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Lande med personnumre/legitimationskort
Indhold
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2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Albanien
Argentina
Australien
Bahrain
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Brasilien
Bulgarien
Canada *
Chile *
Colombia
Cypern
Danmark
De Forenede Arabiske
Emirater *
England *
Estland
Færøerne
Finland
Frankrig
Grækenland *
Holland
Hong Kong

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Indonesien
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Kina
Kroatien
Letland
Litaun
Macau
Makedonien
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
New Zealand
Norge
Pakistan
Polen
Portugal
Rumænien

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

San Marino
Schweiz
Serbien
Singapore
Skotland
Slovakiet
Spanien
Sri Lanka
Sverige
Sydafrika
Sydkorea
Taiwan
Thailand
Tjekkiet
Tyskland
Ukraine
Ungarn
USA
Venezuela
Vietnam
Østrig

***
Albanien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummeret blev indført i 2003 og betegnes: Numri i Identitetit – NID.
I 2007 indførtes elektroniske registrering af befolkningen i en central database.
Format
Består af 10 tegn i formatet ÅÅMMDDSSSC.
ÅÅMMDD angiver fødselsdato og køn.
ÅÅ er fødselsåret beregnet ud fra nedenstående tabel.
MM er for mænd 01 – 2.
MM for kvinder tillægges 50 til fødselsmåneden og bliver dermed 51 – 62.
DD er fødselsdagen.
SSS er et løbetal for personer født på samme dato (001 – 999).
C er et kontrolbogstav (A – W).
Eksempel:
En mand født
27. marts 1960: G0 03 27 + 1 trecifret løbenr. + 1 kontrolbogstav.
En kvinde født 27. marts 1960: G0 53 27 + 1 trecifret løbenr. + 1 kontrolbogstav.
00 – 09: 1800 – 1809 A0 – A9:
10 – 19: 1810 – 1819 B0 – B9:

1900 – 1909 K0 – K9:
1910 – 1919 L0 – L9:

2000 – 2009
2010 – 2019
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20 – 29: 1820 – 1829 C0 – C9: 1920 – 1929 M0 – M9: 2020 – 2029
30 – 39: 1830 – 1839 D0 – D9: 1930 – 1939 N0 – N9: 2030 – 2039
40 – 49: 1840 – 1849 E0 – E9: 1940 – 1949 O0 – O9: 2040 – 2049
50 – 59: 1850 – 1859 F0 – F9: 1950 – 1959 P0 – P9:
2050 – 2059
60 – 69: 1860 – 1869 G0 – G9: 1960 – 1969 Q0 – Q9: 2060 – 2069
70 – 79: 1870 – 1879 H0 – H9: 1970 – 1979 R0 – R9:
2070 – 2079
80 – 89: 1880 – 1889 I0 – I9:
1980 – 1989 S0 – S9:
2080 – 2089
90 – 99: 1890 – 1899 J0 – J9:
1990 – 1999 T0 – T9:
2090 – 2099
ID-kort
Har udstedt ID-kort til borgerene siden 1991.
12. januar 2009 indførtes det nuværende ID-kort.
ID-kortet fungerer også som rejsedokument til mellem et begrænset antal lande.
ID-kortet – Letërnjoftimi – er i plast i kreditkort-størrelse med informationer på albansk og engelsk
med biometriske oplysninger på en chip og obligatorisk for borgere over 16 år.
Kortoplysninger
Forsiden
Nationalitet
Kortnummer
Fulde navn
Foto – både trykt og som vandmærke
Fødselsdato
Fødested
Køn
Personnummer
Udstedende myndighed
Udstedelsesdato
Udløbsdato – normalt 10 år fra udstedelsesdatoen
Underskrift
Bagsiden indeholder et maskinlæsbare felt.
Chippen, der er synlig, indeholder biometriske data såsom fingeraftryk af indehaveren, foto og
underskrift.
Data kan hentes trådløst fra chippen.
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Argentina
[Til indhold]
The use of the National Identity Document is principally regulated by the so-called National Registry of People Law.
See generally Law No. 17671, Feb. 29, 1968, B.O. 21393 ch. III (Arg.) [hereinafter National Registry of People Law].
Each citizen is given a national ID card (Documento Nacional de Identidad) at birth. See
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ID-kortet vedtaget ved Dekret 1501/2009
og
VISTO el Expediente Nº S02:0001480/2009 del registro de la VISTO el Expediente Nº
S02:0001480/2009 del registro de la DIRECCION NACIONAL DEL
Decreto 1501/2009
Autorízase la utilización de tecnologías digitales
en la identificación de los ciudadanos
nacionales y extranjeros como así también en la
emisión del Documento Nacional de
Identidad.
Bs. As., 20/10/2009
VISTO el Expediente Nº S02:0001480/2009 del
registro de la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS, la Ley Nº 17.671 y sus
modificatorias, y el Decreto Nº
1002 del 28 de diciembre de 1995 y sus
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que el Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.) expedido por la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS, organismo
descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DEL INTERIOR, es obligatorio
en todas las circunstancias en que sea necesario
acreditar la identidad de las personas de
existencia visible, sin que pueda ser suplido por
ningún otro documento de identidad, cualquiera
fuere su naturaleza y origen.
Que la citada Ley Nº 17.671 y sus
modificatorias, faculta a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE LAS PERSONAS a actualizar
procedimientos identificatorios de registro y
clasificación de información, relacionada con el
potencial humano del país, utilizando los
elementos técnicos que considere más
convenientes a fin de lograr mayor seguridad y
eficiencia en las operatorias de captación de
datos y archivos de los mismos.
Que en ese marco, el Estado Nacional ha
desarrollado tecnologías y métodos que
permitirán dotar al Documento Nacional de
Identidad (D.N.I.) de un nuevo formato y de
distintos elementos de seguridad, los cuales
contribuirán a garantizar su legitimidad, tanto
para los ciudadanos nacionales como para los
residentes extranjeros.
Que a los fines de facilitar la portación del
documento que acredite la identidad de su

Dekret 1501/2009
Tillade anvendelse af digitale teknologier i
identifikationen af borgernes
og udland samt i udstedelse af National
Identitet.
Buenos Aires, 20/10/2009
SET S02 j.nr.: 0.001.480 / 2009 registreringen
af det NATIONAL
NATIONAL register over personer, lov nr.
17.671, som ændret, og dekret nr.
1002 den 28. december 1995, som ændret, og

I BETRAGTNING:
At den nationalt identitetskort (DNI) udstedt af
den nationale National Register of PERSONER,
decentraliseret agentur, der under ledelse af
Indenrigsministeriet, er obligatorisk i alle
tilfælde, hvor det er nødvendigt
fastslå identiteten af befolkningen i synlige
eksistens, men kan suppleres med eventuelle
andet identitetsbevis, uanset art og oprindelse.

At lov nr. 17.671, som ændret, bemyndiger
NATIONAL National Register of PERSONER
identificatory procedurer for at opdatere
registreringen og klassificering af information
relateret til den menneskelige potentiale i det
land, ved hjælp af tekniske elementer, som den
finder mest hensigtsmæssig for at opnå større
sikkerhed og effektivitet operativ i datafangst og
arkivere dem.

At der inden for disse rammer, har det nationale
udviklet teknologier og metoder, der gør det
muligt give det nationale identitetskort (DNI) af
en ny og anderledes format
sikkerhedselementer, som vil bidrage til at sikre
sin legitimitet, både for for statsborgere og
fastboende udlændinge.
At det for at lette gennemførelsen af dokument,
der bekræfter identiteten af den legitime holder,
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legítimo titular, se considera apropiado otorgar a
los ciudadanos mayores de DIECISEIS (16)
años de edad, juntamente con la cartilla del
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)
digitalizado, un Documento Nacional de
Identidad (D.N.I.) con formato de tarjeta
monolítica, que contenga los datos
identificatorios necesarios y suficientes para
ejercer todos los actos públicos o privados, con
excepción del sufragio.
Que entre otras medidas, se estima pertinente
insertar en la cartilla del Documento Nacional
de Identidad (D.N.I.) digitalizado y en el
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) tipo
tarjeta, UN
(1) código de barras de DOS (2) dimensiones el
cual contenga datos biográficos y biométricos
cuya lectura permita certificar su autenticidad,
señalándose que ambos documentos se
confeccionarán con un soporte papel de
seguridad.
Que las innovaciones mencionadas
materializarán las políticas tendientes a
perfeccionar el Sistema Documentario Nacional,
optimizando la seguridad y la calidad de los
Documentos Nacionales de Identidad (D.N.I.),
utilizando las más modernas tecnologías en
materia de seguridad de documentación a nivel
mundial.
Que a los fines de identificar a los niños en
forma simultánea con la inscripción de su
nacimiento y garantizar los derechos
personalísimos y subjetivos contenidos en la
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO, se hace necesario mantener el actual
sistema de confección manual a la hora de
emitir el Documento Nacional de Identidad
(D.N.I.) denominado "CERO (0) año",
autorizándose a utilizar en consecuencia, las
actuales cartillas hasta tanto se agote su
existencia.

er det hensigtsmæssigt at give borgere over
seksten (16) år alder, sammen med primeren af
National Identity Card (DNI) digitaliseret, en
National Identity Document (DNI) monolitisk
kort format, der indeholder den nødvendige og
tilstrækkelige identificerende oplysninger til at
udøve alle offentlige eller private med
undtagelse af stemmeret.

Der blandt andre foranstaltninger, anses det for
relevant i hæftet insertionen af National Identity
(ID) digitaliseret og nationalt identitetskort
(DNI) korttype, A
(1) stregkode TO (2) dimensioner, som
indeholder biografiske og biometriske data hvis
læsning giver attestere dens ægthed, at
bemærke, at de to dokumenter er udarbejde en
sikkerheds papir.

At innovationer materialisere nævnte politikker
til at forbedre den National dokumentarfilm
system, optimere sikkerheden og kvaliteten af
dokumenter National Identity Card (DNI), ved
hjælp af de nyeste teknologier inden for
dokumentation sikkerhed på verdensplan.

At der med henblik på at identificere børn
samtidig med fødselsregistrering og sikre
personlige rettigheder og subjektive indhold i
konventionen om Børns rettigheder, er det
nødvendigt at opretholde den nuværende
ordning med manuel gør ved udstedelse af
nationalt identitetskort (DNI) kaldet "nul (0) år"
derfor tilladelse til at anvende, aktuelle kørsler
primere indtil dens eksistens.
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http://www.periciascaligraficas.com/v2.0/resultados.php?contenidosID=259
Rejsedokument til nabolande
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http://www.embajada-argentina.org.py/V2/uploads/dnicedula.jpg
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Nej.
Nummeret tildeles ved fødslen af Registro Nacional de las Personas (nationalt personregistere),
men forældrene skal selv tilmelde deres børn, og det er der mange især fattige, som ikke gør.
Format
Nummeret er ikke relateret til noget om personen – bortset fra indvandrere, der får tildelt numre, der
starter med 90000000.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: ?.
Betegnes Documento Nacional de Identidad – DNI – (National identitetskort).
DNI er påkrævet til de mange ting som for eksempel ansøgning om kredit, åbning af bankkonto og
for at stemme. Loven kræver, at en person viser sit DNI, når der bruges et kreditkort.
Før DNI blev indført, blev LC (Libreta Civica, for kvinder) og LE (Libreta de Enrolamiento for
mænd) anvendt.
Udstedes når en person fylder 8 år. Udskiftes, når personen fylder 16 år.
Format
Creditcard-størrelse.
Indeholder
Personnummer
Navn.
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Foto.
Resten af identitetsoplysninger er lagret i en chips i kortet.
Australien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: ?
Der er numre til sundhedsydelser – Medicare Card – og numre til skatteforhold – Tax File Number
(TFN) – men det er ikke egentlige personnumre.
Tax File Number – TFN – blev indført i 2011 til afsløsning af ældre systemer og er et unikt
nummer til identificering af skatteyderen.
Har ikke informationer om nummeret opbygning.
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02748
Medicare Card kan udstedes til personer på 15 år eller ældre og er til brug i forbindelse med
sundhedsydelser.
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/medicare-card
Australia Card blev forsøgt indført i 1985, men opgivet i 1987.
Belgien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
Nummeret består af fødselsdata i form af seks cifre efterfulgt af et løbenummer på tre cifre og et
kontroltal på to cifre – altså i alt 11 tal.
Mænd har ulige løbenumre.
Kvinder har lige løbenumre.
Ciffer nr. 9 angiver dermed personens køn.
Personnummeret anvendes meget bredt og er anført på officielle identitetskort.
I en nyere udgave af identitetskortet, som er under forberedelse vil løbenummer og kontrolcifre ikke
være synlige. Hele personnummeret vil imidlertid være kodet ind i kortets hukommelse. Det vides
ikke, om kønnet kan ses af de forskellige læsere af identitetskortet.

