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1.  AT – Ausztria  

 
1.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99-999/9999 9 számjegy A kötőjelet és a perjelet egyes 
esetekben (például elektronikus 
feldolgozás esetén) nem kötelező 
feltüntetni. 

 
1.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Ausztriában az adóazonosító számot nem tüntetik fel a hivatalos személyazonosító okmányokon. Az 
adóazonosító számot az adófizetők a lakóhelyük szerint illetékes helyi adóhivataltól kapják, ha 
igénybe kívánják venni a hivatal valamely szolgáltatását. Ez azt jelenti, hogy az adófizető 
lakóhelyének változásával az adóazonosító szám is megváltozhat. 
 

2.  BE – Belgium 

2.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999999 11 számjegy Az elektronikus feldolgozás érdekében 
az adóazonosító szám 11 számjegyét 
egybefüggően, pont, szóköz, kötőjel 
vagy perjel nélkül kell írni. 

 
2.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Belgiumban az adóazonosító számot feltüntetik a hivatalos személyazonosító okmányokon. A 
magánszemélyek adóazonosító száma a Numéro national (NN), amelyet akkor adnak ki, amikor a 
természetes személyt bejegyzik az állami anyakönyvi nyilvántartásba. Ez az azonosító szám tizenegy 
számjegyből áll; minden anyakönyvezett személy ilyen egyedi azonosítóval rendelkezik. 
 

3.  BG – Bulgária  

3.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

9999999999 10 számjegy Személyi azonosító szám (Egységes 
állampolgári szám) 

9999999999 10 számjegy Külföldiek személyi száma (hivatalos 
szám a Nemzeti Adóhivatal 
nyilvántartásából) 
Figyelem: ez az azonosító szám nem 
érvényesíthető az online ellenőrző 
modulban 

 
A Bolgár Köztársaságban a Nemzeti Adóhivatal a következő adóazonosító számokat használja 
adózási célokra: 

1. bolgár állampolgárok esetében: személyi azonosító szám (egységes bolgár állampolgári 
szám), amely 10 egybefüggően írt számjegyből áll; 

2. adózási szempontból Bulgáriában illetőséggel rendelkező külföldiek esetében: azonosító 
szám, amely 10 egybefüggően írt számjegyből áll (fontos tudnivaló, hogy ez az azonosító 
szám nem ellenőrizhető az online ellenőrző modulban). 
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3.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

A bolgár állampolgárok azonosítása céljából a bolgár Nemzeti Adóhivatal az egységes állampolgári 
számot használja személyi azonosító számként. A személyi számok megjelennek a hivatalos bolgár 
személyazonosító okmányokon. 
 
Az adózási szempontból Bulgáriában illetőséggel rendelkező külföldiek azonosítása céljából a bolgár 
Nemzeti Adóhivatal a külföldiek személyi számát (hivatalos szám a Nemzeti Adóhivatal 
nyilvántartásából) használja adóazonosító számként, amely 10 egybefüggően írt számjegyből áll. A 
Nemzeti Adóhivatal illetőségigazolást állít ki arról, hogy az adott személy a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezmény értelmében adózási szempontból Bulgáriában illetőséggel 
rendelkezőnek minősül, és a világszerte bárhol szerzett jövedelme után a Bolgár Köztársaságban 
adózik. Az igazoláson feltüntetik az adóazonosító számot. 
 

4.  CY – Ciprus  

4.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999L 8 számjegy, 1 betű Magánszemélyek esetében mindig a 0 
az első számjegy. 

 
4.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Cipruson az adóazonosító számot nem tüntetik fel a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 
Az adóazonosító számot az Adóhatóság nyilvántartásába történő bejegyzéskor állítják ki. Az 
azonosítót Cipruson adóazonosító kódnak hívják. 
 

5.  CZ – Cseh Köztársaság  

5.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

999999/999 9 számjegy Az elektronikus feldolgozás érdekében 
az adóazonosító számot 
egybefüggően, kötőjel nélkül kell írni. 

