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 ◙ Adószám – mit kell tudni róla?
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A tArtAlomból:

Az adószám ellenőrzése minden partnernél 
fontos, hiszen ez az egyetlen olyan azonosító, 
amellyel egyértelműen lehet a céget azonosítani. 
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért nem 
megfelelő az azonosításra a cégjegyzékszám? 
Ennek csupán annyi oka van, hogy a 
cégjegyzékszám pl. társaságiforma-váltáskor 
vagy székhely megyék közötti áthelyezésekor, 
módosításakor változik. Ez pedig bizony azt 
is jelenti, hogy egy gazdasági társaság – akár 
jogszerűen eljárva is – cégjegyzékszám alapján 
eltűnhet a hitelezők szeme elől, ha pl. a cég 
tulajdonosa eladja a vállalkozását, az új tulajdonos 
átnevezi a céget, és ezzel egyidőben még másik 
megyébe át is helyezi a székhelyet. Mivel az 
adószám első 8 karaktere – az adótörzsszám – 
ebben az esetben sem módosul, ezért célszerűbb 
az adószámmal történő azonosítás. Gondolom 
innen már azt nem kell részleteznem, hogy miért 
jobb az adószámmal történő azonosítás, mint a 
cégnévvel történő.

Az adószám törlése egyértelműen negatív 
információt hordoz az érintett üzleti partnerről. 
Emellett komoly gondokat is okozhat, ha olyan 
működő cégnek végzünk szolgáltatást vagy 
értékesítünk terméket, amelynek az adószáma 
törölve van.

Elsőként nézzük meg, hogy hogyan épül fel 
az adószám. A jelenleg használt 11 számjegyből 
álló adószám az 1988. január 1-jén hatályba lépő 
új adórendszerrel került bevezetésre, az adószám 
felépítése azóta: xxxxxxxx-y-zz

Az első 8 számjegyet adótörzsszámnak 
nevezzük, a 9. számjegy az adóalany Áfa jellegét 

mutatja, a 10-11. számjegy pedig az illetékes adó-
hatóság kódja.

Az teljesen egyértelmű, hogy adószáma nem 
csak a cégeknek van, hiszen adóköteles tevékeny-
ség csak érvényes adószám birtokában folytat-
ható. Ezért Magyarországon a vállalkozási tevé-
kenységet folytató magánszemélyek, jogi szemé-
lyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társa-
ságok is rendelkeznek a NAV által kiadott azonosí-
tóval – pl. egyéni vállalkozók, egyesületek, alapít-
ványok, iskolák, őstermelők.

Az adószám számos információt hordoz 
magában, tehát egyáltalán nem véletlenül generá-
lódik. Már az adószám kezdete alapján meg tud-
juk állapítani, hogy milyen típusú gazdálkodóval 
van dolgunk, hiszen a törzsszám kezdete is lénye-
ges információka tartalmaz:
 • az 1-es és 2-es karakterrel kezdődő törzsszám-

ok jellemzően társaságokat azonosítanak,
 • a 4-es, 5-ös, 6-os karakterrel kezdődő törzs-

számok egyéni vállalkozókat,
 • a 7-es karakterrel kezdődő törzsszámok pedig 

jellemzően adószámos magánszemélyeket.

A speciális adózási forma sem csak az adó-
kódból olvasható ki, hiszen pl. a 171-es kezdetű 
törzsszám társasági adócsoport azonosítót takar, 
a 177-es kezdetű törzsszám pedig Áfa csoport 
azonosítót, így a csoportos adóalanyiság már a 
törzsszámból is látható.

Az adókód az adószám 9. számjegye, elsősor-
ban az Áfa jellegét mutatja. Ennek értékei a követ-
kezők lehetnek:

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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 • 1: alanyi adómentes adóalany
 • 2: általános szabályok szerint adózó adóalany
 • 4: Áfa csoporttag
 • 5: Áfa csoport képviselő
 • 6: társasági adócsoport képviselő

Az adószám 10-11. pozíciójában a megyekód 
azt a megyét azonosítja be, ahol az adott adóalany 
székhelye található, tehát adózási illetőséget hatá-
roz meg. A székhely változtatással az adószám-
nak kizárólag ez a része változik meg, ugyanakkor 
átalakulás esetén a törzsszám is megváltozik.

Most nézzük meg, hogy pontosan mikor, milyen 
adószámot kell feltüntetni a számlán. Az Áfa tör-
vény előírásai értelmében a számlán, egyszerűsí-
tett számlán, számlával egy tekintet alá eső okira-
ton egyaránt fel kell tüntetni mind az eladó, mind 
a vevő adószámát, a nyugtán pedig csak az eladó 
adószámát.

