
Foreign Account Tax Compliance Act, azaz „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény” 

 

1/B. számú melléklet 
  

A Számlatulajdonos1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata 

2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. 

(FATCA* NYILATKOZAT) 

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részéről 
  

Nyilatkozó adatai 

Jogi személy neve:  

Adószáma:  

ügyfél azonosító (ügyintéző tölti ki)  

 

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a nyilatkozó a FATCA törvény szerint Egyesült 

Államokbeli Személynek minősül-e, kérem, maradéktalanul válaszolja meg az alábbi táblázatban 

szereplő kérdéseket. 
 

Kérdés 
Válasz 

(ügyfél tölti ki) 

Kiegészítő nyilatkozat 

került kitöltésre12 
(ügyintéző tölti ki)  

1. Az Egyesült Államokban történt a cég 

alapítása vagy bejegyzése?   IGEN           NEM 
 W-9 

 W-8BEN-E 
2. A társaság székhelye, telephelye, fiókja az 

Egyesült Államokban található?   IGEN           NEM 
 W-9 

 W-8BEN-E 

3. Pénzügyi Intézménynek minősül? 

ha igen: 

- Magyar Pénzügyi Intézmény2 

- Partner Joghatóság Pénzügyi Intézménye3 

- Nem Résztvevő Pénzügyi Intézmény4 

  IGEN           NEM 

 

  IGEN           NEM 

  IGEN           NEM 

  IGEN           NEM 

 W-8BEN-E 

4. Rendelkezik GIIN5 számmal?   IGEN           NEM  
5. Passzív, nem pénzügyi, nem egyesült 

államokbeli társaság-e6? 

Ha Igen: 

Van-e olyan adóügyi szempontból egyesült 

államokbeli állampolgár7, vagy egyesült 

államokbeli illetőségű személy8, aki 

ellenőrzést gyakorló személynek9 minősül a 

cég vonatkozásában? 

  IGEN           NEM 

 

 

 

  IGEN           NEM 

 W-9 

 W-8BEN-E 

6. A Társaság közvetítőként jár el? 10   IGEN           NEM  W-8IMY 
7. A Társaság egyesült államokbeli 

kormányzati szervnek, nemzetközi 

szervezetnek, kibocsátó központi banknak, 

adómentességet élvező szervezetnek, 

magánalapítványnak vagy az Egyesült 

Államok függő területei11 kormányzati 

szervének minősül-e? 

  IGEN           NEM  W-8EXP 

8. A Társaság egyesült államokbeli 

szervezet, amelynek jövedelme ténylegesen 

kapcsolódik az Egyesült Államokban végzett 

kereskedelmi vagy üzleti tevékenységéhez? 

  IGEN           NEM  W-8ECI 

 

Amennyiben legalább egy kérdésre igennel válaszolt, abban az esetben a FATCA törvény szerint 

Egyesült Államokbeli Személynek, ezáltal Egyesült Államokbeli adóalanynak minősül, ebben az 

esetben lehetősége van egy további adónyilatkozat12 kitöltésére, melyben nyilatkozhat arról 



 

- rendelkezik egyesült államokbeli adóazonosító számmal, valamint egyesült államokbeli 

személy vagy  

- nem egyesült államokbeli személy.  

Az újabb kitöltött nyilatkozat, továbbá a jogszabályban meghatározott okirat bizonyíték bemutatása 

alátámaszthatja, hogy státusza egyesült államokbeli személy / nem egyesült államokbeli személy. 

 

Amennyiben a FATCA nyilatkozat kitöltése hiányos, vagy Ön nem kíván FATCA nyilatkozatot vagy 

adónyilatkozatot tenni, úgy Bankunk a jogszabály rendelkezése alapján az Ön adatait – a FATCA 

érintettségű – egyesült államokbeli személy ügyfelekéhez hasonlóan kezeli és átadja a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére, amely azt továbbítja az IRS-nek (Internal Revenue Services, 

az Egyesült Államok Adóhatósága). 

 

(A kitöltendő nyilatkozatmintát és kitöltési útmutatót a Kinizsi Bank Zrt. munkatársai bocsátják 

rendelkezésére!) 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a megadott adatokban bekövetkező esetleges 

változásokról, a tudomásszerzéstől számított 30 naptári napon belül köteles vagyok a Kinizsi Bank 

Zrt.-t tájékoztatni, a módosult adataimat bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő 

mindennemű kár engem terhel. 

 

Kijelentem, hogy a nyilatkozat kitöltése előtt átvettem és megismertem a „Tájékoztató a FATCA 

törvényben előírt kötelezettségeknek való megfelelésről” című dokumentumot. 

 

A fentiek alapján tudomásul veszem, hogy a Kinizsi Bank Zrt.-nek, az általam tett nyilatkozatban 

megadott adatokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége állhat fenn a NAV felé.  

 

Dátum: 2 0 1   .év     .hó     .nap 

 

 

 

Ügyfél cégszerű (képviseleti jogosult)aláírása:    …………………………………..……. 
 

 

  

 


