FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA)
Az adózók köztartozásmentes
adatbázisára
vonatkozó
rendelkezéseket
az
adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Art.)
szabályozza.

Kis Gábor
„Az adóhivatal a
jövőben előzetes
értesítést küld
azoknak, akik
jelenleg szerepelnek
az adatbázisban, de a
hónap utolsó
hetében végzett
előzetes vizsgálat
szerint valamit
elmulasztottak. A
hónap utolsó napja
előtt küldött
értesítés lehetőséget
ad arra, hogy még
időben
intézkedhessenek és
pótolják a
mulasztást,
elkerülve ezzel az
adatbázisból
történő kizárást.”

A
köztartozásmentes
adózói
adatbázisba történő felvétel iránti
kérelem kizárólag elektronikus
úton nyújtható be a KOMA
elnevezésű
nyomtatvány
használatával.
A
köztartozásmentes adózói adatAz adatbázisban történő szereplés bázisban való szerepelés a
előnyei:
tartozásmentesség igazolásaként
elfogadható,
minden
olyan
• a
kérelem
benyújtása esetben, ahol a jogszabály
adóigazolás benyújtását írja elő.
illetékmentes;
•

helyettesítheti
a
tartozásmentességről szóló
nemleges adóigazolásokat
(társasági adó felajánlás
során is);

•

az üzleti partnerek felé
igazolhatja a pénzügyi
megbízhatóságot;

•

az adatbázis nyilvános,
bárki számára elérhető
előzetes azonosítási eljárás
nélkül;

•

különböző mentességeket
biztosíthat
(például
EKAER-ben érintetteknek
nem kell adóbiztosítékot
fizetni).
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A NAV az adatbázisban történő
szereplés feltételeit minden hónap
utolsó napján fennálló állapot
szerint vizsgálja, és az eredmény
alapján a tárgyhónapot követő
hónap 10-ig frissíti adatbázisát.
Az adóhivatal a jövőben előzetes
értesítést küld azoknak, akik
jelenleg
szerepelnek
az
adatbázisban, de a hónap utolsó
hetében végzett előzetes vizsgálat
szerint valamit elmulasztottak. A
hónap utolsó napja előtt küldött
értesítés lehetőséget ad arra, hogy
még időben intézkedhessenek és
pótolják a mulasztást, elkerülve
ezzel az adatbázisból történő
kizárást.
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Az értesítést megalapozó vizsgálat pillanatnyi
időállapot szerinti adatokon alapul, ezért ha az
adózó a mulasztását időközben már rendezte,
például tartozását befizette, bevallását
benyújtotta, akkor az előzetes értesítéssel
kapcsolatban további teendője nincs.
Az előzetes értesítéssel a NAV az adatbázisban
már szereplő adózókat segíti azzal, hogy a
rendelkezésére álló adatok szerint előre
felhívja a figyelmet az esetleges kizárásra.
Az adatbázisban történő további szereplésért
az adózónak az előzetes értesítésben megjelölt
hiányosság(ok)
pótlását,
valamint
a
tárgyhónapban esedékes további teendőket a
hónap utolsó napjáig kell elvégeznie.
A köztartozásmentes adózói adatbázis az
adóhivatal honlapján lekérdezhető.
A jogszabály alapján a köztartozásmentes
adózói adatbázisban kizárólag az az adózó
szerepeltethető,
aki/amely
együttesen
megfelel az alábbi feltételeknek:

A közzétételt megelőző hónap utolsó napján
• nincs az állami adó- és vámhatóságnál
és vámhatóságnál nyilvántartott nettó
adótartozása, valamint köztartozása;
• nincs
behajthatatlanság
címén
nyilvántartott, és el nem évült
tartozása;
• nyilatkozata alapján az esedékes
bevallási
és
befizetési
kötelezettségének
maradéktalanul
eleget tesz-vagy tett;
• nem áll csődeljárás, végelszámolás,
kényszertörlési, illetve felszámolási
eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a
csoportos adóalanynak nincs általános
forgalmi adó, vagy társasági adó
tartozása;
• adó megfizetésére kötelezettként nincs
tartozása.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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