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20T118 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Mire szolgál a 20T118 jelű adatlap?
Ezen a nyomtatványon a csoportos társaságiadó-alanyiság létrehozását, valamint az alábbi
adatokat, és azok változását a kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) bejelenteni. 1
➢ Taocsoport létrehozására irányuló kérelem,
➢ taocsoporthoz történő csatlakozás,
➢ képviselő személyében bekövetkező változás,
➢ taocsoporttag megszűnése esetén a jogutód bejelentése,
➢ taocsoportból történő kilépés,
➢ taocsoport megszüntetése.

2. Kire vonatkozik?
A csoportos társaságiadó-alanyiság létrehozására irányuló kérelmet a tagok által kijelölt és
NAV-nak bejelentett csoportképviselő nyújtja be.

3. Hogyan lehet benyújtani?
Az adatlap kizárólag elektronikusan nyújtható be.
A bevallások és adatlapok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás
szabályairól bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton
történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.”,
➢ „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai
2019.”,
➢ valamint „A cégkapunyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően” című tájékoztatókban talál.
A képviseleti jogosultság bejelentése
Az adatlap elektronikus benyújtásához a képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a
NAV-hoz. Az elektronikusan benyújtott adatlapot a NAV csak akkor tudja befogadni, ha a
benyújtó képviseleti jogosultságát előzetesen regisztrálta.
A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
„A NAV által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton történő benyújtásának
módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.” című tájékoztatóban található.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (Tao tv.) rendelkezései alapján.
1
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4. Hol található az adatlap?
Az adatlap kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató az Általános Nyomtatványkitöltő
Programban (ÁNYK) található, ami a NAV honlapján a
www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok
→ Programok részletes keresése
útvonalon érhető el.

5. Mi a beadási határidő?
A csoportos taoalany létrehozásának2 vagy taoalanyhoz való csatlakozás3 engedélyezésére
irányuló kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti
hónapjának 20. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem
előterjesztésének helye nincs.

6. Mik a jogkövetkezmények?
Ha a bejelentést, változásbejelentést elmulasztja, a NAV mulasztási bírságot szabhat ki.4

7. Milyen részei vannak az adatlapnak?
Főlap
A1 Lap
28. Pótlap

Azonosító adatok, képviselő adatok, pénzforgalmi számla számok,
jogutódlással érintett csoporttag adatok
Jogutód adatai
A csoportos taoalany tagjainak adatai, nyilatkozatok a csatlakozáshoz,
kilépéshez, engedély visszavonásához

8. Hol érhető el további segítség?
Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban,
keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!
Interneten:
➢ a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.
E-mailen:
➢ a következő címen található űrlapon: http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html.

Art. 114/A. § (2) bekezdés
Art. 114/B. § (2) bekezdés
4
Art. 220. § (1) bekezdés
2
3
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Telefonon:
➢ a NAV Infóvonalán
o belföldről a 1819,
o külföldről a +36 (1) 250-9500 hívószámon.
➢ NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén (ÜCC) keresztül*
o belföldről a 80/20-21-22-es,
o külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon.
A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint
péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.
*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos
Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL
jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen
keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be
EGYKE adatlapot is!
Személyesen:
➢ országszerte
a
NAV
https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.

ügyfélszolgálatain.

Ügyfélszolgálat-kereső:

9. Mely jogszabályokat kell figyelembe venni?
➢ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.),
➢ a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao tv.),
➢ az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.
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II. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
A Tao. tv. 2/A. § (1) bekezdése 2019. január 1-jétől lehetőséget ad csoportos taoalany
létrehozására, illetve az ahhoz való csatlakozásra. A csoportos taoalanyt legalább két, a Tao. tv.
2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szervezeti formában működő adózó hozhatja létre.
A csoportos taoalany tagja (csoporttag) a gazdasági társaság, az egyesülés, az európai
részvénytársaság, a szövetkezet, az európai szövetkezet, az egyéni cég, az üzletvezetésének
helyére tekintettel belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy és belföldi
telephelye útján a külföldi vállalkozó lehet, feltéve, hogy
a) a csoporttagok között a Tao tv-ben meghatározottak szerinti kapcsolat áll fenn,
b) a csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegfordulónapja, beszámoló
készítésére nem kötelezett adózó esetén az adóév utolsó napja azonos,
c) a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál egységesen
vagy a számviteli törvény III. Fejezete, vagy az IFRS-ek szerint történik.5
A csoportos taoalany tagjai olyan adózók lehetnek, amelyek között
a) olyan, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetlen többségi befolyás áll fenn,
amelynek keretében az egyik csoporttag, leendő csoporttag a másik csoporttagban,
leendő csoporttagban vagy más személy a csoporttagokban, leendő csoporttagokban
legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik, vagy
b) olyan, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetett többségi befolyás áll fenn,
amelynek keretében az egyik csoporttag, leendő csoporttag a másik csoporttagban,
leendő csoporttagban vagy más személy a csoporttagokban, leendő csoporttagokban
legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik, azzal, hogy a köztes jogi
személy szavazati jogát csak akkor lehet a benne befolyással rendelkezőnél figyelembe
venni, ha a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben legalább 75 százalékos
arányú szavazati joggal rendelkezik.6
Az adózó egyidejűleg csak egy csoportos taoalany tagja lehet.7
A csoportos taoalany adókötelezettségét a csoporttagok közül e célra kijelölt és a NAV-nak
bejelentett csoporttag, mint csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti,
valamint ugyanilyen módon gyakorolja adózói jogait.8
A NAV a csoportos taoalany létrehozását engedélyező határozatban a csoportos taoalanynak
csoportazonosító számot képez.
A csoportos taoalany az ahhoz csatlakozni szándékozó adózók által benyújtott közös
kérelem alapján, a NAV engedélyével jön létre.9

