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Pregled brojeva koji se mogu upisati u polje TIN važeće FATCA XML sheme 

za datoteke koje će se Poreznoj upravi dostavljati od 2021. 

 

• 222222222- postojeći račun fizičke osobe za koji je jedini pokazatelj koji upućuje 

na SAD (U.S. indicia) mjesto rođenja u SAD-u (indicia of U.S. place of birth). 

 

• 333333333- novi račun fizičke osobe za koji postoji pokazatelj koji upućuje na 

mjesto rođenja u SAD-u, i  

o  a) za koji je došlo do promjene okolnosti zbog čega je izvorna izjava (self-

certification) pribavljena prilikom otvaranja računa netočna ili nepouzdana, 

a nova izjava nije pribavljena, 

 ili 

o b) koji je u trenutku otvaranja računa bio ispod vrijednosti praga za 

prikupljanje dokumentacije i izvješćivanje o tom računu te je naknadno 

prešao prag, a  izjava nije pribavljena. 

 

• 444444444- postojeći račun fizičke osobe ili subjekta za koji postoji pokazatelj koji 

upućuje na SAD osim mjesta rođenja u SAD-u, i 

o a)  za koji je došlo do promjene okolnosti zbog čega je pribavljena izvorna 

izjava ili druga dokumentacija netočna ili nepouzdana, a nova izjava ili druga 

dokumentacija nije pribavljena, 

 ili 

o b) koji je u trenutku otvaranja računa bio ispod vrijednosti praga za 

prikupljanje dokumentacije i izvješćivanje o tom računu te je naknadno 

prešao prag, a  izjava ili druga dokumentacija nije pribavljena. 

 

• 555555555- novi račun fizičke osobe ili subjekta za koji postoji pokazatelj koji 

upućuje na SAD osim mjesta rođenja u SAD-u, i 

o a) za koji je došlo do promjene okolnosti zbog čega je pribavljena izvorna 

izjava ili druga dokumentacija netočna ili nepouzdana, a nova izjava ili druga 

dokumentacija nije pribavljena, 

 ili 

o b) koji je u trenutku otvaranja računa bio ispod vrijednosti praga za 

prikupljanje dokumentacije i izvješćivanje o tom računu te je naknadno 

prešao prag, a  izjava ili druga dokumentacija nije pribavljena. 

 

• 666666666- postojeći račun subjekta čije stanje računa prelazi 1.000.000 USD čiji 

je imatelj pasivni NFSS (passive NFFE) za koji nisu pribavljene izjave, a za osobe 

koje imaju kontrolu nije utvrđen pokazatelj koji upućuje na SAD.  

 

• 777777777- postojeći račun fizičke osobe ili subjekta koji je neaktivan (inactive or 

dormant account) ali ostaje iznad praga izvješćivanja. 

 

 

 


