den 31. august 2011, til et skattenummer i henhold til
bestemmelserne i lov af 29. juli 2011 om regler for registrering og identifikation (Polens statstidende,
nr. 171, punkt 1016), hvorved beslutninger om at tildele et sådant nummer forbliver gældende.
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3. Hvor finder jeg skattenummeret?
3.1. PESEL-nummer
PESEL-nummeret fremgår af de officielle identifikationsdokumenter.
3.1.1. Pas

PESEL-nummer

3.1.2. Id-kort

PESEL-nummer

3.2. Skattenumre
Skattenummeret anføres ikke på officielle identifikationspapirer, men kan findes på officielle blanketter
fra det lokale skattekontor, som udsteder skattenumre:
3.2.1. Beslutning (NIP-4) vedrørende skattenumre udstedt i henhold til den lov, der var
gældende indtil den 31. august 2011

Skattenummer
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3.2.2. Blanketter udarbejdet i henhold til den lov, der er gældende fra den 1. september 2011

Skattenummer

Skattenummer

3.2.3. Fra 1. december 2014 bekræftes det ved offentliggørelsen af skattenumret i det nationale
retsregister eller i det centrale handelsregister, at det er blevet tildelt den pågældende
enhed/person. Derfor kan skattenummeret findes i følgende dokumenter:
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3.2.3.1 Attester fra det centrale handelsregister
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3.2.3.2 Information fra det nationale retsregister

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

om

Oplysninger
PESEL-numre:

om

af

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=143&wysw=14&sub=sub1
(foreligger kun på polsk)
Ikke muligt

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32/
(kun tilgængelig på polsk)

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
PESEL-numre:

Skattenumre:
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Indenrigsministeriet
Fra fastnettelefon:

+48 22 60 28 208

National skatteinformation (callcenter)
Fra fastnettelefon:
+48 801 055 055
Fra mobiltelefon:
+48 22 330 0330
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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 det polske finansministerium (2011)
Indholdet på de polske sider af den europæiske skattenummerportal er udelukkende til orientering og
må ikke betragtes som rådgivning. Det polske finansministerium garanterer på ingen måde indholdets
nøjagtighed, rettidighed eller korrekthed.
Det polske finansministerium påtager sig intet ansvar for eller i forhold til de oplysninger, der findes på
webstedet. Derudover kan der for bestemt indhold eller bestemte dele af webstedet gælde særlige
bestemmelser vedrørende ansvarsfraskrivelse og ophavsret. De oplysninger på de polske sider, der
ikke er underlagt særlige bestemmelser vedrørende ansvarsfraskrivelse eller ophavsret, er frit
tilgængelige og må downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i såvel
kommercielt som ikke-kommercielt øjemed.
Det polske finansministerium påtager sig intet ansvar og frasiger sig enhver forpligtelse vedrørende
browsing på dette websted, anvendelse af oplysninger eller download af materialer derfra, herunder,
men ikke begrænset til, ansvar for fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller vildledende eller
ringeagtende udsagn. Oplysningerne på webstedet kan være udtryk for holdninger eller synspunkter,
som ikke nødvendigvis, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, deles af det polske
finansministerium.
Dette websted indeholder links til eksterne sider, som det polske finansministerium ikke har nogen
kontrol over, og for hvilke det polske finansministerium ikke påtager sig noget ansvar.
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