999999/9999 10 számjegy Az elektronikus feldolgozás érdekében 
az adóazonosító számot 
egybefüggően, kötőjel nélkül kell írni. 

 
5.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

A Cseh Köztársaságban az adófizetők azonosítására az adóazonosító számhoz hasonló számot 
(személyi szám) használnak. Az adóazonosító számhoz hasonló számot személyi számként tüntetik 
fel a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 

6.  DE – Németország  

6.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999999 11 számjegy Új adóazonosító szám: 
Identifikationsnummer (IdNr.) (kizárólag 
természetes személyek): lásd alább 

 
6.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Németországban az adóazonosító számot nem tüntetik fel a hivatalos azonosító okmányokon.  
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Identifikationsnummer (a régi adóazonosító szám; röviden: IdNr.): 2008 óta használják, 11 
számjegyből áll, csak természetes személyek rendelkezhetnek vele. Idővel teljesen fel fogja váltani a 
régi adóazonosító számot (Steuernummer), de jelenleg mindkettő érvényes. 
 
Az Identifikationsnummer alkalmas a természetes személy státusú adófizetők azonosítására. 
 

7.  DK – Dánia  

7.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

999999-9999 10 számjegy A 6. és a 7. számjegy között kötőjel 
van. Elektronikus feldolgozás esetén az 
adóazonosító szám 10 számjegyét 
egybefüggően, kötőjel nélkül kell írni. 

 
Fontos: A 2007. október 1. után kiadott adóazonosító számok formátuma eltérő is lehet. Ezeket nem 
lehet leellenőrizni a hivatalos weboldalon. 
 
7.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Dániában az adóazonosító számot (CPR-szám) feltüntetik a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 
A Központi Állampolgári Nyilvántartó Hivatal a Bel- és Egészségügyi Minisztérium alá tartozik. Ennek 
a hivatalnak a feladata a dán Állampolgári Nyilvántartó Rendszer fenntartása, továbbá a hatóságok és 
a magánszektor alapvető személyes adatokkal történő ellátása. 
 
A dán CPR-rendszerben minden személy kap egy állampolgári nyilvántartási számot, aki: 
 

1. születése vagy Dániába költözése alapján szerepel az országos nyilvántartásban; 
 

2. tagja a dán Munkaerő-piaci Kiegészítőnyugdíj-alapnak (ATP); 
 

3. az adóhatóságok szerint köteles ilyen számmal rendelkezni a dániai adóügyeinek intézése 
érdekében. 

 
Az adóazonosító szám minden személy esetében egyedi, így a magánszemélyek azonosítására is 
szolgál. Szinte a teljes közigazgatás használja ezt az azonosító számot a kettős nyilvántartás és az 
azonosításhoz kapcsolódó hibák elkerülése érdekében. Az azonosító szám használata megkönnyíti a 
Központi Állampolgári Nyilvántartó Hivatal és az attól adatokat kapó hatóságok közötti 
együttműködést is. 
 

8.  EE – Észtország  

8.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999999 11 számjegy N/A 

 
8.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Észtországban az adóazonosító számot feltüntetik a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 

9.  EL – Görögország  

9.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 
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999999999 9 számjegy N/A 

 
9.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Görögországban az adóazonosító számot (CPR-szám) nem tüntetik fel a hivatalos személyazonosító 
okmányokon. 
 

10.  ES – Spanyolország  

10.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

- 99999999L - 8 számjegy + 1 betűjegy DNI-vel* rendelkező spanyol 
természetes személyek   

- L9999999L - L + 7 számjegy + 1 betűjegy DNI-vel* nem rendelkező nem 
rezidens spanyol személyek 

- K9999999L - K + 7 számjegy + 1 betűjegy DNI-vel* nem rendelkező  
14 éven aluli spanyol személyek 
 

- X / Y / Z 9999999 - X/Y/Z + 7 számjegy + 1 betűjegy NIE-vel** rendelkező külföldiek 

- M9999999L - M + 7 számjegy + 1 betűjegy NIE** nélküli külföldiek 

 
* DNI = Documento Nacional de Identidad (nemzeti személyazonosító igazolvány) 
** NIE = Número de Identificación de Extranjero (külföldiek azonosító száma) 
  
10.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

A természetes személyek spanyolországi adóazonosító száma adó- és vámigazgatási célra szolgáló 
egyedi azonosító, amely kilenc karakterből áll. A karaktersor utolsó eleme ellenőrző betűjel. 