Csoportos adóalanyiság esetén az Áfa cso-
port azonosítót a csoport tagjának minden eset-
ben fel kell tüntetnie, mivel a csoportos adóalanyi-
ság esetében az Áfa csoport az adóalany. Ugyan-
akkor a csoporttag adószámot az adózás rendjé-
ről szóló törvény 30. § (2) bekezdése alapján a har-
madik személlyel kapcsolatos, adózással össze-
függő egyéb jogviszonyaiban is fel kell tüntetnie. 
Ez az előírás a társasági adócsoport esetében 
nem érvényes, hiszen a számlán a társasági adó-
csoport azonosítót nem szükséges szerepeltetni. 
Ez abból ered, hogy az Art. 114/D. § alapján a tár-
sasági adócsoport azonosítót kizárólag a csopor-
tos társasági adóalanyisággal összefüggő esetek-
ben kell feltüntetni. Tekintettel arra, hogy a számla 
jellemzően nem tartozik a csoportos társasági 
adóalanyisággal kapcsolatos ügyletek közé, ezért 
ezekben az esetekben ezt az azonosítót nem szük-
séges feltüntetni, továbbá a csoportos társasági 
adóalany nem adóalanya az Áfa törvénynek, ezért 
az Áfa törvény alapján kiállított számlákon az adó-
alanyt a saját adószáma azonosítja be.

Áfa csoport vevő esetében az adószám kér-
dése sokkal egyértelműbb, mint az értékesítői 
oldalon. Az Áfa törvény alapján kizárólag a vevő 
csoportos adóazonosítóját szükséges feltüntetni 
a számlán, nem szükséges a vevő csoporttag 
adószámának a feltüntetése. A gyakorlatban ez 
utóbbi is jellemzően feltüntetésre kerül, ugyanak-
kor ezt nem lehet hibaként értékelni. Azt ugyanak-
kor fontos hangsúlyozni, hogy az Áfa csoportazo-
nosítónak mindenképp feltüntetésre kell kerülnie. 
Amennyiben a vevő társasági adócsoport tagja, 

akkor hasonlóan az értékesítő oldalán történő 
adószám feltüntetéshez, nem szükséges a társa-
sági adócsoport azonosítóját feltüntetni. A jog-
szabályi kötelezettség az Áfa törvény szerinti adó-
szám feltüntetésére vonatkozik.

Egy-egy adóalany életében történhetnek olyan 
változások, melynek során átalakul, beolvad, vagy 
kiválik belőle másik adóalany. Ilyen esetekben az 
adószám mindig egyértelműen beazonosítja az 
adóalanyt. Ha pl. egy átalakulást követően egy 
olyan számla módosítása történik, amelynek az 
átalakulás előtti időben történt meg a kiállítása, 
akkor az adóalany aktuális adószámán történik 
meg a számla kiállítása.

Áfa csoportból történő kiválás vagy az Áfa 
csoport felbomlása esetén a tagok egyetemle-
ges felelősséggel tartoznak az Áfa csoport alanyi-
ság alatti időszakban. Így pl. ha egy csoporttag 
kiválik az Áfa csoportból, melyet követően kiállít 
egy olyan módosító számlát, mely a csoport tag-
ság idejében kiállított számlát módosítja, akkor 
a számlával egy tekintet alá eső okiraton az Áfa 
csoport adószáma jelenik meg.

Vevői oldalon az Áfa törvény nem követeli meg 
a teljes adószám feltüntetését, hanem megelég-
szik a törzsszám feltüntetésével.

Abban az esetben, ha közösségi értékesítésről 
beszélünk, akkor a számlán a közösségi adószá-
mot szükséges feltüntetni. Közösségi adómen-
tes értékesítés esetében a másik közösségi tagál-
lamban nyilvántartásba vett adóalany adószámát 
szintén kötelező feltüntetni. Amennyiben a vevő 
másik tagállamban rendelkezik adóalanyisággal, 
ugyanakkor a számlán nem kerül feltüntetésre a 
közösségi adószáma, akkor belföldi adóköteles 
értékesítésként szükséges a számlát kiállítani.

Gyakran lehet találkozni olyan esettel, amikor 
a belföldi adóalany vevő esetében az értékesítő a 
vevő közösségi adószámát tünteti fel a számlán. 
Mivel belföldi ügylet esetében a közösségi adó-
szám nem értelmezhető, ezért ez a számla kiállí-
tás egyértelműen hibás gyakorlatnak számít.

Abban az esetben, ha egy adóalany pénzügyi 
képviselőt is alkalmaz, akkor kötelező a pénzügyi 
képviselő nevének, címének és adószámának is a 
feltüntetése a számlán, ezzel szemben azonban 
meghatalmazotti számlázás esetében a megha-
talmazott adószámát nem szükséges feltüntetni a 
számlán. Ez alól kivétel a meghatalmazotti szám-
lázás speciális esete, az önszámlázás. Önszám-
lázás esetében ugyanis a számlán szükséges fel-
tüntetni az „önszámlázás” kifejezést.  ◙

       
 

Kovács Andrea
okl. adószakértő


