FATCA TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfeleink!
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a következőkről tájékoztatja Önöket:
A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai
Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse, és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok
hozamát megadóztathassa. A törvény a pénzügyi intézmények számára meghatározott számlák
vonatkozásában jelentéstételi kötelezettséget vezetett be.
A szabályozás elősegíti a nemzetközi adózási megfelelés javítását, a kettős adóztatás elkerülését és az
adóztatás kijátszásának megakadályozását, hatékony infrastruktúrára épülő automatikus és kölcsönös adóügyi
információcsere útján, továbbá koordinálja a magyar pénzügyi intézmények jelentéstételi kötelezettségeit, és az
egyesült államokbeli adózási jelentéstételi kötelezettségeket a kettős jelentéstétel elkerülése érdekében.
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás
végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (a továbbiakban: FATCA törvény) került
kihirdetésre.
A megállapodás alapján a magyar pénzügyi intézmények által kezelt, egyesült államokbeli illetőségű személyek
által birtokolt, illetve az egyesült államokbeli pénzügyi intézmények által kezelt, magyar illetőségű személyek
által birtokolt számlákról az említett országok között a megállapodásban foglalt titoktartási és egyéb védelmi
előírások betartásával információcsere történik.
A FATCA törvény azonosítási, továbbá jelentéstételi kötelezettséget vezetett be a magyar pénzügyi
intézmények számára Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint rajta keresztül az Egyesült Államok
Adóhatósága, az Internal Revenue Services (IRS) felé. Az azonosítási és jelentéstételi kötelezettség egyrészt
azon személyekre (természetes személyekre, és jogalanyokra) vonatkozik, amelyek úgynevezett Meghatározott
Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek, és a FATCA törvény alá tartozó számla tulajdonosai, másrészt
azon nem egyesült államokbeli jogalanyok (pl. jogi személyek, egyéb szervezetek) számláira, amelyek bármely
ellenőrző személye (tényleges tulajdonosa) úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek
minősül.
A FATCA törvény alapján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. is köteles az általa vezetett számlák
tulajdonosainak adóilletőségére irányuló vizsgálatot elvégezni. a Bankot a törvényben meghatározott esetekben
jelentéstételi kötelezettség is terheli.
A FATCA törvény szerint:
•

Számlával már rendelkező ügyfeleinket (tulajdonos, társtulajdonos) át kell világítanunk abból a
szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetőleg az IRS felé. E célból bizonyos ügyfeleink
megkeresése is szükségessé válhat.

Azon ügyfeleinket, akik
•
•

új számlát kívánnak nyitni, vagy
adatot kívánnak módosítani

szintén át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetve az IRS felé.
Azon ügyfeleink esetében, akik 2014. június 30-án élő Pénzügyi Számla (pl. bankszámla, letétkezelői számla)
tulajdonosai a Banknál, a korábban már megadott adatok áttekintése történik meg, és csak bizonyos esetekben
szükséges külön nyilatkozni az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
Új számlát nyitni, vagy adatot módosítani kívánó ügyfeleinktől a számlanyitási dokumentáció részeként
nyilatkozatot kérünk az amerikai illetőséggel kapcsolatban.

Magánszemély akkor minősül „Egyesült Államokbeli Személynek”, ha
•
•

az Egyesült Államok állampolgára (akkor is, ha kettős állampolgár), vagy
az Egyesült Államokban belföldi illetőségű (pl. zöldkártyája van, ebben az évben 31 napot és az utolsó
3 évben – korrigálás után – 183 napot töltött az Egyesült Államokban).

Jogalany (jogi személy, egyéb szervezet, intézmény, vállalat stb.) akkor minősül Egyesült Államokbeli
Személynek, ha
•
•
•

az Egyesült Államok területén alapították,
az Egyesült Államok (vagy egyik állama) jogszabályai alapján alakult, vagy
bizonyos, a FATCA törvény alapján egyesült államokbeli ellenőrzés alatt álló trustok.

A „Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy” egy Egyesült Államokbeli Személy, kivéve:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