Oplysninger om skattenumre:
http://www.belgium.be/security/fr_BE/application_help/application_help_0159.htm

Brasilien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: ?
Ingen oplysning om opbygningen.
Registro Geral – RG – er et tal forbundet til det officielle ID-kortet.
Selv om ID korett angiveligt er nationalt, tildeles RG nummeret af delstaterne og et par
organisationer såsom hæren. Det er derfor muligt at have samme RG nummer, som en person fra en
anden stat, og at have mere end et RG.
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – er føderalt og angiveligt unikt. Det blev oprindeligt oprettet
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kun med henblik på beskatning.
Det ene, det andet eller begge numre er nødvendige for mange fælles opgaver i Brasilien, såsom
åbning af bankkonto eller at få et kørekort.
Generelt er RG systemet mest udbredt, men mange fattige mennesker, som ikke har nogen
bankkonti, får aldrig et CPF.
Der er bestræbelser på at få sammenlagt de to systemer.

Bulgarien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
Nummeret består af 10 tal og genereres ud fra personens fødselsdato (kodet i seks cifre form
ÅÅMMDD), efterfulgt af et tre-cifret løbenummer og et enkelt kontrolciffer. Løbenummeret
angiver kønnet: ulige numre anvendes til kvinder og lige numre for mænd.
For personer født før 1900 er tredje og fjerde cifre (månedangivelsen) forhøjet med 20.
952324XXXX betegner således en person, der er født den 24. marts 1895.
For personer født efter 1999 er tredje og fjerde cifre (månedangivelsen) forhøjet med 40.
054907XXXX betegner således en person født den 7. september 2005.
Systemet blev indført i 1977 og anvendes i stort set alle i anliggender mellem borgere og det
offentlige, og ofte også i forhold vil private virksomheder.
Nummeret er trykt på bulgarske identitetskort og pas.
Alle i Bulgarien forsynes med et sådant nummer.
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C1CF73E2-D317-4F62-976217A7A329A15A/0/Law_BG_Identification_Documents_EN.pdf
Canada
[Til indhold]
Personnummer: Kønsbestemt:
Social Insurance Number – SIN – er nærmest et personnummer, men er ikke så udbredt.
Endnu ingen oplysninger om format og anvendelse.
Chile
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: ?
Rol Unico Tributario – RUT – undertiden betegnet som Rol Unico Nacional – RUN.
Består af 8 cifre og et valideringstal: xx.xxx.xxx-z.
Anvendes i de fleste offentlige anliggender og de fleste kundeforhold i det private erhvervsliv.
Siden 2004 tildelt alle ved fødslen. Tidligere først i forbindelse med ansøgning om et ID-kort.
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Colombia
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: ?
Tarjeta de Identidad. Cédula de Ciudadanía
Består af fødselsdata og et løbenummer.
Alle personer tildeles et basis ID-kort. Op mod det fyldte 18. år skal en person have et ID-kort.
Der anvendes også et særligt nummer i forbindelse med skatteforhold.
Danmark
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja. Identitetskort: Nej.
Det Centrale Personregister, CPR indeholder oplysninger om alle personer, som efter den 2. april
1968 har boet her i landet og været tilmeldt en dansk kommune – for Grønlands vedkommende dog
først siden 1. maj 1972. Personer på Færøerne optages ikke i CPR.
CPR optager nye personer ved fødsel i Danmark og ved tilflytning fra Færøerne eller udlandet.
CPR omfatter også bestemte persongrupper i udlandet, hvor der er behov for at tildele
personnummer. Dette gælder f.eks. personer, der er skattepligtige, eller som skal registreres i en
dansk kirkebog.
Personer, der dør, forsvinder eller udvandrer, bliver fortsat stående i CPR. For tiden omfatter CPR
oplysninger om ca. 8,4 mio. personer.
Format
1–2
angiver personens fødselsdag.
3–4
angiver personens fødselsmåned.
5–6
angiver personens fødselsår, uden århundrede.
7 – 10 er et løbenummer.
DDMMÅÅ-XXXX. Bindestregen mellem år og løbenummer anvendes ikke ved elektronisk
databehandling.
Kombinationen af tallene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede.
Tallet i position 10 er et kontroltal og angiver samtidig personens køn. Lige for kvinder. Ulige for
mænd.
Personnummerets opbygning
Dag: 1 – 2 Måned: 3 – 4 År: 5 – 6 Lbnr.: 7 – 10
Køn: 10
Årstal
Ulige tal = mænd
1 – 31
1 – 12
00 – 99 0001 – 0999
1900 – 1999
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 – 31
1 – 12
00 – 99 1000 – 1999
1900 – 1999
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1– 31
1 – 12
00 – 99 2000 – 2999
1900 – 1999
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 – 31
1 – 12
00 – 99 3000 – 3999
1900 – 1999
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 – 31
1 – 12
00 – 36 4000 – 4999
2000 – 2036
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 – 31
1 – 12
37 – 99 4000 – 4999
1937 – 1999
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 –31
1 – 12
00 – 36 5000 – 5999
2000 – 2036
Lige tal = kvinder
1 – 31

1 – 12

37 – 57 5000 – 5999

Benyttes ikke

1 – 31

1 – 12

58 – 99 5000 – 5999

Ulige tal = mænd
1858 – 1899
Lige tal = kvinder

Tina Thranesen
Side 11 af 88.

Dag: 1 – 2 Måned: 3 – 4 År: 5 – 6 Lbnr.: 7 – 10
1 – 31

1 – 12

Køn: 10
Årstal
Ulige tal = mænd
00 – 36 6000 – 6999
2000 – 2036
Lige tal = kvinder

1 – 31

1 – 12

37 – 57 6000 – 6999

1 – 31

1 – 12

58 – 99 6000 – 6999

1 – 31

1 – 12

1 –31

1 – 12

37 – 57 7000 – 7999

1 – 31

1 – 12

58 – 99 7000 – 7999

1 – 31

1 – 12

1 – 31

1 – 12

Benyttes ikke

Ulige tal = mænd
1858 – 1899
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
00 – 36 7000 – 7999
2000 – 2036
Lige tal = kvinder
Benyttes ikke

Ulige tal = mænd
1858 – 1899
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
00 – 36 8000 – 8999
2000 – 2036
Lige tal = kvinder
37 – 57 8000 – 8999

Benyttes ikke

Ulige tal = mænd
1858 – 1899
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 – 31
1 – 12
00 – 36 9000 – 9999
2000 – 2036
Lige tal = kvinder
Ulige tal = mænd
1 –31
1 – 12
37 – 99 9000 – 9999
1937 – 1999
Lige tal = kvinder
Tilbage i 2001 konstaterede Det Centrale Personregister, at det nuværende personnummersystem
ville komme til at mangle kombinationsmuligheder i fremtiden.
Det besluttedes fremover at tildele personnumre som hidtil indtil kombinationsmulighederne er
opbrugt. Er der på de enkelte dage behov for flere personnumre, tildeles de resterende personnumre,
hvor personnumrets 10. ciffer ikke er et kontrolciffer - dvs. uden mulighed for at udføre modulus 11
kontrollen.
CPR-kontorets detaljerede beskrivelse af fremtidig tildeling af personnumre.
Detaljeret beskrivelse af personnummeret i det centrale personregister (CPR) fra marts 2002 med
bl.a. beskrivelse af hvordan kontrolcifferet beregnes - modulus 11 kontrollen.
Lovbekendtgørelse nr. 5. af l9. januar 2013 om Det Centrale Personregister
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144955
http://www.thranesen.dk/?cat=701&aid=6817#bm6817
1 – 31

1 – 12

58 – 99 8000 – 8999

ID-kort
Der udstedes ikke offentligt ID-kort.
Der udstedes et sundhedskort med angivelse af personens navn, personnummer, adresse og
pågældende læges navn og adresse.
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l113/spm/18/svar/1030834/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l113/spm/18/svar/1030834/1218924.pdf
L 113 spørgsmål 18, 2012-13
Svar:
Sundhedskortet, som det findes i dag, er ikke tiltænkt som et ID-kort. Formålet er at dokumentere
retten til sundhedsydelser betalt af det offentlige og ikke identifikation af den enkelte borger.
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l113/spm/19/svar/1030895/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l113/spm/19/svar/1030895/1218932.pdf
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L 113 spørgsmål 19, 2012-13
Svar:
Det skal understreges, at sundhedskortet ikke er tiltænkt en funktion som et generelt ID-kort.
Kortets funktion er at legitimere, at indehaveren har ret til ydelser efter sundhedsloven.
Sundhedskortet udskiftes hver gang, der skal nye oplysninger på kortet som f.eks. ny adresse, læge
eller ved navneændring,
De Forenede Arabiske Emirater
[Til indhold]
Alle borgere tildeles et ID-kort med navn, nationalitet, køn og fødselsdato skrevet på kortet.
Kortet har også et unikt identifikationsnummer på 15 cifre og er forsynet med en chips med
personlige og biometriske informationer om kortholderen.
Ingen oplysninger, om identifikationsnummerets opbygning eller informtionsindhold.
England
[Til indhold]
Personnummer: Ja/Nej Kønsbestemt: ?
ID-kort: Nej.
Personnummer
Har to nummersystemer.
National Insurance nummer – NI Number – NINO – bruges til administrationen af sundhedsskatte- og arbejdsforhold.
Opbygning: LL NN NN NN L som f.eks. AA 01 23 44 B.
Hver enkelt gruppe har praktiske administrative formål. Der er ikke nogen personidentifikation i
nummeret.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Insurance_number
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/nimmanual/NIM39110.htm