 
- Spanyol állampolgársággal rendelkező természetes személyek:   Az adóazonosító szám 

általában a Belügyminisztérium (Rendőrségi Főigazgatóság) által kibocsátott nemzeti 
személyazonosító igazolványon szereplő szám. Az Adóigazgatóság a nemzeti 
személyazonosító igazolvánnyal kötelezően nem rendelkező spanyol természetes 
személyek számára kérésre adóazonosító számot bocsát ki, amelynek első karaktere a nem 
rezidens spanyol személyek esetében L betű, a 14 év alatti rezidens spanyol személyek 
esetében K betű. 

 
- Spanyol állampolgársággal nem rendelkező természetes személyek:  E személyek 

adóazonosító száma általában megegyezik a külföldiek azonosító számával (NIE), amelyet 
ugyancsak a Belügyminisztérium bocsát ki. A NIE számmal nem rendelkező azon nem 
spanyol állampolgár természetes személyek, akiknek – mivel a spanyol adóigazgatás 
hatáskörébe tartozó ügyletekben vesznek részt – adóazonosító számra van szükségük, 
adott esetben ugyancsak az Adóigazgatóság által kibocsátott, M betűjellel kezdődő, 
ideiglenes adóazonosító számot kaphatnak mindaddig, amíg nem szereznek NIE számot. 

 

11.  FI – Finnország  

11.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

999999(+/–/A)999(L/9) 11 karakter 
- 6 számjegy 
- 1 karakter, amely lehet + 
(pluszjel), – (mínuszjel) vagy A 
betűjegy 
- 3 számjegy 
- 1 alfanumerikus karakter 

A 7. karakter (+, – vagy A) a születés 
szerinti évszámra utal, és nem 
hagyható el: megfelelően fel kell 
tüntetni, és minden nyilvántartásban 
szerepelnie kell. A + karakter jelentése: 
1800 és 1899 között született; a – 
karakter jelentése: 1900 és 1999 között 
született; az A betűjegy jelentése: 
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2000-ben vagy azt követően született. 
E karakternek nincs más jelentése. 

 
11.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Finnországban az adóazonosító számot feltüntetik a hivatalos személyazonosító okmányokon. A 
társadalombiztosítási számot használják adóazonosító számként, amelyet a finn 
Népességnyilvántartási Központ ad ki születéskor vagy bevándorláskor. 
 

12.  FR – Franciaország  

12.1. Az adóazonosító szám felépítése  

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99 99 999 999 999 Az adóazonosító szám 13 
számjegyből áll. 

Az adóazonosító szám első 
számjegye „0”, „1”, „2” vagy 
„3” lehet. 
Az informatikai feldolgozás 
miatt az adóazonosító szám 
13 számjegyét egyben, 
szóköz nélkül kell megadni. 
 

 
12.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

A francia adóhatóság az adóbevallási kötelezettséggel rendelkező minden franciaországi természetes 
személy részére kiállítja az adóazonosító számot. 
 
Az adóazonosító számot az adózónak az adóhatóság adatbázisába történő nyilvántartásba vételekor 
állítják ki. Az adóazonosító szám „numéro fiscal de référence” vagy „SPI” számként (Simplification des 
Procédures d'Imposition) ismert. Az adóazonosító számot az Államháztartási Főigazgatóság (DGFiP) 
által az adónemek összessége tekintetében a személyekről vezetett nyilvántartásban (PERS 
nyilvántartás) szereplő minden személy részére kiállítják. Az adóazonosító szám egyedi, nem jelölő, 
hiteles és állandó. 
 