az a vállalat, amelynek a részvényeivel egy vagy több szabályozott értékpapírpiacon rendszeresen
kereskednek (pl. tőzsdén jegyzett vállalat);
bármely vállalat, amely ugyanannak, az Egyesült Államok Adókódexének 1471(e)(2) szakaszában
meghatározott, kibővített kapcsolt csoportnak a tagja, olyan vállalatként, ahogyan azt az előző pont
leírja; (pl. tőzsdén jegyzett vállalat leányvállalata)
az Egyesült Államok, vagy annak bármely teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
az Egyesült Államok bármely állama, az Egyesült Államok bármely Függő Területe (Amerikai Szamoa,
Északi-Mariana Szigetek Nemzetközössége, Guam, Puerto Rico Nemzetközössége, Egyesült
Államokbeli Virgin-szigetek), az előzőek bármely politikai alegysége (pl. város), az előzőek közül
egyiknek vagy többnek a teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
bármely szervezet, amely az Egyesült Államok Adókódexének 501(a) szakasza alapján az
adókötelezettség alól mentesül vagy bármely az Egyesült Államok Adókódexének 7701(a)(37)
szakaszában meghatározott egyéni nyugdíj terv;
bármely az Egyesült Államok Adókódexének 581. szakaszában meghatározott hitelintézet;
bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 856. szakaszában meghatározott ingatlanbefektetési
trust;
bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 851. szakaszában meghatározott szabályozott
befektetési vállalat, vagy bármely olyan jogalany, amely az 1940-es A Befektetési Vállalatokról szóló
törvény (15 U.S.C. 80a-64) értelmében az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél
nyilvántartásban szerepel;
bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 584(a) szakaszában meghatározott közös trust alap;
bármely trust, amely az Egyesült Államok Adókódexének 664(c) szakasza értelmében az
adókötelezettség alól mentesül, vagy amelyet az Egyesült Államok Adókódexének 4947(a)(1) szakasza
meghatároz;
bármely olyan értékpapírral, áruval vagy derivatív pénzügyi eszközzel (beleértve a kamat SWAP és
deviza SWAP ügyleteket, határidős, forward és opciós ügyleteket) kereskedő személy, akit az Egyesült
Államok vagy bármely államának jogszabályai szerint ilyen címen tartanak nyilván;
az Egyesült Államok Adókódexének 6045(c) szakaszában meghatározott bróker, vagy
bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 403(b) vagy 457(g) szakaszában meghatározott terv alá
eső adómentes trust.

A FATCA törvény alapján a Banknak jelentenie kell:
•
•
•

az Egyesült Államokbeli Személyek számláit (a törvényben meghatározott kivételekkel),
a nem együttműködő számlatulajdonosok számláit (azon ügyfelek számláit, akik nem adják meg a
szükséges információkat ahhoz, hogy megállapítható legyen a FATCA törvény szerinti illetőségük), és
a Nem Résztvevő Pénzügyi Intézményeknek (amelyek nem tartják be a FATCA szabályait) fizetett
összegeket.

A következő adatokat kell jelenteni:
•

a Számlatulajdonos neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója (TIN)

•

•
•
•

•
•

amennyiben a számlatulajdonos nem Egyesült Államokbeli Jogalany, de rendelkezik legalább egy
Meghatározott Egyesült Államokbeli ellenőrzést gyakorló személlyel, akkor a Jogalany és minden egyes
Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy ellenőrzést gyakorló személy neve, címe, egyesült
államokbeli adóazonosítója (ha van)
a Számla száma
a Számla egyenlege vagy értéke (időszak végén vagy zárás előtt)
letétkezelői számla esetében a teljes bruttó kamat összege, a teljes bruttó osztalék összege, és a
számlán birtokolt eszközök vonatkozásában keletkező teljes bruttó egyéb bevétel összege, amely
minden esetben befizetésre vagy jóváírásra került a számlán (vagy a számlával összefüggésben), és a
vagyoneladásból vagy azzal kapcsolatban a tartozások rendezéséből származó teljes bruttó bevétel,
amely a számlán befizetésre vagy jóváírásra kerül, és amelynek tekintetében a Bank letétkezelőként,
brókerként, meghatalmazottként vagy más módon a Számlatulajdonos ügynökeként működött közre
betéti számla esetén a jóváírt vagy fizetett kamat teljes bruttó összege
egyéb számlák esetében a Számlatulajdonos részére történt kifizetés vagy jóváírás bruttó összege,
ahol a Bank a kötelezett vagy az adós.

Ha a FATCA törvény előírja a nyilatkoztatási kötelezettséget, ügyfelünket felkérjük nyilatkozat megtételére. A
rendelkezésre álló információk alapján (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további
dokumentumokat is kérhet a Bank.
2014. július 1-jét követően amennyiben valamely ügyfelünk nem tesz nyilatkozatot, vagy nem nyújtja be a kért
dokumentumokat, akkor ezen ügyfelünk, illetve számlája (számlái) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (valamint
ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az IRS felé) jelentésre kerül. Azonban ezen ügyfeleink is
tájékoztatást kapnak a törvény alapján fennálló nyilatkozattételi kötelezettségről, valamint bármikor megtehetik
nyilatkozatukat.
Nyilatkozat tételére személyesen, bankfiókjainkban van lehetőség.
Az együttműködési kötelezettségnek megfelelően a Bank regisztrálása megtörtént az IRS-nél és ez alapján,
mint FATCA együttműködő pénzügyi intézmény GIIN (Global Intermediary Identification Number - globális
pénzintézeti azonosító szám) számmal rendelkezünk.
A NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. GIIN azonosítója: MXLT64.99999.SL.348

Köszönjük Ügyfeleink együttműködését a FATCA szabályozás végrehajtásában.

Tisztelettel: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