National Insurance udstedte i perioden 1984 til 2011 et kort, som kun var anvendeligt til at huske
nummeret. Det var altså ikke et egentligt ID-kort.
National Health Service number tildeles alle nyfødte.
Opbygget af 3 grupper af tal hver bestående af henholdsvis 3, 3 og 4 tal som f.eks. 122-762-9255.
Det sidste tal i den sidste gruppe er et kontroltal.
Nummeret genereres tilfældigt og indeholder ingen personoplysninger.
http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/nhsnumber/staff/guidance/factsheet.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/NHS_number
ID-kort
England (Storbritannien) har ikke noget officielt ID-kort.
De indførte et sådant i 2006, men der var stor modvilje mod, at der var så mange informationer
samlet i registret bag kortet, at det i 2010 besluttedes at destrudere systemet og alle de indsamlede
data, hvilket var gennemført den 10. februar 2011. Udstedte ID-kort mistede samtidig deres
gyldighed fra den 21. januar 2011.
http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/ips/about-us/suppliers/id-card-questions/
http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/ips/press-releases/nir-destroyed.
Det indførte, men skrottede ID-kort
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1. Symbolet betyder, at der er en chip i kortet
2. Kortnummer
3. Statsborgerskab. Udenlandske statsborgere har forskellige kort.
4. Fødested
5. Underskrift
6. Udstedelses- og udløbsdato
7. Foto
8. Biometrisk chip med fingeraftryk
9. Maskinlæsbare oplysninger
Estland
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Isikukood – IK
Alle borgere forsynes med et offentligt udstedt personnummer, som i vid udstrækning anvendes af
det offentlige og private.
Personnummeret består af 11 tal, hvis betydning angives af denne formateringsbeskrivelse:
GYYMMDDSSSC
G personens køn og i hvilket århundrede personen er født
Ulige tal mænd
Lige tal kvinder
1 og 2 født i det 19. århundrede
3 og 4 født i det 20. århundrede
5 og 6 født i det 21. århundrede
SSS er et løbenummer
C er et kontroltal.
http://www.free-photos.biz/photographs/business/photos_of_money/page41/
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Finland
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Personnummeret blev indført i 1964 og tildeles alle borgere født i og med fast ophold i Findland og
anvendes både i det offentlige og private.
Personnummerets opbygning: DDMMYYCZZZQ
 DDMMYY = fødselsdato bestående af dag, måned år.
 C = angiver århundredet:
+ (plustegn) født i det 19. århundrede, - (minustegn) født i det 20. århundrede og A (bogstavet
A) født i det 21. århundrede.
 ZZZ = 3-cifret løbenummer (mellem 002 og 899) – ulige for mænd og lige for kvinder.
 Q = kontroltegn – kan være et tal eller et bogstav.
131052-308T = kvinde født den 13. oktober 1952.
http://www.vrk.fi/default.aspx?id=45&docid=0 fortæller på engelsk om personnummeret, herunder
beregning af det afsluttende kontroltegn.
Frankrig
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Alle nyfødte og tilflyttere fra andre lande tilmeldes National Repertory – NIR og tildeles derfra et
identifikationsnummer – INSEE nummer – sammensat af 15 tal.
Format:
1
Køn. 1 er mand, 2 er kvinde.
2, 3
Fødselsår – sidste to tal af fødselsåret.
4, 5
Fødselsmåned. Normalt 01 til 12, men der er særlige værdier for
personer, hvis
nøjagtige fødselsdato er ikke kendt.
6, 7
Departementet personen blev født. (Lokalområde bestående af flere kommuner).
8, 9 10
Kommunen personen blev født.
11, 12, 13 Løbenummer til at skelne personer født samme sted og tid.
14, 15
Kontrolnummer.
http://en.wikipedia.org/wiki/INSEE_code
Grækenland
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Har flere forskellige nationale identifikationsnummersystemer.
Alle borgere over 12 år tildeles et identifikationsnummer.
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Standard ID-kort
Format: A-999999, hvor A er et af de 24 bogstaver i det græske alfabet.
Nyt græsk ID-kort
XX-999999, hvor XX er et af de 24 bogstaver, som forekommer både i det græske og latinske
alfabet – ABEZHIKMNOPTYX.
ID-kortets nummer er ikke unikt og ændres ved udstedelse af et nyt ID-kort.
Skatte-ID-kort
Indeholder et unikt nummer
The Social Security Number – AMKA.
Format: De første fire tal er indehaverens fødemåned og de to sidste tal af fødeåret.
Indeholder et unikt nummer.
Holland
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej.
Personer får, når de fylder 14 år, et Burgerservicenummer – BSN – et personligt
identifikationsnummer.
Format: Består af 8 eller 9 tal.
Nummeret er unikt for hver enkelt person og indeholder ikke information om indehaverens køn
eller fødselsdato.
Hong Kong
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej, men kønnet er anført på ID-kortet.
Alle borgere over 11 år, og alle, der opholder sig mere end 180 dage i Hong Kong, får tildelt et
Hong Kong Identietdskort – Hong Kong Identity Card – HKID.
Format: X123456(A).
X er to bogstaver.
A er et kontroltal fra 0 – 9 eller bogstavet A.
Bogstaver og tal er bestemte betydninger.
Indeholder indehaverens navn på engelsk og evt. på kinesisk, køn, fødselsdato, digitalt foto, måned
for første udstedelse, udstedelsesdato og kortnummer.
http://www.immd.gov.hk/ehtml/hkid.htm
Forside
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Informationer på kortets forside
Navn på kinesisk (hvis et sådant haves)
Køn
Navn på engelsk
Indehaverens digitale billede
Navn på kinesisk Kontrolkode (hvis et sådant haves)
Fødselsdato
Identitetskortnummer
Måned og år for første registrering
(Note)
Dato for registrering
Beskrivelse
Indehaveren er fyldt 18 år og berettiget til genindrejse i Hong Kong.
Indehaveren er mellem 11 og 17 år og berettiget til genindrejse i Hong Kong.
A Indehaveren har ret til at bo i Hong Kong.
C Har begrænset opholdstilladelse.
R Har ret til at lande i Hong Kong.
U Ingen opholdsbegrænsninger.
Z Indehaveren er født i Hong Kong.
X Indehaveren er født på fastlandet.
W Indehaveren er født i Macau.
O Indehaveren er født et andet sted i regionen.
B Indehaverens registrering af fødselssted er ændret siden første registrering.
N Indehaverens navn er ændret siden første registrering.
Note
Tallet eller bogstavet i parentesen er ikke en del af kortnummeret, men et kontroltal til brug ved
databehandling.
Indonesien
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Alle borgere har et 16 tals personnummer betegnet som Nomor Induk Kependudukan – NIK.
Format
AABBCCDDEEFFGGGG
Består af 16 tal
AA (1 – 2):
Provinsen, hvor kortindehaveren bor.
BB (3 – 4):
Distriktet/by, hvor borgeren bor. Tal over 70 betegner "By".
CC (5 – 6):
Det distrikt, hvor borgeren bor.
DD (7 – 8):
Fødselsdato.
Kvinders fødselsdato tillægges 40.
For eksempel vil datoen den 4. for en kvinde være 44.
EE (9 – 10):
Fødselsmåned.
FF (11 – 12):
To sidste tal af fødselsåret.
GGGG (13 – 16): Løbenummer 0001 – 9999.
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Eksempel: En kvinde født i Tanggal kommunen den 17. august 1990.
Personnummeret vil være: 10 50 24 570890 0001.
Irland
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej, men elektronisk læsbart i ID-kortet.
Personal Public Service Number – PPS. Afløsete det hidtidige RSI nummer.
Format
PPS nummerer har 7 tal og et muligvis 2 bogstaver. Hvis der er to bogstaver, vil det andet bogstav
altid være et W, som refererer til, at indehaveren er en kvinde, der har været gift, idet hustruer
tidligere havde samme nummer som ægtemanden, men med tilføjelsen af bogstavet W for Wife.
PPS nummeret er ikke et nationalt identitetsnummer, men det forventes at få virkning som et
sådant. Det er beregnet til anvendelse ved kontakt til den offentlige forvaltning og andre, der
handler på vegne af det offentlige.
Public services card – PSC
Identitetskort udstedet i medfør af: Social Welfare and Pensions Act 2010, number 37 of 2010.
Indeholder følgende synlige oplysninger
Navn.
Fotografi.
Underskrift.
Public Service Number – PPS.
Eventuelt versionsnummer, hvis der er udstedt nyt kort.
Udløbsdato.
Eventuelle andre oplysninger foreskrevet af ministeren.
Indeholder følgende ikke synlige, men elektronisk læsbare oplysninger
De synlige oplysninger og:
Fødselsdato.
Fødested.
Køn.
Nationalitet.
Samtlige eventuelle tidligere efternavne.
Moderens amtlige, eventuelle tidligere efternavne.
Eventuelle andre oplysninger foreskrevet af ministeren.
I løbet af 2013 vil kortet kunne anvendes som rejsedokument.
Der er forlydender om at tilføje kortet biometriske informationer så som fingeraftryk og
øjeskanning.
Public Services Card – PSC
Forside med navn, billede og udløbsdato
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Bagside med PPS-nummer og kortnummer.

http://www.welfare.ie/en/Pages/Public-Services-Card_holder.aspx
http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Bernard-Fitzpatrick-Dept-Social-Protection.ppt Præsentation
af kortet den 13. december 2012 i ppt-format.
http://www.irishstatutebook.ie/2010/en/act/pub/0037/print.html#sec9
http://www.welfare.ie/en/Pages/Extension-of-the-Personal-Public-Service-Number-Range.aspx
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Island
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej.
Alle statsborgere og fastboende har et identifikationsnummer – kennitala, som identificerer dem i et
nationalt register.
Format
Består af 10 tal
1 – 6 er personens fødedato – DDMMÅÅ.
7 og 8 er tilfældigt genererede, når identifikationsnummeret dannes.
9 er et kontroltal efter modulus 11.
10 angiver århundredet i hvilket personen er født. 9 for 1900 – 1999, 0 for 2000 – 2099.
Eksempel
120174-3389 en person født den 12. januar 1974.
Alle islandske banker har fri adgang til databasen efter login.
Israel
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej.
Alle får ved fødslen og ved fast ophold et identitetsnummer – Mispar Zehut.
Format
Består af et bogstav og 8 tal.
Hospitaler for løbende et antal numre, som de tildeler nyfødte.
Identitetskort
Der udstedes identitetskort med nummeret til alle, når de fylder 19 år.
Det indeholder følgende oplysninger:
Identitetsnummeret.
Fulde navn.
Faders navne.
Moders navne.
Fødselsdato.
Køn.
Fødselssted.
Udstedelsesdato.
Foto.
Der er plads til et ekstra indsat kort med følgende informationer:
Aktuel adresse.
Tidligere adresse.
Tidligere navne.
Statsborgerskab.
Navn, fødedato og identitetsnummer på ægtefælle og børn.
Plads til stempel fra valgsted ved afgivelse af stemme ved valg.
Italien
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej, men kønnet er anført på ID-kortet
Alle nyfødte tildeles et identifikationsnummer – Codice fiscale – oprindeligt beregnet til
skatteforhold, men nu generelt anvendt i det offentlige og private til identificering af personer.
Indført i 1973.
Format
Består af 16 tegn bestående af bogstaver og tal
3 bogstaver fra efternavnet.
3 bogstaver fra fornavnet.
2 sidste tal af fødselsåret.
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1 bogstav for fødselsmåneden.
2 tal for fødedagen.
4 tegn – 1 bogstav og 3 tal – for fødested eller fødeland.
1 kontrolbogstav.
Codice fiscale for:
Rossi, Roberto født den 27/10/1960 i Milano.

Kontrolbogstav tildelt af stystemet.
Der udstedes et identitetskort indeholdende
Codice fiscale.
Efternavn.
Fornavn.
Køn.
Fødested.
Provins.
Udløbsdato.
Codice fiscale identitetskort

Kina
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Et identitetsnummer udtedes til alle over 16 år. Der udstedes også et identitetskort.
ID nummeret hr 18 tal – et ældre system har kun 15 tal.
På engelsk betegnet: Resident Identity Card Number.
Indført i 2003. (Det gamle system i 1984).
Format
RRRRRRYYYYMMDDSSSC
RRRRRR er fødested – distrikt eller by.
YYYYMMDD er fødedato – år, måned, dag.
SSS er et løbenummer. Ulige tal for mænd, lige tal for kvinder.
C er et kontroltal.
På identitetskortet anføres
Fulde navn (kun på kinesisk).
Køn(kun på kinesisk).
Etnicitet(kun på kinesisk).
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Fødselsdato.
Bopæl.
Identitetsnummer.
Foto.

Kroatien
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej, men kønnet er anført på ID-kortet.
Personnummer – Kroatisk: Osobni identifikacijski broj – OIB – blev indført i 2009 og afløste et
tidligere system, der blev benyttet i det tidligere Jugoslavien. Nummeret tildeles ved fødslen og ved
erhvervelse af kroatisk statsborgerskab.
Består af 11 tal.
Format
De 10 første er tilfældige tal, som ikke fortæller noget om indehaveren. Det 11. er et
kontrolnummer.
Identitetskort
Indeholder
Forsiden
Fulde navn
Køn.
Statsborgeroplysning.
Underskrift.
Fødselsdato.
Udløbsdato.
Bagsiden
Adrese.
Udstedelsesdato.
Kortnummer.
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Letland
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Nej, men kønnet er anført på ID-kortet.
Personnummer – Personas kods – består af 11 tal.
Format
DDMMYY-XNNNC
DDMMYY er fødselsdato.
X er århundredet i hvilket personen er født: 0 = 1800 – 1899. 1 = 1900 – 1999. 2 = 2000 – 2099.
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NNN er løbenummer for personer født samme dag.
C er et kontroltal.
Identitetskort
Forside
Indeholder
Efternavn.
Fornavn.
Personnummer.
Fødselsdato.
Udløbsdato.
Unerskrift.

