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 ◙ Köztartozásmentes adózói adatbázis
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A tArtAlomból:

A köztartozásmentes adózói adatbázisban 
való szereplés sok előnnyel jár. Ahhoz azonban, 
hogy valaki folyamatosan szerepeljen ebben a 
listában, az adókötelezettségeit mindig határidőre 
teljesítenie kell.

A köztartozásmentes adózói adatbázis egy 
közhiteles adatbázis. Az adatbázisban történő 
szereplés több esetben is helyettesíti a nemleges 
együttes adóigazolás bemutatását, amely pályá-
zat benyújtás, közbeszerzéssel érintett kifizetés, 
vagy hiteligénylés esetén különösen fontos lehet.

Az adatbázis nyilvános, bárki által, bármi-
kor hozzáférhető. Bekerülni csak kérelem alapján 
lehet. A kérelem benyújtása ingyenes. A NAV hon-
lapján található „KOMA” nyomtatványt kell kitöl-
teni, és Ügyfélkapun keresztül benyújtani.

Az adatbázis minden hónap 10-én frissül, azaz 
minden hónap 10-e a nyilvántartás közzététele. 
Ha például valaki áprilisban, legkésőbb a hónap 
utolsó napjáig jelentkezik, és a hatóságok min-
dent rendben találnak, akkor a neve először május 
10-én lesz megtalálható a KOMA-ban.

Az, aki szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, annak nem kell az adóhatóságtól 
külön hivatalos adóigazolást kérni, mert az itt való 
szereplés
 • helyettesíti a tartozásmentességről szóló ún. 

„0-ás” adóigazolásokat,
 • az üzleti partnerek felé igazolja a pénzügyi 

megbízhatóságot, továbbá
 • van néhány olyan eljárás is, ahol a köztarto-

zásmentes adózói adatbázisban való szerep-
lés egyenesen elengedhetetlen. Pl. kockázatos 

termékek és élelmiszerek közúti fuvarozásakor 
a NAV csak akkor ad ki EKÁER számot, ha az 
adózó kifizette a kockázati biztosítékot. Ez alól 
mentesülnek azok, akik legalább 2 éve működ-
nek, szerepelnek a KOMA adatbázisban, és a 
bejelentés időpontjában nincs felfüggesztve 
az adószámuk. Az ő esetükben kifejezetten ér-
demes kérni a KOMA-ba való felvételt.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban 
az az adózó szerepelhet, aki/amely a közzétételt 
megelőző hónap utolsó napján a következő felté-
teleknek megfelel 
a) nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótarto-

zása, valamint köztartozása;
b) az esedékes bevallási és befizetési kötelezett-

ségeit maradéktalanul teljesíti (erről a KOMA-
nyomtatvány beadásakor nyilatkozni kell);

c) nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszer-
törlési, illetve felszámolási eljárás alatt;

d) ha csoportos adóalany tagja, akkor a csopor-
tos adóalanynak nincs áfa- vagy társaságiadó-
tartozása;

e) adó megfizetésre kötelezettként (pl. jogutód, 
örökös) nincs lejárt esedékességű tartozása.

Az egyéni vállalkozók és az adószámos magán-
személyek szabadon dönthetnek arról, hogy az 
adatbázisban adószámmal, adóazonosítójellel 
vagy esetleg mindkét azonosítószámmal szere-
pelnek.

A felvételi kérelmet a hónap utolsó napjáig 
kell beadni a következő hó 10-ei szerepléshez. 

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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Az adózó nem kap külön értesítést arról, hogy 
bekerült az adatbázisba.

A törlés és a felvételi kérelem elutasításának 
esetei:

1. Ha a felvételi kérelem benyújtási hónapjának 
utolsó napján az adózó a felvételhez előírt 
valamely feltételnek nem felel meg, a kérelem 
benyújtójának tárhelyére a NAV hiánypótlásra 
felszólító végzést küld. A végzésben szereplő 
hiányosságokat 10 napon belül lehet pótolni. 
Abban az esetben, ha az adózó határidőn belül 
rendezi a végzésben szereplő hiányosságokat, 
és a hónap utolsó napján is megfelel a felvételi 
követelményeknek, akkor a következő hónap 
10-én felvételt nyer az adatbázisba. Ha a kitű-
zött határidőn belül a feltételeket nem teljesíti, 
akkor a NAV elutasító határozat hoz.

2. Ha az adózó már szerepel a KOMÁ-ban és a 
NAV a hónap utolsó napján megállapítja, hogy 
már nem felel meg az előírt feltételek valame-
lyikének, akkor az adózót az adatbázisból törli. 
A törlésről értesítést küld, ebben szerepel a 
kizárás oka.

3. Ha az adózó a törlésről szóló értesítőben sze-
replő hiányosságok fennállását vitatja, az érte-
sítés kézhezvételétől számított 8 napon belül 
észrevételt tehet. Az adózói észrevételben fog-
laltakat a NAV 8 napon belül kivizsgálja. Ha a 
vizsgálat alapján megállapítható, hogy az 
adózó a feltételeknek megfelel, akkor a NAV 
az adózót haladéktalanul visszaveszi az adat-
bázisba.

4. Ha az adózó az észrevétel alapján sem kerül-
het vissza a KOMA-ba, a NAV elutasító határo-
zatot hoz.

5. Az elutasító határozat ellen a határozat átvé-
telétől számított 8 napon belül fellebbezést 
lehet benyújtani, amit a NAV 8 napon belül 
elbírál. A fellebbezés illetéke 5.000 forint.

Törlés után az új felvétel új KOMA-nyomtatvány 
benyújtásával kezdeményezhető.

A köztartozásmentes adózói adatbázis a 
következő linken érhető el: https://nav.gov.hu/
adatbazisok/koztartozasmentes. Az oldalon 
választhatunk egyszerű lekérdezés és csoportos 
adószám-lekérdezés között.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő
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