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Hirdetmény
illetőségvizsgálat elvégzéséről és adatszolgáltatási kötelezettségről
(CRS szabályozás)
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 értesítjük Önöket, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288/D. §-a, és a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123/E. §-a alapján köteles az
Ügyfeleit tájékoztatni a CRS szabályozás szerinti illetőségvizsgálat elvégzéséről, illetve az
adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről.
A Bank jelen Hirdetmény útján tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
a) a Bank a CRS szabályozás szerinti illetőség-vizsgálatot a számlanyitás során minden új
ügyfele vonatkozásában elvégzi, valamint azon Ügyfelek adóilletőségének vizsgálatát, akik
2015. december 31. napján már rendelkeztek a Banknál számlával (meglévő Ügyfelek), a
Bank a nyilvántartásában szereplő adatok alapján elvégezte;
b) a CRS szabályozás alapján a Bank köteles az együttműködésben részt vevő országban
adóilletőséggel rendelkező ügyfelekre vonatkozó, a CRS szabályozásban meghatározott
adatokat évente – első alkalommal 2017. június 30-ig – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
rendelkezésére bocsátani, mely ezen adatokat továbbítja az illetékes adóhatóságok számára.
Az adatszolgáltatásról a Bank a Számlatulajdonost annak teljesítésétől számított 30 napon
belül írásban – ha lehetséges, elektronikus úton – tájékoztatja.
Köszönjük Ügyfeleink együttműködését a CRS szabályozás végrehajtásában.
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