Bagside
Indeholder
Højde.
Køn.
Udstedelsesdato.
Udstedende myndighed.
Navn.
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Litaun
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja. Også anført på ID-kort.
Personnummer – Asmens kodas – består af 11 tal.
Format
GYYMMDDNNNC
G = Køn og århundredet i hvilket, personen er født:
1 = Mand født i 1800 – 1899.
2 = Kvinde føft i 1800 – 1899.
3 = Mand født i 1900 – 1999.
4 = Kvinde føft i 1900 – 1999.
5 = Mand født i 2000 – 2099.
6 = Kvinde føft i 2000 – 2099.
YYMMDD = Fødselsårets to sidste tal, måneden og dagen.
NNN = Løbenummer for personer født samme dag.
C = Kontroltal.
Identitetskort – Asmens tapatybés kortelé
Personer skal fra det fyldte 16. år have et ID-kort.
Oplysninger på kortet
Navn.
Køn.
Fødselsdato.
Personnummer.
Foto.
Udløbsdato.
Underskrift.
8-cifret kortnummer.
Udløbsdato.
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Biometrisk fingeraftryk.
Statsborgerskab – på bagsiden.
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Macau
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: ?. Køn anført på ID-kort.
Personnummeret – National Identivication Number – består af 8 tal.
Format
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NNNNNNN(N)
N er et tal, hvori kan indgå tallene 0 – 9.
Det første tal kan være 1, 5 eller 7, som har følgende betydning:
1, at første dato for udstedelse af et ID-kort til indehaveren var 1992 eller senere.
5, at ID-kortet er udstedt på grundlag af et portugisisk National Identity Card (BI) udstedt af Macau
Civil Authority.
7, at ID-kortet er udstedt på grundlag af et Macau Identity Card udstedt af Macau Public Security
Police.
Ikke yderligere informationer om personnummeret tilgængelige.
Har to typer af ID-kort.
1. Statsborgere: Permanent Resident Identity Card – BIRP – og
2. Andre fastboende: Non-Permanent Resident Identity Card – BIRNP.
Forside af Macao SAR Resident Identity Card
Indeholder følgende
Navn på poortugisisk og kinesisk.
Fødselsdato.
Udstedelsesdato.
Udløbsdato.
Dato for første udestedelse.
ID nummer.
Foto.
Fødested – bogstavsbetegnelse.
Køn.
Højde.

Bagside
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Makedonien
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Personnummer – Единствен матичен број на граѓанинот – ЕМБГ – bestående af 13 tal.
DDMMYYYRRSSSC arrangeret i 6 grupper.
DD er fødselsdagen.
MM er måneden.
YYY er året.
RR er et registreringsnummer for fødestedet.
41 = Bitola, Demir Hisar og Resen
42 = Kumanovo, Kratovo og Kriva Palanka.
43 = Ohrid, Struga, Debar og Kičevo.
44 = Prilep, Kruševo og Makedonski Brod.
45 = City of Skopje.
46 = Strumica, Valandovo og Radoviš.
47 = Tetovo og Gostivar.
48 = Veles, Gevegelija, Kavadarci og Negotino.
49 = Štip, Berovo, Vinica, Delčevo, Kočani, Probištip og Sveti Nikole.
SSS er et 3-cifret tal bestående af en kombination af indehaverens køn og et løbenummer for
personer født samme dag.
000 – 499 tildeles mænd.
500 – 999 tildeles kvinder.
C er et kontroltal.
ID-kort – Лична карта
Forside
Indeholder
Fulde navn.
Nationalitet.
Køn.
fødselsdato.
Personnummer.
Udstedelsesdato.
Udløbsdato.
Underskrift.
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Bagside
Indeholder
Fødested.
Aktuel adresse.
Udstedende myndighed.
ID nummer.
Maskinlæsbare information.
Malaysia
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja. Vises på ID-kort.
ID-kort – National Registration Identification Card Number –NRIC No. Anvendt siden 1991.
Format
12 tal
YYMMDD-SS-###G
YYMMDD er fødedato.
SS er fødested:
01 – 13 Stater i Mallaysia.
14 – 16 Føderale territorier i Mallaysia.
60 – 85 Oprindelsesland – stater uden for Malaysia.
###G er et tilfældigt genereret løbenummer, hvor "G", det sidste tal i løbenummeret, er ulige for
mænd og lige for kvinder.
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Malta
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: ?.
Alle statsborgere over 14 år skal have et ID-kort, som kan anvendes som rejsedokument inden for

'
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EU.
Personnummer
Består af 8 tegn – 7 tal og 1 bogstav (M, G, A, P, L, H, B eller Z) fra (0000)999L til 9999999L
For ikke-statsborgere 9 cifre.
Ingen informationer om, hvordan nummeret dannes, eller om det har særlig betydning.
ID-kort
Der udstedes særlige ID-kort til fastboende ikke-statsborgere og asylansøgere.
ID-kortet indeholder
For- og efternavn.
Fødselsdato.
Sted og dato for fødsel.Fotografi.
Køn.
Nationalitet.
Adresse.
Udstedelelsesdato.
Udløbsdato.
Underskrift.
ID nummer.
ID-kortet indeholder biometriske oplysninger i form af fingeraftryk og foto.
Lov nr. 308 af 2012 om Identity Card and other Identity Documents Act.
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8751&l=1
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/da/TIN_-_country_sheet_MT_da.pdf
Mexico
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja.
Personnummer – Clave Única de Registro de Población – CURP.
Et unikt nummer bestående af 18 karakterer.
For at forstå nummerets opbygning, skal systemet i Hispano-American navngivning forstås.
Det fulde navn i spansk-talende lande (herunder mexicanske fulde navne) består af tre elementer:
1. Fornavn€.
2. Første efternavn: Faderens første efternavn.
3. Andet efternavn: Moderens første efternavn.
Karaktererne i personnummeret tildeles på denne måde:
1. Det første efternavns begyndelsesbogstav
2. Det første efternavns første vokal.
3. Det andet efternavns begyndelsesbogstav (eller bogstavet "X", hvis personen ikke har noget
andet efternavn).
4. Det første fornavns begyndelsesbogstav.
5. Fødselsdato (2 cifre for året – ÅÅ, 2 cifre for måned – MM og 2 cifre for dagen – DD).
6. Et bogstav for køn – H for mænd (hombre på spansk) eller M for kvinder (Mujer på spansk).
7. To bogstaver for det land, hvor personen er født. Personer født i udlandet skal koden NE
(Nacido en el extranjero) anvendes.
8. Det første efternavns anden konsonant.
9. Det andet efternavns anden konsonant.
10. Det første fornavns anden konsonant.
11. 1 tal fra 1 – 9 for personer født indtil 1999 eller 1 bogstav fra A – Z for personer født fra 2000.
Disse karakterer, som genereres af den nationale folkeregister, er også for at forhindre identiske
personnumre.
(Der er et misforhold mellem beskrivelsen og eksemplerne, idet der
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Eksempel 1 og 2.
I beskrivelsen er anført, at tallet skal være fra 1 – 9, medens der i eksemplerne er anført
et "0".

Eksempel 3.
I beskrivelsen er anført, at bogstaverne A – Z er for personer født fra 2000, mednes der i
eksemplet er anført et "C" om en person født i 1963.
12. Kontroltal.
For gifte kvinder anvendes kun efternavnet givet ved fødslen.
Eksempel 1.
Personnummer for en hypotetisk kvinde ved navn Gloria Hernández García, født den 27. april 1956
i staten Veracruz vil være: HEGG560427MVZRRL05.
I tabellen herunder er navnet indsat. De bogstaver, som indgår i personnummeret er markeret med
gult. Under bogstaverne er anført tallet for punktet i vejledningen.
G l o r i a
H e r n á n d e z
G a r c í a
4 10
1 2 8
3
9
I tabellen herunder er tallene indsat i den rigtige orden i første række.
I anden række ses personnummeret.
5
6
7
11
12
1 2 3 4
8 9 10
Fødedato: ÅÅMMDD Køn Fødested
Århundrede Kontroltal
V
Z R R L
0
5
H E G G 5 6 0 4 2 7 M
http://curp.troyaestrategias.com/images/ecurp.gif (en anden ikke så tydelig version)
Eksempel 2.
En kvinde, hvis navn er Concepción Salgado Briseno, og som er født den 26. juni 1956 i Mexico
City, Mexico

Eksempel 3.
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http://www.issste.gob.mx/www/curp/instructivo.pdf – Side 15.
Undtagelser
Hvis nogen trin i ovenstående procedure fører til bogstavet N, erstattes det med X.
Når en person har to fornavne og det første fornavn er María eller José, som det ofte er tilfældet for
henholdsvis kvinder og mænd i Mexico, ignoreres dette navn og den fjerde karakter vil være
begyndelsesbogstavet i det andet fornavn.
På kortets forside anføres
Personnummeret.
Fulde navn.
Registreringsdato.
Kortnummer.
Bagsiden indeholder oplysninger, der refererer til det dokument, der anvendes som dokumentation
stregkode.
Der findes findes derudover flere andre ID numre til forskellige formål.
ID-kort til brug ved valg.
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GRRDRM70070105M400
http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_Population_Registry_Code Wikipedia
http://www.issste.gob.mx/www/curp/instructivo.pdf Understatssekretriatet for befolkning, flytning
og trossamfund – Beskrivelse af personnummerets opbygning på spansk – Afsnit 2.
Moldova
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: ?
Personnummer – Numarul de Identificare – Identification Number of a Natural Person – IDNP –
tildeles af folkeregistret (engelsk: State Registry of Population – SRP) til alle statsborgere og andre
med ophold i landet ud over 3 måneder.
Nummeret anføres på ID-kort, kørekort, pas mfl.
Format
Består af 13 tal, som ikke indeholder fødedata eller andre personlige informationer.
2 – ID nummer i registret.
RRR – Sidste tre cifre i årstallet for udstedelsen af nummeret.
XXX – Kode for udstedende myndighed.
YYYYY – Løbenummer i udstedelsesåret hos den udstedende mydnighed.
K – Kontroltal.
http://www.registru.md/rsp_en/
ID-kort
Nyt kort indføres i løbet af 2013.
Forsiden indeholder.
Billede.
Fulde navn.
Fødselsdato.
Fødested.
Adresse.
Udstedeslsesdato.
xxx – iciut
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Udløbsdato.

Bagsiden indeholder
Personnummer.
Nationalitet.
Fulde navn.
Faderens navn.
Fødested.
Fødselsdato.
Køn.
Udløbsdato.
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Bahrain
[Til indhold]
Personnummer: ? Kønsbestemt: ?
ID-kort, som kan bruges som rejsedokument i Golfstaterne.
http://dennissylvesterhurd.blogspot.dk/2006_02_26_archive.html



Bosnien-Hercegovina
[Til indhold]
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian-Herzegovinian_identity_card
Bosnian-Herzegovinian identity card (Bosnian: Lična karta, Croatian: Osobna iskaznica,
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Serbian Cyrillic: Лична карта) is a compulsory identity document issued in Bosnia. All
Bosnian citizens who are residents of Bosnia and Herzegovina and are over the age of 15 have
the right to apply for the national ID card; nevertheless, all Bosnian-Herzegovina citizens that
are over the age of 18 must have an Identity Card issued by the police (Ministarstvo
unutarnjih poslova – MUP) by the city of residence.
The identity card is made of plastic and rectangular in shape, resembling the shape of an
ordinary credit card, measuring 86 × 54 millimeters in size. On the left side of the ID is the
photograph of the bearer, whereas on the opposite side, a hologram is placed, with the
country's flag and name being visible. The top edge of the card, or "the header", bears the
name of Bosnia and Herzegovina in four languages, Bosnian and/or Croatian, Serbian (in
Cyrillic), French, and in English (BOSNA I HERCEGOVINA / БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА /
BOSNIE-HERZEGOVINE / BOSNIA AND HERZEGOVINA); and on its reverse, the name of
the card is written in the same languages, with an additional line inserted in Croatian. (LIČNA
KARTA / OSOBNA ISKAZNICA / ЛИЧНА КАРТА / CARTE NATIONALE D'IDENTITE /
IDENTITY CARD).
The descriptions of the fields where the citizen's information is visible is shown in Bosnian,
Croatian (one field only), Serbian, French and English.
 Front side:
 Back side:
o Surname
o Personal ID Number (JMBG)
o Name
o Date of issue
o Sex
o Municipality of residence
o Citizenship
o Issued by
o Date of birth
o Remarks
o Place of birth
o Machine-readable data
o Date of expiry
o Identity Card Number
o Signature