13.  HR – Horvátország 

13.1. Adóazonosító szám szerkezeti felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999999 1 db 11 jegyű kód N.A. 

 
13.2. Adóazonosító szám leírása 

A személyi azonosító szám minden természetes vagy jogi személy állandó azonosítója, amelyet a 
hatóságok a hivatalos feljegyzésekben, a mindennapi munka valamint adatcsere során használnak. A 
Horvát Köztársaságban a személyi azonosító szám 2009. január 1-jén került bevezetésre és 2011. 
január 1-jétől kezdődően került maradéktalan alkalmazásra; ennek következtében a horvát 
jogrendszerben a személyi azonosító szám az egyetlen személyazonosító adat. 
 

14.  HU – Magyarország  

14.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

9999999999 10 számjegy N/A 
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14.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Magyarországon az adóazonosító jelet nem tüntetik fel a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 
A természetes személyek akkor kapnak adóazonosító jelet, ha adóköteles jövedelemre tesznek szert. 
A kifizetőnek fel kell tüntetnie az adóazonosító jelet a kifizetési dokumentumokon. 
 

15.  IE – Írország  

15.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

9999999L(W) 
 

7 számjegy + 1 vagy 2 betűjeg
y 
 

Az adóazonosító szám végén egy vagy 
két betűjegy állhat. 

 
15.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Írországban az adóazonosító számot nem tüntetik fel a hivatalos személyazonosító okmányokon. Az 
adófizetők azonosítására használt szám neve Personal Public Service Number (röviden: PPS-szám). 
Ezt a számot a Szociális Védelmi Minisztérium adja ki, de az adóbiztosok is használják az adófizetők 
azonosítására. 
 
A PPS-számot automatikusan, az országban született gyermekek anyakönyvi nyilvántartásba 
vételekor képezik. Mindenki másnak kérelmet kell benyújtania a Szociális Védelmi Minisztérium 
hivatalában. A kiadását követően a PPS-szám nem változik többé. 
 

16.  IT – Olaszország  

16.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

LLLLLL99L99L999L 16 karakter (6 betűjegy + 2 szá
mjegy + 1 betűjegy 
+ 2 számjegy + 1 betűjegy + 3 
számjegy + 1 betűjegy) 

N/A 

 
16.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Olaszországban az adóazonosító számot (olaszul: Codice fiscale) nem tüntetik fel a hivatalos 
személyazonosító okmányokon. 
 
Az adóazonosító szám természetes személyek és más személyek részére történő kiadására 
vonatkozó általános szabályokat az 1973.9.29-i 605. sz. elnöki rendelet állapítja meg. 
 
Az adóazonosító szám érvényességének feltétele az, hogy legyen nyilvántartásba véve az Olasz 
Adóhivatal (Agenzia delle Entrate) által fenntartott adónyilvántartásban. 
 
Annak, aki nem rendelkezik adóazonosító számmal, kérelmet kell benyújtania az Olasz Adóhivatal 
valamelyik irodájában. A kérvényen fel kell tüntetni a személyes adatokat és a pontos lakcímet, ahova 
az adóhivatal kiküldi az adóazonosító számot tartalmazó kártyát. A kérelmező olasz vagy uniós 
tagállambeli állampolgárnak be kell mutatnia érvényes személyazonosító okmányát. 
 
A kiskorúak helyett szüleik nyújtják be a kérelmet, bemutatva személyazonosító okmányukat. 
 
A gyermekek számára a települési önkormányzat adja ki az adóazonosító számot az első 
nyilvántartásba vételkor. 
 
Az Európai Unión kívüli országok állampolgárainak a következők valamelyikét kell bemutatniuk: 
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- érvényes útlevél (szükség esetén vízummal) vagy azzal egyenértékű, az olasz hatóságok által 
jóváhagyott okmány; 
- a származási országban működő olasz diplomáciai képviselet vagy konzulátus által kiállított 
személyazonosító igazolás (fényképpel); 
- érvényes tartózkodási engedély; 
- a lakóhely szerinti települési önkormányzat által kiállított személyazonosító igazolvány. 
 
