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 ◙ Törölt adószám helyreállításával kapcsolatos tudnivalók
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A tArtAlomból:

Mit tegyünk, ha a NAV törölte az adószámunkat, 
milyen hatással van ez a cég további működésére? 
A törölt adószám hónapjai alatt érkezett számlák 
(közüzemi díj) és költségek (bankköltség) 
elszámolhatók-e költségként, az Áfa tartalmuk 
levonásba helyezhető-e? A beszámoló időszaka 
teljes év, vagy csak az adószám visszaállításának 
dátumától kezdődik? Megannyi kérdés, amely 
hasonló helyzetben felmerül, de vajon mi a 
helyes eljárásmód? Cikkünkben ezt a témakört 
igyekszünk körbejárni.

2018. január 1-jével, az új adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL törvény (továbbiakban: Art.) 
hatályba lépésével megszűnt az adószámok felfüg-
gesztésének jogintézménye, azonban az adószám 
törlése, mint intézkedés megmaradt, valamint szá-
mos, korábban adószám felfüggesztését megala-
pozó indok átkerült a törlések közé. Így az adószám 
törlésének lehetséges esetei a következők:
1. az adózó székhelyén történő ellenőrzés során 

megállapítható, hogy az adózó a székhelyén 
nem található,

2. az adózó részére küldött postai irat 2 egymást 
követő alkalommal „címzett ismeretlen” meg-
jegyzéssel visszaérkezett, ill. a küldemény 
levélszekrény hiánya miatt nem kézbesíthető,

3. a bejelentett székhely nem valós cím,
4. az adózó felszólítás ellenére sem jelentette be 

a szervezeti képviselőt a NAV felé,
5. ha a bejelentett szervezeti képviselő nem 

valós személy,
6. amennyiben az adózó Áfa bevallási kötelezett-

ségét vagy havi járulék bevallási kötelezett-
ségét az adóhivatal felszólítása ellenére 365 
napon belül nem teljesíti.

Abban az esetben is automatikusan törli a 
NAV az adózó adószámát, ha az adóalany elmu-
lasztja beszámoló letétbe helyezési kötelezett-
ségét és ennek az adóhatóság felhívása ellenére 
sem tesz eleget, majd ezt követően a NAV kezde-
ményezi a nyilvántartó bíróságnál az adózó meg-
szűntnek nyilvánítását.

Adószám törlése esetén az adózó jogszerűen 
nem tud számlát kibocsátani és számláit az üzleti 
partnerei sem fogadhatják be, mert az adóható-
ság fiktívnek fogja minősíteni az üzleti partnerével 
létrejött gazdasági eseményt

Az adószám törlésének elsődleges következ-
ménye az, hogy a cég a továbbiakban gazdasági 
tevékenységet – jogszerűen – nem végezhet, 
ugyanis az Art. 16. § (2) bekezdése alapján adó-
köteles tevékenységet – néhány kivételes eset-
től eltekintve – csak az adóhatósághoz bejelent-
kezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat. 
Adószám törlése kapcsán fontos azonban, hogy 
az adószám törlése nem jelenti egyúttal automa-
tikusan a cég jogalanyiságának elvesztését is, 
mivel erre csak cégbírósági eljárás alapján kerül-
het sor a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljá-
rásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tör-
vény (továbbiakban: Ctv.) 91. § (1) bekezdésé-
nek előírásának megfelelően. Abban az esetben 
ugyanis, ha a NAV elektronikus úton a vállalkozás 
adószámának jogerős törlése miatt a cég meg-
szűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezde-
ményez, a cégbíróság hivatalból jár el, és a gazda-
sági társaságot – az adóhatóság kezdeményezé-
sét követő 20 munkanapon belül – megszűntnek 
nyilvánítja. Előfordulhat az az eset is, hogy az adó-
szám törlésére okot adó mulasztás pótlásával az 

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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adóhatóság visszaállítja a társaság adószámát, 
így a cég megszűntnek nyilvánítására sem kerül 
sor. A társaság ilyen esetben működhet, és – bár 
gazdasági tevékenységet nem folytathat – nem 
zárható ki, hogy költségszámlái keletkezzenek.