Tao. tv. 2/A. § (2)-(3) bekezdés
Tao. tv. 2/A. § (3) bekezdés
7
Tao. tv. 2/A. § (4) bekezdés
8
Tao. tv. 5. § (11) bekezdés
9
Tao tv. 6. § (3a) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114/A. §
(1) bekezdés
5
6
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A csoportos taoalany létrehozásának engedélyezésére irányuló kérelem az adóév utolsó
előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig nyújtható
be. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.10
A csoportos taoalany létrehozását engedélyező határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.11
A csoportos taoalanyhoz való csatlakozást a csatlakozni kívánó adózó és a csoporttagok által
kijelölt csoporttag, mint csoportképviselő közös kérelmére a NAV engedélyezi a Tao tv.-ben
meghatározott feltételek teljesülése esetén. A csoporttagság a NAV engedélyével, a kérelem
benyújtását követő adóév első napján jön létre.12
Csoportos taoalany tagja lehet a tevékenységét év közben kezdő személy is, amennyiben
teljesíti a meghatározott feltételeket.13
A csoportos taoalanyhoz való csatlakozás engedélyezésére irányuló kérelem az adóév
utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig
nyújtható be. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének helye
nincs.14
A csoportos taoalanyhoz történő csatlakozást engedélyező határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.15
A már működő csoportos taoalanyhoz történő csatlakozás a NAV engedélyével jön létre, a
csoportképviselő és a csatlakozni kívánó adózó közös kérelmére.
A csoportos taoalany megszűnik a megszüntetése napján, valamint azt a napot megelőző
napon, amelyen megszűnése hiányában már nem lenne legalább két tagja. 16
Az adózó csoporttagsága megszűnik adókötelezettsége megszűnése, kilépése és a csoportos
taoalany megszűnése napján, valamint azon a napon, amelyet követő naptól már nem felel meg
a tagságára előírt összes feltételnek.17
A csoporttag jogutódja a csoportos taoalany tagjaként alakul meg, kivéve, ha már
megalakulásakor sem felel meg a tagságra előírt összes feltételnek. Ennek értelmében
jogutódlás esetén a jogutód automatikusan a csoportos taoalany tagja lesz, ha egyébként a
csoporttagság feltételei fennállnak. 18
A csoportos taoalany tagja kiléphet a csoportos társasági adóalanyból. A csoportos társasági
adóalanyból történő kilépést a kilépő csoporttag és a csoportképviselő által benyújtott közös
kérelem alapján a NAV engedélyezi.19