Az Adóhivatal (Agenzia delle Entrate) által kiadott adóazonosító szám az egyetlen elfogadható ilyen 
azonosító szám. Más nem jogosult adóazonosító számot kezelő számítógépes programok 
készítésére, sem kártyák nyomtatására. 
 

17.  LT – Litvánia  

17.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999999 11 számjegy N/A 

 
17.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Litvániában az adóazonosító számot feltüntetik a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 

18.  LU – Luxemburg 

18.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés  

9999999999999 13 számjegy n.a. 

 
 
18.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Jelen állás szerint Luxemburg nem állít ki szigorú értelemben vett adóazonosító számot, viszont a 
2013. június 19-i törvény alapján az összes alábbi természetes személy részére kiállítanak egy 13 
számjegyből álló azonosító számot: 
 

 az önkormányzati nyilvántartásban bejegyzett természetes személyek;  

 jogszabályi rendelkezés alapján hatósági nyilvántartásba bejegyzett természetes személyek;  

 luxemburgi állampolgársággal rendelkező, külföldi lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek. 

 

19.  LV – Lettország  

19.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

NNHHÉÉ99999 Születés ideje + 5 számjegy - A születési idő a következő formában: 
NNHHÉÉ 
- Az adóazonosító számot kötőjel 
nélkül kell feltüntetni 

 
19.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Lettországban személyazonosító kódot adnak ki, amelyet feltüntetnek a hivatalos személyazonosító 
okmányokon. A személyazonosító kódot használják adóazonosító számként. A kódot minden 
hivatalos dokumentumon és ügylet során feltüntetik, azt a Belügyminisztérium Állampolgársági és 
Bevándorlási Hivatala adja ki a természetes személyekre vonatkozó adatok népesség-nyilvántartásba 
való felvételével és frissítésével. Az egyedi személyazonosító kód változatlan marad, kivéve az olyan 
eseteket, amikor a születési idő meghatározásra kerül, vagy a személyt örökbe fogadják. 
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A személyazonosító kód és az adóazonosító szám közötti egyetlen különbség a hatodik és a hetedik 
jegy közötti kötőjel: az adóazonosító számban nincs kötőjel. 
 

20.  MT – Málta  

20.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

(0000)999L–9999999L 8 karakter 
- 7 számjegy 
- 1 betűjegy (M, G, A, P, L, H, 
B, Z) 

Máltai állampolgárságú 
magánszemélyek 
1. megjegyzés: az első 4 számjegy 
elhagyható, ha mindegyik 0. 
2. megjegyzés: elektronikus 
feldolgozás esetén az adóazonosító 
számnak mindig 8 karakterből kell 
állnia, ezért az első 0-t mindig fel kell 
tüntetni. 

999999999 9 számjegy Máltai állampolgársággal nem 
rendelkező magánszemélyek 

 
20.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Málta a máltai állampolgárok esetében a személyazonosító igazolvány számát használja 
adóazonosító számként, amelyet feltüntetnek a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 
A máltai állampolgársággal nem rendelkező magánszemélyek 9 egybefüggően írt számjegyből álló 
adóazonosító számot kapnak az Adóhivataltól. 
 

21.  NL – Hollandia  

21.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

999999999 9 számjegy Nincs 

 
21.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Hollandiában az adóazonosító számot feltüntetik a hivatalos személyazonosító okmányokon. 
 

22.  PL – Lengyelország  

22.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999999 11 számjegy PESEL-szám 

9999999999 10 számjegy Adóazonosító szám 

 
22.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

22.2.1. A PESEL-szám jellemzői 

2011. szeptember 1-je óta Lengyelországban a PESEL-számot használják adóazonosító számként, 
amelyet a PESEL-nyilvántartásba bejegyzett azon természetes személyek kapnak, akik nem 
folytatnak kereskedelmi tevékenységet és nem szerepelnek a hozzáadottérték-adóhoz kapcsolódó 
nyilvántartásban. 
 
