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A köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA) a NAV által vezetett közhiteles nyilvántartás1,
a benne szereplő adózók köztartozásmentesnek minősülnek.
Ebben az információs füzetben a KOMA-val kapcsolatos főbb tudnivalókat ismertetjük:
1. Az adatbázisba történő felvétel előnyei
2. A felvétel kérelmezése
3. A felvétel feltételei
4. Felvétel, elutasítás, törlés
5. Elérhetőség
6. Közhitelesség

1. Az adatbázisba történő felvétel előnyei
Ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja elő, az adatbázisban szerepelés a
tartozásmentességet igazolja2, és a felhasználó döntésétől függően más esetben is
helyettesítheti az adóhatósági igazolást.
A KOMA-ban szereplés további előnye, hogy:
• a kérelem benyújtása illetékmentes3;
• az üzleti partnerek felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot;
• az adatbázis bárki számára elérhető előzetes azonosítási eljárás nélkül;
• az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKAER) érintettek
számára különböző mentességeket biztosíthat;
• a közzétett adatok folyamatosan, minden hónap 10. napján frissülnek, így az adózó a
nyilvántartásunk szerinti aktuális adatokkal szerepel az adatbázisban.

2. A felvétel kérelmezése
A felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.4
A KOMA nyomtatványt kell kitölteni hozzá, amely letölthető a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) található Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt.
Az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján
adószámmal és adóazonosító jellel is szerepelhetnek a KOMA-ban.
Mindkét azonosítóval akkor lehet szerepelni az adatbázisban, ha a felvételt külön
nyomtatványon, mind az adószámra, mind az adóazonosító jelre kérelmezik.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 125. §.
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés (a
továbbiakban: Adóig. vhr.).
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Ha az adózó adószámmal és adóazonosító jellel is szerepel az adatbázisban mindkettőre
lekérdezhető, és ha az adószáma megszűnik, az adóazonosító jellel továbbra is a KOMA-ban
marad.
Az adózónak a KOMA nyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a KOMA közzétételét
megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tesz, vagy tett.
A KOMA nyomtatványon a kérelem visszavonása és a törlés is kezdeményezhető.

3. A felvétel feltételei
A KOMA-ban kizárólag az az adózó lehet, aki/amely a közzétételt megelőző hónap utolsó
napján az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
•
•
•
•
•
•

nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tesz vagy tett;
nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportos általános forgalmi
adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
csoportos társasági adóalanyiság esetén a csoportos társasági adóalanynak nincs
társasági adó tartozása;
adó megfizetésére kötelezettként nincs lejárt esedékességű tartozása.5

4. Felvétel, elutasítás, törlés6
Az adózó a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján kerül a KOMA-ba.
Az adott hónap 10. napján közzétett adatbázisban kizárólag az az adózó szerepel, aki a
felvételi kérelmet (KOMA nyomtatványt) a megelőző hónap utolsó napjáig benyújtotta.
Ha az adózó a KOMA-ba kerül, erről külön értesítést nem kap.
A KOMA-ba felvett adózó mindaddig szerepelhet az adatbázisban, amíg a feltételeknek
megfelel.
•

Ha a felvételi kérelem benyújtásakor, a közzétételt megalapozó vizsgálat során
kiderül, hogy az adózó a felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, a kérelem
benyújtójának tárhelyére hiánypótlásra felszólító végzést küld a NAV, 10 napos határidő
tűzésével. A végzésben a hiányosság is szerepel.
Ha az adózó határidőn belül teljesíti a végzésben megjelölt feltételt, a teljesítés hónapját
követő hónap 10. napjáig felvételt nyer.
Ha az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt feltételeket nem
teljesíti, a NAV elutasító határozat hoz.
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•

Ha a KOMA-ban már szereplő esetében a NAV az aktuális vizsgálat során megállapítja,
hogy már nem felel meg az előírt feltételek valamelyikének, akkor az adózót az
adatbázisból törli. A törlésről szóló értesítő levélben szerepel, hogy mi eredményezte a
kizárást.

•

Ha az adózó vitatja a törlést, észrevételt tehet, az értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül. Az adózói észrevételben foglaltakat a NAV 8 napon belül vizsgálja ki. Ha az
észrevételben foglaltak alapján megállapítható, hogy az adózó a KOMA-ba való felvétel
feltételeinek megfelel, pótlólag felvétel nyer.

•

Ha az adózó az észrevétel alapján sem kerülhet vissza a KOMA-ba, a NAV elutasító
határozatot hoz.

Törlést követően a felvétel új kérelem (KOMA nyomtatvány) benyújtásával kezdeményezhető.

5. Elérhetőség
A KOMA a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), az Adatbázisok/Köztartozásmentes adózók
menüpont alatt kérdezhető le.
A honlapon egyszerű és csoportos lekérdezésre is lehetőség van. Az egyszerű lekérdezés egyegy adózó adóazonosító számának (adószám, adóazonosító jel) vagy megnevezésének
begépelésével indítható. A csoportos lekérdezést több adózó adatait tartalmazó állomány
betöltésével lehet végrehajtani.

6. Közhitelesség
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell
• a KOMA-ba bejegyzett adatról, hogy az helytálló,
• a törölt adatról, hogy az nem áll fenn,
• annak a jóhiszeműségét, aki a KOMA-ban szereplő adatokban bízva szerez jogot .7
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