New Zealand
[Til indhold]
Personnummer: Ja/nej. Kønsbestemt: Nej. ID-Kort: Nej.
New Zealand har ikke noget nationalt personnummer og heller ikke noget egentligt ID-kort.
De anvender imidlertid nummer til identificering flere steder, hvoraf de mest anvendte er følgende.
Igovt ID er et brugernummer (password) til verificering af en persons identitet, som kan bruges
over for det offentlige. Der følger ikke noget kort med.
http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Services-Identity-Verification-Service-Index
Inland Revenue Department (IRD) number er et skattenummer, som tildeles alle skatteydere –
personer, virksomheder organisationer mm. (juridiske personer). Nummeret ændres aldrig. Heller
ikke ved navneskift og genbruges ikke til andre.
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Bruge også over for banker, arbejdsgivere
Format
Kan være på 8 eller 9 tal:
10-000-000 til 999-999-999.
http://www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers/
National Health Index (NHI) number tildeles alle nyfødte i New Zealand.
Indeholder information om navn og adresse, etnicitit, køn fødselsdato, statsborskabsforhold.
Omkring 95 % af borgerne har et NHI nummer.
Består af 7 karakterer. Eksempel ABC1234 tilfældigt genereret af en computer. Administreres af
sundhedsministeriet og anvendes kun inden for sundhedssystemet til identificering af den enkelte
person. Desværre findes der mange tilfælde af, at samme nummer er tildelt forskellige personer.
http://www.health.govt.nz/our-work/health-identity/national-health-index/nhi-information-healthconsumers/national-health-index-questions-and-answers
National Student Number (NSN) er indgangsnøgle til en database med informationer om de
enkelte elever/studerende.
Indeholder information om fulde navn, fødselsdato, køn, statsborskab. Alle i uddannelsessystemet
tildeles et NSN nummer. Bruges kun inden for uddannelsessystemet.
Ingen information om opbygning.
http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/EducationPolicies/Schools/SchoolOperations/NationalStu
dentNumber.aspx.
Norge
[Til indhold]
Personnummer: Ja Kønsbestemt: Ja. ID-kort: Nej.
Alle, som bliver født i Norge, som besætter sig i norge, eller norske statsborgere født i udlandet
tildeles et fødselsnummer.
Fødselsnumrene administreres af folkeregistret, der hører under skattevæsenet.
Format
Fødselsnummeret består af 11 tal.

De seks første tal viser fødselsdato i rækkefølgen dato, måned, år.

De tre neste tal er et individnummer, hvor det tredje nummer viser kønnet.
Lige tal for kvinder og ulige for mænd.

De to siste tal er kontrollciffer.

Personnummer er de fem sidste tal i fødselsnummeret.

Individnummerets tre tal tildeles fortløbende inden den enkelte fødselsdato.
Individnumre for personer født:
a)
1854 - 1899 bruges
749 - 500,
b)
1900 - 1999 bruges
499 - 000,
c)
1940 - 1999 bruges også 999 - 900
d)
2000 - 2039 bruges
999 - 500.
Der er ikke taget stilling til, hvordan numre skal tildeles efter 2039.
Eksempel
Dag Måned År Individnummer Kontroltal
01
12 99
551
31
Af det første tal i individnummeret fremgår, at personen er født i 1800-tallet, og af sidste tal, at det
er en mand. Nummeret i eksemplet tilhører en mand født 1. desember 1899.
Nummeret er fiktivt.
http://www.skatteetaten.no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/Barn-fodt-iNorge/Fodselsnummer/
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Pakistan
[Til indhold]
Personnummer: JA Kønsbestemt: JA. ID-kort: JA. Kønsbestemt: JA.
Alle borgere har siden 1960'erne fået tildelt et personnummer ved fødslen – National Identity Card
– NIC. Registreres centralt hos National Database Registration Authority – NADRA.
Når borgerne fylder 18 år, får de udstedt et et ID-kort.
Der er dog mange nyfødte, som ikke bliver fødselsregistrerede.
Nummeret var indtil 2001 på 11 tal, hvorefter det blev på 13 tal. I 2012 blev indført en chip i IDkortet.
Personnummeret anvendes af det offentlige og i vid udstrækning også i den private sektor.
Format
1 – 5 angiver fødested.
6 – 12 er et løbenummer.
13 er et kontroltal, som samtidig angiver indehaverens køn.
Lige numre for kvinder og ulige for mænd.
ID-kortet
Foto.
Personnumer.
Navn.
Faders navn.
Køn.
Fødselsdag.
http://www.nadra.gov.pk/ NADRA, der administrerer personnumrene og udsteder ID-kortene.
Polen
[Til indhold]
Personnummer: JA Kønsbestemt: JA. ID-kort: JA. Kønsbestemt: JA.
Alle borger har siden 1979 fået tildelt et personnummer.
Format
Består af 11 tal i dette format:
ÅÅMMDDZZZXQ
ÅÅ er de to sidste tal af fødselsåret
MM er måneden med århundredet indkodet
DD er dagen
ZZZ er et løbenummer.
X angiver kønnet. Lige tal for kvinder og ulige tal for mænd.
Q er et kontroltal.
Månedsangivelsen – MM – har århundredet indkodet, idet månedstallet for personer født i:
1800 – 1899 tillægges 80
1900 – 1999 ingen ændringe i månedstallet
2000 – 2099 tillægges 20
2100 – 2199 tillægges 40
2200 – 2299 tillægges 60
Eksempel:
Personnummer for en person født den 24. december 2002: 023224ZZZX, hvor:
02 = fødselsåret to sidste tal2
32 = måneden 12 plus 20, da personen er født mellem 2000 og 2099
24 = dagen.
http://en.wikipedia.org/wiki/PESEL
ID_kort
Alle polsk borger over 18, der er hjemmehørende i Polen, skal have et ID-kort – Dowód osobisty –
udstedt af den lokale administration. Andre polske borgere kan få det på frivillig basis.
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Kortnummeret
ABA300000
3 bogstaver og 6 tal.
Det 1. tal – position 4 – er et kontroltal.
Forside
Foto
Fulde navn
Fødedato
Køn
Underskrift
Faderens navn
Dato for udløb
Kortnummer
Bagside
Adresse
Fødested
Højde
Øjenfarve
Udstedelsesdato
Udstedende myndighed
Personnummer – PESEL.
Fra juli 2013 vil ID-kortene endvidere blive forsynet med en chip, som indeholder alle
informationerne.
Anvendes af myndigheder og som rejsedokument i EU og flere andre lande.
http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_National_Identity_Card
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http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_document#Poland
Det nye med chips
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Dowod_Osobisty-wz2011.jpg
Portugal
[Til indhold]
Personnummer: xx Kønsbestemt: xx. ID-kort: xx. Kønsbestemt: xx.
Alle har et personnummer og et ID-kort. Fra 2012 kun eet – tidligere flere forskellige.
In Portugal, there is a Fiscal Identificantion Number (with the Portuguese acronym NIF).
Citizen's Card – Cartão do Cidadão. Skattenummer

Alle portugisiske borgere er forpligtet ved lov til at få et identitetskort, når de fylder 6 år. De er ikke
forpligtet til altid at have det med dem, men har pligt til på anmodning at fremvise det for
myndighederne. Den gamle format af kortene (gul lamineret papir) var forsynet med foto,
fingeraftryk, og navnet på forældrene plus andre oplysninger. Det er i øjeblikket ved at blive
erstattet af grå plastickort med en chip, kaldet Cartão de Cidadão (Forbrugerstyrelsen Card).
Det nye ID-kort er teknologisk mere avanceret end det gamle.
Forsiden
foto og basale personlige oplysninger.
Bagsiden
numre og en chip, der indeholder de på kortet synlige oplysninger plus andre dats såsom
indehaverens adresse.
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Rumænien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Alle tildeles et personnummer.
Format
Består af 13 tal – SÅÅMMDDRRXXXY
S = køn og århundredet, hvori personen er født.
Ulige numre for mænd. Lige numre for kvinder.
1 + 2 født mellem 1900 og 1999.
3 + 4 født mellem 1800 og 1899.
5 + 6 født 2000 og fremefter.
7 + 8 køn på personer med opholdstilladelse.
ÅÅMMDD er fødselsdato.
RR = amtet, hvor personen er født, med 2 cifre fra 1 til 52 eller 99.
XXX = løbenummer.
Y = kontroltal.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_document#Romania Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_identity_card Wikipedia
ID-kort
Alle tildeles et ID-kort – Carte De Identitate – når de fylder 14 år – Carte de identitate – CI.
Kan anvendes som rejsedokument i EU og flere andre lande.
Et nyt ID-kort er under forberedelse og forventes at blive indført i 2014.
http://binepa.ro/httpdocs/wp-content/uploads/2012/07/betaa.jpg

CPN = 172092000007
1 = mand født mellem 1900 og 1999.
72 = født i 72. Kombineret med det først tal, at det er en mand født i 1972.
09 = september måned.
20 = dagen.
En mand født den 20. september 1972.
Schweiz
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Nej.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: JA.
Har anvendt personnummer siden 1948. Personnummeret blev oprindeligt inført til brug ved
pensioner, men anvendes i dag generelt i det offentlige og i mange andre sammenhænge.
I 1968 blev et 11 cifret personnummer med information om efternavn, fødselsdato og køn taget i
anvendelse.
I 2008 blev det erstattet af et 13 cifret anonymt personnummer.
Format
756.XXXX.XXXX.XY
756 = ISO 3166-1 koden for Schweiz.
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XXXX.XXXX.X = tilfældigt genereret løbenummer
Y = kontroltal
http://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number#Switzerland
ID_kort
Kortet udstedes til alle og indeholder følgende:
ID-nummer
Foto
Navn
Køn
Fødselsdato
Nationalitet
Adresse
Alder
Udstedelsesdato
Udløbsdato
Maskinlæsbart område
ID-kortet fås både med og uden chip.
http://www.ch.ch/private/00029/00032/00187/00189/index.html?lang=en
http://www.identity-cards.net/record/switzerland Identity-cards.net
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Serbien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Består af 13 tal.
Format
DD MM YYY RR BBB K
DD = fødselsdato
MM = fødselsmåned
YYY = tre sidste cifre i fødselsåret
RR = fødested, region
BBB = løbenummer for personer født i regionen den pågældende dato.
000 – 499 for mænd og 500 – 999 for kvinder.
K = kontroltal
Eksempel
1707017170007 = det første mandlige barn registreret i Sarajevo den 17. juli 2017.
http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_Master_Citizen_Number Wikipedia
ID-kort
Udstedes til personer over 10 år og er obligatorisk for alle over 16 år.
Ledetekster på engelsk og serbisk tekst. Data kun på serbisk.
Kan anvendes som rejsedokument til nabolandene.
Format
Credit-card størrelse
Informationer på kortet
Maskinlæsbart
Forsynet med chip
Forside
Foto
Fulde navn
Fødselsdato
Køn
Kortnummer
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Udstedelsesdato
Underskrift
Udløbsdato
Udstedende myndighed
Bagside
Personnummer
Fødested
Adresse
Fingeraftryk
http://www.identity-cards.net/record/serbia Identity-cards.net
http://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_identity_card Wikipedia

Singapore
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Nej.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Alle borgeret skal fra de fylder 15 år have et personnummer, som anvendes både af det offentlige og
private.
Format
#0000000@
# = et af bogstaverne S, F, T, G.
S = statsborgere i Singapore og fastboende født før år 2000.
F = udlændinge i beskæftigelse eller studerende, hvis kort er udstedt/er født før år 2000.
T = statsborgere i Singapore og fastboende født i 2000 og fremover.
G = udlændinge i beskæftigelse eller studerende, hvis kort er udstedt/er født efter år 2000.
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0000000 = et 7-cifret serienummer.
Nummeret vil for statsborgere og fastboende født i 1968 og senere starter med deres fødselsår sidste
to tal.
For personer født i 1967 og tidligere relaterer nummeret ikke til fødselsåret og vil ofte begynder
med 0 eller 1.
Nummeret for ikke-statsborgere født før 1965 starter med 2 eller 3, hvis de får statsborgerskab eller
permanent opholdstilladelse.
@ = kontroltal.
ID-kort
Oplysningerne på kortet:
Personnummer
Foto
Navn
Køn
Fødselsdato
nationalitet
adresse
Fingeraftryk
Udstedelsesdato

http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=5
Mand, statsborger i Singapore, født i Singapore den 13. maj 1990 af javanesiske forældre.