A PESEL-szám egy 11 számjegyből álló állandó numerikus jel, amely egyedi módon azonosítja az 
egységes elektronikus népesség-nyilvántartási rendszerben, azaz a PESEL-adatbázisban 
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nyilvántartott magánszemélyeket. Az egységes elektronikus népesség-nyilvántartási rendszerben 
tárolt adatok a települési önkormányzatok hivatalainak adatbázisaiból, a települési anyakönyvi 
nyilvántartásokból származnak. 
 
A PESEL-nyilvántartás 1979 óta működik, a Lengyel Köztársaság területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, tartósan vagy ideiglenesen (3 hónapnál hosszabban) ott tartózkodó személyek, a 
személyazonosító igazolványt vagy útlevelet kérelmező személyek, valamint azon személyek adatait 
tartalmazza, akiknek a lengyel jogszabályok alapján társadalombiztosítási számmal kell 
rendelkezniük. A PESEL-számot a belügyekért felelős minisztérium adja ki. 
 
22.2.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

2011. szeptember 1-je óta Lengyelország nyilvántartásba vételi kötelezettség alá tartozó egyéb 
jogalanyok (azaz természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek, egyéb jogalanyok) számára adóazonosító számot ad ki, amennyiben azok a lengyel 
jogszabályok alapján adófizetőnek minősülnek vagy kötelesek társadalombiztosítási vagy 
egészségbiztosítási járulékot fizetni. 
 
A 2011. augusztus 31-ig kiadott adóazonosító számok azonban a nyilvántartás és személyazonosítás 
szabályairól szóló 2011. július 29-i törvény (lengyel Hivatalos Lap 171. sz., 1016. cikk) rendelkezései 
szerinti adóazonosító számmá válnak, így az ezek kiadására vonatkozó határozatok hatályban 
maradnak. 
 

23.  PT – Portugália  

23.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

999999999 9 egybefüggően írt számjegy Az utolsó számjegy ellenőrző 
számjegy. 

 
23.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Az adóazonosító számokat a portugál adóigazgatóság adja ki. 
 

24.  RO – Románia  

 
24.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

9999999999999 13 egybefüggően írt számjegy n.a. 

 
24.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

A román adóhatóság állítja ki az adóazonosító számokat, amelyeket kizárólag az adózással 
kapcsolatos hivatalos dokumentumokon tüntetnek fel, és az adóazonosító szám kizárólag adózási 
célokra használható fel. Adóazonosító számot (Codul de înregistrare fiscală) a külföldi adóilletőségű 
személyek részére is kiállítanak Romániában, és ez az azonosító eltér a személyi azonosító számtól 
(CNP).  
 
A személyi azonosító számot (CNP) a Belügyminisztérium állítja ki. 
 

25.  SE – Svédország  

25.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

999999–9999 10 számjegy Személyi azonosító szám: 
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999999+9999 természetes személyek, akik 
lakóhellyel rendelkeznek vagy 
rendelkeztek Svédországban 
Megjegyzés: elektronikus feldolgozás 
esetén az adóazonosító számot 
pluszjel és mínuszjel nélkül kell írni. 

999999–9999 10 számjegy Koordinációs szám: 
természetes személyek, akik nem 
rendelkeznek, illetve nem rendelkeztek 
lakóhellyel Svédországban 
Megjegyzés: elektronikus feldolgozás 
esetén az adóazonosító számot 
pluszjel és mínuszjel nélkül kell írni. 

 
25.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Svédországban a természetes személyek számára kétféle adóazonosító szám van használatban: 
1. személyi azonosító szám (personnummer) a svéd népesség-nyilvántartásban szereplő vagy 

szerepelt személyek számára, valamint 
2. koordinációs szám (samordningsnummer) a svéd népesség-nyilvántartásban nem szereplő, 

illetve nem szerepelt személyek számára. 
 