Art. 114/A. § (2) bekezdés
Art. 114/A. § (3) bekezdés
12
Art. 114/B. § (1) bekezdés
13
Tao tv. 2/A. § (5) bekezdés
14
Art. 114/B. § (2) bekezdés
15
Art. 114/B. § (3) bekezdés
16
Tao. tv. 6. § (3b) bekezdés
17
Tao. tv. 6. § (3c) bekezdés
18
Tao. tv. 6. § (3e) bekezdés
19
Art. 114/B. § (4) bekezdés
10
11
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A csoporttag jogutódlással történő megszűnését a megszűnésre vonatkozó bírósági döntés
jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a csoportképviselő a NAV-hoz bejelenti.20
Ha a csoportos taoalanyban részt vevő bármely csoporttagra a meghatározott feltételek nem
vagy nem teljeskörűen teljesülnek, az érintett csoporttag csoporttagságát a NAV határozattal
megszünteti.21
A NAV a csoportos taoalany létrehozását engedélyező határozatban a csoportos taoalanynak
csoportazonosító számot képez22.
A kérelem benyújtásának módja:
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján tehát a csoportos taoalany a csatlakozni szándékozó
adózók által benyújtott közös kérelem alapján a NAV engedélyével jön létre.
A kérelemnek tartalmaznia kell:23
a) a csoporttagok által kijelölt csoportképviselőt és a csoportképviselő képviselet vállalásáról
szóló beleegyező nyilatkozatát, továbbá
b) csoporttagonként külön-külön:
ba) a csoporttag nevét, címét és adószámát,
bb) a tao tv. szerinti feltételek fennállásának igazolását24, ha a NAV vagy a cégbíróság
rendelkezésére álló adatok alapján az nem állapítható meg, és
bc) a nyilvántartási rendszer bemutatását, amely alkalmas a Tao. tv. 5. § (11) bekezdésben
meghatározott adatok alátámasztására és ellenőrzésére.
A csoportos taoalanyhoz történő csatlakozás, illetve a csoportos taoalanyból való kilépés
engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a csoportos taoalanyiságban részt vevő
valamennyi többi tag közös, kifejezett és egybehangzó hozzájárulását a tag csatlakozásához,
illetve kilépéséhez.
Jelen adatlapot azért rendszeresítettük, hogy a közös kérelem egy űrlaphoz csatolható
mellékletként előterjeszthető legyen. Az adatlapot a leendő csoportképviselőnek kell
elektronikusan benyújtania, a saját adóügyeiben illetékes adó- és vámigazgatósághoz.
Önmagában az űrlap benyújtása nem elegendő, annak mellékletét kell, hogy képezze a közös
kérelem.
A kérelmet a jogszabályi rendelkezések alapján közösen kell előterjeszteni, azaz azt minden
leendő tag képviseletében eljáró személynek alá kell írnia.
Ha a leendő tagok mindegyik rendelkezik arra alkalmas elektronikus aláírással, mely lehetővé
teszi azt, hogy a dokumentumon több elektronikus aláírás is szerepeljen, úgy a kérelem az
elektronikus aláírásokat követően csatolható az adatlaphoz.
Ha ilyennel nem rendelkeznek, úgy a kérelem szkennelve csatolható, azonban ebben az esetben
szükséges, hogy (a mindenki aláírásával ellátott) eredeti okiratot bemutassák.
A későbbiekben ezen adatlap benyújtásával jelenthetőek be a csoport létrejöttét követő
változások vagy a csoporttag jogutódlással történő megszűnése is.

Art. 114/B. § (5) bekezdés
Art. 114/C. § (2) bekezdés
22
Art. 114/D. § (1) bekezdés
23
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15/B §
24
Tao tv. 2/A. § (2)-(3) bekezdése
20
21
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A taocsoportlétrehozására és csoportazonosító szám megképzésére irányuló kérelem
benyújtásakor a 20T118 jelű adatlapot a 28. számú pótlappal, pótlapokkal együtt kell
benyújtania, és ahogyan azt a bevezetőben jeleztük, ahhoz csatolnia kell a csatlakozni
szándékozó adózók által benyújtott közös kérelmét, az ott jelzett módon.
Önállóan, pótlap nélkül akkor nyújthatja be a 20T118 jelű adatlapot, ha már működő
taocsoportesetén a képviselő személyében bekövetkezett változást vagy a csoporttag
jogutódlással történő megszűnését jelenti be a csoportképviselő.

