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Egyszerű lekérdezés

 Információ

Köztartozásmentes adózók egyszerű lekérdezése
A KOMA-nyomtatvány benyújtásával lehet jelentkezni a NAV honlapján megjelenő köztartozásmentes adózói
adatbázisba.

37. számú információs füzet Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról.

Tájékoztatás a közzétett adatok közhitelességéről.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban az az adózó szerepelhet, aki/amely a közzétételt megelőző hónap
utolsó napján a következő feltételeknek megfelel [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §]:

• nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

• az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti (erről a KOMA-nyomtatvány
beadásakor nyilatkozni kell);

• nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;

• ha csoportos adóalany tagja, akkor a csoportos adóalanynak nincs áfa- vagy társaságiadó-tartozása;

• adó megfizetésre kötelezettként nincs lejárt esedékességű tartozása.

Azoknak az adózóknak, akik/amelyek az adatbázisban szerepelnek, nem kell "nullás" igazolást bemutatniuk, ha az
igazolás bemutatását egyébként jogszabály írja elő, továbbá - igazolás helyett - bármely felhasználó elfogadhatja
azt [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. �XII. 28.� Korm. rendelet 24. § �3� bekezdése].

Az egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek szabadon dönthetnek arról, hogy az adatbázisban
adószámmal, adóazonosítójellel vagy esetleg mindkét azonosítószámmal szerepelnek.

Szűrőfeltételek megadása:

Az adatbázis utolsó frissítésének dátuma: 2022.12.12.

Figyelem, a KOMA adatbázis minden hónap 10-én frissül és 11-től érvényes,
így 1-jétől 10-ig az adott havi adatbázis adatai NEM elérhetőek!

A találatok maximum 8 oldalon jelennek meg, kérjük próbálja meg ennek
megfelelően szűkíteni a keresési feltételt.

A találati lista az oszlopnevekre kattintva sorrendezhető.
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Magánszemélyek

Teljes tartalom

https://nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/adatbazisok
https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/koma
https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022/37._informacios_fuzet_-_Koztartozasmentes_adozoi_adatbazis_KOMA_
https://nav.gov.hu/adatbazisok/adatbleker/tajekoztatas_a_kozzetett_adatok_kozhitelessegerol
https://nav.gov.hu/
https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes


Azonosító* Név (elnevezés) Képernyőn max.
sorok száma

Év.hónap*

reCAPTCHA
Nem vagyok robot

Adatvédelem  - Általános Szerződési Feltételek

* 10 jegyű adóazonosító jel, vagy az adószám első 8 jegye

Találatok száma: 1

Adószám/adóazonosító Név (elnevezés) Év-hó

18130229-2-42 Pest Megyei Kézilabda Szövetség 2022. december





Lekérdezés Szűrők törlése

Lapok: 1

Kapcsolatfelvétel

Archív oldalak

További honlapok

Adatvédelmi tájékoztató

Impresszum

Közadatkereső

Oldaltérkép

 Elérhetőségek

A honlapon szereplő információk változatlan tartalommal és formában szabadon terjeszthetők.

2022 © A Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalai szerzői jogvédelem alatt állnak.

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/
https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/kapcsolatok
https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
https://nav.gov.hu/footer-tartalmak/tovabbi_honlapok
https://nav.gov.hu/footer-tartalmak/adatvedelem
https://nav.gov.hu/footer-tartalmak/impresszum
http://www.kozadattar.hu/
https://nav.gov.hu/oldalak/honlapterkep