A legtöbb – állami vagy magánjellegű – tevékenység során a személyi azonosító számot és a 
koordinációs számot használják, amelyek nyilvánosak. Bármelyik adóhivatalban lehet érdeklődni arról, 
hogy egy adott személyi azonosító szám vagy koordinációs szám kire vonatkozik. 
 
A személyi azonosító szám és a koordinációs szám 10 számjegyből áll. A 6. és a 7. számjegy között 
kötőjel (vagy mínuszjel) szerepel. A személyi azonosító szám esetében a mínuszjel pluszjelre változik 
abban az évben, amelyben a személy betölti a 100. életévét. 
 
1. Személyi azonosító szám 
Mindazok, akik szerepelnek a svéd népesség-nyilvántartásban, személyi azonosító számot kapnak 
azonosítónak. A legtöbb állami vagy magánjellegű tevékenység során a személyi azonosító számot 
használják személyazonosítás céljára. 
 
A személyi azonosító szám állandó és egyedi, ami egyrészről azt jelenti, hogy a személynek ugyanaz 
lesz az azonosítója egész életében, másrészről pedig azt, hogy két személy nem rendelkezhet 
ugyanazzal a személyi azonosító számmal. Ha a személy később kivándorol Svédországból, és törlik 
a népesség-nyilvántartásból, személyi azonosító számát akkor is megtartja. A személyi azonosító 
számot nem lehet koordinációs számra cserélni. 
 
A személyi azonosító számot fel kell tüntetni az adóbevalláson, a jövedelemigazoláson és minden 
olyan dokumentumon, amely a svéd adóhivatalhoz kerül benyújtásra. 
 
2. Koordinációs szám 
A koordinációs szám egységes azonosító szám olyan természetes személyek számára, akik nem 
szerepelnek és nem is szerepeltek a svéd népesség-nyilvántartásban. 
Az adóhivatal csak hatósági kérésre, meghatározott célból adhat ki koordinációs számot. Ilyen 
meghatározott cél lehet, ha a személy olyan jövedelemhez jut, vagy olyan nyugdíjat kap, amely 
Svédországban adóköteles. Aki rendelkezik ilyen koordinációs számmal, az más – állami vagy 
magánjellegű – tevékenységek során is használhatja azt. 
A koordinációs szám állandó és egyedi marad, ami egyrészről azt jelenti, hogy a személynek ugyanaz 
marad az azonosító száma, másrészről pedig azt, hogy két személy nem rendelkezhet ugyanazzal a 
koordinációs számmal. Ha a személyt később felveszik a népesség-nyilvántartásba, a koordinációs 
számot személyi azonosító számra cserélik. 
Ha az adófizetésre köteles személy koordinációs számot kap, ezt a számot – hasonlóan a személyi 
azonosító számhoz – fel kell tüntetnie az adóbevalláson, a jövedelemigazoláson és minden olyan 
dokumentumon, amely a svéd adóhivatalhoz kerül benyújtásra. 
Koordinációs számmal senki sem kaphat hivatalos személyazonosító okmányt. 
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26.  SI – Szlovénia  

26.1. Adóazonosító szám szerkezeti felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

99999999 1 db 8 számjegyű kód Nem alkalmazandó 

 
26.2. Adóazonosító szám leírása 

Az illetékes adóhatóság ad adóazonosító számot, amelyet azonban nem tüntetnek fel a hivatalos 
azonosító okmányokon. Az adóazonosító szám a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatósága által 
kezelt nyilvántartás adatainak egyedi azonosítására és összekapcsolására szolgál. Az adóazonosító 
számot használják valamennyi adó esetében. 
 

27.  SK – Szlovákia  

27.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Nem alkalmazható, lásd a 2. szakaszt. 
 
