TÁJÉKOZTATÁS
A TAKARÉK KÖZPONTI KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. ÉS A
TKK TAKARÉK KÖVETELÉSBEHAJTÓ ZRT.
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁMÁRÓL ÉS EGYEDI ADÓSZÁMÁRÓL
Tisztelt Partnerünk!
Önök előtt is bizonyára ismert, hogy „A csoportos áfaalanyiság egy olyan speciális adóalanyiság az áfa
rendszerében, amelyet a belföldön letelepedett, együttesen kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok
hozhatnak létre. Ők a csoportos adóalanyiság időszakában együtt alkotnak egyetlen áfaalanyt, és a csoport
létrejöttével a tagok önálló áfaalanyisága megszűnik.
Ennek megfelelően, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő személy csoportos áfaalany tagja,
akkor a részére kiállított számlán (ha az áthárított adó a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja, 2020. július
1-jétől pedig minden esetben) a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a
tag adószámát. Így az online számlaadat-szolgáltatás során is a csoportazonosító számot kell a NAV-nak
megküldeni.”
Fentieket figyelembe véve kérjük, hogy a kiállítandó számláik tekintetében az alábbi adatokat szíveskedjenek
feltüntetni:
1.) az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. csoportazonosító számunk: 17782672-5-44 – ez a
kötelező adat
és
2.a) a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. (TKK Zrt.) egyedi adószáma: 11777584-4-42 – kérjük ezt
is feltüntetni, mert a NAV ez alapján könnyebben tud beazonosítani a csoporton belül
vagy
2.b) a TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. (TKK KB Zrt. vagy TKB) egyedi adószáma: 26629528-4-42
– kérjük ezt is feltüntetni, mert a NAV ez alapján könnyebben tud beazonosítani a csoporton belül
Indoklás:
A vonatkozó jogszabály a következőképpen rendelkezik (idézet a jogszabályból):
„2017. évi CL. törvény (az adózás rendjéről)
30. § [Csoportazonosító szám megállapítása]
(1) Az állami adó- és vámhatóság a csoportos általános forgalmi adózást választó csoporttagok közös írásbeli kérelme
alapján a csoportos adóalanyiságot engedélyező határozatban a csoport részére csoportazonosító számot, illetve közösségi
adószámot állapít meg. Ha a csoport tagja az engedélyező határozat meghozatalakor közösségi adószámmal rendelkezik,
az állami adó- és vámhatóság a közösségi adószámot e határozatban törli.
(2) A csoportképviselő a csoportazonosító számot, közösségi adószámot az adóhatóság előtti eljárása során a csoport
adózással kapcsolatos iratain, így különösen a csoport általános forgalmi adóbevallásán (összesítő nyilatkozatán)
feltünteti. A csoporttag a harmadik személyekkel kapcsolatos, adózással összefüggő egyéb jogviszonyaiban az
adózással kapcsolatos iratokon a csoportazonosító számot, közösségi adószámot és saját adószámát is köteles
feltüntetni.
(3) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az általános forgalmi adóval kapcsolatos adóügyben a csoport részére
megállapított csoportazonosító számra, közösségi adószámra az adószámra, illetve az adószám alapján kiadott közösségi
adószámra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Kérjük, hogy ha számlázással kapcsolatban bármely kérdésük felmerülne, jelezzék azt a penzugy@tkkzrt.hu
e-mail címen, ahol készséggel állunk rendelkezésükre.
Köszönjük segítő együttműködésüket!
Takarék Központi Követeléskezelő Zrt.
TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt.
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