FŐLAP
A HIVATAL TÖLTI KI: Kérjük, hogy ezt a rovatot szíveskedjék üresen hagyni!
A KÉRELMEZŐ TÖLTI KI:
1. rovat: A taocsoportot engedélyező határozatban megállapított csoportazonosító szám.
Már működő taocsoportesetén a képviselő személyében bekövetkezett változáskor,
vagy működő csoport esetén a 28. pótlap benyújtásakor töltendő ki.
2. rovat: Meg kell adni a benyújtás indokát az erre vonatkozó kódkocka X-szel történő
jelölésével:
Új kérelem: ha a taocsoport engedélyezésére és a csoportazonosító szám
megképzésére irányul a kérelem. Ebben az esetben az 1. rovat üresen
hagyandó.
28. pótlap benyújtása: már működő taocsoport esetén, ha pl. újabb csoporttag
csatlakozik a Tao csoporthoz.
Csoport képviselő személyében bekövetkezett változás: ha a már működő
taocsoport képviselőjének személyében bekövetkezett változást jelenti
be.
Új pénzforgalmi számlaszám bejelentése: ha a taocsoport korábban bejelentett
pénzforgalmi számlaszáma helyett új számlaszámot jelent be.
3. rovat: A benyújtott pótlap darabszáma (maximum 9999 db). Jobbra igazítva kell beírni
a lapszámot. Csoportképviselő személyében bekövetkezett változás esetén ezt a
rovatot nem kell kitölteni.
4-5. rovatok: A csoporttagok által kijelölt csoportképviselő adatai. A Tao csoportképviselője a
leendő vagy működő taocsoport egyik tagja lehet, akinek a 28. számú pótlapot
nem kell kitöltenie, mivel a csoport azon tagja, akit a többi csoporttag
csoportképviselőként kijelöl, a 20T118 jelű adatlapon adja meg adatait.
taocsoport létrehozására és csoportazonosító szám megképzésére irányuló kérelem
benyújtásakor (új kérelem esetén) U betűt, képviselő törlése esetén pedig T betűt
kell írnia az erre vonatkozó kódkockába a 4. rovatban.
Csoportképviselő teljes neve (elnevezése).
Csoportképviselő adószáma.
Csoportképviselő belföldi gazdasági célú letelepedési helye: székhely, ennek
hiányában állandó telephelye.
A csoporttagok által kijelölt csoportképviselőnek, ha a csoporttagok képviseletét
vállalja, illetve a továbbiakban nem vállalja az erre vonatkozó kódkockába kell X-et
tennie a 4. rovatban.
Csoportképviselő személyében bekövetkezett változás esetén a 4 - 5. rovatok akkor
tölthetőek ki, ha a korábbi taocsoport csoportképviselőjének törlése és az új
8
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6. rovat:

7. rovat:

8. rovat:

9. rovat:

10. rovat:

11. rovat:

