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Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról. 
 

Tisztelt Adózó! 

Jelen tájékoztató füzet segítségével kívánjuk megismertetni Önnel a köztartozásmentes adózói 

adatbázist. 

 

2013. január 1-jétől a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés ténye  

általánosan elfogadható a nemleges adó-, illetve együttes adóigazolás bemutatása helyett. 

 

A köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos ügyek intézését egy 

nyomtatványon intézheti.  

 

Az új KOMA elnevezésű nyomtatványgarnitúra részei: 

 KÉRELEM – az adatbázisba történő jelentkezéshez,  

 KÉRELEM VISSZAVONÁSA – a jelentkezés visszavonásához,  

 TÖRLÉSI KÉRELEM – az adatbázisból történő törlés kéréséhez,  

 FELLEBBEZÉS – az adatbázisból való törlésről szóló határozat ellen. 

Kérelmek benyújtási módja: 

Az adatbázissal kapcsolatos ügyek intézésére – kivéve a fellebbezést – kizárólag 

elektronikusan van mód. 

 

Felvétel feltételei: 

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel feltételeit az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja határozza meg. Ez alapján 

a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó 

nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat 

tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint  

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál  és  

vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;  

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;  

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes 

bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;  

d) adószámát nem függesztették fel;  

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;  

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi 

adótartozása;  

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek. 
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Az adatbázisba történő szereplés előnyei: 

 a kérelem benyújtása illetékmentes, 

 általánosan helyettesíti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adó 

igazolásokat az Art. 85/A.§ (7) bekezdés alapján, 

 üzleti partnerei felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot, 

 az adatbázis nyilvános, bárki számára, előzetes azonosítási eljárás nélkül a nav.gov.hu 

honlapról elérhető 

 az adatbázis adatai folyamatosan, minden hónap 10-én frissülnek, így Ön, illetve 

szervezete minden esetben a nyilvántartásunkban szereplő aktuális adatokkal 

szerepel. 

Az adatbázis megtekinthető a nav.gov.hu honlapon: 

(jobb oldal Adatbázisok – Köztartozásmentes adózók – Egyszerű, vagy csoportos lekérdezés) 
 

Szűrőfeltételek megadása:  

 *Azonosító Megnevezés Év, hó megadása 

 

  

                                                  
                                            

 

A képernyő egy lapján megjelenítendő sorok maximális száma:    

     

* - Magánszemélyeknél adóazonosító jel, egyéb esetben az adószám 1-8 jegye 
 

A kitöltést (lekérdezést) animációs segédlet is segíti. A lekérdezést azonosítás nélkül, az 

adószám/adóazonosító jel, illetve az adózó megnevezésének begépelésével indíthatjuk. 

 

Eljárási szabályok 

 

Az Art. 36/B. §-ának (1) bekezdése alapján az állami adóhatóság az adózó erre irányuló 

kérelme alapján, a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az 

adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha az adóhatóság vizsgálata alapján az adózó 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez e törvényben előírt feltételeket 

teljesíti. 

 

Az adózó külön nyilatkozik arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázis közzétételét 

megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tesz/tett. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő felvétel minősül. 

 

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag 

elektronikus úton nyújtható be, az erre a célra rendszeresített elnevezésű KOMA 

nyomtatványon. 

 

A kérelem benyújtása az Itv. 33. § (2) bekezdés 23. pontja alapján illetékmentes. 

 

Ha az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely 

feltételnek nem felel meg, az állami adóhatóság az adózót 10 napos határidő tűzésével 

hiánypótlásra hívja fel, a határidő eredménytelen leteltét követően a kérelmet elutasító 

határozatot hoz. Amennyiben az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban 
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megjelölt feltételeknek eleget tesz, az állami adóhatóság az adózót a feltételek teljesítésének 

hónapját követő hónap 10. napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi. A 

hiánypótlásban, illetőleg az elsőfokú határozatban az állami adóhatóság feltünteti azt, hogy az 

adózó mely feltételeknek – ideértve a tartozások összegszerűségét is – nem felelt meg.  

 

Természetesen az elutasító határozat jogerőre emelkedése után, amennyiben az abban közölt 

hiányosságok már nem állnak fenn, lehetőség van újabb kérelem benyújtására. 

 

Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

történő felvételhez valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz arról, hogy az adatbázis közzétételét 

megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tesz/tett, akkor az Art. 172. § (1) bekezdése alapján a magánszemély 

200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

 

Az adóhatóság a köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti. 

Az adott havi frissítésben azon adózók adatai szerepelhetnek, akik a megelőző hónap utolsó 

napjáig benyújtották erre vonatkozó kérelmeiket a KOMA nyomtatvány KÉRELEM lapján, 

illetve az adatbázisban már szerepeltek és a KOMA nyomtatvány TÖRLÉSI KÉRELEM 

lapján nem kérték törlésüket, valamint a jogszabályi követelményeknek továbbra is 

megfelelnek. 

 

Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az adózó a 

feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes adózói 

adatbázisból törli, amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti. 

 

Ezt követően a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt 

benyújtásával kérhető. 

 
 