Mand, statsborger i Singapore, født i Singapore den 1. januar 1984 af euroasiatiske forældre.
Skotland
[Til indhold]
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Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Nej.
Skal have undersøgt forholdene i relation til UK
Alle har et personnummer, som tildeles straks efter fødslen.
DDMMYY-NNNN
DDMMYY= fødedag, fødemåned og de sidste to tal af fødeåret.
NNNN = unikt løbenummer.
En person født den 1. january 2010 vil have 010110-NNNN.
Det sidste tal i løbenummeret er lige for kvinder og ulige for mænd.
ID-kort
National Entitlement Card – NEC – forventes indført helt i 2013.
Udviklet til brug som legitimation og formidling af betaling for transport og offentlige ydelser, men
det forventes, at der tilknyttes mange flere tjenester til kortet.
Der er særlige kort for unge og for voksne.
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http://www.entitlementcard.org.uk/
http://www.entitlementcard.org.uk/docs/NECOverviewdraft2012.pdf
Slovakiet
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer – Rodné číslo – RČ
Tildeles ved fødslen.
Format
YYMMDD/XXXX
YY = sidste to tal af fødselsåret.
MM = måned
DD = dag
XXXX = løbenummer.
For kvinder lægges 50 til fødselsmåneden.
ID-Kort – Číslo občianskeho preukazu – ČOP
Obligatorisk for alle fra de fylder 15 år.
Anvendes af offentlige myndigheder og tildeles alle, når de fylder 15 år.
Hvis der udstedes et nyt ID-kort, får det et nyt nummer.
Format
Kredit-kort størrelse.
AA XXXXXX
A = bogstaver
X = tal
Indeholder oplysninger om:
Fornavn, efternavn, pigenavn, køn, nationalitet, fødselsdato og fødested, personnummer, adresse,
udstedelses- og udløbsdato, udstedende myndighed, underskrift og foto.
Fra juli 2012 forsynet med chip med samme informationer suppleret med blodtype, uddannelse og
andre forhold.
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Oplysningerne kan dog kun læses med borgerens samtykke, hvilket gives ved indtastning af en
personlig sikkerhedskode på 6 – 10 tal, som følger med kortet.
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=
cs&tl=da&u=http://www.preukaz.sk/&usg=ALkJrhhfksQm-zEy6h_PHORbyj_IbCI9XA Googleoversat side.
Spanien
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Nej.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Alle statsborgereborgere skal fra det fyldte 14. år og udlændinge med mere end 6 måneders ophold
samt juridiske personer (virksomheder, foreninger mm.) have et identifikationsnummer
personnummer for personer og skattenummer for juridiske personer. Det er beregnet til
skattemæssige forhold, for at opnå en bankkonto mm.
NIE= Personnummer – Número de Identidad – for statsborgere. Identisk med DIN-nummeret på
ID-kortet
NIF= Personnummer – Número de Identificación de Extranjeros – for udlændinge og statsborgere
under 14 år. Identisk med NIF-nummeret på ID-kortet.
TIF = Identifikationsnummer – skattenummer – for juridiske personer
Format
8 tal og et bogstav for personer af spansk nationalitet
Tallene er et løbenummer.
Bogstavet er et kontrolbogstav.
Særlige persontyper og udlændinges numre tilføjes et X, Y, M, L eller K foran nummeret.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/da/TIN_-_country_sheet_ES_da.pdf EU beskrivelse af
det spanske personnummer – skattenummer Skal kontrolleres lidt mere – også i relation til ID-kortet
ID-kort – DNIe
Kongeligt dekret 1553/2005, af 23. december, regulere spørgsmålet om national identitet og
elektroniske signaturcertifikater.
(BOE nr.. 307 den 24. december 2005)
ID-kort er obligatorisk for alle når de fylder fjorten år, og for fastboende ud over 6 måneder.
Indehaveren kan med kortet udføre elektroniske transaktioner i relation til det offentlige.
Udstedes af politiet, Indenrigsministeriet.
Format
Kredit-kort størrelse.
Forsiden.
DNI-nummer + bogstav identifikation.
For- og efternavn.
Fødselsdag.
Køn.
Nationalitet.
Kortnummer.
Gyldighedsdato.
Underskrift.
Foto.

Bagsiden
Fødested.
Nationalitet.
Navn på forældre.
Adresse.
Kortudstederkode.
Maskinlæsbare oplysninger
Chip
De personlige oplysninger fra for og bagside.
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Foto.
Underskrift.

http://www.dnielectronico.es/Asi_es_el_dni_electronico/index.html Officiel hjemmeside om IDkortet fra politiet, Indenrigsministeriet på spansk.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&rurl=translate.google.dk&sl=es
&tl=da&u=http://www.dnielectronico.es/&usg=ALkJrhjHVbTnrbgHGrL0-erJlj9n5IEqQg Google
oversættelse til dansk af den officiel hjemmeside om ID-kortet fra politiet, Indenrigsministeriet
Sri Lanka
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Alle borgere skal fra de fylder 16 år have et ID-kort og bære det på sig.
Format
000000000A = 9 tal og et bogstav
1 + 2 = de sidste to tal af fødselsåret.
3 +4 + 5 = Fødselsdagen i året.
Mænd 001 – 366.
Kvinder 501 – 866.
6 + 7 + 8 = løbenummer.
9 = kontroltal
A = et V for Voter (stemmeberettiget) eller er X for non-voter (ikke-stemmeberettiget – f.eks. en
16-årig).
Forsiden (Mangler foto og præcise oplysninger om, hvad der vises på kortet)
Provinsnummer som kan være 1 – 9.
Personnummer
Foto
Myndighedsbetegnelse
Bagside
Yderligere navne
Køn
Fødselsdato
Fødested
Stillingsbetegnelse
Adresse for tidspunktet for registreringen.
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Distriktnummer.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_identity_card_(Sri_Lanka) Wikipedia National Identity Card
– NIC.
Sverige
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Personnummeret blev indført i 1947. Det nuværende system blev indført i 1967
Alle personer, der er folkeregistreret, får have et personnummer. Udlændinge skal folkeregistreres
ved ophold ud over et halvt år.
Ved arbejde ud over 1 år i Sverige, men uden at være folkeregistreret, tildeles et
samordningsnummer, så myndighederne kan identificere personen.
Administreres af Folkbokföringsregistret hos Skatteverket.
Format
ÅÅMMDD-XXXX
ÅÅ = sidste to tal i fødselsåret.
MM = måneden.
DD = dagen.
XXXX = 4-cifret tal.
De første 3 tal er et løbenummer.
Det sidste er et kontroltal.
Kvinder tildeles lige, mænd ulige tal.
I Sverige dit personnummer, som består af 12 karakterer (fødselsår + måned + dato + 4-cifret
løbenr.).
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/personnumretsuppbyggnad.4.18e
1b10334ebe8bc80001502.html
ID-kort
Har to typer ID-kort.
Udstedes af Skatteverket.
Bruges som legitimation i mange offentlige og private sammenhænge.
Forsynet med en chip.
Sammen med ID-kortet udstedes en pinkode.
ID-kortet kan ikke bruges som rejsedokument.
Format
Kredit-kort størrelse.
Kortnummer
Udstedelsesdato
Udløbsdato
Underskrift
Personnummer
Fødselsdato
Køn
Højde
Fornavn
Efternavn
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Udstedende myndighed

http://www.skatteverket.se/privat/idkort.4.6f9866931215a607a4f80002591.html
http://www.skatteverket.se/images/18.2ef18e6a125660db8b080004207/skatteverkets+idkort_gr%C3%A5.jpg

http://www.google.dk/imgres?q=%22svensk+IDkort%22&start=121&hl=da&lr=&sa=X&tbo=d&biw=1017&bih=609&tbm=isch&tbnid=ZFhYAiC
oVm5LnM:&imgrefurl=http://173.203.202.71/foros/2012/02/20/el-pasaporte-es-un-documentointeracional-de-identidad-paraviajes&docid=m7vtvG9JThJWXM&itg=1&imgurl=http://www.skatteverket.se/images/18.2ef18e6a
125660db8b080004207/skatteverkets%252Bidkort_gr%2525C3%2525A5.jpg&w=1772&h=1181&ei=i18QUeFKw820Bs6YgPgC&zoom=1&ved
=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&dur=222&sig=115007728472586925586&page=8&tbnh=183&t
bnw=275&ndsp=17&tx=103&ty=85
Billedet er oprettet i Fotoshop af mig. Billedet gemt i "Midlertidige".
Nationalt ID-kort – Nationellt identitetskort
Udstedes på begæring af politiet til svenske statsborgere, der er fyldt 18 år.
Kortnummer
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Udstedelsesdato
Udløbsdato
Udstedende myndighed
Efternavn
Fornavn
Køn
Nationalitet
Fødselsdato
Personnummer
Højde
Underskrift
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/93/SwedishIDcard2012.png
http://www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/
http://www.skatteverket.se/idkort/idcard.4.76a43be412206334b89800039548.html
Sydafrika
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: xx.
Personnummer
Tildeles ved fødslen.
Format
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YYMMDDSSSSCAZ
ÅÅMMDDSSSSCAZ
ÅÅ = fødeårets to sidste tal
MM = Måned
DD = Dag
SSSS = Løbenummer.
Kvinder tildeles nr. 0000 – 4999.
Mænd tildeles nr. 5000 – 9999
C = Statsborgerskab
Tallet 0 = Sydafrikansk statsborger
Tallet 1 = Personer med permanent opholdstilladelse
A = Indtil 1994 blev det brugt til at oplyse indehaverens race. Alle fik nyt personnummer, hvor de
hidtidige tal blev erstattet med enten 8 eller 9, som ikke har nogen selvstændig betydning, men som
ikke tidligere havde været anvendt.
Z = Kontroltal
Eksempel: 8001015009087
Mand født den 1. januar 1980. Han var den 10. person registreret den pågældende dag, da den første
mand født denne dag ville have nummeret 5000.
Tidligere betydning af position "A".
Population Group S.A. Citizen
Non-S.A. Citizen
White
00
10
Cape Coloured
01
11
Malay
02
12
Griqua
03
13
Chinese
04
14
Indian
05
15
Other Asian
06
16
Other Coloured
07
17
0 = White
1 = Cape Coloured
2 = Malay
3 = Griqua
4 = Chinese
5 = Indian
6 = Other Asian
7 = Other Coloured

0 = Hvid
1 = Undergruppe af "farvede" sydafrikanere
2 = Fra Malaya, del af staten Malaysia
3 = Befolkningsgruppe med en etnisk blanding af europæiske gener
4 = Fra Kina
5 = Fra Indien
6 = Fra et andet asiatisk land
7 = Andre farvede personer

