RO – Rumænien

da – dansk

SKATTENUMRE
Faktablad: Rumænien (RO)
1. Skattenummerstruktur
Format
9999999999999

Forklaring
1 blok med 13 cifre

Bemærkning
Ikke relevant

2. Beskrivelse af skattenumre
De rumænske skattemyndigheder udsteder skattenumre, der kun anføres på de officielle
skattedokumenter og kun anvendes til skatteformål. Skattenummeret ("Codul de înregistrare fiscală")
udstedes også for personer, der ikke har skatteretligt domicil i Rumænien, og adskiller sig fra det
personlige identifikationsnummer (CNP).
Det personlige identifikationsnummer (CNP) udstedes af indenrigsministeriet.
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3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenummeret fremgår af følgende officielle dokumenter:
3.1. Skatteregistreringsbevis (gammel udgave)

Ska
tten
um
mer
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3.2. Skatteregistreringsbevis (ny udgave)

Skatt
enu
mme
r

3.3. Pas ("Pasaport"):
3.3.1. Almindeligt pas

Skattenummer

3.3.2. Midlertidigt pas (Pasaport temporar):
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3.3.3. Elektroniske pas (Pasaport electronic):

Skatt
enum
mer

3.4. Identitetskort (Carte de identitate)
(kilde: http://prado.consilium.europa.eu)
3.4.1. Første udstedelse i juni 1997

Version 07/09/2015 15:13:00

4/7

RO – Rumænien

da – dansk

Skattenummer

3.4.2. Første udstedelse i maj 2009

Skattenummer
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3.5 Identitetskort for EU-borgere med fast bopæl i Rumænien (samme form som for kortet for
familiemedlemmer med fast bopæl og bopælskortet for familiemedlemmer) – første
udstedelse i januar 2007
(kilde: http://prado.consilium.europa.eu)

Skattenummer

3.6. Identitetskort for ikke-EU-borgere med midlertidig (eller langsigtet) bopæl i Rumænien –
første udstedelse i januar 2007
(kilde: http://prado.consilium.europa.eu)

Skattenummer

3,7 Kørekort (Permis de conducere)
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4. Det nationale websted for skattenumre
Oplysninger
skattenumre:
Onlinekontrol
skattenumre:

om
af

Foreligger ikke
Ikke muligt

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

Det nationale skattedirektorat i Rumænien
Den internationale informationsudvekslingsafdeling
E-mail: direct.exchange@anaf.ro

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 Rumænien (2011)
Anvendelse af dokumenter fra den europæiske skattenummerportal, der tilhører Rumænien eller
administreres af tredjemand på Rumæniens vegne, er underlagt rumænske regler om ophavsret,
medmindre andet er angivet. Medmindre andet er angivet, er det tilladt at gengive indholdet på
rumænske sider med kildeangivelse.
I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller
multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte
generelle tilladelse, og denne skal indeholde tydelig angivelse af eventuelle begrænsninger i brugen.
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