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SKATTENUMRE
Faktablad: Portugal (PT)
1. Skattenummerstruktur
Format
999999999

Forklaring
1 blok med 9 cifre

Bemærkning
Det sidste ciffer er et kontrolciffer.

2. Beskrivelse af skattenumre
Skattenumre tildeles af det portugisiske skattedirektorat.

3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret kan findes på det særlige skattenummerkort, der udstedes af det portugisiske
skattedirektorat, og på borgerkortet, der er det officielle identitetskort:
3.1. Skattenummerkort

Skattenummer

Navn

Skattenummer
Navn
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Skattenummer

Navn

3.2. Borgerkort (identitetskort)

Skattenummer

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

om
af

Foreligger ikke
Ikke muligt

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:
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Direcção de Serviços do Registro de Contribuintes
Av. João XXI, n° 76 - 6.°, 1049-065 Lissabon
Tlf. +351.21.761.00.00
Fax +351.21.793.70.66
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E-mail: dsrc@at.gov.pt

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 Portugal (2012)
Tredjemands anvendelse af dokumenter på den europæiske skattenummerportal, som ejes af
Portugal, er beskyttet af ophavsretlige og andre beslægtede rettigheder og af industrielle
ejendomsrettigheder i henhold til portugisisk lovgivning, EU-lovgivning og relevante internationale
aftaler. Oplysningerne på denne portal er offentlige og kan, medmindre andet er udtrykkeligt angivet,
gengives og anvendes under forudsætning af, at kilden angives. I tilfælde, hvor forudgående tilladelse
til gengivelse eller anvendelse af tekst eller multimedieinformation (lyd, billede, computerprogrammer
osv.) kræves, finder ovennævnte generelle tilladelser ikke anvendelse. På anmodning kan der gives
særlig tilladelse til anvendelse og gengivelse af dokumenter med information, der ikke frit kan
anvendes i henhold til loven. En særlig tilladelse fastsætter klart de begrænsninger, der gælder for
den anvendelse af dokumenter, den dækker.
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