***
ID-kort
Format
Lille bog a.la. et pas.
Alle borgere skal søge om ID-kort, når de fylder 16 år.
ID-kortet kan ikke bruges som rejsedokument.
Et nyt biometrisk ID-kort er under udvikling og forventes indført i slutningen af 2013.
Sydkorea
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
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ID-kort: Formentlig. Kønsangivelse på ID-kort: Ingen information derom.
Personnummer
Alle borgere tildeles et personnummer.
Format
Består af 13 tal.
ÅÅMMDD-KRRRRLT
ÅÅ = de to sidste tal i fødeåret.
MM = måneden.
DD = dagen.
K = køn og århundrede.
1 = mand koreansk statsborger født 1900 – 1999.
2 = kvinde koreansk statsborger født 1900 – 1999.
3 = mand koreansk statsborger født 2000 – 2099.
4 = kvinde koreansk statsborger født 2000 – 2099.
5 = mand udenlandst statsborger boende i Korea født 1900 – 1999.
6 = kvinde udenlandst statsborger boende i Korea født 1900 – 1999.
7 = mand udenlandst statsborger boende i Korea født 2000 – 2099.
8 = kvinde udenlandst statsborger boende i Korea født 2000 – 2099.
RRRR = region for fødselsregistreringen.
L = løbenummer for fødsler pr. dag i fødselsregionen.
T = Tjeknummer/kontroltal.
Eksempler
010527-3RRRRLT = mand født den 27. maj 2001.
750324-2 RRRRLT = kvinde født den 24. marts 1975.
http://en.wikipedia.org/wiki/Resident_registration_number Wikipedia med artikel om
personnummeret.
ID-kort
Så vidt jeg kan udrede, er der ved at blive indført et ID-kort med chip, men jeg har ikke kunne finde
konkrete informationer.
Har dog fundet et billede af et ID-kort, som enten viser en gammel type eller en prototype af det nye
kort.
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http://man-pro.net/bbs/board.php?bo_table=B07&wr_id=7
Taiwan
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Vides ikke.
Personnummer
Alle borgere skal have et personnummer på 10 cifre. Det har været anvendt siden 1965.
Format
Et bogstav og ni tal.
1 = et bogstav for fødselsstedet.
2= 1 for mænd. 2 for kvinder.
3 – 8 = løbenummer.
9 = kontroltal.
ID-kort
Kan ikke finde andre informationer end dette kort til hvilket, der ikke er nogen beskrivelse.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TaiwanIDCard_jchung.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_document#Taiwan
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http://www.ncfta.gov.tw/events/asia_pacific2012_en/p09_clip_image001.jpg
Thailand
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Vides ikke.
Personnummer
13-cifret personnummer.
Indført 2001.
1 = statsborgerskabstype
1 = Legal statsborger
2 = Legal statsborger
3 = Legal statsborger ført før 1984
4 = Legal statsborger ført før 1984
5 = Ikke fuldt ud thai
6 = Illegal immigrant født i Thailand
7 = Børn af borgere med nr. 6
8 = Udlændinge, der har erhvervet thaistatsborgerskab
2 – 3 = Fødselsprovins
4 – 5 = Fødselsdistrikt
6 – 10 = 5 cifret løbenummer
11 – 12 = Korttype
13 = Kontroltal
Format
Udstedes til alle, når de fylder 15 år.
Anvendes som identitetsbevis, berettiget til at stemme, ved åbning af bankkonto og meget andet.
Thailand Ministry of Interior begyndte planlægningen af indførelsen af ID-kortet i 1996. I december
2003 besluttedes det at iværksætte indførelsen over en 10-årig periode.
Forsynet med foto, tekst, magnet-stribe og chip.
Office of Civil Registration, Department of Local Administration, Ministry of Interior
The new smart card (microchip) contains the following personal data: the card holder's name, addresses, date of birth,
religion, nationality, blood type, allergies and medical conditions, biometric images, parents' names, marital status,
social security, health insurance or healthcare scheme, driving licence details, and taxation data.
name, family name, address, birthday, marital status, and a picture of the owner

https://www.privacyinternational.org/reports/thailand/iv-privacy-issues Har nogle
baggrundsinformationer, men oprindelsen er ikke helt klar for mig.
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From 10th July 2011, Thai children aged 7 years and above are required to have identification cards. The
previous required age was 15.
It is reported that about 8 million Thai children between the ages of 7 and 14 are affected by the new law.

http://www.ladyinter.com/uploads/19368/Luigi_สวิต.jpg
Tjekkiet
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Ja.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Har to personnummersystemer. Et, nedarvet fra tidligere Tjekkoslovakiet, kaldet Fødselsnummer –
tjekkisk: Rodné číslo – RC. Alder og køn på ejeren kan udledes fra nummeret.
Et nyere system kaldes Borger-Identitetskort-Nummmer(ČOP), som er i formatet XXX XXX XXX
(alle numeriske). Begge typer er gyldige.
ID-kort
Udstedes til alle statsborgere, der er fyldt 15 år eller som har fast ophold i Tjekkiet.
Kan bruges som rejsedokument inden for Schengen-området.
Udstedes med eller uden chip efter borgerens ønske.
Har haft flere tidligere ID-kort, hvoraf nogle fortsat er gyldige.
Det nyeste blev taget i brug den 1. januar 2012.
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Forsiden
Kortnummer
Efternavn
Fornavn
Fødselsdato
Køn
Fødested
Nationalitet
Udstedelsesdato
Udløbsdato
Bagsiden
Adresse
Ægteskabelig stilling: Hr., Fru., Frøken
Personnummer
Udstedende myndighed

http://prado.consilium.europa.eu/da/5633/docHome.html
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Med chip.
Tyskland
[Til indhold]
Personnummer: Ja/Nej. Kønsbestemt: Varierende.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Nej.
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Personnummer
Har ikke noget centralt udstedt personnummer. Der findes derimod flere numre udstedt af
forskellige myndigheder til anvendelse i kontakt med disse.
Det mest udbredte er formentlig deres skattenummer. Der findes et gammelt på 12 cifre og et nyt –
Identifikationsnummer – IdNr. – indført i 2008 på 11 cifre.
ID-kort
Tre gyldige typer ID-kort – Personalausweis.
http://prado.consilium.europa.eu/da/5929/docHome.html
Udstedt første gang 1. november 2010.
http://prado.consilium.europa.eu/da/2602/docHome.html
Udstedt første gang 1. januar 2004.
http://prado.consilium.europa.eu/da/2716/docHome.html
Udstedt første gang 1. november 2001. Ugyldigt efter 30. oktober 2020.
ID-kort udstedt første gang 1. november 2010.
Kreditkortformat.
Indhold
Forside
Kortnummer
Efternavn
Fornavn
Fødselsdato
Statsbor
Fødested
Udløbsdato
Aktiveringskode
Underskrift
Bagside
Øjenfarve
Højde
Udstedelsesdatoi
Udstedende myndig
Indehaverens adresse.
Maskinlæsbart område.
Kontaktløs chip
Fulde navn
Stilling
Ansigtsbillede
Øjenfarve
Højde
To digitale fingeraftryk (kun efter anmodning fra kortindehaveren)
Adresse
Indehaverens underskrift
Elektronisk signatur (qualified electronic signature – QES).
Til ID-kortet hører et 6 cifret pinkode.
ID-kort udstedt første gang 1. november 2010.
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http://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuell/2010/images/20101028_nPA.pdf
Beskrivelse af, hvordan og til hvad kortet kan bruges til identifikation og e-handel. Tysksproget.
http://www.datenschutz.rlp.de/de/presseartikel.php?pm=pm2010102901
Pressemeddelelse 29. oktober 2010 med beskrivelse af, hvordan og til hvad kortet kan bruges til
identifikation og e-handel. Tysksproget.
http://norfiden.wordpress.com/2010/11/25/new-german-rfid-id-card-european-electronic-id-cardeuropean-citizen-card-ecc-big-brother-is-here/
No R.R.ID den 25. november 2010 med information om ID-kortet. Engelsksproget.
http://testlab.sit.fraunhofer.de/downloads/Publications/Electronic_identity_cards_for_user_authenti
cation_promise_and_practice_-_preprint.pdf
Detaljeret beskrivelse af ID-kortet, dets indhold og funktion. Engelsksproget.
http://www.bundesdruckerei.de/sites/default/files/fachbeitrag__id_world_magazine_juni_2011.pdf
Detaljeret beskrivelse af ID-kortet, dets indhold og funktion. Engelsksproget.
Ukraine
[Til indhold]
Personnummer: Formentlig ikke. Kønsbestemt: ?
ID-kort: Formentlig ikke. Kønsangivelse på ID-kort: ?
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Personnummer
Formentlig ikke noget nationalt personnummer, men numre til identificering over for forskellige
offentlige myndigheder.
ID-kort
Ingen informationer.
Ungarn
[Til indhold]
Personnummer: Nej.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Forfatningsdomstolen afgjorde i 1991, at en generel, ensartet personlig identifikationskode – et
personligt nummer – til alle borgere og fastboende, var forfatningsstridigt. [16 ]
På trods af dette, anvendes der identitetsnumre mange steder, men det er forskellige numre til hvert
enkelt formål som f.eks. på pas, kørerkort, hos skattevæsenet m.fl.
Format på det indtil 1991 anvendte personnummer, som er kendt forfatningsstridigt
11 tal i formatet GYYMMDDXXXC
G = Køn, fødselsårhundrede og statsborgerskab
1 = Mænd født mellem 1900 – 1999
2 = Kvinder født mellem 1900 – 1999
3 = Mænd født før 1900 eller efter 1999
4 = Kvinder født før 1900 eller efter 1999
5 = Mænd, udlændinge boende i Ungarn født mellem 1900 – 1999
6 = Kvinder, udlændinge boende i Ungarn født mellem 1900 – 1999
7 = Mænd, udlændinge boende i Ungarn født før 1900 eller efter 1999
8 = Kvinder, , udlændinge boende i Ungarn født før 1900 eller efter 1999
ÅÅMMDD = fødselsårets to sidste tal, måned og dag
XXX = Løbenummer
C = Kontroltal.
ID-kort
Indført i 2000.
Obligatoriske for statsborgere fra de fylder 14 år, men kan erhverves fra fødslen.
Kan bruges som rejselegitimation inden for Schengen-området og visse andre europæiske lande.
Indeholder
Forside
Kortnummer
Fuldenavn
Køn
Underskrift
Udløbsdato
Bagside
Fødenavn
Fødested
Fødselsdato
Køn
Nationalitet
Moderens navn
Udstedende myndighed
Udstedelsesdato
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USA
[Til indhold]
Personnummer: Nej men et SNN, der har karakter af et personnummer. Kønsbestemt: Nej.
ID-kort: Nej, men et sundhedsforsikringskort. Kønsangivelse på ID-kort: Nej.
Personnummer
Der er ikke noget føderalt tildelt identitetsnummer (personnummer).
Der findes et sundhedsforsikringsnummer – Social Security number – SSN – udstedt af de
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statsborgere, personer med opholdstilladelse og personer med arbejdstilladelse.
Det anvendes imidlertid i stor udstrækning af forskellige myndigheder, som legitimation ved åbning
af en bankkonto, ved udstedelse af kørerkort og andre forhold og har reelt fået status som et
egentligt personnummer.
Format
Består af 9 tal
AAA-GG-SSSS
AAA = Oprindeligt en stedbetegnelse – SIP-kode (postnummer) for stedet, hvor nummeret blev
udstedt, men det blev ophævet i 2011, så tallene nu kan anvendes som en del af løbenummeret.
GG = Gruppenumre
1 = ulige numre fra 01 – 09
2 = lige numre fra 10 – 98
3 = ulige numre fra 02 – 08
4 = lige numre fra 11 – 99
SSSS = Løbenummer.
As an example, Group Number 98 will be issued before 11.
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_number Wikipedia med en artikel om
sundhedsforsikringsnummeret.
ID-kort
Der er ikke noget føderalt ID-kort. Det eneste føderale legitimationsbevis er passet, som
dokumenterer identitet, køn og statsborskab.
De fleste bruger deres sundhedsforsikringskort eller kørekort som legitimation.
Sundhedsforsikringskort – Social Security card.
Derfindes tre typer afhængig af statsborgerskabsforhold og arbejdstilladelsestype.
Format
Påtegning af korttype
Sundhedsforsikringsnummer – Social Security number – SSN
Navn
Underskrift

http://3.bp.blogspot.com/-5-RyX-WWppU/UI2cZL-ACkI/AAAAAAAAAN8/oNH6o0r6JM/s1600/SampleSSN.gif
Venezuela
[Til indhold]
Personnummer: Formentlig ikke. Kønsbestemt: Uvist.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Muligvis.
Personnummer
Der findes formentlig ikke noget egentligt personnummer.
Der anvendes et ID-kort, som er forsynet med både et kortnummer og et nummer for personen, men
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nummeret tildeles kun i forbindelse med udstedelse af ID-kortet.
Alle statsborgere og udlændinge efter 3 måneders ophold tildeles et skatteidentifikationsnummer.
Det er ikke et egentligt personnummer.
ID-kort
Kreditkortformat
Udstedes til borgerene, når de fylder 20 år. Efter ansøgning fra de fylder ni år.
Der arbejdes på indførelse af chip i ID-kortet.
Indeholder
ID-nummer – Cédula de Identidad. Starter med V for venezuelanere og E for udlændinge efterfulgt
af et tal.
Kortnummer
Udstedende myndighed
Foto
Fulde navn
Fødedato
Ægteskabelig status – enlig, gift, skilt, enke/-mand
Underskrift
Aftryk af højre tommelfinger
Udstedelsesdato
Udløbsdato
Venezueleansk statsborger eller udlænding
Fingeraftryk
Køn (måske anført på bagsiden)
Lov om identifikation – Ley Orgánica De Identificación
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ven/sp_ven-mla-law-id.html Spansk