27.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Szlovákiában csak azok a természetes és jogi személyek kapnak adóazonosító számot, akik üzleti 
tevékenységet végeznek és kötelesek a körzeti adóhivatalban regisztrálni. Azok a szlovák 
állampolgárok, akik nem kötelesek a körzeti adóhivatalban regisztrálni nem kapnak adóazonosító 
számot, így a legtöbb természetes személy nem rendelkezik vele. Szlovákia a megtakarítások 
adóztatásáról szóló irányelv alkalmazása céljából ezért a születési idő használatát részesíti 
előnyben. Szlovákiában a születési időt abban a formában kell rögzíteni, ahogyan az útlevélen 
valamint a hivatalos személyazonosító igazolványon megjelenik: NN.HH.ÉÉÉÉ. 
 

28.  UK – Egyesült Királyság  

28.1. Az adóazonosító szám felépítése 

Formátum Magyarázat Megjegyzés 

9999999999 10 számjegy Egyedi adófizetői azonosító (Unique 
Taxpayer Reference, röv.: UTR) 

LL999999L 9 karakter 
- 2 betűjegy 
- 6 számjegy 
- 1 betűjegy (mindig A, B, C 
vagy D) 

Nemzeti biztosítási szám (National 
Insurance Number, röv.: NINO) 

 
28.2. Az adóazonosító szám jellemzői 

Az Egyesült Királyságban szigorú értelemben vett adóazonosító szám nincs, létezik azonban két 
hasonló azonosító szám, amelyeket nem tüntetnek fel a hivatalos személyazonosító okmányokon: 
 
1. Az egyik – az újabb – ilyen azonosító szám az egyedi adófizetői azonosító (Unique Taxpayer 

Reference, röv.: UTR). Ez egy 10 számjegyből álló egyedi azonosító, amelyet az egyesült 
királysági adó- és vámhatóság, a HMRC automatikusan ad ki az adóbevallásra kötelezett 
magánszemélyek számára. Bár az adóbevalláson és egyes levelezésekben feltüntetik, az 
UTR nincs rögzítve igazolványon vagy más hivatalos okmányon. 

 
2.  A másik azonosító a talán ismertebb, az Egyesült Királyságban széles körben használt 

nemzeti biztosítási szám (National Insurance Number, röv.: NINO). A NINO két betűjegyből, 
hat számjegyből és egy kiegészítő betűjegyből (A, B, C vagy D) áll (például DQ123456C). Az 
Egyesült Királyságban lakó magánszemélyek vagy rendelkeznek NINO-val, vagy kaphatnak. 
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A NINO-t az Egyesült Királyságban élő fiatalok automatikusan megkapják, amikor betöltik 
16. életévüket. 
A NINO-t számos hivatalos dokumentumon használják. A magánszemélyeket műanyag 
kártyán, illetve 2010 szeptembere óta hivatalos levélben értesítik a NINO-jukról, amelyet a 
Munka- és Nyugdíjügyi Részleg küld el nekik. Ez azonban nem személyazonosító 
dokumentum, ahogyan erre fel is hívják benne a figyelmet, ezért nem is használható a 
tulajdonosa személyazonosságának igazolására. A HMRC által kiadott hivatalos 
dokumentumok adóazonosító számként feltüntethetik a NINO-t. 
Az Egyesült Királyság adóhatóságai jelezték, hogy a megtakarítási adóról szóló irányelv 
céljaira adóazonosító szám helyett el fogják fogadni ezt a számot. 

 
Mind az UTR, mind a NINO személyhez kötődő, magánjellegű azonosító; amelyek nem változnak, és 
amelyeknek ugyanaz marad a formátuma. 
 
Azonban nem minden egyesült királysági illetőségű adófizető vagy egyesült királysági állampolgár kap 
UTR-t vagy NINO-t.  
 

29. Jogi nyilatkozat 

Az európai portálon található, az adóazonosító számokra vonatkozó információk és az online 
ellenőrzési modul felelősségi nyilatkozat, szerzői jogi nyilatkozat és a személyes adatok és a 
magánélet védelmével kapcsolatos előírások hatálya alá tartoznak. 
.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html