taocsoport csoportképviselőjének bejelentése egyidejűleg megtörténik. Ebben az
esetben a 4. rovat megfelelő kódkockájába a volt taocsoport csoportképviselőnek T
betűt kell írnia, adatait meg kell adnia, a csoporttagok képviseletét továbbiakban
nem vállalom kódkockába X-et kell tennie, az új csoportképviselőnek meg kell
adnia az adatait az 5. rovatban, valamint a csoporttagok képviseletét vállalom
kódkockába X-et kell tennie szintén az 5. rovatban.
A csoportképviselő személyében bekövetkezett változás időpontja: év, hónap,
nap bontásban.
Azt az időpontot kell megadnia, amikortól az új csoportképviselő a taocsoport
képviseletét ellátja. Csoportképviselőnek a képviselő személyében bekövetkezett
változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentenie.
A csoporttagok által kijelölt csoportképviselőnek a rovat erre vonatkozó
kódkockájába X-et kell tennie, ha a taocsoport engedélyezését és a
csoportazonosító szám megképzését kérelmezi. Csoportképviselő személyében
bekövetkezett változás esetén ezt a rovatot nem kell kitölteni.
A csoportos taoalany létrehozására és csoportazonosító szám megképzésére
irányuló kérelem elbírálása érdekében kérjük, hogy tagonként külön-külön az
alábbiakban felsoroltakat az adatlap mellékleteként küldjék meg:
- olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a csoport többi tagjában közvetlen
vagy közvetett többségi befolyással rendelkezik,
- azon dokumentumokat, melyek alapján megállapítható, hogy
• a csoporttagok számviteli politikája szerinti mérlegforduló napja, beszámoló
készítésére nem kötelezett adózó esetén az adóév utolsó napja azonos,
• a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítása az összes csoporttagnál
egységesen vagy a számviteli törvény III. Fejezete, vagy az IFRS-ek szerint
történik.
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a taocsoport pénzforgalmi számlaszámát és a
számlát vezető pénzintézet nevét.
Ha a taocsoport korábban bejelentett pénzforgalmi számlaszáma helyett új
számlaszámot jelent be, akkor kérjük megadni a taocsoport új pénzforgalmi
számlaszámát, a pénzintézet nevét és az új számlaszám alkalmazásának kezdő
dátumát.
A csoportképviselőjének az erre vonatkozó kódkockába X-et kell tennie és
kötelezettséget kell vállalnia az alábbiak teljesítésére:
A csoportos taoalanyban részt vevő bármely csoporttag - a csoportos taoalany
időszakát követően is - a csoportos taoalanyban részt vevő valamennyi többi
csoporttaggal egyetemlegesen felelős
a) a csoportos taoalanynak a csoporttag csoporttagsága fennállása alatt
keletkezett adókötelezettsége, és
b) a csoportos taoalanynak a tag csoporttagságát megelőző időszakban
keletkezett adókötelezettsége
teljesítéséért.
A felelősség azon adómegállapítási időszak tekintetében is fennáll, amelynek csak
egy részében állt fenn a csoporttag csoporttagsága.
Ebben a rovatban kérjük megadni a jogutódlással érintett csoporttag adatait. A
jogutódok adatait, valamint a jogutódlás hatálydátumát az A1-es lapon kérjük
feltüntetni.
Ebben a rovatban kérheti a taocsoport létrehozására adott engedély visszavonását.
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Visszavonás esetén a 28. pótlap 6. rovatában valamennyi csoporttagnak
nyilatkoznia kell.25
A visszavonás kérelmezésének okát kérjük a második kódkockában megadni:
1 = Tao csoportképviselő kérelme
2 = Tao csoportképviselő a képviseletet a továbbiakban nem vállalja
3 = bármely Tao csoporttag a továbbiakban nem felel meg a Tao tv. 2/A. § (2)-(4)
bekezdésben foglalt feltételeknek.
28. PÓTLAP
a csoportos taoalany tagjainak adataihoz, nyilatkozataihoz,
a csoporthoz való csatlakozáshoz
A taocsoport létrehozására és csoportazonosító szám megképzésére irányuló kérelem
benyújtásakor a csoporttagok adatait, nyilatkozatait tartalmazó 28. pótlapot, pótlapokat
a 20T118 jelű adatlappal együtt kell benyújtani a NAV-hoz. A 20T118 jelű adatlappal
együtt kell benyújtani a 28. pótlapot, ha a taocsoport időszakában megalakuló új adóalany a
csoporthoz csoporttagként csatlakozik.
Ebben az esetben a 20T118 jelű adatlapon az 1-3. számú rovatokat és a 4. rovatban a
csoportképviselő teljes neve és adószáma mezőket kell kitölteni.
Maximum 9999 pótlapot lehet benyújtani, ennél több csoporttag esetén kérjük, hogy
szíveskedjék új 20T118 jelű adatlapot kitölteni.
Kérjük, adja meg az adott pótlap lapszámát („lapszám” rovat). A számokat jobbra igazítva kell
megadni, 1-gyel indítva egyesével növelve a számot.
A KÉRELMEZŐ TÖLTI KI:
1. rovat: Ha már működő Tao csoporthoz csatlakozik, a rovat erre vonatkozó kódkockájába
X-et kell tennie. Taocsoport létrehozására és csoportazonosító szám megképzésére
irányuló kérelem benyújtásakor (ha a 28. pótlapot 20T118 jelű adatlappal együtt
nyújtja be) ezt a rovatot nem kell kitöltenie.
Tao csoporthoz csatlakozási kérelem 2020. november 1. és 2020. november 20.
közötti időszakban nyújtható be.
Tevékenységét év közben kezdő adózó is kérheti, hogy eleve csoportos taoalany
tagjaként kezdje meg taoalanyiságát. E választásról az adóhatósághoz történő
bejelentkezéssel egyidejűleg kell nyilatkozni és a megfelelő kódkockába X-et tenni.
Ha a csoporttag jogutódlással szűnik meg, a jogutód csatlakozhat a Tao csoporthoz.
Az erre vonatkozó kódkockába X-et kell tennie.
Ebben a rovatban kérelmezheti a Tao csoportból történő kilépést is. A csoporttagság
a NAV engedélyével, azon adóév utolsó napján szűnik meg, amelyben a kilépési
kérelmet benyújtották.
Csatlakozás és kilépés jelölése esetén az adatalap benyújtásakor mellékletként
csatolni kell valamennyi csoporttag egybehangzó hozzájárulását a tag
csatlakozásához, illetve kilépéséhez.
Kérjük, adja meg taocsoport azonosító számát.
2. rovat: A csoporttag adatai:
csoporttag teljes neve (elnevezése).
csoporttag adószáma.
csoporttag belföldi gazdasági célú letelepedési helye: székhely, ennek hiányában
állandó telephelye.
25

Art. 114/C § (1) bekezdés a) pont
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3. rovat: Ebben a rovatban kérjük jelölni beleegyező nyilatkozatát, hogy a csoportképviselő a
taocsoport megszüntetését kérelmezze.
A taocsoport időszakában az az adó- és vámigazgatóság jár el a taocsoport adóügyeiben
és minden, a taocsoporttal kapcsolatos eljárásban, amely a taocsoportban részt vevő
csoporttagok által kijelölt csoportképviselő adóügyeiben egyébként hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezik.
A mellékletként küldendő okiratokat szkennelt formában csatolhatja.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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