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Ügyféltájékoztató CRS nyilatkozatról

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 2014/107/EU Irányelv nemzetközi közigazgatási
együttműködést, automatikus információcserét hozott létre az egyezményben résztvevő
országok (az Európai Unió tagállamai, illetve az együttműködéshez csatlakozott más
államok)
között.
Az EU irányelvet a magyar jogalkotás a következő jogszabályokkal illesztette be a magyar
jogrendszerbe: a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló,
illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC.
törvény, valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXCII. törvény (a CRS szabályozás).
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank)
• a CRS szabályozás
valamint
•

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.)

•

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Bszt.)

rendelkezéseinek megfelelően ügyfelei tekintetében adóilletőség-vizsgálat lefolytatására
kötelezett.
Az adóilletőség-vizsgálat lefolytatása érdekében valamennyi ügyfél, aki 2016. január 1-jén,
illetve ezt követően létesít szerződéses kapcsolatot a Bankkal, köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy – természetes személy esetén ő maga, jogi személy, illetve szervezet (a
továbbiakban: vállalati ügyfél) esetén a vállalati ügyfél maga (illetve bizonyos, a vonatkozó
jogszabályban meghatározott esetekben a vállalati ügyfél tényleges tulajdonosa) – mely
állam(ok) adóalanya.
Azon ügyfelek esetében, amelyek 2016. január 1-jét megelőzően már szerződéses
kapcsolatban álltak a Bankkal, és a Bank által elvégzett adóilletőség-vizsgálat eredménye
alapján feltételezhető, hogy az együttműködésben résztvevő valamely tagállam(ok)
adóalanyai, a Bank írásbeli megkeresése alapján kötelesek írásban nyilatkozni az adóügyi
illetőségük tekintetében. Amennyiben az ügyfél nyilatkozata alapján az együttműködésben
résztvevő tagállam(ok) adóalanyának minősül, vagy a Bank által elvégzett adóilletőségvizsgálat eredménye alapján feltételezhető, hogy az együttműködésben résztvevő
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tagállam(ok) adóalanya, ebben az esetben az ügyfél köteles a Bank rendelkezésére
bocsátani (írásban) az adószámát, adóazonosító jelét, illetve az ennek megfelelő
azonosításra szolgáló számot (ilyen hiányában annak funkcionális megfelelőjét).
A vonatkozó jogszabály alapján a Bank köteles az együttműködésben részt vevő tagállamban
adóilletőséggel rendelkező személyekre vonatkozó, előre meghatározott adatokat
rendszeresen a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal közölni, aki ezen adatokat továbbítja az
illetékes adóhatóságok számára.
A Bank első alkalommal a 2016-os adóévre vonatkozóan 2017. június 30-ig köteles adatot
szolgáltatni a magyar adóhatóság felé az érintett pénzügyi számlák tekintetében az
adóilletőség-vizsgálat eredményeként megállapított, CRS szabályozásban résztvevő
valamennyi olyan államról, amely akár az ügyfél nyilatkozatában szerepel, akár a Bank
nyilvántartásaiban rögzített, vagy nyilvánosan hozzáférhető adatok vizsgálatával került
megállapításra.
A Bank a vonatkozó jogszabály alapján a jelentésre kerülő ügyfelek vonatkozásában az
alábbi adatokat köteles továbbítani a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé:
I.
1.) magánszemély esetében a számla tulajdonosának
a. neve,
b. lakcíme,
c. az adóilletősége szerinti tagállama vagy más állama,
d. adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik),
e. születési helye és ideje;
2.) jogi személy esetében
a. a jogi személy neve,
b. címe,
c. adóilletőség szerinti tagállam vagy más állam vagy más, joghatósággal rendelkező terület
d. adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik),
e. bizonyos, a jogszabály által meghatározott esetekben a tényleges tulajdonos
- neve,
- lakcíme,
- az adóilletősége szerinti tagállam vagy más állam,
- adóazonosító szám (ha ilyennel rendelkezik),
- születési helye és ideje
- az ellenőrzést gyakorló személy típusa (amennyiben az információ rendelkezésre áll)
II. A számla száma (ennek hiányában azzal egyenértékű azonosító);
III. A Bank neve és azonosító száma (ha van);
IV. A számla egyenlege vagy értéke (Visszavásárlási értékkel rendelkező Biztosítási
szerződés vagy Járadékbiztosítási Szerződés esetén, ideértve a készpénz-egyenértéket
vagy Visszavásárlási értéket) az adóév végén, illetve ha a számlát évközben lezárták, a
számla lezárását megelőző napon; ez esetben jelentendő a számla lezárásának ténye is.
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V. Letétkezelői Számla esetében:
a) a kamat és az osztalék bruttó összege, valamint a számlán tartott eszközökhöz
kapcsolódóan keletkező, az adóévben a számlára (vagy a számlához kapcsolódóan)
befizetett vagy azon jóváírt egyéb bevétel bruttó összege, valamint
b) a pénzügyi eszközök értékesítéséből vagy visszaváltásából származó, az adóévben a
számlára befizetett vagy azon jóváírt bruttó bevétel, amely tekintetében a Bank
letétkezelőként, befektetési vállalkozásként, meghatalmazottként vagy egyéb módon a
Számlatulajdonos megbízottjaként működött közre.
VI. Betéti Számla esetében az adóévben a számlára befizetett vagy azon jóváírt kamat bruttó
összege;
VII. az V. és VI. pontban nem szereplő számláknál az adóévben a Számlatulajdonos részére
a számlával kapcsolatban kifizetett vagy jóváírt bruttó összeg, amelynek a Bank a kötelezettje
vagy adósa, ideértve az adóévben a visszaváltásokból származó, a Számlatulajdonos
részére teljesített kifizetések összevont összegét.
A szolgáltatott információnak tartalmaznia kell az egyes kifizetések pénznemét.
A Bank adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége nem vonatkozik azokra az
ügyfelekre, amelyek CRS szabályozás szerinti státusza a következő:
Pénzügyi Intézmény
Kormányzati Jogalany
Nemzetközi Szervezet
Nyilvánosan működő részvénytársaság
Nyilvánosan működő részvénytársaság Kapcsolt Jogalanya
A Bank az adatszolgáltatás tényéről írásban tájékoztatja az Ügyfelet az adóhatóság felé
történő adatszolgáltatást követő 30 napon belül.
Az adóhatóság az automatikus információcsere keretében minden év szeptember 30-ig közli
a CRS szabályozásban résztvevő állam adóhatóságával a CRS szabályozásban érintett
pénzügyi számlákra vonatkozó információkat. Az információcsere keretében az
adóhatóságok a következő információkat osztják meg egymással: számlatulajdonos
azonosító adatai, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), számla száma, egyenlege
és a CRS szabályozásban felsorolt további adatok; így Passzív Nem Pénzügyi Jogalany
esetén
a
tényleges
tulajdonos(ok)
CRS
szerinti
adóilletősége.
Köszönjük ügyfeleink együttműködését a CRS szabályozás végrehajtásában.
Tisztelettel: NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
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Melléklet: CRS résztvevő országok listája 2019. 01. 01-től
1. Albánia
2. Andorra
3. Anguilla
4. Antigua és Barbuda
5. Argentína
6. Aruba
7. Ausztrália
8. Ausztria
9. Azerbajdzsán
10. Bahama-szigetek
11. Bahrein
12. Barbados
13. Belgium
14. Belize
15. Bermuda
16. Brazília
17. Brit Virgin-szigetek
18. Bulgária
19. Chile
20. Ciprus
21. Cook-szigetek
22. Costa Rica
23. Curaçao
24. Csehország
25. Dánia
26. Dél-Afrika
27. Egyesült
Arab
Emírségek
28. Egyesült Királyság
29. Észtország
30. Feröer-szigetek
31. Finnország
32. Franciaország
és
annak
következő
tengerentúli területei:
- Francia Guyana,
- Guadeloupe,
- Martinique,
- Mayotte,
- Réunion és
- Saint-Barthélemy
33. Ghána
34. Gibraltár
35. Görögország
36. Grenada
37. Grönland
38. Guernsey
39. Hollandia és annak
következő területei:

Bonaire,
Sint
Eustatius és Saba
40. Hongkong
41. Horvátország
42. India
43. Indonézia
44. Írország
45. Izland
46. Izrael
47. Japán
48. Jersey
49. Kajmán-szigetek
50. Kanada
51. Katar
52. Kazahsztán
53. Kína
54. Kolumbia
55. Korea
56. Kuvait
57. Lengyelország
58. Lettország
59. Libanon
60. Libéria
61. Liechtenstein
62. Litvánia
63. Luxemburg
64. Makaó
65. Malajzia
66. Málta
67. Man-sziget
68. Marshall-szigetek
69. Mauritius
70. Mexikó
71. Monaco
72. Montserrat
73. Nauru
74. Németország
75. Nigéria
76. Niue
77. Norvégia
78. Olaszország
79. Orosz Föderáció
80. Pakisztán
81. Portugália
82. Románia
83. Saint Kitts és Nevis
84. Saint Lucia
85. Saint Vincent és a
Grenadine-szigetek

86. Samoa
87. San Marino
88. Seychelle-szigetek
89. Sint Maarten
90. Spanyolország
91. Svájc
92. Svédország
93. Szaúd-Arábia
94. Szingapúr
95. Szlovák Köztársaság
96. Szlovénia
97. Törökország
98. Turks
és
Caicosszigetek
99. Új-Zéland
100. Marshall-szigetek
101. Mauritius
102. Mexikó
103. Monaco
104. Montserrat
105. Nauru
106. Németország
107. Niue
108. Norvégia
109. Olaszország
110. Orosz Föderáció
111. Panama
112. Portugália
113. Románia
114. Saint Kitts és Nevis
115. Saint Lucia
116. Saint Vincent és a
Grenadine-szigetek
117. Samoa
118. San Marino
119. Seychelle-szigetek
120. Sint Maarten
121. Spanyolország
122. Svájc
123. Svédország
124. Szlovák Köztársaság
125. Szlovénia
126. Turks és Caicosszigetek
127. Új-Zéland
128. Uruguay