Tina Thranesen
Side 77 af 88.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/EXAMPLEVENEZUELANID.jpg
Vietnam
[Til indhold]
Personnummer: xx. Kønsbestemt: xx.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Ingen informationer.
ID-kort
Har anvendt ID-kort siden 1946. Det nuværende ID-kort blev indført i slutningen af 2012 og
forventes at være fuldt indført i løbet af 2013, og fra 2015 skal det være det officielle ID-kort.
Udstedes af Ministeriet for Offentlig Sikkerhed og administreres af politiet.
Udstedes til alle borgere, der er 14 år eller ældre.
Kortets nummer er på 12 tal. Har ingen informationer om nummerets opbygning.
Format
Kreditkortstørrelse
Indhold
Forside
Foto
Udløbsdato
Fulde navn
Fødenavn
Andre navne
Fødselsdato
Køn
Nationalitet
Fødeby
Adresse
Bagside
Fingeraftryk
Fulde navn
Faders navn
Moders navn
Udstedelsesdato
Udstedende myndighed

http://www.tracuuphapluat.info/2012/06/toan-van-thong-tu-272012tt-bca-quy-inh.html
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http://www.facebook.com/photo.php?fbid=403421613058954&set=a.218232071577910.53976.199
065453494572&type=1&theater
Østrig
[Til indhold]
Personnummer: Ja. Kønsbestemt: Nej.
ID-kort: Ja. Kønsangivelse på ID-kort: Ja.
Personnummer
Alle statsborgere og fastboende er siden 2002 opptaget i Central Register of Residents nummer,
hvorfra de har fået et CRR nummer.
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Format
CRR numre er på 12 tilfældige tal, hvor det sidste er et kontroltal.
Det indeholder ingen personlige oplysninger om indehaveren af nummeret.
ID-kort
Har to typer af ID-kort: Identitetsausweis og Personalausweis.
Identitetsausweis er det nyeste og er et ID-kort til identificering af indehaveren. Personalausweis er
for så vidt det samme og kan også anvendes som rejsedokument inden for Schengenområdet og til
enkelte andre lande.
ID-kort kan udstedes til statsborgere og fastboende, der er rigistreret i det centrale borgerregister og
er fyldt 14 år.
Anvendes både over for det offentlige og i for mange private forhold som f.eks. til banker til
identificering af indehaveren.
Ingen udløbsdato. Foto skal dog være vellignende og informationerne korrekte.
Kan ikke anvendes som rejsedokument.
Indhold
Forside
Kortnummer
Fulde navn
Fødselsdato
Fødested
Underskrift
Køn
Bagside
Øjenfarve
Højde
Bopæl
Udstedelsesdato
Udstedende myndighed
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/3/Seite.030000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/54/Seite.540000.html Officiel hjemmeside
om ID-kortet.

Tina Thranesen
Side 80 af 88.

http://prado.consilium.europa.eu/da/1793/docHome.html

http://prado.consilium.europa.eu/da/1793/viewImage_41091.html

http://prado.consilium.europa.eu/da/1793/viewImage_41092.html
http://www.buergerkarte.at/index.en.php med beskrivelse af ID-kortets anvendelse og det tilhørende
kortnummer.
Personalausweis – rejsedokument
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/3/Seite.030700.html
Indhold
Forside
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Kortnummer
Efternavn og fornavne
Fødedato
Underskrift
Foto
Køn
Bagside
Fødested
Bopæl
Udstedende myndighed
Øjenfarve
Højde
Udstedelsesdato
Udløbsdato
Nummer bestående af 3 bogstaver og 7 tal.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/27/Austrian_identity_card_-_front_and_back.png


Færøerne
[Til indhold]
Personnummer betegnet P-tal. Indført i 1982.
Skal du arbejde på Færøerne i mere end 180 dage, skal du have et personnummer, som kaldes
p-tal og udstedes af kommunen.


Iran
[Til indhold]
Nationalt personnummer – national identification number – NID. Indført i 1989 og ændret i
2008.
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15 år
Format:
XXX-XXXXXX-X
Består af 10 tal.
Eksempel: 012-345678-9
Iranian National ID card – ny type kort formentlig i løbet af 2012

Iranian Birth Certificate (Shenasnameh)

The Iranian National ID Card (Card Melli)
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Cypern
[Til indhold]
1. Skattenummerstruktur
Format Forklaring Bemærkning
99999999L 8 cifre og 1 bogstav Det første ciffer er altid 0 (nul) for privatpersoner.
2. Beskrivelse af skattenumre
De skattenumre, der tildeles i Cypern, anføres ikke på officielle identifikationsdokumenter.
Skattenumre i Cypern udstedes efter registrering i skattemyndighedernes database.
Skattenummeret betegnes "skatteidentifikationskode" (Tax Identification Code (TIC)).
Oplysninger om skattenumre:
http://www.mof.gov.cy/ird

Montenegro
[Til indhold]
Personnummer: ? Kønsbestemt: ?
Personnummeret – Unique Master Citizen Number – Jedinstveni matični broj
građana/Јединствени матични број грађана – JMBG – består af en 13 tegns kode.
***
http://www.mindmap.0rg.pl/?mindmap=Unique_Master_Citizen_Number
Composition
The number is made up of 13 digits in a form "DD MM YYY RR BBB K" (whitespaces are for
convenience; digits are written without separation) where:
DD – day of birth
MM – month of birth
YYY – last three digits of the year of birth
RR – political region 8 of birth (for persons born before 1976, political region where they
were first registered)
9
 01-08 – foreign citizens without citizenship of former Yugoslavia or succeeding
countries (foreign citizens that receive citizenship also receive a 'regular' JMBG, not
this 'foreigners only' one)
o 01 – foreigners in Bosnia and Herzegovina
o 02 – foreigners in Montenegro
o 03 – foreigners in Croatia
o 04 – foreigners in Macedonia
o 05 – foreigners in Slovenia
o 06 – foreigners in Serbia
o 07 – foreigners in Vojvodina
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08 – foreigners in Kosovo
00 and 09 – naturalized citizens which had no republican citizenship10
10-19 – Bosnia and Herzegovina
o 10 – Banja Luka
o 11 – Bihać
o 12 – Doboj
o 13 – Goražde
o 14 – Livno
o 15 – Mostar
o 16 – Prijedor
o 17 – Sarajevo
o 18 – Tuzla
o 19 – Zenica
20-29 – Montenegro
o 20 – (Not in use)
o 21 – Podgorica, Danilovgrad, Kolašin
o 22 – Bar, Ulcinj
o 23 – Budva, Kotor, Tivat
o 24 – Herceg Novi
o 25 – Cetinje
o 26 – Nikšić, Plužine, Šavnik
o 27 – Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica
o 28 – Bijelo Polje, Mojkovac
o 29 – Pljevlja, Žabljak
30-39 – Croatia (no longer exclusively used)
o 30 – Osijek, Slavonija region
o 31 – Bjelovar, Virovitica, Koprivnica, Pakrac, Podravina region
o 32 – Varaždin, Međimurje region
o 33 – Zagreb
o 34 – Karlovac, Kordun region
o 35 – Gospić, Lika region
o 36 – Rijeka, Pula, Gorski kotar, Istria and Croatian Littoral regions
o 37 – Sisak, Banovina region
o 38 – Dalmatia region
o 39 – Hrvatsko Zagorje and mixed
41-49 – Macedonia
o 41 – Bitola
o 42 – Kumanovo
o 43 – Ohrid
o 44 – Prilep
o 45 – Skopje
o 46 – Strumica
o 47 – Tetovo
o 48 – Veles
o 49 – Štip
50-59 – Slovenia (only 50 is used)
60-69 – (reserved)
70-79 – Central Serbia
o 71 – Belgrade region (City of Belgrade)
o 72 – Šumadija and Pomoravlje regions (Šumadija District and Pomoravlje
District)
o 73 – Niš region (Nišava District, Pirot District and Toplica District)
o
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74 – Southern Morava region (Jablanica District and Pčinja District)
75 – Zaječar region (Zaječar District and Bor District)
76 – Podunavlje region (Podunavlje District and Braničevo District)
77 – Podrinje and Kolubara regions (Mačva District and Kolubara District)
78 – Kraljevo region (Raška District, Moravica District and Rasina District)
79 – Užice region (Zlatibor District)
 80-89 – Serbian province of Vojvodina
o 80 – Novi Sad region (South Bačka District)
o 81 – Sombor region (West Bačka District)
o 82 – Subotica region (North Bačka District)
o 84 – Kikinda region (North Banat District)
o 85 – Zrenjanin region (Central Banat District)
o 86 – Pančevo region (South Banat District)
o 88 – Ruma region (part of Srem District)
o 89 – Sremska Mitrovica region (part of Srem District)
 90-99 – Kosovo
o 91 – Kosovo District)
o 92 – Kosovska Mitrovica region (Kosovska Mitrovica District)
o 93 – Peć region (part of Peć District)
o 94 – Đakovica region (part of Peć District)
o 95 – Prizren region (Prizren District)
o 96 – Gnjilane region (Kosovo-Pomoravlje District)
BBB – unique number of the particular RR (represents a person within the DDMMYYYRR
section in the particular municipality)
 000-499 – male
 500-999 – female
K – checksum
Checksum calculation
The checksum is calculated from the mapping DDMMYYYRRBBBK = abcdefghijklm, using the
formula:
m = 11 – (( 7*(a+g) + 6*(b+h) + 5*(c+i) + 4*(d+j) + 3*(e+k) + 2*(f+l) ) mod 11)
 If m is between 1 and 9, the number K is the same as the number m
 If m is 10 or 11 K becomes 0 (zero)
Note: there has been a small number of JMBGs that were assigned by valid authorities but which
had an invalid checksum. Also, there are a few duplicate JMBGs in existence. The common
anecdotal explanation for these is simple operator error. Reportedly these mistakes happened more
often in the early 1990s. The chances of running into exceptions are reportedly low, and whether
such exceptions justify questioning the use of JMBG as a unique identifier has not been
scientifically analyzed.citation needed
Example
As an example, a valid identification number is 1707017170007; it will be the number of the first
male baby registered in Sarajevo on July 17, 2017 (if the system would be still in use).
o
o
o
o
o
o

***
Machine readable zone
The data of the machine readable zone consists of three rows of 30 characters each. The only
characters used are those of Montenegrin Latin alphabet, except for the letters with diacritics
(ŠĐĆČČ – they are replaces by appropriate letter without a diacritical mark), 0-9 and the filler
character <. The format of the first row is:
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Positions Type Meaning
1-2

alpha ID, indicating an ID card

3-5

alpha Issuing country (ISO 3166-1 alpha-3 code (MNE)

6–14

num ID card registration number

15

num check digit

16-28
num Personal number (JMBG)
The format of the second row is:
Positions Type
Meaning
1–6

num Date of birth (YYMMDD)

7

num check digit

9-14

num Date of expiry (YYMMDD)

15

num check digit

16-18

num Nationality of bearer ISO 3166-1 alpha-3 code (MNE)

30
num check digit
The format of the third row is:
Positions Type
1–30

Meaning

alpha Last name, followed by two filler characters, followed by given names

ID-kort – Montenegrin: Lična karta/Лична карта.
Det udstedes til alle statsborgere over 16 år med bopæl i landet og er obligatorisk for alle over 18 år.
Indeholder
Foto.
Prezime / efternavn
IME / Fornavn
Pol / Køn
Državljanstvo / Nationalitet
Datum rođenja / Fødselsdato
Broj lične Karte / ID serienummer
Važi do / Udløbsdato
Potpis / Underskrift
Jedinstveni matični broj (JMBG) / Unikt borgernummer
Datum izdavanja / Udstedelsesdato
Organ izdavanja / Udstedende myndighed.
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xxx

San Marino
[Til indhold]
Personnummer – Codice ISS – Istituto Sicurezza Sociale – Institute for Social Security – tildeles
alle.
Format
Består af 5 tal.
In San Marino there exists the Codice ISS (Istituto Sicurezza Sociale), which is composed of 5
digits.
It is given to all San Marino citizens and permanent residents.
[Til indhold]