Áfa-levonási jog tekintetében az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(továbbiakban: Áfa tv.) 137. §-a – szankciós jel-
leggel – kifejezetten rendelkezik az adószám tör-
lése esetén követendő eljárásról. Ennek megfele-
lően, ha az adóhatóság az adózó adószámát törli, 
az adóalany adólevonási joga az adószám törlését 
elrendelő határozat véglegessé válásának napjá-
val elenyészik. Ezt a rendelkezést az egyes adótör-
vények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. tör-
vény 41. §-a kiegészítette azzal, hogy nem áll be 
az adólevonási jog elenyészésére vonatkozó jog-
hatás, ha az adóalany kérelmére az adószámának 
törlését követően a NAV az adószámot ismételten 
megállapítja. Ez azt jelenti, hogy ha az adószám 
törlésére okot adó körülmény megszűnésére 
tekintettel, az adóalany kérelmére, az adószám 
visszaállításra került, a törlés időpontjáig keletke-
zett levonható adó újból érvényesíthetővé válik.  
A hivatkozott módosító törvény ehhez kapcso-
lódóan rögzíti azt is, hogy ilyen esetben az adó-
alany adólevonási jogát az Art. szerinti elévülési 
időre figyelemmel, önellenőrzés útján érvényesít-
heti. Így tehát nincs tiltó rendelkezés az adószám 
törlését elrendelő határozat véglegessé válását 
követően keletkezett, levonható adó levonását 
illetően, tehát ha a vállalkozás az adóalanyiságot 
eredményező gazdasági tevékenységét az adó-
szám törlése ellenére, azt követően is folytatja, az 
adószám törlését követően keletkezett adólevo-
nási jog érvényesítésének nincs akadálya – igaz 
ez abban az esetben, ha egyébként az adólevonás 
valamennyi törvényi feltétele fennáll.

Ahogy azt már fentebb is említettem, az Art. 
16. § (2) bekezdése alapján adóköteles tevékeny-
séget – az Art. 32. §-ban és az Áfa tv.-ben foglalt 
kivétellel – csak az adóhatósághoz bejelentkezett, 
adószámmal rendelkező adózó folytathat. Emiatt 
az adószám törlésének idején az adóalany gazda-
sági tevékenységet nem folytathat, így az ebben 
az időszakban teljesült ügyletek esetében kiemel-
ten vizsgálandó, hogy azok a vállalkozás érdekeit 
szolgáló beszerzések lehettek-e. Gazdasági tevé-
kenység hiányában ugyanis az ebben az időszak-
ban teljesült beszerzések értelemszerűen nem 
szolgálhatták a vállalkozás adóköteles tevékeny-
ségét, ezáltal – tekintettel az Áfa tv. 120. §-ára – 
adólevonási jog sem kapcsolódhatott ezekhez.

Az Áfa-val szemben a társasági adóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) 
nem tartalmaz szankciós jellegű előírást az adó-

szám törléséhez kapcsolódóan. Bár általános 
érvénnyel igaz az, hogy adószám hiányában gaz-
dasági tevékenység nem folytatható, de az ezalatt 
az időszak alatt keletkezett, egyébként a vállalko-
zási tevékenység érdekében felmerülő költségek 
elszámolásának nincs akadálya.

A Tao tv.-hez hasonlóan a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) sem tar-
talmaz különleges előírást az adószám törlésével 
összefüggésben. Érdemes tudni, hogy a Szt. 11. § 
(10) bekezdése értelmében új üzleti év a vállal-
kozó felszámolása, végelszámolása, kényszertör-
lési eljárása esetén kezdődik, tehát önmagában az 
adószám törlése nem jár ilyen következménnyel. 
Ennek megfelelően abban az esetben, ha az adó-
szám törlését követően nem kerül sor kényszer-
törlési eljárás elrendelésére, akkor nem indul új 
üzleti év, és a beszámolót a teljes év vonatkozásá-
ban kell elkészíteni. Azonban ha az adószám tör-
lését követően kényszertörlési eljárás indult, akkor 
annak időszaka egy üzleti évnek minősül, függet-
lenül annak időtartamától.

Amennyiben az adószám törlésre került, és 
még a törlő határozat jogerőre emelkedése előtt   
az adózó jelentkezik a NAV-nál és igazolja, hogy 
a törlés indokaként megjelölt feltételt teljesítette 
(pl. letétbe helyezte a beszámolót vagy teljesítette 
a bejelentési, illetve képviselőre és székhelyre 
vonatkozó kötelezettségeit), úgy az adóhatóság 
saját hatáskörben visszavonja határozatát és az 
adószámot visszaállítja.

Abban az esetben, ha jogerőre emelkedett a 
határozat, akkor az adózó már csak igazolási kére-
lemmel tudja igazolni, hogy a kötelezettség teljesí-
tésében akadályoztatva volt, azonban, ha ezt tudja 
igazolni, akkor az adószám még helyreállítható.

Az adószám végleges törlése azonban komoly 
következményekkel járhat, mert ebben az esetben 
a cégbíróság megszünteti a céget, ennek követ-
keztében elveszhetnek a szerződéses partnerei, 
valamint a törölt adószámú adózó nevében kialku-
dott kedvezményei, továbbá új céget sem tud ala-
pítani, mert a NAV megtagadja az adószám kiadá-
sát, ha a cég vezető tisztségviselőjének, tagjá-
nak vagy részvényesének adószámát 5 éven belül 
törölték vagy jelentős adótartozással rendelkezik.

Amennyiben az adószám törlése miatt már 
megindult a vállalkozással szemben a törvényes-
ségi felügyeleti eljárás, abban az esetben már 
csak ügyvéd fog tudni a cégbíróságnál közremű-
ködni a törvényes állapot helyreállításának igazo-
lásában, és csak ő fogja tudni kezdeményezni a 
céggel szembeni eljárás megszüntetését.  ◙

       
     Kovács Andrea
okl.adószakértő


