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SKATTENUMRE
Faktablad: Slovakiet (SK)
1. Skattenummerstruktur
Format

Forklaring

9999999999

10 cifre

999999/999(9)

9 eller 10 cifre

Bemærkninger
Med
henblik
på
IT-behandling
bør skattenummeret skrives som en
samlet enhed, uden skråstreg

2. Beskrivelse af skattenumre
I Slovakiet udstedes der kun skattenumre til fysiske og juridiske personer, der udfører
erhvervsaktiviteter og har pligt til at lade sig registrere på det lokale skattekontor. Der udstedes ikke
skattenumre til slovakiske statsborgere, der ikke har pligt til at lade sig registrere på det lokale
skattekontor, og derfor har de fleste fysiske personer ikke et skattenummer. Hvis en fysisk person ikke
har et skattenummer, anvendes der et entydigt personligt identifikationsnummer i forbindelse med
automatisk udveksling af oplysninger. Entydige personlige identifikationsnumre består af 9 eller
10 cifre.

3. Hvor finder jeg skattenummeret?
Skattenumre udstedt af de slovakiske skattemyndigheder anføres ikke i officielle
identifikationsdokumenter.
Det entydige personlige identifikationsnummer (skattenummerlignende nummer, der anvendes i
forbindelse med automatisk udveksling af oplysninger) fremgår af følgende identifikationsdokumenter:
3.1. Identitetskort (Občiansky preukaz)

3.1.1. Identitetskort (udstedt fra 1.9.2003)

Personnummer (TIN)
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3.1.2. Identitetskort (udstedt fra 1.7.2008, opdateret i 2013 og 2015)

Personnummer (TIN)

3.2. Pas (Cestovný pas)
3.2.1. Pas (udstedt fra 1.4.1994 til 31.3.2005)

Personnummer (TIN)
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3.2.2. Pas (udstedt fra 1.4.2005 til 14.1.2008)

Personnummer (TIN)

3.2.3. Pas (udstedt fra 15.1.2008, opdateret i 2014)

Personnummer (TIN)

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

om
af

http://www.minv.sk/?vzory-dokladov
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html?locale=en

5. Nationale kontaktoplysninger vedrørende skattenumre
Kontakt:

Version 13/05/2019 12:36:00

Tax Directorate of the Slovak Republic
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
Slovakiet
Tlf.: +421 48 4393 111
http://www.financnasprava.sk
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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
meddelelse om ophavsret og regler vedrørende både beskyttelse af personoplysninger og privatlivets
fred samt tredjemands brug af EU-logoet.
Særlig meddelelse om ophavsret for Den Slovakiske Republik (2011)
Anvendelse af dokumenter på den europæiske skattenummerportal, der tilhører Den Slovakiske
Republik eller administreres af tredjemand på dennes vegne, er underlagt slovakiske regler om
ophavsret, medmindre andet er angivet. Begrænsninger i ophavsretten, ophavsretligt beslægtede
rettigheder eller sui generis-retten i databaser er kun tilladt i de særlige tilfælde, der er fastlagt i lov om
ophavsret nr. 618/2003 Saml. med ændringer. Anvendelse eller anbringelse af materiale i medfør af
lov om ophavsret må ikke være i modstrid med den normalt tilsigtede udnyttelse deraf og må ikke i
urimelig grad skade rettighedshavers legitime interesser. I alle andre tilfælde skal der indhentes
forudgående tilladelse til anvendelse af materialet (licens).
Følgende links indeholder yderligere oplysninger om de slovakiske regler om ophavsret:
a) på engelsk:http://www.culture.gov.sk/legislation-1ce.html
b) på slovakisk: http://www.culture.gov.sk/pravne-predpisy-v-oblasti-kultury-19b.html
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